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Неоспорим принос

за многообразния и съвременен
културен профил на Шумен са имали

и имат неговите творци, те и досега са едни от важните
посредници за ползотворните  контакти на града ни със света и особено 

със страните от Европа. Много шуменски творци – художници и 
музиканти, писатели и актьори,  архитекти и фотографи по своеобразен 

начин са „внасяли” в местната и национална културни традиции най-
доброто от световната и европейска култура, като в същото време чрез 

творбите си са вписали аспекти от българските изкуства навън.
Именно подобно „движение” преобразява

културата в посредник за общуване
и определя интензитета на
диалога, превръщайки го

в „мост” за контакти.

Шумен има основание да се гордее с много творци от различни 
поколения, родени и работили тук, както и с някои избрали и приели 

града за свой. Целта на изданието е да отрази в синтезиран вид 
присъствието на града ни в европейското културно пространство.

За да изразим уважението си към всички, превърнали
правенето на изкуство не само в творческа

мисия на своя живот¸ но и в динамичен
междукултурен диалог, чрез това

издание представяме на български
и на английски език
полезна информация

за тях.
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The people with undisputable

contribution to the varied modern culture
profile of the town of Shumen have had, both

in the past and at present, its artists. They are still among
the most efficient mediators for the beneficial liaisons of our town

and the European countries. Many Shumen artists – painters, musicians, writ-
ers, actors, architects, and photographers – have, in a very original manner, 

‘imported’ the best of world and European culture traditions into
our local and national ones. They have also introduced

aspectsof our Bulgarian art to the world, through
their work. It is this type of ‘exchange’

that makes culture
a communication

‘bridge’.

Shumen can be proud with its numerous artists of many generations.
Some of them were born in Shumen, others have chosen it as their own place 
to live. The aim of this publication is display in a synthesized way the pres-

ence of Shumen in the culture space of Europe. Shumen artists have
not only made art the mission of their lives, but a dynamic

intercultural dialogue. To express our respect for
these people, in the present edition –

in Bulgarian and in English - 
we present useful

information
about them.
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