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АМТИИ отбеляза на 16 ноември 
патронния си празник.
Ректорът отличи студенти 
с наградата „Проф. Асен 
Диамандиев“ за 2022 г.
проф. д-р Любомир Караджов

Н
а 16 ноември 2022 г. ректорът на АМТИИ 

проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак връчи 

ежегодните отличия „Проф. Асен Диа-

мандиев“, които се присъждат на студенти 

от всички факултети за високи резултати в 

учебната, научната и художественотворче-

ската дейност.

По традиция награждаването е по време на 

честването на патронния празник на АМТИИ 

16 ноември – рожденият ден на проф. Асен 

Диамандиев, чиято 107-годишнина висшето 

училище отбеляза през тази година.

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 И
чо

 Д
ин

ко
в

брой 59
декември
2022



В приветствието си към препълнената концертна зала ректорът проф. Шекерджиева 

отбеляза, че основателят на АМТИИ със сигурност щеше да е щастлив да види, че делото 

му продължава и Академията се развива с нови специалности, с още повече студенти и с 

уважението на обществото към неоспоримия принос на висшето училище към българското 

изкуство и култура.

По статут отличията са общо три – по едно за студент от всеки факултет. Паричният 

еквивалент на наградата е 200 лв. за всяка една награда, а наградените се избират с тай-

но гласуване във всеки факултет. 

С наградите бяха удостоени студентите Иван Русев – 4 курс, специалност „Дирижиране 

(хорово и оркестрово)“; Моника Гойкова – 3 курс „Изпълнителско изкуство фолклор – народно 

пеене“; Велин Налбантов – 3 курс „Графичен дизайн и фотография“. След като всеки от тях 

получи отличията си от ректора, лауреатите представиха в концерт постиженията, за 

които бяха наградени.
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И
ван Русев дирижира китарния ансамбъл „Академика“, който изпълни „Концерт 

за четири цигулки в ре мажор“ от Телеман и „Ръченица“ из сюитата „Тракий-

ски танци“ на Петко Стайнов; Моника Гойкова изпя песните „Сбирайте се, 

моми, на седенкя“ и „Момне ле, мари хубава“, втората в дует с Роман Романов и 

съпровод на камерна инструментална група, а Велин Налбантов представи на мул-

тимедия избрани моменти от пъстрото ежедневие на АМТИИ.
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„Висшето образование 
има тази уникална 
позиция да бъде в 
центъра на сечението 
между образование, 
научни изследвания, 
иновации, работа в 
услуга на обществото и 
икономиката… бидейки 
така ключов участник 
в насърчаването на 
върховенство на закона, 
правата на човека 
и прилагането на 
международни норми и 
стандарти.“
https://education.ec.europa.eu/ 
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Ролята на образованието 
в турбулентни времена
Гина Кафеджиян

Д
а говорим за общо и добро бъдеще през 

сътрудничество в образованието във 

времена на военни действия, ужасяващи 

климатични изменения и катастрофално поля-

ризиране на обществото… Да, защото меж-

дународното сътрудничество в университе-
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тите и академиите е в динамично равновесие с възможния траен мир и устойчиво 

развитие. На тази проблематика бяха посветени дните от 12-ти до 15-ти октомври 

2022 г. в Букурещ, Румъния, където Академията за музикално, танцово и изобрази-

телно изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив участва в съвместен конгрес на 

най-големия съюз за висше образование на Балканите (BUA) и на Черноморската 

мрежа на университетите (BSUN). Срещата, чийто домакин бе Университет Буку-

рещ, събра представители на стотици университети от десетки страни, а темата 

„Диалог и сътрудничество в Черноморския и Балканския регион“ приобщи в разговора 

експерти и участници от цяла Европа, Турция, САЩ, Бразилия, Индия и др. Официал-

ни гости на конгреса бяха и посланиците на повечето страни-членки на ЕС, както и 

изтъкнати културни мениджъри, магистрати и политици.
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С
ледпандемичната среща на живо на ръ-

ководителите на едни от най-изявените 

висши училища в региона бе необходима, 

за да се утвърди една от същностните харак-

теристики на университетите – а именно, че 

те са ядра на демокрация и свобода и, както 

подчерта мандатният президент на BSUN, 

проф. Карин Маркидес, необходимостта от 

изразяване на тези концепции сега е по-силна 

от всякога.

П
о време на форума ректорът на АМТИИ 

Пловдив проф. д-р Тони Шекерджиева при-

помни силата, възможностите и отго-

ворността, която образованието по изкуства 

има. Културата е разнообразие, съпричаст-

ност, единство, любознателност, приобща-

ване, а образованието по изкуства и култура 

е същностната основа за наличието на живо 

гражданско общество, реална демокрация и 

надграждане, базирано на етични и естетиче-

ски ценности, съществуващи чрез емпатия и 

адресирани едновременно към ума и към сърцето. Културата 

и изкуствата са езикът, който често не се нуждае от посре-

дници и е най-бързата и мощна лаборатория и инструмент 

за приобщаване, който може да подкрепи и насърчи всеки друг 

аспект в нашето развитие. Това послание бе припознато от 

всеки един от участниците, затова може да се надяваме то да 

застане в основата на бъдещи международни партньорски про-

екти и инициативи, които да намират решения на проблемите 

и да оформят визията за бъдещето. 



О
бръщението на еврокомисаря по иновации, научни изследвания, култура, 

образование и младеж Мария Габриел припомни важността на програмата 

за студентска и академична мобилност „Еразъм“, благодарение на която ев-

ропейските общества имат възможност да опознаят отблизо различни култури и 

традиции и да създадат канали за сътрудничество. Горди сме, че АМТИИ за поред-

на година има спечелен проект и финансиране за мобилност и обезпечава обуче-

нието и стажа на студенти, преподаватели и административен персонал, които 

да бъдат именно този своеобразен мост и повод за надграждане на партньорства 

и образователни програми. Интернационализацията бе фокусът и на една от ра-

ботните групи, в която представители на международните отдели на присъства-

щите университети и академии имаха възможността да обменят добри практики 

и да дискутират проблемни зони и потенциални нишови съвместни инициативи.

М
ного пъти се сблъскваме с пропастта, съществуваща между целите и ам-

бициите, които алианси и съюзи очертават, силата и ефективността на 

разпространението им и достигането на тези цели, но в настоящия форум 

Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диаман-

диев“ Пловдив, представена от своя ректор проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и 

Гина Кафеджиян, експерт „Международно сътрудничество и проектна дейност“, 

ясно заяви опита и активния си интерес да предложи партньорства, с които да се 

търси успешно преодоляване на глобалните предизвикателства и проблеми, които 

стоят пред всички ни.

И
змененията в климата, опазването на околната среда, динамиката в енерге-

тиката, дигитализацията, развитието на технологиите и роботиката, ог-

ромният научен прогрес – всичко това не е част от бъдещето, това е част 

от реалността ни и за да може всеки от нас да допринася активно за положи-

телното развитие на тези реалности, имаме нужда от хуманния и дълбок принос, 

които изкуството и културата носят. Сега работим заедно в сътрудничество и 

диалог в настоящето, без което не може да бъде начертана визия за бъдещето.
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В
еличествената фигура на Йохан Себастиан Бах, 

необятното му творчество и музикални идеи векове 

наред са предизвикателство, школа и вдъхновение 

за всеки музикант, независимо от неговата степен на 

развитие. Бароковата идея, че музиката е отражение на 

Божествения ред, е дълбоко застъпена в творчеството 

на Бах. Той завършва всички свои църковни композиции (и 

някои светски) с инициалите „SDG”, Слава само на Бога!

Първият международен конкурс „Й. С. Бах – Soli Deo Gloria“ 

се проведе на 3 декември под егидата на АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев“ с ректор проф. д-р Тони Шекерджи-

ева-Новак. Конкурсът е единствен по рода си: с фокуси-

рането на участниците в една фундаментална епоха, 

с широкия си възрастов диапазон от начален етап на 

музикална образованост до зрелостта на 50-годишните 

изпълнители, както и с включването на теоретична сек-

ция „Музикална наука и изпълнителство“ наред с изпълни-

телската.

Първи 
международен конкурс 
„Йохан Себастиан Бах – 
Soli Deo Gloria“
доц. д-р Надежда Кузманова

Началото на инициирания от проф. Снежана Симеонова форум се провежда през 

2000 г. под формата на вътрешно академично състезание за пианисти и акорде-

онисти на името на Й. С. Бах. С течение на времето състезанието се разширя-

ва, прибавят се нови категории и възрастови групи и през 2014 г. се превръща в 

Национален академичен конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие“. Новата идея за 

надграждане на конкурса и превръщането му в международен принадлежи на проф. 

д-р Людмил Петков – декан на факултет „Музикална педагогика“. Според проекта, 

изготвен от доц. д-р Зорница Петрова, ръководител на катедра „Пиано и акорде-

он“, в отделните журита участват всички членове на катедрата, както и изтък-

нати български и чужди инструменталисти и педагози.

У
частници от България, Ирландия, Италия, Ав-

стрия, Германия, Обединеното кралство, Украйна, 

Молдова, Сърбия, Русия и Китай бяха компетент-

но и безпристрастно оценени от висококвалифицирани 

специалисти в следните категории:
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Линк към страницата на конкурса

https://artacademyplovdiv.com/jsbach.html
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ПЪРВИ

МЕЖДУНАРОДЕН 

КОНКУРС

AКАДЕМИЯ
ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И
ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
„ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“
ПЛОВДИВ

Soli
Deo 
Gloria



Теоретична секция „Музикална наука и изпълнителство“: проф. д-р Людмил 

Петков – председател, проф. д. н. Явор Конов – НБУ.

След вземането на решенията за наградите в съответните категории 

всички председатели на журита се събраха и единодушно присъдиха Grand 

Prix на пианистката Елена Нефедова, както и осем специални награди с 

парични премии и четири грамоти с парични премии.

Конкурсът се проведе on line, но изпълненията на всички лауреати могат 

да се видят на страницата на конкурса, както и на страницата на АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“.

Класическо пеене: проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак – председател, проф. д-р Анна Фабрело – 

Музикална академия „Станислав Монюшко“ Гданск, и доц. д-р Зорница Петрова.

Класически инструменти (цигулка, виола, виолончело, флейта): проф. д-р Борислав Ясенов – 

председател, Евгений Шевкенов – художествен директор на Международен фестивал на ка-

мерната музика Пловдив, и Лазар Милетич – художествен директор на Международен конкурс 

„Изкуството на струнните“, Сърбия.

Класическа китара: проф. д-р Стела Митева-Динкова – председател, проф. д-р Весела Гелева и 

доц. д-р Моника Дзула-Радкевич – Музикална академия „Станислав Монюшко“ Гданск.

Орган и чембало: проф. д-р Маргарита Кръстева – НМА „Проф. П. Владигеров“ – председател, 

доц. д-р Велислава Карагенова, доц. д-р Надежда Кузманова.

Акордеон, групи А и Б: доц. д-р Диана Станчева – ПУ „П. Хилендарски“ – председател, ас. д-р 

Георги Славчев и ас. Ангел Маринов.
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Пиано, групи В и Г: проф. д-р Людмил Петков 

– председател, проф. д-р Евгения Симео-

нова – НМА „Проф. П. Владигеров“, и Иван 

Дончев – Музикална академия „Clivis” в Рим 

и Консерватория „Станислао Джакоманто-

нио“, Козенца.

Пиано, групи А и Б: проф. д. н. Явор Конов – 

НБУ – председател, гл. уч. Светлана Косева 

– НУМТИ „Добрин Петков“, и Милена Павло-

ва – НМУ „Любомир Пипков“.



Е
то и първите думи на доц. д-р З. Петрова след края на конкурса: „Да коментирам 

все още незаглъхващия отзвук на Първия международен конкурс „Й. С. Бах- Soli 

Deo Gloria“ за мен е предизвикателство и в същото време израз на задължителна 

равносметка. Логистиката и проектирането на форума, а по-късно и реализацията му 

бяха фокус на моите усилия през цялата изтекла година. В подготовката като процес 

имах ясни ориентири: художествените идеи и визията на артистичния консултант 

на проекта – проф. д-р Людмил Петков. Давам си сметка, че неговото предложение за 

повишаване на горната възрастова граница за участие в конкурса (50 години) изигра  

благотворно влияние върху броя и нивото на явилите се музиканти. Това бе възмож-

ност за зрелите и ярки дарования в активна възраст да намерят своя личен конкурсен 

подиум. Вълнуващо е да наблюдаваш талантливото солистично музициране на колеги, 

които смело отстояват „висок професионален ръст“ извън преките си трудови задъл-

жения в престижни музикални институции (у нас и извън страната). Ето защо, наред 

с безспорната носителка на Grand Prix в лицето на изтънчената и очарователна руска 

пианистка Елена Нефедова, искам да изтъкна името на българката Цветана Гигова 

(носителка на втора награда от конкурса, възпитаничка на Боян Воденичаров в Крал-

ската консерватория в Брюксел). Нейното зряло и стилно музициране за пореден път 

доказа силата на родното клавирно войнство, умело подготвено, ерудирано и конку-

рентноспособно, отдаващо талант и знания в не една от престижните музикални 

институции на глобалния свят“.

Ръководството на Академията и членовете на журитата – гости на Академията – са 

изключително доволни от нивото на проведения конкурс и потенциала за развитие, кой-

то той носи. Това е един сериозен подиум за разгръщане творческия порив на музикан-

тите и място за качествена конкуренция и обмяна на идеи.

Ще завърша с думите на Ралф Киркпатрик към издадените от него „Голдберг вариа-

ции“: „В творбата има нещо божествено, много повече от това, което може да се чуе 

с просто ухо. Това е йероглифен и прикрит урок за целия свят и божиите създания; 

такава мелодия, която всеки би разбрал. Накратко, това е сетивното съответствие 

на онази Хармония, която звучи в ушите на Бог”.



IX Международен конкурс 
по композиция „Проф. Иван 
Спасов“
доц. д-р Велислава Карагенова, доц. д-р Светослав Карагенов

З
а девети пореден път Академията бе домакин на Межународния конкурс по ком-

позиция „Проф. Иван Спасов”. Ръководството на Фондация „Проф. Иван Спасов” 

и лично председателят на журито – маестро Йордан Дафов – виден диригент и 

композитор, изказаха своята благодарност на Ректора на АМТИИ, проф. Тони Шекер-

джиева-Новак, за нейното пълно ангажиране с протичането на този форум. Изказваме 

признателност и благодарност на госпожа Александра Дарбоклиева – като член на 

техническата комисия, на господин Стефан Костов – за отпечатването на програ-

мите и афишите за Конкурса, и на г-н Тодор Ючев – за осъществения видеозапис на 

тържествения концерт.

Авторитетното жури подходи отговорно към своята работа, като по-

стави високи изисквания към качествата на състезаващите се твор-

би. По думите на маестро Йордан Дафов, високото ниво е в съзвучие с 

ръста на творчеството на патрона на конкурса – композитора Иван 

Спасов. Затова с награди бяха отличени само четири от състезаващи-

те се четиринадесет творби. Своеобразен израз на високите крите-

рии, предявени от журито, е фактът, че и в двете конкурсни категории 

не бе присъдена първа награда. Сред премираните автори и творби са 

Филип Павлов за „Скерцо за четири тромбона“, Сабин Леви за „Девет 

медитации за орган“, Десислава Георгиева за „Славейче Владигерче“. На 

творбата  „Недорисувани трепети“ от Петя Тончева бе присъдена Спе-

циалната награда на Община Пазарджик.
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К
онкурсът завърши с тържествен концерт, посветен на деветдесе-

тата годишнина на големия хоров диригент и дългогодишен профе-

сор по дирижиране в АМТИИ Василка Спасова. Представените ярки 

творби от съвременни български композитори и тяхната професионална 

интерпретация бяха оценени високо от гостите от Варшавска филхар-

мония – Полша, от почитаемото жури, присъстващо на концерта, и бяха 

посрещнати със спонтанни аплодисменти от многобройната публика.



Vita brevis, ars longa
Елвира Матева, д-р Борис Мирчев

Н
а 27 ноември 2022 г. в залата на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ се състоя 

концерт, с който бе увенчано тържествено закриването на IX Международен 

конкурс по композиция „Проф. Иван Спасов“. Освен със статута си на заключи-

телен, концертът се открои с още един ярък акцент. Той бе посветен „с уважение 

и благодарност“, както заяви изпълнителният директор на Фондация „Проф. Иван 

Спасов“ доц. д-р Светослав Карагенов, на 90-годишнината на проф. Василка Спасова – 

основател и почетен председател на фондацията. В словото си за този тържествен 

повод доц. Карагенов изрази квинтесенцията на всеотдайната дейност на проф. Спа-

сова: „Със заслугите, които има за хоровото дело в България, с приноса си към съвре-

менната българска музикална култура, в частност – към съхранението, опазването и 

популяризирането на творчеството на големия български композитор Иван Спасов – дина-

мичен и самоотвержен процес, част от който е и настоящият конкурс, проф. Спасова 

впечатлява с респектиращата осанка на съвременен български будител!“.

16/17

В рамките на час и половина публиката се наслади на един вълнуващ 

съдържателен концерт, издържан в духа на дълбоките професионални 

традиции. В разнообразната и стилно подбрана програма прозвуча му-

зика от значимите фигури в съвременното българско изкуство – Иван 

Спасов („Контрасти“ за флейта и пиано, „Багатели“ за пиано) и Лазар 

Николов (Соната за флейта и пиано), допълнена от ярки хорови творби 

на Стефан Мутафчиев, Костадин Бураджиев, Иван Вълев, Кирил Стефа-

нов и колоритни клавирни миниатюри от Светослав Карагенов.

Музикантите на сцената – всички възпитаници на АМТИИ от по-да-

лечни и по-близки години, защитиха достойно високия си професио-

нализъм, разкриха изящно владеене на съвременното светоусещане 

и чувствителност. Заслужава да се отбележи яркото присъствие на 

Димитър Наков – пиано, и Яна Карапеткова – флейта, и тяхното изклю-
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чително постижение в „Соната“ на Лазар Николов, както и внушението, 

което постигнаха Борислав Ясенов – флейта, и Велислава Карагенова – пи-

ано, в изразителната лаконичност на „Контрасти“ от Иван Спасов. Осо-

бен емоционален акцент оформиха „Миниатюри за пиано” от Светослав 

Карагенов, в които инструменталната игра, многобразието от тембри и 

настроения, заложени от композитора, намериха убедителна интерпрета-

ция в изпълнението на Велислава Карагенова.

С
воеобразна кулминация в концерта беше изявата на Академичен 

народен хор с диригент проф. Костадин Бураджиев. Прекрасно 

оформен, концертният репертоар на ансамбъла включваше твор-

би, чието първо интерпретаторско съприкосновение и изживяване проф. 

Бураджиев е наследил като млад диригент именно от проф. Спасова – 

основател на хора. Градация постигна песента „Айшинко, пиля шeрено“ – 

великолепна, разтърсваща творба на Иван Спасов, която остави трайни 

емоционални следи в публиката. На финала светлите цветове в песента 

„Огрея слънце“ на проф. Бураджиев поставиха естествен тържествен 

завършек на този вдъхновяващ концерт.

Оживяха спомени, мигове от отминалите времена, от една друга, позабравена артистична ат-

мосфера. Присъствието на гости от Полша – от Варшавска филхармония, където Иван Спасов 

за първи път вдига диригентската палка, осъществи невидима връзка между минало и настоя-

ще, изява на признание и уважение. Възторжените отзиви на гостите за нивото на изпълните-

лите и респектиращата програма в синхрон с емоционалните оценки на авторитетното жури 

на конкурса допълниха яркия момент.



90-годишен юбилей на 
проф. Василка Спасова
доц. д-р Велислава Карагенова, доц. д-р Светослав Карагенов

П
рез 2022 г. отбелязва своя 90-годишен юбилей 

големият български музикант, диригент, педагог 

и общественик професор Василка Спасова.

Докато подбирахме най-подходящите думи, за да 

подготвим словото си, ровейки се из страниците на 

интернет и сред различни информационни издания, 

с изненада открихме, че не намираме изчерпателна 

биография за един от значимите деятели на нашата 

академия.

А какво би трябвало да съдържа една биография? 

Биографията създава обобщен образ на човека през 

призмата на неговите големи въпроси в живота, въ-

просите за избора и пътя. Биографията би следвало 

да носи и следа от опита на човека, представена от 

подходяща – едновременно близка и отстранена, глед-

на точка. Струва ни се, че в нашия случай, след близо 

30-годишно общуване със значимата личност и от 

дистанцията на времето, сякаш вече сме способни да 

видим истинската величина, действителната стой-

ност на професор Василка Спасова.

Поемайки Академичния народен хор в началото на 

80-те години, проф. Спасова го повежда по един дина-

мичен и изпъстрен с блестящи постижения път. Под 

нейния жест формацията дефилира триумфално на 
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наши и европейски сцени. На хора посвещават свои творби композитори 

като Асен Диамандиев, Николай Стойков, Иван Спасов. Първи техен изпъл-

нител, хорът полага основите на „Нова фолклорна вълна”. „Chere Vassilka, 

изпълнението на Твоя хор беше изключително…“, не скрива възхищението 

си белгийският диригент Ежид Визанекс. „Съставен е от гласове силни 

и нежни, изтънчени и деликатни… нечувани от някои и много очаквани и 

желани от други”. Венец на това ярко артистично присъствие е компакт-

дискът „Aishinka”, издаден през 1996 г. в САЩ. В този диск чрез вдъхнове-

ните интерпретации на двата водещи хорови колектива на АМТИИ – Ака-

демичен народен хор с диригент Василка Спасова и Женски камерен хор с 

диригент Крикор Четинян, са запечатани и увековечени някои от най-пред-

ставителните хорови творби на Иван Спасов.

К
ато изброяваме достойнствата на диригента, не бива да пропускаме да напомним за 

отличието Кристална лира на СБМТД, с което проф. Спасова е удостоена през 1999 г. 

за своята педагогическа дейност. Но не само артистичната и педагогическата рабо-

та на юбиляря респектират. Достойна за уважение и преклонение е самата отдаденост на 

проф. Спасова на мисията да съхрани и предаде на поколенията творческото наследство, 

естетиката и търсещия дух на композитора Иван Спасов. Вече повече от четвърт век 

като член на фондация „Проф. Иван Спасов” и пряк участник в нейната дейност съм свидетел 

на себеотрицанието и титаничните усилия, които полага една физически крехка, но несло-

мима духом жена, водена от благородна цел. За 25 години от своето учредяване фондацията 

с почетен председател проф. Василка Спасова е издирила, съхранила и архивирала впечатля-

ващото творчество на Иван Спасов. Сборниците „Отражения“, „Песни за женски хор“, „Песни 

за смесен хор“, „Песни за мъжки хор“, „Айшинка – песни за народен хор“, „Пасторали из Пирин-

ския край“, „Компоти от ноти“ (за детски хор), повечето съставени от проф. Спасова, са 

само част от изданията на фондацията.

Уважението и възхищението, което дължим на проф. Василка Спасова, е 

доловено може би най-точно от големия български цигулар, съучредител 

и дългогодишен изпълнителен директор на фондация „Проф. Иван Спасов”,  

проф. Недялчо Тодоров: „Всъщност…всеки от проектите, реализирани от 

фондацията…, дължеше действеното си съществуване на Василка Спасова – 

истинската, в античния смисъл на думата, „пазителка” на огъня във високото, 

боговдъхновено, живо изкуство на Иван Спасов”.

Честит юбилей, многоуважаема проф. Спасова!



Е
дно от трудните неща, които днес можем да правим, е да споделяме време, 

да споделяме емоции, чувства, идеи, та дори и места. От една страна стои 

страхът, че отсрещният няма да приеме, ще отхвърли, ще отрече, а, от дру-

га страна, вярата, че собственото е уникално, самодостатъчно, нямащо нужда да 

бъде съпреживяно. Приема се, че е по-добре личното или да потъне в забрава, или да 

бъде индивидуално признато, оценено. Такива са разбиранията, станали присъщи за 

човека днес. Трудна ми изглеждаше задачата, която си е поставила проф. д-р Галина 

Лардева – изкуствовед и куратор в 65-тата година от празнуването на Национални-

те есенни изложби в град Пловдив, да събере толкова даровит, многоцветен и мощен 

Емоционално за 
Есенните изложби в Пловдив
Ваня Годжелова, докторант

екип около проект, наречен “Споделено 

пространство”. Като артист знам колко 

по-изострени са съпротивите за споделя-

не особено на тази част от обществото, 

която гледа предимно навътре и надълбо-

ко, затова нетърпеливо очаквах да видя 

кой, как и доколко е повдигнал завесата 

пред своето пространство. Имената на 

участниците, върху които е поставен 

фокусът тази година, са Атанас Ташев 

(Балабанова къща, дълбока зала), Ангела-

рий Димитров, (Балабанова къща, първи 

етаж), Анжела Терзиева (Балабанова 

къща, двор), Дарина Цурева (Балабанова 

къща, сводеста зала), Петър Чиновски 

(Къща Хиндлиян, веранда), Карина Попо-

ва (Къща Хиндлиян, веранда), Валентин 

Митев (Къща Хиндлиян, двор) Николина 

Джановска (Къща Мексиканско изкуство, 

зала), Русен Дойков (Къща Мексиканско 

изкуство, двор).
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О
ткриването на изложбите – по традиция на първи септември в Балабанова-

та къща, беше изключително емоционално и звучеше като лично адресирано и 

специално посветено за всеки един творец поотделно, макар дворът едва да 

побираше както пловдивчани, така и множеството от гости на града. Думите на проф. 

д-р Галина Лардева, напомнящи за изминалите тежки в обществен план години, ни на-

караха да се почувстваме като част от нещо по-голямо, по-значимо, припомниха ни, че 

ние, които сме изпитали потребността да сме част от това събитие като търсещи 

утеха, удоволствие и спасение в изкуството, сме отговорни за поддържането, обога-

тяването и разпространяването на малкото истински ценни неща: „Защото живеем в 

изключително турбулентно време в световен и в личен план. Време, в което образова- Ф
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нието, културата и човешките добродетели трябва да се отбраняват, бук-

вално и преносно. „Споделено пространство“ е интимно, специално, диалогич-

но и много интимно. Така че ние предлагаме един личен, специален, човешки и 

интимен прочит на днешния ден”.

В 
живописта, представена от Анжела Терзиева, Атанас Ташев и Ангела-

рий Димитров, откривам нещо, което винаги ме впечатлява независимо 

от използваната медия: това е способността да се взимат привидно 

обикновени неща от ежедневието, които умело биват така модифицирани, че 

в отделянето им от средата се трансформират в произведения на изкуство-

то. Изобразени са обекти и пространства,  които делим съзнателно или не, 



избирателно или не – детски площадки, летища, пристанища. В детайлна 

прецизност са изрисувани са технологиите, за които безспирно настоява-

ме, че ни свързват с другия край на света. Откриваме и идеята за глобал-

ното споделяне, бързата комуникация, търсенето на нови алтернативни 

светове, което ни дава надеждата, че ще намерим по-добро пространство 

за обитаване. Персонажът, показан в платната на Ангеларий Димитров, 

най-често е изолиран в един свят, съставен от разхвърлени пиксели, зами-

слен и стоящ пред прага на откъснати вселени. Картините са едно огледа-

ло на усамотението на човека, неговото затваряне и последиците от годи-

ните, възпитали ни като поколение с най-слабо развита емпатия до днес. 

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 Т
ан

я 
В

ър
бе

ва

брой 59
декември
2022

22/23



Г
раниците на пространството в графиката отдавна са премахнати, споде-

леността на различни материали и техники е очевидна. В изложбите откри-

ваме гравюри върху стъкло от Дарина Цурева, линогравюра върху текстил 

и отпечатъци върху хартия от Николина Джановска, както и творби, съчетали 

МДФ, хартия и втвърден акрилен грунд, изразяващи идеите на Петър Чиновски. 

Цурева споделя свободни за интерпретиране от зрителя концепции, загатнати 

са силуети, подсилени от абстрактни линии, позволяващи мислено довършване 

на формообразуването. При Джановска и Чиновски се открива мотивът за реал-

ния имагинерен свят, за пространството вътре и вън. Тълкуването на темата 

от Карина Попова е разкрито чрез фотографии, които напомнят за лекотата, 

присъща на акварела. Тези изображения ни пренасят в един свят, който е раз-

положен на границата на съществуването и изчезването. Усеща се забавяне, 

замисляне, осмисляне. Скулптурата, представена в изложбата, се отдалечава 

умело и елегантно от традиционната представа за форми, материали и начин 

на експониране. Русен Дойков и Валентин Митов допълват цялостното усещане 

за нереалност, замечтаност, утопичност на проекта.

И
зложбите както всяка година слу-

жат за напомняне на това какво 

е важно да се съхрани в паметта 

на града, а именно хората, притежаващи 

ценности, дълбоко свързани с добротата, 

всеотдайността, любовта към каузата 

да създаваш изкуство и да изграждаш 

естетиката, с която градът е свързван. 

Пловдив никога не е бил град на малките 

души, той запомня и почита само тези, 

които са оставили дълбоко своя отпеча-

тък в него. Вярвам, че изборът на проф. 

Галина Лардева за автори продължители 

на традицията на Националните есенни 

изложби уверено развива и разпространя-

ва този несломим, търсещ и извисяващ се 

човешки дух.



Будителската мисия
на Стефан Мутафчиев
доц. д-р Рада Славинска

Д
резгавият глас. Леко пожълтелите от тютюна пръсти. Загатнатата слънче-

ва усмивка. Бдителният поглед, скрит зад очилата. Въздействащата аура на 

творец. Пределната дълбочина на всички споделени мисли. Това беше Стефан 

Мутафчиев в шест щриха. Стефан Мутафчиев – композитор, диригент, преподава-

тел, творец, влюбен в музикалната традиция на народа ни. Едно от най-ярките имена 

във фолклорното изкуство на XX век и едно от най-значимите присъствия в препода-

вателския колектив на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Ако не си беше отишъл едва 

на 55, тази година би бил юбиляр.

Стефан Мутафчиев – диригентът, заявил по неповторим начин българското хорово 

изкуство в стотиците концерти по нашите и световните сцени, включително и в 

престижната зала „Олимпия“ в Париж. Той е част от явлението „Мистерия на българ-

ските гласове“ чрез творбите си, чрез постиженията си с Ансамбъла на Българското 

национално радио, чрез втория и третия диск от поредицата на Марсел Селие, чрез 

хоровите върхове на ансамбъл „Тракия“.

24/25

Стефан Мутафчиев e автор на множество творби, залегнали вече 

десетилетия в репертоарите на хорове и ансамбли от всяко кътче 

на България. Той е творецът, начертал една от съвременните насо-

ки в обработването на фолклора, композиторът, сътворил най-често 

изпълняваната фолклорна обработка за миналото столетие: „Седнало е 

Гьоре“. Творбите му „Леле Яно”, „Казаци”, „Тъжачки”, „Овчар и Юда девой-

ка”, „Еркечки ритми“, „Картини от стария Пловдив“ са емблематични за 

ансамбъл „Тракия“. Трудно бихме могли да си представим днес български 

празник без неговата ансамблова „Празнична сюита“.
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Стефан Мутафчиев е артист с незаличима следа в историята на АМТИИ, 

на ансамбъл „Тракия“, на град Пловдив. Тази година се навършват 80 

години от рождението му и 25 години от сбогуването ни с него.

Н
е бе случаен изборът на три елитни фолклорни състава да посветят тазгодиш-

ния Ден на будителите на Стефан Мутафчиев. Споменът за него, преклонение-

то пред делото и творчеството му събраха навръх празника в градския дом на 

културата „Борис Христов“ народните хорове и оркестри на музикалното училище в 

Широка лъка, на ансамбъл „Пазарджик“ и на ансамбъл „Тракия“. Домакин и инициатор на 

вълнуващото събитие бяха музикантите на „Тракия“ и техният главен художествен 

ръководител проф. Даниела Дженева. Именно ансамбъл „Тракия“ бе съставът, с който 

самият Мутафчиев свърза съдбата си, съставът, за който написа някои от най-ху-

бавите си творби, съставът, с който разгърна цялостно творческата си инвенция, 

съставът, който го изпрати и в последния му път.

„Вдигането на завесата“ беше своеобразно съчетаване на опит и 

младост, на зрялост и невинност, на свежестта на младежките 

и топлината на женските гласове – онова перфектно съчетание, 

търсено от самия композитор. Две от най-известните му песни – 

„Отдолу идат“ и „Брала мома ружа цвете“, прозвучаха в изпълнение 

на всички участници в празника и вдигнаха градуса в залата още в 

първите минути на концерта. Освен в гласовете, вълнението от 

музиката се усещаше и по лицата на хористките от трите състава. 

Това обогати допълнително топлата съпричастна атмосфера, обеди-

няваща изпълнители и публика.



 

И
мах честта да съм не просто слушател на концерта, но и да съм 

част от празничната атмосфера. Да се опиташ в няколко минути 

да обобщиш живота на творец от такава величина и да запазиш 

емоцията на музикалното начало е сложна задача, но абсолютната тиши-

на в залата и вниманието към всяка дума бяха окриляващи. Имаше някаква 

магия в този концерт, който стегнато, простичко и без маниерничене 

представи музикалния образ на Мутафчиев. Сякаш в движение се доказваха 

думите от една моя статия: „Той не обичаше да публикува своите творби, 

не участваше в публичните дебати по проблемите, не сподели писмено с 

думи знанието си... И въпреки всичко ни остави еталони, от който да се 

учим – еталони на фолклорни композиции, еталони за подхода към автен-

тичния материал, еталони на диригентски интерпретации, еталони за 

успешно ръководене на творчески колектив, еталони за тотална всеот-

дайност към музиката“.

В Деня на будителите ние чухме част от тези еталони. Трудно ми е да 

намеря точните думи, с които да опиша удоволствието си от изпълнения-

та на хора на НУФИ Широка лъка. Тези деца трогнаха много хора в залата 

с красотата и невинната свежест на гласовете си, със своята спятост, 

чистота на интонацията, емоционалното претворяване на три от най-из-

вестните творби на Мутафчиев – „Ой мори, кавале“, „Казаци“, „В село 

златари дойдоха“. Ганчо Гавазов водеше всеки детайл, всеки динамически 

нюанс, всяко темпово отклонение и момичетата откликваха безрезервно. 

Личеше пределното доверие на хористките към диригента, към неговата 

интерпретация.

Последваха други знаменити песни в обработка на Мутафчиев като 

„Петкана“, „Тамо ми една равнишка“, „Малка мома, Радке“ и „Оплакала се 

Янина майка“ в изпълнение на ансамбъл „Пазарджик“. В начина, по който 

бяха поднесени песните, топлината, изявената диалектна определеност, 

„намигването“ към публиката, показаха не просто осмислено претворяване, 

а особената свойственост на много харесваните от хористите реперто-

арни песни. Пролича и това, че ръководителката на хора Иванка Паунова 

е имала директен поглед върху личността и интерпретациите на самия 

Мутафчиев.
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Н
о, разбира се, всички очакваха „тежката дума“ на 

„Тракия“. Няма състав, който e по-близко свързан с 

музиката, с диханието, идеите и спомена за Стефан 

Мутафчиев. Както още през 1975 година специалистите 

се обединяват около мнението, че с появата на ансамбъла 

се е случил „атомен взрив в българския фолклор”, така и 

в Деня на будителите кулминацията на концерта дойде 

именно с изпълненията на „Тракия“. Инструменталният 

„спомен“, подбран от диригента на оркестъра Николай 

Паскалев, беше „Четири хорà за кавал“. Тримата виртуозни 

кавалджии на ансамбъла – Темелко Иванов, Дамян Йорданов 

и Георги Кънчев – представиха по едно от хората, а чет-

въртото изсвириха в перфектен унисон и прецизно уеднак-

вена стилна мелизматика, с което заслужено предизвикаха 

нестихващи аплодисменти.

Под ръководството на Цонка Димитрова прозвучаха може 

би най-емблематичните песни на състава като „Гьоре 

дос“, „Севдим Калю“, „Седи мома“, „Ой шопе, шопе“ и „Еркеч-

ки ритми“. Част от присъстващите пееха едновременно 

с хористите, други тайничко бършеха сълзите си. Прециз-

ност, емоция, детайлност, усмивка, изключително пре-

цизна артикулация, висок регистър, артистизъм – имаше 

всичко.

И, както се очакваше, празникът завърши с „Празнична 

сюита“, събрала на сцената трите състава, спомените 

за стотиците празници, в които е звучала, и спомена за 

Стефан Мутафчиев.



Празник на музикалния 
фолклор в АМТИИ
доц. д-р Владимир Владимиров

Н
а 26 ноември 2022 г. в Дом на културата „Борис Христов“ се проведе 

тържественият концерт на катедра „Музикален фолклор“ по повод 

50-годишнината от съществуването є. Това бе централното съби-

тие през тази юбилейна година, наситена с многобройни концерти, медий-

ни изяви и научна конференция.

Ако трябва с едно изречение да опиша атмосферата и стойността на 

концерта, то би било: „Получи се от онези концерти, на които самият 
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аз бих искал да съм в публиката!“. Още на генералната репетиция преди обед 

усетих вдъхновението и приповдигнатото настроение на участниците – близо 

петдесет от нашите талантливи студенти. Ние се доверихме изцяло на въз-

питаниците ни, възлагайки им отговорността на музикалния празник. И те се 

справиха брилянтно. Осъзнали значимостта на събитието, всички те прояви-

ха изключителна целеустременост в репетиционния период, за да излязат на 

сцената уверени и да зарадват многобройната публика, препълнила концертния 

салон. А залата едва успя да побере всички бивши и настоящи наши възпитани-

ци и колеги, любители на музикалния фолклор от цялата страна.

Н
а сцената като солисти на Академичния народен оркестър се изявиха 

певците Цветелина Шидерова, Роман Романов, Михаела Шевченко, Невена 

Джахова и Радостина Радостинова и инструменталистите Стоян Стоя-

нов, Диян Драгоев, Иван Маджев, Александър Тодоров, Данаил Йорданов и Давид 

Каменчов. Своите умения показаха и студентите-диригенти Ивайло Костадинов 



30/31 и Стоян Дамянов. Академичният народен хор под ръководството на проф. 

Бураджиев отново постигна високо художествено ниво, а допълнителен 

артистичен привкус на събитието внесе и водещият Петър Тосков. Свое-

образна тържествена поанта със своето изпълнение поставиха неповто-

римите виртуози Теодосий Спасов и Пейо Пеев. 

По повод юбилея бяха получени множество поздравителни адреси, сред 

които от Министъра на образованието – проф. Пенов, и Вицепрезидента 

на РБ Илияна Йотова, а Ректорът на АМТИИ – проф. Тони Шекерджи-

ева-Новак, поднесе лично своето емоционално приветствие към Кате-

драта. Почетен плакет от СБМТД бе връчен от председателя на съюза 

Станислав Почекански.

Ю
билеят ни наистина е повод 

да се похвалим с постижени-

ята и успехите на катедра 

„Музикален фолклор“ през тези пет-

десет години. Но в някои славянски 

езици „хвала“ означава и благодаря. 

Ето защо бих искал да благодаря на 

всички студенти, отдали на сцената 

своя творчески заряд, и на колегите 

от катедрата, с които работихме 

заедно, за да се получи празникът ни 

така емоционален, както го почув-

ствахме всички в залата на Дома на 

културата „Борис Христов“. Мисля, че 

основната ни цел беше постигната, а 

именно – да покажем, че и днес кате-

дра „Музикален фолклор“ продължава 

да е лидерът във фолклорното образо-

вание в България и чертае пътищата 

за развитието му. 

На многая лета!
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Юбилейна международна 
научна конференция 
„50 години традиции и развитие 
на българския фолклор“
проф. д-р Костадин Бураджиев

Н
а 27 и 28 октомври 2022 г. бе проведена Юбилейна международна научна 

конференция „50 години традиции и развитие на българския фолклор“, пос-

ветена на годишнината от основаването на катедра „Музикален фолклор“ 

при АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив. Конференцията, организирана 

от Център за опазване на фолклорното наследство с председател проф. д-р 

Костадин Бураджиев и финансирана от Фонд „Научни изследвания“, основателно 

предизвика интереса на много млади и утвърдени изследователи на българския 

музикален фолклор от България, САЩ, Казахстан, Хърватия и Русия.

К
онференцията бе открита от Ректора на АМТИИ „Проф. Асен Диаман-

диев“ проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак. В словото си пред гостите и 

участниците в конференцията проф. Шекерджиева-Новак подчерта значи-

мостта и приносите на катедра „Музикален фолклор“ за развитие на обучение-

то по народни инструменти и народно пеене в България, както и създаването 

на фундаментална методика на преподаването, множеството пособия, сбор-

ници и научни трудове, създадени от членовете на катедрата през годините: 

„За Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен 

Диамандиев“ Пловдив е чест да бъде домакин на този форум, който представя 

резултатите от изследванията на български и чуждестранни учени в областта 

на българския фолклор, като така разгръща своята партньорска мрежа, създа-

ва богата и интересна програма със силен научен фокус, активира и поддържа 

нашата културна идентичност и памет“.
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К
онференцията бе открита с три пленарни доклада – „Българският музикален 

фолклор – настояще и бъдеще“ на проф. д-р Костадин Бураджиев, „Българското 

фолклорно пеене – настояще и бъдеще“ на проф. д-р Светла Станилова и „Тамбур 

vs китара в съвременната ни фолклорна практика“ от доц. д-р Владимир Владимиров.

В четирите панела на конференцията – „Опазване на музикално-фолклорното наслед-

ство – проблеми, интерпретации, тенденции“, „Фолклорното изпълнителско изкуство – 

минало, настояще, бъдеще“, „Музикален фолклор и образование“,  „Методически аспекти 

в обучението по фолклорно изпълнителско изкуство“ – бяха изнесени 35 доклада. След 

изслушване на докладите в отделните секции се проведоха интересни дискусии под 

вещото ръководство на модераторите проф. д-р Светла Станилова, доц. д-р Рада Сла-

винска и гл. ас. д-р София Русева, обмениха се различни мнения, достигна се и до научни 

спорове.
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Р
адостен е фактът, че освен утвърдени учени, преподаватели от 

Академията и от страната, в конференцията взеха дейно учас-

тие със свои доклади и студенти от специалност „Дирижиране на 

народни състави“, което дава надежда за развиване на научния потенциал 

на студентите и бъдещето им приобщаване към академичната общност.

Тази първа за нашата академия международна научна конференция, пос-

ветена на българския музикален фолклор, постави основите на бъдещи 

подобни конференции, в които открито и със загриженост ще се диску-

тират наболелите въпроси за опазване чистотата на нашето фолклорно 

богатство, за уеднаквяване на методите на преподаване, за необхо-

димостта от задълбочено изучаване на фолклора от най-ранна детска 

възраст, за все по-нарастващата отговорност на електронните медии 

за представянето на фолклора.

Изказвам сърдечни благодарности на доц. д-р Весела Казашка и на д-р 

Цветомира Иванова, както и на колегията от катедрите „Музикален 

фолклор“ и „Теория на изкуствата“ за безрезервната подкрепа за осъ-

ществяването и перфектното провеждане на конференцията.
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„Танците на българина“. 
100 години от рождението 
на проф. Кирил Дженев
проф. д-р Даниела Дженева

„Танците на българина“ е заглавието на уникалния спектакъл, посветен на 100 години 

от рождението на проф. Кирил Дженев – творец, учен и педагог, емблематично име за 

българската хореография и национална култура. За първи път в България се реализира 

подобна грандиозна изява с участието на повече от триста изпълнители от ансам-

блите „Тракия“ – Пловдив, „Филип Кутев“ – София, „Пирин“ – Благоевград, „Сивек“ – Га-

брово, и възпитаниците на  Национално училище за танцово изкуство – София. Най-до-

брите български фолклорни танцьори, певци и музиканти излязоха заедно на сцената 

на Античен театър в Пловдив на 14 юни и в Зала 1 на НДК на 28 юни 2022 г. Показани-

те от тях неповторими произведения на проф. Дженев предизвикаха вълна от емоции 

и взривяващи аплодисменти. Подобна връзка между изпълнители и публика не се случ-

ват често, но създадените от проф. Дженев образи винаги провокират съпреживяване 

със своята богата душевност. 

В 
спектакъла бяха включени: „Добруджанска танцова импресия“, „Хасковски сват-

бени игри“, „Тракийски танци“ по музика на Тодор Пращаков, „Жеравненски танц“ 

по музика Филип Кутев, „Капански танц“ по  музика Александър Христов, „Куди“ по 

музика на Николай Стойков, „Пирински пролетни игри“ и „Ръченица с шиници“ по музика 

на Живка Клинкова, „Крайдунавска приказка“ по музика на Борис Воденичаров, „Ста-
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ринен танц“ по музика на Димитър Бонев, „Хоро в София“ по музика на Коста Колев 

и „Шопски танци“ по музика на Кирил Стефанов. Невероятната феерия от багри, 

движения и звуци бе обогатена от прекрасни музикални обработки, създадени в ан-

самблите по времето, когато проф. Кирил Дженев е работил в тях: „Донка на порти 

седеше“ на Стефан Мутафчиев, „Мелодии за тамбура“ на Александър Кокарешков, 

„Алтън Маро“ и „Дойди лудо“ на Кирил Стефанов, „Лале ли си, зюмбюл ли си“ и „Заспа-

ла е Фида“ на Филип Кутев и „Хей, мъри, калъм Калино“ на Цветан Цветков. 

Т
ези общо деветнадесет музикално-тан-

цови произведения отдавна са окачест-

вени от специалистите като „класи-

чески“ образци за сценичната ни фолклорна 

съкровищница. Началото на този невероятен 

творчески подем е поставено от Дженев 

през 1951 година с основаването на ансам-

бъл „Филип Кутев“. Деветнадесет години 

по-късно пътят на хореографа продължава с 

ансамбъл „Пирин“, за да достигне своя връх 

със създаването на ансамбъл „Тракия“ през 

1974 година. Десет години след това акад. 

Николай Кауфман много ярко формулира впе-

чатленията си от представянето на „Тракия“ 

на Третия национален преглед на държавните 

и професионални ансамбли в България: „Кирил 

Дженев дръзна да разтревожи спокойствие-

то на жанра със своите войници, прабългари, 

фантастични видения край Дунав. Програмата действа мощно, завладява-

що. Сцената при тях е овладявана виртуозно, многопластово, всичко тече 

спонтанно, картините се сменят с калейдоскопична бързина в полза на едно 

модерно хореизграждане“.
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К
огато говорим за този невероятен творчески заряд, неподвластен на 

времето, е редно да направим връзка и с произхода на заглавието „Танци-

те на българина“. Така е озаглавен 10-серийният филм на БНТ от 1987 го-

дина с режисьор Ласка Минчева. Тази телевизионна поредица остава актуална 

и до днес сред специалистите и почитателите на фолклорното изкуство у нас. 

Всеки епизод включва авторски текст на проф. Дженев за стила и характера 

на танците от съответната етнографска област, архивни кадри от  Събо-

ра в Копривщица и други места, онагледяващи тази реалност, както и негови 

сценични произведения, създадени на базата на автентичното народно богат-

ство. Така се създава слоганът „Танците на българина“ – неподвластен на вре-

мето и трайно свързан с творчеството и личността на проф. Кирил Дженев.



„Ретроспекция Sans Résonance“ – 
авторски концерт 
на доц. д-р Зорница Петрова
проф. д.и.н. Явор Конов

Н
а 26 ноември 2022 в Концертната зала на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ в Пловдив 

(начало 11:00 ч.) и след това на 12 декември в Галерия „УниАрт“ в Нов български уни-

верситет в София (начало 17:30 ч.) прозвуча авторски концерт на Зорница Петрова – 

пианист и композитор.

Доц. д-р Зорница Петрова е ръководител на Катедра „Пиано и акордеон“ в АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев“ Пловдив, където работи от 1991 като преподавател по пиано, след това 

и по клавирен съпровод. Родена в Пловдив през 1965 г. в семейство на музиканти: майка є 

Иванка Михайлова е известна оперна певица и вокален педагог в музикалното училище и 

Пловдивската опера, а баща є Димитър Петров е контрабасист, водач на групата в Пло-

вдивската филхармония и преподавател в музикалното училище. Зорница Петрова завършва 

музикалното училище (днес НУМТИ „Добрин Петков“) в класа по пиано на проф. Георги Пет-

ров. По-късно завършва НМА „Проф. Панчо Владигеров“ (тогава: БДК/ДМА) – пиано при проф. 

Лили Атанасова и камерна музика при проф. Владимир Аврамов, като посещава и специализи-

ран курс по композиция при доц. Симеон Пиронков (резултат от заниманията по композиция 

са и творбите, изпълнени в авторския є концерт). Зорница защитава дисертация на тема 

„Песенното творчество на Ференц Лист“, а през 2013 г. се хабили-

тира като доцент по пиано и клавирен съпровод.

В програмата на концерта прозвучаха:

Франц Шуберт: „Пролетна вяра“. Адаптация за соло пиано – З. Пет-

рова, на рояла – З. Петрова.

З. Петрова: Вариации за 4 ръце в изпълнение на клавирно дуо в 

състав Биляна Динкова и З. Петрова (в Пловдив – поради заболяване 

на Биляна, на рояла бе доц. д-р Надежда Кузманова, преподавател в 

АМТИИ).

З. Петрова: „Каприз“ за соло кларинет, в изпълнение на д-р Едуард 

Сарафян, преподавател в АМТИИ.

З. Петрова: Сюита за пиано (Preludio, Grottesca, Marcia funebre, 

Marcia giocosa, Meditazione, Trionfo, Perpetuum mobile; 1991), в мое 

изпълнение (Я. К.).

З. Петрова: „Аполинеров цикъл“ за сопран и пиано, по стихове на 

Гийом Аполинер („Цялост“, „Мостът Мирабо“, „Акробати“, „Болна 

есен“) – в изпълнение на Чжао Чи, сопран (Китай) и З. Петрова.

Франц Шуберт: „Ти си покой“, адаптация за пиано – З. Петрова, в 

нейно изпълнение.

Линк към видеозапис на концерта в АМТИИ: https://youtu.be/

FejpUoyhpqM .
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П
убликата имаше възможността да чуе и да усети, че Зорница Петрова е прекра-

сен пианист и композитор. Свири нежно и докосващо (особено в своите аран-

жименти за пиано на песни от Шуберт), но и много разнообразно в изцяло собст-

вените є пиеси – атонални, ако обобщя. Нейни равностойни партньорки бяха младата 

пианистка Биляна Динкова (ученичка в НУМСИ) и доц. д-р Надежда Кузманова: две чудес-

ни клавирни дуа. Великолепния кларинетист Едуард Сарафян препоръчвам на всеки да 

послуша – техника, похвати, тембри, прозвучаване, театралност. Китайското сопрано 

Чжао Чи (докторантка и възпитаничка на проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак) покорява 

както със своето вокално майсторство, така и с овладяната си сценичност, както и с 

изключителна дикция в произношението на българския текст при изпяването: чуваше се 

ясно всяка сричка и звук, разбираше се всяка дума и фраза.

Бе щастлива вечер.

Н
акрая си позволявам да цитирам едно 

лично съобщение от композиторката, 

изпратено ми вечерта след концерта в 

София: „Благодаря за всичко. Всички сме едино-

душни (семейството на Зорница и пътуващият 

с тях проф. Недялчо Тодоров, цигулар, бел. моя 

Я. К.) – ти си пианист за „Сюитата“. Просто и 

естествено се превръщаш в човека, който за-

бавлява, осмива, шаржира, наивничи и се поди-

грава със средствата на клавиризма. Вярвам, 

че и занапред ще си посвирваме. Дано!“. И на-

истина, за мен са особено интересни и ценни 

именно възможностите за театрализиране, за 

игра със съответните състояния и протича-

ния на музиката на Зорница Петрова. Оставям 

на публиката да гради за себе си картини и 

сюжети въз основа на пиесите в „Сюита“.
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„Нови методи за музикално обучение 
и възпитание и интегрирането им 
в подготовката на бъдещи учители 
по музика“ на доц. д-р Цветанка Коловска
доц. д-р Зорница Петрова

П
ред нас е методологически текст, който носи всички беле-

зи на висока значимост и полза в специализираното поле на 

музикалната педагогика. Появата му е логично отражение 

на протичащите с десетилетия процеси на адаптация и промени 

в сферата на висшето образование по изкуствата. Книгата на 

доц. д-р Цветанка Коловска ни представя изчерпателна и всеоб-

хватна систематизация на знание не само за новите методи на музикално обучение 

и възпитание, но и за обективните обществени реалности, които ги мотивират, за 

обогатената хуманитарна основа, върху която стъпва образованието на учителя по 

музика в наши дни.

По естествен начин „Новите методи за музикално обучение и възпитание“ фокусират  

научните търсения на поколения музикални педагози, изградили престижа на АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“ – единственото висше училище в страната, което по дос-

тойнство се идентифицира с блестящите традиции на музикалните практики в общо-

образователната система.

Придобиването на квалификацията „учител по музика“ е свързано с конкретни актуал-

ни изисквания, регламентирани в редица документи, оформящи нова и  подходяща об-

разователна среда. Музикалните дейности в нея следва да реализират основните си 

цел и задачи, а именно повишаване музикалното възпитание и развитие  музикалните 

дадености на подрастващите. С ясната визия за всичко това доц. д-р Коловска прави 

задълбочен анализ на компетентностния модел на обучение, като  разяснява инова-

тивните му характеристики: интегралното включване на знания и  умения от всички 

областни сфери на обучение, а също и подходящия за целта инструментариум – мето-

ди, средства, подходи от различните учебни дисциплини. 

академична
библиотека
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А
дмирации заслужава систематичният подход към особено актуални 

методи на обучение, намерили широко приложение през последните 

години чрез формите на  дигитализация, иновация и интеркултурност 

в образованието. Тези водещи през последното десетилетие направления се 

свързват с нови модели на обучението по музика като STEAM-практики, иг-

ровизация, проектно-базирано обучение, използване на информационни и кому-

никативни технологии като средство, „обърната класна стая“ и др. Трябва да 

отбележа, че доц. д-р Коловска разглежда тези методи в симбиоза с редица 

традиционни и успешно приложими методи, на които придава актуално „звуче-

не“ („планът Далтън“, методът Декроли и др).

К
нигата „Нови методи за музикално обучение и възпитание и интегрира-

нето им в подготовката на бъдещи учители по музика“ се характеризира 

с висока практическа приложимост и полза на действие към труда на 

музикалните педагози в България. Разглеждана метафорично, тя е  своеоб-

разен „мост“ между непреходните достойнства на многолетната ни обра-

зователна система и „свежите“ практики на глобалния свят. Естествено, 

експерименталните натрупвания са двигател на всяка развиваща се систе-

ма. Независимо обаче от изменящите се норми, пространно и професионално 

разработени в книгата, доц. д-р Цветанка Коловска не изпуска „златната 

нишка“ към константната величина на музикалното изкуство като фактор за 

нравствено-естетическо възпитание, като мощно средство за изграждане на 

духовни перспективи.

 

академична
библиотека



Юбилейна X международна 
научно-практическа 
конференция „Управленски и 
маркетингови проблеми в 
изкуството“ 
проф. д-р Емилия Константинова

М
еждународната научно-практическа конференция „Управленски и маркетингови 

проблеми в изкуството“ тази година за десети път доказа своята значимост 

като единствен специализиран форум в България в областта на цялостния 

артмениджмънт.  В юбилейното издание бяха представени български и чужди утвър-

дени учени, млади изследователи, докторанти и специализанти от 12 висши европей-

ски училища, мениджъри на артистични организации.

Н
а 25 ноември 2022 г. се състоя юбилейното десето издание на 

Международната научно-практическа конференция „Управленски 

и маркетингови проблеми в изкуството“, организирана от кате-

дра „Теория на изкуствата“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив. 

Конференцията по традиция  беше открита от ректора на Академи-

ята проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак. В своето приветствие тя 

подчерта значението на единствения в България специализиран форум 
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по артмениджмънт, маркетинг и ПР в изкуствата, който от десетиле-

тие се провежда в нашата академия и доказа градивния си характер за 

развитието на арторганизациите не само с научния си, но и с прилож-

ния си характер. Проф. Шекерджиева-Новак не пропусна да отбележи, 

че ръководството на Академията ще продължи да подкрепя инициа-

тивата на магистърските специалности „Артмениджмънт“ и „ПР на 

арторганизации“, които превърнаха тази конференция в специално 

място за общуване между учени и артмениджъри от различни страни 

и университети. Тя с гордост подчерта, че професионалното направ-

ление 8.1. Теория на изкуствата на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – 

Пловдив и тази година отново получи най-висока оценка в рейтингова-

та система за висши училища в България, като едно от проявленията 

му безспорно е и настоящият форум, организиран от катедра „Теория 

на изкуствата“. 

В 
същия дух на откриването бяха и думите на проф. д-р Емилия Константинова – 

ръководител на катедра „Теория на изкуствата“. В ретроспекция тя припомни 

факти от създаването на конференцията, започнала от идеята на доц. д-р 

Живка Бушева и станала факт през 2012 г. с подкрепата на проф. д-р Даниела Дже-

нева и тогавашното академично ръководство. „Десет години този форум продължава 

да събира учени, изследователи и практици, чиито споделени проблеми са важни за 

по-нататъшното развитие на артмениджмънта като доказана научна област, както 

и споделените успешни идеи в практиката за вдъхновение на артистичните мени-

джъри“ – подчерта в заключение проф. д-р Константинова. 

Десетата международна научно-практическа конференция се прове-

де в хибридна форма – присъствено в зала 13 на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ и беше излъчена на живо в онлайн академичната  плат-

форма. Това позволи не само да се включат международни участници, 

но и да се популяризира сред широк кръг зрители. 

Форумът събра учени и мениджъри на културни и артистични ор-

ганизации от България, САЩ, Германия, Франция, Румъния и Израел. 

Доклади и презентации представиха изследователи от АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев“ – Пловдив, Национална художествена академия, 

Национална академия за театрално и филмово изкуство “Кръстьо 



Сарафов“, Тракийски университет – Стара Загора, Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски“, Софийски университет, Пловдивски медицински университет,  Балетна 

академия на Санкт Петербург – Калифорния, Специализирана професионална гимназия 

за деца с увреден слух „Св. Мария“- Букурещ, Дом на художника – Тел Авив. Сред участ-

ващите авторитетни учени са имената на доц. д-р Живка Бушева, проф. д-р Емилия 

Константинова, проф. д-р Любомир Караджов,  д-р Душанка Иванова, д-р Достена Ла-

верн, доц. д-р Красимира Кръстанова, д-р Виорел Агиана, худ.график Иля Богдановски и 

др.

Организационният комитет в състав: проф. д-р Емилия Константинова – предсе-

дател, проф. д-р Любомир Караджов – зам. председател, и членове доц. д-р Весела 

Казашка, д-р София Русева и докторант Стою Тинков, създадоха необходимата орга-

низация и работна атмосфера за успешното провеждане на юбилейната конференция.

Представените доклади бяха с теоретична, методологическа и емпирична насока. 

Бяха разгледани разнообразни тематични области на   управлението на арторгани-

зации, като нови стратегически бизнес модели, мотивации в управлението, базисни и 

специфични проблеми на маркетинга в арторганизациите,  PR подходи, реклама и ко-

муникации, предприемачески измерения в изкуствата, иновационни практики, проект-

на дейност,  изкуството в образованието на подрастващите, изкуствата в помощ 

на хора с увреждания и други. 

Десетото издание на международната конференция постигна поставената цел да 

надгради започнатите в предишните конференции дискусии за съвременните теоре-

тични и приложни аспекти, ключови понятия и концепции в цялостното управление на 

арторганизациите и силната връзка на изкуствата с науката и образованието. На 

този форум всеобхватно беше дискутирана актуалността на тематичните области 

и  развитието на цялостното управление. Беше направен своеобразен прецизен ана-

лиз на мениджърските проблеми в съвременните арторганизации, както и използва-

нето на финансови и маркетингови инструменти, иновативни PR  и рекламни подходи, 

свързани с популяризиране, развитие и утвърждаване не само на изкуствата, но и 

на техните автори и артистични продукти, особено в хипердинамичната несигурна 

външна среда, в която днес се намира целият свят. 
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В 
заключителния етап на форума беше изразено единодушно мнение от учас-

тниците, че форумът дава зелена светлина на младите учени и формира 

изследователска общност в спецификата на артмениджмънта. Научната 

продукция в издадените сборници имат съществен принос към развитието на 

научно-изследователската и образователната област на българския артменидж-

мънт във всичките му форми на приложение. 

О
рганизационният екип на Юбилейната 

международна научно-практическа 

конференция „Управленски и марке-

тингови проблеми в изкуствата“ е убеден, 

че следващите издания ще продължат да 

представят актуални и съществени съвре-

менни управленски проблеми, решаването на 

които да помогнат за усъвършенстване на 

дейността на арторганизациите в усилия-

та им да създават, представят, развиват и 

утвърждават ролята на изкуствата и кул-

турата не само в национален, но и в между-

народен контекст. В бъдеще конференцията 

ще запази своето водещо място в България 

като форум за споделен професионален опит, 

обсъждане на ясни закономерности, разкри-

ване на тенденции и прояви на изкуствата, 

чийто сложен и комплексен продукт се нуж-

дае от адекватна управленска политика във 

всичките му форми и проявления.



Представяне на трудове 
на проф. д-р Ромео Смилков в 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ 
Пловдив
д-р Лазаринка Настева

46/47 Д
ве нови издания на проф. д-р Ромео Смилков бяха представени 
на 11 ноември 2022 г., 17.00 ч., в Концертната зала на АМТИИ: 
„Три студии: Моцарт – Бетовен – Лист” (2022) и „Клавирен 

дневник” (2019).

„Три студии: Моцарт – Бетовен – Лист” е най-новата книга на проф. 
Смилков. В своето представително слово проф. д-р Велислава Ка-
рагенова – научен рецензент на изследването, изтъкна дълбочина-
та на артистичния прочит на Смилков. Тя подчерта оригиналния 
нестандартен подход на автора към научния текст. Висока оценка 
получава за неизменния му последователен стремеж да съчетава 
изпълнителската с научната работа; за „изпълнителската „стръв” 
да изследва, да сравнява, да търси и познава”, която „винаги е съ-
пътствала сценичните му изяви и изследователския му път”. 

Проф. Карагенова подчертава, че „трите студии са индивидуализиран, субективен, 
но откровен поглед на пианиста Ромео Смилков към художественото творчество 
и изпълнителските предизвикателства, които […] го разкриват като тълкувател, 
способен да „разбулва” света на музиката пред слушател и читател”. 

Сборникът „Клавирен дневник”, представен от д-р Лазаринка Настева, разкрива 
творческия афинитет на пианиста към създаване на пиеси и транскрипции за 
пиано. Изданието е антология – обединява 18 композиторски опита (от периода 
1992-2019 г.) в три опуса. Творбите са плод на „впечатления и отражения на изпъл-
нителския път на пианиста” (Смилков, Р., Анотация // Клавирен дневник, 2019, с. 1). 
Съдържанието не следва темпорална хронология. На първо място е последната по 
време на създаване: транскрипцията за пиано на четири ръце (оп. 5) по творбата 
на Ф. Лист – химна „Slavimo, slavno Slaveni“ като знак на почит към делото на Св. 
Св. Кирил и Методий. На второ място са Три пиеси (от Китай) за пиано (оп. 4) – 
авторски пиеси на Р. Смилков. 

Забележително е мястото на транскрипциите (оп. 3) в трета-
та зона, „вдъхновени от творби на видни български и европейски 
композитори (Смилков, Р., Анотация // Клавирен дневник, 2019, 
с. 1). Те са 13 на брой, общо солови и ансамблови: 7 от тях са по 
вокални страници на Димитър Ненов (обединени в три цикъла); 
6 – по Верди, Равел, Малер, Гершуин, Иван Спасов. Важен акцент 
поставя самият автор: „Всички транскрипции в „Клавирен днев-
ник“ са рефлексия от изпълнителската практика – от съвмест-
ното музициране с ярки изпълнители (камерни и оперни певци).” 
(Смилков, Р., Анотация // Клавирен дневник, 2019, с. 1). брой 59
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С
ъздаването на пиесите свидетелства за забележителните 
професионални контакти на проф. Смилков. Негови „творчески 
вдъхновители” са видните съвременни български композитори 

Лазар Николов, Николай Стойков и Иван Спасов. В анотацията към 
изданието Р. Смилков изказва благодарност към тях и им посвеща-
ва пиеси от „Клавирен дневник“. Всички творби носят посвещения, 
чрез които авторът засвидетелства уважение и признание на свои-
те учители, родители, последователи, колеги и приятели.

При представянето д-р Л. Настева насочи вниманието и към краси-
вото оформление на изданието. Перфектният нотен набор и дизайн 
е дело на доц. д-р Николай Андриянов от Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски”, който е и редактор на „Клавирен 
дневник”.

С участието на студенти, ученици и колеги на автора прозвучаха пиеси от „Кла-
вирен дневник”: три транскрипции по песни на Д. Ненов – „Вечната” за 4 ръце 
(1992) ор.3, №1 – в изпълнение на Събка Събева и Мартин Дафинов; „Святата” 
от Триптих за пиано (1993) ор.3, №2, изпълни Мартин Дафинов, а „Угасна слънце” 
(2017) – оп. 3, №7 – Златомир Трифонов. Йордан Иванов поднесе „Спомен” (2013), 
оп. 4. Д-р Велислава Стоянова и проф. Смилков представиха: Ф. Лист-Р. Смилков – 
химн „Slavimo, slavno Slaveni!“ за пиано на 4 ръце (2019), оп. 5. 

П
рограмата финализира авторът проф. д-р Ромео Смилков 
с вдъхновеното поднасяне на неиздадена негова пиеса по 
инструментални творби на италианския композитор вир-

туоз-органист Джироламо Фрескобалди (1583-1643) – Memory (for) 
Frescobaldi (2009), оп. 8, посветена на проф. д-р Тони Шекерджи-
ева-Новак. С това заключително обръщение към публиката, с музи-
ка, богата по съдържание, с изключително магнетично емоционал-
но въздействие и хармонична смелост, авторът дава своеобразна 
„заявка” за реализиране на предстоящи творчески проекти. 
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КОЛЕДЕН ФЕСТИВАЛ 2022
доц. д-р Надежда Кузманова, доц. д-р Зорница Петров, 
доц. д-р Жан Пехливанов*

Щ
астливите мигове на всеки един музикант изпълнител са свързани със сце-

ната, с блясъка на прожекторите и споделянето на творческата инвенция 

с публиката. Разбира се зад всичко това остават безбройните часове на 

труд, търсене, колебания и безсънни нощи. И всичко това в името на изкуството, 

на вълшебството на вдъхновението и вечния път в търсене на съвършенството!

В навечерието на светлината на Рождество сетивата са отворени и 

творци и слушатели жадуват да споделят многообразието от автор-

ски творения. Тези моменти търсят своето достойно място за изява 

и АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ стана дом на Коледен фестивал по 

инициатива на комисията по художественотворческата дейност към 

факултет „Музикална педагогика“ и с безрезервната подкрепа на ръко-

водството на Академията. В своите три концертни вечери фестива-

лът събра професионализма и енергиите на преподаватели, докторан-

ти и студенти от трите катедри. 

Първата фестивална вечер бе открита от проф. д-р Галина Лардева, 

заместник-ректор на Академията. Проф. д-р Людмил Петков – Декан 

на факултет „Музикална педагогика“, поздрави участниците и гос-

тите и пожела светли празници и успех на фестивала с думите: „В 

аурата на светлия празник тайната на Рождеството събра във фокус 

енергията на много, различни сами по себе си творци. Фестивалният 

формат в своя замисъл и осъществяване създава свръхличната ат-

мосфера на колегиалност, съзидание и духовна перспектива“.
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* доц. д-р Надежда Кузманова – автор на отзива за първата фестивална вечер; 
доц. д-р Зорница Петрова – автор на материала за втората вечер и на заключи-
телните думи; доц. д-р Жан Пехливанов – автор на отзива за третата вечер.
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Програмата започна с Концерт за флейта, виолончело и чембало от Ж. Ф. 

Рамо в изпълнение на проф. д-р Борислав Ясенов (флейта), Йордан Вичев (вио-

лончело) и доц. д-р Велислава Карагенова (чембало). Тримата инструментали-

сти впечатлиха със своята виртуозност и безупречна сработеност. Трудна-

та партия на чембалото беше представена чудесно в стилово отношение и с 

подходящо подбрани регистри.

П
оследва Кирил Молчанов – „Вокализ“, 

изпълнен от Маргарита Бозукова, сту-

дентка във втори курс ИИК от класа по 

тромпет на гл. ас. Пенчо Пенчев, и в клавирния 

съпровод на хон. преп. Марияна Колева. Пиесата 

бе пресъздадена майсторски, с големи динамич-

ни амплитуди и пълноценен звук. 

Марияна Колева изпълни и „Вокализ“ оп.34 №1 на 

С. Рахманинов. Това популярно произведение бе 

изградено смислово и последователно водеше 

публиката към кулминацията.
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Творбата на Дмитрий Шостакович – 5 пиеси за две цигулки и пиано – бе изпълнена в 

нестандартен състав от Мартин Мариянович – тамбура брач, Домагож Родич – там-

бура бисерница, и Меглена Костова – пиано. Публиката награди с възторжени аплодис-

менти младите изпълнители, студенти от класа по камерна музика на ас. д-р Стефан 

Чапликов.

Пиесите на Красимир Тасков – „Спи езерото“ и „Бал-

канска стъпка“, бяха представени премиерно от проф. 

д-р Ромео Смилков (на когото са посветени). Това са 

изключително разнообразни творби, изявяващи бога-

тата звукова палитра и творческо въображение на 

своя изпълнител.

Последва Ф. Лист – Р. Смилков – „Химн за 4 ръце“ 

(2019) „Slavime slavno, Slaveni!“ (на проф. Николай Стой-

ков). Транскрипцията бе представена от клавирно дуо 

в състав д-р Велислава Стоянова и Мартин Дафинов. 

В своето обръщение към публиката д-р Стоянова пос-

вети изпълнението на навършващите се две години 

от кончината на проф. Стойков.

Първата фестивална вечер завърши с изпълнението 

на шест коледни песни, изпълнени от Хор на студен-

тите от специалност „Педагогика на обучението по 

музика“ с диригент Яна Делирадева и Райна Петрова 

– пиано. Трудната задача да се съберат толкова много 

млади хора с различни възможности и опитности бе 

доведена до успешен финал и хорът прозвуча единно, 

уверено и празнично под вещото ръководство на гл. 
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В
тората вечер от Коледния фестивал продължи многообра-

зието на стилови и жанрови шедьоври в умело подбраната 

програма. Като празничен бароков апотеоз прозвуча първата 

творба – Соната за тромпет и орган от Хенри Пърсел. Изпълне-

нието бе на младата и много изявена тромпетистка – Здравка 

Василева (възпитаничка на АМТИИ от класа на Пенчо Пенчев). 

Доц. д-р Надежда Кузманова поднесе партията на органа с усет и 

разбиране за блясъка и духовността, заложени в звуковата бленда 

на този старинен инструмент.

Като острови на вдъхновение и романтична чувст-

веност прозвучаха „Легенда“ от Х. Виенявски и 

Две песни за нисък глас, виола и пиано оп. 91 от 

Й. Брамс. В знаковата цигулкова творба се изяви 

Никола Глигориевич (студент от класа на д-р Евге-

ний Шевкенов) в партньорство с опитния и класен 

акомпанятор в лицето на Мирослава Серафимова. 

В атмосферата на мъдра Брамсова изповедност ни 

потопиха двете лирични миниатюри, поднесени от 

доц. Лилия Илиева (мецосопран), Раиса Запрянова 

(виола) и доц. д-р Надежда Кузманова (пиано).
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С 
ефекта на контрастен емоционален взрив се втурна ритъмът на Танго „Екатерина“ и 

„The show must go on“ – авторски творби на младия ни колега пианиста Георги Славчев. 

Неговото изпълнение, впечатляващо с яркия си виртуозитет и танцов блясък, донесе 

в залата настроението на „класическото забавно“. В това настроение естествено се преля-

ха чудесният репертоар и вдъхновеното музициране на китарен квинтет „Пловдив“ в състав: 

Милена Манева-Вълчева, Калин Георгиев, Йоана Тихолова, Стела Митева-Динкова и Констан-

тин Динков, всички те – преподаватели по китара в нашия град и възпитаници на АМТИИ 

„Проф. Асен Диамандиев“.

Достоен финал на вечерта бе изпълнението на Соната за 8 ръце от Б. Сметана. Тази ярко 

инструментална и приповдигната романтична творба изведе на подиума истинско клавир-

но „шествие“ от трима преподаватели и една китайска докторантка от катедра “Пиано и 

акордеон“. С гордост отбелязвам талантливото изпълнение на моите колеги: Георги Славчев, 

Надежда Кузманова, Велислава Карагенова и Гуо Руй – изпълнение, белязано с искрена сценич-

на радост и празнично коледно вдъхновение.
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Днес, когато с рождественска светлина в душите се връщаме към тридневната „Фиеста“ на 
Факултет „Музикална педагогика“, искрено адмирираме безупречната организация на събити-
ето, осъществена от доц. д-р Надежда Кузманова. Подкрепена безрезервно от академичното 
ръководство, „с интелект и сърце“ тя намери посоката към истинския празник на колективния 
творчески потенциал, към споделения духовен заряд на класическата музикална общност в 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“.

Н
а 19 декември се състоя третият концерт от Коледния фестивал на факултет „Музикал-

на педагогика“. Концертната зала на АМТИИ посрещна отново творческия ентусиазъм на 

преподаватели и студенти от трите катедри. Ярко присъстваха следните състави: Ака-

демичен камерен хор „Гаудеамус“, Китарен ансамбъл „Академика“, Камерен студентски оркестър. 

Бяха представени емблематични клавирни творби: етюди от Фр. Шопен (проф. д. н. 

Явор Конов) и Ал. Скрябин (проф. д-р Л. Петков), Й. Брамс „Из 11 хорални прелюдии“ 

(проф. д. н. Явор Конов). Проф. д-р Людмил Петков „сподели“ своя импровизация, както 

и авторската си творба „Отсъствие“.

Камерният жанр намери своята подобаваща изява: Соната за кларинет и пиано оп. 

120 № 1 от Й. Брамс в изпълнение на талантливите млади инструменталисти Кирил 

Пенчев – кларинет, и Стефан Чапликов – пиано. Напълно в духа на светлото Рож-

дество прозвуча тематичният вокално-камерен цикъл „Коледни песни“ от П. Корнели-

ус в стилното изпълнение на Лилия Илиева – мецосопран, и Зорница Петрова – пиано.

Към жанра на „забавното“ с лекота ни отведоха свежите аранжименти от репер-

тоара на поп-дуета Живко Братанов и Мария Караиванова, както и на Китарния 

ансамбъл. Не мога да пропусна и студентското присъствие в лицето на изявените 

класически певци Светлана Денова, Тодор Кършев, Зорница Златева и диригентите 

Иван Русев и Цветан Цветков.
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„Слава във висините“
Рождественски концерт 
на АКХ „Гаудеамус“
Петя Петрова

Д
ни преди настъпването на един от най-светлите християнски празници –  Рождест-

во Христово, Академичен камерен хор „Гаудеамус“ с диригент проф. д-р Весела Гелева 

изнесе тържествен концерт „Слава във висините“. Събитието се проведе в Малката 

базилика на Филипопол като част от празничния коледен фестивал „Светлина и надежда“, 

организиран от Общински институт „Старинен Пловдив“. 

Програмата на хора беше стилистично издържана в духа на Рождество 

Христово. Пространството на Малката базилика се изпълни с песнопения 

от Александър Архангелски, Павел Чесноков, Георги Свиридов, Владимир Фай-

нер, Константин Шведов, Апостол Николаев-Струмски, Георги Попов и Стоян 

Бабеков. Прозвучалите „Святий Боже“, „Херувимска песен“, „Достойно есть“, 

„Отче наш“, „Господи, услыши“ – сложни за изпълнение посвоему – предизвикаха 

удивление сред публиката и разкриха майсторството на хора. 

Специално участие в концерта взе и ректорът на АМТИИ „Проф. Асен Диа-

мандиев“ проф. д-р Тони  Шекерджиева-Новак. Между изпълненията на „Гаудеа-

мус“ тя рецитира подбрани от нея псалми от Стария завет. Това допринесе 

за общата атмосфера на събитието. Именно тази симбиоза между фини 

вокални нюанси и рецитиране на свещените текстове, вплетени в обща 

акустична среда, даде възможност на публиката да се потопи изцяло в духа 

на смирение и благодарност и да се докосне до частица от светостта на 

предстоящия рождественски празник.брой 59
декември
2022
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Н
естихващите аплодисменти на препълнената зала на финала на концерта доказаха 

за пореден път, че умелият диригентски жест на проф. д-р Гелева сътворява непод-

ражаема звучност у хор „Гаудеамус“. А проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак направи 

празника още по-светъл и пълен! 





Ж
ивотът в специалност „Дизайн на облеклото“ бе динамичен през изми-

наващата 2022 година, наситен с вдъхновения и вълнения, в подготовка 

на редица събития. След социалната дистанция, наложена от обстоя-

телствата през 2020 и 2021 година, 2022 е време, в което отново споделихме 

вдъхновението и заработихме в екип със студентите. Работата в ателиетата 

бе почти непрекъсната. Made аt the Academy е празничният завършек на акаде-

мичната 2021/22 година и този фестивален формат даде тласък и вдъхновение на 

студентите от специалност „Дизайн на облеклото“.

Споделено вдъхновение
доц. д-р Динка Касабова

Големият интерес към цялото съби-

тие, организирано от нашия замест-

ник-ректор проф. д-р Галина Лардева, 

доведе многобройна публика в „Градска 

художествена галерия“.  В галерията 

се проведе модно ревю на специал-

ността „Дизайн на облеклото“, заедно 

с представителната годишна излож-

ба на Факултета по изобразителни 

изкуства на Академията, в която се 

представят всички специалности. На-

шите дипломници предложиха своите 

завършени капсулни колекции, съпро-

водени от професионално озвучаване 

и прецизна организация на манекени 

от агенция „Топас Моделс“ ЕООД с 

директор Емилия Кузнецова, наша 

дипломирана студентка по „Дизайн на 

облеклото“.

Студентите от втори и трети курс 

от специалността бяха изправени 

пред голямо предизвикателство. Те 
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имаха само месец и половина срок, за да се подготвят за модно ревю през ноември. Под 

ръководството на доц. д-р Динка Касабова и асистент инж. Ангелина Дончева те рабо-

тиха целенасочено по съпътстващ академичната  програма проект на НПО „Разкривай 

и развивай“. Този проект има за цел да помогне на младите творци да осъществят 

нови и разнообразни професионални връзки, да разширят хоризонта си, да придобият 

безценен опит от работа в реална среда и при реални условия да достигнат до по-ши-

рока публика. Темата бе „ZERO WASTE“ – актуално направление в съвременния живот 

на модата, чийто корени тръгват от античното гръцко облекло. Тя вдъхновява редица 

визионери в модата като Мадам Грес и Мадлен Вионет. Първи стъпки към модния по-

диум бяха направени в музея Малка базилика от нашите студенти с капсулна колекция, 
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показана от грациозните професионални манекени на агенция „Визаж“. Споделе-

ното вълнение бе запечатано от обективите на Румен Куртев и Рангел Луков, 

студенти от специалност „Фотография“.

Една от целите на специалност „Дизайн на облеклото“ е да дава възможност 

на млади израстващи творци да се докосват до опита на утвърдени модни 

дизайнери и майстори в професията. Друга наша цел, заложена в програмата, е 

студентите да имат възможност за изяви, в които да могат да споделят вече 

осъществените проекти и така плавно да преминат от учебната академична 

среда към модния подиум, който е витрина за съвременния моден дизайн, създа-

ден в нашата специалност в АМТИИ.
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З
а специалността е жизнено важно да  потърси публика и из-

вън пловдивските галерии. Точно такова бе и събитието, за-

ложено като част от програмата за вътрешни художествени 

проекти в АМТИИ. В рамките на програмата по проект „Рабо-

тилница по Моден дизайн“, подготвен от доц. д-р Динка Касабова, 

бе създадена и гостуваща изложба на капсулна колекция на тема 

„Мода и архитектура“, разработена от студенти от четвърти 

курс от „Дизайн на облеклото“. Бъдещите ни 

бакалаври имат нужда от представяне, което 

да подкрепи старта им в реалния професиона-

лен път. Фондация „Иван Асен 22“ е платформа, 

работеща в областта на Модния дизайн, чиято 

стратегическа цел е да подкрепя млади българ-

ски дизайнери. Сътрудничеството ни с фонда-

цията бе съпроводено от много положителни 

емоции и чудесни отзиви от клиенти. Събитие-

то бе посетено от съпругата на българския по-

сланик в Република Северна Македония – Ангел 

Ангелов. Биляна Ангелова е дама, която следва 

подобна философия. Тя работи паралелно по 

безброй каузи в помощ на нуждаещи се от подкрепа хора. С 

много емпатия госпожа Ангелова отрази нашето събитие 

в социалните мрежи и лично закупи модел на студентка-

та Даниела Делева. Поръчки за изработване на облекла 

получиха и останалите колеги от специалността, а Нели 

Митева съдейства за осъществяване на контакта между 

автор и клиент и публикуването на рекламни материали в 

лайф-стайл-медии.



През тази година, в която направихме много колекции, успяхме да ви-

дим и успеха на нашите студенти в Италия. Студентките Рени и Ани 

Хаджиеви и Доника Паланкова имаха възможност да промотират свои 

колекции в Дженцано, малко градче близо до Рим, където моделите им на 

тема „Екология“ бяха показани в дефиле заедно с тези на студенти от 

италиански и други чуждестранни университети, обучаващи артисти по 

Моден дизайн. Мотото на ревюто бе “Под небето на Дженцано“.

Признание за професионалното обучение на нашите кадри 

беше затвърдено на тазгодишния Международен панаир за 

мода и текстил TexТailor EXPO – Пловдив. Нашите сту-

денти от випуск 2022 година Джесика Ризова и Гергана 

Атанасова получиха няколко награди от специализираното 

изложение. Едната награда е спонсорирано шестмесеч-

но пребиваване в Италия и подкрепа за представяне на  

собствен моден бранд. Модните ревюта, в които участва 

специалността „Дизайн на облеклото“, както и атрактив-

ният павилион, артистично оформен от студентите, бе 

обект на интерес от страна на професионалисти и гости. 

За пореден път нашите възпитаници получиха поръчки за 

изработване на аксесоари, които бяха част от изложбата, 

както и предложения за сътрудничество.

Преподавателският екип на специалност „Дизайн на облек-

лото“ благодари на ръководството на АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“ за оказаната подкрепа и доверие!

Споделеното вдъхновение ще продължи и през 2023 г. в 

подготовка за дипломни защити и още много други излож-

би и събития като част от културния живот на академия-

та през летния семестър.
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