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Излезе от печат сборникът с доклади от между-
народната научна конференция  „Изкуство и обра-
зование – традиции и съвременност”, посветена на 
50-годишнината на Aкадемията, проведена на 23 
и 24 октомври м.г. В програмата й се включиха 84 
участници от България, Румъния, Австрия, Полша, 
Хърватия, Гърция, Турция, Беларус, Израел, Фран-
ция и Китай, преподаватели и докторанти от 28 
университета и академии. 

Поради големия брой на участниците сборникът 
бе издаден в два тома. Първият том включва петте 
пленарни доклада, както и докладите от секциите 
“Педагогика и методика на образованието” (23) и 
“Изпълнителско изкуство” (12), а вторият – докла-
дите от секция “Музикална теория и история” (18), 
“Музикален фолклор и хореография” (6) и “Изоб-
разителни изкуства” (21).

Сборникът бе подготвен от редакционна коле-
гия в състав: проф. д-р Юлиан Куюмджиев – гла-
вен редактор, проф. д-р Капка Солакова, проф. д-р 
Светла Станилова, проф. д-р Любен Досев, доц. д-р 
Велислава Карагенова и доц. Весела Статкова.

Изданието е двуезично – докладите на българ-
ските участници са на български език с резюмета 
на английски, а на чуждестранните участници – на 
английски език с резюмета на български.

Международна научна конференция „Изкуство и об-
разование – традиции и съвременност” / International 
scientific conference “Art and Education – Traditions and 
Contemporaneity. Пловдив, АМТИИ, 2015 / Plovdiv, AMDFA, 
2015. Том І 443 с. / Vol. I 443 p., ISBN 978-954-2963-12-7; Том 
ІІ, 502 с. / Vol. II 502 p., ISBN 978-954-2963-13-4.

На 14 септември в залата на АМТИИ тържествено 
бе открита новата учебна година. Официални гости на 
церемонията бяха г-н Георги Титюков – кмет на район 
“Централен”, ставрофорен свещеноиконом Добромир 
Костов – протосингел на Пловдивския митрополит 
Николай, г-жа Амелия Гешева – директор на Общин-
ски институт “Старинен Пловдив”, проф. инж. Кольо 
Динков – ректор на Университета по хранителни тех-
нологии, проф. д-р Стефан Сивков – зам.-ректор на 
Медицинския университет – Пловдив. Тук бяха и два-
ма от предишните ректори на АМТИИ – проф. Недял-
чо Тодоров и проф. Георги Кънев, както и членовете 
на Настоятелството на академията – Иван Фратев, 
Светлозар Драгушев, Константин Маджаров, проф. 
д.изк. Лозанка Пейчева, Матей Матеев и Васил Узу-
нов. Ставрофорен свещеноиконом Добромир Костов 
отслужи водосвет и поздрави преподавателите, сту-
дентите и гостите на тържеството. Поздравление към 
ректора от името на първокурсниците поднесе  Мая 
Тошева – специалност ИИФ. Ректорът проф. Милчо 
Василев представи ръководството на Академията и в 

своето слово очерта нейната история и постиженията 
й през годините. Той връчи и традиционната награ-
да “Проф. Асен Диамандиев” за най-висок успех през 
предходната учебна година. За отличен успех 6,00 
наградата получиха Джулия Узунова – ІІ курс ПОМ, 
Ивета Колева – ІV курс ИИК, Матеуш Тенев – ІV курс 
ИИК, Дайана Рачева – ІV курс ИИК, Константина Же-
кова – ІV курс ГДФ, Венета Атанасова – ІV курс ГДФ, 
Христина Христова – ІV курс ПОМ, Марина Мари-
нова – ІV курс ПОМ, Диди Божкова – ІV курс ИИК, 
Галина Гулева – ІV курс ИИК, и Сефирие Кабак – ІV 
курс ДО.

В концертната програма участваха Мартин Даска-
лов – пиано, от класа на проф. Роксана Богданова, кла-
вирно дуо Велислава Стоянова и Мартин Дафинов от 
класа на проф. д-р Ромео Смилков, Александра Ива-
нова – поп и джаз пеене, от класа на ас. Петър Салчев 
(клавирен съпровод Живко Братанов), Академични-
ят народен хор с диригент проф. д-р Костадин Бура-
джиев и Академичният фолклорен ансамбъл с главен 
художествен ръководител проф. Милчо Василев.
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На 15 май в АМТИИ се прове-
де Празник на детската песен 
– утвърдена практика в дей-
ността на катедра “Музикална 
педагогика и дирижиране” с 
ръководител доц. Кирил Ча-
пликов и в художественотвор-
ческите изяви на Академията. 

Празникът на детската песен 
поддържа, съхранява и разви-
ва традициите на създадения 
преди повече от 35 години 
„Преглед на малката детска 
песен” и предоставя възмож-
ности за стимулиране на пев-
ческата дейност в българското 
училище. Той е сцена за кон-
цертна изява на ученически 
хорове, вокални състави и ин-
дивидуални изпълнители, на 
учители по Музика като дири-
генти и художествени ръково-
дители, както и на студентите 
от АМТИИ, избрали да изуча-
ват дисциплината Педагогиче-
ска практика с ученически хор.

По регламент един от участ-
ващите състави за пръв път изпълни песента „Приятел” 
по музика и текст на Мария Стоименова (докторант в АМ-
ТИИ), на която бе присъдена I награда на Националния 
конкурс за написване на училищна песен, организиран от 
АМТИИ и проведен през октомври м.г.

Гости на празника бяха г-жа Нели Спасова – старши 
експерт по изкуства в РИО – Пловдив, проф. д-р Капка 

Солакова – декан на факул-
тет „Музикална педагогика”, 
преподаватели, родители, 
ученици, студенти и докто-
ранти.

В тазгодишното издание на 
празника участваха:

• Вокална група „Детелин-
ки” при СОУ „Св. Константин-
Кирил Философ” – Пловдив, 
с художествен ръководител 
Румяна Авуска;

• Вокална група „Бамбини” 
при ОДК – Пловдив, с худо-
жествен ръководител Сне-
жана Донева;

• Вокална група „Звездици” 
при СОУ „Народни будители” 
– Брацигово, с художествен 
ръководител Мария Стоиме-
нова (докторант в АМТИИ);

• Детски хор „Лоли поп” при 
СОУ „Св. св. Кирил и Методий” 
– Пловдив, с художествен ръ-
ководител Евелина Палакова;

• Вокална група „Присъст-
вие” при СОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” – Пловдив, с художествен ръководител Ася Сес-
тримска;

• Велислава Димитрова и Димитър Милев при "KonTempo" 
dance & music studio – Пловдив, с вокален педагог Даниела 
Денчева;

ас. Милка Толедова

На 14 май в зала „Проф. Иван Спасов“ в АМТИИ се 
проведе открита лекция на тема „Корейската нова вълна 
«Халю» и киното” с лектор доц. д-р Андроника Мартоно-
ва. Събитието бе успешен старт на подготвен и защитен 
проект за финансиране на лекционен семинар на акаде-
мичен клуб „Млад учен”. В изпълнената от студенти и 
преподаватели зала секретарят на клуб „Млад учен” ас. 
д-р Милена Богданова представи накратко доц. д-р Ан-
дроника Мартонова и й благодари за приетата покана да 
гостува на клуба. 

Доц. д-р Андроника Мартонова, която е специалист 
по азиатско кино, ръководител на сектор „Екранни из-
куства“ в Института за изследване на изкуствата при 
БАН и преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ и в 
НАТФИЗ, представи „Халю“ като международен фено-
мен и като национална политика за промотиране на Ко-
рея. В този аспект доц. д-р Мартонова посочи немалкия 
дял, който заема киното в корейската култура както с 
филмите на голям екран, така и с корейските сериали. 

Съпроводена от мултимедия, лекцията описа и анализи-
ра характеристиката на корейското кино с обосновка на 
историческия бекграунд. Синтезирано се отделиха като 
акценти водещи режисьорски фигури, актьори, стилове, 
жанрове. Със стил и очарование доц. д-р Мартонова на-
сочи вниманието на аудиторията и към К-поп културата 
като неизменна част от маркетирането на Корея.

Клуб «Млад учен» бе създаден в края на 2011/2012 учеб-
на година. Желанието на неговите координатори и чле-
нове е клубът да се превърне в структура за интеграция 
на идеи, да се търсят връзки с европейските простран-
ства, а също и с други подобни организации. Идеалната 
цел е да се създаде такова общество, в което всички ще 
могат да споделят научните си търсения и интереси. 

Клубът е с широко отворени врати и кани всички же-
лаещи да се включат в дейността му!

ас. д-р Милена Богданова

ПраЗник на детСката ПеСен в аМтии

Лекция за корейското кино
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В края на май посетих по програ-
ма “Еразъм” Музикалната академия в 
Загреб, столицата на Хърватия. С инте-
рес очаквах срещите си с хърватските 
колеги, защото това музикално учебно 
заведение има важно значение за на-
шата музикална история. То възниква 
още през 1827 г. в рамките на Музикал-
ното дружество, т.нар. Hrvatski glazbeni 
zavod в града, тогава част от Австрий-
ската империя, под наименованието 
Glazbena škola – музикално училище 
със статут на консерватория. След ос-
вобождението на България в период 
от около 30 години в него учат десетки 
от първите български  професионал-
ни музиканти, сред най-известните от 
които са Никола Атанасов, Александър 
Кръстев, Милан Митов, Стефан Вапор-
джиев, Петър Караджиев. През 1912 г. 
оркестърът на  Hrvatski glazbeni zavod 
осъществява премиерата на Първата 
симфония на Никола Атанасов – пър-
вата българска симфония.  Впрочем 
през 2012 г. отново там Загребската 
филхармония изпълни тази симфония 
по повод 100-годишнината от нейното 
създаване.

Всъщност историческата стара 
сграда на  Hrvatski glazbeni zavod,  на 
ул. “Гундуличева”, където доскоро се 
е помещавала съвременната Музи-
кална академия, и сега остава важен 
културен център на града със своите 
две концертни зали и архива на дру-
жеството, където се съдържат ценни 
документи и за историята на българ-
ската музикална култура. Отскоро Му-
зикалната академия в Загреб има съв-
сем нова и модерна сграда на 6 етажа 
в самия център на града – на пл. “Мар-

шал Тито”, на който се намират Нацио-
налният театър и опера, Националната 
художествена галерия, Етнографски-
ят музей и Ректоратът на Загребския 
университет. Всъщност Музикалната 
академия е част от университета със 
статут на факултет заедно с Художест-
вената и Театралната академия. 

Влизайки в сградата, попаднах на 
място, за което може да мечтае всеки 
музикант. Над 40 кабинета за обучение 
по музикални инструменти или пеене 
със съвършена изолация – вървиш по 
коридора, виждаш, че в съответната 
аудитория свири пианист или тромпе-
тист например (всички врати на стаи-
те са с прозорци), но в коридора не се 
чува абсолютно нищо. Голяма концер-
та зала с концертен орган и два рояла, 
две камерни зали – едната с роял и ор-
ган, другата с роял и клавесин. Прос-
торни фоайета и стълбища, библиоте-
ка с голяма читалня, панорамна тераса 
на последния етаж, от която се открива 
гледка към целия град... 

Структурата на Музикалната акаде-
мия включва осем департамента: по 
музикална композиция и музикална 
теория, по музикология, по дирижи-
ране, арфа и ударни инструменти, по 
пеене, по пиано, клавесин и орган, по 
струнни лъкови инструменти и китара, 
по духови инструменти и по музикал-
на педагогика. Контактите, които осъ-
ществих с хърватските колеги, бяха 
много полезни. Първо бях приет от 
зам.-ректора по художественотворче-
ската дейност на Загребския универ-
ситет проф.  Младен Янянин, който се 
оказа пианист и бивш декан на Музи-
калната академия, както и от коорди-
нарката по програма “Еразъм” г-жа 
Розанда Боначич. Последваха срещи с 
проф. Златко Таноди – ръководител на 
департамента по композиция, извес-
тен хърватски композитор с интереси 
в областта на електронната музика, 
с проф. д-р Далибор Давидович – ръ-
ководител на департамента по музи-
кознание, и с акад. проф. д.изк. Ста-
нислав Туксар – изтъкнат хърватски 
музиколог, член на Хърватската акаде-
мия на науките. Обсъдихме музикал-
нообразователните системи в двете 
академии, възможностите за бъдещи 
контакти между преподаватели и сту-

денти от Пловдив и Загреб, както и за 
общи проекти. Впрочем акад. Туксар 
бе участник в Международната кон-
ференция „Изкуство и образование 
– традиции и съвременност” в нашата 
академия през октомври м.г. 

Като допълнение към основната 
програма на посещението ценни бяха 
срещите в Института за хърватска му-
зика към Хърватската академия на на-
уките и в Хърватското музиколожко 
дружество с колегите д-р Саня Майер-
Бобетко (също участник в конферен-
цията „Изкуство и образование – тра-
диции и съвременност”) и д-р Вера 
Каталанич, както и възможността да 
работя в архива на  Hrvatski glazbeni 
zavod благодарение на любезното 
съдействие на неговия директор д-р 
Нада Безич. 

Загреб е град с интензивен културен 
живот, с интересни концерти, музеи, 
галерии. Щастие бе да чуя световноиз-
вестния камерен ансамбъл „Загребски 
солисти” в голямата зала на Hrvatski 
glazbeni zavod, както и да видя излож-
бата с произведения на Огюст Роден, 
която гостуваше в Галерията за съвре-
менно изкуство в Загреб за два месе-
ца – сред тях бяха и най-известните му 
творби „Целувката” и „Мислителят”.

Пет дни, изпълнени с интензивни 
срещи и преживявания.

проф. д-р Юлиан Куюмджиев

В заГреБската МУзикаЛна акаДеМия

Новата сграда на Музикалната академия

С акад. Станислав Туксар



АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕБрой 37, септември 2015 г. 5

През май хор “Детска китка” гостува в Стокхолм. Повод за 
това бе престижният детски фестивал ‘’Let the future sing”, 
който се организира от едно от най-добрите шведски учили-
ща – “Адолф Фредрикс”. Освен България, в събитието взеха 
участие още шест страни – Финландия, Русия, Холандия, Че-
хия, Филипините и Швеция. 

С пристигането ни в Стокхолм всички хористи бяхме на-
станени в шведски семейства, които да се грижат за нас и 
да ни помогнат напълно да се потопим в обстановката на 
тази така различна дър-
жава. Добре планираната 
програма и стриктната 
организация ни въведо-
ха във фестивалната ма-
гия още от първия ден. С 
пристигането си в залата 
“Filadelfiakirkan” всеки хор 
получи поздравления на 
родния си език от ученици 
на музикалното училище. 
С изпяването на четири 
общи песни бе даден офи-
циалният старт на фести-
вала. След обяд всички хо-
рове имаха общ концерт 
на открито в Кралската 
градина, която е прекрас-
но място, засадено изця-
ло с вишневи дървета. 
Там хорът от всяка страна 
трябваше да изпее по една 
песен.  Българският хор 
изпя “Ой, шопе“ на Стефан 
Мутафчиев. Така започна 
приключението “Let the 
future sing”!

На втория ден от фестивала хор “Детска китка” имаше общ 
концерт с “The Man-daue Children’s Choir“ от Филипините и 
“Cantores Minores“ от Финландия във “Filadelfiakirkan. Всеки 
състав трябваше да изнесе 10-минутна програма.  България 
се представи с три произведения: “Ой, шопе“ от Ст. Мутаф-
чиев, “Адиемус“ от К. Дженкинс и “It don’t mean a thing” от Д. 
Елингтън. Залата беше пълна с ученици и за общия тонус и 
добро настроение, а и за да изпеем всички заедно шведски-
те фестивални песни, концертът започна с обща разгрявка и 
разпяване. Публиката аплодираше бурно всяко изпълнение, 
но много силно впечатление направиха децата от Филипи-
ните. Те заложиха на фолклор и танци, които с колоритността 
си вдигнаха високо летвата за всички други участници.

След концерта дойде една от най-важните части от наша-
та програма – участие в уъркшоп с ученици на училището 
“Адолф Фредрикс“. В първата част от събитието диригентът 
на хор “Детска китка“ Яна Делирадева демонстрира пред 
децата и учителите как работи със своя състав. Във втората 
половина всички заедно – общо около 180 деца, разучиха 
песента “Що ми е мило и драго“, обработка Петко Стайнов. 
Беше наистина интересно да се види как шведските ученици 

се справят с неравноделния метрум на песента. След обща-
та музикална работа няколко класа бяха приготвили за нас 
презентация, посветена на Астрид Лингрен. Разказаха ни за 
живота й, за книгите й, за семейството й и за любовта й към 
децата. 

Следващата част от програмата беше разходка из музи-
калното училище и запознаване с дейността му. Това е едно 
от най-престижните места за обучение в страната. Всяка го-
дина в него кандидатстват над 1000 деца, но от тях приемат 

само 180, които учат хоро-
во пеене от 4. до 9. клас. 
Музикалният инструмент 
не е задължителен, пеене-
то е на първо място. 

Третият ден беше отре-
ден за почивка и за време 
със семействата, в които 
бяхме настанени. Всяка от 
нас разгледа забележител-
ностите на града и музеи-
те.  Посетихме кралския 
дворец, който е направен 
по прототип на Версай, 
музея на АВВА, зоопарка 
със скандинавски живот-
ни, историческия музей, 
къщата на Астрид Лингрен 
и други. 

Дойде денят, в който 
хор ”Детска китка“ тряб-
ваше да изнесе концерт в 
“Stockholms Konserthus“. 
Това е една от най-краси-
вите и величествени зали 
в света, в нея се провеждат 
церемониите по присъж-

дането на Нобеловите награди. Всички бяхме много ентусиа-
зирани от факта, че имаме възможността да пеем на сцената, 
на която са стъпвали едни от най-великите хора в света. Тук 
концертът ни беше с продължителност  45 минути, в рамките 
на които изпълнихме програма от световни композитори и 
български ритми. Бурни аплодисменти предизвикаха песни-
те “Месечинко льо, грейливка“ – аранжимент Румен Бонев, 
“Кукери“ и “Пеперуда за дъжд“ от Филип Павлов, “Ерген деда“ 
от Петър Льондев и други. Заедно с българския хор пяха и 
децата от училището “Адолф Фредрикс“, публиката аплодира 
бурно и двата хора, като на края имаше няколко биса, които 
бяха отражение на една добре свършена работа.  

Последната ни изява беше през петия ден от престоя ни 
в Стокхолм. Това беше единственият ни индивидуален кон-
церт, който беше залят отново с много емоции, хубав звук, 
бурни аплодисменти и страхотна акустика. Въпреки лошото  
време навън хористите от “Детска китка“ сгряха сърцата на 
публиката и по време на своята 40-минутна програма нака-
раха всеки от публиката да “прибере” в сърцето си късче от 
България и от българския хор. 

ШВеция – страната на хороВете

» (продължава на стр. 6)
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На следващия ден всички хорове се събраха в “Stockholms 
Konserthus“, където се проведе церемонията по закриването 
на тазгодишният “Let the future sing“. Специално за дириген-
тите и за публиката организаторите бяха приготвили мини 
хокей, в който всички ръководители трябваше да премерят 
сили един срещу друг. Победител беше филипинецът. Връ-
чени бяха дипломи, подаръци и всички отново изпяхме об-
щите фестивални песни. Това бе краят на едно скандинавско 
музикално приключение.

“Let the future sing“ беше изключително изживяване, от 
което всички си тръгнахме с нови сили за усъвършенстване, 
с любов към музиката и с желание за нови върхове за поко-
ряване. Фестивали като този дават стимул и смисъл на човек 
да се занимава с изкуство, показват докъде може да стигнат 
хората с желание и талант и че няма нищо невъзможно.  

Йоанна Дамова,
специалност ПОМ, ІV курс

» (продължение от стр. 5)

откриВане на ноВата
УЧеБна ГоДина
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Проведеният за единадесети път Летен междунаро-
ден семинар по български фолклор в АМТИИ отново 
доказа своята значимост. АМТИИ се утвърди като при-
тегателен център за всички по света, които се интере-
суват от уникалното българско фолклорно наследство. 
Доказателство за това бяха многобройните участници 
в семинара, представители на петнадесет държави от 
четири континента.

Равносметката показа голям брой участници с ин-
терес към народното пеене – общо 47. Голяма част от 
тях бяха любители, а останалите – ръководители или 
участници в различни камерни или хорови формации. 
Интересът им бе провокиран от специфичната характе-
ристика на българския музикален фолклор относно ме-
лодика и орнаментика, ритъм, метрум и такт, фонетични 
особености и най-вече изпълнителска техника. Имаше 
и такива, които искаха да научат повече за българския 
фолклор в теоретичен аспект, което да е в подкрепа на 
научната им работа върху дисертационни трудове.

Подбраните от мен песенни образци от различни 

фолклорни области на България се приеха с голям ин-
терес. Те представяха локални музикални структури от-
носно ладова основа, интервалов строеж, орнаментика 
и най-вече специфични вокални техники. Любознател-
ността на много от участниците налагаше показване и 
обяснение на всеки детайл от вокалните похвати. Голям 
интерес представляваха „тресене“, „провикване“, „аца-
не“,  „портаменто“ и сложните орнаментални структури. 

Това че някои от желаещите да изучават народно 
пеене участваха в семинара за поредна година, даде 
възможност да разучим двугласни и тригласни песни 
от различни региони. Информираността на някои от 
тях относно многогласното третиране на народната пе-
сен им позволи да се включат в беседи за наличие на 
съвременни композиционни изразни средства, обога-
тяващи фолклорните напеви. Занятията завършваха с 
благодарности за придобитите умения и знания. 

проф. д-р Светла Станилова,
декан на факултет „Музикален фолклор и хореография“

ПритеГатеЛен център за БъЛГарския фоЛкЛор
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тЪрЖеСтвО на бЪЛгарСкиЯ ФОЛкЛОр в аМтии
За единадесета поредна година АМТИИ бе домакин на 

Международния летен фолклорен семинар. В продълже-
ние на една седмица 130 чужденци от 15 държави танцу-
ваха, пяха и свириха в залите на Академията. Както винаги 
най-многобройни бяха танцьорите (59), следвани от певи-
ците (47), тъпанджиите (16) и т.н.

Утвърждавайки се с годините, този форум се превърна в 
средище за нови идеи, приятелства и творчески импулси, 
инспирирани от непреходната сила на българския фолк-
лор. За голяма част от участниците семинарът е очаквано 
събитие, към което се връщат всяка година, за да се срещ-
нат и да музицират със съмишленици отново и отново. Ня-
кои от тях израснаха физически и музикално пред очите 

ни като Леополд Томашек от Германия, който вече е тий-
нейджър и за седмо поредно лято е със семейството си в 
Пловдив.  

Преподавателите, които всеотдайно споделяха своите 
знания и умения, са все утвърдени имена в съвременната 
народна музика – проф. д-р Тодор Киров (гъдулка), проф. 
д-р Светла Станилова и Таня Досева (народно пеене), Ни-
кола Илиев (кларинет), Иван Георгиев (гайда), Темелко Ива-
нов (кавал), Радослав Илиев (цигулка), Хасан Мусов и Ми-
тко Попов (тъпан), Георги Сейменски (акордеон). Като част 
от този екип бих споделил впечатлението на всички, че 
обучаваните искат все повече и по-трудни песни и пиеси, 
което е истинско предизвикателство и за нас, менторите.  

Не би следвало да пренебрегнем и главните организа-
тори на семинара – Лари Уинър, Кейт Спрингърс, проф. 
Любен Досев и Диляна Курдова. Те се погрижиха за всичко, 
свързано с пребиваването на гостите – от организацията 
на гостуващите танцови групи, през концертите на Ака-
демичния народен ансамбъл и формация „Folk Five+”, до 
галавечерта за всички участници. А това бе наистина впе-
чатляващ завършек на семинара, наситен с емоционални 
изпълнения на певци и инструменталисти, прераснали в 
общ „джем сешън”, в който обединяващата нишка бе непод-
правеният ни фолклор.

Прочитайки началото на настоящия текст, се замислих 
– дали бихме могли да наричаме тези 130, възторгнати от 
фолклора ни хора, чужденци. На тях никак не са им чуж-
ди традицията и езикът ни, част от културното ни наслед-
ство, а донякъде и народопсихологията ни. И всяка година 
те отнасят по родните си места зрънце от България, което 
избуява в искрена обич и преклонение към съхранената 
българска духовност, част от която е и нашата Академия. 

гл. ас. д-р Владимир Владимиров
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На 21 април в залата на АМТИИ се проведе фолклорен кон-
церт на ученици от НУИ "Панайот Пипков" – Плевен, и сту-
денти от АМТИИ. Тази дългоочаквана артистична среща на 
двете образователни институции бе посрещната с голям ин-
терес, за което свидетелство бе препълнената концертна зала. 
Основен инициатор и двигател на събитието бе ръководите-
лят на катедра "Музикален фолклор" проф. д-р Тодор Киров. 
Най-важната цел на този концерт бе представянето на соли-
сти  ученици в съпровод на студентски оркестър, както и пре-
доставянето на възможност преподаватели от училището да 
покажат своята музикална продукция (в случая чрез камерни 
инструментални и вокални състави) на академичната сцена. 
На сцената си подадоха ръце в съвместни изяви настоящи и 
(надяваме се) бъдещи студенти от различни фолклорни спе-
циалности.

Началото бе поставено с изпълнението на единадесе-
токласника Борислав Алексиев, който изпълни кавалджий-
ските "Ичеренски мелодии" в аранжимент на Ташо Барулов. 
С този старт като че ли се направи мост между плевенската 
кавалджийска школа, представена в АМТИИ от водещия пре-
подавател на дисциплината проф. д-р Любен Досев и препо-
давателите от НУИ "Панайот Пипков" в лицето на Валентин 
Недялков.

Съпровождащият всички солови изпълнения студентски 
сборен народен оркестър от III и IV курс с диригент Николай 
Гурбанов (студент в III курс, специалност ДНС) спомогна за 
преодоляване на сценичната треска на учениците. Никак не 
е лесно да се музицира в зала, пълна с преподаватели и сту-
денти. Отличният съпровод, колегиалното отношение и до-
бронамереност на сборния оркестър осигуриха необходимия 
музикантски комфорт на солистите.

Дуетът Антонио Станчев и Валентин Гетов солираха в "Ко-
паница” за две тамбури и народен оркестър от проф. Милчо 
Василев. Независимо че са в начален етап от обучението си 
като инструменталисти, двамата претвориха творбата със за-
виден професионализъм, което пролича от задоволството на 
композитора и от реакцията на публиката.

Безспорен акцент в концерта бе изпълнението на "Ибиш 
ага" на Димитър Христов и "Листни са, горо" на Веселин Личев 
от вокален квартет "Елика" с преподавател Елка Недялкова. 
Чудесната спятост, изгладеността на фразите, уеднаквеността 

на атаките и дъховете показаха сериозна заявка на четири-
те момичета за големите сцени. Особено силно впечатление 
на слушателите направи красивият, плътен и цветист алт на 
Мила Иванова. Коментарите по отношение на квартет "Елика" 
продължиха и след концерта.

Студентският гъдуларски състав се изяви в средата на кон-
церта. Впечатление направи неговото сценичното поведение, 
уеднаквените лъкове, щрихи, орнаменти и настроението, с 
което те изпълниха добруджанските танцови мелодии „Заруй 
боб” и „Перуница”. Макар да не използват характерната за ре-
гиона малка гъдулка, студентите по великолепен начин успяха 
да предадат настроението и атмосферата на добруджанския 
фолклор. 

Малко след това чрез изпълнението на „Шопско настрое-
ние” (музика Росен Генков в аранжимент на Христофор Рада-

нов) младия гъдулар Пламен Пантелеев ни пренесе в противо-
положния край на България. Присъстващите веднага усетиха 
разликата между добруджанския и шопския фолклор и раз-
браха колко е важно за професионалните инструменталисти 
да владеят и да пресъздават стиловите особености на различ-
ните фолклорни области.

Завидно самочувствие, съчетано с богат арсенал на тех-
нически прийоми разкри младият гайдар Христо Мидюров. 
Неговите „Гайдарски мечти” в аранжимент на Валентин Не-
дялков съчетаха в себе си различни нюанси – преминавайки 
от „макамлийски колена”, през „чалъми” от старите майстори 
гайдаржии, и стигайки до съвременните богато орнаментира-
ни, хроматизирани, синкопирани и акцентирани виртуозни 
импровизации.

Камерните групи от XI и XII клас и вокалната формация 
„Българка” със сигурност задоволиха очакванията на своите 
преподаватели от училището, които бяха не по-малко развъл-
нувани от самите изпълнители.

Майсторските изпълнения не свършиха дотук. Сюита за 
кавал от Христо Урумов бе интерпретирана по великолепен 
начин от Георги Добрев, разкривайки красотата на този на-
роден инструмент. Плътното „каба”, красивата мелодична ли-
ния, стакатото и не на последно място съзвучието с оркестъра 
накараха отдавна положените върху петолинието ноти да за-
живеят нов живот.

концерт и артистиЧна среща

» (продължава на стр. 10)
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Началото на катедра «Хореография» е поставено през да-
лечната 1974 г от класика на българската народна хореография 
проф. Кирил Дженев, а по-късно е поето и развито от проф. 
Петър Луканов. По негова идея през 1994 г в дейността на ка-
тедрата се влива ново направление – класическото балетно 
изкуство в неговите две специалности – балетна педагогика и 
балетна режисура.

Успехите на катедрата са плод и на усилията на проф. Дани-
ела Дженева, която поема ръководството в началото на 2000 г. 
Тя става инициатор за развитието на специалностите в катедра 
„Хореография”, като от 2004 г. в нея се разкрива специалността 
„Артмениджмънт” , а няколко години по-късно – и специалност-
та „PR на арторганизации”. Нейна е и идеята за разкриването на 
най-новата специалност „Съвременни танцови техники”. Този 
проект се реализира и с инициативата и подкрепата на проф. 
д-р Антон Андонов, който е  настоящият ръководител на кате-
дра „Хореография”.

Специалността „Съвременни танцови техники” е създадена 
с намерението да се даде възможност за обучение на млади 
хореографи и за развитие на съвременния танц у нас. Изучава-
нето на различни съвременни танцови стилове – Лабан, греъм, 
джаз, стрийтденс и спортни танци, подготвя бъдещите хорео-
графи за различни танцови практики. В преподавателския екип 
са привлечени утвърдени хореографи в областта на съвремен-
ния танц – проф. Хикмет Мехмедов, доц. д-р Желка Табакова, 
както и по-млади хореографи и педагози. 

Традиционният ежегоден концерт на катедра „Хореография” 
бе представен в две части, като хореографията на танците бе 
едновременно завладяваща и носеща ритмите на уникалния 
ни фолклор, пречупен през модерните тенденции. Атмосфера-
та в залата бе доказателство за сериозната подготовка и потен-
циал на младите хореографи и изпълнители, както и залог за 
тяхната успешна по-нататъшна реализация.

Първият спектакъл със заглавие „Килограм ябълки в 10 хап-
ки» на магистри от специалност «Съвременни танцови техники» 
е създаден по разказ на Етгар Керет „Творческо писане”. Една 
банална история, разказана по необичаен начин. В творческа-
та си реализация всеки магистър хореограф представи своята 
визия на ситуацията от различни етапи на взаимоотношенията 
между мъжа, жената и техния междуличностен вътрешен кон-

фликт. Животът е низ от ситуации, срещи, любов, изневяра, раз-
дяла. Когато изгасне и последната искра любов, човек поема по 
друг път – понякога с разбито сърце, понякога разбиващ нечие 
сърце. Нужна е само причина, за да осъзнаем, че не се обичаме.

Втората част на концерта бе поверена на студентите от спе-
циалност „Българска народна хореография”. Тя започна с ро-
допската легенда „Бела съм, бела юначе” по хореография на 
Станислав Станчев от IV курс, специалност БНХ. Зрителите в 
залата бяха пренесени в друго измерение и успяха да вдишат 
въздуха на Родопа планина и да почувстват времената, в които 
са живяли предците ни .

Програмата продължи с най-добрите произведения, сътво-
рени от студентите от всички курсове през изминалата акаде-
мична година: ”Между два свята” –  хореография Елена Мано-
лова, ”Шопски смесен танц” – хореография Гергана Шопова,  
”Йордановден” – хореография Николай Цветков, и ”Любов, ала 
привидно” – хореография Биляна Ковачева.

Специални гости на годишния концерт на катедра „Хоре-
ография” бяха членовете на Фолклорен ансамбъл „Тракия” – 
Пловдив, с главен художествен ръководител проф. Даниела 
Дженева, които представиха „Македонски Мерак” – хорео-
графия проф. д-р Антон Андонов. Ансамбълът за български 
народни танци ”Гео Милев” – Пловдив, с ръководител ас. 
Стефан Йорданов представи танца  „Любили се двама млади” 
– хореография Лечко Лечев. Представителният фолклорен 
ансамбъл ”Слав Бойкин” от Раковски с ръководител ас. Вели-
зар Василев изпълни „Тракийски смесен танц” –  хореография 
Велизар Василев.

Концертът заърши със сюжетно-хумористичния танц ”Лю-
бов, щастие и милиони” по хореография на Пламен Сергеев, 
който с помощта на един тото фиш успя да пренесе публиката 
от залата на брега на Хавай.

Благодарение на креативното мислене на студентите и с по-
мощта на преподавателите от катедра „Хореография” трудът, 
положен през изминалата година, примесен с немалка доза 
сълзи и усмивки, допринесе за осъществяването на творческа-
та им мечта. 

Ралица Минева,
специалност Българска народна хореография

ТворчесТво, сълзи и умивки – една осъщесТвена мечТа
Годишен концерт на катедра ХореоГрафия

Концертът завърши с „Ямболски коледарски буенек” в из-
пълнение на гайдаря Гроздан Начев. Красивият аранжимент и 
качественото музициране не оставиха публиката безразлична, 
която се отблагодари с продължителни аплаузи.

Концертът свърши, но не и срещата. Голяма част от изпълни-
телите и публиката се преместиха в зала № 8, където продължи 
представянето на музиканти от двете институции. Инициатор 
беше проф. д-р Любен Досев, който провокира кавалджии от 
различни поколения да покажат майсторски умения. Това на-
истина бе невероятна артистична среща с много положителни 
емоции. Понякога концертите се превръщат в нещо повече от 
замисленото!

ас. д-р Иван Георгиев

» (продължение от стр. 9)
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На 22 май в  АМТИИ се проведе ДЕН НА МУЛ ТИ МЕ ДИ Я ТА 
–  начинание, превърнало се в ежегодно събитие, чиято 
цел е да информира академичната общност за най-новото 
в съвременните технологии, свързани с изкуствата и ди-
зайна на 21. век. 

Събитието бе организирано от специалност «Мултите-
дия и виртуална реалност» и докато в предишните години 
акцент бе гостуването на официалните представители на 
APPLE за България, лектори от Мултимедийна работилни-
ца АД – София, и НБУ, тази година приоритет на програма-
та бе да представим нашата съвместна преподавателска 
и студентска продукция през изминалата учебна година.

Денят започна с презентация на представителя на во-
дещата световна софтуерна компания Chaos Group Иван 
Мавров (хоноруван преподавател по 3D моделиране и 
Мултимедийни системи и технологии в магистърската ни 
програма от създаването й), който демонстрира най-но-
вите разработки на възможностите на V-ray –  предпочи-
тания  рендеринг софтуер на стотици студия по цял свят 
за филми, телевизионни продукции, реклами. Това е соф-
туерът, който направи възможни завладяващите сцени 
с визуални ефекти във филма “Аватар”. Известна повече 
по света, отколкото в България, основаната в София през 
1997 г. Chaos Group е създател и разработва най-добрата 
рендеринг технология, съществувала някога за която и 
да е платформа.   

Чест за нас е, че от 2014 г. Chaos Group е официален 
партньор на нашата магистърска програма «Мултитедия 
и виртуална реалност» и АМТИИ е първото висше учили-
ще в България, в което официално се провежда обуче-
ние за работа с V-ray.

Темите на следващите презентации бяха не по-малко 
интригуващи и разнообразни. 

Доц. Весела Статкова представи резултатите от проект 
“3D визуализация на артефакти – моделиране, заснемане 
и обработка на 3D мрежи с висока резолюция”, разрабо-
тен съвместно с Института по информационни и комуни-
кационни технологии при БАН – София, в периода януари 
– април т.г. с ръководители доц. В. Статкова (АМТИИ) и доц. 
д-р Иван Георгиев (ИИКТ – БАН) и с участието на студен-
тите Маня Манева и Здравко Вангелов.  Представени бяха 

3D принтери – развитие, видове, технологии и особено-
сти (презентация на Даниела Дулова), Unity / Концепция 
за игра (Здравко Вангелов), проект „Протест“ – Info to go 
и „culture jamming“, резултати от един семестър обучение 
по програма «Еразъм» в Германия (Маня Манева), 123D 
make (Мирела Терзиева),  фотография и фотоапарати (Ра-
досвета Димитрова), виртуална реалност – Oculus Rift и 
конкурентни VR технологии (Марияна Ченгелова), стере-
ограми, холограми и концепция за 3D екрани (Вяра Миле-
ва), цветови пространства и модели (Христина Каменова).

“Създаване на тримерни дигитални модели с различ-
но предназначение  от различни области на дигиталния 
дизайн – дизайн за компютърни игри, дизайн за облекло 
и аксесоари, анимационни герои, виртуални обекти, кои-
то да бъдат адаптирани и подготвени за принтиране с 3D 
принтер ProJet x60 във високотехнологичната лаборато-
рия SmartLab в ИИКТ-БАН, оборудвана по европейски 
проект AcomIn” – това бе темата на част от постерите в съ-
пътстващата изложба в галерия “Фоайе” в АМТИИ. Заедно 
с тях студентите от специалността подредиха и постери с 
учебни проекти –  тримерни компютърни графики, съз-
дадени с Autodesk Maya, 123DMake, V-ray, Z-brush, както и 
постери, представящи различни аспекти на мултимедий-
ните системи и технологии: многоканални звукови стан-
дарти – домашни 5.1, 7.1 кино системи, професионални 
киносистеми – Dolby Digital, Dolby Atmos, THX (Мирела 
Терзиева), безжична комуникация – PDA, смартфони и 
таблети (Анастасия Атанасова), безжична комуникация – 
радио, телеграф, мобилни телефони (Мариела Кленова).

Прожекцията на авторски експериментални студентски 
видеофилми добави артистичен щрих в паузата между 
презентациите.

Новите технологии ни помагат да разчупим стереоти-
пите на утвърдените дефиниции, отварят нови хоризонти 
за интердисциплинарна работа в пресечни за различни-
те видове изкуства пространства. Убедена съм, че реали-
зацията на експериментални мултимедийни проекти от 
мултидисциплинарни екипи в нашата Академия тепърва 
предстои.

доц. Весела Статкова

д е н   н а   М у Л т и М е д и Я та   в   а М т и и

» (продължава на стр. 12)
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