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БЪДЕЩЕТО Е ДНЕС
проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 
toni.nowak@artacademyplovdiv.com

Резюме: Статията коментира ситуацията в днешния ден – планове за бъде-
щето, блокирани от наследени кризи и глобални епидемии. Разгледана е философи-
ята на различните проявления, фокусирани върху образованието като най-сигур-
ната антикризисна мярка. Във фокуса на статията попада и пандемията като 
ускоряващ процес за иновативните инструменти на преподаване, дигитализиране 
и работа от разстояние. Поставен е казусът как да разглеждаме кризите и какъв 
избор да направим в процеса на разрешаването им.

Ключови думи: бъдеще, еволюция, наука, образование, изкуство, иновации.

За автора: 
Проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак е ректор на Академия за музикално, тан-

цово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив и преподава-
тел по класическо пеене. Свири на цигулка от 5-годишна, завършва Музикалното 
училище в Пловдив, а след това и Българската държавна консерватория в София с 
класическо пеене. След дипломирането си започва работа като солистка в Държав-
на опера Пловдив. Става солистка и на Виенския Моцартов ансамбъл. Когато се 
завръща в България, прекратява сценичната си дейност и започва педагогическата 
си работа, първоначално в НУМТИ „Добрин Петков“, а след това и в АМТИИ.

THE FUTURE STARTS TODAY
Prof. Toni Shekerdzhieva-Nowak, Ph.D. 

Prof. Asen Diamandiev Academy of Music, Dance and Fine Arts – Plovdiv

Summary/Abstract: The article considers the current state of affairs – future plans 
blocked by inherited crises and the global pandemic. Various manifestations of the crisis 
are considered against an education-focused philosophy, as the most reliable anti-crisis 
measure. The article also focuses on the pandemic as a transformative process accellerating 
the innovative education instruments such as digitalisation and remote work. The case is 
presented for how we treat crises and the choice we take in resolving them.

Keywords: future, evolution, science, education, art, innovation
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Ensemble Vienna. After she returned to Bulgaria she started her work as a vocal professor 
– at the Music School Plovdiv and after that at the Academy of Music, Dance and Fine 
Arts – Plovdiv.

Когато мислим за бъдещето, често балансираме между оптимизъм и 
апокалиптична визия за утрешния ден. От друга страна големите мечти на 
човечеството са сложни и изискват съвместяването на различни гледни точ-
ки и интереси. Трудно е да се съсредоточим върху големи планове, кога-
то трябва да се изправим пред предизвикателството на кризи, наследени от 
миналото, и изненадващото ежедневие, блокирано от глобална епидемия. В 
такава ситуация промените и новостите могат да предизвикат безпокойство 
у много хора. Но научните иновации могат да ни помогнат да формираме 
бъдещето. Потенциалът им може да осъществи креативна връзка между лич-
ните ни ценности и тези на останалите хора.

Науката, образованието, изкуството и иновациите са различни про-
екции на един общ феномен – еволюцията. В днешното време стихийният 
водовъртеж на събития и застъпващи се кризи поставя под въпрос спокой-
ствието на един плавен преход и ни заявява, че еволюцията е невъзможна без 
натиск от външната среда. Убедена съм в това, както и че общото ни бъдеще 
е отговорност на всеки един от нас. Когато съчетавам бъдеще и отговор-
ност, често се позовавам на Джонас Солк, един от създателите на първата 
ваксина срещу полиомиелита. Той казва, че ако човечеството „…приеме и 
признае тази отговорност и се включи творчески в процеса на еволюция, 
както съзнателно, така и несъзнателно, ще се появи нова реалност и може 
да се роди нова ера“.

Използвайки науката и изкуството като начин за познание, ние нама-
ляваме разликите между субективното и обективното. Контактът на мате-
риалното с духовното в тежки времена ни поставя пред необходимостта от 
търсене на нови образователни модели, на културни форми и иновационни 
образци, на сложни профили и еталони. Само преди 5 години се вълнува-
хме от позицията ни на университетски преподаватели и артисти, изискваща 
добра информираност за новостите, които ни предоставя днешното време. 
Търсехме възможности за придобиване на умения за справяне с различни-
те условия за функциониране и набавяне на ресурси за движение в новата 
среда на образование. Осъзнахме, че стремежът към непрекъснато придоби-
ване на знания ни прави информационно грамотни, отворени за нови идеи и 
умения, способни да взимаме смели решения. Тези качества са ни особено 
необходими в ситуацията, в която образованието и науката са принудени да 
се развиват днес. Извадени от комфорта на спокойствието, с което трупахме 
досегашните си познания, сега сме принудени да преминем стремително 
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към интензитета на живот, изпълнен с нововъведения. Когато новостите са 
свързани с увеличаването на знания за предаване на вече постигнат от нас 
опит и умения, мотивацията ни със сигурност нараства повече. 

В статия за investor.bg [1] авторката Нели Минчева цитира доклад на 
ОИСР – Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, който 
коментира, че инвестициите в образованието ще изведат държавите от реце-
сията и ще помогнат на избралите да учат по-дълго да имат по-висок жизнен 
стандарт в дългосрочен план. В същата 2009-а година на форум на МОН, 
тогава МОМН, вицепремиерът Дянков докладва, че в условията на криза 
най-печеливши са инвестициите в образованието. Той казва, че тези инвес-
тиции не бива да се разбират като финансиране на социалната сфера, а като 
дългосрочна инвестиция в развитието на отделната личност, на обществото, 
на икономиката. В условията на финансова криза образованието (училищно 
и академично, както и инициативите „Учене през целия живот“) само по 
себе си е най-сигурната антикризисна мярка. 

Как звучат тези постулати днес и какво предефиниране изискват в 
условия на ковид криза? През 2020/2021 бяха оповестени последните опе-
рации по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен рас-
теж“ (ОПНОИР) – „Модернизация на ВУ“, „Подкрепа за приобщаващото 
образование“, „Ограмотяването на възрастни“, „Подкрепа на уязвими гру-
пи за достъп до висше образование“ и др. Програмата се фокусира върху 
осигуряване възможността за непрекъснатост на образователния процес и 
повишаване нивото и по-бързо усвояване на практическия учебен материал, 
както и повишаване интереса към образованието. Техническото обезпеча-
ване и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в 
електронна среда беше предизвикателство, с което трябваше да се справим 
много бързо. Дигиталните компетенции на академичния състав бяха по-
ставени като основно изискване за провеждане на качествен образователен 
процес. Преодоляването на последиците от кризата, причинена от Ковид-19, 
е обвързано с устойчивото адаптиране към ситуацията, с възможността да 
бъдат споделяни учебните материали чрез онлайн платформа, гарантираща 
самостоятелната подготовка на студентите. 

Темата за дигитализацията в българското висше образование е във фо-
куса на дискусиите от много дълго време. Електронното обучение налага 
както дигитализация на лекциите и обучителните курсове, така и осъвре-
меняване на голяма част от програмите, подвластни на остарели методи на 
преподаване. Електронното обучение има големи предимства поради своята 
ефективност, използването на различни инструменти за преподаване, в това 
число видеоматериали, файлове, подкасти, интерактивни презентации и 
други онлайн ресурси, както и поради голямата си достъпност. Предимство 
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е също записването, споделянето, архивирането на лекционните курсове. 
Твърде разпространено е схващането, че най-ярките иновации са осъ-

ществени по време на големи глобални кризи – войни, икономически сри-
вове, пандемии. Можем ли да кажем същото за кризата, която ни наложи 
Ковид-19? Пандемията се превърна в ускоряващ процес за технологични 
промени във всички индустрии, което даде тласък на дигитализацията на 
услугите и процесите, научи ни как да се справяме с важните за нас въпроси 
онлайн, в отдалечена работна среда. Изводът, че сме по-продуктивни в дис-
танционна работна среда, е в голям процент характерен за повечето от нас. 
След кратката еуфория, че все пак успяваме да се справим с предизвикател-
ството на работа от разстояние, усетихме и негативните последици от този 
начин на контакт. Силно разклатен е балансът между работа и личен живот, 
срещите в онлайн среда изтощават и разколебават психически, намаляват 
способността ни да мислим креативно и иновативно. Видеоконферентната 
връзка не дава възможност за отразяване на творческата атмосфера, така ха-
рактерна за чисто физическите контакти. Съвсем наскоро бях заинтригувана 
от резултатите на изследване, касаещо така наречения „ковид мозък“, в кои-
то се налага заключението, че той е насочен основно към оцеляване. Този 
поток от разсъждения пречи на абстрактното мислене, при което се създават 
нови идеи. Поради опасения за бъдещето, разходите за иновации чувстви-
телно намаляват и при по-големите компании и формации. Правейки аналог 
с големите университети, считам, че печелят по-малките и пъргави висши 
училища, свикнали да работят по-гъвкаво и да се адаптират към новите ус-
ловия. Зад всяка криза има избор – дали да я разглеждаме като заплаха, или 
като възможност. Втората алтернатива е определено печеливша.

В глобален план иновациите днес играят ключова роля в преодоля-
ването на пандемията на коронавирус, като тенденцията е да се създава т.н. 
„технология за добро“, доминираща в съзнанието на авторите на иновации. 
Ако разгледаме класациите на списание Time, за стоте най-добри изобрете-
ния на 2020-а, откритията, избрани от редакцията, са оценени по ключови 
фактори оригиналност, креативност, ефективност, амбиция и стойност, коя-
то носят на обществото [2]. Представени са както вече функциониращи тех-
нологии, така и прототипи за устойчиво развитие, благополучие, екология, 
здраве, което в глобален план за развитие е най-важно. Всички иновации, 
които трябваше да направят живота ни по-приятен, отидоха на заден план. 
Какво следва? 

Гжегож В. Колодко – интелектуалец и политик, професор по икономи-
ка, един от главните архитекти на полските икономически реформи, в своя 
лекция на тема „Глобализация, пандемия, криза и какво следва?“, органи-
зирана от фондация Kreator Wiedzy в Шчечин, предвижда, че склонността 
ни към спестяване ще се увеличи. По този начин в икономиките ще има по-
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вече ресурси за инвестиране. Възниква въпрос: кой в какво ще инвестира 
и по какви методи? Според професора има все повече индикации, че е не-
възможно да излезем от „завоя“, в който се е озовал нашият свят, без криза 
и последващи революции. Четирикратният вицепремиер на Полша счита, 
че е по-добре това да се осъществи чрез цялостно балансирано (политиче-
ски, културно, социално, екологично, икономически и финансово) развитие 
и чрез еволюция. Колодко изказва съжаление, че вече не можем да си поз-
волим този път, защото не знаем каква ще е кризата, нито кога ще се слу-
чи. Професорът е сигурен, че появата ѝ е само въпрос на време, тъй като 
противоречията нарастват и придобиват антагонистичен характер. Следова-
телно преодоляването им изисква почти тектонични ходове, фундаментални 
структурни промени, промени в системи с алтернативни ценности и различ-
но от сегашното разпределение на силите и ролите на световната сцена [3]. 

Вниманието ми предизвика публикация на Николина Делева (редовен 
докторант ИФС – БАН, секция „Култура, естетика, ценности“) – „Изку-
ство и пандемия – кризата като възможност“, в която кризата е предста-
вена като безизходица, която налага ограничения и ни кара да включим в 
действие всичките си усилия за справяне с нея. От друга страна кризата ни 
предоставя много по-голяма свобода, при която старите правила не важат, 
а „нови още не са се появили или не са доказали ефективността си“. Про-
мяната, която всяка криза изисква, е потенциална възможност за постигане 
на качествени трансформации, както за отделния индивид, така и за групата 
или обществото [4]. 

Да се върнем към ролята на дигитализацията и онлайн потреблението, 
но този път към потреблението на изкуство. Не е далеч времето, в което да 
отидеш на опера, концерт, изложба, театър беше събитие, в което участваха 
много хора, с които споделяш съпреживяното. Неминуемо идва сравнение-
то с едноличното и интимно възприятие на изкуството в рамките на дома, 
но споделено с потребители от различни точки и часови пояси на земята. 
Липсата на реално усещане на преживяването заедно с други хора прави 
ефекта от онлайн споделянето много по-мимолетен, а впечатлението изб-
леднява бързо, без да се превърне в значимо събитие. Налага се изводът, че 
всеобщата достъпност на изкуството чрез интернет изтрива разликата меж-
ду локално и глобално. Бъдещето и дистанцията във времето ще помогнат да 
се оценят обективно дълготрайните материални и духовни последствия от 
днешната ситуация. И все пак кризата е възможност, чрез която изкуствата 
могат да докажат силата си и да участват в изграждането на бъдещо хуман-
но общество. Те могат да създадат нова перспектива и нови идеи, които да 
помогнат както за предоляването, така и за справяне с последиците от кри-
зата. Когато мислим за бъдещето, нека балансираме между надеждата и още 
по-оптимистичната визия за утрешния ден, защото бъдещето е днес!
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ГРАМАТИКАТА КАТО ЕДНО  
ОТ СЕДЕМТЕ СВОБОДНИ ИЗКУСТВА

Доц. д.ф.н. Петя Бъркалова  
Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ 

Резюме: В доклада науката граматика се разглежда като едно от Седемте 
свободни изкуства, (Septem Artes Liberales) свързани с цивилизационните корени на 
европейската образователна система и на европейската култура. Проследен е пъ-
тят на граматическото знание от Античността до наши дни и са сравнени спе-
цификите на базовите синтактични дефиниции в културата Slavia Orthodoxa и в 
западноевропейската образователна парадигма. Дадени са недидактични отговори 
на фундаменталния въпрос „Защо да учим граматика“- както свързани с минали 
епохи, така и свързани с модерното лингвистично знание. В заключение е предста-
вен структурографски анализ на едно сложно смесено изречение като пример за 
съвременното състояние на аналитичната практика.

Ключови думи: граматиката като свободно изкуство, европейската лингвис-
тична традиция, структурография

GRAMMAR AS ONE OF THE SEVEN LIBERAL ARTS 
Assoc. Prof. Petya Barkalova, DSc 

Paisii Hilendarski University of Plovdiv

Summary: In the report, the science of grammar is considered as one of the Seven 
Free Arts (Septem Artes Liberales) related to the civilizational roots of the European 
educational system and European culture. The path of grammatical knowledge from 
Antiquity to the present day is traced and the specifics of the basic syntactic definitions 
in the culture of Slavia Orthodoxa and in the Western European educational paradigm 
are compared. Non-didactic answers to the fundamental question “Why learn grammar“ 
are given – both related to past epochs and related to modern linguistic knowledge. In 
conclusion, a structural analysis of a complex sentence is presented as an example of the 
current state of analytical practice.

Keywords: grammar as a free art, European linguistic tradition, structurography

1. Въведение
Във фокуса на нашето внимание е науката граматика сред Седемте сво-

бодни изкуства, които тук онагледяваме с брилянтната алегория на Дитрих 
Майер. Отляво надясно са изобразени: Граматика, Диалектика, Риторика 
(Тривиум); Музика, Аритметика, Геометрия, Астрономия (Квадриум). Бъл-
гарските възрожденски граматикописци ги наричат „Музите“. Видно е, че 
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граматиката е изобразена като учителка, при това държи ключ – по-точно 
държи ключа към всички останали „изкуства“, към цялостното знание. Как-
ви са посланията и какъв е редът на обучението? В съчинението „За фило-
софията на света“ на Гийом от Конш можем да разчетем отговора „Редът на 
ученето е такъв – понеже цялото обучение става чрез красноречието, човек 
най напред трябва да се научи на красноречие. То има три части – право-
пис и правоговор, на които ни учи граматиката: доказване на онова, което 
подлежи на доказване – на което ни учи диалектиката, украсяване на думи-
те и изреченията – което преподава реториката. Значи първо трябва да изу-
чим граматиката, сетне диалектиката и накрая реториката. Като се обучим 
и въоръжим с тях, трябва да преминем към изучаването на философията. 
Нейната подредба е такава, че, първо, трябва да се изучи квадривият, сиреч, 
първо, аритметика, второ, музика, трето, геометрия, четвърто – астрономия-
та. Сетне светото писание. Защото от знанието за творението стигаме да зна-
ние за Създателя (Гийом от Конш 1989, цит. по <http://magna-aula.blogspot.
com/2016/07/blog-post_78.html>).

Дитрих Майер (1572 – 1658) Septem Artes Liberales, British Museum, офорт1 

2. Първи стъпки на граматическата филологическа тради-
ция

В полето на европейската филолого-граматическа традиция най-стари-
те теории за езика се зараждат в рамките на филологическата традиция на 
гръцката античност около III в. пр.н.е.2 Първоначално не е съществувала от-
делна дисциплина, посветена на изучаването на човешкия език като универ-
1 Вж. дигитален фонд https://www.britishmuseum.org/collection/object/P_1870-1008-1991
2 Относно науките за езика, за да не допуснем разночетения, ще приемем ориентировъчната 
методологическа рамка, че филологията е тексто-центрирано изучаване на езика, в противо-
положност на лингвистиката, която е центрирана към речта, макар че често в литературата 
двете полета на знание се смесват чрез синонимната употреба на термините „филология“ и 
„лингвистика“. 
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сален феномен или посветена на описанието и анализа на езиковите струк-
тури на конкретен език – гръцкия или латинския. От днешна гледна точка 
търсенето на автономно научно лингвистично поле минава през откриването 
на първите лингвистични „острови“ в съчиненията по философия (особено 
теорията на познанието и логиката), реторика (теория на аргументацията и 
разгръщане на тема), литературна теория (жанров подбор на думи и слово-
съчетания, тълкуване на литературата). Именно тези сфери на знанието като 
научни полета с по-голям обхват и дълбочина, които днес можем да приемем 
за лоно на античната хуманитарна наука, са подпомогнали развитието на 
древната наука за езика и по-специално изучаването на неговата природа и 
структура (вж. по-новите изследвания на античната граматическа традиция 
в Гианакис 2014). 

Целите на филологическия езиков анализ са били поставяни от загри-
женост за конкретната употреба на езика, документиран главно в литерату-
рата и особено в поезията. Постепенно в центъра на езиковия анализ застава 
общата употреба на езика, появява се нужда от мярка и критерий за опи-
сание на особеностите на литературния език. Така се раждат първите общи 
граматически модели за анализ на гръцки език. Доказано е, че голям брой 
елементи в днешната граматическа традиция, между които е и самият тер-
мин „граматика“, са свързани в червена нишка с аналитичните процедури на 
античните граматици. 

3. Хронология на първите граматически парадигми
В разцъфтяващите градове на елинистическия свят – първоначално в 

Александрия, а по-късно в Пергам (където са били и най-големите антични 
библиотеки), се развиват филологически училища (школи), които определят 
два периода в развитието на граматическото знание. Разделителната линия 
между тях се очертава във времето от края на III в. пр.н.е главно въз основа 
на една ясно видима причина: „докато езиковата теория през първия пери-
од е инструмент за интерпретация на литературата (…), през втория период 
идва необходимостта от теоретична разработка и систематизация на преоб-
ладаващата граматическа доктрина. Това довежда до формирането на ези-
кови теории под формата на специални монографии и трактати“ (Пфайфер 
1968: 67). 

Общоприето е схващането, че смяната на подхода към езика се осъ-
ществява в момента, когато се появява трактатът на Дионисий Тракийски 
Τέχνη Γραμματική (tékhnē grammatikḗ, „Граматическото изкуство“), който се 
занимава по-общо с дефинирането на знанието и неговите задачи, но също 
така и с описанието на езиковите „съставки“ във възходящ ред от най-малка-
та, фонемата, до най-голямата единица, изречението (Панова 1996). 

От гледна точка на по-новите изследвания превес вземат не истори-
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ческите фактори, а главно качествените критерии, защото според повечето 
изследователи те са пряко свързани – едва в децентрализирания елинисти-
чески свят след Александър Велики са възможни: 1) възникването на конку-
риращи се центрове на знанието като Александрия и Пергам; 2) отделянето 
на реториката от философията и на специализираното знание (граматиката 
като techne) и от двете. А императорската епоха – както за Рим, така и за 
Гърция, стимулира процеса на подреждане и систематизация в цялата тех-
ническа литература, в това число и в граматическите трактати. Така пери-
одът на александрийските учени от III и II в. пр.н.е. е свързан с основите 
на граматическо учение, защото е същевременно период на откъсването от 
философията и реториката, докато вторият период – от I в. пр.н.е. до края на 
античността, може да се нарече период на систематизация, чийто основен 
резултат в полето на граматическото мислене е „теоретично формулиране на 
граматическото съдържание и понятия“ (Гианакис 2014: 68).

Повечето учени, които се интересуват от античната граматическа тра-
диция, са склонни към този модел на периодизация да се прибави и визан-
тийската епоха, като трети период (втора смяна на парадигмата), който би 
могъл да се разглежда като период на адаптация (и неизбежните процедури 
на трансформация) на античната граматическа доктрина от византийските 
граматици (Матхайос 2002).

4. Ключовите филологико-граматически свидетелства
Свидетелствата за граматическото мислене от античния период са раз-

делени от поколения изследователи на два вида според методологическия 
подход към езика и целите на античните граматици. Ще ги разгледаме на-
кратко (вж. обобщения, критични прегледи и по-нова библиография по те-
мата в Гианакис 2014: 68 – 95).

4.1. Системата на класовете думи (partes orationis, word class system, 
части на речта)

Систематизацията на класовете думи е базовата първична теоретична 
идея, която занимава умовете на античните граматици в продължение на ня-
колко века. Тя се приема единодушно за основния интелектуален продукт на 
александрийските учени и граматици. Класификацията обхваща осем кате-
гории думи: пет за класове думи с деклинация: име (включително апелати-
вите), глагол, причастие, местоимение и член (article); и три класа „без фле-
ксия“ – наречие, съюз (и като подчинителна връзка) и предлог (в апозиция и 
препозиция). Тази теоретична систематизация на древните гърци извървява 
пътя през Византия и Рим до Средновековието на Западна Европа и Slаvia 
оrthodoxa, откъдето прониква чрез възрожденските граматики в най-новата 
граматическа традиция и в днешния ден стои в основата на традиционната 
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школска граматика като витален свързващ елемент с античната традиция.
Историографията на древните граматики гъмжи от дискусии относно 

авторството на първия александрийски граматически трактат (Матхайос 
2002: 163). По-популярното схващане доскоро е, че Аристарх е осново-
положник на теорията на осемте класа думи, описани теоретично в Τέχνη 
Γραμματική „Граматическото изкуство“ на неговия ученик Дионисий Тра-
кийски.1 Но съществуват и нови изследвания, които въз основа на проучване 
на целия корпус от налични доказателства посочват александрийския грама-
тик Трифон (Τρύφων, с народно име Абро), живял по времето на Цицерон, 
като първия учен, въвел система от осем класа думи в гръцката граматическа 
традиция (вж. Матхайос 2002: 163 – 165). За целите на настоящото изследва-
не по-важно е, че в този период александрийците осъществяват първата ко-
дификация на „осмичната“ система и формират основата за канонизирането 
на следващия, втори период. 

В произведението Περi συντάξεως [Peri syntaxeôs] от Аполоний Дискол 
(II в. н.е.) александрийската теория е подложена на ново по обхват и дълбо-
чина теоретично изясняване. Като дълбок познавач на граматическото ми-
слене на стоиците Аполоний Дискол осигурява на античната граматическа 
традиция авторитетът, чрез който „александрийската и стоическата традиция 
влизат в ефективен синтез“ (Гианакис 2014: 69). Той допринася за утвържда-
ването на представата за система от осем класа думи като „договорена точна 
традиция“, която ляга в основата на езиковия анализ през Средновековието. 
Това е и системата, описана в основния корпус на Техне, „Граматическото 
изкуство“ на Дионисий Тракийски, чиито коментатори през византийската 
епоха превръщат този модел в стандартната теория в цялата гръцка средно-
вековна граматикография (вж Гианакис 2014: 69).

4.2. Елинизъм2

Елинизмът е теоретико-практична езикова доктрина, която свидетел-
ства, че граматиците, загрижени за правилното използване на гръцкия език, 
са се почувствали отговорни за критериите за неговото регулиране и контрол. 
Основният научен дискомфорт за изследователите на темата идва от липсата 
на оригинални трактати (и работа само с оцелели фрагменти от тях), както 
и заради разпиляването на съдържанията в множество византийски компи-

1 Редно е да отбележим, че гръцката дума за изкуство (techne) и латинският ѝ еквивалент 
(ars) не са носели значението „изящни изкуства“, а са се отнасяли към различни човешки дей-
ности, които днес бихме нарекли занаят и или науки, т.е. древните винаги са възприемали под 
изкуство нещо, което може да се преподава и научава.
2 Като изследовател на литературата на елинизма Б. Богданов дава разяснение за 
съдържанието на понятието: „Думата елинизъм (…) не е неологизъм. Древногръцките ри-
тори и граматици означават с нея чистата атическа реч, а в по-широк смисъл – правилно-
то ползване на литературния гръцки език“ (Богданов 1979, цит тук по електронната версия  
<https://chitanka.info/text/39753-literaturata-na-elinizma>).
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лации. Теоретичната рамка е реконструирана чрез косвени свидетелства за 
подхода на последователите, които са прилагали доктрината като „решаване 
на конкретен проблем“ (случай по случай), а нейното развитие обхваща и 
двата периода на античната граматическа традиция, очертани по-горе (вж. 
доказателства в Гианакис 2014). 

Основното, до което се отнася теорията на Елинизма, са отделните 
думи и тяхната прозодия, ортография, флексия и семантика; а на второ място 
– словосъчетанията и съчетателните правила. В аналитичните си процедури 
граматиците се ориентират към езикови отклонения от три вида: грешки при 
образуването на дадена дума; грешки, свързани с подредба на думи в рамки-
те на сегменти от изречение или в цялото изречение; употребата на дума от-
въд нейното правилно значение (Зибенборн 1976, цит. по Гианакис 2014: 71). 

Граматиците от Александрия и Пергам1 въвеждат и практически ин-
струменти в аналитичните процедури – критерии (принципи) за контрол на 
коректността на езика. Един от най-важните аспекти на теорията на Ели-
низма е принципът на аналогията (сравняването2). Той се прилага при из-
следването на езиковата коректност в областта на флексията, прозодията и 
синтаксиса в литературните текстове и става емпирична основа (с епистемо-
логията си) за формулирането на теоретични граматически „правила“ (Ги-
анакис 2014: 71). На практика се стандартизират прозодията, ортографията 
и флексията през принципа на аналогията. 

Като най-добър представител на т.нар. „аналогична граматика“ едино-
душно е определен Аполоний Дискол, доколкото при него аналогията се от-
нася за цялата структура на езика. Заедно със сина си Херодиан той задава 
върховата теоретична рамка на античната филологико-граматическа тради-
ция, разгръщайки както теорията на класовете думи, така и стандартизира-
щите процедури на Елинизма. 

5. Синтаксисът – липсващата съставка 
Метафората „черна дупка“, заета от астрономическата терминология, 

произтича от наблюденията на професорите-елинисти от университета в 
Льовен Пиер Суигърс и Алфонс Уотърс върху гръко-римските граматики и 
отразява парадоксалната констатация на изследователите‚ че в гръко-рим-
ските граматики няма синтаксис като граматически компонент. В тях те се 
натъкват на „липса на разсъждения и описателна практика в полето на син-
таксиса“ (Суигърс, Уотърс 2003: 25). Категорични са, че: 

1  Пергамските аномалисти обаче не приемат езика като логическа система, податлива на 
регулации.
2  Например думите трябва да се сравняват помежду си, ако споделят един и същ род, число, 
падеж, член, вид (този термин се отнася до разграничаването между прости и сложни имена). 
Тези критерии гарантират както правилността на правилото, така и ограничаването и/или пре-
махването на изключенията (Гианакис 2014: 72).
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1. „Не, няма синтаксис, ако това означава унифицирано отношение към 
структурата на изречението (и придружено от съответната дескриптив-
на терминология)“; 
2. „Не, няма синтаксис, ако това означава анализ на изречението – или 
чисто/експлицитно формален, или функционален. Такъв анализ липсва 
при античните граматици“ (Суигърс, Уотърс 2003: 25). 
Затова авторите наричат синтаксиса „черна дупка“, а около представа-

та за синтаксиса като черна дупка в античното граматическо наследство се 
„завърта“ тематичната конференция под надслов „Синтаксисът през антич-
ността“ (Syntax in Antiquity), проведена в Льовен през 2002 г. 

Суигърс и Уотърс правят и една важна съпоставка с източната грама-
тическа традиция, в резултат на което изтъкват още една характеристика на 
„черната дупка“ – тя е симптоматична за западната граматика. Според тех-
ните наблюдения „в индийския свят има ранни свидетелства за синтактични 
(и семантични) анализи на ниво изречение (… например анализи на валент-
ните отношения …), а също и арабската граматика съдържа разработването 
на забележителен синтактичен анализ …, вдъхновен от езика на юридиче-
ската терминология“ (Суигърс, Уотърс 2003: 27).

Друго важно наблюдение на авторите е свързано с термина синтак-
сис, който според тях е засвидетелстван от древни времена и означава „раз-
положение, подреждане“ и се открива „приложен към езиковата реалност 
„комбинация от думи“. Разкриването на тези факти затвърждава тезата за 
синтаксиса (или неговата липса) в западната граматика. Търсенето на обяс-
нения води авторите до догадката, че „Ако е вярно, че наличието на термин 
не означава непременно наличие на строго синтактичен анализ, обратното 
също би било вярно: може да има наличие на строго синтактичен анализ, без 
терминът синтаксис да бъде изрично споменат, или дори без да се сблъсква-
ме с граматически текст“ (Суигърс, Уотърс 2003: 28). В това се състои една 
от големите находки на двамата учени. 

6. Платоновото прозрение
Търсейки терминологично неназована синтактична съставка в антич-

ната граматическа традиция, авторите я намират в диалога „Софист“ на Пла-
тон, който съдържа анализ на основните термини на изречението като пре-
дикативна структура. Наблюденията разкриват факта, че „Платон определя 
дискурса там (λόγος) като поредица от думи, но поредица, съответстваща 
на принцип на организация, а именно συμπλοκή (symplokê), обединяваща 
това, което се твърди, и това, за което нещо се твърди“ (Суигърс, Уотърс 
2003: 28). В „Софистът“ авторите забелязват откроено и правилото, че „за да 
се установи предикация, глаголът трябва да се свърже с подлога: този prote 
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symplokê1 е минимално необходимата база за logos (Soph. 262c)“ (Суигърс, 
Уотърс 2003: 28).

За да предпазим от загуба в превода изконната Платонова представа 
за изречението (наричано „слово“), дефинирано в диалога „Софист“ като 
„първото сплитане“, тук привеждаме цитат от българското издание (превод 
на Богдан Богданов): „Защото произнасяните звукове не изразяват нито по 
този, нито по онзи начин нито действие, нито бездействие, нито съществу-
ване на нещо с битие, нито на нещо без битие, преди човек да примеси в 
имената глаголи. Тогава става нужната връзка и се получава словото 
още при първото сплитане и сигурно това е първата и най-малка единица 
слово“ (Платон 1990: 286, курсивът мой, ПБ). Важен е и следващият фраг-
мент от диалога: „Чужденецът: Когато някой рече „човек учи“, нали според 
тебе това е първата и най-малка единица слово? Теетет: Да. Чужденецът: 
Защото тогава тя сигурно не само именува вече във връзка със съществува-
щото, ставащото, станалото или предстоящото да стане, но и постига 
нещо, като вплита глаголи в имената. Затова казахме, че това слово не 
само именува, но казва и именно за означаването на това сплитане про-
изнасяме името слово“ (Платон 1990: 286, курсивът мой, ПБ).

Платоновия външен дискурс авторите виждат като отражение на въ-
трешния дискурс: дианоя2 и логос са вътрешните и външните проявления на 
една и съща реалност. Следователно, според тяхното тълкуване, „Платон от-
деля структурата на езиковата предикация, подчинена на действието на изя-
вителната модалност. С това той поставя основа за разсъждения, последвани 
в по-късните векове от логиците и граматиците“3 (Суигърс, Уотърс 2003: 29).

7. За границите на граматическото пътешествие
Всъщност граматическото „пътешествие във времето“, което започва в 

това изследване с гръко-византийската граматическа традиция и синтаксиса 
като „черна дупка“, търсейки най-близкия европейски мащаб, ако се върне 
още по-назад към индийската интелектуална традиция, тогава ще се разкрие 
съвършено друга онтология на света и езика: „Тъй като всички класове (обе-
динения) на нещата зависят от класовете на думите, за да бъдат предадени в 
общуването, затова граматиката е основа на всички дисциплини в този свят“ 
(Бхартрихари 2019: 65). Според „Санграха“, изчезнал езиковедски санскрит-

1  Платон 1990: 262: prote symplokê според превода на Богдан Богданов разбираме като 
„първо сплитане“.
2  По дефиниция, у Платон дианоя (διάνοια) е: „ще се проведе в рамките на душата му беззву-
чен разговор със себе си“ (Платон 1990, Софист 263: 3 – 5, бел. моя, ПБ).
3  За логиците изречението е място на истината или неистината. За граматиците – изречение-
то дава израз в пълнота или непълнота на означеното съдържание: напр. при стоиците lekta е 
това, което може да бъде изразено, като при непълните те слагат предикати, при пълните – твър-
дения, силогизми, въпроси. 
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ски текст, „думата с нейното значение се поражда от значението на изрече-
нието. Чрез думата се поражда значението на изречението. Изречението се 
поражда от подбрани думи, а думата – от подбрани звукове“ (Бхартрихари 
2019: 74). Според „Вакяпадия“, съчинението на философа езиковед Бхарт-
рихари, „…звуковете и думите нямат отделно съществуване от изречението, 
което се определя като неделимо“ (Бхартрихари 2019: 99). А също и „…ко-
гато един неделим, непрекъснат, цялостен звук, дума или изречение се ове-
ществят чрез звук, възниква осъзнаване на звуковете като части на думите, а 
думите като части на изречението“ (Бхартрихари 2019: 104). Като цяло тази 
източна граматическа традиция има своите онтологични основания, докол-
кото се интересува от вътрешния потенциал на езика – щом езикът-речта на 
човека е способна да дава имена, да именува, тя се взема за енергийна емана-
ция на изначалната божествена същност (Брахман)1, а предикативният (ре-
чевият) акт е динамично усилие и ментална конструкция, произтичаща също 
от Брахман. Оттук и разбирането за завършеното изречение като единствен 
носител на смисъла: „Таким образом, говорит Харивришабха, остается лишь 
признать, что истинным носителем смысла является законченное предложе-
ние (väkya)“ (Исаева 1996: 252). В европейската философска и лингвистична 
традиция са известни имената на учените, които правят мост между източ-
ната и западната филологическа мисъл в трудовете си. Сред тези философи 
на езика са: Вилхелм фон Хумболдт, Мартин Хайдегер („Die Sprache ist der 
Haus des Seins“, езикът е домът на битието), Пол Рикьор, Александър По-
тебня и др. Те разглеждат думите преди всичко като символи със собствени 
творчески „потенции“, а езикът има според тях вътрешна способност да из-
разява и разкрива реалността (Исаева 1996: 214).

8. Защо да учим граматика – два недидактични отговора
Въпросът е поставен така заради „първата и основна лингвистична 

антиномия“, която, по думите на Ст. Младенов, характеризира езиковата 
дейност като „абсолютно индивидуална“ и едновременно с това „абсолютно 
социална“ (Младенов, Попвасилев 1939:5).

8.1. Отговор от римския архитект Витрувий (I в. пр. Хр.) в неговия 
енциклопедичен трактат „За архитектурата“

„Затова аз те моля, император Цезар – и тебе, и тези, които ще четат 
тази книга, да ми простят, ако нещо не е изложено в съответствие с грама-
тическите правила. Защото аз не съм подготвен като велик философ, изтък-
нат оратор или филолог да си служа с висшите тънкости на изкуството, а 
1  В граматическия трактат „За осемте части на речта“ е видно близкото разбиране, че 
„словото съществува в душата извън граматическите части“, че бидейки „създаден по Божия 
образ“,  човекът е почетен „със сана на словото“, а частите на речта са нужни „за съставяне“ при 
„второто раждане на плътта“ (За осемте части на речта 2020: 37).
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просто като архитект, придобил известен опит в тези дисциплини, съм се 
заел да напиша своя труд“ (Витрувий 2021: 56, курсивът мой, ПБ). Виждаме 
свидетелство от първо лице, че императорската епоха стимулира процеса на 
подреждане и систематизация в цялата техническа литература, в това число 
и в граматическите трактати, които се подреждат най-високо в йерархията 
на изкуствата.

8.2. Отговор от старобългарските паметници – Пространното жи-
тие на Константин-Кирил (IX в.) 

1.  Страньн±же нэкои бэ т¹, ¹мэ грамат·к·ю, и къ нму шьд, моляше и, на 
ног¹ ем¹ падае и въдае се ему, добрэ на¹чити и х¹дwжьству граматичьс-
ком¹. (Климент Охридски 1973: 90).
Бележка: Смятаме за полезен и по-широкия контекст, който тук пред-

ставяме във версия на съвременен български език: „…Вдълбочавайки се в 
много от беседите [на Григорий Богослов] и в тяхната голяма мъдрост, 
като не можеше да разбере дълбочина на смисъла, изпадна в голямо униние. 
А там имаше един чужденец, който беше опитен в граматиката. Оти-
де при него, падна в краката му, откриваше му душата си и го молеше: 
„Научи ме добре на граматическото изкуство“ (курсив мой, ПБ). А той, 
погребвайки своя талант, му рече: „Момко, не си хаби труда; зарекъл съм се 
до края на живота си да не уча никого на това.“ Но момчето пак го молеше 
със сълзи на очи: „Вземи целия дял, който ми се пада от бащиния ми дом, но 
ме научи.“ Но той не искаше да го послуша и Константин си отиде вкъщи и 
пребиваваше в молитва, за да постигне желанието на сърцето си“ (Климент 
Охридски 1973: 121).

2. Егда же пр·иде къ ЦЃриграду, въдаше его ¹чителмь да се ¹чить. И въ 
три мЃсце навыкь граматик·ю и проч·хь ть се ¹чен·и (Климент Охридски 
1973: 91).
Бележка: По-широкият контекст е: „…Като дойде в Цариград, дадо-

ха го на учители да се учи. В три месеца той усвои граматиката (курсив 
мой, ПБ) и се зае с другите науки: изучи Омира и геометрията, а при Лъва 
и при Фотия – диалектиката и всички философски науки, а освен тях и ри-
торика, и аритметика, и астрономия, и музика, и всички други елински из-
куства. И той бързо изучи всички тези науки, като да би изучавал само една 
от тях. Защото бързината се съчетаваше с прилежанието, като се над-
преварваха взаимно, чрез което се постигат науки и изкуства…“ (Климент 
Охридски 1973: 122).

Като се свържат в една нишка фрагментите, упоменаващи граматика, 
ето какво разчитаме:

1. Владеенето на граматическо изкуство е жадувано от Константин, 
духът му даже унива, защото без това изкуство не могат да се разберат дъл-
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бочината и смисълът на „голямата премъдрост“ в беседите на Григорий Бо-
гослов. Богословското учение и опитът то да бъде дълбоко промислено и 
споделено зависят от граматическите умения на „ученика“. Догмите на вя-
рата са истини, които са свръх възможностите на човешкия разум. Именно в 
тяхното умосъзерцание (θεωρια) се впуска младият Константин и на колене 
„моли за граматическо изкуство“ и за създаване на връзка учител-ученик. 
Граматическото изкуство следователно е ключово за изграждане на умосъ-
зерцателните му (философски) способности. Става въпрос за гръцка грама-
тика. 

2. Във взаимна „надпревара“ собствената бързина и прилежание пома-
гат за три месеца Константин да постигне със собствени сили жадуваното 
граматическо изкуство. След въвеждащото „усвои граматиката“ житиепи-
сецът описва учебна програма, базирана на „елински изкуства“ – седемте 
свободни изкуства, изучавани в Магнаурската школа: Тривиума (граматика, 
риторика, диалектика, като под диалектика се разбира Аристотеловата си-
логистика) и Квадривиума (геометрия, астрономия, музика и аритметика). 

8.3. Отговор от перспективата на европейските културни корени
Науката за езика разполага днес с неоспорими доказателства, че  гра-

матиката е живата артерия, която ни свързва с най-дълбоките ни европей-
ски културни корени – с гръцките и латинските граматически образци. Нека 
цитираме граматическия трактат „За осемте части на речта“: „На човека, 
създаден по божия образ, и почетен със сана на Словото, е потребно да изу-
чи частите, от които то се състои. Защото, ако и словото да съществува в 
душата извън граматическите части, както учат богословските отци, но по 
отношение на второто раждане на плътта, което се изявява с устни и с глас, 
а също и с другите телесни оръдия, то тогава словото се нуждае от части за 
съставяне, защото без тях ще остане немощно“ – гласи встъплението към 
трактата, цитирано тук по вътрешноезиковия превод на Лъчезар Перчиклий-
ски от новото българско издание „За осeмте части на речта“ по Вилненското 
издание от 1586 г. (Илиева, Бобев, ред. 2020: 37) 

9. Средновековното граматическо изкуство
На средновековната карта на Европа граматическото изкуство може да 

се разглежда като два отделни клона на Дървото на граматическото знание 
– единият израства от античната традиция и се развива в културата Slavia 
orthodoxa като практически филологизъм, а другият израства също от ан-
тичната  традиция и се развива в полето на западноевропеските академични 
средища. Можем да различим два граматически прототипа: Платонова де-
финиция за изречението: NV (Човек учи) и Аристотелов силогизъм: Subject 
– Copula – Predicate (Земята е кръгла).
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9.1. Културата Slavia orthodoxa не създава граматически съчине-
ния 

Slavia оrthodoxa e историографската формула за „православно славян-
ство“ както е известна от проучванията на проф. Рикардо Пикио1 (Пикио 
1993).

Фактът, че в източноправославния свят не се създават граматики се 
дължи на множество причини, някои от които още непроучени, затова тук 
ще откроим само две: 1. Ортодоксалните славянски преписвачи и превода-
чи са научили езика и синтаксиса на фразата и изречението чрез четене на 
оригинала на всеки ръкопис. 2. Старобългарският книжовен език е свързан 
с живия говорим език и затова не са необходими граматични правила при 
прилагането му за разлика от латинския и гръцкия, които вече не са живи и 
разбираеми езици. Точно връзката с говоримия език позволява да се създадат 
уникални оригинални творби, не само преводни, които надминават в някои 
отношения и византийските образци. Към  книжовното наследство по тези 
причини принадлежат специфични за източноправославния славянски свят 
граматически трактати, чиито заглавия представяме тук.

Граматически трактати (не-граматики) от старобългарския и 
среднобългарския период2:

 ¾ „О писменехъ“ на Черноризец Храбър,  IX – X век;
 ¾ Македонски кирилски лист, X век;
 ¾ „Пролог“ на Йоан Екзарх към превода на Богословие от Йоан Дамас-
кин, Преславски кръг, IX – X век;

 ¾ „Сказание изявлено о писменех“ на Константин Костенечки, Дворът на 
сръбския деспот Стефан Лазаревич, XV–XVI век ;

 ¾ „Словеса вкратце“  – избрани от книгата на Константин Философ, ано-
нимен автор и продължители, XV–XVI век.
Едно доказателство от първо лице за отношението към граматическо-

то изкуство като практически филологизъм се съдържа в следните думи на 
Константин Костенечки в Сказание за буквите, гл. 2: 

„Кир Евтимий беше най-изкусният в тези страни, защото макар и мно-
зина, те се показаха по-добри в тълкуването на словото за божественото уче-
ние, а не в основите на писмото, както той. Но дори и той не се постара да 
напише едно ръководство за това, както се намира в гръцките писания, ами 
само някои частични обяснения“ (Константин Костенечки 1993: 11).

В културата Slavia orthodoxa средновековният граматически прототип е 
Платонов тип: NV („първо сплитане“ на съществително и глагол  = „слово“). 

1  Двете историографски формули, които той въвежда, са „православно славянство“ (Slavia 
orthodoxa) и „римско славянство“ (Slavia romana).
2  Тук няма да включваме познатите на медиевистите преводни съчинения с филологическо 
съдържание.
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В потвърждение тук ще приведем фрагмент за дефинирането на глагола, 
който съдържа имплицитно и дефиниция за акта на предикация от превод-
ния граматически трактат 

„За осемте части на речта“ – „Что есть глагол“: „Глагол есть речение 
двосложно необавно глаголаемо сице: Азъ зрю (…) и паки делимо – азъ, то 
есть реч; зрю, то есть другая реч, и обои совокупленнома наричается глагол“ 
(Ягич 1896 [1968]: 479). 

Тънката червена нишка на античното граматическо знание е втъкана 
именно в граматическия трактат „За осемте части на речта“, чиито грама-
тикографски компоненти се пренасят в черковнославянските граматики на 
Лаврентий Зизаний, Мелетий Смотрицки и Аврам Мразович и оттам в гра-
матиките на модерните езици на източноправославния свят1. Тази традиция 
е видна и днес в модерния синтаксис, напр. в монографиите по синтаксис на 
съвременния български език на Йордан Пенчев синтаксисът се възприема 
като наука за частите на речта като части на изречението.

9.2. Граматическата традиция в Западна Европа2

Западната граматическа традиция е прокарана от аристотелианци, гра-
матическият прототип е Аристотелов тип и се основава на гръцката онто-
логия и аристотеловата силогистика, която се придържа към представата за 
трикомпонентна основа на съждението: Subject – Copula – Predicate. 

Изследвайки 200 години от историята на синтаксиса в Западния евро-
пейски свят Дж. Графи твърди, че в търсенето на дефиницията за изрече-
ние се вижда не друго, а възход и падение на уравнението  „изречение = 
съждение“. Защо е така? Според автора дефинициите на „съждение“, които 
класическата традиция дава, могат да бъдат проследени назад до трактата 
на Дионисий Тракийски „За граматическото изкуство“: „oratio est ordinatio 
dictionum congrua, sententiam perfectam demonstrans [изречението е свърза-
но словосъчетание, изразяващо завършена мисъл]“ (Графи 2001:113) Това 
определение според Графи улавя два аспекта на изречението, които той 
нарича „аналитичен“ и „холистичен“. Аналитичният аспект е свързан със 
синтактичната инструкция и трябва да обясни как точно и в какъв ред се 
подреждат думите. (Например днес това знание се съдържа в правилата на 
конституентната граматика.) „Холистичният“ аспект се крие във факта, че 
подредените комбинации от думи имат способността да изразяват цялостна 

1  Лаврентий Зизаний. Грамматіка словенска съвершенна искуства осми части слова и инны 
нуждны. Ново съставлена (1596, въ Вильне), Мелетий Смотрицки. Грамматика словенская, 
правильное синтагма (1618-1619, Вилно). Аврам Мразович. Руководство к славенстей грам-
матице на Аврам Мразович (1794). 
2  Този раздел се основава на твърденията на Графи 2001: Giorgio Graffi . 200 Years of Syntax.  
A critical survey. Amsterdam studies in the theory and history of linguistic science. Series III, Studies 
in the history of the language sciences, v. 98. 



23

или „завършена“ мисъл (Цит съч.: 113) Ще се съгласим с Графи, че това оп-
ределение дава подсказки, но не предлага дефиниция на акта на предикация 
като основа на изречението, защото не обяснява как точно се свързват слово-
съчетанията, не обяснява също какво е „завършена мисъл“. Нямаме отговор 
и на въпроса каква е връзката между двата аспекта, защо някои комбинации 
от думи могат да изразяват завършена мисъл, други – не. Чрез парафраза-
та „възход и падение“ е откроено всъщност влиянието на граматиката на 
Пор-Роял (Port-Royal Grammaire)1, която подхожда към проблема по следния 
начин: улавя аналитичния аспект при разделянето на изречението на субект, 
копула и предикат и холистичния в отъждествяването на съждението с изре-
чението: изречение = съждение. Ясно е, както твърди Графи, че „при такъв 
подход вторият аспект неизбежно се определя от първия, тъй като всички 
съждения имат трикомпонентна структура. … Този модел се радва на голям 
успех повече от 150 години“ (Графи 2001:113). През първата половина от 
XIX век се забелязва, че аристотелианският модел вече е в криза. Промяната 
идва от Вилхелм фон Хумболт, който не идентифицира вече изречението със 
съждение и разграничава логическата представа за съждението от езикова-
та представа за изречението. Съждението е „просто уравнение“, изразено 
от копулата „съм“, предимно в трето лице („Земята е кръгла“), докато из-
речението може да изразява и да съдържа много по-разнообразни словесни 
форми, които може да съдържат не само копулативен тип предикация (виж 
Графи: 20-25). 

10. Българската граматическа традиция – хронология на 
школите2 

Развойните тенденции, които откриваме при дефинирането на българ-
ското изречение, могат да се представят като свързани с развитието на опре-
делени школи и направления в Западна Европа, Гърция и Русия и влиянието 
им върху българските граматици. Така те са били представяни най-често. 

1  Бележка: „През 1660 г.представителите на Картезианската школа от Пор Роял (Port-Royal) 
създават нов тип универсална граматика. Теоретичните й принципи са изложени в книгата 
на Антоан Арно (Antoine Arnauld, 1612-1694) и Клод Лансло (Claude Lancelot, ок. 1615-1695), 
озаглавена Grammaire générale et raisonnée: contenant les fondemens de l‘art de parler, expliqués 
d‘une manière claire et naturelle („Универсална и рационална граматика, която съдържа прин-
ципите на речевото изкуство, изложени по ясен и естествен начин“ (Китова 2014: М. Китова. 
„Мисъл и слово“ през епохата на Просвещението. Варна: LiterNet, 2014, цит. по е-издание 
https://liternet.bg/publish29/mariia-kitova/slovo-i-misyl/novi-nasoki.htm).
2  Този прочит наричаме „традиционен“ прочит на синтактичното съдържание в български-
те граматики заради резултатите, които потвърждават смяната на установените парадигми в 
нашето езикознание, известни от картината на общата лингвистика в европейски мащаб. Тук 
различното е, че заключенията са направени през призмата на синтактичните дефиниции за 
изречението в корпуса от български граматики, който тук за краткост не представяме като биб-
лиографско описание (Вж повече в Бъркалова 1994)
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Според автора и времето на издаване и използване граматическите описания 
могат да се класифицират по направления като логически, психологически, 
формално-граматически и т.н., така както динамичният развой на лингвис-
тичните учения налага (Русинов 2000, Дуриданов, Георгиев 1959, Русинов 
2000, Маринова 2013)1. 

В нашия случай при първичните емпиричнаи наблюдения се абстра-
хираме от историзма и от темата за влиянието. Интересува ни самата де-
финиция за изречението и как тя идентифицира авторите на синтактични 
описания.2 През призмата на дефиницията се очертава спецификата на кръга 
от привърженици на логическото направление у нас („синхронно“ и in situ). 
Обхватът на нашите граматици, които дефинират изречението в термините 
на логическите понятия, е учудващо голям3. Подобни представи изобилстват 
в периода преди Освобождението. Намираме ги в трудовете на Иван Богоров 
(1844), Йоаким Груев (1858), Христодул Сичан-Николов (1858), Теодор Хру-
лев (1859), Партений Зографски (1859), Васил Берон (1859), Георги Мир-
кович (1860), Янко Кочов (1868), Иван Момчилов (1868), Тодор Икономов 
(1875). Терминът все още е „предложение“. 

Различни са дефинициите на Сава Радулов (1863 – 1871). Разбиранията 
му за изречението го приобщават към по-късно появилите се формално-гра-
матически концепции.

Първите години след Освобождението не внасят промяна в теоретич-
ната основа, върху която се дефинира изречението. В дефинициите на Стоян 
Веженов (1880), Стефан Панаретов (1881), Тодор Шишков (1880), Слави Ке-
сяков и Петър Горов (1882), Сава Илиев Сирманов (1884), Драган Манчов 
(1886), Димитър Лачков, Димитър Мишев (1891) (1892) (1895), П. Григорев 
(1897), Алтънков (1888) логиката е все още неотделимо свързана с грамати-
ката.

Постепенно, около края на XIX и началото на XX в., в грамaтичната ни 
литература започват да се срещат дефиниции, изградени на базата на фор-
мално-граматическата теория, според която съществени са езиковите фор-
1  Представите за научни парадигми, научно влияние и научен трансфер често са размити или 
се припокриват. Затова за нашето изследване са важни наблюденията на изследователите като 
Цв. Венкова, която обръща внимание и на немското влияние чрез идеите на Франц Керн, Карл 
Бекер, Август Лескин, Вихлем Вунд, Густав Вайганд и др., както и на силно влияние от страна 
на чешката и полската славистика, на френския структурализъм и др. (Венкова 2016:134). Тя 
утвърждава и важния аспект на международния трансфер на лингвистичните идеи, тъй като 
„споменатите школи имат и силно взаимодействие и влияние помежду си“ (Венкова 2016:134). 
2  По отношение на еволюцията на предмета на изследване (как граматиките обглеждат син-
таксиса) ни интересува и осъзнаването на идеята за делимост и цялостност на изречението, 
както и неговата обвързаност с акта на речта (изказа). По отношение на синтактичната традиция 
ни интересува нейната роля за оформяне не само на националната идентичност, но и на „цен-
ностната идентичност“ (терминът е на Венкова 2016:138) на нашия народ. 
3  В повечето случаи липсват сведения за пряко самоидентифициране на автора на граматика 
с приписваната му с тези мета похвати „школа“.
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ми, а не съдържанието, което те изразяват. Автори като Драган Белобради 
(1898), Иван Топков (1899), Манол Иванов (1901), Димитър Мирчев (1907), 
Никола Илиев (1910), Атанас Илиев Илиев (1922), Пеньо Михайлов (1922), 
Христо Иванов и Иван Кравков (1925), Петър Калканджиев (1936), Иван Ха-
джов, Т. Атанасов, А. Атанасов (1937), Стефан Младенов (1939), Димитър 
Попов (1942) дефинират изречението, като изхождат от наличието на глагол 
в него. Последните формални определения са доста късни (вж. Младенов 
(1939) и Попов (1942).

Дори и в началото на XX в. се разпознават представители на логиче-
ското направление – Любомир Андрейчин, Никола Костов и Еньо Николов 
(1947).

Някои автори не могат да бъдат еднозначно отнесени към определена 
група, защото с течение на времето разбиранията им се променят. Така е с 
Ал. Теодоров-Балан, който в граматиките си от 1898, 1899 г. използва ло-
гическата теория, за да дефинира изречението, а в по-късните си издания 
(1940, 1961) вече е привърженик на психологическата школа, на която остава 
единствен представител. По подобен начин стоят нещата и с Климент Кара-
гюлев. В 1906 г. дефиницията му е логическа, а по-късно (1922) – формал-
но-граматическа.

През 1899 г. Тодор Икономов пръв въвежда в употреба термина „изре-
чение“. Интересно е терминологичното уточнение на Икономов, че „в раз-
говор трябва да се употребява изречение, а в граматиката – предложение“ 
(Икономов 1899: 3). Може да се спекулира дали това означава разграничава-
не на практически от теоретичен синтаксис.

Изключение в терминологично отношение е и Ст. Младенов, който 
употребява термина „изказ“.

По-новата генерация граматици се опитват да „примирят“ теориите и 
направленията в езикознанието и да предложат дефиниция за изречение, коя-
то да съвместява както логическата, така и формално-граматическата гледна 
точка. Съвременната дефиниция е формулирана от К. Попов: „Изречение е 
основна граматически оформена единица на свързана реч, която се отлича-
ва със смислово и интонационно единство  (Попов1979: 23). Използва я П. 
Пашов (1989), тя е включена и в академичната „Граматика на съвременния 
български книжовен език“ (1994).

Йордан Пенчев предлага дефиниция, основана на понятието предика-
ция, свързано с категориите лице, време и модалност: „От езиково гледи-
ще се смята, че предикацията е единство на три момента: време, модалност, 
лице (Пенчев 1984: 8). Той пръв въвежда и метаезика на символния запис, 
което е знак за концептуално „превключване“ към математизиране на из-
реченските данни за целите на лингвистичното моделиране, компютърната 
лингвистика и изкуствения интелект.
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11. Как историята е свързана с модерните граматически ана-
лизи?

Изучаването на пътя на граматическото знание ни изправя пред убеж-
дението, че кулминацията на лингвистичното знание за дадена епоха се 
съдържа в дефиницията за изречението като езиков конструкт, разположен 
най-високо в йерархичната организация на езиковата материя. Изправяме се 
обаче пред парадокса на дефинираното – аналитичният аспект (синтактич-
ната инструкция) не обяснява холистичния (кой“ пали двигателя“ при гене-
рирането на „словото“).  Макар човекът да е автор на изреченията, той не е 
създателят на алгоритмиката за тяхното пораждане. Думите и правилата са 
„дадени“, словосъчетанията и изреченията са „създадени“.

11. 1. Чомскианското прозрение – рекурсивното свойство
Революционното прозрение на Ноам Чомски е свързано с  удивителния 

факт, че всяко изречение е единствено и неповторимо сред безкрайното мно-
жество от изречения. Според дефиницията на Н.Чомски „Най-елементарно-
то свойство на езика е, че той е система на дискретната безкрайност. Следо-
вателно в него трябва да има някаква рекурсивна природа“ (Чомски 2012: 
17). От краен брой единици (речника на един език) по краен брой правила 
(граматиката) се пораждат безкраен брой изречения. При осмислянето на 
природата на синтактичните единици, явления и процеси, рекурсията внася 
идеята за цикли, за алгоритмичен план при свързването на граматичните и 
лексикално-граматичните категории: плана на тяхното канонично разгръща-
не „он лайн“ в процеса на говоренето. Преформулирайки Аристотеловото 
твърдение, че „езикът е звук, снабден със значение“, Н. Чомски задава ново 
уравнение: “…интерфейс + рекурсия = език“ (Чомски 2012: 15,17). Затова 
в традицията на генеративната граматика няма синтактична дефиниция за 
изречение. Анализът се ръководи от теорията на множествата, а резултатите 
се разкриват като теореми, принципи и параметри. Има ясни дефиниции за 
конституентните съставящи на изречението и за отношенията между тях, 
като конституентното командване например (c-command), но не и за цялото 
изречение. Все още за холистичния аспект на синтактичната дефиниция не е 
намерен общоприет отговор. За отговорите на редица отворени въпроси като 
„кой пали двигателя“ или „кой дирижира алгоритмиката“ на човешката реч 
днес спорят няколко идеи, идващи от различни хуманитарни области на зна-
нието – „мисълта“, казват философите, „разумът“, смятат психолингвистите, 
„съзнанието“, допускат когнитивистите. А анатомите изтъкват, че всичко се 
случва в Центъра на Брока в човешкия мозък, който е отговорен за речевата 
активност.
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11.2. Структурографията като отпечатък на изреченската архитек-
тура

Изреченската структурография възниква от конституентната граматика 
и фразовоструктурния анализ и от опита да се проектират под формата на 
графични изображения изреченските съставки и техните връзки. Изречени-
ята, както и техните изображения, представляват безкрайно множество от 
конфигурации, подредени от действието на два основни „генератора“ на из-
реченския строеж – предикативното свързване и рекурсията1. Изреченската 
структурография свързва общите теоретични представи за синтаксиса със 
синтаксиса на реалните осезаеми изречения. В структурографията намираме 
потенциала на нова област на знанието, в чиято основа е методът за „образно 
заснемане“, за „рентгеново фотографиране“ на всяка една от безкрайното 
множество реални изреченски структури в нейната единственост. Методът 
улеснява извършването на конкретни измервания на качествени и количест-
вени параметри в „архитектурния“ план на изречението с цел установяване 
на закономерни отношения с числов израз, подпомагащи езиковото портре-
тиране и езиковото „програмиране“ (в смисъла „развиване на езиковия по-
тенциал“) на човека. Структурографията се опира на знания, извлечени по 
емпиричен път, индуктивно, от опита, от наблюдението. Тя е инструмент за 
постигане на по-дълбоко разбиране за „личния характер“ на езика и за „ин-
дивидуалната граматика“ на човека.

12. Вместо заключение
Тук под формата на заключение и като илюстрация представяме син-

тактичното дърво на едно сложно изречение от изложбата „Синтактични 
дървета – картини на мисълта“, подготвена от дипломанти и докторанти 
по синтаксис към Катедрата по български език в Пловдивския университет 
по време на Деветнадесетата национална научна конференция за студенти 
и докторанти, Пловдив, 2017: „Пътят на словото – идеи, идеали, утопии“. 
Съпътстващата инициатива – „Граматиката като свободно изкуство“, беше 
посветена на 85-годишнината от рождението на проф. Йордан Пенчев, осно-
воположник на Генеративната школа в България, възникнала като лекционен 
курс в Пловдивския университет. Представените в изложбата 30 графики са 
картини на изреченската структура, получени с помощта на фразовострук-
турната граматика и нейните инструменти за анализ и образно представяне 
на изречението. Идеята беше да накараме посетителя на изложбата да се по-
чувства „пламнал от идеи за ума, мозъка и човешката личност“ (Хофстатър 

1  Рекурсията е възвръщане, разрояване, развъзляне под действието на многократно прилагане 
на едно и също правило. За рекурсивно правило в граматиката се приема правило от вида:  NP 
→ A NP, тоест  категорията вляво от стрелката се появява вдясно от нея, което поражда фрази 
от вида:….тези две нови интересни български книги…(вж. Пенчев 1984:20)
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2011: 23). Картините подпомагат генерирането на идеи за интегративните 
функции на човешкия ум с неговите три психически механизъма – на ези-
ка, на мисленето и на съзнанието. Явлението, което наблюдаваме, е самото 
разгръщане на структурните възможности на българския език, изразен като 
размах на рекурсията (разрояването, развъзлянето), задействана заедно с ак-
товете на предикация. Тези резултати приемаме, че са „не само философски 
важни, но и естетически очарователни“ (Хофстатър 2011: 22). 

Със следващото дървовидно графично изображение  представяме 
структурографския анализ на изречението Той пое ръката със сдържана 
вежливост и онова, което не позволи на германеца да забележи малко рав-
нодушния прием, който неговият сънародник му направи, бе девойката.

Димов 1981: Димов, Д. Поручик Бенц, Осъдени души. // Съчинения в пет тома, том 1. 
София: Български писател, 41. Автор на графиката: Димитър Георгиев
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КАК СОХРАНИТЬ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ  
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Аннотация: В настоящем исследовании рассматриваются различные ас-
пекты организации обучения в контексте пандемии коронавируса с акцентом на 
качество учебного процесса. Сделаны следующие выводы: организовать обучение 
в хореографическом учебном заведении в период карантина, чтобы была сохранена 
уникальность каждого студента, пожелавшего проявить себя в искусстве, про-
должала формироваться целостная хореографическая школа, – возможно. И в целях 
осуществления этой задачи следует развивать и существовавшие до сих пор формы 
коллективной педагогической работы, и через альтернативные методы и принципы 
образования. При наличии постоянного сотрудничества и взаимном уважении уче-
ника и учителя появляется то самое поле психологического равновесия, которое спо-
собствует спокойному саморазвитию студента.

Ключевые слова: пандемия, коронавирус, хореографическое образование, дис-
танционное обучение, дистанционное психологическое консультирование, качество 
образования.
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Abstract: This study examines various aspects of the organization of education in 
the context of the coronavirus pandemic with an emphasis on the quality of the educational 
process. The following conclusions were made: to organize training in a choreographic 
educational institution during the quarantine period, so that the uniqueness of each 
student who wished to express themselves in art was preserved, an integral choreographic 
school continued to form, perhaps. And in order to accomplish this task, it is necessary 
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to develop the forms of collective pedagogical work that have existed until now, and 
through alternative methods and principles of education. With constant cooperation and 
mutual respect between the student and the teacher, the very field of psychological balance 
appears, which contributes to the calm self-development of the student.

Keywords: pandemic, coronavirus, choreographic education, distance learning, 
distance psychological counseling, quality of education.

За последние 2000 лет человечество не переживало большей гумани-
тарной катастрофы, чем сейчас, когда с одной стороны, глобально меняет-
ся содержание, темп, условия жизни людей (с акцентом на материальной 
стороне жизни и комфорте, с невероятно агрессивной информационной сре-
дой), с другой стороны, – настроения жизнетворчества стремится подави-
ть пандемия короновируса. Сферы жизни, которые привычно отвечают за 
формирование общественного сознания, находятся под влиянием все тех же 
негативных факторов. Насколько это влияние сильно, есть ли возможнос-
ть противоборства деструктивным явлениям современности в такой тонкой 
сфере, как творческое образование? Насколько вузы искусства страдают в 
ситуации коронокризиса, за счет чего им удается поддерживать качество об-
разования в формате дистанционного преподавания? Имеется ли перспек-
тива онлайн образования в учебных заведениях, воспитывающих будущих 
деятелей искусств? 

Мы размышляем над этими вопросами на материале такого уникально-
го инновационного образовательного учреждения, как Казахская национа-
льная академия хореографии – первое и на сегодняшний день единственное 
высшее учебное заведением Центральной Азии с полным циклом много-
уровневого профессионального хореографического образования – создана 
по инициативе Первого Президента Республики Казахстана Н.А. Назарбаева 
в 2015 году.

Особенность этого учебного заведения заключается в том, что оно на-
целено на получение непрерывного хореографического образования на всех 
уровнях: начальная школа, средняя профессиональная школа, колледж, бака-
лавриат, магистратура, докторантура. На настоящем этапе перед педагогами 
специальных и общеобразовательных дисциплин стоит очень важная зада-
ча подготовки высококвалифицированных специалистов, готовых работать 
во имя сохранения и развития казахской национальной культуры, с одной 
стороны, и стремящихся к позиционированию лучших мировых образцов 
в области хореографического искусства, с другой. Эта задача накладывает 
особенную ответственность на педагогов и менеджеров Академии.

Необходимость весной 2019 года удалиться на дистанционное обуче-
ние, продолжать осваивать хореографическую программу, держать обучаю-
щихся в форме была воспринята и педагогами, и воспитанниками Академии 
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как вызов, грозящий тотальным неусвоением программы по всем уровням 
обучения одномоментно. В сфере хореографического образования клю-
чевым периодом формирования всех навыков и компетенций является во-
зрастной период 10-18 лет. Именно на этом образовательном этапе педагоги 
ежедневно осуществляют закладку профессиональных качеств в будущего 
исполнителя. Выворотность стоп, углы наклонов, аккуратность приседаний 
и прыжков, нагрузка на позвоночный столб, правильная работа мышц и сус-
тавов – все это и многое другое контролируется преподавателем во время 
занятий, когда педагог находится в непосредственной близости с учащимся. 
Кроме того, профессиональное покрытие пола в балетном зале препятствует 
скольжению, высота балетных стоек соответствует росту учащихся, следо-
вательно, правильному обучению.

С чем столкнулись наши учащиеся в период карантина? В первую оче-
редь, с отсутствием условий для занятий балетом дома. Многие родители с 
трудом нашли возможность освободить необходимые  4-6 квадратных мет-
ров для занятий своего ребенка ежедневным тренажом классического танца, 
так как проживали в малогабаритных квартирах. Большая семья, все члены 
которой находились на карантине дома, не давала возможности учащемуся 
сосредоточиться на упражнениях. Вместо балетных стоек использовались 
ручки балконных или входных дверей, столы, тумбы и т.д. Опоры, не пред-
назначенные для занятий, как правило, очень некрепкие. И студенты не мог-
ли в полной мере заставить себя работать именно так, как работалось в зале. 
В силу отсутствия напольного покрытия учащиеся не могли отрабатывать 
прыжки, вращения и другие упражнения на середине зала. С сентября 2019 
года ситуация немного улучшилась, когда родители наших обучающихся 
осуществили массовый закуп балетных стоек для домашнего использова-
ния.

А в январе 2020 года невзирая на угрозы очередной волны мы приг-
ласили учащихся на обучение в Академию. Конечно, в первую очередь, 
были соблюдены все санитарно-эпидемиологические требования (ежечас-
ное кварцевание, обеспечение санитайзерами и масками); учащиеся, прожи-
вающие в общежитии, были расселены в разные комнаты, предупреждены 
о необходимости соблюдать карантинный режим. Все педагоги Академии 
также выполняли эти требования и осуществляли контроль в отношении 
воспитанников. 

В марте 2020 года был проведен первый за карантинный период эк-
замен по спецдисциплинам, на котором обучающиеся показали достаточно 
хорошие результаты. Анализ результатов экзамена позволил экзаменацион-
ной комиссии, в состав которой входили ректор, художественный руководи-
тель, представители работодателя, признать итоги большой предваритель-
ной работы, направленной на организацию деятельности самостоятельной 
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хореографической школы, положительными. Этот вывод был воспринят как 
награда, как самое радостное событие в жизни большого профессионально-
го коллектива, поскольку позволил пройти испытание в невиданно тяжелое 
время всем – и педагогам, и студентам. Какая работа была проведена для 
такой консолидации коллектива?

С 2016 года, с момента открытия,  руководство Академии было оза-
дачено целью – сформулировать единую базу педагогических требований, 
которая бы объединяла все уровни подготовки учащихся (от 4 класса школы 
до докторантуры). Эта цель очень важна в условиях молодой хореографиче-
ской школы, которая формируется из педагогов, окончивших в разное время 
различные хореографические школы мира. 

На сегодняшний день в Академии хореографии сложилась целостная 
система педагогических требований, нацеленная на формирование креати-
вного, целеустремленного стрессоустойчивого молодого поколения деяте-
лей искусства. Конечно, за основу методологии хореографического обуче-
ния взята складывавшаяся веками система хореографического обучения и 
методика вагановской школы балета. 

Принципы и методика преподавания передаются из класса в класс, от 
уровня к уровню. В этих целях с преподавателями Академии проводилась и 
проводится постоянная методическая работа, направленная на формирова-
ние педагогических принципов. 

За 5 лет работы Академии были опробованы и используются разные 
формы повышения квалификации педагогов. Наиболее традиционной фор-
мой повышения квалификации педагогов хореографии является передача 
методического опыта от старшего поколения младшему. В 2016-2018 гг. 
были актуальны выезды в ведущие зарубежные хореографические учебные 
заведения. Как правило, выезд на обучение по программам, предложенным 
МГАХ, АРБ им.А.Вагановой, предоставлялся единичным педагогам. В на-
чале своего становления Академия хореографии могла предоставить эту 
возможность избирательно, только руководителям подразделений, ведущим 
методистам. Далее предполагалась трансляция опыта, но при передаче уско-
льзали нюансы.

В качестве повышения квалификации очень продуктивно использова-
лись мастер-классы приглашенных педагогов хореографии, постановщиков 
балета. С 2016 года в Академию приезжали на короткий срок (7-10 дней) 
самые именитые балетмейстеры, имеющие в своем арсенале опыт и россий-
ской, и европейской школ балета. Среди них Беркова А., Сирилл Атанасофф, 
Янник Буккуин, Бобовников Р., Малахов В.А., Ковтун Г.А., Луковкин А.М., 
Заславский Г.А., Валукин М.Е. и др. 

Также апробирован выездной мастер-класс педагогов и концертмей-
стера МГАХ: с 4 по 9 февраля 2019 года заведующая кафедрой концертмей-
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стерского мастерства и музыкального образования, доцент, кандидат педаго-
гических наук Буланкина Марина Константиновна, Попова Ольга Игоревна 
– преподаватель кафедры классического и дуэтного танца, Северцева Мария 
Олеговна – старший преподаватель кафедры народно-сценического, истори-
ко-бытового и современного танца провели курс повышения квалификации 
по дополнительной профессиональной программе “Актуальные вопросы 
развития образования в области искусств“ (Российская Федерация). Обуче-
ние на этом мастер-классе прошли все педагоги-хореографы и концертмей-
стеры (более 60 человек). Можно назвать такое повышение квалификации 
самым полноценным по части формирования единых принципов подхода к 
обучению.

Так высокий профессионализм педагогов, единые принципы работы, 
требования к учащимся позволили в кризисное время мобилизовать на 
серьезное продолжение обучения в дистанционном формате все уровни 
Школы-колледжа, а следом и бакалавриата, магистратуры, докторантуры. 

Качество образовательного процесса сегодня непосредственно связано 
с наличием цифровой образовательной среды. Прозрачность академической 
среды обучения, ее качественный уровень стали возможны также благодаря 
работе информационные системы „Күнделік“, „Platonus-college“, „Platonus“. 
Во-первых, для творческого учебного заведения, имеющего свою специфи-
ку, разработаны индивидуальные программы оценивания. Так, родители 
наших учащихся ШКПО осведомлены о том, что означают оценки 3+, 4+. 
Во-вторых, информационные системы – это постоянная система обратной 
связи, где родители-учитель и ученик – постоянно взаимосвязанные субъ-
екты процесса. 

Хочется отметить, что цифровизация позволила совершенствовать ра-
боту с родителями. Известно, что красота и грация балетного исполнения 
достигается ежедневными тренажами обучающегося, основанными на без-
условном доверии к педагогу, преодолении различных  отвлекающих фак-
торов (лень, дезорганизация, боль, нежелание). Как правило, родители не 
видят того процесса обучения, который проходит в стенах балетных залов, 
не имеют представления о степени и характере физической нагрузки своих 
детей, поскольку, в основной массе, студенты академии хореографии живут 
в жилом корпусе Академии. С введением карантина процесс обучения стал 
доступен родителям. И стало больше сначала вопросов, а затем – понимания 
со стороны родителей. И в результате такой коммуникации улучшились ус-
ловия работы для студентов (почти каждая семья купила и установила дома 
балетные стойки), родители поддержали своих детей в соблюдении режима 
питания, что тоже являлось непростой задачей во время изоляции.

Благодаря введению программ дистанционных коммуникаций в 2019-
2020 гг. коллектив Академии хореографии продолжил активную коммуни-
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кацию с мировым сообществом, что однозначно повлияло на улучшение 
качества процесса обучения. В первую очередь, существенно расширилась 
возможность участия студентов на самых высоких и престижных междуна-
родных и республиканских хореографических конкурсах. Так, только за пер-
вую половину 2020 года студентка образовательной программы „Педагогика 
хореографии“ Инкар Айдарханкызы стала победителем 32 международных 
конкурсов. 

Продолжилась в дистанционном формате академическая мобильность 
с творческими вузами Казахстана и зарубежья. Особенно активизировались 
на этом участке работы наши магистранты и докторанты: ими проведена 
хорошая работа в библиотеках российских вузов, с профессурой универси-
тетов России и Финляндии (в онлайн работе с профессором университета 
Хельсинки очень важным фактором стало владение английским языком). 
Конечно, такое онлайн сотрудничество не заменит теплых человеческих от-
ношений вживую, но это существующая альтернатива.

Обновилась научная работа в формате Инстаграм, онлайн мероприя-
тий. В 2019-2021 уч. году на факультете искусств продолжила работу лабо-
ратория „ONERLab“. Лаборатория предложена как форма объединения по-
исковой, научно-экспериментаторской деятельности студентов и педагогов 
образовательных программ „Искусствоведение“ и „Арт-менеджмент“. Один 
из ярких результатов деятельности лаборатории „ONERLab“ в пандемиче-
ский период – активно действующая инстаграм-страница, благодаря кото-
рой достойно развивается популяризация отечественного балета, повыша-
ется интерес к балету со стороны общественности, происходит объединение 
аудитории, профессионально причастной к балету и просто неравнодушной 
к этому виду искусства. Конечно, за период карантина была невозможна 
рубрика „Анонс на балетные постановки“ и размышления, балетоведческие 
разборы вслед за просмотрами балетов. 

На серьезный уровень подняла свою работу Лаборатория казахского 
национального танца. Работа лаборатории служит для разработки научных 
проектов в области хореографического искусства. Кроме того, работа науч-
но-методической лаборатории Казахского национального танца помогает 
издавать научные проекты и научные труды в области хореографического 
искусства Казахстана, сбор материалов путем проведения тематических об-
зоров и бесед с деятелями культуры, и искусства. Научно-творческими ре-
зультатами лаборатории являются участие в научных проектах различного 
уровня, достижения в конкурсах различного уровня, участие в творческих 
проектах. Сотрудниками лаборатории (они же педагоги факультета хорео-
графии и представители театра Астана Балет) была проведена масштабная 
работа: проанализированы и отобраны обязательные движения казахского 
танца, включаемые в учебный план; разработан справочник казахского тан-
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ца. 11-16 января 2021 года Лабораторией организован Республиканский он-
лайн семинар по обсуждению справочника казахского танца, в котором при-
няли участие ведущие ученые, соискатели, преподаватели высших, средних 
профессиональных, средних школ и магистранты республиканских вузов, 
изучающие казахский танец. Сотрудникам лаборатории удалось организова-
ть принципиально важный диалог с коллегами из разных регионов и прийти 
к единому видению проблемы. По итогам семинара проект справочника до-
работан и отправлен в издательство.

Переписка, общение онлайн, форумы, вебинары и другие виды дистан-
ционного психологического консультирования набрали большую популяр-
ность среди обучающихся.  23 октября 2020 года проведена I международ-
ная научно-практическая конференция „Великие личности великой степи“, 
приуроченная к 1150-летию аль-Фараби. В конференции приняли участие 
ученые 10 стран (Казахстана, Болгарии, Узбекистана, Турции, США, Рос-
сии, Грузии, Щвейцарии, России, Эстонии). По итогам конференции был 
издан электронный сборник статей. 

Хочется еще раз отметить, что в рамках работы СНО проведено много 
различных мероприятий, в том числе на платформе ZOOM состоялся ки-
нопросмотр и обсуждение короткометражных фильмов-победителей пре-
мии Oscar, организованы онлайн встречи с интересными людьми, творче-
ский конкурс фотографии „DIGITAL TO SCIENCE“, интеллектуальные игры 
дебатного клуба Академии. Новым для формата Недели науки стал телемост 
магистрантов и докторантов университета Висконсин-Мэдиссон (США) и 
Казахской национальной Академии хореографии. 

Качественное обучение в период пандемии было бы невозможным без 
своевременной перестройки работы библиотеки Академии. Весной 2019 
года библиотекарями была оцифрована вся учебная литература, до конца 
лета 2019 года – вся учебно-методическая и фундаментальная монографи-
ческая литература, систематизирована электронная библиотека, налажено 
онлайн обслуживание читателей. 

В период объявленного чрезвычайного положения, связанного с панде-
мией, культурно-массовые мероприятия также проводились в онлайн фор-
мате. Для учащихся Академии организовано интерактивное онлайн чтение 
„Story time“. В целях популяризации книги и приобщения читателей к чте-
нию продолжил работу в онлайн формате проект READx, спикерами которо-
го выступили и приглашенные гости, и педагоги нашей Академии. В течение 
2020 года библиотекари неоднократно запускали челленджи по чтению ху-
дожественной литературы, в которых участвовали и студенты, и их родите-
ли, и педагоги, и сотрудники Академии. Актуальными в период дистанцион-
ного обслуживания читателей стали виртуальные книжные выставки. 

В цифровом формате проведены лекции, мастер-классы с участием за-
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рубежных и казахстанских преподавателей. Так, 11 декабря 2020 года про-
веден первый онлайн мастер-класс на тему „Образ балерины в творчестве 
Г.Х. Андерсена „Стойкий оловянный солдатик“, на котором присутствовало 
более 50 слушателей из Государственной Академии Хореографии Узбекис-
тана во главе с ректором Шухратом Тохтасимовым (провела профессор 
Толысбаева Ж.Ж.). С 19 апреля по 5 мая 2021 года Национальная академия 
танца города Рим (Италия) провела онлайн курс по технике Graham в рамках 
проекта ERASMUS+ для обучающихся Казахской национальной академии 
хореографии. Занятия проводились 2 раза в неделю с 17:00 до 18:30 ч. на 
платформе ZOOM. Курс провели профессор Римской академии танца Фран-
ческа ля Кава и концертмейстер Флавио Перкосолидо. Студенты получили 
подтверждение об усвоении 1 ECTS кредита по технике Graham. 

29 апреля 2021 года состоялся польско-казахский образовательный 
танцевальный онлайн проект „ЕВРОПА И АЗИЯ“, в котором приняли учас-
тие студенты Гуманитарно-экономической академии Лодзь, Польша (AHE 
Лодзь) и студенты Казахской национальной академии хореографии (Акаде-
мия). Магистр Амелия Козяра-Вуйцик показала мастер-класс по Jazz Dance 
с элементами Contemporary Jazz и Lyrical Jazz. В свою очередь, Академия 
показала мастер-класс Анвары Садыковой и Алмата Шамшиева по технике 
казахского танца. 

Как видим, организовать обучение в хореографическом учебном заве-
дении в период карантина, чтобы была сохранена уникальность каждого сту-
дента, пожелавшего проявить себя в искусстве, продолжала формироваться 
целостная хореографическая школа, – возможно. И в целях осуществления 
этой задачи следует развивать и существовавшие до сих пор формы коллек-
тивной педагогической работы, и через альтернативные методы и принципы 
образования. При наличии постоянного сотрудничества и взаимном уваже-
нии ученика и учителя появляется то самое поле психологического равнове-
сия, которое способствует спокойному саморазвитию студента.

Принадлежность автора:
Жанна Толысбаева – доктор филологических наук, профессор по специальности 
„Литературоведение“, Казахстанской национальной академии хореографии
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Аннотация: В статье рассматривается особая значимость превентивной 
позиции учителя в современных неблагоприятных условиях (пандемия, цифровиза-
ция, стресс). Материал статьи убеждает, что включение в образовательный про-
цесс университета элементов искусства (литературы, кино, театра, живописи) 
может стать действенным инструментом успешного формирования превентив-
ной позиции будущих учителей. Искусство помогает показать студентам значи-
мость превенции в профессиональной деятельности учителя. В статье приводятся 
конкретные задания для студентов при изучении педагогической, социальной психо-
логии, педагогики, ориентированные на предупреждение конфликтов, суицидально-
го поведения, зависимостей, личностных деформаций.

Ключевые слова: превенция, превентивная позиция, искусство, литература, 
музыка, живопись, психология, педагогика, студенты.
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Искусство есть орган жизни человечества, 
переводящий разумное сознание в чувства

Л. Н. Толстой „Что такое искусство“.

Сегодня в связи со значительным ростом ситуаций, опасных для жиз-
ни, для психического, физического, нравственного здоровья участников 
образовательного процесса, особенно востребована превентивная позиция 
будущего педагога. Методологическим основанием для формирования этой 
позиции является теория превенции (Е.Рангелова, А.П.Сманцер, Т.Заха-
рук, Е.А.Ямбург, А.Н,Тубельский), ориентированная  на предупреждение 
школьного насилия, профессиональных деформаций, деструктивных из-
менений личности ребенка. В процессе изучения педагогической психоло-
гии студенты сравнили „профилактику“ и „превенцию“, выявили различия 
этих феноменов, рассмотрели практический опыт известных отечествен-
ных педагогов. Превенция ориентирована на культивирование гуманисти-
ческих межличностных отношений школьников и учителей, на создание 
благоприятного психологического климата, на целостное интеллектуальное, 
эмоционально-волевое развитие всех субъектов образовательного процес-
са. Собственный школьный опыт студентов и педагогическая практика в 
университете убеждают молодых людей в том, что деятельность учителя, в 
значительной степени, фрагментарна, недостаточно последовательна. Боль-
шинство работающих педагогов действует по основной формуле классичес-
кого бихевиоризма: „стимул-реакция“, то есть, реагирует на проступки, ко-
торые уже были совершены ребенком: на конфликты; на возникший буллинг; 
очевидное школьное насилие. В этом случае профессиональное воздействие 
педагога чаще всего запаздывает, является недостаточно целесообразным. 

На лекционных и семинарских занятиях студенты обсудили специ-
фические особенности превентивной педагогики на современном этапе. 
Очевидна тенденция увеличения количества потенциальных угроз в инклю-
зивном пространстве (школьного насилия, буллинга, экстремального пове-
дения учащихся, суицидальной активности, других асоциальных действий). 
Более частыми стали такие виды девиантного и делинквентного поведе-
ния, как участие подростков, старшеклассников, студентов в деятельности 
экстремистских организаций, распространение наркотиков, психотропных 
веществ среди одноклассников и другие. Демонстративное и вызывающее 
поведение учеников по отношению к учителям, психологам, родителям 
становится школьной повседневностью. В поликультурном пространстве 
школьного класса обостряются различные аспекты аддитивного поведения 
подростков и старшеклассников: развитие наркотической, психологической, 
компьютерной зависимости.
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Потребность в превенции резко возросла в условиях неблагоприятной 
эпидемиологической ситуации, вызывающей страх, стресс, тревогу, сни-
жающей показатели психического и физического здоровья, а также благопо-
лучия всех субъектов образования. 

Ситуация неопределенности, нестабильности и невозможности про-
гноза будущего, наличия риска заражения, негативных социальных послед-
ствий приводит к тому, что тревожность из ситуативной характеристики 
личности становится постоянной. Значимость превентивной позиции педа-
гогов усиливается в связи с появлением новых угроз, новых видов стрессов. 
Пандемия негативно сказалась на всех участниках образовательного процес-
са: педагогах, студентах, школьниках, их родителях.

В условиях  неблагоприятной эпидемической ситуации акцентируются 
все виды стресса: информационный (усиленное, противоречивое и хаотич-
ное информационное воздействие травматично для психики любого чело-
века, ребенка, студента, педагога); социально-экономический стресс (страх 
экономических последствий пандемии, финансовых трудностей, потери 
профессиональной стабильности у значительной части сотрудников образо-
вания); депривационный стресс (строгие карантинные меры,  самоизоляция, 
дистанционный формат обучения). Все виды стресса серьезно деформируют 
привычный уклад жизни учителя, затрагивая потребности разных уровней: 
от витальных до высших. Превенция этих видов стресса предполагает, преж-
де всего, информирование студентов о влиянии стресса на различные функ-
ции организма, обучение их техникам, помогающим уменьшить воздействие 
стресса. Полезно также сообщить будущим учителям о роли совладающего 
поведения, рефлексии, эмоциональной вовлеченности, а также о профилак-
тике стресса и минимизации его последствий для жизни и здоровья.

Проведение целенаправленной диагностики выявило функциональную 
неграмотность школьных психологов, учителей в контексте превентивной 
профессиональной деятельности. 

Превентивная позиция будущих учителей предполагает, что выпуск-
ник университета готов принимать меры по прогнозированию и предупреж-
дению травмирующих ситуаций, угроз, рисков, по профилактике изоляции, 
моббинга, социальных отклонений каждого школьника. Наиболее приста-
льного внимания учителя требуют дети с особыми образовательными по-
требностями, а также учащиеся из семей мигрантов. В образовательных 
организациях Тульского региона сегодня практически каждый класс пред-
ставляет собой инклюзивное образовательное пространство (как в узком, 
так и в широком контексте), включающее детей разных социальных слоев, 
национальностей, конфессий, школьников-мигрантов, одаренных детей и 
учащихся с проблемами физического или психического здоровья.  Дети из 
семей мигрантов – это дети с особыми образовательными потребностями, 
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они нуждаются в поддержке, сопровождении, помощи, которые зависят от 
конкретных проблем ребенка. 

Одновременно с присвоением идеи инклюзии нарастает латентное со-
противление со стороны педагогов. Среди объективных причин протестных 
настроений неготовность учителей к новому для них виду профессиональ-
ной деятельности и к новой ответственности, не входящей в перечень их 
функциональных обязанностей. С одной стороны, увеличение количества 
учащихся и студентов с особыми образовательными потребностями высту-
пает фактором, стимулирующим конфликты со здоровыми школьниками. 
С другой стороны, многонациональность, многоконфессиональность, ши-
рокий спектр языков и культур в учебном процессе также обостряют раз-
личные аспекты аддитивного поведения подростков и старшеклассников 
(развитие наркотической, психологической, компьютерной зависимости, 
попыток суицида). Недавние события в Афганистане убеждают, что даже по 
самым оптимистичным прогнозам неизбежен рост количества мигрантов и 
беженцев, число школьников и студентов инофонов в школьных классах и 
студенческих аудиториях возрастет.

Предварительная диагностика, проведенная бакалаврами и магистра-
ми образования Тульского государственного педагогического университета 
им. Л. Н. Толстого, убеждает в том, что около 85% учителей средней школы 
не готовы к превентивной профессиональной деятельности в инклюзивном 
пространстве: 

zz не готовы предупреждать собственное профессиональное выгорание и 
деструктивные изменения в своей личности и личности ребенка;
zz не знают способов превенции суицидального поведения, школьного 

насилия в инклюзивном пространстве; 
zz не умеет прогнозировать и минимизировать потенциальные и реа-

льные риски;
zz не владеет приемами, позволяющими снизить агрессивность, социаль-

но опасное поведение школьника, предупредить изоляцию ребенка с 
особыми образовательными потребностями; 
zz не умеют выделить в образовательном процессе индикаторы, свиде-

тельствующие о школьном насилии, о наркотической, психотропной, 
игровой, компьютерной зависимости детей. 
Анализ психолого-педагогической и социально-педагогической лите-

ратуры показал, что важнейшим инструментом, показывающим студентам 
значимость превентивной позиции педагога, может стать искусство. Театр, 
кино, живопись, художественная литература, музыка ˗ все виды искусства 
обладают значительной силой интеллектуального, эмоционального, нрав-
ственного воздействия на человека. Однако включение искусства в обра-
зовательный процесс университета, по-прежнему, является редкостью, 
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потенциал его воздействия на будущих учителей реализуется в минималь-
ной степени. Литература, живопись, музыка помогают студентам осознать, 
что процесс познания человеком мира ˗ это не простое накопление знаний, 
формирование умений и навыков, а сложнейшее духовное обогащение лич-
ности. Произведения художественной литературы, живописи, скульптуры, 
музыки ярко и образно передают внутренний мир младших школьников, 
подростков, старшеклассников, студентов, богатейшую палитру их чувств. 

В современной сложной эпидемиологической ситуации мы убедились, 
что использование произведений Ф. Шопена, П.И. Чайковского, Э. Грига и 
других композиторов-классиков на семинарских занятиях помогает снизить 
уровень тревожности студентов, создавать более комфортный психологиче-
ский климат. Необходимо учесть, что язык музыки не требует перевода, по-
нятен студентам разных национальностей, конфессий, языков, культур, что 
особенно значимо в ситуации инклюзии в „широком“ контексте.

Идея включения литературы в процесс изучения психологии не нова, 
еще Б.М. Теплов подчеркивал, что „художественная литература содержит 
неисчерпаемые запасы материалов, без которых не может обойтись науч-
ная психология“ [2 с.306]. Взаимовлияние художественной литературы и 
психологии убедительно представлено в трудах Л.С. Выготского, С.Л. Ру-
бинштейна и других отечественных психологов.  Включение элементов ис-
кусства позволяет сформировать у студентов установку на предупреждение 
угрозы, опасности, показать важность защищенности, уверенности и ком-
форта каждого ребенка. Например, мы обращались к персонажам учителей 
из кинофильмов „Доживем до понедельника“, „Училка“, „Дорогая Елена 
Сергеевна“, „Большая перемена“, „Географ глобус пропил“ таким образом, 
чтобы студенты выделили общепедагогические, типологические, индивиду-
альные деформации учителей, а также предложили способы их предупреж-
дения. Студенты учитывали, что общепедагогические деформации отличает 
назидательность, завышенная самооценка, излишняя самоуверенность, дог-
матичность, ригидность, отсутствие гибкости. Для типологических дефор-
маций характерно „растворение“ личности учителя в соответствующих ком-
понентах педагогической деятельности, для специфических – особенности 
преподаваемого предмета, для индивидуальных – преобладание каких-либо 
индивидуальных особенностей учителя.

На семинарских занятиях по педагогической психологии студентам 
предлагалось, используя фрагменты кинофильмов „Ключ без права переда-
чи“, „Розыгрыш“, „Дневник директора школы“ проиллюстрировать фено-
мен профессионального выгорания учителя. 

Для развития превентивной позиции студентам предлагались задания, 
связанные с прогнозом поведения литературного персонажа Ф.М. Достоевс-
кого в соответствии с его характером в новых, измененных обстоятельствах 
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(как бы сложилась судьба Раскольникова, если бы на его пути не встал сле-
дователь Порфирий Петрович, и его преступление не было бы раскрыто?).

Так, при изучении педагогической психологии второкурсникам пред-
лагались следующие задания: Подберите фрагменты художественных, до-
кументальных или видеофильмов, раскрывающие основные конфликты 
младшего школьника (подростка, старшеклассника) с учителем, однокласс-
никами. Рассмотрите особенности профессиональных стилей педагогов на 
примерах, взятых из художественной литературы или кинофильмов. 

Проблему превенции профессиональных деформаций, личностных 
деструкций, эмоционального выгорания продолжил анализ текстов худо-
жественных произведений „Детство“ Л.Н. Толстого, „Вверх по лестнице, 
ведущей вниз“ Бел Кауфман, „Над пропастью во ржи“ Дж.Д. Сэлинджера, 
„Уроки французского“ В. Распутина и других. Одной группе студентов пред-
лагалось сформулировать вопросы к выбранному фрагменту текста, другой 
группе  –  ответить на эти вопросы.

Материал художественной литературы, видеофильмов помог студен-
там не только осмыслить, но прочувствовать сущность „профессионального 
выгорания“. На конкретных примерах третьекурсники анализировали осо-
бенности первой стадии, связанной с уменьшением положительных эмоций, 
нарастанием тревожности, неудовлетворенности. Для второй стадии харак-
терны конфликты с учениками, коллегами, пренебрежительное отношение 
к различным аспектам профессиональной деятельности, вспышки раздра-
жения, агрессии. На третьей стадии изменяются представления о ценностях 
жизни, наблюдается равнодушие ко всему, снижение самооценки, беспо-
мощность, апатия, агрессия, отчаяние, депрессия. В общении с учениками и 
коллегами преобладают объект-объектные отношения, появляются эмоцио-
нальное истощение, соматизация.

В контексте превенции студенты познакомились с основными ко-
пинг-стратегиями, особенно значимыми при профессиональной деятель-
ности в инклюзивной среде (Р. Лазарус, С. Хобфолл, Фолкман). Будущие 
педагоги обсудили возможности когнитивных, эмоциональных, поведен-
ческих копинг-стратегий (планирование действий по решению проблемы, 
анализ ситуации, конфронтационный копинг, избегание проблем, диссиму-
ляция, пассивная кооперация, самоизоляция, альтруизм и др.) 

В центре превентивной позиции современного педагога должно нахо-
диться также суицидальное поведение ребенка, подростка, старшеклассни-
ка, студента. Омоложение суицида, рост суицидального поведения требуют 
от каждого учителя пристального внимания к проблеме превенции. Так, 
студентам предлагалось, используя отрывки из кинофильма „А завтра была 
война“, описать причины самоубийства старшеклассницы и ответить на во-
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прос: „Можно ли было предотвратить суицид Вики Люберецкой и каким 
образом“. 

Основу превентивной деятельности составляет педагогический опти-
мизм, вера в возможности каждого ребенка с особыми образовательными 
потребностями, в его потенциал, в его способности. Проблема предупреж-
дения академической неуспеваемости школьников и студентов анализиро-
валась с привлечением картин Ф.П. Решетникова „Опять двойка“, „Опять 
пятерка“, Н.П. Богданова-Бельского „Устный счет“ К. Маковского, В. Серо-
ва, „У дверей школы“, „Мальчики“, „Ученицы“, „Виртуоз“. В процессе пре-
подавания психолого-педагогических дисциплин мы на собственном опыте 
убедились в необходимости продуманного отбора художественных текстов, 
произведений музыки, живописи.

Для развития превентивной позиции выпускника, формирования у 
него бережного отношения к ребенку, подростку, полезна работа студентов с 
портретами детей, описание эмоционального состояния, настроения, само-
чувствия ребенка.

Таким образом, мы убедились в том, что искусство (литература, живо-
пись, кино, театр) при его психолого-педагогической трансформации может 
стать действенным инструментом формирования превентивной позиции бу-
дущего учителя.
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НИКОЛАЙ СТОЙКОВ (1936-2020)  
В ПАНТЕОНА НА БЪЛГАРСКАТА  

МУЗИКАЛНА КУЛТУРА  
(85 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА КОМПОЗИТОРА)

Проф. д-р Ромео Смилков 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Анотация: Краткият обзор на творчеството на Николай Стойков в доклада 
е с приоритет, насочен към клавирните транскрипции, създадени от композито-
ра през последните десет години. Те отразяват творческите афинитети, есте-
тическите и философските му възгледи. Материалът е инспириран от активните 
творчески контакти на пианиста и педагога Ромео Смилков с композитора. Базира 
се и на негови по-ранни изследвания върху клавирното творчество на Н. Стойков. 
Акцентира се върху три завършени творби: опус 99 „Ние заедно те благославяме, 
Господи“, опус 100 – Бах-Стойков. Голдберг вариации за 2 пиана и „Музикален пан-
теон“ оп. 40. Те са част от крупните творби на композитора, които му отреждат 
място в пантеона на българската музикална култура.

Ключови думи: Николай Стойков, клавирно творчество, транскрипции, кла-
вирна интерпретация, концертни изяви

NIKOLAY STOYKOV (1936-2020)  
IN THE PANTEON OF BULGARIAN  

MUSIKAL CULTURE 
(85 YEARS SINCE THE BIRTH OF THE COMPOSER)

Prof. Romeo Smilkov, PhD 
AMDFA „Prof. Assen Diamadiev“

Annotation: The brief overview of Nikolay Stoykovʼs work in the report is a priority 
aimed at the piano transcriptions created by the composer over the last ten years. They 
reflect his creative affinities, aesthetic and philosophical views. The material is inspired by 
the active creative contacts of the pianist and pedagogue Romeo Smilkov with the composer. 
It is also based on his earlier research on the piano work of N. Stoykov. Emphasis is placed 
on three completed works: opus 99 “Together we bless you, Lord!“, opus 100 – Bach-
Stoykov. Goldberg variations for 2 pianos and “Musical Pantheon“ opus 40. They are part 
of the great works of the composer, which give him a place in the pantheon of Bulgarian 
musical culture.

Keywords: Nikolay Stoykov, piano work, transcriptions, piano interpretation, 
concert performances
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„…О, Боже, 
заставам на колене пред твоя престол 
с една мъничка чантичка с моите ноти. 
Те само са мои и ги поднасям в твоите нозе. 
Приеми ги и ги благослови! 
Не искам нищо срещу тях –  
само малко радост за хората.“ 
(Николай Стойков, „Appassionato“, 2013, с. 69)

Николай Стойков е един от най-продуктивните наши съвременни му-
зикални творци. Ученик на Панчо Владигеров, той ни завещава ярко, ориги-
нално, самобитно композиторско творчеството, основано на изконни българ-
ски традиции. Произхожда от интелектуален род с родопски корени. Може 
би от тук тръгва пътят, който той следва през целия си живот. Път, огласен 
от чанове, постлан с китеници и зелени морави, подвластен на очарованието, 
стихията, магията на фолклорното. От „Калугерине“, „Пиленце пее“, „Дуй-
ни ми, лейни бял вятър“, през емблематичните „Български танци“, до десет-
ките примери за авторски реминисценции на творбите по фолклорни теми.

Николай Стойков – композитор, педагог, писател, поет, публицист, кул-
турен деец и общественик – е свързан с културната история на родния си 
град Пловдив. Той е сред доайените на Пловдивската секция на СБК. В при-
носа му към създаването на специалност „Народни инструменти и народно 
пеене“ във ВМПИ през 1972 г. се вписва създаването на нов, актуален учебен 
репертоар от народни песни и инструментални мелодии със съпровод на пи-
ано и фолклорен оркестър. 

Творческото наследство на Николай Стойков е забележително със своя 
обем и многостранност. Композиторските му опуси – над 100 – очертават 
жанрови зони в две основни групи. Първата от тях включва симфонична, 
хорова, камерна, вокална и солова музика, а втората – музика за народен ор-
кестър; народен хор; ансамбъл; солови народни инструменти (произведени-
ята без опус са над 16). Автор на автобиографична проза: „През огледалото“ 
(2007), „Да наредим пъзела“ (2020) и три стихосбирки с поетични послания: 
„Без ноти“ (2010), „Al niente“ (2012), „Appassionato“ (2012). Издава два сбор-
ника „Студии, статии, интервюта“ (І – 2014; ІІ част – 2018).

През целия си живот той е „изкушен“ от рисуването. Създава 14 цикъла 
живопис. Част от тях са в тясна връзка с музикалните му творби – „Нок-
тюрни и Българската земя“, „Рози за Моцарт“, „Ретро“ и др. Това обяснява 
огромната палитра от звукови краски в неговата музиката. Да си спомним 
за претворените от него емблематични платна със златист колорит на Ван 
Гог, на Иван Мърквичка („Ръченица“), на Румен Жеков („Светещите скални 
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манастири“), на Георги Трифонов („Македонски ритми“) … Това е път, по 
който Николай Стойков търси красотата, богатството на своята музика; ри-
сува я с нови багри, оцветявайки я по-различно и така разкрива нови страни 
от богатата й съдържателност и красота.

Николай Стойков е един от големите майстори на съвременната кла-
вирна фактура, която той изгражда с невероятно богатство на творческа 
фантазия. Предпочитанието му към камерната музика – песента, клавирната 
миниатюра, вокалните и инструменталните ансамбли – доказва верния му 
усет към духа на времето. В творческия му каталог се открива и едно крупно 
клавирно-симфонично произведение – Концерт за пиано и голям симфони-
чен оркестър оп. 60 (1990/2002). 

Особено важните за него камерно-инструменталните творби, освен с 
живописта, са свързани и поетическото изкуство. С цялостна поетико-есте-
тическа и философска концепция е емблематичният „Музикален пантеон“, 
опус 40 – по идея от оригиналната по замисъл и артистично превъплъщение 
антология „Пантеон“ на българския поет-символист Теодор Траянов.

Композиторът има и редица медийни изяви. Филмите, създадени за него 
и/или с негово участие са „Старият албум на проф. Н. Стойков“, „Ноктюрни 
из българската земя“ (1986), „За учителя Панчо Владигеров“, „Катʼ,древен 
хидалго“ (2006) „Пред огледалото“ (2007), и най-новия – „Изповедта на един 
застаряващ композитор“ (2016).

Ценни за българската историография са издадените от него каталози, 
представящи творчеството му. „КАТАЛОГ и ДИСКОГРАФИЯ на произве-
денията 1966-2019 г.“ съдържа пълна информация – за музикални творби, 
книги, монографии, сборници, ръкописи (от и за него); дискография; филми; 
живопис [Стоянова, 2019]. До края на земния си път той продължи да обога-
тява и разширява „каталога“ на творческо си дело. 

Особено внимание заслужават последните композиторски опуси на 
Николай Стойков. Те са особено значими; показателни са за както за твор-
ческите му приоритети, така и за неговото верую за изкуството и живота, за 
естетическите и философските му възгледи. Те излъчват невероятен афини-
тет към рекомпозиране, насочен и към собствените, и към произведенията 
на композитори от различни епохи и стилове. Забележително е транскриби-
рането на творби от Й. С. Бах: „Ние заедно те благославяме, Господи“ оп. 
99 (две тетрадки) и „Голдберг вариации за пиано“ – транскрипция за две 
пиана, оп. 100. 

Соловите клавирни транскрипции на Николай Стойков по произведе-
ния на Йохан Себастиан Бах оп. 99, I тетрадка – 9 творби, са изключително 
богата смислово-образна линия. Една от тях? не е добавена към изданието 
на СБК. Втората тетрадка от оп. 99 включва 6 транскрипции за клавирни 
ансамбли по Й. С. Бах (за 2 пиана и за 4 ръце). Две от тях са неиздадени към 
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тази тетрадка. В тези общо 15 (петнадесет) пиеси е видимо преклонението 
на българския творец към гения на Бах. От универсалното мислене на Й. С. 
Бах той черпи вдъхновение и опора в някои радостни или тъжни моменти 
от своя достоен за възхищение жизнен и творчески път. Доказателство за 
това е и стотният опус на автора. Опус 100 представлява 30 транскрипции за 
2 пиана на Голдберг вариации от Й. С. Бах с премиера (през юни 2016, Со-
фийски музикални седмици) от клавирно дуо Велислава Стоянова – Мартин 
Дафинов.

Два опуса от клавирни транскрипции – Музикални Монументи на 
двама велики музиканти. Малко не е ли пресилено сравнението между Й.С.Б 
и Н.С.?

Концертната програма In memoriam / „Ние заедно те благославяме, 
Господи!“ е изнесена на 10. І. 2021 г. от Ромео Смилков и неговите после-
дователи – пианисти д-р? (към другите имена няма степени и звания, ЯК) 
Велислава Стоянова, Евридика Вълчева и Мартин Дафинов.1 Музикантите 
поднасят 6 от транскрипциите по Бах на композитора. Финал е транскри-
пцията за 4 ръце на Ромео Смилков по Хорал „Jesus bleibet meine Freude“ от 
Кантата 147 от Й. С. Бах. Пиесата е посветена на проф. Николай Стойков и 
е записана на 7-8. ХІІ. 2010 г.2 Концертът е музикален поклон пред паметта 
и на друг виден български творец проф. Димитър Димитров – Президент на 
ВУАРР-Пловдив, починал на 6.12.2020 г. Съвместно с проф. Н. Стойков, два-
мата изнасят поредица от музикално-поетични изяви в тракийската столица 
Пловдив, в периода 2017-2020 година. Концерт-запис от 15.11.2020 (Аула на 
ВУАРР) е тяхна последна артистична изява.3 

Показателен за авторското отношение към транскрипцията е и епо-
халният за неговия творчески път „Музикален пантеон“ оп. 40. Този опус 
включва 31 (тридесет и едно) произведения на видни композитори от барока 
до актуални времена днес. В него се оглеждат творчески усилия на автора от 
началото на 90-те години на ХХ век до края на второто десетилетие на ХХІ 
век. „Утвърдил се като един от най-сериозните съвременни български ком-
позитори в течение на десетилетия – пише Р. Йовчев, с оригинално виждане 
за претворяването на българския фолклор, той разкри на своите почитатели 
един друг ракурс на многостранната си творческа личност – навлизането в 
света на клавирната транскрипция“ [Йовчев, 2014, с. 100]. 

В последния (по време на издаване) каталог заглавието на този забе-
лежителен опус е „Музикален пантеон – транскрипции за пиано и пиано 

1  Концертът трябваше да се състои на 19. ХІІІ. 2020 г. На този ден бе погребението на ком-
позитора Стойков. 
2  По настояване на композитора, Р. Смилков прави вариант за 4 ръце, базирайки се и на не-
говата транскрипция върху същата творба за две пиана. (Б. а. – Р. С.)
3  На 16 декември 2020 г. Николай Стойков преминава в един по-добър свят.
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ансамбли – Оп. 40 1992 – 2019 г.“ [Н. Стойков. Каталог…, 2019, с. 20]. Твор-
бите са каталогизирани в 4 раздела: „Пиеси за соло пиано“, „Пиеси за пиано 
на 4 ръце“, „Пиеси за пиано на 3 ръце“, „Пиеси за 2 пиана“ и „Други про-
изведения“ [Н. Стойков. Каталог…, 2019, с. 20-21]. Условно се оформят три 
групи: две пиеси за соло пиано, пиеси за клавирен ансамбъл (за 4, 3 ръце и за 
2 пиана) – и произведението на В. А. Моцарт – „Miserere“ KV 85 във вариант 
на Стойков за смесен хор и струнен квартет. Транскрипцията по Моцарт е за 
певческо дружество „Ангел Букорещлиев“ – Пловдив. Завършена е в края на 
първото десетилетие на 21-ви век.

В първия раздел – пиеси-транскрипции за соло пиано – най-ярък е ав-
торският коментар в първата пиеса: „Вива Моцарт“ („Viva Mozart“) по ІІ 
част от Соната за цигулка и пиано Es dur, KV 380. Втората – Сонатина А. 
Диамандиев – Н. Стойков е конструирана и издадена от Стойков заедно с 
неговата Сонатина оп. 3 през далечната 1978 г.

Вторият условен раздел е групата от транскрипции за клавирен ансам-
бъл. В хронологичен план той е много по-разгънат. Обединява общо 28 (два-
десет и осем) пиеси. В тях се оглежда цялата европейска музикална история 
– от Концерт за цигулка на А. Вивалди и транскрибиране на три клавирни 
сонати от Д. Скарлати, през поглед към романтичната идиоматика на Фр. 
Шопен, Ф. Лист, Х. Берлиоз, П. И. Чайковски и до широката зона на тран-
скрипции по музика от ХХ век (вековете: ту с арабски, ту с латински букви/
цифри…, ЯК) – Кл. Дебюси, М. Равел, Е. Сати, А. Онегер, Ян Сибелиус, Фр. 
Крайслер, С. Прокофиев, М. Големинов, включително и представителя на 
джаза – Арт Тейтъм.1 

Последни негови пиеси от транскрипторския проект „Музикален пан-
теон“ са отново по музика от ХХ век – Рахманинов-Стойков – „Полишинел“ 
за пиано на 4 ръце (завършен на 26 10. 2019 г. ), Албенис-Стойков – „Танго“ 
за пиано на четири ръце (в ръкописа на пиесата има датировка от 07. 11. 2019 
г.), Дебюси-Стойков „Островът на радостта“ за пиано на четири ръце е 
финализиран на 02. 12. 2019 г. Тези творби не са издадени и не са изпълня-
вани все още на концертен подиум.

Има и още две творби, които са за две пиана: Мусоргски-Стойков 
„Картини от една изложба“ и творбата с трима автори Н. Паганини – Ф. 
Лист – Н. Стойков. Заглавието на последната е „A′gon“ (Състезание) за две 
пиана. Транскрипцията е по „Каприз“ – E dur на Н. Паганини, както и по? 
соловия клавирен етюд на Ф. Лист.

1  Изпълнители на соловите пиеси от „Музикален пантеон“ са Велислава Стоянова и Ромео 
Смилков. Сред изпълнителите на ансамбловите творби са клавирните дуа Катя Василева – Ве-
лислава Карагенова, Велислава Стоянова – Мартин Дафинов, Велислава Стоянова – Евридика 
Вълчева. Двете транскрипции по М. Големинов в момента? / понастоящем се изпълняват и от 
млади пианисти от Частна школа „Пенева“ – Габрово.
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Творбата не е датирана. Дадена е на автора на това изследване през 
есента на 2020 година. Изглежда, това е неговата последна транскрипция от 
проекта „Музикален пантеон“.1 

Пример 1. Паганини – Лист – Стойков. „A′gon“ (Състезание) за две 
пиана

Крупното произведение Мусоргски-Стойков „Картини от една из-
ложба“, по поето авторът работи продължителен период. Завършено е през 
ІХ-Х.2019 г., последните дни от последното лято на композитора на неговата 
вила в родопския курорт „Св. Константин“. В цялостния прочит на Стой-
ков на „Картини от една изложба“ се проектира виждането му за връзката 
звук – фонизъм à?, цветови и музикален колорит. Това обуславя интереса 
на Стойков към творческите идеи на Скрябин, Дебюси, Равел, Стравински.2 
При Стойков палитра от звукови краски влиза в нови образни превъплъще-

1  Не е описана в „Каталога“? от края на 2019 г.
2  Интересът към постижения на тези автори е подчертаван в лични разговори.
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ния. Преобразуват се в нова спектралност и жанрови варианти. 
Партитурата на „Картини на една изложба“ (заглавията: в италик или 

не, в кавички или не?, ЯК) за две пиана е предадена на Р. Смилков дни пре-
ди началото на пандемичната карантина – октомври 2020 г., като пианистът 
няма усещане, че е завършен целият (дълго обмислян през втората половина 
на 20-те години на 21-ви век) цикъл.1 Едва през април 2021 г. при обстойно 
разглеждане на ръкописа, се констатира, че композиторът Николай Стойков 
е довел замисъла си до край. Малко са композиторите на 20-и век, които 
успяват да транскрибират тази многообразна партитура. Да се надяваме, че 
някога този вариант за две пиана ще бъде изпълнен, както и останалите твор-
би от последните две години. За мен тези творби, завършени през 2019-2020 
г. са финален момент, с който авторът се вписа в музикалния пантеон на 
родната и европейската музикална култура.

Николай Стойков, със своята изключителната композиторска продук-
тивност, се нарежда сред най-ярко изявените музикални творци на българ-
ската музика след 60-те години на 20-и век. Особено интересно е неговото 
творчество от късните творчески години – първите две десетилетия на 21-
ви век. Присъствие интелектуално, оригинално и самобитно, което поражда 
интерпретаторски и изследователски интерес. 
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Резюме: Текстът е посветен на Райна Кацарова – „първата дама“ на българ-
ската етномузикология в чест на 120 години от нейното рождение. След дългого-
дишни проучвания на нейното научно наследство тук представяме както мащаби-
те на нейните пионерски проучвания в науката, така и нейната популяризаторска 
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Въведение
Този текст е израз на почитта ни към Райна Кацарова – 120 години след 

нейното рождение и опит паметта за нея да бъде върната в живото настояще. 
Тази памет ни е нужна, когато отново и отново се вписваме в традициите на 
българската народоука. Прочитът на тези традиции и техните градители не 
е само връщане назад в историята по юбилеен повод, а и стъпка напред към 
идващото от бъдещето време.

Райна Кацарова ни е завещала едно безценно наследство, свързано с 
традиционната музика и танци на българите. Нейният научно-изследовател-
ски път и приноси в народоуката чертаят траектории, по които продължа-
ват дирения на съвременните български етномузиколози и етнохореолози в 
академии и университети, просветителските и популяризаторски усилия в 
публичната сфера на медии и образователни институции.

Коя е Райна Кацарова и защо ревитализираме паметта за 
нея?

Райна Кацарова е сред първостроителите, конструктори на съвремен-
ната българска етномузикология. Много автори са стъпили и продължават 
да стъпват върху здравата основа, градена от нея и нейните учители Васил 
Стоин и Добри Христов. Райна Кацарова е пряк следовник на тези воде-
щи фигури сред „първото поколение от изследователи“, тя прави първите 
си стъпки през този период, когато се организират теренни експедиции и се 
събират голямо количество музикалнофолклорни материали, които се пуб-
ликуват в поредица от сборници; появяват се първи теоретични изследвания 
върху метроритмиката и фолклорното многогласие; институционализира се 
етномузикологията. Тимоти Райс в статията си за България в Енциклопе-
дията за световна музика „Гарланд“ сочи, че през 1920-те и 1930-те години 
Стоян Джуджев и Райна Кацарова са водещите фигури от „второто поколе-
ние“ български етномузиколози, които учат извън България или работят с 
водещи френски, австрийски и немски изследователи и университети [Rice, 
2000: 906].

Според нашите наблюдения Кацарова е една от най-значимите фигу-
ри, придобила широко влияние в модерната история на България. В нейната 
личност се преплитат и съчетават в неделимо единство различни качества – 
тя е едновременно патриот и космополит; същински творец и учен, за когото 
кабинетът е тесен; теренист и лектор; изследовател и просветител; пазител 
на традициите и откривател на новото; жена и гражданин; посветена на се-
мейството майка и раздаващ се за другите общественик.

За нас е вън от съмнение, че делото на Райна Кацарова е изключител-
но вдъхновяващо. Ние започнахме да изследваме завещаното от нея научно 
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наследство преди 20 години – тогава се честваха 100 години от нейното рож-
дение. Бяхме впечатлени от силата на нейния дух и от енергията, с която е 
живяла и работила. За тези неща сме разказали разгърнато в книгата, която 
посветихме на Райна Кацарова, озаглавена „С хоро и песен, с перо и слово: 
120 години от рождението на Райна Кацарова“, публикувана през месец май 
2021 г. [Пейчева, Димов, Кукудов, 2021]. В тази книга сме се вслушали в 
много гласове, които описват човека и учения, и извеждат на светло ореола 
на Кацарова като дух, морал и професионален капацитет. Книгата е моногра-
фично-документално изследване, осъществено в сътрудничество със сина 
на Кацарова Гео Кукудов, което предлага съвкупност от множество по-голе-
ми и по-малки разкази и документи, свързани с Райна Кацарова.

Райна Кацарова и пионерските ѝ приноси в академичната 
етномузикология

Райна Кацарова поставя основите на модерната българска етномузи-
кология, като задава един код, който впечатлява с въздействието си върху 
разнородни читатели и се повтаря при следващи поколения изследователи. 
Прави го, като обикаля България и осъществява най-ранните записи на тра-
диционна музика. Пише и представя изследванията си в авторитетни научни 
издания в България, участва в международни форуми, влиза в научен диалог 
с именити европейски институции и изследователи (Ерих Мориц фон Хор-
нбостел, Бела Барток, Золтан Кодай, Константин Брайлою, Барбара Крейдър, 
Мод Карпелес и др.), които високо оценяват приносите на Райна Кацарова в 
звукозаписването на традицията, нейното публикуване и изследване. Пред-
ставя музикалната традиция, като въздейства върху общественото мнение 
чрез активна популяризаторска, просветителска и публицистична дейност: 
издава популярни сборници и учебни помагала с коледни, детски и народни 
песни; изнася сказки из страната; публикува в пресата (вестниците и списа-
нията „Мир“, „Слово“, „Българка“, „Сердика“, „Отец Паисий“, „Български 
народ“, „Нова камбана“ и др.); изнася беседи и пее в ефира на новосъздаде-
ното Родно радио. Самата тя ще обобщи: „Борих се с перо и слово за запаз-
ване на традициите ни“ [Пейчева, 2016: 3].

Тезата, че с Райна Кацарова започва антропологическият и етномузи-
кологическият поврат в българската наука за традицонната музика, е спо-
деляна и извън България. Барбара Крейдър, една необикновена фигура в 
евро-американската етномузикология, определя статията на Кацарова в ен-
циклопедията Гроув [Katsarova, 1954] като „отлично аналитично проучване, 
представящо нейния много модерен етномузикологически подход с широко 
въведение, което предлага исторически и функционален фон на музиката“ 
[Krader, 1981].
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С какво се характеризира новаторството на Райна Кацарова, което я 
отличава от предходните традиции в академичната етномузикология? Какви 
са пионерските приноси на Райна Кацарова?

Подобно на всеки откривател, тя притежава силен усет към „недокос-
нати области“ [Литова, 2000: 112] и уникални аналитични прозрения в по-
лето на музикалния и танцовия фолклор, дързост и кураж да поеме предиз-
викателствата и рисковете на първооткривателството. Нейните аналитични 
опуси оформят представите и разбиранията на няколко следващи поколения 
изследователи, музиканти и танцьори за смисъла и значението на българска-
та музикална и танцова традиция.

Ролята на Райна Кацарова е пионерска в много отношения. Почти всич-
ки очертани в нейното научно наследство разнообразни направления и тема-
тични линии са нови и до голяма степен експериментални по време на десе-
тилетията когато тя пише и публикува своите научни опуси. В тази смяна на 
теми и търсения Кацарова предлага нови насоки в анализа на изследваните 
от нея феномени и споделя своя силен стремеж към откривателство: „Вся-
ка своя работа премислях многократно, за да донесе винаги някакво зрънце 
ново и дотогава неразглеждано. Но този стремеж към новото не можеше да 
ме подведе към необмислени констатации“ [Цит. по Йорданова, Ц., 1984: 
40].

Повечето от въведените от нея идеи, отправни точки и значими прино-
си еволюират в по-късни разработки и разгърнати направления, които при-
вличат вниманието на редица поколения изследователи след Кацарова. По 
думите на Лидия Литова, „Райна Кацарова поставя основата и трасира пътя 
в развитието на главните направления в областта на българската етномузи-
кология“ и поставя началото на културологичния подход към проблемите на 
българския музикален фолклор [Литова, 2000].

Първите пионерски научни трудове на Райна Кацарова са публикува-
ни преди Втората световна война – през 1930-те и през първата половина 
на 1940-те. Преобладаващата част от основополагащите трудове на Райна 
Кацарова са публикувани през 1950-те и 1960-те. През 1970-те години тя е 
постигнала забележителен напредък в изучаването на голям брой аспекти 
на българската музикалнофолклорна традиция и продължава да упражнява 
силно влияние чрез публикациите си.

През 1930-те Кацарова съсредоточава вниманието си върху: моминския 
обичай Лазаруване; помашките песни от Средните Родопи; особеностите на 
угърчинската пентатоника; състоянието на епическия речитатив в България 
и представяне на един от неговите носители; музикалния живот в Коприв-
щица; гайдите и майсторите гайдари от Шумен и Копривщица. През 1940-те 
тя продължава да разработва някои от тези теми и въвежда нови: български-
те танци; три поколения народни певици; детски песенен фолклор. Важно е 
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да се отбележи, че през 1950-те изследването на танцовия фолклор, зародило 
се в предходното десетилетие, се извежда на централно място в нейните пуб-
ликации; по същото време се открояват нейните регионални проучвания с 
многоизмерен и многопластов поглед върху музикално-танцовите традиции 
на Добруджа, Странджа, Северозападна България. През 1960-те Кацарова се 
съдредоточава върху нови теми (руски маршове от Освободителната война; 
балкански варианти на две турски песни; оплакване на покойници; много-
гласното високо пеене от Долен и Сатовча), пише множество енциклопедич-
ни статии и се утвърждава като изследовател на народния куклен театър и 
народния карнавал. Нейните публикации от 1970-те покриват широко, хе-
терогенно тематично поле, в което тя преоткрива, надгражда, обогатява и 
развива разработвани в предходните десетилетия теми; логично въвежда и 
разработва темата за историята и развитието на българската музикална фол-
клористика. Цялостното научно творчество на Райна Кацарова представя 
един модел с широк тематичен обхват и я определя като едно от най-значи-
мите присъствия в българската етномузикология и етнохореология, разкрива 
какво е нейното развитие като учен и кои са основните линии, които следва 
в своя изследователски път.

Най-важните изследователски направления и линии, очертани от ней-
ните текстове, могат да се групират в следните раздели, отнесени към съ-
ответните исторически контексти, от които Райна Кацарова черпи своите 
въпроси и теми: 1) българските обичаи, обреди и празници; 2) традиционни 
български музикални инструменти; 3) музикално-теоретични проучвания на 
фолклорната музика; 4) проучвания върху социалните контексти и функции 
на музиката в културата; 5) селищни изследвания; 6) етнохореология (танцо-
ва етнология); 7) антропологично ориентирани изследвания на фолклорната 
музика; 8) регионални изследвания на музикалните и танцови традиции; 9) 
народен куклен театър; 10) музикални взаимодействия на Балканите: песен-
ни инварианти и варианти; 11) модернизация на музикалната и танцова тра-
диция.

Райна Кацарова и популяризаторската ѝ мисия в приложна-
та етномузикология

Тезата, че самата Райна Кацарова е институция в българската хумани-
таристика се гради на единната същност на нейната половинвековна активна 
работа – синтез на изследователска, практическа, популяризаторска деятел-
ност. Райна Кацарова, ренесансова личност в модерното ни време, е „уни-
кално явление в българската наука, защото съчетава в себе си качествата на 
трудолюбив събирач и записвач на народни песни и хора, креативен и компе-
тентен изследовател на музикалната традиция, специалист с приноси в му-
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зикалното обучение на подрастващите, неуморим популяризатор на фолкло-
ра и музикалното изкуство в пресата и радиото [Димов, Пейчева, 2001: 42]. 

Едно от първите послания, които отправя Райна Кацарова с обществе-
ната си работа, е, че ученият е гражданин, работата му е нужна на неговата 
общност и на обществото, такава работа не може да остане ограничена зад 
вратите на кабинета и в рамките на работното време, защото е мисия, осмис-
лила целия живот и дейност.  Младата Райна Кацарова, изявява своето твор-
ческо начало като изпълнител на български народни песни и танци, участва 
в концерти и организирани прояви, част от общностни каузи.

Силно изявеното и развито чувство за обществен дълг обяснява актив-
ната и дълголетна популяризаторска работа на Райна Кацарова в медиите. 
Трудно е да се опише многопосочната информационно-журналистическа, 
публицистична работа, нейните приноси като музикален критик, като екс-
перт-коментатор. Кацарова е автор на десетки статии в печатната периодика, 
сред тях има музикално-критически, научно-популярни и публицистични, 
в списания и вестници, в централния печат и в местни издания. Тя пише 
и публикува, а и за нейните научни и приложни изяви се пише от 1930-те 
години до края на живота ѝ през 1980-те, което показва степента на нейна-
та популярност. Журналистически статии, критични коментари и рецензии, 
свързани с фолклорна и художествена музика и артисти, Райна Кацарова 
публикува преди 1944 г. в националните всекидневници „Мир“ и „Слово“, 
в софийските вестници „Дневник“, „Вестник на вестниците“, „Нова Кам-
бана“, „Демократически сговор“; в списанията „Сердика“, „Отец Паисий“, 
„Беседа“, „Млада българка“, „Жена и дом“, „Ловец“, „Прозорче“. Просвети-
телските дири на Райна Кацарова продължават в тиражираното печатно сло-
во на вестниците и списанията в променената България след 1944 г., когато 
в новите условия на политически и идеологически контролирана наука и 
култура, тя, вече утвърден учен в Института за музика на БАН, продължава 
да търси по-широки пътища за популяризиране на фолклора и фолклорис-
тиката в медиите. В списание „Българска музика“, вестник „Култура“, Райна 
Кацарова публикува статии за известни български носители на традиция-
та (дядо Христо Георгиев, отец Павел Атанасов), хореографи (Маргарита 
Дикова) и учени (проф. Васил Стоин, проф. Добри Христов), за самодейни 
състави и ансамбли (Ансамбъла за народни песни и танци „Яне Сандан-
ски“ от Гоце Делчев, селския ансамбъл от Хлевене), за децата и фолклора, 
за маскарадните игри (кукери, сурвакари), за опазването на фолклора чрез 
движението на съборите за народно творчество (добруджанския в Тервел, 
националния в Копривщица). 

В средата на 1930-те Райна Кацарова намира звукова трибуна, през 
която знанията и уменията ѝ да стигат до по-големи аудитории, да звучат 
с топлотата на гласа и мелодията на песента. Райна Кацарова става един от 
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най-ценните сътрудници на Родно радио (така се нарича българското радио 
през първите си години) и Радио София с радиосказки, в които заедно със 
знания за традицията тя за пръв път предлага на радиослушателите нова 
форма – разучаване на песни: на седянка и жътва, коледни и лазарски. През 
1935 г. Кацарова става член на комисия към радиото, в която заедно с Васил 
Стоин и Добри Христов прослушват и избират песни и певци, за да прозву-
чат те в национален ефир. Сред откритията на тази комисия са емблемите на 
народната музика Гюрга Пинджурова, баба Наста Павлова, Цвятко Благоев, 
Пена Грозева. Популяризаторските усилия на Райна Кацарова в радиото про-
дължават и след политическите промени през 1944 г. с радиосказки и лекции 
за народната песен като обществено явление, с авторски предавания, с които  
Българско радио участва в поредица разпространявани от ЮНЕСКО ради-
опрограми с народна музика.

Райна Кацарова публикува сборници и книги, с които популяризира 
българския фолклор. Изданието „Българско народно творчество“, отпечата-
но в 13 тома през периода 1961–1965 година, завършва с 13-и том „Народни 
песни с мелодии“, за който основна е заслугата на Райна Кацарова, която 
дава идеята за него и е редактор и автор на предговора. Издирването, запис-
ването и изучаването на детски ритуали, песни и игри Кацарова започва като 
научна работа, която пренася в приложната и просветителска дейност с деца 
и учители, за които намира подходящите народни песни, хармонизира ги и 
ги публикува в книги, като „Коледни  песни“ (1934), „Ду-ли, ду-ли гайда“ 
(1947), „Азбуката в песни, весели и лесни“ (1957), „Извор на красота и ро-
долюбие“ (1969).

Признание и оценка
Присъствието на Райна Кацарова в академичния живот, значимостта и 

влиянието на нейното дело са получили национално и световно признание в 
сферата на етномузикологията.

Тук припомняме как Николай Кауфман, един от нейните ученици, опре-
деля историческото значение на Кацарова за България: „С увереност и чиста 
съвест я причислявам към еманацията на българския род, към онези големи 
българи, чиито имена ще останат во веки веков“ [Кауфман, Н., 2001: 11].

Барбара Крейдър, първата жена президент на Американското общество 
по етномузикология (SEM), нарича Кацарова „великата дама на българска-
та етномузикология“. Това е свързано и с пълноценното участие на Райна 
Кацарова в международния етномузикологически обмен – тя е известна по 
целия свят, кореспондирала си е с Бела Барток, помогнала на десетки уче-
ни-чужденци да открият българската народна музика с публикациите си, с 
живите срещи и работата на терен, представлявала е страната си на седем 
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конференции на International Folk Music Council [Krader, 1981] – основан 
през 1947 г. в Лондон.

Що се отнася до личността на Райна Кацарова, тя е определяна като 
енергична, възторжена, ентусиазирана – една „толкова слънчева жена“ (Лили 
Ботушарова); с „бодър младежки дух“ (Елена Огнянова); „неуморим дух“ 
(Николай Кауфман); „един от най-динамичните учени в своето поприще“ 
(Ценка Йорданова); „винаги жизнената, оптимистична, пълна с младежки 
жар и ентусиазъм“; „възторжен теренист“ (Божанка Ганева); „изключителен 
човек с един уникален, силен дух... възрожденски дух... тя осъзнаваше..., че 
има мисия“, „дълбоко вярващ човек“, „във всяко отношение велик човек“ 
(Лозанка Пейчева) [Пейчева, 2016]. Всички, посочени от цитираните гово-
рители, качества и достойнства са не само апологии. Те показват наличие на 
духовна мощ, виталност и огромна психична сила и обясняват забележител-
ната способност на Райна Кацарова да проявява постоянна инициативност 
и да влага усилия в своите начинания; да поддържа богата мрежа от соци-
ални връзки (лични и професионални); да бъде рядко всеотдайна; да печели 
доверие и да пленява околните със своята необикновена сила, щедрост и 
сърдечност.

Заключение
От казаното може да се направи заключението, че Райна Кацарова е 

една забележителна, храбра, слънчева и харизматична дама, „образец на 
нравствен ентусиазъм и честно изпълнен граждански дълг“ [Стоин, Е., 2001: 
8], с която в недрата на нашата народоука начеват новите перспективи на 
модерната българска етномузикология и етнохореология.

Творческият път на Райна Кацарова и нейните многостранни приноси 
ни дават основание да обобщим, че тя е работила, изпълнена с едно чувство 
за дълг и неотложност, и се е трудила да освети, да направи видима и зна-
чима българската традиционна култура. Затова тя продължава няколко десе-
тилетия и след края на земния си път да осветява научните пътища на сле-
довници в научното поприще от няколко поколения. Паметта за нея е нужна 
за авторефлексията на българските етномузикология и етнохореология, на 
учени, преподаватели и студенти, за които нейните идеи, текстове и живот 
са урок, пример, програма, вдъхновение.
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ВЪРХУ НЯКОИ АСПЕКТИ НА НОВАТА  
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Анотация: В доклада се разглеждат актуални проблеми, пред които са из-
правени културните индустрии в последните години. Очертават се няколко щриха 
за новите условия и предизвикателства (терористични атаки, пандемията от КО-
ВИД-19). Акцентира се върху мерките, които трябва да се вземат от днешните и 
бъдещи артистични продуценти и мениджъри и върху отговорността – не само за 
артистичните, но и за всички останали аспекти на творческия продукт, включи-
телно безопасното му предлагане и потребление.

Ключови думи: културни индустрии, изпълнителско изкуство, нова логистика

ON SOME ASPECTS OF THE NEW LOGISTICS 
 IN THE PERFORMING ARTS

Prof. Momchil Georgiev, PhD 
National Music Academy „Prof. Pancho Vladigerov“

Abstract: The report examines current issues facing the cultural industries in recent 
years. There are several touches on the new conditions and challenges (terrorist attacks, 
the COVID-19 pandemic). Emphasis is placed on the measures to be taken by current 
and future artistic producers and managers and on the responsibility – not only for the 
artistic, but also for all other aspects of the creative product, including its safe supply and 
consumption.

Keywords: cultural industries, performing arts, new logistics

Културните индустрии в последните години бяха сериозно засегнати 
от периодичните терористични атаки и съответните мерки във връзка с пре-
дотвратяването на такива акции. Музеи, галерии, библиотеки, дискотеки и 
зали за концерти, фестивали, прояви на открито с многохилядна публика, 
в частност сценично-музикални спектакли и концерти, заживяха с тази за-
плаха. Особено след атентатите в парижката зала „Батаклан“, в Манчестър, 
Мадрид, Ница и другаде (част от горепосочените по време на концерти), 
мерките за сигурност в Европа и света се засилиха още повече. Разработе-
ни бяха редица правила, инструкции и други документи за поведението 
на артисти, персонал и публика, появиха се нови елементи в европейската 
платформа OiRA (Online interactive Risk Assessment), свързани с изпълнител-
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ските изкуства и т. н.
Нови предизвикателства донесе ситуацията от миналата година във 

връзка с пандемията от КОВИД-19. Карантинирането, изолацията, носенето 
на маски, вечерният час, забраните за срещи и пътувания – в момента про-
блемите с разстоянието и границите са получили интересни превъплъщения. 
Принудителната дистанция между млади и стари, между баби, дядовци и 
внуци, между ученици и учители, между местни и чужденци, а сега и между 
ваксинирани и неваксинирани – постоянно се ограничават периметри и се 
увеличават бариерите между нас в уж съвременния свят без граници. 
Изправени сме пред факта, че нашето лично здравословно състояние може 
се разглежда като заплаха за общественото здравеопазване (дори не и за об-
щественото здраве – да не се бъркат!).

Диалектиката на света ни е изградена върху съпоставянето и отлича-
ването на противоположностите – например да разграничим високото изку-
ство от ниското. Но тука пък? дистанцията се скъси, а на моменти дори се 
разми и развлекателната култура, потребителската икономика, икономиката 
на преживяването и на свободното време са в основата на нашето днешно 
(или вчерашно – предковидно?) разбиране за потреблението на култура. 
Парадоксално, но колкото повече се приближава виртуалният свят до нас, 
толкова по-голяма е нуждата от пряка консумация на изкуство. Социоло-
зи и културолози в средата на миналия век предвиждаха заплахата за живото 
изкуство в новата индустриална среда и комуникации, но въпреки това, дори 
и в ерата на Интернет, необходимостта от изпълнения на живо продължава. 
На пръв поглед Мрежата скъсява разстоянията до изкуството – виртуално 
ние „посещаваме“ Лувъра и Ермитажа, Ла Скала и Виенската филхармония, 
Шекспировия театър и традиционната китайска опера. Но в същото време по 
някакъв начин и ни отчуждава – ракурсът към картината може например да 
не е в предпочитаната ни перспектива, звукът и осветлението на стрийминга 
нямат същата магия в джобните ни телевизорчета и т.н. Къде е преходът 
между това дистанционно изкуство и наложилата се дистанция в изкуство-
то?

Изпълнителските изкуства се определят от съпреживяването в 
едно и също време и място – на първо място, енергийната връзка между 
изпълнителите на сцената, после – между тях и публиката, и накрая – еди-
нението на самата аудитория, било в общ изблик на смях, или пък притаила 
дъх. Няма заместител на колективното съпричастие в театър или концертна 
зала – енергиите, които текат в трите посоки, са важни както за тези на сце-
ната, така и за тези в публиката. Особено при днешното положение, в което 
самата противоречива информация за вируса се е превърнала в мента-
лен вирус и завръщането ни в храмовете на изкуството е крайно важно за 
нашето психично здраве.
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А как се връщаме в храмовете? Инструкциите за провеждане на кон-
церти и представления, приети още в средата на миналата година, в Швей-
цария, са 67 страници, във Франция – повече от 25, в Норвегия – около 30. 
Всички те са приети от здравните власти в сътрудничество с браншовите 
професионални организации в сферата на културата. Мерките за панде-
мията са променили поведението и разположението на музикантите върху 
сцената (минимум на 1,5 м един от друг, което е почти невъзможно за тан-
цови трупи и хорове), репертоара, достъпа на публиката и общата логис-
тика на тези места. Щрайхистите в оркестъра трябва да свирят по един на 
пулт, а също и на разстояние от един и половина до два метра, което също 
разрушава нормалната акустична среда. За репетициите на оркестрите на 
много места бяха закупени ултравиолетови лампи и прегради от плексиглас 
(у нас първо във „Симфониета“ – Враца). Вече виждаме друга тактика в 
репетициите – по-често групови репетиции и репертоар за малък ансам-
бъл, така че в случай на евентуално заболяване и изолация в групата, да не 
пострада големият ансамбъл в своите репетиционни и концертни дейности. 
Превръщането на концертните оркестри в оркестри за запис и стрийминг (в 
повечето случаи свирят на празни зали), бе друга важна пренастройка в ра-
ботния режим. Настъпиха големи промени в продължителността и репер-
тоарните характеристики на концертните програми (дължина до един час 
и без почивка, главно с по-достъпни и популярни пиеси – по-кратки и разби-
раеми за слушателите – ear friendly). Драматургията на програмирането в 
симфоничните концерти се променя – изпълняват се части или съкратени 
пиеси от класическия театрален репертоар, или изпълнения само на части от 
сонати, камерни произведения, симфонии и т.н. Вече нямат антракти, бюфет 
и чаша вино или възможност за вечеря преди или след концерт или пред-
ставление. Оперните спектакли на много места се съкращават, концерт-
ното представяне на опери без декори и костюми се увеличава, балетите 
се играят на музика на запис, без оркестров съпровод на живо. Като цяло, 
възможността (или необходимостта) вечерта да бъде социално събитие, а 
не обикновен концерт или шоу, вече е торпилирана. Достъпът до артистите 
след концерта и спектакъла също е забранен – за поздравления, автографи 
и т.н. Има и други иновации в логистиката – входовете и изходите често 
са вече диференцирани в две посоки, билетите са предимно онлайн и често 
не можете да си купите билет на място или „last minute“, на много места 
вече не се предлагат „детски градини“, които да забавляват децата, докато в 
същото време родителите им се докосват до изкуството и т.н. Проблемите на 
театрите и концертните организации могат да бъдат допълнени от страха на 
артисти и музиканти, особено певци и балетисти, преди репетиции и изли-
зане на сцената поради очевидната невъзможност за спазване на наложените 
санитарни мерки и чисто човешки уплах от инфекция (с грижа за себе си, 
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но и много често поради неизбежни семейни контакти с хора със сериозни 
заболявания, в рискови групи и др.).

Въпросът с разстоянието е обременен с някои не дотам очевидни про-
блеми. Например акустичните изисквания за зали са определени за по-раз-
лично количество аудитория – не за 30 или 50% запълняемост на местата. 
При такова запълване на залите се променят акустичните им характеристики 
и слуховото възприятие не е такова, каквото архитектите и акустиците на са-
лона са предвидили за публиката. И това възприятие неизбежно ще засегне 
както по-възрастната и по-привикнала към различна звукова среда аудито-
рия, така и преди всичко младите хора, които нямат утвърдена представа за 
качеството и релефа на звуковата палитра в залата. По-важното е, че освен 
сертификати/паспорти за ваксинация за пътувания, ресторантии т.н., вече 
се искат ваксинации или негативни тестове за посещение на публични 
събития и пространства – от концерти на открити стадиони до такива в 
камерна зала (Франция, Италия, Германия, Швейцария и др.). По отношение 
на важния момент в закритите помещения – подаването на свеж въздух, в 
чужбина всъщност има установени стандарти дори в нормалния сезон, по-
вечето от които са неизвестни у нас. Например в Австрия е необходимо да 
се доставят 4м3 външен въздух на посетител на залата на час. Изискванията 
за разстояние между посетителите в момента са 1,5 до 2,5 метра от нос до 
нос. Това се отнася и за много от другите компоненти на живото изпълнение, 
като разстоянието между изпълнителите и необходимото разстояние между 
тях и публиката, но скорошни проучвания в Германия и другаде показват, че 
кихането и кашлицата могат да бъдат по-застрашаващи не за човека, който 
седи до вас, а за този, който седи на стола пред вас.

Задачите на мениджъра на сценичен институт днес включват тежки за-
дължения за всички заети в работата: актьори/солисти/музиканти/хористи/
танцьори и други участници; технически персонал от всички категории; 
администрация, вкл. билетни каси и накрая аудиторията с всички логис-
тични и дезинфекционни мерки на входа на сградата, във фоайета, салони, 
тоалетни и др. Принудителният престой без концерти и представления води 
до финансови загуби от продажбата на билети, направените продукционни, 
транспортни разходи и друга логистика, както и до артистични проблеми с 
липсата на ансамблови репетиции или представления, а премиерите, нере-
ализирани след много упорита работа и т.н., още повече затрудняват рабо-
тата на мениджъра и деморализират артистите. Тук дори не отваряме дума 
за логистиката и по-скоро почти невъзможната мисия да се организират и 
съществяват турнета на музикално-сценични състави, особено задгранични.

Това са няколко щриха за новите условия и предизвикателства, пред 
които са изправени днешните и бъдещи артистични продуценти и мени-
джъри и които трябва да се вземат предвид в тази пандемична ситуация. За-
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щото в крайна сметка те носят пълна отговорност не само за артистичните, 
но и за всички останали аспекти на творческия продукт, вкл. безопасното му 
предлагане и потребление. 
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Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство 

„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: За АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ Пловдив вече е факт нова спе-
циалност – „Педагогика на обучението по музика и изобразително изкуство“. Пе-
дагогическото образование в сферата на двете изкуства – музика и изобразително 
изкуство, е възможност за развитие на богата художествена и педагогическа 
култура за професионална реализация в съвременните условия на пазара на труда.

Ключови думи: обучение, музика, изобразително изкуство, компетентностен 
подход

PEDAGOGY OF MUSIC AND FINE ARTS  
EDUCATION – A NEW MAJOR IN HIGHER 

PEDAGOGICAL ART EDUCATION
Assoc. Prof. Tsvetanka К. Kolovska, Ph.D. 

AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: In AMTII “Prof. Asen Diamandiev“ Plovdiv there is already a new major 
– “Pedagogy of teaching music and fine arts“, Pedagogical education in the field of both 
arts – music and fine arts, is an opportunity for the development of a rich artistic and 
pedagogical culture for professional realization in the modern conditions of the labor 
market.

Keywords: training, music, fine arts, competence approach

В резултат на актуални социално-педагогически проблеми, през по-
следното десетилетие в нашата страна учителската професия е обект на 
публични дискусии, които засягат базисни характеристики на професията, 
изисквания за придобиване на квалификацията „Учител по…“, стандарти за 
оценяване на учителския труд, модели на кариерно развитие и продължава-
ща квалификация, статус на учителя.

Днес експерти и анализатори алармират за тревожно намаляване броя 
на педагозите, за недостиг, дори липса на учители в определени региони в 
страната, за занижаване нивото на подготовка на студентите бъдещи учите-



70

ли, за непознаване и неприлагане на иновациите в образованието. В отговор 
на нарастващите нужди през последните години са дейностите, предприети 
от МОН, по отношение на актуализации и промени в образованието – пре-
цизиране на държавни образователни стандарти, актуализиране на учебни 
програми и учебно съдържание, като посоката е олекотяване на учебно съ-
държание (но не за сметка на качеството на обучение), съобразяване на учеб-
ните програми с възрастовите особености и потребностите на учениците и 
децата, възпитание в родолюбие и др., което обуславя и редицата норматив-
ни документи в тази посока.

Част от глобалните стратегии за актуализация на училищното обра-
зование са промените в образователния цикъл „Изкуства“ – учебните дис-
циплини Музика и Изобразително изкуство. Откроявайки специфичния им 
статус в общественото битие, аргументите за значимото им място в духов-
ния живот на хората не се нуждаят от потвърждение [Babakova, Kolovska 
& Konstantinidu, 2021]. „Изкуството е и средство за личностно развитие и 
надграждане. Художествените и творческите дейности се превръщат в не-
заменим инструмент при работа с деца в предучилищна и училищна дей-
ност“ [Казашка, 2020, с. 353]. С поредната реформа в образованието учеб-
ните дисциплини Музика и Изобразително изкуство в средното образование 
претърпяват редица промени, които бележат няколко проблемни равнища. 
Сред тях с преимуществено значение могат да се изведат фактори като хора-
риум, учебни програми, учебни комплекти, обезпеченост на учебния процес 
със специалисти. Всеки от посочените фактори е значим за себе си, но той 
съществува в зависимост от другите, наблюдаваната взаимообусловеност и 
взаимозависимост предопределя тяхната значимост и актуалност.

На практика проблемите, очертали се преди години, като демографска 
криза, разрастване на големите градове за сметка на малките, обезлюдяване 
на отдалечени населени места, работа със специфични групи подрастващи 
със затруднено социално-битово положение, днес вече предопределят нова 
линия в образователното пространство. Тревожно явление е недостигът на 
специалисти в по-малките и отдалечени населени места, където мотивация-
та на педагогическите кадри за работа със специфични групи от населението 
е недостатъчна или такава липсва. Това от своя страна води до преподаване-
то на една или повече учебни дисциплини от неспециалисти – фактор, които 
сериозно възпрепятстват образователното качество.

Със старта на актуализиране на училищното образование намаляване-
то на часовете по дисциплините Музика и Изобразително изкуство отново 
се очерта като един от сериозните и дискутирани проблеми в обществото. 
Реформите във връзка със съкращаване на учебните хорариуми по предме-
тите Музика и Изобразително изкуство в средното училище се отразяват на 
педагогическата норма труд за преподавателите в културно-образователна 
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област „Изкуства“. На практика в едно училище, в населено място различно 
от областен град, броят часове, осигурени с нормативната база, предопре-
деля за учителя по музика и учителя по изобразително изкуство непълен 
норматив. За преподавателите музиканти и художници правоспособността 
по повече от една учебна дисциплина е реалната възможност да изпълнят 
нормативната си заетост. Обуславя се необходимостта от кадрово обезпеча-
ване на училищната система със специалисти, чиято хибридна подготовка се 
чувства – по-осезателно в малките училища, видно от непълните щатове на 
педагозите по изкуства. Така фактори, свързани с икономическия и социал-
ния живот на хората, реално обуславят създаването на хибридни специално-
сти за студентите педагози.

Стартирането на специалност „Педагогика на обучението по музика и 
изобразително изкуство“ за придобиване на професионална квалификация 
„Учител по музика и изобразително изкуство в средно училище и детска 
градина“ е част от предизборната платформа на ректора на АМТИИ – проф. 
д-р Тони Шекерджиева- Новак. По нейно виждане е сформирана експертна 
група преподаватели от АМТИИ – водещи специалисти в професионално 
направление 1.3 Педагогика на обучението по…, както и външни за АМТИИ 
експерти, ангажирани с разработката на идейния проект. През пролетта на 
2021 г. гл. ас. д-р Лилия Бабакова провежда проучване във връзка с нагласите 
на студентите за създаването на новата специалност. Анализът на резулта-
тите показва, че „Идеята за създаването на нова и хибридна педагогическа 
специалност по музика и изобразително изкуство се възприема позитивно от 
студентите. Те виждат като голямо преимущество по-големите възможности 
за бъдеща реализация, която биха могли да получат [Бабакова, 2021].

Специалност „Педагогика на обучението по музика и изобразително 
изкуство“ е хибридна. (Идеята за хибридизация във висшето образование не 
е нова. Хибридни специалности има в областта на педагогиката за предучи-
лищно и училищно образование в много сфери). Но подобна специалност 
с педагогическа насоченост, обединяваща двете изкуства музика и изобра-
зително изкуство, няма аналог във висшето педагогическо образование в 
сферата на изкуствата. Като хибридна, новата специалност в АМТИИ е сред 
приоритетите в стратегическите цели на МОН за развитие на висшето педа-
гогическо образование и е в съответствие с актуалните изменения в система-
та на предучилищното и училищното възпитание.

Хибридизацията на специалности с педагогическа насоченост е израз 
на най-съвременните образователни политики, насочени към повишаване на 
конкурентността на пазара на труда. Към момента (07.08.2021 г.) за общест-
вено обсъждане са промени в Закона за висшето образование, част от които 
касаят създаването на хибридни, мултидисциплинарни специалности между 
две и повече висши училища. Предвижда се студентите, обучаващи се в та-
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кива хибридни специалности, да изучават някои от дисциплините в различ-
ни университети, след което успешно завършилите получават дипломи за 
съответната хибридна специалност.

В началото на 2021 година Министерството на науката и образование-
то обявява нова Национална програма „Повишаване компетентностите на 
преподавателите от държавните висши училища, подготвящи бъдещи учи-
тели“, която е насочена към университетските преподаватели с цел да се 
подпомогне квалификацията им за прилагане на компетентностния подход 
в обучението на студентите. Програмата е приета с Решение на МС № 47 от 
19.01.2021 г. и предвижда 2 000 000 лева през следващите 24 месеца. Воде-
щата цел на Програмата се разгръща в няколко аспекта:

z– насърчаване на създаването и стартирането на нови хибридни специал-
ности в областта на педагогиката;

z– обучение на специалисти от висшите училища, подготвящи бъдещи 
учители;

z– изграждането на междууниверситетска мрежа за обмен на идеи, опит 
и добри практики.

Следват дейности по реализацията на Националната програма като:
z– Финансово подпомагане на университети, които разкриват нови хибри-

дни специалности в областта на педагогиката. В тази насока, за препо-
давателите, подготвящи бъдещи учители, се предвиждат обучения на 
национално ниво, като за финализирането им обучаващите се препо-
даватели трябва да представят авторска учебна програма, отразяваща 
компетентностния подход, а където е приложимо и интердисциплинар-
ния подход в обучението, особено в т. нар. „хибридни специалности“;

z– Насърчаване на екипната работа между университетските препода-
ватели. Съвместната работа има за цел да повиши уменията за рабо-
та в екип и да усъвършенства дигиталните умения, като в тази насока 
е извеждането на стратегии и работещи технологии за екипна работа 
конкретно в областта на педагогическите специалности в сферата на 
изкуството е другата важна насока;

z– И трета важна насока – обмен на опит – между преподаватели, подгот-
вящи учители, от един и същи ВУЗ, а така също и между преподаватели 
от други университети, включително и изграждането на междуунивер-
ситетски центрове.
Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. 

Асен Диамандиев“ – Пловдив е водещото висше учебно училище, подгот-
вящо кадри с педагогически профил в сферата на двете изкуства – музика и 
изобразително изкуство. Важно е да се отбележи, че и двете специалности 
са с утвърден статут в АМТИИ – специалност „Педагогика на обучението 
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по музика“ води началото си от създаването на институцията като Висш му-
зикално педагогически институт през 70-те години, а специалност Педаго-
гика на обучението по изобразително изкуство е създадена малко по-късно. 
И двете специалности са високо оценени (през октомври, 2020 г. АМТИИ 
„Проф. Асен Диамандиев“ получи от НАОА високата оценка 9.53 по про-
грамна акредитация на професионално направление 1.3. Педагогика на обу-
чението по..., област на висше образование 1. Педагогически науки. Спе-
циалностите, попадащи в тази категория са „Педагогика на обучението по 
музика“ и „Педагогика на обучението по изобразително изкуство“ – ОКС 
„Бакалавър“ и ОКС „Магистър“, редовно обучение).

В действителност АМТИИ разполага със стабилен базис – две утвър-
дени действащи специалности в сферата на висшето педагогически образо-
вание в сферата на изкуствата, с добре структурирани и балансирани учебни 
планове, с актуализирани и стандартизирани учебни програми по дисципли-
ни, с високо квалифицирани преподаватели. Това е важен аргумент, защото 
концептуално новата хибридна специалност е разработена именно на базата 
на две успешно развиващи се педагогически специалности, с мисъл за бъде-
щата професионална реализация на студентите, а именно по-големи възмож-
ности на пазара на труда в реалностите на предучилищното и училищното 
образование, като се отчитат интересите и потребностите на новата генера-
ция студенти.

Тук може да се направи една препратка към Департамента за езикова 
и специализирана подготовка към АМТИИ, където всяка година се органи-
зират обучения в едногодишна следдипломна квалификация „Учител по…
(музика или изобразително изкуство)“. Интересът към тази квалификация е 
постоянен, а може да се каже и възходящ през последните години. Обучава-
ните, в повечето случаи, са действащи преподаватели по едно от изкуствата, 
като сред мотивите за придобиване на допълнителна квалификация в дру-
го изкуство, на първо място, е необходимостта от допълнителна учителска 
провоспособност. Не са редки обаче и случаите, при които водещо е жела-
нието за личностно развитие на заложби и умения в даденото изкуство. Но 
докато ДЕСП дава възможност за следдипломна квалификация и учителска 
правоспособност, успешно завършилите новата хибридна специалност „Пе-
дагогика на обучението по музика и изобразително изкуство“ придобиват 
образователно-квалификационна степен „бакалавър“ и то по две специал-
ности едновременно – учител по музика и изобразително изкуство в детска 
градина и средно училище.

МОН определя обучението на учители от съществена обществена 
значимост. Затова Наредба №15 от 22.07.2019 г. за статута и професионал-
ното развитие на учителите разработва детайлизиран комплекс от компе-
тентности, които очертават основни изисквания към тяхната подготовка. За 
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новата специалност „Педагогика на обучението по музика и изобразително 
изкуство“ е изработен учебен план, чиято цел е да регламентира придобива-
нето на професионална квалификация „Учител по музика и изобразително 
изкуство в средно училище и детска градина“, като осигури висококачестве-
но обучение, отговарящо на промените в обществения живот, условията на 
пазара на труда, търсенията и очакванията на студентите.

Учебният план е съобразен с Държавните образователни стандарти за 
придобиване на професионална квалификация „Учител“, с Наредба № 15 
от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, ди-
ректорите и другите педагогически специалисти, издадена от министъра на 
образованието и науката, обн., ДВ, бр. 61 от 2.08.2019г., в сила от 2.08.2019г, 
с Постановление № 27 от 1 февруари 2021 г. за изменение и допълнение 
на Наредбата за държавните изисквания за придобиване на професионална 
квалификация „учител“, публикувано в ДВ, бр. 10 от 5.02.2021 г. Разработен 
е в съответствие с нормативните стандарти в системата на висшето образо-
вание с идеята да осигури високо качество на специализирана подготовка в 
избраната професионална област.

При подбора на учебните дисциплини на новата хибридна специалност 
е съблюдавана основната цел да присъстват такива, които определят специ-
фиката на двете специалности, като се включат нови, съвременни, съобразе-
ни с потребностите на пазарната икономика и интересите на младите хора. 
С такава цел са включени дисциплини като „Дигитални технологии“, „Ав-
торско право и сродни права“, „Извънучилищни и извънкласни дейности“, 
„Танцови техники“ и др.

Комплекс от задължителни, избираеми и факултативни дисциплини 
оформят структурата на учебния план. Курсовете на обучение са съобразени 
с профила на специалността и чрез тях студентите получават фундаментал-
ни познания и умения в областта на теоретичните, теоретично-приложните 
и практически музикално-художествени и педагогически дисциплини. Ши-
рокият кръг от избираеми и факултативни дисциплини обогатяват и задъл-
бочават професионалната подготовка на студентите, допълват компетенции-
те и практическите умения в различни области на изкуството.

Структурата на учебния план е разработена с идеята за постигане опти-
мален баланс между теоретичните и практическите дисциплини, при което 
се открояват специфични за специалността курсове. Равномерното им раз-
пределение по семестри през периода на обучение дава възможност за ка-
чествено овладяване на професионалните знания, умения и компетентности 
на бъдещите специалисти.

Основните курсове в учебния план са възложени на хабилитирани 
преподаватели от АМТИИ, водещи специалисти с професионален опит и 
постижения в научната област, която преподават, което гарантира високото 
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качество на професионалната подготовка на младите хора.
Категорията Задължителни дисциплини конкретизира учебните дис-

циплини и хорариума за постигането на задължителния образователен ми-
нимум за придобиване на компетентности, необходими за квалификацията 
„Учител по музика и изобразително изкуство в средно училище и детска гра-
дина“. В учебния план, наред със задължителните дисциплини, регламенти-
рани с Наредбата за придобиване на професионална квалификация „Учител 
по...“ (два и повече предмета в приложения № 3 и № 7) като Психология, Пе-
дагогика, Методика на обучението по…, Хоспитиране, Текуща и Стажантска 
практика, Приобщаващо образование, ИКТ в обучението и работа в диги-
тална среда, е включена и най-новата основна специализираща дисциплина 
„Компетентностен подход и иновации в образованието“, регламентирана с 
Наредбата от 5.02.2021.

Категорията Избираеми дисциплини включва две групи дисциплини 
– Модул 1. Педагогически, психологически и частно-дидактически и Модул 
2. Интердисциплинарни и приложно-експериментални. Предложените дис-
циплини осигуряват по-тясната специализация на студентите в тяхната про-
фесионална подготовка. Дисциплините от двата модула дават възможност за 
надграждане на образователния минимум, за повишаване на образователна-
та и професионалната компетентност на студентите, същевременно са съо-
бразени с техните интереси и предпочитания. Освен специфичните умения, 
формирани при изучаване на различните учебни дисциплини от категория 
Избираеми, се развиват и ключови умения, които се формират интердисци-
плинарно. Отчитайки тази особеност, че студентите задължително избират 
минимум по 2 дисциплини от двата модула Избираеми, учебният план дава 
реална възможност за мотивиран и целесъобразен избор. „На практика се 
осъществява чрез съобразяване с индивидуалността или иначе казано – чрез 
индивидуалния подход“ [Райчев, 2019, с. 259].

Учебният план предлага и учебни дисциплини за допълнителна подго-
товка в зависимост от предпочитанията на студентите и вижданията им за 
професионална и социална реализация. Това са дисциплините от категори-
ята Факултативни.

Особено важен момент е, че списъкът с предлаганите избираеми и фа-
култативни дисциплини може да се актуализира всяка учебна година с ре-
шение на ФС съобразно интересите на студентите и актуалните тенденции в 
професионалната им подготовка.

Ученето, ориентирано към студента, е изведено сред водещите цели на 
Европейското образователно пространство. То изисква подкрепа и отноше-
ние към личността на всеки обучаван [Гюрова, 2014]. Съобразявайки новите 
тенденции в преподаването, ученето и оценяването на постиженията на сту-
дентите, учебният процес за новата хибридна специалност предвижда мето-
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ди на преподаване и методи на оценяване, които, от една страна, отразяват 
спецификата на практическите дисциплини по художествени и музикални 
дейности, а от друга страна – особеностите на теоретичните аспекти на ху-
дожествени, музикални и педагогически дисциплини. Всичко това е ориен-
тирано към постигане на по-голяма гаранция за по-качествена подготовка 
на студентите бъдещи учители, а подборът на методите е ориентиран към 
уменията на бъдещите учителите да преподават по различен и интересен на-
чин на децата и учениците, както и към развитието на позитивна училищна 
среда.

Не без значение е фактът, че АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ разпо-
лага с необходимата материално-техническа и информационна база за оси-
гуряване на оптимален процес на обучение по новата хибридна специалност 
– учебни зали и кабинети за лекционни курсове, семинарни и практически 
дейности, специализирани кабинети за самоподготовка в централната и дру-
ги сгради към АМТИИ.

Курсът на обучение завършва с практически държавни изпити и пис-
мен държавен изпит или защита на дипломна работа, която дава възможност 
за самостоятелно решаване на актуален дидактически проблем, свързан с 
обучението по музика или изобразително изкуство. Студентите, завършили 
ОКС „Бакалавър“ с квалификационно наименование „Учител по Музика и 
Изобразително изкуство в средно училище и детска градина“ са подготвени 
за педагогическа дейност в областта на музиката и изобразителното изку-
ство като учители по музика и изобразително изкуство в средното училище 
(начален, прогимназиален и гимназиален етап на обучение) и детската гра-
дина

В заключение може да се отбележи, че образованието винаги е било 
сред приоритетите на обществото. Днес във фокуса на обществения инте-
рес са хибридните специалности във висшето образование с педагогическа 
насоченост, към които очакванията са в няколко насоки – „Изграждане на 
мотивация за по-нататъшно самообучение и самоусъвършенстване, стремеж 
за разширяване на общата култура и за активизиране на творческия потен-
циал“ [Коловска, 2020, с. 383]. АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ стартира 
с нова специалност „Педагогика на обучението по музика и изобразително 
изкуство“ в бакалавърска степен. Необходима е работа в по-продължителен 
план, което ще даде достоверна информация за качеството на професионал-
на подготовка и фактическата реализация на студентите, които се обучават в 
новата хибридна специалност. Една целенасочена по-дългогодишна проба-
ция ще предостави възможност да се изяснят обстоятелствата около успехи-
те, евентуалните отклонения и пътищата за тяхното отстраняване.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МУРАЛА  
И УЛИЧНОТО ИЗКУСТВО В ПУБЛИЧНОТО 

ПРОСТРАНСТВО
Вон. проф. м-р Наталия Пулейкова Радеска 

МИТ Университет – Скопие – Република Северна Македония

Анотация: Създаването на изкуство през последните години често е вдъ-
хновено от околната среда, която се създава на публични места като концепция за 
лично отношение, мнение и белег на собственото изразяване. Този доклад изследва 
стенната живопис – мурала срещу уличното изкуство и графити като творчески 
принос в обществото, което от една страна може да генерира шедьоври, симво-
лика, да разкаже история, както от друга страна да генерира въпроси, да предаде 
съобщения, мисли, но и текущи събития, както и рекламни произведения. По този 
начин публичното пространство придобива нов облик и характер, който свидетел-
ства за културно или социално положение, естетическа или художествена тен-
денция, новости и разпознаваемост. Самото взаимодействие на мурала и улично 
изкуство, чрез цветове, картини, послания и пространство, влияе върху развитието 
на градската култура, творчеството и съвременния начин на живот на един град.

Ключови думи: стенна живопис, мурал, улично изкуство, графити, публичното 
пространство, градската култура

INTERACTION BETWEEN MURAL PAINTING  
AND STREET ART IN PUBLIC SPACE

Associate professor Natalija Pulejkova Radeska, MFA 
MIT University – Skopje – Republic of North Macedonia

Annotation: In recent years art creation has often been inspired by the environment, 
in which art is created in public space as a concept of personal attitude, opinion and 
symbolic representation of one’s own expression. This paper explores mural painting 
versus street art and graffiti as a creative contribution in a society. This interaction can 
create masterpieces, symbolism, and storytelling, while at same time it can raise questions, 
convey messages, thoughts, but also current events, as well as advertisements. In that 
way, the public space gets a new look and character that witnesses the cultural or social 
situation, aesthetic or artistic tendency, novelties and recognizability. In addition, mural 
painting , street art and graffiti can influence the development of urban art and culture, 
creativity, and modern lifestyle of a city through colors, paintings, messages and space.

Keywords: street art, mural painting, graffiti, interaction, urban art, public space, 
artistic tendency
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Introduction
Each city is characterized by its location and urban structure, which is also 

recognizable by its architecture and art. Almost every time we visit a city around 
the world we will come across public area where each part of this public space is a 
story that speaks for itself, its distinctive characteristics, accommodating the “city 
adventure“, from various narrow streets, hidden alleys, to high walls of buildings, 
parks filled with a relaxing atmosphere and inspiring quirks. The city is an urban 
cultural framework that is continuosly developing over time. One part of that 
framework includes street art, graffiti and murals that are all part of the urban art. 
The word “street art“ itself means that we are referring to an art that is distinctive 
for the public spaces that covers the urban areas in one place.

Many times when we come across graffiti we wonder what is the reason 
for this kind of art to appear in this particular place? What is the inspiration of 
the artists and what motivates them to make this urban art? New generations of 
artists recognize cities as new places where they can express themselves with 
their artwork. They unconsciously try to keep the young man in themselves and 
the spirit of rebellion that is so important for street art. It is clear that most of 
them have a total self-thinking ability to cover the walls of a few square meters 
with paint. However, it is also obvious that this skill often exceeds their ability 
to develop analytical thinking and their own artistic discourse. [Cristian Campos, 
2008] From one side, through the murals on the wall surfaces, the process itself 
and its final result is accepted as a new beautification of the city, but at the same 
time, it is also considered to be some kind of destruction to the existing order 
in a society. Many countries are setting aside millions of dollars to remove the 
graffiti created on unauthorized places. But in essence, this urban art is the one 
that connects people and the environment, and with its interaction, contributes 
to the development of the aesthetic appearance of the city and contemporary art 
in it. Urban art goes far beyond the boundaries of traditional art, significantly 
expanding the area that is already recognized and accepted by art galleries and 
museums around the world.

Consideration for siting artworks will depend on whether the work is part 
of the architectural fabric, or is to be placed in relation to internal or external 
architectural spaces, or sites independently in an urban context. From the moment 
in which the architect plans the presence of public art in the space, the aesthetic 
or strategic value that it will have to be considered and the implications for the 
environment. Art can be another object in the environment or it can contribute 
to a visual quality and convert spaces into places for people, distinguishing an 
urban space and providing an identity, as well as contributing to create pleasant 
environments. This possibility of helping to transform spaces, depends on having 
taken physical factors as well as environmental and social factors of context.
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What is urban art?
Urban art as an integrated art within the urban space. What is generally 

known is that urban art encompasses street art, where it is applied as a basic 
technique such as spray painting, wall murals, art installations, sculptures, etc. 
Street art is not just a spatial phenomenon. On the contrary, it is a complex social 
and cultural phenomenon that creates different emotions in people across different 
times and contexts. In today’s globalized world, we must strive for a “progressive 
sense of place“ and to be ready for accepting the differences, changes and the 
global connectivity [Massey D., 1994] In this paper urban art will be viewed from 
a cultural perspective, which has a more convincing and clear argument why 
this is the case. One fact is often overlooked when we speak about street art and 
graffiti. Street art is created naturally within the urban areas as a human need and 
instinct for free expression, and not as vandalism or discontent from society. It 
brings a much greater sense of belonging to a city compared with different ways 
of communication. 

I will choose Berlin as one of many cities across the world where urban art 
is abundant. It is safe to say that Berlin is a city that collects street art, graffiti and 
murals. They can be seen everywhere, from public places to parks, schoolyards, 
playgrounds, etc. It is an example where urban art is one of the leading cultural 
branches that is not considered degrading and illegal. Berlin Wall is one of the 
iconic places in recent history, which is also known as the “wall of shame“, which 
in 1976 was renamed to “wall of murals“.

Figure 1: Murals on the Berlin Wall
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With its reconstruction from concrete wall tiles that resembled white canvases, 
it was an experimental open-air art studio, which facilitated live communication 
with the citizens. When the Berlin Wall was still standing, the western side had 
an impressive display of graffiti, including personal outbursts, political slogans, 
posters, paintings, and attachments.[ Ladd, B.,1997] The mural wall was more 
than 140 km long and was visited by a million people during the 1980s, who were 
curious and at the same time admired. In this way cultural rapprochement was 
achieved between the people artifically divided by man made structures, with the 
border becoming an inevitable place to visit, rather than being avoided. The city 
itself is constantly changing and is therefore filled with many artists who work 
in famous places such as Kreuzberg, Friedrichshain, and Prenzlauer Berg where 
multi-faceted creative lifestyles have firmly established themselves.[ Jakob, K., 
2008].  It is specific for the residents that they communicate through street art 
which is common and most accepted for them. One of the most famous streets 
for art can be found in the vicinity of Kreuzberg, which houses the popular mural 
created in collaboration between an Italian and a French artist. It was created in 
2007 during a one-month street art exhibition. The image is of two masked men, 
one forming an E and the other a W with their hands, representing the reunification 
of East and West Berlin. Ferrante, J., 2011] The East Side Gallery, a remnant of the 
collapsed Berlin Wall, is the largest monument to freedom and the largest open-
air gallery, where in 1989 restoration and preservation of murals from the past 
began. Preserving past images serves the important function of securing the past 
in a public form and constructing a cultural identity.[Carlo, S., M. McCormick & 
S. Schiller, 2010]

What is the difference between graffiti and street art? 
The differences cannot be simplified or easily explained. The distinctions 

commonly made are based on personal taste and perceived artistic intent. When 
looking at a piece of unauthorized art in the street, a variety of factors can 
affect what people think about it. One could consider its artistic merit, its form 
and composition, its location, its message, and even its assumed legality. Both 
collective and personal ideologies influence people‘s opinions about the general 
merit of street art and its right to be in public space. The chosen label (street art or 
graffiti) people apply to a piece, conveys some information about how they feel 
about the piece and the larger body of work with which they associate it with. 
The differences and similarities between graffiti and street art provide a working 
definition for new forms of street art and explore some of the reasons why people 
may feel so differently towards various forms of street interventions. They are also 
very closely related to each other.[ Street art therefore makes not only a visual 
but also mental difference, which makes us perceive the public space differently. 
This is obviously a matter studied by sociologists who see in street art, especially 
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graffiti, a strategy to reclaim space. The political potential of art in the public 
space has been used in many places in the world where strong ongoing conflicts 
exist.

What is the connection between murals and street art? 
According to Wendl, chaotic space becomes cultural only if it possesses 

signs and symbols to communicate with others and to make clear distinction 
between cultural space and chaotic one. In this way, the visual space tells about 
its past, present and future. In the late 1960s in America, graffiti was used as a 
communication between people as a political revolt, addressing the social problems 
that prevailed in that period. In the 1970s, many teams of artists were formed who 
began to focus on the size of the paintings. Competition was created by teams 
fighting for domination by their work. Entire train carriages are being painted, 
forming a graffiti subculture. Particularly, the work done by Cooper and Henry 
Chalfant needs to be mentioned, who publish their historical study of Subway Art 
documenting the gowth of this movement. Train carriages were a great canvas that 
served as a link for communication between artists and neighborhoods. Graffiti 
is a “culture of words“ that it is more figurative, where posters and templates are 
used to convey the message to the public or simply to leave an impression in the 
neighborhood, while street art according to the researchers shows more intellectual 
capacity and well-calculated criticism of the public. [Dickens, L., 2008]

Street art therefore makes not only a visual but also mental difference, which 
makes us perceive the public space differently. This is obviously a matter studied 
by sociologists who see in street art, especially graffiti, a strategy to reclaim space. 
The political potential of art in the public space has been used in many places in the 
world where strong ongoing conflicts exist. The value and meaning of a successful 
mural is not only the end product, the unique mural, but also the process of art 
learning and creation. Unlike street art and graffiti, murals are an aesthetic art 
form, which, depending on the public space, can contribute to a greater and better 
reception by the visitor or passer-by. The artwork succeeds in transforming the 
place where it is found into an inspirational space. The connection of the murals 
with the space depends on the point of view. Large format murals fill the space and 
give it a wider perspective, which at times feels like they are being build. Large 
format art can help in exploring space as it invites us to come closer or move 
away. Small formats, on the other hand, force us to focus on detail, distracting us 
from the surrounding space and drawing attention only to themselves. Very often 
murals are found as an integral part of the space, for example the empty facades 
of building or house walls. The walls of famous public buildings were certainly 
associated with painters, including the modern era, such as the Villa for the Deaf 
located near Madrid. Some artists have made great progress with their murals that 
developed in America, especially in Philadelphia and New York, became the basis 
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for contemporary art in major cities. The main exhibition “Art Street“ was held 
at the Tate Gallery in London in 2008 and the Grand Palais in Paris in 2009 aims 
to discover works created on the facade of the museum of modern art, the Tate in 
London and the Grand Palais in Paris.

Figure 2: Tate Street art – London

Conclusion
Public space and its use can help in creating an urban culture. Urban culture 

is part of the pulse of the city, an important element for building public space 
that influences changes, planning and altering the perception through constant 
interactions with other elements of space.

Urban art should be developed beyond just the artistic field and must have 
a social duty that will contribute in a direct and dedicated way of improving the 
development of culture, and thus improving the environment, greater socialization, 
comfort and satisfaction.
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FÉLIX FOURDRAIN’S SONGS AS AN EXAMPLE  
OF VALUABLE MUSICAL LITERATURE  

IN VOCAL EDUCATION PROCESS
prof. Liliana Górska, PhD, Academy of Music in Gdańsk

Abstract: Félix Fourdrain – eminent French composer (1880 – 1923), master 
Jules Massenet’s student, author of valuable vocal literature and many remarkable songs 
destined for various types of voices (dedicated to soprano-tenor, mezzo-soprano-baritone 
or without annotation). Extraordinarily interesting for singers, and relatively unresearched 
musical area rarely performed and recorded French-language repertoire, which is worth 
including in the vocal education process on various levels of vocal technique development.

Discussed songs, Le papillon, Les petites communiantes, Marins d’Islande and 
Chanson Norvégienne were written to the poetry of André Alexandre (1860-1928), French 
poet, and playwright.

Keywords: Félix Fourdrain, French songs, vocal literature

Félix Fourdrain is an eminent French organist and composer, chiefly known 
for his operas (Nice, 3 February 1880 – Paris, 23 October 1923). However, his 
music is not frequently performed. His songs are seldom found in live repertoire, 
which is a pity, since his music is extraordinary, with a rich variety of colours 
and hues, from warm, transitory and ethereal impressions (e.g. Les petites 
communiantes, Le papillon, Il neige des fleurs), through mysterious Alger le soir, 
a blaze of colours and energy in Carnaval and Chevauchée Cosaque, to Chanson 
Norvégienne, Lettre d’adieu, Marins d’Islande, full of depth and dramatic 
expression. These songs were written to the poetry of André Alexandre [Lazare, 
A., 1860-1928].

Fourdrain received hisinitial musical education at L’École Niedermeyer1 in 
Paris, a school for church organists. His musical talent manifested from a young 
age. When he was 12, Fourdrain replaced his father as an organist. Fourdrain’s 
father initially objected to his son’s inclinations and regarded such career direction 
as too difficult to succeed in. Young Fourdrain first studied arts, revealing a talent 
for drawing. However, once his father deferred, Félix joined an organ class under 
Alexandre Guilmant and Charles-Marie Widor at Conservatoire de Paris and won 
the first prize there. Later he became appointed “organiste titulaire“ in Sainte-
Elisabeth-de-Hongrie church. He studied composition under Jules Massenet, who 
became his close friend and mentor. Fourdrain devoted himself completely to 
composing. He established contact with Henri Cain, a librettist who wrote the 
lyrics to a musical legend La légende du Point d’Argentan in co-operation with 

1 https://www.musicologie.org/Biographies/f/fourdrain.html 05.10.2021.

https://www.musicologie.org/Biographies/f/fourdrain.html%2005.10.2021
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Arthur Bernède. The music for this legend composed by Fourdrain is considered 
a masterpiece by many critics. Fourdrain composed several musical dramas with 
Paul de Choudens and Arthur Bernède: La Glaneuse (Grand Théâtre de Lyon, 
1909), Madame Roland (Théâtre des Arts de Rouen, 1913), as well as operettas 
and operas, including the opera Vercingétorix (Opéra de Nice, 1912)1. The 
composer died prematurely at the age of 43 in Paris. However, he left a rich legacy 
that comprises, among others, a notable collection of songs.

There is a special kind of sensitivity, delicacy, and subtlety in these songs 
that inspires the singer and the pianist to seek correct sound to express various 
kinds of musical and lyrical impressions. 

For that reason, I believe it to be valuable vocal literature that aids the 
development of such skills as high positioning of the voice, legato, elastic, soft, 
and spacious sound, sensitivity to sound nuances, musical and lyrical narration, 
testing dependencies between language and musical texts, researching linguistic 
phenomena (in lexical and semantic area, with corresponding meanings). []
Bristiger M., 1986]

It is the French language, with its characteristic sound and prosody, which 
serves as a binder in Fourdrain’s songs. The language creates an inseparable whole 
along with the composer’s music and spirit of poetry2. Lexical narration heavily 
determines also the construction of vocal phrases. The culmination of the lyrical 
phrase (dominant stress of the sentence) is very often placed at the end of the 
musical narrative, therefore, the vocal phrase is built similarly (language intonation 
and musical phrase). (...) We will differentiate between a phrase in a musical 
sense, thus comprised of several themes, and a lyrical phrase. Since analysed 
lyrics belong to the group of lyrics presented vocally, it is essential to include 
aspects related to utterances. Therefore the term “lyrical phrase“ will signify a 
constituent separated on the basis of intonation and syntax. [Sierosławska, E., 
2008]

Accumulation of lyrics placed syllabically (and very rarely melismatically) 
is most often found in Fourdrain’s work. Primarily the best effects are obtained 
through a regular practice of uttered lyrics, and then adding them onto musical 
phrases, which helps achieve fluency of speech and familiarise oneself with the 
narrative course.

Phrases or groups of phrases will be separated with the use of a pause. 
We need to make pauses to refill our lungs with oxygen when speaking, reading, 
and singing. However, it matters where we make them. Pauses cannot be made 
mechanically, since our utterance would stop being communicative and would 
 
1 https://www.operette-theatremusical.fr/2015/07/08/felix-fourdrain/ 05.10.2021.
2  Many of Felix Fourdrain’s songs were written to the poetry of André Alexandre (1860 – 1927). 
Jules Massenet also wrote to his poetry – e.g. Mousmé.

https://www.operette-theatremusical.fr/2015/07/08/felix-fourdrain/
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become illogical. Thus a phrase or a group of phrases uttered in one breath 
must constitute a unity in terms of syntax and logicality. Phrase and pause are 
determined primarily by the syntax of an utterance – breath must be correlated 
with the logicality of the text. A short sentence will be easy to utter, a long one 
will require an analysis of both the number of phrases and places where pauses 
will be placed. Apart from syntax and logical pauses, stress and accompanying 
emotional pauses are implemented, whose aim is to evoke the recipient’s emotions. 
[Sierosławska, E., 2008]

That is why it is so important to familiarise oneself with an accurate 
translation of the text, as well as language phonetics, that is tonal qualities of 
speech that are assigned to a phone, syllabic, and word course of utterance. These 
include stress, intonation, and vowel length. [Ostaszewska, D., 2000] Tonic accent 
(accent tonique – amplification of sound of a vowel that serves as foundation of a 
syllable) is placed on the last syllable of the word in French. [Amborski, J., 1899] 
There are some word endings that are not pronounced in French, but, as we know, 
exist in singing. It changes the rule of not pronouncing word endings. Then the 
tonic accent is placed on the penultimate syllable in singing. Vowel length – is a 
prosodic phenomenon, characterised by various duration of syllables or phones. 
In some languages,a vowel length differentiates between meanings of words. 
[Głowiński M et. Al. 1996]

Relations of music and poetry, word and sound have long been an area of 
interest for many eminent musicologists, including Mieczysław Tomaszewski, 
the author of Muzyka w dialogu ze słowem [Tomaszewski, M., 2003], Andrzej 
Hejmej in Muzyczność dzieła literackiego [ Hejmej, a., 2002] and many more. 
As mentioned by Elżbieta Sierosławska in her research [Sierosławska, E., 
2008], specificity of this discussion is on the border of two fields: linguistics 
and musicology. Therefore, she separated issues common for both of these fields 
from musical and linguistic phenomena. Sierosławska points out that in Greek 
verse language and music were one (…). The term encompasses word and sound, 
poetry and music, timbre and meaning. What united language and music was 
rhythm, which, as a fixed proportion of length and shortness, was assigned to a 
word invariably and permanently. Greek verse was a unique creation, combining 
music and poetry into one. Therefore, it was impossible to divide it into separate 
elements of music and poetry. Gradually, this unity becomes divided into prose, 
poetry and music.

Taking all these factors into consideration during the work on interpretation 
of analysed lyrics, we have to take into account that every uttered or sung 
word has its power of expression. It is thanks to the expression we can convey 
more than is written, we can show or unveil meanings hidden in the undertone. 
These various forms of expression include vowel length, pitch, timbre, tone, 
expressiveness of word and phrase or the so-called artistic pause, as described by 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prozodia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sylaba
https://pl.wikipedia.org/wiki/G%C5%82oska
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M. Kotlarczyk in her book Podstawy sztuki żywego słowa...[Kotlarczy, M., 1961] 
The expressiveness of the word and phrase is significant for underlining their 
importance. [[Sierosławska, E., 2008]

Familiarising oneself with an accurate translation of analysed poetry and 
specificity of sound and narration of the French language allows not only to 
better understand the course of development of the dramaturgy of words but also 
smoother conduction of musical phrases within the confines of vocal technique.

The piano part also deserves particular attention in Fourdrain’s songs. 
It is closely connected with lyrics and the vocal phrase, often ascetic but also 
presenting virtuoso character, for instance in Le papillon (A butterfly). Light and 
pearly sound matter causes amazement and persuades the singer to a light high 
positioning and voice flexibility. The vocal part indeed resembles a butterfly’s 
flight, rising softly and then falling, before rising again, mixed with delicate 
cascades of the piano. 

(Musical example no. 1, F. Fourdrain, Le papillon, bars 5-6).

In Les petites communiantes (for mezzo-soprano or baritone), the piano 
part paints an endearing, blissful atmosphere that swells in the latter part of the 
song, carrying the singer into a heavenly space. The voice flows harmonically and 
develops gradually. The singer uses mostly bright aliquot tones, soft articulation, 
begins with a light voice, merely high positioning, and only later develops 
dynamics and volume. However, the entirety of the song reflects a serene, bright 
mood. The structure of the song, ambitus in a comfortable scale and lack of risk 
of putting a strain on the voice allow working on it during first years of education, 
also for sopranos and tenors.
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(Musical example no. 2, F. Fourdrain, Les petites communiantes, bars 1-3)

The song Marins d’Islande (for mezzo-soprano or baritone) is an example 
of dramatic effect and fight against sternness of elements. Performers experience 
bloodcurdling chill of waters of the far north. The composer assigned this song 
to a darker timbre (mezzo-soprano or baritone), which finds it easier to express 
the darkness of the billows. Movements of seconds of the piano in agitato rock 
the phrase like a ship, and the voice cuts through water with depth of expression, 
as if it meant to anchor, resist the force of an unstable matter. In an uneven battle 
“he fights in darkness against the ocean, to be later drawn into a vortex and 
drown“1 (musical example no. 3). It is an extremely interesting song which allows 
the singer to utilise a number of means of expression, articulate and emotional 
expression, broader scale of volume and vast variety of dynamics.

1  “…il lutte dans l’ombre contre l’Océan; Puis par le remous il est pris, il sombre“, Translation 
Adrianna Górska.
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(Musical example no. 3, F. Fourdrain, Marins d’Islande, bars 20-23)

Chanson Norvégienne (for soprano or tenor) also presents the tragedy of 
experiences suffered by the lyrical subject. Internal tragedy is in the feelings of a 
person who conceals pain and true emotions during a dance, saying: “with every 
step I cruise in a brook (stream, wave, flood) of tears“1(musical example no. 4). 
The piano part underlines such movement as spinning, twirling (tournoyer) in 
dancing. The song allows the singer to utilise his volume fully and develop the 
sound space, breath and expressive articulation. They can sing a longer progression 
of expression and drama. Piano texture leads the singer, “carries the voice“ and 
helps to phrase easily and develop narration. 

(Musical example no. 4, F. Fourdrain, Chanson Norvégienne, bars 40-47)

1  “Mais s’il me semble, à chaque pas, tournoyer dans un flot un larme“, Translation Adrianna 
Górska.
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Felix Fourdrain’s songs are extraordinarily interesting, yet they remain a 
relatively unknown research area and a valuable musical material for various 
voices. Fourdrain did not dedicate his songs solely to bass, either assigning 
them to soprano or tenor, mezzo-soprano or baritone. However, he often did not 
dedicate them to any particular type of voice and an individual assessment is 
required. His literature is therefore worth including in live repertoire, as well as 
vocal development cycle in musical education, both in secondary schools and 
higher education level, in the process of vocal development on various stages of 
work on vocal technique.
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ФАНТАЗИИ ЗА СОЛО ФЛЕЙТА № 2, а moll  
И № 3, h moll ОТ ГЕОРГ Ф. ТЕЛЕМАН –  

МУЗИКАЛНО-ЕСТЕТИЧЕСКИ  
И ИНТЕРПРЕТАЦИОНЕН АНАЛИЗ

проф. д-р Борислав Ясенов 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Представен е бароковият композитор Георг Филип Телеман. Разгле-
дани са генезисът и спецификите на жанра Фантазия през епохата на Барока. Оп-
исани са Фантазиите за соло флейта TWV 40:2–13. Направен е музикално-естети-
чески и интерпретационен анализ на Фантазии № 2, а moll и № 3, h moll.

Ключови думи: Телеман, Барок, жанр, фантазия, флейта

FANTASIES FOR SOLO FLUTE № 2, a moll  
AND № 3, h moll BY GEORG F. TELEMANN – 

MUSICAL-AESTHETIC AND INTERPRETATIONAL 
ANALYSIS

Prof. Borislav Yasenov, PhD 
AMDFA “Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Summary: The baroque composer Georg Philip Telemann is presented. The genesis 
and the specifics of the genre Fantasy during the Baroque era are considered. Fantasies for 
solo flute TWV 40:2–13 are described. A musical-aesthetic and interpretational analysis of 
Fantasies № 2, a moll and № 3, h moll was made. 

Keywords: Telemann, Baroque, genre, fantasy, flute

Вземайки под внимание непреходните ценности на бароковата музика, 
красотата и изяществото ѝ, философската мисъл, идейна насоченост и про-
фесионализъм на композиторите, всичко това изключително актуално и в 
сегашно време, се обръщам към творчеството на една емблематична фигура 
от епохата на Барока, а именно Георг Ф. Телеман и неговите Фантазии за 
соло флейта TWV 40:2–13.

Георг Филип Телеман (1681-1767) е немски бароков композитор, музи-
кален критик и педагог. Един от водещите немски музиканти през първата 
половина на XVIII век, близък приятел на Георг Фридрих Хендел. 

Музикалните занимания Телеман започва в ранна детска възраст. В уче-
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ническите си години разширява знанията си по теория на музиката, учи се 
да свири на орган, цигулка, виола, флейта, блокфлейта и други инструменти, 
композира. Повлиян е от музиката на Агостино Стефани, Йохан Розенмю-
лер, Арканджело Корели и Антонио Калдара. Независимо че следва право в 
Лайпцигския университет, продължава да се занимава активно с музикално 
изкуство. Създава музиката за две от църквите в града. Основава студент-
ски оркестър Колегиум музикум, който изпълнява негови творби. По-къс-
но под диригентството на Йохан Себастиан Бах (1685-1750) „Telemannische 
Collegium Musicum“ продължава да е важна част от музикалния живот на 
Лайпциг. През 1701 г. Телеман заема длъжността музикален директор на 
Лайпцигската опера, а от 1705 до 1707 г. е капелмайстор в Полша при херцог 
Ердман II. През 1721 г. композиторът става музикален директор на петте 
главни църкви в Хамбург – пост, който заема до края на живота си. Едновре-
менно с композирането, преподава пеене и теория на музиката, дирижира.

Телеман е изключително продуктивен композитор, автор на огромно 
количество творби – църковни и светски, в това число кантати и пасиони, 
опери, арии, увертюри, множество оратории, сюити, клавирни произведения 
и др. Тематичните каталози на творбите му показват, че е създал над 3000 
произведения, някои от които са изгубени. Подписва се с анаграмния псев-
доним Меланте. Композиторът пътува много и това му дава възможност да 
опознае различни музикални стилове – италиански, френски и дори полски, 
които вплита в собствените си композиции. Пише концерти за нетрадицион-
ни комбинации от солиращи инструменти. Майстор е на полифоничната тех-
ника, но владее свободно и новия за неговото време хомофонно-хармоничен 
стил. Най-голямо значение в творчеството му придобива инструменталната 
музика, която става популярна благодарение на тясната си връзка с битовата 
мелодика, танците, а също и с програмността и образността. Определящо 
е схващането на композитора за достъпност на музиката, която твори. При 
композиране Телеман се ръководи от идеята, че музиката не само трябва да 
забавлява, но и да изпълнява дидактична функция.

Фантазията (от гръцки φαντασία – въображение) е един от най-рано 
възникналите инструментални жанрове в западноевропейската музикална 
култура и се среща в творчеството на композитори от различни епохи. Съ-
временната представа за жанра е за едночастно музикално произведение, с 
импровизационен характер с една или повече теми, отличаващо се с вирту-
озност и свобода на изпълнението. Но в процеса на кристализиране през 
различните епохи жанрът носи различна трактовка. От изключително зна-
чение през всички музикално-исторически епохи е свободата на формата, 
разчупваща традиционните норми, предопределена от импровизационния 
характер и трактовката на художествения образ при интерпретацията на 
произведението. През различните периоди „свободата“ в жанра е тълкувана 
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своеобразно, носи различни психологически състояния, нюанси породени 
от традицията свързана с културно-историческите, музикално-теоретичните 
и естетическите предпоставки на съответната епоха.

В края на ХV и началото на XVI век фантазията придобива значение 
на самостоятелен жанр. Терминологично за първи път се явява като обозна-
чение на музикална пиеса в „свободна“ форма около 1520 г. в германски из-
точници за клавирна музика, впоследствие в печатни испански и италиански 
издания – фантазиите на Дж. Фрескобалди (1583 – 1643) и др. Голяма част 
от ранните фантазии са композирани за струнните инструменти – лютня и 
вихуела и са характерни с полифонично развитие. Произведенията са близки 
до капричио, токата, канцона и ричеркар, поради което все още не са ясно 
определени като фантазия. Испанският ренесансов композитор Алонсо Му-
дара (около 1510 – 1580) е един от първите, създал фантазии за лютня.

През Барока произведението е едночастно, но се срещат с две или по-
вече части. Органната музика е в основата на разцвета на фантазията през 
XVII век. Жанрът, инспириран от майсторската полифонична техника, съ-
четава чертите на фуга, ричеркар, пасакалия и полифонични вариации. За 
фантазия се приема и музика с „прелюдиен“ характер, както и многоброй-
ни такива, предшестващи фугите (Й. С. Бах – Хроматична фантазия и фуга  
d moll, BWV 903). Формата и „импровизационният“ стил на бароковите фан-
тазии не се различават особено от прелюдиите и токатите. Характеризират 
се с определена свобода на развитие и редуване на контрастни раздели, им-
провизационен характер, изпълнение над обмислен композиционен план. 
Други прояви са използване на принципа da capo, както и явяването на фан-
тазията като встъпителна част към сюита, партита, а също така съществува 
и като самостоятелно произведение. В процеса на развитие се изграждат на 
принципа на редуване на контрастни, различни типове фактура, характер, 
темпо, а формата е импровизационна. В по-голямата си част фантазиите са 
солово инструментални произведения. Жанрът неминуемо се усъвършен-
ства с развитието на инструменталното изпълнителско изкуство. През ба-
роковата епоха практиката показва, че традиционно композиторите създават 
произведения, респективно фантазии, за инструмента, който владеят до съ-
вършенство, факт обвързан и с интерпретацията и с импровизацията през 
този период, показващ друга важна черта на жанра, а именно виртуозността. 
Разбира се, немалък брой фантазии се пишат и за други инструменти, както 
в случая визираните фантазии за соло флейта от Г. Ф. Телеман TWV 40:2–13. 

Имайки предвид характера на бароковата импровизация, може да се 
обобщи, че в основата на жанра стои свободата на творческия замисъл, изра-
зяваща се в неочаквани контрасти, агогически нюанси, но темите и образите 
не се променят, за да се запази богатството и същността на авторовата мисъл.

Телеман също проявява интерес към жанра фантазия. Използва свобо-
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дата и се доверява на професионализма на изпълнителя, чието солово ин-
терпретиране, свързано с импровизацията – щрихова, орнаментална, фигу-
рална и т. н. – я доразвива. Пише 12 фантазии за соло флейта, TWV 40:2–13, 
публикувани в Хамбург през 1732-33 г. Произведенията за напречна флейта 
без акомпанимент са едни от прекрасните творби на композитора за соло-ин-
струмент, отговарящи на търсенията на времето си и стремежите на автора. 
Те са с висока художествена стойност, носят идейна педагогико-методическа 
насоченост, отговарят на философията на Телеман за достъпност на музи-
калното изкуство, развлекателност и възпитателен характер. Засиленият ин-
терес на композитора към жанра се проявява и в създаването на 36 фантазии 
за соло клавесин (това е приетото у нас наименование на инструмента, 
ЯК) харпсикорд, публикувани по същото време отново в Хамбург, 12 за 
соло цигулка, публикувани през 1735 г., както и 12 фантазии за виола да 
гамба, за съжаление изгубени.

Фантазиите за соло флейта отговарят на гореописаните характеристи-
ки. Показателно е изграждането на музикалната тъкан на принципа на кон-
траста – различни типове фактура, характер, темпо, размер, а формата им е 
импровизационна. Произведенията са солово инструментални, съчетаващи 
чертите на фуга, ричеркар, пасакалия и др. Носят известна свобода на разви-
тие, но върху обмислен композиционен план. В структурно отношение броя 
на частите във всяка фантазия е различен:

 ¾ Фантазия № 1, A dur (Vivace, Allegro);
 ¾ Фантазия № 2, a moll (Grave, Vivace, Adagio, Allegro);
 ¾ Фантазия № 3, h moll (Largo, Vivace, Largo, Vivace, Allegro);
 ¾ Фантазия № 4, B dur (Andante, Allegro, Presto);
 ¾ Фантазия № 5, C dur (Presto, Largo, Presto, Dolce, Allegro, Allegro);
 ¾ Фантазия № 6, d moll (Dolce, Allegro, Spirituoso);
 ¾ Фантазия № 7, D dur (Alla francese, Presto);
 ¾ Фантазия № 8, e moll (Largo, Spirituoso, Allegro);
 ¾ Фантазия № 9, E dur (Affettuoso, Allegro, Grave, Vivace);
 ¾ Фантазия № 10, fis moll (A Tempo giusto, Presto, Moderato);
 ¾ Фантазия № 11, G dur (Allegro, Adagio, Vivace, Allegro);
 ¾ Фантазия № 12, g moll (Grave, Allegro, Allegro, Dolce, Allegro, Presto).
Телеман композира фантазиите в тоналности до 4 знака и избягва неу-

добните за бароковата едноклапанна флейта, като H dur, c moll, f moll, Fis dur. 
Логически погледнато, може да се приеме, че съпоставянето на едноименни 
тоналности най-вероятно е с педагогическа цел. Произведенията могат да се 
използват с педагогико-методическа насоченост като материал за: развиване 
на пръстова техника, изпълнителско дишане, постигане на качествена ам-
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бушюрна постановка, водеща до характерен тембър и чист тон; запознаване 
с тоналности до четири знака; съпоставяне на мажор-минор; усвояването 
на бароков стил на интерпретация. От важно значение е изучаването и из-
работването на стила – както на епохата, така и на автора. Имайки предвид 
агогическата свобода, която позволява жанрът, от изключително значение е 
обстойният анализ на всяко от произведенията в структурен и стилов план, 
както и осъзнаване на логиката на мелодичната линия, фразирането и инто-
национния изказ. Фантазиите за соло флейта на Телеман включват части с 
полифонично развитие – фуга (фантазии № 2, 6 и 8 – 11), пасакалия (фанта-
зия № 5), френска увертюра (фантазия № 7) и други, предизвикателство за 
инструменталиста, към което да се подходи адекватно, компетентно и май-
сторски.

Като общо правило флейтистът трябва да се отнесе към стила с презум-
пцията за автентичен или съвременен прочит на произведението. Говорей-
ки за интерпретация, изпълнението на всяко едно произведение трябва да 
бъде отнесено към епохата, в която е създадено, стил на композитора, жанр 
и всички останали компоненти на музикално-изразните средства и постано-
въчни изисквания в съответствие с инструмента.

От изключително важно значение е трактовката на звука. Имайки 
предвид високите експресивни и технически възможности на съвременната 
флейта система „Бьом“, е необходимо към фантазиите на Телеман да се под-
ходи с по-обран, не толкова тембрист, но чист тон в динамика mf. Вибратото 
не е характерен прийом за епохата и се причислява към украшенията; може 
да се използва само в определени моменти с една-две широки амплитуди с 
характерното издуване и филиране на тона. При артикулацията е задължи-
телно използването на меко встъпление, сричката „ду“ при щрихите tenuto, 
detache и при започване на legato. Щрихът staccato, за да отговаря на стила, 
трябва да носи характерната за Барока мекота без да е отривисто и остро. 
Необходимо е да се има предвид, че появата и развитието на напречната 
флейта в този период е свързано със спецификите на всяка една от водещите 
флейтови школи – френска, английска, немска, които са предопределени от 
традицията и характера на музикалното изкуство в дадена епоха.

Фантазия № 2, а moll е четиричастна. Започва с бавна част – Grave в 
размер 3/4, в маниера на бавните, тържествени френски увертюри, с фило-
софско-вглъбен характер, но и напомня за прелюд, подготвящ следващата 
енергична бърза част.
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Пример 1

При повечето нотни издания липсват щрихи, което се дължи на факта, 
че композиторите през бароковата епоха са разчитали на майсторството на 
изпълнителите и оставят този елемент към импровизационните средства. В 
издания с разписани щрихи те обикновено са дело на редактор. Предлагам 
трактовка в контекста и характера на фантазията в съответствие с епохата.

В началния двутактов модел проведен секвентно в низходяща посо-
ка на интервал голяма секунда, четвъртините се изпълняват в щрих tenuto 
с характерното за бароковата интерпретация дозирано издуване на тона с 
филиране. От съществено значение е подчертаването на силното метрично 
време. Шестнадесетините се свирят в щрих detache, като първите две от че-
тирите намиращи се на трето метрично време се залеговат, с леко дихателно 
облягане (опора) на първата. При третото провеждане моделът преминава в 
шестнадесетинова мелодична линия, при която важно значение придобива 
латентната полифония, изразена в първите нотни стойности (шестнадесети-
ни) на всяко метрично време. Те трябва да се изсвирят с дихателно облягане 
(дихателна опора), също така да са подпомогнати от щриха – тоновете но-
сещи скритата полифония с tenuto, а останалите в legato в следното съотно-
шение: при шести и седми такт първа шестнадесетина tenuto, три legato на 
първо и второ метрично време, а на трето две legato и две detache. При осми 
и девети тактове шестнадесетините да се изсвирят две legato с облягане на 
първия тон и две detache. Всичко това с леко динамическо изграждане в под-
крепа на развитието и логиката на авторовата мисъл. В последните два такта 
носещи успокоение може да се постави трилер на четвъртината с точка ин-
терпретиран с леко издуване и филиране, залегована с двете шестнадесети-
ни, а в последния такт legato на втора и трета от шестнадесетините на първо 
метрично време и на първа и втора от четирите на второ метрично време 
завършвайки с пресечен мордент на четвъртината нота. 

Втора част – Vivace е енергична, жива, също в размер 3/4. Енергичен 
импулс на музикалната мисъл придава мотива от двете шестнадесетини явя-
ващ се в началото на всяка фраза и във възлови моменти. Частта започва с 
ауфтактово встъпление и характерно движение в осмини ноти, носещи ла-
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тентна полифония, подчертана чрез щрих tenuto, с дихателна опора, обляга-
не на ниските тонове. Щрихите в първите фрази са: двете шестнадесетини 
в legato, втора и трета осмини също, при втори и трети такт осминова група 
– tenuto на gis1 (силно метрично време) втора и трета staccato с използва-
не на сричката „ду“, две (четвърта и пета осмини) legato, шеста staccato, в 
четвърти такт шестнадесетинова група – първа нота detache и три legato, 
осминова група – четвърта осмина gis2 изпълнена с украшение трилер, във 
вид на квинтола, с форшлаг и характерното за Барока филиране, с финес. 
Пети такт при групата осмина и две шестнадесетини, двете шестнадесетини 
с щрих legato, а в шести такт при осминовата група 1, 3, 5 са в щрих tenuto с 
подчертаване на силното метрично време. Аналогично е изпълнението при 
сходните мелодични построения.

Пример 2

Пасажите с латентна полифония са изразени в движение в осмини 
ноти. За разграничаване на двата гласа е необходимо да се използват различ-
ни щрихи – tenuto в нисък глас с облягане върху тоновете от първа октава 
и staccato за високия глас, основно тонове от втора октава. За постигане на 
качествена интерпретация инструменталистът трябва да притежава гъвкава 
амбушюрна постановка и въздушна струя съобразена с октавовата принад-
лежност на тоновете, съответстваща на регистъра. От значение е спазване на 
изискването: нисък регистър – затворен тон и висок регистър – отворен тон. 
Използване на сричката „ду“.

Шестнадесетиновите пасажи да се изсвирят с лекота и точна артикула-
ция, а динамичните съпоставки да бъдат ярки. 

Пример 3
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В групите по четири шестнадесетини е желателно първите две да се из-
пълняват залеговани. Необходимо е да се изработят технически, за да бъдат 
изпълнени качествено.

Темпото на частта да е прецизно избрано, отговарящо на характера и 
спазено коректно. Агогическите нюанси да носят логика и да отговарят на 
изискванията на стила, а фразирането и художественият изказ да съответ-
ства на авторовия замисъл.

Трета част – Adagio e напевна, мелодична и внася контраст не само по 
отношение на размера – 4/4, но и с характера – с доза тържественост, под-
чертана от точкувани нотни стойности. Изящната лирико-инструментална 
мелодика е одухотворена от тембъра на флейтата в среден и нисък регистър.

Пример 4

В щрихов аспект legato може да се постави върху четвърти и пети тон 
от шестнадесетиновата секстола, с леко облягане на четвъртия и на ритмич-
ната фигура шестнадесетина с точка и тридесетивторина, даваща начало на 
следващата фраза, явяваща се на четвърто слабо време във втори и трети 
такт. В трети и четвърти такт при шестнадесетините – първата detache, а 
трите в legato. Ритмичната група от три шестнадесетини и две тридесетивто-
рини, повтаряща се от четвърто метрично време на четвърти до шести такт, 
дава възможност да се приложи украшението трилер на третата шестнаде-
сетина, изпълнена с щрих legato с тридесетивторините. В седми такт на вто-
ро метрично време е добре да се изпълни аподжатура към тон d2 – осмина 
с точка с трилер и агогически акцент за преход към минорно построение 
внасящо за момент напрежение и тревожност. Частта завършва успокоено, 
умиротворено.

Четвърта част – Allegro е в размер 2/4. Написана е в двуделна форма, с 
повторения и на двата дяла. Енергичното ауфтактово встъпление на интер-
вал чиста кварта ни въвежда в бодро, оптимистично звучаща част, напомня-
ща танца буре. В мелодиката присъстват възходящи и низходящи хромати-
зми, внасящи допълнително напрежение. 
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Пример 5

Щрих legato може да се постави на ритмичните групи, явяващи се на 
силно метрично време – осмина с две шестнадесетини, на двете осмини  
gis2 – a2, на първите две шестнадесетини от четирите в трети такт и двете 
осмини gis1 – a1 от четвърти такт. В пети и шести такт шестнадесетините 
– две legato, две staccato, изпълнени в динамика forte, а при повторението 
в динамика piano (ехо ефект). При ритмичната група две шестнадесетини 
и осмина, шестнадесетините в щрих legato. В девети и единадесети такт 
първата осмина в щрих tenuto за подчертаване на силния метричен момент. 
В седемнадесети такт може да се използва украшение трилер (квинтола) 
с форшлаг на тон dis2. Към следващия втори дял да се подходи логически 
имайки предвид щриховия рисунък от първи.

Тази част обобщава тематичната образност и финализира цикъла. 
Фантазия № 3 в h moll е двучастна. Първата част започва с кратка дву-

тактова интродукция в темпо Largo, размер 4/4. В основата ѝ стои характерен 
възходящ мотив, достигащ до доминантовия тон fis1. Тя звучи тържествено, 
повествователно, патетично, подготвяща появата на Vivace – виртуозен дял, 
звучащ енергично, жизнено и внасящ остър контраст спрямо въведението. 
Започва с характерен ауфтакт и непрекъсната шестнадесетинова пулсация. 
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Пример 6

В тази част на някои места издателят е изписал щрих legato, с който 
трябва да се съобразим, но от съществено значение за постигане на стил и 
характерен музикален изказ и лекота на изпълнението е поставянето на щри-
ха и на други места. Това се налага поради бързото темпо и кратките нотни 
стойности. При началната фраза с повторен строеж в дяла в темпо Vivace, 
можем да изпълним щриха като залеговаме тридесетивторините в пасажа. 
При шестнадесетините в трети такт в група по четири намиращи се на второ 
и четвърто метрично време, залеговаме втората и третата, а в следващия такт 
на трето метрично време първата и втората. В осми такт започва нова фраза, 
при която изпълняваме в щрих legato първите две шестнадесетини от чети-
рите явяващи се на първо метрично време, облягайки се на първата, на второ 
време поставяме legato върху трите и на трето време върху първите две.

Особена трудност представлява извеждането и подчертаването на ла-
тентната полифония. Допълнително предизвикателство внасят сложните 
интервали, изискващи непрекъсната смяна на регистри в бързо темпо. За 
качествено интерпретиране е необходимо постигане на гъвкава амбушюрна 
постановка, съответстваща на правилното водене на въздушната струя спо-
ред регистъра на инструмента. Особено важно е подчертаването на ниския 
регистър с щрих tenuto и дихателна опора при изпълнението му подпомог-
ната от диафрагмата.

От значение е стилното изпълнение на ефекта „ехо“, контрастната ди-
намика f-p характерна за епохата.

Вторият дял връща интродукцията в Largo, разширена чрез секвен-
ция до четири такта, последвана от повторение на Vivace, но в друг тонален 
план.

Втората част – Allegro, е лека, с танцувален характер, в размер 6/8 – 
тарантела. Формата е двуделна с повторение на двата дяла. 

Пример 7
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За постигане на лекота и характерен мелодичен изказ щрих legato в 
началната фраза можем да поставим на първите две осмини от ритмични-
те фигури намиращи се на двете метрични времена от първи такт, първо 
метрично време от втори такт и първо метрично време на четвърти такт. При 
сложните интервалови скокове да се подчертаят четвъртините явяващи се в 
нисък регистър. Шести и осми такт залеговаме първите две осмини, явява-
щи се на второ метрично време, а също така и тези от девети до десети такт.

Впечатление прави синкопираният ритъм, който разчупва непрекъсна-
тата метрична пулсация, внасяйки свеж метроритмичен импулс.

Много може да се говори за художествено-интерпретационната приро-
да на изпълнителското изкуство. Факт е, че за постигането на стилна интер-
претация е необходимо не само майсторско владеене на инструмента, но и 
знания, относно норми породени от традициите на определени епохи, шко-
ли и т.н., приети за задължителни при постигането на високо художествено 
ниво на представянето на дадена творба. От съществено значение в съвре-
менното музициране е и естетическата нагласа на изпълнителя и правилния 
подход към стила и жанра на произведението – автентичен, съвременен или 
такъв, който да намери точната граница между автентичност и модерност.
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Резюме: Изложението разглежда един от най-ефектните изпълнителски 
похвати, които са характерни за техниката на дясната ръка при класическата 
китара. Последователно се проследяват възникването, видовете, методическите 
особености при усвояването и приложението му.

Ключови думи: класическа китара, инструментална методика, разгеадо

THE TECHNICAL TECHNIQUE OF RAZGEADO  
AND MODERN PERFORMING PRACTICE
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Abstract: The article examines one of the most fascinating performance techniques 
that are characteristic for the right hand of the classical guitar. The origin, types, 
methodological features in its assimilation and application are consistently traced.

Keywords: Classical Guitar, Performance Technique, Rasgueado

Изпълнителската инструментална практика е обвързана безусловно с 
техническите похвати, които имат най-разнообразни и интересни проявле-
ния обусловени от творческата инвенция на композиторите. Част от прилага-
ните похвати са стандартни, универсални за много инструменти (например, 
флажолет, пицикато и др.), докато други са специални или оригинални, про-
излизащи от типологията и спецификата на конкретен музикален инстру-
мент (при класическата китарата такива са: баре, разгеадо, тамбур и др.). 
Инструменталната дейност се извършва с активно участие и на двете ръце. 
В процеса на изпълнение те са неразривно свързани, но всяка от тях има 
определена роля. Последното обуславя оформените в практиката техниче-
ски похвати част, от които се отнасят до техниката на лявата (баре, легато, 
флажолети и др.), а други до дясната ръка (тамбур, тремоло, разгеадо и др.).

Следващото изложение е фокусирано върху техническия похват разге-
адо и провокирано от широкото му приложение в съвременната инструмен-
тална практика. 
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Етимология и диверсии на наименованието 
Думата „разгеадо“ (rasgueadо) произлиза от испанския глагол 

„rasquear“, който в буквален превод означава „дрънкане“1, но „в ръцете на 
добър фламенко изпълнител по-скоро се свързва с глагола „rasgar“ – „да 
късам“ или „разпарям/удрям шумно“. [Arora, 1996, p. 6], ЯК. В андалуския 
диалект (фламенко жаргон) се употребяват още думите: „разгео“ (rasgueo 
– съществително, което произхожда от глагола rasgueado), „рахео“ (rajeo), 
„рагео“ (rageo), които се превеждат на български език по същия начин. В 
английската, френската и италианска литература също се използва думата 
rasgueado, докато в немската – Anschlaggen.

Исторически контекст
Разгеадо навлиза като понятие в литературата за старинни инструмен-

ти: виуела, четириструнна, петструнна китара, лютня още през епохата на 
Ренесанса. То „е важен аспект на китарната техника от XVI век“, се твърди в 
статията „Rasgueado“ от Р. Стризич. [Strizich, 1980, v. 15, p. 592]. Понятието 
се свързва с определена техника за изпълнение на акорди чрез ритмическо 
орнаментиране и се отбелязва в нотния текст с думата rasgueado. Дрънкане-
то по струните, казано най-общо, контрастира с друга установена през тази 
епоха техника – punteado (дърпане на струните – бел. авт.). В практиката на 
старинните инструменти се срещат и други термини, които се използват за 
същото: consonancias (Л. де Милан), battuto2 и golpeado3. Ето защо, опреде-
лени изследователи (Strizich), твърдят, че разгеадо на френски и испански е 
batterie, а на италиански е battute. 

Понятията rasgueado, golpeado и battuto са синонимни при обозначава-
не акомпанимент на песни в Испания, Италия, Франция, Германия и Англия 
до XIX век. В своята практика изпълнителите достигат до конкретни хармо-
нични и технически форми, както и до специфични индивидуални буквени 
означения, които индикират различните акордово-грифови хватки. В Италия 
се създава система за изписване на акорди, наречена alfabeto. През този пе-
риод разгеадо се свири чрез комбиниране на пръсти и палец на дясна ръка. 
Изпълнява се близо до грифа за постигане на по-дрънкащ ефект. Самото 
ритмическо орнаментиране е резултат и изява на творческата фантазия на 
музиканта, но също е критерий за изтънчеността на неговото инструмен-
тално майсторство. Изключително ефектно и лесно забележимо, разгеадото 
разнообразява и създава безброй възможности за интерпретация на акорди, 

1  В английския език идентична е думата „strumming“ (бел. авт.), която се използва при всич-
ки дрънкови инструменти.
2  Battuto (oт италиански език) – ковано, ударено и от battuta – ритъм.
3  Golpeado oт испанското съществително golpe – удар.
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изписани в дълги нотни стойности. Всичко казано до тук доказва широкото 
приложение на разгеадо като похват и техника на изпълнение в периода XV 
– XVIII в.

След достигнатия разцвет през Ренесанса и Барока, през епохата на 
Класиката и Романтизма разгеадото изпада в немилост, за да се възроди в 
музика на XX век, но само като специфичен колорит, „технически щрих“, 
обвързан с определена принадлежност. Получавайки почетно място в испан-
ската фолклорна традиция, чрез фламенкото, разгеадо постепенно навлиза 
и в произведенията на испанските класически композитори Ф. Морено-То-
роба, Х. Турина, Х. Родриго и др, а оттам и в цялата съвременна литература 
за класическа китара, като технически похват. Любопитен факт е, че един 
от най-известните класически китаристи Андрес Сеговия е против използ-
ването на разгеадо в произведенията за класическа китара. Това негово ста-
новище е основано на желанието му да установи китарата, като концертен, 
равноправен класически инструмент, който е далеч от всякакви фолклорни 
влияния. Въпреки това, той включва в своя репертоар творби, като Соната 
оп. 61 от Хоакин Турина, „Кастилска сюита“ на Ф. Морено-Тороба, Сонати-
на „Меридионал“ от М. Мария-Понсе и др., които биха загубили голяма част 
от колорита и емоционалното си въздействие без употребата на разгеадо. 

Защо разгеадо е предпочитан похват от съвременните композитори в 
техните творби можем да установим след изясняване на неговата специфика. 

Същност на разгеадото, като технически похват
Разнопосочни са определенията за похвата в методическата и дидак-

тична литература за класическа китара: „удар с четирите пръста на дясната 
ръка по всичките или няколко струни“ [Панайотов, Л, 1984, с. 13]; „Буквално 
„биене“ върху струните“ [Константинов, Д, 1995, с. 35] „...по-скоро перку-
сионен ефект, отколкото дрънкане. Осъществява се, чрез удряне по струните 
с обратната страна на ноктите“ [Tennant, S. 1995, p. 44]; „Възходящо дрънка-
не (към 1-ва струна – бел.авт.) с палец на дясна ръка или с обратната (плоска) 
част на ноктите на пръстите на дясната ръка по струните на китарата, или 
низходящо (към 6-а струна – бел. авт.) плъзгане по струните с върховете на 
пръстите или палецът. [Strizich, 1980, v. 15, p. 592] 

Тези определения подчертават нестандартното в похвата – необичайно 
звукоизвличане с пръстите на дясната ръка по отношение на два еле-
мента: 

1. звукоизвличане с външната част на ноктите. При разгеадо пръ-
стите на дясна ръка се разгъват в посока навън от дланта1 и зазвучават стру-

1  Стандартното звукоизвличане при класическата китара изисква прибиране на пръстите 
от основната фа?ланга към дланта, което позволява струната да премине последователно през 
възглавничката и нокътя. (Бел. авт.)
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ните с външната част на ноктите. Това движение активира, т.нар. екстензори 
или разгъвачи, докато флексорите или сгъващите мускули се използват при 
изпълнение на технически похвати, като тремоло, арпежи и др. Следова-
телно, овладяването на технически похват разгеадо балансира мускулните 
групи на дясната ръка. Това увеличава самостоятелността, силата и ловкост-
та на пръстите, което влияе пряко върху качествата на тона и техническата 
сръчност; 

2. употребата на кутре1. Кутрето се отбелязва в нотен текст с буквата 
c2 или с буквата e3. 

Съществуват различни комбинации между пръсти и палец на дясна 
ръка, които формират основните видове разгеадо.

Видове разгеадо
В методическата литература няма установена класификация на видове-

те разгеадо. Признаците, по които могат да се диференцират те, са: 
а) брой пръсти на дясна ръка (от 1 до 5 пръста);
б) използване на палец (с или без участие на палец);
в) посока на движение на пръстите (само възходяща/низходяща или и 

в двете посоки).
Тези признаци при различните автори-методисти или изпълнители се 

срещат комбинирано. Напр. в книгата „Методика на обучението по китара“ 
П. Панайотов определя 3 вида разгеадо: 1. обикновено – „получава се при 
удар на един, два или три пръста едновременно в двете посоки върху една 
или повече струни“, 2. разчленено –„изпълнява се с редуване на пръстите 
/i-m-a/, като ударите са само в една посока“ и 3. тремоло – „редувайки се 
пръстите удрят струните в двете посоки“ [Панайотов, П., 1995, с. 72-3 – 
подч. мое, С. Д.]. 

Различно от П. Панайотов, О. Хереро в метода „Aprende guitarra 
flamenca con Oscar Herero“ („Научете фламенко китара с Оскар Хереро“) де-
финира не 3, а 2 вида разгеадо – обикновено и сложно. Видно е сходство 
между двамата автори по отношение на първи вид разгеадо. О. Хереро по-
мества следните обяснения – „това са разгеади съставени от една музикална 
фигура“ и пояснява „обичайно се изпълняват с палец (p), показалец (i) или 
среден (m) пръст, но също заедно с a-m-i.“ (Herero, 2000, p. 8) Пример за 

1 В китарната методика е прието само палец (p), показалец (i), среден (m) и безименен (a) 
пръсти да участват в звукоизвличането на дясната ръка. Има различни школи, като гръцката, 
които използват и кутрето, но това все още са единични практики, а не общоприети и утвърде-
ни. (Бел. авт.)
2  От испанското наименование на пръста – chiquito, което в буквален превод означава „мъ-
ничък“ [Tennant, 1995, р. 44]. 
3  От extreme (испански) – краен [Константинов, 1995, с. 29]
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такъв вид разгеадо намираме в пиесата „Пролет“ (Verano Porteño) от Астор 
Пиацола (вж. н. пр. № 1, т.т. 25 и 26).

Нотен пример № 1, Astor Piazzolla – Verano Porteño (т.т. 24-27)

Сложните разгеади O. Хереро разделя на такива без и с участие на 
палец. При тези без палец четирите пръста (i, m, a, e) свирят на групи в 
различни комбинации от по три – mii, четири – amii или пет тона – eamii 
(съответно с два, три или четири пръста в различни посоки). При посоче-
ните видове показалецът се движи в посока към първа струна и после се 
връща към шеста струна, т.е. възходящо и низходящо, а останалите пръсти 
се движат в посока към първа струна. Тези видове разгеади се изпълняват 
предимно от четвърта или пета струна и във видео към своя метод Хереро 
обяснява, че са перкусивни, т.е. при изпълнението им всеки пръст прави са-
мостоятелно движение и пада, като „чук“ върху струните. Комбинациите с 
палец от своя страна са неперкусивни. Те имат мек, лек звук, който е след-
ствие от последователното плъзгане на пръстите върху струните. Участието 
на палеца е свързано с активна пронация (разгъване) и супинация (сгъване) 
на предлактието. Тези движения изискват и активно участие, гъвкавост на 
китката, но не следва да се изпълняват чрез сгъване на лакът. Възможните 
комбинации са: peami, pami, pai, pmp. При изпълнение на първия тон с палец 
движението е към шеста струна, докато пръстите се движат възходящо (към 
първа струна). Изключение прави последната комбинация пръсти, в която 
палецът има две движения – в низходяща и във възходяща посока. Възможен 
е известен паралел между сложните разгеади на О. Хереро и тремоло разге-
адото на П. Панайотов по отношение редуването на пръстите и двете посоки 
на движение.

В контекста на казаното можем да приемем дефинираните видове раз-
геадо условно, защото много рядко в практиката те се срещат в чист вид. В 
репертоара от съвременни композитори за класическа китара често в непо-
средствена последователност се прилагат сложни и прости разгеади. Напри-
мер: Хоакин Турина – Соната оп.61 Allegro vivo (III част – вж. н.пр.№2, т.5 и 
6) и „Рафага“ оп.53, Хоакин Родриго – „Пасакалия“ от цикъла Три испански 
танца (вар. №8), „Концерт Аранхуес“ –  Allegro con spirito (I част, начален 
мотив на интродукцията), Лео Брауер – „Танц Алтиплано“, Морис Охана – 
„Тиенто“ и др.
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Нотен пример № 2, Joaquín Turina – Allegro vivo (т.т. 1-6)

Често изборът на прилаган вид разгеадо е въпрос на интерпретация 
и технически възможности. В творбите за соло китара от класически ком-
позитори едни и същи означения могат да бъдат изпълнявани от няколко 
комбинации от пръсти, които дават различен звуков резултат, но отговарят 
на написаното в нотния текст. При камерни или ансамблови произведения 
е повече от необходимо да се използва една и съща пръстова комбинация 
от всички изпълнители. Преди по-подробно да се спрем на методиката на 
усвояване и интерпретация на похвата, е нужно да изясним означенията, с 
които се изписва.

Означения за разгеадо в съвременната нотна литература за 
класическа китара

Изключително разнообразно е обозначаването на разгеадо в съвремен-
ните издателства за класическа китара. Най-общо се открояват:

z– права линия завършваща със стрелка, която е поставена вертикално 
върху петолинието пред акорд или над него (размерът на линията може 
да бъде различен – по-малък или по-голям);

z– вълнообразна линия завършваща със стрелка, която е поставена верти-
кално на петолинието пред акорда (вж. н. пр. № 1);1 

z– стрелки, които са поставени върху отвесната чертичка на нотния знак. 
В определени случаи, за улеснение на акордовия нотопис се изписва 
само първият акорд от групата, останалите се маркират чрез отвесни 
черти със стрелки, указващи посоката на движение на пръстите (вж. н. 
пр. № 1);

z– символи ˅˄, които имитират стрелки, поставени над акорда или върху 
отвесната чертичка на нотния знак. Тези символи в определени случаи 
се допълват от буквени означения (p – палец или i – показалец) или 
други индикатори (точки или звездички) по преценка на автора. При 
тези случаи в изданието се помества легенда, която обяснява изпълне-
нието на всички специфични знаци;

z– дума „Rasgueado“ или съкратено „Rasg.“, която се изписва над петоли-
нието. Продължителността на изпълнение на похвата за постигане на 

1  В практиката на класическата китара идентично на това означение е използваното за арпе-
джато (плъзгане на палеца по струните от шеста към първа).
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по-голяма яснота се указва с пунктирана или непунктирана линия над 
петолинието. (вж. н. пр. №№ 1 и 2).
В т. 5 от н. пр. № 2 означението за разгеадо се съчетава с това за тремо-

ло-вибрато. Най-често в съвременната литература за класическа китара се 
прилага последното от изброените по-горе означения.

Методика и приложение на похвата
Oвладяването на техническият похват разгеадо допринася съществено 

за подобряване техниката на дясната ръка. Основна цел при преподаването 
му е правилното усвояване на самото движение. В този контекст е добре да 
се започне с упражнения без инструмент.

Нитин Арора дава подробни и ясни сведения за позицията на ръката и 
пръстите в книгата „Rasgueados are for everyone“ („Разгеадите са за всички“). 
Според него дясната ръка се поставя в обичайна позиция за свирене. На-
пълно отпуснати са мишница, лакът, китка и пръсти. Пръстите се свиват от 
основната фаланга в юмрук, така че върховете на ноктите да докоснат леко 
вътрешната част на дланта. Палецът (p) е изнесен пред тях без напрежение. 
Показалецът (i) попада в основата на палеца, а останалите пръсти се нареж-
дат след него в полукръг, така че да се усеща леко напрежение в трите стави 
(основна, средна и нокътна). „Следва да има достатъчно разстояние между 
пръстите и дланта така, че да може лесно да се вмъкне молив в празнината.“ 
[Аrora, N., 1995, p. 8]. Това води до идеята, че е възможен и обратен подход 
при нагласяне на пръстите към дланта, т.е. слага се молив опрян леко до 
дланните възглавнички на пръстите под кокалчетата. Пръстите се заоблят 
около молива, така че да докосват дланта с върха на ноктите. Китката оси-
гурява такова положение на вече оформения юмрук, че при звукоизвличане/
удар пръстите да попадат под ъгъл от 45º спрямо струните. При добро поста-
вяне на юмрука, с едно движение се „отварят“ всички пръсти. 

Върху друг аспект от усвояването на похвата набляга Чарлз Дънкан. В 
„The Art of Classical Guitar Playing“ („Изкуството на класическото свирене 
на китара“) той твърди, че е нужно поставяне на палец върху шеста струна, 
което осигурява стабилност на ръката. В процеса на упражняване поставя-
нето на палец върху ниска струна1, като опора, е изключително резултатно и 
уместно. Движенията на пръстите следва да са бързи и перкусионни. За да се 
случи това, с основно значение е релаксацията/отпускането на всеки пръст 
преди изтласкването на следващия от дланта. Това е показано нагледно във 
видео на Пепе Ромеро, поместено в канал на Andrey Parfinovich в YouTube с 
наименование “Pepe Romero Rasgueado“. Най-трудно разгъването се реали-
зира с кутре, защото е по-слабо и късо от останалите пръсти. „Не се старайте 
1  В китарната методика, под „ниски“ струни се разбират четвърта, пета и шеста струни (бел. 
авт.).
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да покривате всички струни с всеки пръст“ – съветва Дънкан и добавя: „Из-
ползвайте естествения ход на пръстите, за да проследите възходящия модел, 
при който нито един пръст не свири повече от три струни. Припокриването 
на тоновете създава илюзията, че всеки път удряте шест струни“.1 [Dunkan, 
1980, p. 102]

За да се овладее добре свиренето на разгеадо, е много важно то да се 
упражнява първоначално в бавно темпо от по-просто към по-сложно, т.е. 
от обикновени/прости видове към по-сложни (без и с палец), и с метроном. 
Китката следва да бъде освободена от излишно мускулно напрежение, a си-
лата и бързината на движение на отделните пръсти да бъде еднаква. Звуч-
ността е изравнена, като обичайно акцентът се поставя върху първия тон/
пръст от групата. Ежедневните и добросъвестни упражнения за усвояване 
на похвата следва да са краткотрайни. Препоръчителни са серии от по само? 
5 до 10 минути, но всекидневно в рамките на два-три месеца. При продъл-
жителна работа предмишницата и сухожилията се преуморяват и може да се 
усети лека болка в областта на дланта. Похватът изисква време, търпение и 
упоритост, за да се овладее професионално.

Въпреки всички ползи, които носи за техническата стабилност и раз-
витие на пръстовата техника, похватът разгеадо следва да се усвоява в един 
по-напреднал етап от обучението, след стабилизиране на постановката и 
овладяване на други основни технически похвати, като арпежи, легато, фла-
жолети, баре, вибрато и т.н. Може би това е една от причините той да не 
намира голямо приложение в началните школи, методите за техническо усъ-
вършенстване и етюдната литература. Методи за класическа китара, които 
включват овладяване на разгеадо, са: Скот Тенън „Pumping Nylon“ и Хуберт 
Кепел “The bible of classical guitar technique“. Съществуват доста ръковод-
ства за фламенко китара, които детайлно разглеждат различните видове и 
овладяването на разгеадо (Д. Константинов – „Изкуството на фламенко ки-
тарата“, О. Хереро – „Aprende guitarra flamenca con Oscar Herero“, Й. Ана-
стасакис – „The Art of Rasgueado“ и др.). Те биха могли да се използват от 
педагозите по класическа китара, като помощен материал.

Техническият похват разгеадо е атрактивен и прилаган от съвременни-
те композитори в произведенията за класическа китара, защото увеличава не 
само изразните средства, но също и динамичния диапазон на инструмента 
(напр. Пламен Арабов – „Лале ли си, зюмбюл ли си“). При художественото 
оформяне на творбата той дава възможност за разнообразяване на звученето 
и достигане на бързина при интерпретиране на акордови последования, т.е. 
по естетичен начин надгражда акордовата техника. Лесно слухово отличим с 
характерния си мощен, пробивен, ярък, дрънчащ звук, разгеадо е необходи-
1  В конкретния  пример Дънкан говори за редуване на пръстите cami във възходяща посока 
към първа струна.
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ма сръчност в техническата палитра на всеки професионален китарист. Това 
налага доброто му познаване, цялостно изучаване и прилагане, там където е 
изписан по начин, който да допринесе за постигане на стилова и интепрета-
ционна прецизност и правдивост. 
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ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ ЗА ОВЛАДЯВАНЕ  
И ОПАЗВАНЕ НА НАРОДНАТА ПЕСЕН ДНЕС

проф. д-р Светла Калудова-Станилова 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Народна песен е част от българската идентичност. Тя е най-цен-
ното достояние на народа, изразяваща неговата душевност. Преминала през раз-
лични епохи, тя търпи странични влияния, които водят до промяна на някои от 
специфичните й белези. Днес съществуват някои фактори, които допринасят за 
тази промяна. Главната цел за изпълнители, преподаватели, композитори и техни-
те последователи е да съхранят основните белези на фолклорната песен и изпълни-
телство, които ни отличават в световен мащаб.

Ключови думи: народна песен, стил на изпълнение, фактори, водещи към про-
мяна на специфики.

FAKTOREN, DIE KONTROLLE UND ERHALTUNG 
DES VOLKSLIEDES HEUTE BEEINFLUSSEN 

Prof. Svetla Kaludova-Stanilova, PhD 
AMDFA „Prof. Asen Diamadiev“ – Plovdiv

Summary: The folklore song is part of the Bulgarian identity. It is the most valuable 
asset of the people and is expressing their soulfulness. Having gone through different 
epochs, it suffers side effects, which lead to a change in some of its specific features. 
Today, there are some factors that contribute to this change. The main goal for performers, 
composers, and their followers is to preserve the main features of the folklore song and 
performance that distinguish Bulgaria across the globe.

Keywords: folklore song, performance style, factors leading to change of specifics.

Днес съществуват много въпроси, свързани с отношението към цен-
ностите на миналите епохи, към фолклорното богатство и неговото преос-
мисляне, съобразно естетическите потребности на времето. Със своята по-
етична същност с дълбочината на чувствата, с красотата на художествените 
образи, народната песен разкрива богатата душевност на българина, негово-
то трудолюбие и надежда за по-добър живот. Българският музикален фолк-
лор, изпълняващ ролята на градивен елемент в националната ни култура, и 
днес достига до нас като утвърдена художествена ценност, запазила специ-
фичната характеристика на отделните региони. Въпреки отдалечеността му 
от традиционните битови форми на съществувание, той продължава да има 
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своите изпълнители и почитатели да бъде жив, съобразно духовните потреб-
ности на времето.

Според думите на Динеков: „Макар и днес да продължава да същест-
вува, да се разпространява и развива, фолклорът е претърпял съществени 
изменения, преминал е в нова фаза от своето развитие. С оглед на това ние 
различаваме традиционен и съвременен фолклор... Традиционният фолклор 
продължава своето развитие до първите десетилетия на ХХ век.“ [1]. След 
това той постепенно променя своята функция и предназначение. Така в съ-
времието се говори за „фолклорна и нефолклорна музика“ [2], „предмодерен 
фолк“, „фолклорна музика в модерни полета“ [3] и др. Ясно е, че днес ди-
намиката на живот налага приспособяването на фолклора към съвременната 
културна среда.

Пред нас възникват редица въпроси, свързани с начините на усвояване 
на фолклорната песенност, как се осъществява приемствеността днес, кои 
са механизмите, какви белези придобива в наше време? Тези въпроси оста-
ват открити. Въз основа на казаното, адаптирането на традиционните форми 
можем да разгледаме като процес, при който същностни елементи от една 
културна традиция продължават да функционират по нов начин.

Знаем, че усвояването на фолклорната песенност и изпълнителство в 
традицията е свързано със семейно-родовата школа, с трудовата дейност, 
обредите и социализацията на личността. Чрез съвместното пеене с баба, 
майка и сестра, още от детска възраст се създават изпълнителски навици. 
Децата са „потопени“ в пееща среда, в която овладяват и репертоар, носещ 
регионалната характеристика. При различните възрастови групи се открояв-
ат даровитите певици, които са обект на подражание и критерии за нивото 
на художествената култура на общността. При такива условия са се „обуча-
вали“ в традицията поколения народни певци, чиито песенен репертоар и 
изпълнителство са образец за много техни последователи и до днес: Радка 
Кушлева, Георги Чилингиров, Атанаска Тодорова, Мита Стойчева, Магда 
Пушкарова, Вълкана Стоянова, Йовчо Караиванов, Йорданка Илиева и ре-
дица други.

От личните ми дългогодишни теренни наблюдения и изследвания на 
песни и маниер на изпълнение от Тракия, Сeверна България и Родопите, как-
то и от разказите на информатори, родени през първата половина на ХХ в., 
констатирах следното: 

Певците, свързани с традиционните форми на фолклорното изпълни-
телство усвояват песента по емпиричен път и въпреки че нямат обяснение за 
фонаторния процес и маниера на изпълнение, репертоарът на много от тях 
e обект на подражание. Това потвърждава закодираните големи музикални 
заложби у българина. Талантливите певци по свой начин развиват гласо-
вите си умения според изискванията на регионалния репертоар и начин на 
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пеене. За тях най-съществени в т.н. „нашенско пеене“ са: вярната мелодия, 
орнаментика и хубавият глас, „верният такт“, локалният говор и неговото 
произношение. Те си служат със свой „фолклорен език“ (думи като дарба = 
музикалност, гърло = ларинкс, „въртѝ“ = орнаментира, кадифе = тембър, ко-
лянце = фраза) и др. Утвърдените музикални термини в теория на музиката 
за тях са неразбираеми. Заедно с това практиката доказва, че музикалното 
ухо на традиционния певец е взискателно към интонацията и качествата на 
певческия звук.

В традицията умението за слушане и възприемане на музика е не 
по-малко съществено от изпълнението. Самото създаване и съхраняване на 
музикалния материал и маниер на изпълнение зависят от коректива, вна-
сян от слушателите. Творческият процес е непрекъснат низ от повтарящи 
се съставки: изпълнител, произведение, слушател. Изпълнителят е свое-
образен творец, а слушателят – потенциален изпълнител – творец. Всичко 
това неминуемо се отразява на песента, която се променя във времето и в 
пространството. Всяко поколение приема наследената култура избирателно, 
актуализира подбраното към социалните нужди на своето време, доразвива 
съдържанието и идейно-естетическата му същност и така го предава на ид-
ните поколения. В общи линии това са някои характерни традиционни сти-
лови особености, които за радост все още се наблюдават в отделни региони.

Днес сме свидетели на упадък на домашното традиционно изпълни-
телство. Все по-малко и по-рядко нашата народна музика звучи в българския 
дом. В съвремието, приемствеността във фолклорното изпълнителско изку-
ство можем да отчетем при влияние на някои фактори:

– Със задоволство можем да подчертаем особеното значение на про-
веждащите се периодични прегледи на народното творчество, събори-над-
пявания (регионални и национални), конкурси на имената на изтъкнати на-
родни певци, творчески срещи. Това е начин за поддържане и поощряване на 
традицията. Самата подготовка за участие в тези форуми е свързана с издир-
ването на местните носители. Те сами се явяват на сцената като изпълнители 
или предават песни от своя репертоар, за да бъдат изпълнени от по-младото 
поколение певци в своеобразна форма на приемственост от поколенията. 
Тези прегледи се посрещат от населението с голям интерес и се превръщат 
в истински народни празници, а това показва, че любовта към песенното и 
инструменталното изкуство е още жива.

– Организирането и провеждането на редица национални и междуна-
родни конкурси за фолклорно пеене също стимулира младите таланти за из-
ява, за подбор на подходящ репертоар, който да бъде оценен по достойнство 
от журито. Тук възниква въпросът за състава и компетенциите на членовете 
в журито и техните критерии за реална оценка. „Нароилите“ се напоследък 
фестивали, празници, творчески срещи и други форуми показват, че поради 
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ред причини в състава на оценяващите присъстват административни лица, 
спомоществователи и други, които са далече от музикалното изкуство, из-
пълнителска техника, качества на звука и стилистика. Липсата на критерии 
за оценка и различни други подбуди водят до „обезличаване“ същността на 
думата „конкурс“. Участниците губят реална преценка за собствените си из-
пълнителски възможности и ниво на художествено израстване в съответната 
категория и възрастова група.

– Придобиването на широка публична известност и професионална 
изява на много народни певци чрез медиите е друга съвременна форма на 
приемственост, тъй като предаванията отговарят повече на устния характер 
на разпространение на фолклора. Важно е да отбележим, че последиците от 
този начин на популяризация са двустранни:

а) Положителните можем да отчетем в следното:
z– Има възможност да се предлагат изпълнения на различни песни и из-

пълнители чрез подбор (в зависимост от информираността и компетен-
цията на музикалната редакция);

z– Звучат песни от различни фолклорни области;
z– Много често изпълнителският маниер и репертоар на певците е подло-

жен на анализ, който обогатява общата култура на слушателите;
z– По този начин се издига и формира вкусът на слушателите;

б) Отрицателните последици са:
z– Разпространението на едни и същи песни води до ограничен достъп и 

пълно обезличаване на репертоара за различните музикално-фолклор-
ни области;

z– Популяризирането на лесно достъпен репертоар за масовата аудитория 
намалява параметрите до приоритет на песни от определени области;

z– Медиите отнемат възможността да се пее „на живо“ в семейна среда 
и песните да се предават на поколенията. Теоретически това означава 
пълно прекъсване на традицията.

z– Под влияние на новите социално-икономически условия на живот сe 
промeня функцията на народната песен. Песенният фолклор има уди-
вителната приспособимост към високите норми на съвременното му-
зикално мислене. Днес той заема качествено различно място в худо-
жествената практиката. Неговите задачи са основно естетически. Ако 
все още някои приложно-практически функции на песенния фолклор 
„мъждукат“ в спомените на най-възрастните информатори, то в съзна-
нието на съвременните активни изпълнители, народната песен живее 
като изкуство от съвременен тип. Съвременните изпълнителски прояви 
са свързани преди всичко със сцената и звукозаписното студио. Там 
песента става художествен продукт, зависим от вокалната техника на 
певеца от неговата музикална култура и сценично поведение. Появява 
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се изпълнителят-личност. И колкото това да противоречи на една от 
характерните черти на народното творчество (неговата анонимност), 
стремежът към признаване и оценяване на отделната изява е същест-
вен стимул за продължаване на певческата традиция. Изпълнението 
на най-добрите в публичното пространство е пример за подражание. 
„Избраният“ певец води след себе си останалите, повишава грижата 
към изпълнителския стил и майсторството на изпълнителската школа. 
Това поставя проблема за вокално-техническите умения  и стила на 
изпълнение. 
В съвремието особено актуални са въпросите, свързани с приобщаване 

на младото поколение към фолклорното изкуство. Дали то намира естетиче-
ски ценности във фолклора и колко го предпочита пред други „комерсиал-
ни“ художествено неиздържани жанрове? Нека се замислим как и с какво от 
народната музикална традиция общува младият човек, по какъв начин и в 
какъв вид достигат до него образците на традиционния изпълнителски стил? 
На тези въпроси неминуемо трябва да се потърси отговор в пряка зависи-
мост от общата и музикална култура на младото поколение – такава каквато 
сме му я дали. Тук на преден план изпъква ролята на семейството, прия-
телския кръг, интонационната среда, социалните контакти. Много от децата 
днес слушат и подражават на поп-фолка, защото той звучи навсякъде. Всич-
ки сме свидетели как този феномен „залива“ обществото и обърква ценност-
ната ориентация на подрастващите. Днес в средните училища се обучават 
поколенията, които израснаха с този жанр, а гимназиалната възраст е тази, 
в която учащите се професионално се ориентират към фолклорната наука 
и изпълнителство. Музикалните училища по фолклор и специализираните 
паралелки в СОУ са местата, където се насочват деца, които имат някакъв 
интерес към фолклора. Друг е въпросът доколко тези деца са мотивирани за 
това. И тук на преден план изпъква решаващата роля на преподавателя по 
народно пеене – да изгради база, върху която ще се развиват музикалните и 
вокално-технически умения на детето. 

По общо мнение и наблюдение, спада интересът към народните ин-
струменти. Обратна е тенденцията при народното пеене, но тук има две на-
соки за мотивация:

а) Който учи народно пеене, ще може да пее поп-фолк, следователно 
ще живее в „блясъка“ на днешните „звезди“ и ще има високи доходи.

б) Сред обществото е популярно мнението, че да пееш е много лесно. 
Много родители насочват децата си към пеене, защото „нищо друго не им 
се отдава“.

През последните няколко години, като цялостно впечатление, се налага 
недостатъчната обща музикална подготовка на децата в по-ниските степени 
на обучение, за да продължат образованието си във ВУ. Някои от тях имат 
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съществени пропуски в музикалното възпитание, наравно с това нямат фор-
мирани навици да се трудят, липсва им интерес към знание. И тук възниква 
въпросът за критериите при подбора на кандидатите. Знаем, че този въпрос 
става все по-наболял. Оформят се две страни на проблема:

z– от една страна организацята на учебния процес и умението на педагога 
да „запали“ интереса на ученика към фолклорната материя;

z– и от друга извънаудиторната заетост на ученика – средата, в която жи-
вее и общува. 
Като най-съществен остава въпросът за вокалното обучение и запаз-

ване спецификата на изпълнителския стил в различните нива на обучение в 
нетрадиционна обстановка. Тук ролята на вокалния педагог е все по-значи-
ма. Решаващи са прилаганите от него методи, достатъчната му осведоменост 
по проблемите и неговият опит – изпълнителски и педагогически. Важно е 
да се изтъкне до каква степен в учебния процес намира приложение анали-
тичния подход към регионалните песенни образци, техните изпълнители и 
спецификата на вокалната техника.  Обезпокояващ е фактът, че голяма част 
от изучаващите фолклорно пеене все по-малко се интересуват от репертоара 
и стила на изпълнение на старите майстори, вълнуват се повече от „новите 
– авторски песни за забавление“. Общо надделява интереса към по-лесния 
стил и репертоар. Това води към някои негативни тенденции в различните 
фолклорни области, които показват:

z– Преобладаване в публичното пространство на песни от определени 
области: Тракия, Странджа, Родопите и най-вече от Пиринския край. 
По-малко звучат в национален ефир песни от Пазарджишко, Шоплука 
(граовски песни), Северна България и Добруджа. Голям брой стойност-
ни песни „залежават по рафтовете“, без да достигат до слушателската 
аудитория. По-рядко се предлагат на пазара звуконосители с реперто-
ар от старите майстори (този факт засяга почти всички области). Това 
води до неинформираност на младото поколение (учащи се и препода-
ватели) и липса на база за сравнение, относно маниера на изпълнение в 
различните поколения певци.

z– Наблюдават се негативни тенденции и в отделни компоненти от ма-
ниерите на изпълнение, присъщи за различните музикално-фолклорни 
области изразени в: 
а) Промяна на звукоизвличането и употреба на певчески похвати, чуж-

ди на традиционните. Така например: под влияние на някои комерсиални 
подбуди и създаване на авторски песни откритото звукоизвличане в Тракия 
се заменя от някои певци с полузакрито.

б) Родопски песни се пеят с неприсъщо вибрато или се пренасищат с 
„глисандо“, смесват се орнаменти. Всичко това води до деформация на звука 
и заличаване на стиловите характеристики.
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в) Младите народни певици все още не могат да достигнат майстор-
ството на по-старото поколение при „граовско пеене“;

г) Все по-рядко се чуват едни от най-интересните певчески похвати в 
Пиринската фолклорна област – „ацане“ и „пеене на високо“; 

д) Недостатъчно се обръща внимание и на фонетичната страна на реги-
оналните говорни диалекти.

От всичко казано, съществува реална опасност от унифициране на сти-
ловете и обезличаване на традиционния феномен, изразен в регионалната 
обагреност на певческия стил на изпълнение.

Проблемът за стила е актуален и при многогласното третиране на на-
родната песен. Определено то е стъпка в нейното еволюционно развитие, 
като реална необходимост. Този проблем намира проявление в четири на-
правления:

а) запазване спецификата на песенния стил с регионалната му характе-
ристика, съобразно основния напев;

б) до каква степен народопесенният стил присъства в творческия по-
черк на композитора;

в) степен на подготовка на диригента и неговата информираност;
г) развитие на вокалната техника на народния певец, съобразно творче-

ските търсения на композитора. 
Това са въпроси, които вълнуват поколения певци, диригенти, педаго-

зи и слушатели. Голямото разнообразие на изпълнителския стил и похвати 
в традиционната музикална култура създава затруднения при многогласния 
ансамбъл. Тaм вокалната работа с всяка певица, партия, цял хор се явява 
задължителен етап. Регионалните специфики, относно изпълнителската тех-
ника, се явяват като средство на художествената изразност. Народопесенни-
ят изпълнителски стил е основа за изграждане на песните за народен хор в 
творчеството на Ф. Кутев и неговите последователи. За да се запази и изтък-
не регионалната обагреност на фолклорния първообраз, много от основните 
напеви в тях са разучавани чрез демонстрация от съответната изпълнител-
ка, като: „Лале ли си, зюмбюл ли си“ – Верка Сидерова; „Планино, стара, 
планино“ – Надка Караджова; „Кажи, кажи, Ангьо“ – Роза Цветкова и др. 
Известно е, че Кутев остава верен на „чистия стил“ до края на творческия 
си път. Някои от шедьоврите за народен хор на Красимир Кюркчийски са 
създадени за конкретна певица, на която той поверява солистичната партия: 
„Калиманку, Денку“ – Янка Рупкина; „Изповед“ – Надежда Хвойнева, „Лепа 
Яно“ – Олга Борисова и мн. др. Композиторът и диригент Стефан Мутафчи-
ев успя да превъплъти регионалната специфика на песенния изпълнителски 
стил и покаже претворяването му в цял хор. Повече от неговите песни са 
написани специално за хора към ФА „Тракия“ – Пловдив: „Леле, Яно“, „Гьо-
ре дос“, „Секой фали“, „Седи мома“, „Фимийко“, „Осем пролетни песни“, 



119

„Мори, дюлбер севдо“, „Хубава мома“ и др. С усложняване на композицион-
ния език и употребата на съвременни алеаторни и сонорни изразни средства, 
фолклорният песенен стил се представя и в творчеството на композиторите 
Петър Льондев, Николай Стойков, Иван Спасов и др., не само като регио-
нална обагреност, но и в национален план. Похвати, взети от традиционна-
та певческа практика, като: автентичен двуглас, пеене в прими, паралелни 
секундови ходове, антифонно пеене, солистичните партии с предпочитание 
към високи или ниски гласове с характерен тембър, приложение на различни 
вокални техники и инструментално третиране на фолклорния глас. По този 
начин композиторите поставят на изпитание вокално-изпълнителските спо-
собности и музикалната култура на съвременните фолклорни певици.

В заключение: стиловото богатство на народната песен е сърцевината 
на нейния емоционално-естетически потенциал и национална самобитност. 
Една от най-големите опасности днес е заличаването на тези стилови разли-
чия, за което допринасят много явления в съвременната музикална практика. 
Еволюцията в третирането на фолклорния материал води до симбиоза меж-
ду традиционност и съвременност. Тя е база за творчески търсения на след-
ващите поколения (композитори и певци) за утвърждаване на социо-култур-
ната значимост на народната песен и изпълнителство.

В обема на един доклад не могат да бъдат поставени всички въпроси 
във връзка с темата, нито да бъдат изчерпани. Знаем, че фолклорното ни 
наследство е едно от средствата за духовно оцеляване на съвременния чо-
век. Нашата нация има своеобразно предимство пред ред други народи със 
съхраняването на фолклора, което ще ни даде възможност да запазим своята 
идентичност в голямото семейство на европейския дом. За всички ни е ясно, 
че както езикът е спасил корена ни, така и фолклорът ни е съхранил като 
народност през вековете. Със същата, ако не и с по-значима сила, това се 
отнася и за бъдещето. Жаждата за фолклор, мярката за достойнство и чест е 
не само смисъл, не само оцеляване, а и бъдеще. Защото естетическите пред-
стави за фолклора са по своему вечни. Защото там са мерките за добро и зло, 
за земя и космос, за преходност. 
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МЕТОДЪТ ЕВРИТМИКА НА ЕМИЛ ЖАК-ДАЛКРОЗ. 
ОБЩО ПРИЛОЖЕНИЕ И ПРЕДИМСТВА  

В ХОРОВАТА РАБОТА С ДЕЦА И ЮНОШИ
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Резюме: В практиката си на диригент на детско-юношески хоров състав 
имам наблюдението, че телата на хористите често не са достатъчно свързани 
с гласа им. В тях липсва енергия, жизненост и спонтанна реакция към музиката, 
която изпълняват. Често съм си задавала въпроса защо мен музиката истински ме 
вълнува, а хористите – не. Отговорът дойде с опита. Изненадващо за мен се оказа, 
че децата се вълнуват, изпитват емоции от пеенето, но тялото не знае как да ги 
изрази. Това ме накара да потърся методи, които да им помогнат да изразяват 
чувствата и преживяванията си чрез движение. 

Статията представя методa Евритмика на швейцарския композитор и 
музикален педагог Емил Жак-Далкроз (1865-1950), стъпвайки върху опита на 
диригенти и изследователи от ХХ и ХХI век от Англия, САЩ, Канада и Тайван. 
Описаните от тях резултати – и собственият ми последващ практически опит 
– потвърждават разбирането на Далкроз, че движението на тялото е основен 
фактор за развитието на музикално-техническите умения и артистичността. 
Методът на Далкроз е сравнително непознат сред българските хорове и техните 
диригенти, и статията има за цел да провокира интерес към прилагането му.

Ключови думи: Далкроз, Евритмика, метод, хорова работа, приложение и пре-
димства

THE ÉMILE JAQUES-DALCROZE EURHYTHMICS 
APPROACH. COMMON APPLICATIONS AND  
ADVANTAGES IN THE CHORAL REHEARSAL  

WITH CHILDREN AND YOUTH CHOIRS
Asst. Yana Deliradeva 

doctoral student at the Plovdiv Academy of Music, Dance and Fine Arts 
„Prof. Assen Diamandiev“

Summary: In my experience as a conductor of a youth choir, I initially gained the 
impression that young people‘ bodies are mostly not sufficiently connected to their voice. 
Rehearsals and performances often lacked in physical energy, spontaneity and joy. I often 
asked myself the question: why does music have such a profound effect on me, and why 
doesn’t it on the singers. The answer came with experience. To my surprise, I discovered 
that singing did indeed stir deep emotions in my singers, but their bodies did not know how 



121

to express them. This prompted me to search for methods that would help them express their 
emotions and experiences through movement. 

This article presents the singing-with-movement method of the Swiss composer 
and music educator Émile Jaques-Dalcroze (1865-1950) through the eyes of 20th and 
21st century conductors and researchers from the UK, the US, Canada and Taiwan. 
The practical results described by them – as well as my own subsequent experience as 
a conductor – confirm Dalcroze’s belief that physical movement is a major factor in the 
development of technical and artistic abilities in music. Dalcroze’s method is relatively 
unknown among Bulgarian choirs and their conductors, and the present article aims to 
provoke interest in its application conducting.

Keywords: Dalcroze, Eurhythmics, method, choral rehearsal, implementation and 
benefits 

В практиката си като диригент на детско-юношески хоров състав имам 
наблюдението, че телата на подрастващите често не са достатъчно въвлече-
ни в певческия процес. В тях липсва енергия, жизненост и спонтанна реак-
ция от музиката, която изпълняват – нещо, което е неприсъщо за детската 
природа. Телата нерядко са сковани, прегърбени, сякаш музиката и пеенето 
протичат извън тях, а не са едно цяло. Разбира се, това може да бъде отда-
дено на особеностите на тяхната възраст, на факта, че учат по цял ден, седят 
пред компютъра, нямат достатъчна физическа активност. Диригентите на 
детски състави често се озовават в отговорната и нелека позиция на първи 
музикални педагози. Те трябва да търсят начини и пътища да се свързват с 
децата, да ги мотивират и въодушевяват по отношение на музиката, да им 
дадат добра и стабилна музикална култура. Често съм си задавала въпроса 
защо мен ме вълнува музиката, а тях не. Отговорът дойде с опита. Изненад-
ващо за мен се оказа, че децата се вълнуват, изпитват емоции от пеенето, но 
тялото не знае как да ги изрази. Това ме насочи към търсенето на начини, с 
които децата да добият умения да изведат на показ своите музикални спо-
собности чрез движението на тялото. Методът Евритмика е само един от 
десетките двигателни методи, които се използват в сферата на изпълнител-
ските изкуства, но той все още не е достатъчно популярен сред българските 
диригенти на детски хорове. Целта на статията е да ги запознае с него и да 
провокира интерес към частичното вплитане на този метод в репетициите на 
българските детско-юношески хорове за постигане на по-голяма ефектив-
ност, разнообразие и приятна атмосфера за работа.

Изключително любопитно е, че телесни методи, известни от почти век, 
като тези на Александър, Далкроз, Лабан, Фелденкрайс, се оказват във фо-
куса на много съвременни музикални изследователи и се прилагат и налагат 
като модерни и творчески модели в хоровата работа. Промяната в социалния 
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живот, нарастващият стрес от непрекъснато променящите се технологии и 
забързаността на ежедневието, непрекъснатите изисквания за повече работа, 
повече учене, повече резултати допринасят за насочването на по-голямо вни-
мание върху ролята на тялото в хоровия процес. В тази статия се коментира 
методът на Далкроз, неговото приложение и предимства при хоровата рабо-
та според музикални изследователи от Англия, Америка, Канада и Тайван. 

Според Емил Жак-Далкроз (1865-1950) превръщането на тялото в добре 
настроен музикален инструмент гарантира създаване на стабилна и трайна 
музикална култура. Той вярва, че движението на тялото е в основата на раз-
витието на музикално- техническите умения и артистичност. [Жак-Далкроз, 
1921] Именно на това негово схващане е базиран първият метод за изучаване 
и преживяване на музиката чрез движение, известен като Евритмика.

По произход Далкроз е френскоговорещ швейцарец. Той е забележите-
лен музикален педагог, композитор, етномузиколог, диригент, писател, тан-
цьор, актьор и хуманист. Роден е във Виена. Майка му е пианист и препода-
вател по музика, „защитник на преподаването чрез сетивата и личния опит, 
а не просто чрез написана дума“.[Фрего, Листън, Хама и Гилмайстер, 2009, 
стр. 26] Далкроз получава музикално образование във Виенската, Парижка-
та и Женевската консерватории, като сред неговите преподаватели са компо-
зиторите Форе и Брукнер. След завършване на образованието си, Далкроз 
пътува из Европа и Северна Африка. През 1886 г. става втори диригент на 
оркестъра в Théâtre de Nouveautés в столицата на Алжир. Там той се запоз-
нава с музиката на Северна Африка.

През 1892 г. се завръща в Женева и става преподавател по солфеж и 
хармония в Консерваторията. Именно там той забелязва несъответствия 
в музикалните умения на своите студенти. Въпреки добрата си музикал-
но-техническа грамотност, те изпитват затруднения да различат слухово 
хармоничните функции и не успяват да запишат проста мелодия или хармо-
нично последование, без помощта на инструмент (пиано). Когато са изпра-
вени пред трудности с определяне на височината на тоновете или ритъма, 
те често прибягват само до механични повторения и не успяват да разви-
ят своите музикални или интерпретаторски умения. Далкроз заключава, че 
студентите изпълняват музиката механично, без да я усещат и да проявяват 
своята музикалност. Спазването на правилата ги лишава от индивидуалност, 
а преследването на изпълнение без грешки ограничава потенциала на му-
зиката да внушава. Това го провокира да разсъждава  колко важно е да има 
координация между очи, уши, ум и тяло. 

В процеса на работа Далкроз достига до извода, че слуховите възприя-
тия при децата се развиват със забележителна лекота в ранния етап на разви-
тие, когато всяко ново усещане доставя удоволствие на детето и стимулира 
у него радостно любопитство. При по-големите ученици тези възприятия 
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са възпрепятствани от предварително натрупани представи. Затова Далкроз 
започва да обучава слухово учениците възможно най-рано. Той експеримен-
тира с нови идеи и дейности. Осъзнава, че първият музикален инструмент, 
който трябва да бъде обучаван, е тялото. Затова насърчава своите ученици да 
използват жестове, ръце, крака и тяло, да усетят и изразят музиката. 

 Далкроз посвещава остатъка от живота си на това да помага на своите 
ученици да развиват способността си „да чуват, измислят, усещат и  предста-
вят, свързват, запомнят, четат и пишат, изпълняват и интерпретират музика 
(Чокси, Абрамсън, Гилеспи, Удс и Йорк, 1986). Педагогическите му идеи 
са повлияни от Песталоци.1 Далкроз се концентрира върху разработването 
на алтернативен метод за обучение по музика, с който да развие слухови-
те и ритмични способности на учениците, като тялото е основният фокус. 
Музикалните елементи се изучават и преживяват чрез движение. Далкроз 
смята, че обучението с движение е най-ефикасният начин за координира-
нето на ума (мисленето), тялото (кинестезия, ставно-мускулен усет), ушите 
(слуха) и емоциите (чувствата), като в резултат на тази координация, телата 
стават по-ефективни. (Далкроз 1967, както е цитирано в Ляо, 2002). Започва 
да разглежда „музикалното възприятие, което е изцяло само слухово, като 
непълно“ (Жак-Далкроз 1921, vii) и е дълбоко убеден, че музикалните усе-
щания, особено от ритмичен характер, изискват мускулен и нервен рефлекс 
на целия организъм. 

Детското тяло инстинктивно притежава основния елемент на ритъма 
– чувството за време. Пулсът на сърцето дава представа за време, но това 
усещане е несъзнателно, не зависи от волята и като такова няма стойност 
за изпълнението и усещането за ритъм. Дишането се използва за регулярно 
разделяне на времето като модел за такт. Дихателните мускули се съкраща-
ват под волеви контрол и могат да се управляват ритмично (подчертаваме 
всяко разделяне с по-силно мускулно напрежение). Ходенето – като идеален 
модел за пулсация и естествена начална точка за запознаване с ритъма. Дал-
кроз дава на учениците си упражнения с ходене и спиране и ги тренира да 
реагират физически на музикалния ритъм. Мускулите са създадени за дви-
жение, а ритъмът е движение. 

Тези опорни моменти са основата на метода Евритмика2. Далкроз го 
развива и прилага практически в създадения от него през 1910 г. институт 
в Хелерау край Дрезден. Институтът прекратява дейността си през 1914 г. 

1  Йохан Хайнрих Песталоци (1746-1827) – швейцарски хуманист и педагог, създател на пър-
вата система за начално обучение. Според него образованието трябва да разгърне способно-
стите на главата, сърцето и ръката, т.е. да се учи чрез сетивата и преживяванията, а не само от 
написани текстове.
2  В преводната литература в България Евритмиката се среща като Ритмика, Ритмична гим-
настика, Художествена гимнастика, Логоритмика.



124

заради началото на Първата световна война и година по-късно се премества 
в Женева под името „Институт Жак Далкроз за ритъм, музика и движение“. 
Той функционира и до ден днешен, а подобни институти и общества на Дал-
кроз се основават по-късно в Австрия, Америка, Великобритания, Испания, 
Канада, Тайван, Франция, Швеция, Япония.

Евритмиката е най-старият от всички музикални методи, който се из-
ползва днес за изучаване на музика. Прилага се във всички възрасти – от 
деца в детска градина до възрастни хора. В основата на метода стои взаимо-
действието между време, пространство и енергия. 

При музикантите методът се използва за развиване на по-стабилно 
чувство за ритъм и хармония, художествено и емоционално изпълнение, по-
вишаване на уменията за слушане и интуиция, разбиране на музиката чрез 
тялото. При танцьорите се използва за прецизиране на невербалното изра-
зяване, да се добият основни музикални представи, да се насърчи естетиче-
ското развитие. При възрастните хора се използва за подобряване на баланса 
и координацията, познавателните умения, укрепване функцията на паметта. 
Използва се в музикалната и двигателната терапия, при тийм билдинги, за 
намаляване на ефектите от стареенето.

Основните компоненти на метода са три: ритмично движение (познато 
като Евритмика), ритмичен солфеж и импровизация. Компонентите могат 
да се преплитат и да си влияят взаимно, а могат да се преподават и независи-
мо един от друг, така че ученикът да получи основно разбиране за музиката. 
Евритмиката е най-известният от трите компонента, който Далкроз развива 
последен. Бътке и Фрего1 добавят и още едни компонент, ритмопластичен 
танц.

 Музикалните изследователи на метода споделят, че няма фиксирана 
учебна програма или стандартен набор от упражнения за работа при компо-
нентите. Самият Далкроз изповядва идеята, че всеки преподавател трябва да 
развива собствени упражнения и сам да решава кое би било най-ефективно 
за индивидуалните способности на всеки ученик.2 

Евритмиката изследва връзката на движението на тялото с време-прос-
транство-енергия-тежест-баланс. Всички музикални елементи се изучават 
чрез кинестетичното преживяване, най-често чрез движението в простран-
ството. Евритмиката тренира тялото да реагира физически на музикалните 
елементи. При солфежа се акцентира върху развиването на вътрешния слух, 
на разпознаване височината на тоновете и хармонията. Импровизацията се 
занимава с нюансирането на музикалните елементи чрез физическо и му-

1  Марла Бътке и Дейвид Фрего са автори на най-новата книга за използването на Далкроз в 
хоровата работа. Книгата е снабдена с видео приложения с демонстрация на упражнения.
2  Сертифицираните преподаватели по Далкроз смятат, че методът може да бъде преподаван 
само от дипломирани учители.
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зикално творчество, а в ритмопластичния танц кулминират заниманията по 
Евритмика в спонтанно творческа импровизирана реакция към музиката. 
Самото тяло се превръща в музика.

Заниманията с Евритмика целят да се „създадат многобройни авто-
матизирани действия, които да осигурят цялостен мускулен рефлекс“ и да 
се „установи стабилна връзка между ума и тялото“. (Далкроз, 1916, както е 
цитирано в Бътке и Фрего, 2021). С други думи, да се използва ритмично и 
целенасочено движение. За да постигне тези цели, Далкроз създава интерак-
тивни игри и упражнения, които по-късно включва и в другите компоненти 
на метода.

Игрите са пет и представляват: 
z– Бърза реакция на играта или незабавен рефлекс. 
z– Следване. 
z– Замяна. 
z– Прекъснат канон. 
z– Непрекъснат канон. 

Децата възприемат много по-лесно абстрактността на музикалните 
представи, когато към тях се добави движение, защото разбират по-директно 
връзката между елементите пространство –енергия–тежест–баланс. Учени-
ците натрупват свой репертоар от физически рефлекси, свързани със звука 
чрез възможността да усетят тежестта на четвъртината нота, да ходят успо-
редно с движещата се мелодия или да изобразяват с тялото си напрежение-
то на крешендото. За силните времена се използват големи движения, а за 
слабите – малки. При заниманията с Евритмика се използва ръчен барабан, 
пиано или предварително записана музика. Обучаващите се работят индиви-
дуално, по двойки или по групи, като изразяват с тялото си това, което чуват, 
т.е. реагират на елементите на музиката. 

При компонента ритмичен солфеж, Далкроз поставя акцент върху 
активното и творческо използване на ритмични движения при работата за 
подобряването на абсолютния и вътрешния слух. Специално набляга на раз-
витието на вътрешния слух, който счита за основа в усъвършенстването на 
слуховите умения и по-успешното взаимодействие с нотните знаци. 

Чрез движението учениците получават визуално и сензорно усещане 
за взаимоотношенията между тоновете (цял тон и полутон), малки и големи 
скокове, както и за структурата на мажора и минора. За солфежа се използват 
ръчни знаци за определяне на целите тонове и полутонове в рамките на една 
октава на съответната гама. Интересно е, че Далкроз използва солфежа за 
разпознаването на хармоничните функции. Изисква от учениците да пока-
жат, че разбират акордите, като изобразяват с ръцете си основата на всеки 
един от тях. 

Веднъж овладели ритъма и височината на тона, учениците могат да 
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преминат към импровизацията (физическо и музикално творчество) – ин-
теграцията и спонтанната реализация на всички елементи, усвоени в Еври-
тмиката и солфежа. Далкроз смята, че децата започват да общуват най-на-
пред  чрез своето тяло (ръце, крака, очи, пръсти и т.н.), затова е подходящо 
първият им досег с музиката да става именно чрез тялото. 

Децата взаимодействат и изразяват музикалността си в съответствие с 
тяхното физическо и познавателно развитие. Импровизационните умения се 
развиват последователно. Могат да се използват различни ситуации, в които 
обучаващият да импровизира на пианото, а децата да реагират на промените 
в музикалния характер или да импровизират движения, докато друго дете 
реагира на импровизацията със съпровод на барабанче, пиано или с глас. 
Първо се започва с импровизация на тялото, а после се премества върху ин-
струмента (гласа). Движим се, докато импровизираме.

Ритмопластичният танц (познат още като Пластика) представлява из-
разително въплъщение на музиката чрез индивидуални или групови движе-
ния. Тялото се използва като изразно средство за визуален анализ на музи-
кално произведение. 

Целта на всички упражнения в Евритмиката е да се подобри концен-
трацията, тялото да свикне да устоява на голям натиск, с готовност да изпъл-
ни команди от мозъка, да се свържат съзнателното и несъзнателното, да се 
увеличат подсъзнателните способности. (Далкроз, 1921). За разбирането на 
подхода е ключово участието, а не наблюдението.

Значението на движението като техника в хоровата работа е признато 
от няколко десетилетия. Голяма част от коментарите на Далкроз са по теми, 
свързани с хоровото изкуство – пеене, дирижиране и създаване на ансамбъл. 
На базата на оригиналните съчинения на Далкроз, много от неговите изсле-
дователи и последователи преосмислят метода и предлагат различни начини 
за приложение, например първоначално в сферата на музикалното образова-
ние Джо Пенингтън, a по-късно и в хоровата репетиция Вилхелм Еман. 

Хибард (1994) смята, че Далкроз има основно влияние върху развитие-
то на движението на тялото като обичайно средство за работа в хоровете. 
Използването на метода може да включва философски, педагогически или 
музикални приложения във всяка сфера на хоровата практика (разучаване на 
партитура, разпяване и репетиция, жестове, сценично изпълнение). Методът 
има все повече изследователи и приложения в работата с детски и младежки 
хорове.

В изследването на Керън Дейли (2013) трима световно признати препо-
даватели по Евритмика с опит в дирижирането и петима диригенти, обучени 
по метода на Далкроз, които работят с детски, гимназиални и университет-
ски хорове, посочват три основни цели на конкретни приложения на метода 
в хора:
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z– Да се развиват хорови навици: вокални, слухови, кинестетични, ансам-
блови умения и музикалната грамотност.

z– Да се подготви цялото тяло за точно и художествено изпълнение.
z– Да се работи за постигане на немузикални резултати: острота на ума, 

творчески подход, самочувствие и поемане на риск, наслада от музи-
цирането.
Дейли обобщава, че интервюираните от нея преподаватели и дириген-

ти използват метода Далкроз и в разпяването, и по време на същинската ре-
петиция, като дейностите могат да бъдат планирани в зависимост от това 
каква партитура ще да бъде разучена или да бъдат спонтанни, в зависимост 
от нуждите и състоянието на хора.

Например:
zz Използване в разпяването във връзка с репертоара;
zz Изучаване на технически и художествени трудности от репертоара;
zz Във връзка с репертоара – да се обучават хористите на независимост 

от диригента;
zz За разрешаване на проблеми с дикцията;
zz За научаване на всички партии, а не само на собствената.

По отношение на интеграцията на метода, Дейли съобщава, че е необ-
ходимо време да се внедри цялата методика, защото когато една дейност е 
напълно нова и не се счита за обичайна в хоровата практика, то тя трябва да 
се въвежда постепенно. За да се работи по този метод е необходимо доста-
тъчно пространство в залата.

Хоровите диригенти използват различни двигателни техники за пре-
махване на физическото напрежение, подобряване на вокалните умения, 
музикалните представи и концентрацията, разрешаване на интерпретацион-
ни проблеми в репертоара, подобряване на връзката с музиката и по-голяма 
артистичност. Според Бътке и Фрего (2021) включването на упражнения по 
метода Евритмика във всяка репетиция, подпомага хористите да подобряват 
своите:

zz Ритмичност;
zz Музикалност и изразителност; 
zz Уменията за прима виста;
zz Диригентски жест;
zz Чувствителност към различните нюанси;
zz Укрепване на музикални представи;
zz Музикална интерпретация;
zz Мускулна памет.

Други ползи, свързани със социалните умения, които се култивират 
при използването на Евритмиката:
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zz Подобряване на концентрацията;
zz Наслада от социалното взаимодействие;
zz Увеличаване на самоконтрола;
zz Стимулиране на функцията на мозъка;
zz Освобождаване на тялото от напрежение;
zz Изпълване на организма с енергия;
zz Окуражаване на креативността и поемането на риск;
zz Развиване на самостоятелни и независими музиканти.

Движението е изключително важно за областта на хоровата педагогика. 
В България то все повече се възприема като необходимо средство за работа. 
В специално изготвена анкета сред диригентите на 28 български детско-юно-
шески хорове1, която цели да проучи в едър щрих нагласите за използване на 
двигателни средства, познаване и прилагане на метода на Далкроз Евритми-
ка по време на репетиция, се получи следната статистика: 80% от запитаните 
използват движения в репетиционната работа, предимно в разпяването. Поч-
ти 61% не са запознати с метода на Далкроз, 75% не знаят как да прилагат 
метода в репетициите и 10% използват елементи от него в хоровата работа.

Една от важните характеристики на Евритмиката е, че тя предизвиква 
усещания, които създават двигателни образи. Жестът осигурява богат сензо-
рен вход – слухов, визуален и кинестетичен, за който се смята, че подобрява 
паметта за музиката, а жестовата техника създава мостове между различните 
типове хора и музикалното обучение. За диригентите на детско юношески 
хорове в България методът може да бъде от голяма полза – да придаде нова 
светлина на работата им и да доставя удоволствие на хористите. 
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Abstract: This paper structures and analyzes some of the most significant problems 
in opera performances at the Republic of Bulgaria, which occurred as a result of and 
evolved during the times of Covid-19. The article explains the changes in three central 
profiles of professional opera performers in practical, psychological and economic sense, 
due to Covid-19, taking into consideration that this investigation refers to a specific market 
of talents of the country. 

Keywords: Covid-19, human capital, talent market, opera performing practice, cyber 
economy

Въведение
Световната епидемия в резултат на разпространението на коронавиру-

са наложи възприемането на нов режим на организация на икономическите 
връзки и отношения. Това пряко се отрази на реорганизацията на икономиче-
ските сектори и пазара на труда във всички страни по света, включително и 
в Р. България. Въведените пакети от правителствени мерки за преодоляване 
на Ковид-19 преструктурираха икономическите връзки и преоформиха зна-
чително трудовите отношения в страната за един относително дълъг период 
от време с тенденция да се утвърждава упражняването на хибридна ико-
номическа активност между киберикономиката и реалната икономика. На 
практика, досегашният модел на икономическа активност, който преоблада-
ваше в страната – започна да бъде преоформян вследствие на ковид-мерките 
чрез онлайн активности особено в сектора на услуги и особено когато става 
въпрос за услуги от висок клас с висока добавена стойност.  Предвид тези 
обстоятелства в пазарната реалност на страната традиционните работни 
места започнаха да се изместват в киберикономиката изцяло или частично, 
като това е особено валидно за лицата, притежаващи по-висока образовател-
на квалификация, т.е. като индивиди с висок клас „човешки капитал“. 

Ускореното проявление и структуриране на киберикономиката в стра-
ната стана особено масово в образователния сектор на страната чрез въз-
приемането на училищно и университетско ниво на различни онлайн плат-
форми за работа, както от предлагащите образователни услуги, така и от 
получателите на такива в последната година и половина, предмет на изслед-
ването. Ето защо съсредоточаването на висок клас услуги – каквито са обра-
зователните, и пò специално изграждането на висок клас човешки капитал в 
страната чрез онлайн платформите, налага и възприемането на специфичен 
аналитичен подход за обследване на структурирането на тези сегменти на 
трудовия пазар. Особено критичен изследователски въпрос е проблемати-
ката с успешното развиване на пазара на таланти в киберикономиката или 
чрез хибридни представяния на индивиди – таланти в полето на оперната 
изпълнителска практика. 
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Теоретичен преглед 
В настоящото изследване се възприема идеята за „човешки капитал“, 

представена в модела за индивидуално инвестиране на Нобеловия лауреат 
по икономически науки от 1992 г. за създаване на Теорията за човешкия ка-
питал – проф. Гари Бекер  (Бекер, 1962; 1964). Научното проблематизиране 
е организирано върху идеята, че съвременните развити икономики функцио-
нират на базата на сектора на услуги, който може да бъде дихотомно разпре-
делен – за простота на илюстративния пример – на услуги с ниска добавена 
стойност (хигиенизиране, сервиране, таксиметрова дейност и др.под.) и на 
услуги с висока добавеност (мениджмънт, преводаческа дейност, счетоводна 
дейност, музикално хореографиране, оркестриране и др. под.). На практика 
обаче услугите с висока добавена стойност могат да бъдат предлагани не 
само като професионална квалификация и/или под лиценз, но и като специ-
фични услуги на лица таланти, каквито, например, са музикалните солисти, 
артисти-балетисти, арфисти и др. под. Тези лица не само не са взаимно за-
меняеми, а напротив – нивото на тяхната експертиза е изключително високо 
и граничи с развиването на специфични умения и способности, рафинирани 
до най-високата степен и появата на лица-таланти в националната икономи-
ка в сферата на музикалното изкуство – в частност – на оперното изкуство. 

По класификация на Бъртън Вайсброд (Вайсброд, 1966) подобен род 
инвестиции в човешки капитал могат да бъдат класифицирани като обема от 
всички натрупани разходи за образование, обучение, здраве, информиране и 
трудова мобилност. 

На практика, този тип специалисти – артисти-балетисти, артисти-ор-
кестранти, режисьори, корепетитори, диригенти и др. – могат да бъдат кла-
сифицирани като „човешки капитал“ от най-висок клас, с висок обем от 
инвестиции със специфично значение и като лица, в които е инвестирано 
дълго време – най-често чрез микс от частно и публично финансиране през 
годините. Такъв тип лица по дефиниция от Теорията за човешкия капитал 
следва да имат по-дълъг период на възвращаемост и по-висока норма на въз-
вращаемост, защото те следва да се реализират по професионален признак и 
признак „талант“ на специфични работни места в националната и европей-
ската икономика – предвид членството на Р. България в ЕС от 2007 г., както и 
да могат да генерират висока и лесно конвертираща се стойност на валутни 
доходи от международни изяви (извън страната и извън ЕС).

Един от методите за оценка на човешкия капитал е възможността за 
оценка на потенциалния доход на индивидите във времето (Кикер, 1966). В 
по-широк смисъл, човешкият капитал представлява: „Знанието, уменията, 
компетенциите и други качества, които даден индивид притежава с оглед 
създаването на лично, социално и икономическо добруване“ (ОИСР, 2001). 
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Ето защо изследването на някои проблеми при оперната изпълнителска 
практика, в резултат на Ковид-19 следва да бъде обвързано с концепцията 
за човешкия капитал, и особено на човешки капитал от най-висок клас като 
професионалисти и като таланти. Нещо повече, тук е необходимо да се по-
сочи, че е научно доказано – както по международни оценки, така и от бъл-
гарски автори (Захариев, 2001), че обученият индивид до края на трудовата 
си кариера ще заработи такива доходи, които неколкократно надхвърлят до-
ходите на онези, които не са инвестирали в себе си. В този смисъл от пазара 
на таланти и висок клас професионалисти в областта на оперното изкуство 
се предполага, че те ще имат престижна и добре платена трудова реализация 
за работните места и сценични изяви в страната, ЕС и извън ЕС. Наличието 
на Ковид-19 форсира и тяхното обучение и трудова реализация (сценични 
изяви, участия и др. под.) в онлайн среда или чрез хибридни форми – реална 
икономика/киберикономика.

Методология и изследователски метод
Методологията на настоящото изследва включва кратък теоретичен 

преглед на концепцията за човешкия капитали влиянието на Ковид-19 върху 
трудовия пазар на лица – тесни специалисти и таланти, както и специализи-
рано анкетно проучване – проведено онлайн сред таргетирана група профе-
сионалисти от сферата на оперното изкуство на национално ниво. 

От методологическа гледна точка, целта на настоящата статия е да се 
сравнят различни икономически, психологически, социални и други параме-
три за равни периоди от време – 18 последователни месеца преди настъпва-
нето на ковид-пандемията с 18 последователни месеца след настъпването на 
тази пандемия за една и съща целева група – професионално ангажираните с 
оперна изпълнителска практика в Р. България. В този смисъл статията се оп-
итва да анализира и обясни изменението в поведенческия модел и икономи-
чески статус влиянието на Ковид-19 върху този тип най-висок клас човешки 
капитал със специфично значение в страната. 

Основната работна хипотеза в изследването е, че този пазарен сегмент 
от българската икономика следва да се разглежда като специфичен „пазар 
на таланти“, чиято инвестиционна стойност и времева продължителност за 
подготовка на индивидите са изключително големи поради което е необхо-
дим нов клас публични политики за подкрепа на талантите в този сегмент и 
нов тип регулации за работа в киберикономиката и чрез хибридни инстру-
менти за участия в реалната икономика, и в киберикономиката.

Нещо повече, през „Индекса на човешки капитал“, който включва три 
основни компонента: вероятността за преживяване на новородените деца, 
образователното състояние на индивидите и здравното състояние на инди-
видите – може да се види, че Р. България се подрежда на 44-то място от 
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157 страни (Световна банка, 2019). По методология на Световната банка 
страната е в третата група страни по Индекс на човешкия капитал (от общо 
пет групи) и на практика, е доста далеч от водещите в икономически план 
страни. Именно чрез насрещна проверка на международно утвърдената кла-
сификация за човешкия капитал могат да се търсят съответните проблеми на 
българската икономика и проблемът с реализацията на висок клас професио-
налисти и таланти в един специфичен сектор, какъвто е оперното изкуство. 
Това води и до групирането на различни параметри информация по трите 
анкетни панела на изследването. 

В практическия панел са включени 14 въпроса, за да се направи де-
скриптивен анализ по пол, възрастова структура, региони на реализация и 
др. под.; в икономическия панел са включени 12 въпроса – за да се представи 
икономическия статус на таргет-групата и да се илюстрира икономическото 
поведение „преди/след“ настъпването на Ковид-19 пандемията; и в третия 
панел са включени 10 въпроса, касаещи здравословното и психологическото 
състояние на анкетираните лица. 

Проучването е проведено онлайн в периода 01-10.10.2021 г.; в проуч-
ването са участвали 31 респонденти от четири града с наличието на оперна 
сграда – гр. София, гр. Пловдив, гр. Стара Загора и гр. Русе [8].

Настоящата статия е първата от серията планирани материали по тази 
проблематика и в основата на плановата подготовка за структуриране на мо-
дел за анализ и обяснение на рентабилността в доходите и пазарното пове-
дение на най-високия клас професионален човешки капитал и лица-таланти 
в сферата на музикалните изкуства и пò специално – в сегмента на оперно-
то изкуство; тоест, да се прецени дали ефектите от Ковид-19 са достатъчно 
силни, за да анихилират инвестиции в човешки капитал от такъв висок клас 
и индивидите да сменят работното си място, местоработата си и сектора на 
заетост в търсене на адекватни и рентабилни доходи от професионална ре-
ализация. 

Подготовката на научния модел е планирано да се опре на серия от 
анкетни проучвания и насрещни проверки през международни и европейски 
изследвания за професионалния статус и мотивация за работа в сферата на 
музикалните изкуства и измененията в мобилността на един полуструктури-
ран/зараждащ се пазар на таланти в страната в реалната икономика и кибе-
рикономиката, в резултат на Ковид-19 регулациите.

Резултати от изследването
Анкетното проучване се счита за пилотно, на основата на което пред-

стои да се направи допълнително издание поради спецификата и методо-
логията на изследване на пазара на таланти в този сегмент. В изследването 
участват 31 заети лица в сферата на оперното изпълнителство, от които 38,7 
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% жени и 61,3 % мъже. Преобладаващата част от респондентите заявяват, 
че са работили по време на пандемията в следните градове: Стара Загора – 
35,5%, Пловдив – 29%, София – 19,3%, Русе – 6,4%. Това е и предпоставка в 
следващото издание на анкетното проучване да се разшири териториалният 
обхват за изграждане на по-отчетливо моделиране на динамиката по терито-
риален признак на оперното изкуство в страната. За разлика от тесния тери-
ториален обхват професионалният профил на анкетираните е изключително 
пъстър,  в който се очертават отчетливо четири големи групи: артисти-соли-
сти: 32,3%, артисти-хористи: 22,6%; артисти-балетисти: 12,9% и диригенти: 
9,7%.

Тези четири групи съставляват общо почти 80% от всички респонден-
ти; всички останали професионални групи като артисти-оркестранти, режи-
сьори, корепетитори, ръководни кадри и помощен персонал съставляват по 
един до двама респонденти от този професионален статус. В този смисъл ан-
кетното проучване се планира да бъде ориентирано и към тези професионал-
ни групи и да бъде мащабирано по отношение на проучвателната извадка. 

От проучването се установи, че с най-голям дял – почти 45% са заетите 
във възрастовата група 40-49 г., а заедно с лицата в групите 50-59 г. и над 60 
г. и повече години представляват около 90% от респондентите. Около 87% от 
всички респонденти посочват, че са работили по време на пандемията. Това 
означава, че почти целият активен професионален състав, ангажиран в опер-
ното изкуство на страната – видно от анкетното проучване – е бил изложен 
на по-висока степен на здравен риск, тъй като е известно, че първите вълни 
на Ковид-19 засегнаха преди всичко възрастното население. 

Графика 1 – Структура на респондентите по признака „възраст“

Източник: собствено анкетно проучване; обработка на отговорите от Въпрос № 2 [8]

Предвид въвеждането на Ковид-19 рестрикциите, се е наложило про-
фесионалистите, ангажирани в оперната изпълнителска практика да участ-
ват и в онлайн-продукции, както и в определени участия извън страната. 
Делът на участвалите респонденти в различни онлайн продукции е 54,8 %. 
Извън страната са посочени участия в градове като Мюнхен, Бон, Варшава, 
Лондон, Истанбул, Барселона, Грац и други – но по едно участие, а не масо-
во. Тук обаче трябва да се добави, че преди настъпването на Ковид-19 и след 
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въвеждането на рестрикциите – значителна част от доходите на българските 
таланти в оперното изкуство е орязана. 

От активния план за участие на българските таланти в оперното изку-
ство отпадат вследствие на пандемията Ковид-19 много и значими изяви от 
оперните сцени на градове като Париж, Залцбург, Дюселдорф, Гданск, Буда-
пеща, Палермо, Лисабон, Мадрид, Берлин, Женева, Токио, Москва, Флорен-
ция, Щутгарт, Марсилия, Виена и други. 

В този смисъл установената нагласа за участие към онлайн продукции 
като основен инструмент за формиране на легални доходи от реализиране 
на натрупания човешки капитал в професионалистите работещи в сферата 
на оперното изкуство – е пò скоро положителна, а по-голямата част от от-
говорилите не срещат някакви особени затруднения при работа в кибери-
кономиката. Нещо повече: 77,4 % отчитат онлайн продукциите като „добра 
възможност в извънредната ситуация“ от гледна точка на професионалната 
реализация, като едва 13% заявяват за тези форми на реализация, че катего-
рично не им допадат. 

Проучването установи, че има два основни вида затруднения, които 
професионалистите в областта на оперното изкуство са принудени да прео-
доляват в киберикономиката; това е липсата на контакт с публиката: 54,8% 
от респондентите; и техническите проблеми с онлайн платформата: 22,6%; 
на практика, това са малко над 75% от респондентите. За този тип специфи-
чен човешки капитал, добрата професионална оценка традиционно минава 
през аплодисментите в оперната зала, а при липсата на визуален/физически 
контакт с публиката – те не знаят и не могат да се ориентират дали са се 
справили професионално, което им въздейства демотивиращо. Нещо повече, 
около 50% от тях заявяват, че „не могат да преценят“ изобщо как са се спра-
вили с участията си в киберикономиката. 

От гледна точка на трудовата заетост – почти две-трети (68%) от анке-
тираните отговарят, че полагат труд по безсрочен трудов договор с 8-часова 
заетост; около 13% посочват, че полагат труд по срочен трудов договор. Това 
поставя въпроса за професионалната реализация на този тип човешки капи-
тал и неговата възвращаемост в хибридна форма, непозната до този момент 
вследствие на пандемията Ковид-19. На практика, репетиционното време се 
провежда в домашни условия, трудовата заетост е скрепена с формален до-
говор, но реалната пазарна реализация се случва в условията на кибериконо-
мика без обратна връзка. 

Тук е мястото да се посочи, че анкетното проучване установи, че око-
ло три-четвърти (74,2%) от респондентите посочват, че формират основни-
те си доходи от изпълнителска дейност; останалата една-четвърт обаче се 
издържа с доходи не от изпълнителска дейности. Това директно показва, 
че една-четвърт от човешкия капитал в тази сфера – една четвърт от фор-



137

мираните таланти на този сегмент, не могат да получат възвращаемост от 
професионалния пазарен сегмент, за който са подготвени да работят. Ако 
това не е спорадично явление за сегмента (което би могло да се установи 
категорично със следващи издания на анкетното проучване), ще бъде доста 
обезкуражаващо да се твърди, че няма реална възвращаемост от човешки 
капитал за една-четвърт от талантите в оперното изкуство, ако трябва да се 
реализират в киберикономиката като професионалисти по специалността, за 
която са подготвени.
Графика 2 – Структура на доходите от оперна изпълнителска дейност на респондентите 

за симетрични периоди от 18 месеца – „преди“ /септ., 2018 – фев., 2020  
г./ и „след“ /март, 2020 – окт., 2021 г./ настъпване на Ковид-19

Източник: собствено анкетно проучване; обработка на отговорите от Въпроси № 17  
и № 18 [8]

Както може да се види от посочената Графика-2, основната част от 
респондентите получават годишни доходи до 10’000 лева от оперна изпъл-
нителска дейност: „преди“ настъпването на Ковид-19 това са около 42%; а 
„след“ настъпването – около 48%. Основното изменение е за лицата в до-
ходната група от 10’000 лв. до 15’000 лв.; в ситуацията „преди“ – това са 
били около 13%, а „след“ това са увеличили до около 32%. Третата група е в 
диапазона 15’000 лв. до 20’000 лв., където процентът се е намалил от 22,6% 
на около 10%. Четвъртата група, в която са получавали доходи от над 30’000 
лева на година е била почти 13% „преди“, а „след“ се снижила до 3,2%. За 
останалите две групи: от 20’000 до 25’000 лева процентът „преди“ е бил 
6,5%, а „след“ е: 3,2%; а за групата от 25’000 до 30’000 лева – процентът е 
без промяна: 3,2%. 

Тази картина дава „смесени сигнали“ за доходите на професионали-
стите в този сегмент. На първо място, като специфичен „пазар на таланти“ 
следва да се посочи, че в масовия случай доходите от професионална реа-
лизация са изключително ниски за равнището на националната икономика и 
гравитират на нива малко над официалната месечна работна заплата в стра-
ната. Това може да се определи като „пазарна деформация“ за този пазарен 
сегмент, защото не носи рентабилност в дохода от вложената инвестиционна 
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и времева подготовка за изграждане на такъв тип професионалисти: соли-
сти, хористи, балетисти, оркестранти и други. На второ място, очертава се 
един сегмент на лицата с годишни доходи от 10’000 до 15’000 лева, който се 
е увеличил 2,5 пъти (от 12,9% на 32,3% от респондентите), което показва, че 
Ковид-кризата е преструктурирала неформалния сектор във формален чрез 
онлайн-платформите и е ситуирала почти една-трета от професионалистите 
от сектора до нивата на средната работна заплата /СРЗ/ в сектор „Култура“ 
по данни на НСИ за 2021 г. (януари – 909 лв.; юли – 1’276 лв.) [9]. За сметка 
на това обаче са се намалили високодоходните групи за пазарния сегмент, 
което също поставя под въпрос смисъла и възвращаемостта от натрупване-
то на силно специфичен човешки капитал в сегмент със силно ограничени 
пазарни възможности. Тук трябва да се подчертае изрично, че „частни опе-
ри“ в Р. България не съществуват, което означава, че професионалистите от 
сегмента на оперното изкуство следва или да търсят своята професионална 
реализация и справедливо възнаграждение за труда извън страната или да 
участват в специфични онлайн продукции, за да имат висока гледаемост и 
да формират легален хонорар през брояча посетители на съответната плат-
форма за посетено онлайн събитие. Третата опция е да насочат таланта си в 
други дейности със сходен характер на изявата и да отстъпят от професио-
налното си ниво като направят компромис и достигнат до масова публика 
чрез популярни изпълнителски/артистични пърформанси.

Друг специфичен проблем при лицата-таланти в сегмента на оперното 
изкуство е, че независимо от това дали има, или няма пандемия, те трябва 
да правят своите професионални репетиции и да поддържат нивото на своя 
човешки капитал на високо професионално равнище. 

В този смисъл в анкетното проучване се разглежда структурата на 
разходите за поддържане на човешкия капитал конкурентоспособен за сек-
тор чрез три компоненти: компонента № 1: месечните разходи за лекарства 
(извън Ковид-19), хранителни добавки, тонизиращи напитки и специали-
зирани храни; компонента № 2: месечните разходи за здравна козметика и 
професионални масажи; и компонента № 3: месечните разходи за посеще-
ния на фитнес, спорт и танци. Един артист-балетист или артист-хорист има 
професионални нужди и полага особени грижи, за да излезе на сцена – без 
значение дали тя е физическа сцена, или е онлайн-платформа ситуирана в 
киберпространството. 
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Графика 3 – Структура на разходите за поддържане на професионалното ниво на 
човешкия капитал в сегмента на оперното изкуство

Компонента № 1:  
месечни разходи за лекарства, 

хранителни добавки, тонизиращи 
напитки и специализирани храни

Компонента № 2: 
месечни разходи за 
здравна козметика и 

професионални масажи

Компонента № 3: 
месечни разходи за 

посещения на фитнес, 
спорт и танци

Както се вижда от Графиката – при компонента № 1 и № 2 в масовия 
случай (около 42% от респондентите) отделят до 100 лева за такива грижи; а 
по компонента № 3 други 100 лева се отделят от около 61% от респондентите 
за фитнес, спорт и танци. В диапазона 19%-23% от респондентите отделят за 
всяка от трите компоненти между 101 лв. и 200 лева на месец. В драстичния 
случай – над 400 лева на месец по компонента № 1 отделят около 23% от 
респондентите, пак толкова отделят по компонента № 2 и около 13% отделят 
по компонента № 3. Отделен е въпросът за лекарствата и лечението на Ко-
вид-19, тъй като анкетното проучване установи, че около 58% са боледували 
от Ковид-19 и 58% декларират, че са ваксинирани срещу Ковид-19. 

В допълнение, за голяма част от респондентите са настъпили значими 
промени в техния начин на живот. 

Около 68% отговарят, че най-значимите промени са свързани с техния 
ограничен социален живот; 61% от респондентите ги свързват с проваляне 
на договорни отношения за участия; 58% от респондентите декларират, че 
имат затруднено финансово положение; 48% декларират намалена физиче-
ска активност, прекъсване на професионални контакти извън страната; 42% 
декларират повишени нива на стрес.

 На практика, анкетното проучване установи интересни зависимости и 
факти от обективната действителност, касаещи професионалната реализа-
ция, икономическия профил и здравното състояние на лицата-таланти, реа-
лизиращи се в сегмента на оперното изкуство, като се очертаха и множество 
проблематични полета, които имат нужда да бъдат допълнително изследва-
ни. 
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Заключение:
В настоящата статия се прави приложение на международно признатата 

теория за човешки капитал, с цел да се изследва и провери, доколко може да 
се приложи един автентичен модел за оценка и анализ на пазарната реализа-
ция на индивиди със скъпоструваща специализирана подготовка в областта 
на оперното изкуство. Организираното пилотно анкетно проучване създава 
базата за извършване на допълнителни изследователски сондажи по темата 
и структурирането на проверим научноизследователски модел за разглежда-
не на пазара на музикални и сценични таланти в страната. Частният въпрос 
за разглеждане на някои от проблемите в пазарния сегмент за реализация 
на човешки капитал от най-висш клас, формиран като тесни специалисти в 
областта на оперното изкуство може да бъде модулиран в следващи изслед-
вания до един агрегиран модел за пазара на музикални и сценични таланти 
на Р. България. Един такъв модел би могъл да дава представа структурата на 
инвестиционните разходи за формиране на такъв клас човешки капитал в 
страната, да предсказва естеството на режийните инвестиционни разходи по 
компоненти за поддържане на конкурентоспособно професионално стоене, 
както и да очертава границите на монетарна възвращаемост от реализация 
на професионалните качества и/или таланти в рамките на вътрешния, ев-
ропейския и международния пазари. Нещо повече, приложението на такъв 
научен модел може да застане и в основата за изграждане на пакет от съвре-
менни политики за реализация на музикални и сценични таланти в реалната 
икономика и киберикономиката.

Принос на авторите: приносът на авторите в настоящата статия се раз-
пределя в равно съотношение.
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В ДЕТСКАТА ГРАДИНА – МУЗИКА И ФОЛКЛОР 
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Резюме: Докладът представя резултатите от изследователския метод Case 
Study (изследване на случай), насочен към теренното проучване на специфичен мо-
дел за предаване и опазване на традиционната култура и фолклор чрез тяхното 
използване в образователната дейност на детската градина. Разглежда се ролята 
на директора като мениджър на институцията и фактор за създаване на условия 
за осъществяване на педагогическо взаимодействие в допълнителни образователни 
форми и дейности в детското заведение – музикалното, танцово и словесно фол-
клорно наследство с оглед изграждане на национална идентичност и приемстве-
ност между поколенията. 

Ключови думи: Кейс стъди, казус или метод за изследване на конкретните слу-
чаи, предучилищно образование, музикален фолклор

THE ROLE OF THE DIRECTOR  
FOR DETERMINING PRIORITY ACTIVITIES  

IN PRE-SCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTION – 
MUSIC AND FOLKLORE
Stefka Iv. Budakova, PhD student,  

University of Shumen „Bishop Konstantin Preslavski“

Abstract: In this article, we present the results from Case Study research methods 
aimed to review field research of a specific model of transmission and safeguarding of 
Traditional Culture and Folklore as being used in educational activities of pre-school 
institutions. Central to this paper is the role of the director as manager of pre-school 
institution and a factor for creating conditions for pedagogical interaction in additional 
educational forms and activities – music, dance and verbal folklore heritage in favor of 
national identity and intergenerational continuity.

Keywords: Case study, preschool education, music folklore.

Качеството на образованието и реализирането на образователен процес 
в контекста на съвременните образователни изисквания е основен фокус на 
общественото внимание. Редица научни разработки, изследователски про-
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екти и иновативни концепции се концентрират към създаване на оптимал-
ни условия за реализиране на образователните политики. Очакванията за 
устойчиви основи в предучилищното образование като гарант за приемстве-
ност в училищното образование налагат осъществяване на активно взаимо-
действие между образователните институции, съобразно Стратегическата 
рамка за развитие на образованието, обучението и ученето в Република Бъл-
гария (2021 – 2030)1. 

Цитираният нормативен документ се разработва в унисон с актуалните 
стратегически документи на глобално и европейско ниво, които очертават 
обща визия за висококачествено, приобщаващо, ценностно-ориентирано и 
продължаващо образование през целия живот, обучение и учене, съобразени 
с националните образователни традиции и следвайки националните прио-
ритети. В SWOT анализа на Стратегията се отчитат слаби страни като: лип-
са на регламент за иновативни детски градини; недостатъчен мониторинг и 
оценка на въздействието от иновативните дейности и обмяната на иноватив-
ни практики; липса на утвърдена култура за креативност и иновации в упра-
влението на институциите от системата на предучилищното и училищното 
образование, за сътрудничество и споделяне на ресурси между тях. 

Като възможни решения за преодоляване на отчетените слабости се 
предлагат: подкрепа и развитие на култура за иновации, креативност и спо-
деляне на добри практики чрез обединяването на детските градини и учи-
лищата в мрежи и на учителите в общности; засилване ролята на детските 
градини и училищата за възпитание в ценности и превръщането им в цен-
ностно-ориентирано поведение.

Прилагането на посочените възможности на практика зависи до голя-
ма степен от ролята на мениджъра в стратегическото управление на обра-
зователната институция. Според И. Иванов, стратегическият мениджмънт 
включва изграждането на общ поглед върху училищната организация, пла-
нирането, организирането, ръководенето, контролирането и оценяването 
на стратегическите дейности. Стратегическото планиране следва да осигу-
ри възможност за адекватен избор на цели и задачи, както и на конкретни 
стратегии за постигането им. В съответствие с него мениджърът фокусира 
вниманието си върху стратегическото организиране на човешките, финан-
совите, материалните, информационните и други ресурси. Стратегическото 
контролиране е свързано с наблюдения върху процесите по време на въвеж-
дане на стратегията и предприемане на необходимите корекции (Иванов, 
2014).  

Методът за изследване на конкретните случаи (Case Study Method) дава 
възможност да се синтезира специфична информация за процеса на управле-
ние на предучилищното образование в една конкретна ситуация, като акцен-
1  https://www.mon.bg/bg/143 (публ. 11.03.2021 г.)

https://www.mon.bg/bg/143
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тът в случая е върху дейността на директора, като фактор за създаване 
на условия за осъществяване на педагогическо взаимодействие в допълни-
телни образователни форми и дейности – музикално, танцово и словесно 
фолклорно наследство в полза на приемствеността между поколенията и 
формиране на национална идентичност у детската личност.

Цел на теренното изследване е да се анализира и синтезира инфор-
мация за апробиран модел на мениджмънт, насочен към предаване и 
опазване на традиционната култура и фолклор, който да може да бъде 
използван и в други детски градини. 

Обект на изследването е съчетанието на педагогически и управленски 
опит, използван от Анна Георгиева – директор на детска градина „Дружба“ 
в гр. Шумен. Тя е музикален педагог с дългогодишна практика и директор 
с богато портфолио от допълнителни дейности, с подчертана насоченост 
към музика и фолклор. Изборът да се занимава с фолклор идва от семейната 
среда. Разказва, че дори и днес в нейното семейство се пее и то от всички 
поколения. Повече от 30 години е и артист-изпълнител в Ансамбъла за на-
родни песни и танци „Мадара“, гр. Шумен, което повлиява за обогатяване 
на знанията и практическата й дейност с фолклорното изкуство и традиции.

Музика в детската градина
А. Георгиева смята, че детският педагог стига до сърцата на децата 

най-лесно чрез музикалното, танцовото и театрално изкуство, вплетено в 
играта, а досегът на децата с него влияе на детската личност като бла-
гоприятства изграждането и обогатяването на емоционалната и позна-
вателната сфера.

Музиката развива не само специфични музикални способности у де-
цата, но влияе и върху цялостното им личностно развитие, като формира 
умения за общуване, саморазвитие и работа в екип. Музикалните занимания 
са доказано ефективни както при деца в норма, така и за интегриране на деца 
със специални образователни потребности, както и при трансформиране на 
детската агресивност (Коловска, 2019).

Възможностите за приложение на играта-драматизация в музикалното 
възпитание на децата от предучилищна възраст за развитие на способно-
стите за емпатия се разглеждат от Т. Бурдева. Според авторката музиката, 
като носител преди всичко на емоционална информация и изкуство, чий-
то предмет е богатият свят на човешките отношения, на субективното пре-
живяване на действителността, развива емоционалната сфера на детската 
личност. Емоционалната идентификация с персонажите на художественото 
произведение, „пренасянето“ в света на художествения образ, преживяване-
то на емоциите, отразени в музикалните творби, са едни от механизмите в 
развитието на емпатийния процес (Бурдева, 2016).
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Децата в предучилищна възраст са с по-нисък праг на концентрация 
и с по-кратък период на задържане на вниманието. Личният опит на А. Ге-
оргиева показва, че избирането на различен подход в регламентирана ситу-
ация чрез включване на подвижни игри, музикални игри, първо въздейства 
на емоционалното състояние на децата, а след това и на концентрацията. 
Смяната на различни видове дейности по време на ситуацията, редуване на 
музика, на учене, на танц, на почивка, се оказва ползотворно върху учеб-
но-възпитателната работа. В позицията си на директор споделя опита си и 
с педагозите, с които работи в детската градина. На база дългогодишната 
си педагогическа практика, заключва, че е недостатъчно музикалните зани-
мания да са два пъти седмично в детската група и препоръчва на своя екип 
музиката да присъства във всяко едно образователно направление и 
всеки режимен момент – в регламентирани и нерегламентирани ситуации. 
Осъществяването на разгърната интегративна дейност и вплитането на му-
зиката в цялостната образователна дейност кореспондира със съвременните 
изисквания за реализиране на образователния процес в детските заведения. 

Интеграция с другите образователни направления музиката осъщест-
вява не само с общи закономерности и знания, но с възможностите й за 
подготовка на децата за възприемане на околния свят, за социализация, за 
емоционалната нагласа и за „учене чрез радост“. Отново се позоваваме на 
опита на А. Георгиева. Тя дава пример с образователно направление „Мате-
матика“. Ситуация подготвена с песен, слушане на музика или раздвижване 
на децата с танц, оказва положително влияние върху хода на педагогическа-
та ситуация и учебно-възпитателното взаимодействие.

Музикалният педагог и детската градина.
От позицията на директор на детска градина А. Георгиева е категорич-

на, че с децата трябва да работи музикален педагог. Допълва: „така, как-
то в училище педагозите са профилирани по специалности, така трябва и 
в детската градина учителят да е специалист, за да има качествена подго-
товка“. Смята че липсата на музикален специалист затруднява работата на 
колегията. Такава тенденция се отчита в някои градини, в които бройката е 
редуцирана и дейността преразпределена между останалите педагози. Прех-
върлянето на специализираните дейности към общите педагози, с цел пре-
разпределяне на средства от делегирания бюджет вътре в колектива, ощетява 
децата и понижава качество от образователно-възпитателния процес. В уни-
верситетската си подготовка детският педагог учи методика на музикалното 
възпитание, теория на музиката, музикален инструмент, но ако не е музика-
лен или не може да танцува, да свири, да пее и най-добрата подготовка няма 
да осигури на децата в пълнота това, което може да даде тесен специалист с 
музикално образование.
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В подобна ситуация се оказват и малките населени места и села, където 
детските заведения не разполагат с музикален педагог. Изключително труд-
но е да се изготви дори музикален празник, който да включва игра, песен, 
танц, посочва А. Георгиева. 

Музикалният ръководител играе ролята на свързващ елемент между 
децата, педагозите, директора, който координира и сплотява работата 
им; сглобява събитията на детската група, както и на детската градина.

Според А. Георгиева високото развитие на музикалността на децата 
като част от цялостното им личностно развитие може да бъде постигнато, 
когато се осигуряват условия за по-широк обхват на общуване с музикално-
то изкуство. В практическата си дейност на музикален педагог тя използва 
акордеон, хармоника и китара, които включва във всички режимни моменти 
в детската градина. Създава възможности децата да бъдат навън – в двора, на 
разходка и музицирането да не престава. 

Като директор осигурява допълнителни педагогически услуги, които се 
реализират в извън учебно време. Канят се различни специалисти – децата 
учат народно пеене, народни танци, приложни изкуства, в зависимост от по-
требностите си и желанията на родителите. Тя смята, че детската градина 
създава по-добри условия да се отработват и усъвършенстват овладяваните 
песни и танци, за разлика от училищното обучение, където фокусът е върху 
учебния процес в рамките на учебния час.

Детска градина и насоченост на децата към фолклорни дей-
ности

Колегията с дългогодишен стаж са носители на мъдростта, на опита, 
докато младите носят в себе си иновативността, порива и прогреса, споделя 
Георгиева. Ролята на музикалния педагог е да създаде траен интерес към 
музикалното, танцово и театрално изкуство в детска възраст; да положи 
основите на знанията за фолклора чрез участие в достъпни  фолклорни 
дейности.

В Наредба за предучилищното образование от 2016 т. в Общите цели 
на образователно направление Музика (Приложение № 5 към чл. 28, ал. 2, 
т. 5) са формулирани пряко следните компоненти, свързани с българския 
фолклор: изпълнение на елементи на право хоро, ръченица и някои народни 
обичаи; запознаване с националните ценности и традиции с цел съхранява-
не и утвърждаване на националната идентичност, посредством планираните 
дейности. [Наредба № 5, 2016].

Децата прекарват повече време в детската градина, отколкото с родите-
лите си. Прави впечатление силната роля на учителя, посочва А. Георгиева. 
Ако той създаде любов към музиката, танца и другите изкуства, и я „по-



147

сее“ в детето, тя продължава да живее и в следващите житейски периоди. 
Професионалните компетентности на педагога позволяват да бъдат открити 
и развити заложбите у децата. При дете със заложби за народно пеене се 
акцентира върху работа в тази насока, а при заложби в танцовото или те-
атралното изкуство практическата дейност се ориентира към съответните 
изкуства като се насочва към допълнителни дейности с тесни специалисти.

А. Георгиева смята, че детските фолклорни игри, песни, танци, обичаи, 
елементите на детския словесен фолклор (броилки, скороговорки, народни 
приказки) са много близки до детската психика и по достъпен начин се пре-
дават на децата като компоненти от една симбиоза. Отчита като негативна 
тенденция в предучилищното образование, че при подготовка на фолклорни 
празници, при пресъздаване пред родителите на народни обичаи, при изпъл-
нение на танц или обичай от дадена област, често песента, танца или кон-
кретни елементи не съответстват на съдържанието. Констатира тенденция 
за дефицит на познания в областта на фолклора при подготовката на широ-
копрофилираните детски учители, което води до повърхностни резултати: 
„играе се народен танц с народна носия“.

Смята, че много по-пълноценно е, ако в университетската си подготов-
ка студентите получават знания не само за песента, танца, но и за контекста 
в цялост – носия, специфика на областта, различен начин на пеене, звукоиз-
вличане, метроритъм, движения, диалектика, декор при пресъздаването им. 
Възможно решение на тази слабост е да бъдат създадени условия за полу-
чаване на точна информация от дигитални ресурси или онлайн платформи, 
които са подготвени от специалисти – етномузиколози.

Учебно съдържание и ресурси, свързани с фолклора
Учебното съдържание с компоненти от фолклора не е достатъчно, от-

белязва А. Георгиева. Придържане единствено към заложеното в учебната 
програма дава само обща култура. Ако музикалният педагог е мотивиран за 
работа, следва непрекъснато да се интересува от новостите, да дава по-ши-
рок кръг от знания. Това е важно условие децата да бъдат приобщавани и да 
опознават фолклорното ни наследство от ранна възраст, да бъдат открити 
заложбите у тях, които да се развиват и обогатяват в училищния период на 
обучение.

От позицията на директор А. Георгиева изразява следното становище: 
като първостепенно значение за качеството на образователния процес в 
детска градина има контролната дейност на директора. Учебното съдър-
жание в съответствие с държавните образователни стандарти, интерпрета-
цията му от авторските колективи и реализацията от детския педагог, стоят 
на втора позиция. Ръководно-контролната работа се изразява в съставяне на 
план за контролната дейност по всички образователни направления за всич-
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ки учители. Мониторингът позволява да се даде ясна представа за положи-
телните страни в работата на учителите, както и сферите, които е необходи-
мо да бъдат подобрени [Наредба№15/ 22.07.2019 г.] 

На база на управленския си опит отчита следните тенденции при ръко-
водството на детските градини и избора на приоритетни дейности в страте-
гията за развитие на институцията: 

zz директор с позитивно отношение и насоченост към музикалното, тан-
цово и театрално изкуство, изисква активна дейност от всички учители, 
не само от музикалния педагог. Такъв директор търси нетрадиционни 
форми, които в учебно-практическата работа намират подобаващо мяс-
то, реализация и развитие;
zz директор, който не осмисля тези дейности като приоритетни, не ги за-

лага в стратегията за развитие на детското заведение. Учебните стан-
дарти се изпълняват по предвиденото учебно съдържание и се работи 
в традиционни форми. Основната реализация на фолклорни дейности 
в последния вариант е преди всичко в параметрите на образователно 
направление „Музика“. 
Извънкласните и извънучилищните дейности по музика имат своя 

традиция в българското образование. Съвременната педагогически органи-
зирана среда предлага занимания по интереси, сред които е и музиката с 
многообразие от форми. Заниманията на децата с музика в свободното от 
учебни занимания време предоставя възможности за откриване, активно 
развитие и изява на творческия потенциал на всяко дете. Роля в този процес 
има личността на музикалния педагог и неговият компетентностен подход 
(Коловска, 2019).

Допълнителни учебни ресурси, свързани с фолклора
Важен фактор за пълноценната работа на музикалния педагог е предос-

тавянето на подобаващи материално-технически условия от страна на ди-
ректора в детската градина за провеждане на дейностите, свързани с музика. 

Музикалният кабинет в ДГ „Дружба“ разполага с широка палитра от 
ресурси в помощ на образователното взаимодействие. Като директор А. Ге-
оргиева отстоява позицията, че музикалният педагог и детските педагози 
трябва да са осигурени с всичко необходимо за осъществяване на учебните 
цели, а ролята на директора е приоритетно да отговори на нуждите на спе-
циалистите, които работят в детското заведение. Осигурени са богат набор 
от „Орф – Шулверк“ инструменти като ксилофони, металофони, клавеси, 
звучащи метални и дървени пластини, шейкъри, перкусии и други. Децата 
желаят да ги докоснат, да се научат да свирят, да обследват възможностите 
на всеки музикален инструмент. Осигурени са и допълнителни интерактив-
ни средства, които допълват възможностите за включване на учебни ресурси 
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по образователно направление „Музика“. Включване на интерактивна дъска, 
чрез която музиката се чува и онагледява, съчетано с умението на музикал-
ния ръководител да работи с различни детски музикални инструменти, изо-
стря вниманието на децата, събужда любопитство и интерес. 

Музикалният кабинет, осмислен като „Музикално ателие“, благопри-
ятства реализирането на образователно-възпитателния процес чрез условия, 
които предразполагат, провокират детската креативност и въображение, 
създават предпоставка за проява на заложбите и развитие на музикалните 
способности, както за децата в норма, така и за деца със специални образо-
вателни потребности. 

Набавянето на допълнителни ресурси е многопосочно – интернет, 
консултации с колеги, практически семинари, среща с изпълнители. А. Ге-
оргиева препоръчва да бъде издадено помагало с фолклорни компоненти – 
словесни, музикални, танцови фолклорни дейности, обреди и детски игри, 
които да бъдат в помощ не само на музикалния педагог, но и на детските пе-
дагози в групите. Подчертава, че не всички музикални педагози имат тесни 
познания в областта на фолклора. В този смисъл подобно помагало би било 
ценно за широк спектър от потребители на учебна литература и допълнител-
ни учебни ресурси.

Семейството и насоченост на децата към фолклорни дейности
А. Георгиева, смята, че българите държат на родовата памет и в се-

мействата тази искрица се поддържа жива. Прави й впечатление, че мла-
дите хора все повече се увличат по народните танци, посещават хоротеки 
и клубове за хора. От една страна стои личната потребност за връщане към 
корените. От друга страна, развлекателният характер, който обуславя ин-
формацията, която се поднася в тях, за фолклорната област, за носията, за 
спецификата на движенията, също мотивират интереса на младите към фол-
клорното музикално изкуство.

Училище и насоченост на децата към фолклорни дейности
На въпроса, какви са наблюденията върху деца, възпитавани в позитив-

но отношение към фолклора в детската градина за развитието им в училищ-
на степен, Георгиева посочва, че те запазват интереса си и в началното учи-
лище. При вече открити заложби в детската градина, родителите биха могли 
да инициират активност в изявите на децата. Същото важи и за предучилищ-
на възраст. Вариантите са многообразни: участия в градски, регионални и 
национални инициативи и събития. Развитието на таланта на детето трябва 
да бъде осмислено от родителя и той да застане зад тази кауза. Предоставят 
се широки възможности да се посещават по предпочитание различни ансам-
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бли, школи и самостоятелни форми в сферата на музикално-танцовото изку-
ство. По думите на Георгиева, тя поддържа връзка с директори на начални 
училища и черпи информация за развитието на децата. Смята, че път за нат-
рупване на впечатления са и технологиите и платформите между родители и 
педагози, които позволяват бърза обратна връзка. Следят се постиженията, 
а често и децата се връщат в градината, гостуват и споделят впечатления.

Университетската подготовка на бъдещите детски педагози
Детска градина „Дружба“ в гр. Шумен има база данни с видеозаписи 

на ситуации по различни образователни направления във всички възрастови 
групи. Тя се използва и за поддържане на добра осведоменост на родите-
лите, особено през последните две години в условията на пандемия. Всяка 
градина следва да има видеоархив, съхраняващ материали за провежданата 
педагогическа практика. Част от информацията може да бъде предоставена 
на Шуменския университет с оглед подпомагане практическото обучение на 
студенти-педагози. Към ситуациите могат да бъдат предоставени и презен-
тации с участието на деца от градината във фолклорни празници, обичаи, 
танци, игри, които са подготвени не само от музикалния педагог, но и от 
учителите по групи. Георгиева приветства възможността студентите да осъ-
ществят стажантската практика при тях, бъдещите педагози да се посрещнат 
в дни на отворените врати – както в обикновени режимни моменти, така и 
на празници. Ценна е възможността от срещите им и с ръководителите на 
школи, които практикуват в детската градина и могат да почерпят от техния 
професионален опит.

Добри управленски практики
А. Георгиева отбелязва, че най-добрият път за резултатна дейност и 

постигане на поставените цели е споделеният опит. Подходът, който прила-
га като директор на детската градина, се реализира на няколко нива. 

Първото ниво е между вътрешната открита практика на педагозите, 
а следващото – обмен на добри практики между колеги от детски градини 
от града. В дългогодишния й опит наблюдава, че всяка детска градина, град, 
община имат свой дух и специфичен опит, начин на поднасяне и интерпрета-
ция на педагогическите дейности. Това обуславя потребността от разширя-
ване на комуникацията и трансфера на опит с други региони като обменът 
да е на национално ниво. Отчита приноса на програмите Еразъм, Коменски 
за споделяне на практики с други държави, което е сполучлива и ефективна  
възможност за обогатяване на педагогическите практики. 

Анна Георгиева и екипът, който ръководи в ДГ „Дружба“ реализират 
проект Карнавал на приказките и приказните герои „Доброто побеждава 
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– доброто възпитава“. Финансирането е след участие в конкурс на Общин-
ски фонд „Култура“ на Община Шумен. В проекта са вплетени музикално, 
танцово и театрално изкуство. Петото издание тази година е с надслов „Бъл-
гарски народни приказки“. В концепцията се залага на фолклорния танц, 
музика, легенди и приказки. Разиграват се миниатюри с фолклорни мотиви. 
„Надяваме се по този начин да обърнем вниманието на децата към родното, 
фолклора и традициите – да ги запазим и да ги заобичат“, споделя директор-
ката. Предишните издания са с акцент върху класиката, вълшебни и забавни 
приказки. 

Прави впечатление констатацията на Георгиева, че за децата словесни-
ят български фолклор е малко по-абстрактен. Затруднения изпитват и при 
танцуване на народни танци, за сметка на такива с класическа музика, поп, 
съвременна музика. „Трябва да мине време и да го усвоят, но пък след това 
го танцуват с радост и желание, чакат с нетърпение срещите със специали-
стите, които ги подготвят“, споделя директорката. 

„Организирали сме и общоградски събития с фолклорна тематика. И 
като учител, и като директор ми прави впечатление, че подобен род дейности 
създава необходимост от по-голяма подготовка за децата. Днес, в ролята ми 
на директор пак направихме такъв концерт. Не е лесно, но не се и отказвам. 
Това е пътят да възпитаме любов у децата към народното творчество“.

Констатациите на А. Георгиева са на база нейния дългогодишен пе-
дагогически опит като детски учител и музикален педагог. Съпътстващи-
те затруднения при усвояването на музикален, танцов и словесен фолклор 
са отправна точка, върху която трябва да се помисли – дали са въпрос на 
специфичен личен опит или са тенденция в съвременното предучилищно 
образование. Отговорът може да се получи само след мащабно проучване на 
нагласите на децата и диагностика на развитието на техните способности. 
Хипотетично погледнато, 20-те години на XXI век, откъсването на семей-
ството от традициите, опората във формалното и неформалното образование 
за предаването на знания, умения и създаване на отношения към музикал-
но-фолклорното наследство, промяната в заобикалящата ни звуково-интона-
ционната среда, медийното влияние, от където все по-рядко звучи българска, 
още по-рядко и фолклорна музика, са предпоставка за отмиране на голяма 
част от практикуваните фолклорни жанрове. А образователната ни система 
се задъхва от очаквания – за учене през целия живот, от дигитализация, от 
перманентна трансформация и адаптация на учителите за по-високи пости-
жения. 

Неоспорима е ролята на детския педагог в образователното взаимо-
действие в предучилищна възраст, както и ролята на семейната среда за из-
граждане на базиси в ценностната система: знания, умения, отношение към 
изкуството, творчеството, културното наследство, традициите, завещани от 
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предците ни.
Настоящото проучване представя само една гледна точка, в която се де-

монстрира управленски опит на директор на детска градина с отчетливо от-
ношение към художественото образование, към музиката, танца и фолклора. 
По-широко проучване на регионално и национално ниво, с по-голям брой 
изследвани лица би дало възможност за споделяне на апробирани управлен-
ски модели за тези, които биха желали да обогатят дейността си и да ги при-
ложат като мениджърски опит в детската градина, която ръководят. Работата 
на изследователски екипи по проблеми в образованието, последващ анализ 
и извеждане на конкретни насоки би могъл да бъде и основополагащ при из-
граждането на информационна мрежа за детски градини и детски педагози, 
за обмен не само на добри практики, но и широк спектър от специализирани 
образователни ресурси по възрастови групи и образователни направления. 
В подобна система могат да бъдат предложени иновативните дейности, кои-
то да бъдат систематизирани и включени в регистър на детски градини с 
иновативни практики. С ефективен резултат се очаква да бъдат предложени 
практики, които предстои да бъдат апробирани от научни работници и пре-
доставени на директори и педагози за внедряване в практиката. Разработва-
нето на такава информационна мрежа за детските градини е наложителна и 
в контекста на динамично променящите се условия, свързани с пандемията, 
която изостря необходимостта от създаване на цифрова образователна среда.
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ВОКАЛНАТА ГРУПА – ПОПУЛЯРНА ФОРМА 
НА ИЗВЪНУЧИЛИЩНА МУЗИКАЛНА ДЕЙНОСТ

Анастасия Ив. Баткова 
Докторант, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: В наши дни музиката присъства в живота на подрастващите почти 
непрекъснато, а търсенето на различните начини за удовлетворяване на музикални-
те интереси на децата е много голямо. Различните видове извънучилищни дейности 
по музика днес предлагат разнообразни възможности това да се случва извън рам-
ките на училището, но в педагогически организирана и добре контролирана среда. 
Участието във вокална група в извънучилищна среда днес е един от начините де-
цата да се ограмотяват певчески и музикално, да обогатяват своята култура и да 
ангажират свободното си време по ползотворен начин.

Ключови думи: вокална група, извънучилищна музикална дейност

THE VOCAL GROUP – A POPULAR FORM  
OF EXTRACURRICULAR MUSIC ACTIVITY

Anastasia Iv. Batkova 
PhD student – AMDFA „Prof. Assen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: Nowadays the music participates in the adolescent’s lives almost constantly, 
and the search of various ways to satisfy the musical interests of children is very big. The 
different kinds of musical extracurricular activities today propose various opportunities 
for this to happen outside the school, but in pedagogically organized and well controlled 
medium. The participation in vocal group in extracurricular medium today is one of the 
ways for children to literate vocally and musically, to enrich their culture and to engage 
their free time in a useful way.

Keywords: vocal group, extracurricular music activity

Извънучилищната дейност е съобразена с актуалността в развитието 
както на социалната и образователната, така и на културната обстановка. 
Извънучилищната дейност се развива динамично по отношение на всички 
обществени промени и отговаря адекватно на съвременните потребности и 
интереси на подрастващите. Тя е напълно доброволна и дава голяма свобода 
по отношение на избора – къде, колко и в каква дейност да се включи всяко 
дете. Извънучилищната дейност с разнообразните ѝ форми в последните го-
дини се превръща в често предпочитан начин децата да запълват свободното 
си време със смислени и ползотворни занимания, които им доставят творче-
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ска радост и удоволствие.
Заниманията в извънучилищна среда се водят от различни препода-

ватели в сферата на изкуствата, спорта и науката. Всички извънучилищни 
учреждения имат определени кадрови, финансови и материални ресурси, 
с които могат да осигурят различно ниво на организация на разнообразни 
дейности в много направления – технически, познавателни, художествено-
творчески и др. 

Извънучилищната дейност изпълнява основните функции на обучение-
то – образователна, възпитателна и развиваща (Petrov, 2001, p. 111). Образо-
вателната функция е свързана с овладяването на система от научни знания 
и формиране на общоучебни и специални умения и навици. Възпитателна-
та функция има за цел да формира мирогледа, нравствените и естетически 
възгледи и идеи на обучаваните. Развиващата функция на обучението цели 
положителното и здравословно развитие на познавателните способности, 
психическите процеси и въображение на учениците. Тези три функции се 
намират в неразривна връзка и постоянно взаимодействие по пътя на извъ-
нучилищното обучение на децата.

В съвременната реалност се наблюдава все по-често една явна прием-
ственост между основната форма на обучение – урокът в училище, и всички 
останали, разнообразни форми в извънучилищната дейност. В този смисъл 
може да се твърди, че училищното и извънучилищното обучение си взаи-
модействат, помагат, надграждат се едно друго. „Така интегрирайки гри-
жата за свободното време на нашите деца в цялостна образователна и 
възпитателна практика,  се реализира идеята за учене през целия живот“ 
(Kolovska, 2019b, p. 49). Участието в извънучилищна дейност дава възмож-
ност на подрастващите да разкрият техния пълен потенциал от умствени, 
физически и творчески способности.

Включвайки се в сферата на извънучилищното обучение, децата стават 
част от една разнообразна, свободна и отворена система на образователен, 
културен и социален обмен. Този обмен включва както знания, така и цен-
ности, преживявания и предизвикателства. Всичко това положително стиму-
лира развитието на личността и удовлетворява стремежа ѝ към постоянно 
самоусъвършенстване и самонадграждане.

Срещата и общуването с връстници дава възможност за създаване на 
нови запознанства и контакти. Много често се наблюдава как тези запознан-
ства прерастват в трайни приятелства. Това е може би едно от най-ценните 
предимства на участието във всеки вид извънучилищна дейност, особено в 
нейните колективни форми.

Извънучилищната дейност притежава най-разнообразни цели, сред 
които (Grudeva, 2004, p. 25-26):

z– осигуряване на условия за развитие на всяко дете, съобразявайки се с 
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неговите интереси;
z– формиране на здравословни модели на поведение през свободното вре-

ме;
z– удовлетворяване на специфични потребности като активна дейност, 

творчество, игра, самоизява, общуване и самоусъвършенстване;
z– създаване на връзка между теоретичните знания и тяхната практическа 

приложимост;
z– формиране на умения и нагласи за екипна работа;
z– разширяване на разбирането за творческа работа;
z– обогатяване на сферата на общуване на детето чрез развитие на кому-

никативни способности и толерантност към другите;
z– създаване на оптимистична жизнена нагласа, разбирайки, че всяка лич-

ност отговаря за развитието както на себе си, така и на обществото;
z– постигане на адекватна кариерна ориентация в многообразието от про-

фесии;
z– превенция на деца с поведение извън нормата или деца в риск;
z– приобщаване към европейските ценности и традиции, възпитание на 

гражданска отговорност.
Имайки предвид достъпния характер на музикалноизпълнителската 

дейност, както и естественото влечение на децата към нея, различните из-
вънучилищни форми за музициране са силно предпочитани и популярни в 
наши дни. Чрез извънучилищната музикална дейност подрастващите имат 
възможност да се обучават по-свободно, но достатъчно ефективно. „Изуча-
ването на музика в училище не е единствената възможност за удовлетво-
ряване на потребности и интереси на учениците, свързани с различните ас-
пекти на музикалното изкуство, за развитие на музикални способности, за 
формиране на умения за ориентиране в богатия звучащ свят ...“ (Kolovska, 
2019a, p. 180). В извънучилищната музикална дейност няма точно регламен-
тирани програми, форми на работа и занимания. Свободата в нейната орга-
низация дава по-големи възможности за избор и самоинициатива от страна 
на обучаваните, но паралелно с удовлетворяването на всички  цели на обу-
чението.

Освен че  изпълнява основните функции на обучението – образовател-
на, възпитателна и развиваща, при извънучилищната музикална дейност се 
отчита наличието на множество художествени и развлекателни елементи, 
което я прави изключително атрактивна за децата, „...там те се забавля-
ват и учат едновременно“ (Lobutova, 2014, p. 108). Посещавайки извъну-
чилищни музикални занимания, подрастващите се разтоварват психически 
и физически, докато в същото време целенасочено се работи върху тяхното 
музикално обучение.

Извънучилищните форми на музикална дейност, които имат пряка 
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връзка с вокалното музициране, са много разнообразни. В извънучилищ-
ната музикална практика съществуват и са утвърдени както индивидуални 
занимания по пеене, така и занимания в различни вокалноизпълнителски 
състави. При индивидуалните занимания взаимодействието е само между 
преподавател и един ученик. При колективните вокални занимания участват 
различен брой деца, а взаимодействието е както между преподавател и уче-
ник, така и между самите ученици в групата. 

Когато става въпрос за вокални състави, за основни видове се считат:
z– вокален ансамбъл – има определен брой изпълнители, според които 

анасамбълът може да бъде дуо, трио, квартет, квинтет и т.н.;
z– вокална група/вокална формация – певчески колектив, при който броят 

на участниците не винаги е постоянен, те могат да бъдат разделени по 
гласове, в зависимост от това дали има такава възможност от гледна 
точка на музикалния опит на певците;

z– вокално студио – група, при която се осъществяват повече експеримен-
ти в обучението и дейностите са по-разнообразни;

z– хор – добре организиран и постоянно действащ певчески колектив;
Според това какъв е начинът на звукоизвличане при пеене, вокалните 

състави могат да бъдат състави за поп пеене, за школувано пеене, за народно 
пеене. Според вида на гласовете на участниците – за момичета, за момчета 
или смесени състави. Съгласно това дали се използва акомпанимент при из-
пълненията, вокалните състави са акапелни или използващи акомпанимент.

Необходимо да се направи уточнението, че според начина на звукоиз-
вличане, вокалните състави в днешно време могат да бъдат и смесени. Това 
важи най-вече за вокалните групи, които са форма с по-свободна организа-
ция, при която се наблюдава голямо репертоарно разнообразие. Практика-
та показва, че някои вокални педагози подбират най-различен репертоар за 
конкретния състав, който може да включва както образци от съвременната 
музика, така и народни песни и други. Същото важи и за признака? „акомпа-
нимент“ – тук отново може да се отчете и наличие на смесени състави, защо-
то музикалното разнообразие от авторска и народна музика дава възможност 
съставите да изпълняват както акапелни произведения, така и произведения 
с музикален съпровод. Единственото и много важно условие при избора на 
акапелни произведения за изпълнение е наличието на по-високо развитие на 
музикални способности и изпълнителски умения от страна на децата. 

Извънучилищните вокални групи съществуват в най-различни по вид и 
организация институции – читалища, домове на културата, музикални шко-
ли и др., а всяка от тях  притежава свой собствен облик, репертоар и худо-
жествена насоченост. Активното разпространение на вокалните групи като 
популярна форма на извънучилищна музикална дейност започва след 90-те 
години на ХХ век, а към днешна дата те са изключително много на брой. 
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В почти всяка музикална школа или център се отчита наличието на детска 
вокална група, а често – и на няколко такива. 

Вокалната група в извънучилищните учреждения (с изключение на 
малкото такива, които се финансират от държавата) разчита на частно фи-
нансиране и материално осигуряване, което е причина в някои случаи за 
съществени трудности в „оцеляването“, но и за гъвкавост, автономност на 
управлението и разнообразни възможности за организация. 

Броят на участниците в извънучилищните вокални групи варира от 5 
до 15 деца, но рядко прехвърля 11-12 души. Рада Славинска отбелязва, че 
„...формации, обхващащи между 6 и 11 певци, по-често биват наричани 
вокални групи...“ (Slavinska, 2018, p. 10). Въпреки че вокалните групи в из-
вънучилищна среда са със свободен достъп за деца от различни възрасти, 
необходимо и препоръчително е в една вокална група да се събират уче-
ници с приблизително еднакво ниво на интелектуално развитие, музикални 
способности и опит, което ще позволи, от една страна, работата да върви 
по-гладко, и от друга – да не се губи интересът от по-големите или по-на-
преднали участници в състава. 

В повечето случаи извънучилищните вокални групи имат постоянен 
характер, т.е. заниманията сe провеждат редовно през цялата учебна година. 
Поради факта, че те са с напълно доброволен характер, често се оказват с не-
постоянен състав – участието в тях не е задължително и при децата понякога 
се отчита текучество. Не всички участници, които започват да посещават 
вокална група, остават трайно като част от нея – много често те се отказват 
поради различни причини. Въпреки този очевиден негатив, необходимо е в 
репетиционната дейност на вокалната група да се поставят ясни изисквания 
от страна на нейния ръководител за редовни и системни посещения, за да се 
постигат трайни положителни резултати от дейността.

От гледна точна на съвременните динамични условия, често се налага 
да се сформират и временно действащи вокални групи. Тази необходимост 
се обуславя най-вече от подготовката за музикални конкурси, фестивали, 
концерти и др. Такива временно действащи вокални групи могат да се създа-
ват при нужда и тяхната програма и организация е различна според конкрет-
ната художественотворческа изява.

От гледна точка на репертоара, който се изпълнява във вокалните гру-
пи в извънучилищна среда, се отчита наличието на голямо разнообразие. 
Тук могат да бъдат включени различни образци от популярната музика, на-
родната музика, както и детски и училищни песни. Подборът на образци от 
различни жанрове е важен момент в работата: „Жанрът – това е призмата, 
през която се пречупва действителността. Затова в изкуството една и 
съща действителност може да има неимоверно много багри и отенъци. 
Жанрът – това е гледната точка на твореца, това е “езикът“, с който 
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той разговаря. Това е неговият философски нравственополитически и ес-
тетически поглед към света. Жанрът – това е начин да достигнеш до сър-
цето на зрителя, т.е. умението да разговаряш с него.“ (Raychev, 2019a, p. 
248). Песните, които формират репертоара, са пряко свързани с развитието 
на певческите умения на децата: „Подборът на репертоар от гледна точка 
на гласовата постановка е важен за усвояване на различните видове вокал-
на техника“ (Raychev, 2019b, p. 256).

В последните години поп музиката има сериозно присъствие в заоби-
калящата децата звукова среда, затова и предпочитанията към нея в работата 
на вокалните групи са съвсем обясними. За децата тази музика е „по-дос-
тъпна и разбираема, близка е до тяхното светоусещане“ (Baicheva, 2011, p. 
51). Поп музиката привлича децата със своята изразителност, атрактивност, 
както и  несложния за възприятие език и съдържание. Руският музикален пе-
дагог Олга Изюрова отбелязва, че детското поп изпълнителство дори може 
да се отдели като ново направление в детското музикално творчество. Съвре-
менните деца са привлечени от яркостта на тази музика, от аранжиментите 
на песните, които са „като за възрастни“, модерната стилистика, както и въз-
можността да проявят своите творчески способности, да въплътят своите 
смели идеи и мечти (Iziurova, 2009, p. 185, https://cyberleninka.ru/article/n/
detskaya-vokalnaya-estrada-v-sisteme-dopolnitelnogo-obrazovaniya/viewer).

С нарастващото присъствие на извънучилищните вокални групи в жи-
вота на съвременните деца, на преден план излиза въпросът за личността и 
уменията на вокалния педагог – основната фигура в тази дейност. Ефектив-
ното провеждане на всеки учебен процес зависи именно от дейността на пе-
дагога. Неговата личност носи голяма отговорност за развитието на обучава-
ните, за изграждането на всички умения в музикално, вокално и артистично 
отношение. Оказва се, че вокалният педагог е учител не само в институция-
та, в която преподава, но остава за своите ученици като учител в живота им 
изобщо. В днешно време той се превръща в пример, който децата следват и 
човек, на когото искрено вярват, а неговите личностни качества се проекти-
рат до голяма степен и върху тях. Това е причината към вокалния педагог да 
се подхожда с високи очаквания за качество и професионализъм в работата. 
Необходимо е да се отговори на въпросите за това какви са изискванията към 
него, с каква квалификация трябва да бъде той, и какви качества и умения 
трябва да притежава, за да ръководи пълноценно музикалнопедагогическата 
дейност.

Музикалното обучение в извънучилищните вокални групи има важно 
значение за формирането на детската личност, както и за развитието на му-
зикалните и певчески способности на децата. Спецификата на музикалното 
изкуство, както и характерът на педагогическата дейност, налагат съобра-
зяването с редица основни изисквания към ръководителя на една вокална 
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група. Те биха могли да се класифицират в следните основни дялове – педа-
гогическа подготовка, професионални музикални умения – свирене на пиа-
но, дирижиране, познаване на различните вокални методики и всички нови 
тенденции при тях, както и личностни качества – интелектуални, нравствени 
и емоционални. Особено важен акцент в личността на вокалния педагог е 
емоционалността и творческият подход към оформлението на работния про-
цес, защото творчеството стои в основата на всяко изкуство, в това число и 
на музиката. Цялата тази комбинация от добродетели, нравствени качества 
и професионална компетентност създава желания облик на съвременния ръ-
ководител на вокална група – знаещ и можещ, лесно приспособим, свободно 
общуващ с децата и близък до тяхното светоусещане и емоционалност.

Извънучилищните вокални групи притежават свободен характер по от-
ношение на репертоар, състав на участниците, както и методика на работа от 
страна на вокалния педагог. Работата с вокална група в извънучилищна сре-
да дава възможност да се съчетават всички вече познати и проверени в прак-
тиката, с различните и актуални, иновативни методи и педагогически под-
ходи. Тази комбинация между утвърденото и експерименталното превръща 
извънучилищната вокална група в явление, което от една страна е интересно 
и атрактивно за обучаваните, а от друга – явява се като творческо предизви-
кателство за музикалните педагози, които трябва да бъдат „в крак“ с времето 
и светоусещането на подрастващите, с техните музикални влечения.

Вокалната група в наши дни е силно предпочитана форма на извъну-
чилищна музикална дейност, и това в голяма степен се дължи на нейната 
гъвкавост и свобода на организацията, както и нейната атрактивност. Осо-
бен момент тук е, че сравнена с някои други индивидуални или колективни 
извънучилищни музикални дейности – пеене в многогласен хор, свирене на 
музикален инструмент, свирене в оркестър и др., вокалната група дава въз-
можност за постигане на едни сравнително по-лесни и видими във време-
то резултати. Според автора на настоящото изложение този факт се дължи 
до голяма степен на незадължителното условие за нотно ограмотяване на 
участниците, както и произтичащия от това слуховоподражателен метод на 
работа. Въпреки това, участието в извънучилищна вокална група развива 
певческите умения и музикалните способности на децата, удовлетворява 
техните музикални интереси и спомага за изграждането на техния естети-
чески музикален вкус.
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ците по изобразително изкуство при обучение от разстояние в електронна среда, 
проведена чрез учебни проекти и мултимедийни тестове. Разглеждат се принципи 
и методи в проектна организация на обучението и критериите за оценка, които 
могат да бъдат имплементирани  в други учебни дисциплини.
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Abstract: This study presents diagnostics of the knowledge and skills of students in 
fine arts in the context of distance learning in an electronic environment, conducted through 
educational projects and multimedia tests. Principles and methods in project organization 
of training and assessment criteria that can be implemented in other disciplines are 
considered.
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multimedia tests

1. Увод
Живеем в ерата на информационните технологии. Човекът на нашето 

време е онлайн във всяка сфера от ежедневието си; всяка необходима инфор-
мация е само на „клик“ разстояние – по всяко време и навсякъде, без огра-
ничения. Днешните ученици са технологично в пъти по-грамотни от тези 
преди десет или преди двадесет години. Те растат в „дигитална среда“ в не-
престанен досег с новите технологии – компютри, мобилни телефони, видео 
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игри, таблети, музикални плейъри, цифрови фотоапарати и камери. Това им 
дава възможност да развият различна палитра от умения за възприемане и 
обработка на информация. 

Още с навлизането на информационните технологии в образователния 
процес тази тема е събуждала у мен огромен интерес със своята динамич-
ност и е била обект на изследване и анализ от моя страна. През изминало-
то десетилетие съм разглеждала различни аспекти от нея: интеграцията и 
имплементацията на информационните технологии в обучението по изоб-
разително изкуство и техният ефект, както върху развитието на изобрази-
телно-творческите способности на учениците, така и върху методиката на 
преподаване. В рамките на своята професионална квалификация съм имала 
възможността за наблюдение, изследване и подробен анализ на обучението 
чрез проектна дейност в групи, като акцентът бе върху влиянието и ролята 
на информационните технологии и разработване на критерии за оценяване 
на знанията и уменията на учениците чрез тях.

Безпрецедентната пандемична обстановка, която ни постави в ситуа-
ция на обучение от разстояние в електронна среда, ме накара да преразгле-
дам и доразвия тези методи в търсене на нови решения за тяхната адаптация. 
В отговор на това предизвикателство пред обществото и образованието, този 
доклад разглежда не само възможни решения на възникналите проблеми, а и 
скрити потенциали, приложими и в други дисциплини. 

2. Обучение по изобразително изкуство от разстояние в елек-
тронна среда – статус на научните изследвания, предизвикател-
ства в контекста на ковид-пандемията

Посредством прилагането на Информационно комуникативни техно-
логии могат да се преодолеят проблеми от най-различно естество, като на-
пример времеви и пространствени ограничения на традиционните класни 
стаи; да се осигури на обучаващите се достъп до по-голямо количество съ-
временна и разнообразна информация, което може да улесни усвояването на 
нови знания и да се подобрят подготовката на уроците и представянето на 
учебния материал от страна на преподавателите. Информационните и кому-
никационните технологии, съчетани с компютърната мултимедия, обединя-
ват възможностите на технологиите за осигуряване на интерактивна среда 
за обмен на образователна информация по всяко време и на всяко място с 
помощта на електронни и комуникационни средства.

Светкавичното развитие на информационните и компютърни техноло-
гии не само изменя досегашния модел на обучение, а и налага изцяло нови 
електронни модели, наред с традиционните му форми. Неоспорими предим-
ства на ученето онлайн са: гъвкавост (независимо от времето и разстояние-
то), лесен достъп, свободен обмен на информация.
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Онлайн обучението само по себе си не е ново явление – това разглеж-
дат Helm, Huber и Loisinger в своя труд „Какво знаем за учебните процеси на 
преподаване и обучение от разстояние по време на корона-пандемията? До-
казателства от Германия, Австрия и Швейцария“ (2021). В техния сравните-
лен анализ на съществуващата научна литература се подчертава наличието 
на данни за E-Learning на нивото на висшето образование, както и липсата 
на такива проучвания сред учениците в начален, прогимназиален и гимна-
зиален етап [Cf. Helm et al., 2021]. Позовавайки се на теорията на Holmberg 
(2003), авторите посочват „личните взаимоотношения и мотивационните ас-
пекти („съпричастност“) като централни елементи на дистанционното обу-
чение. По-специално за дистанционното обучение, свързано с корона, може 
да се предположи, че независимостта на учениците и тяхната мотивация са 
особено важни за започване и поддържане на усилията за учене. Следовател-
но тези теории предлагат добри отправни точки за ролята на самостоятелно 
насоченото обучение.“ [Helm et al., 2021: 241]

Актуално проучване от Индонезия [Wulandari et al., 2021] се опитва да 
разбере възприятията на учениците за онлайн образованието по изкуство. 
Докладът се фокусира върху изследването на ученическите умения и ком-
форт по време на учебния процес, както и на ръководството на онлайн обу-
чението, осъществявано от учителите. Проучването използва количествен 
подход посредством въпросници, а анализът на статистическите изчисления 
показва: 9,1% от запитаните нямат смартфон; 81,8% заявяват, че разбират 
онлайн учебните материали; 27,3% изразяват, че не са доволни; други 54,5% 
казват, че онлайн обучението ги демотивира да изучават изкуства. Резулта-
тите онагледяват, че зрелостниците са имали приятен опит в изучаването 
на изкуство онлайн, въпреки това с течение на времето изпитват липса на 
мотивация. 95,5% от учениците смятат, че техните учители са усвоили тех-
нологиите на онлайн класната стая, но очакват по-разнообразни подходи за 
обучение, които да ги мотивират да създават изкуство в ерата на пандемията.

Друг доклад от Индонезия поставя на преден план тезата, че онлайн 
обучението по изкуство трябва да се фокусира върху „развитието на способ-
ност за възприятие и оценка у ученика в изграждането на компетентност в 
изучаването на изкуства и култура.“ Авторът твърди, че именно тези дейнос-
ти допринасят за „оформянето на децата в пълноценни човешки същества, 
които развиват емоционална интелигентност, чувство за съпричастност и 
емоция, спомагайки развитието на ново въображение под формата на есте-
тически и артистични преживявания и се очертават като най-ефективният 
начин за решаване на проблемите с изучаването на изкуства и култура он-
лайн.“ [Indrawati, 2021: 207]

В контекста на пандемичната обстановка и преминаването към обуче-
ние от разстояние в електронна среда в България обаче едно от основните 
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предизвикателства за преподавателите се оказа адекватната трансформация 
на критериите за оценяване работата на учениците по учебни проекти. След-
ващата точка преразглежда разработените от мен в хода на професионалната 
ми квалификация критерии и прави опит да ги адаптира към тази форма на 
обучение.

3. Диагностициране постиженията на учениците по изобра-
зително изкуство по време на обучение в електронна среда

Създаването на проекти е заложено в учебната програма по изобрази-
телно изкуство, тъй като дава възможност за “учене чрез правене“. Разгле-
даните основни принципи и методи при избора на проектна организация на 
обучението и предложените критерии за оценка на тази дейност са прилага-
ни в часове по изобразително изкуство, но успешно могат да бъдат импле-
ментирани и в други учебни дисциплини. 

Значението на проекта като метод на обучение Сорокина определя 
като: „Проект за обучение – това е задача за учениците, формулирана под 
формата на проблем и тяхната целенасочена дейност, и форма на взаимо-
действие между учениците и учителя и учениците помежду си, и резултата 
от дейността като начин за решаване на проектния проблем.“ [Сорокина, 
2019]

Множество са предимствата на проектната структура: разширяване 
диапазона на организацията на учебния процес, увеличаване на интереса и 
активността на учениците при усвояване на знанията и спомагане изграж-
дането на начални опити за изследователска дейност у тях. Провеждането 
на урок, свързан с проектна структура на учебното съдържание и работа в 
групи предполага активното участие на всички ученици от класа при раз-
глеждане и обсъждане на поставените образователни проблеми.

Това е един от основните проблеми, възникнали по време на обучение-
то от разстояние в електронна среда в училища с висок процент на деца от 
уязвими социални групи – невъзможността да се включат всички ученици в 
синхронно обучение и ограничената възможност да се създадат екипи. Ре-
дуцираната физически комуникация определя работата по групи като почти 
невъзможна и налага поставянето на индивидуални задачи или такива, при 
които ученикът сам да намери партньор. В този контекст разработените от 
мен критерии за оценяване на работата по учебни проекти в екип подлежат 
на съобразна адаптация. 

Сложна и отговорна е работата на учителя при оценяване работата и 
знанията на всеки ученик. Този процес се базира на единство от методи, как-
то външни, така и самооценки, посредством които да се гарантира неговата 
обективност и поощрителен за ученика характер, който да стимулира пра-
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вилното усвояване на знанията. При разработването на  критерии за оценка, 
работата на ученика се разглежда в два различни аспекта на качеството – 
този на изпълнението и този на идеите. Така предложените от мен критерии 
са: релевантност, ефикасност, ефективност, въздействие и иновативни под-
ходи и практики.

zz Релевантност – Съответствие на проекта с идейната концепция, зало-
жена в учебната програма, и коректно придържане към целите на уро-
ка. Как проекта е структуриран и обоснован по проблемите на темата 
и поставените задачи. 
zz Ефикасност – Оценка на изпълнението на планираните дейности и оч-

акваните  резултати като количество, качество, съответствие с предва-
рително поставените задачи.
zz Ефективност – Оценка на постигнатите резултати и реални ползи за 

групата от изпълнението на проекта, оценка на степента на участие на 
отделните членове и на работа в екип. 
zz Въздействие – Оценка на влиянието на проекта върху другите ученици 

в класа на база постигнатите качествени познания. 
zz Иновативни подходи и практики, прилагане на дигитални и съвремен-

ни технологии – Оценка на използването на дигиталните технологии, 
както на ниво съдържание на проекта, така и при стратегията за негова-
та комуникация (дизайн и презентиране, артистичност и оригиналност, 
изразяване на собствено мнение).
В контекста на обучението онлайн един от тези критерии представлява 

особена трудност за обективността на оценката. Тъй като факторът ефектив-
ност се позовава изцяло на съвместната работа на учениците в екип, необ-
ходимо е да се измести фокусът върху усвоеното от отделния ученик в хода 
на самостоятелната му подготовка. Критерият „въздействие“ също изисква 
интеракция между учениците, но остава приложим посредством специали-
зирани тестове, въпреки затруднените комуникации онлайн. 

Допълнително предизвикателство за преподавателите в онлайн класна-
та стая е и липсата на цялостен контрол над участието на учениците по време 
на учебния час. Контролната дейност при проектна структура на обучението 
отново е решение на учителя. Изборът за мониторинг минава през различни 
форми: от субективни до обективни, от даване на оценки и самооценки, до 
решаване на тест. Учителят избира най-адаптивния и резултатен вариант, с 
който може да отчете развитието на уменията и знанията на своите ученици 
при изпълнение на поставените им задачи. Като особено ефективно решение 
при обучението от разстояние се налагат дидактически тестове в електронен 
формат.
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4. Нормативни и критериални дидактически тестове при 
обучение от разстояние в електронна среда

От педагогическата литература е известна основната класификация на 
дидактическите тестове – нормативно-ориентирани и критериално-ориен-
тирани. Нормативно-ориентираният тест има за цел да установи индивиду-
алния статус на изпитвания ученик, степента, до която е усвоил учебното 
съдържание и какъв напредък е реализирал в сравнение с постиженията на 
други, обучавани по същата програма, чиито резултати служат като норма. 
При критериално-ориентираните тестове знанията на ученика се съпоставят 
с предварително определени цели и конкретната граница за тяхното пости-
жение. Често в практиката се наблюдава съчетаване на двата типа тестове 
при интерпретацията на резултатите.

Диагностиката на ученическите знания и умения по време на обуче-
нието от разстояние в електронна среда може да се осъществи чрез решаване 
на дидактически тестове. Педагогическата програма минава през три етапа: 
подготвителен (създаване на теста), провеждане на теста и проверка и отчи-
тане на резултатите.

Дидактическите тестове установяват личните постижения на всеки 
тестиран ученик в сравнение с всички останали, работили върху теста, и из-
мерват постиженията на учениците според заложените стандарти в учебните 
програми. Дидактическият тест трябва да отговаря на следните изисквания:

zz лесна разбираемост;
zz простота на провеждане;
zz време за решаване;
zz ограничена нужда от помощни материали;
zz ограничена вероятност от случайно намиране на верния отговор;
zz компактност на въпросите.

При създаването на дидактически тест е от значение прилагането на 
тези критерии във всеки един етап, за да се гарантира качеството на теста. 
Тези етапи могат да бъдат определени, както следва:

1. Определяне на цели
Разработване на критериални тестове, съобразно заложените ДОС с 

цел оценяване на знанията на учениците по изобразително изкуство за усво-
еното учебно съдържание.

2. Разработване на подходящи тестови въпроси и задачи
Изисква се подготвяне на набор от задачи, които след анализиране да 

бъдат подредени в стройна тестова система.
Въпросите от теста се делят на две големи групи:
zz Въпроси и задачи със свободен отговор (открит тип) – учениците сами 
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формулират отговора. Чрез тях се прилагат, анализират или представят 
в синтезиран вид налични знания и свързаните с тях умения.
zz Въпроси и задачи със структуриран отговор (закрит тип) – учениците 

подбират верния, според тях отговор, сред ограничено множество ал-
тернативи.
3. Съставяне на тестовата структура
Подреждането на задачите в тестова структура може да стане по след-

ните критерии:
zz трудност;
zz съдържание и форма;
zz тип на задачите;
zz начин на оценяване.

4. Изпробване (апробиране) на теста в педагогическата практика. 
Тестът е използван в часовете по изобразително изкуство в предишни 

учебни години и е направена характеристика на качествата му като диагно-
стично средство. Чрез статистически анализ на теста е измерена неговата 
надеждност, обективност и валидност. Получените стойности по отношение 
на тези характеристики позволяват представяне на съдържателен анализ за 
качествата на теста.

Провеждането на теста чрез Google формуляр позволява лесен достъп 
за учениците и дава възможност за онагледяване на отделните въпроси и за-
дачи, което е от особено значение в обучението по изобразително изкуство. 
Анализът на тестовите задачи показва резултатите от обучението и постиже-
нията на учениците при овладяване на учебния материал по време на обуче-
нието в електронна среда. Този метод позволява както адекватното диагно-
стициране на усвоения обем учебно съдържание, така и възможността да се 
очертаят дефицити и пропуски. Активното навлизане на информационните 
технологии в образованието и интересът към тях от страна на учениците са 
основен двигател на иновацията не само в методиката на преподаване, а и в 
проверката и контрола на знанията. 

5. Заключение
Опитът в СУ „Найден Геров“ през учебната 2020/2021 г. показва, че 

онлайн тестовете и оценяването чрез тях могат да бъдат гъвкава учебна пъ-
тека за намаляване броя на отпадналите ученици в училища с висок процент 
на деца от уязвими социални групи. Целенасоченото и системно прилагане 
на диагностицирането чрез тестове в хода на интерактивното обучение по 
изобразително изкуство в електронна среда от разстояние създава условия 
за повишаване на познавателната активност и формиране на интелектуални 
умения по изобразително изкуство. Новите методически насоки за ефектив-
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но обучение чрез информационните технологии и интернет са насочени към 
развитие на творческото мислене, потенциал и интелектуалните умения на 
учениците. Информационните технологии ускоряват динамиката на урока и 
повишат неговата плътност и по този начин правят учебния процес приятен 
и търсен от учениците. 

Когато учители и ученици се изправиха пред предизвикателството на 
обучението от разстояние в електронна среда по изобразително изкуство, 
нововъзникналите проблеми наложиха търсенето на нови решения, някой 
от които биха могат да намерят приложение и в обучението по други учеб-
ни дисциплини в сферата на образованието. Някои от аспектите на ОРЕС 
(обучение от разстояние в електронна среда) се наложиха като положителни 
– бързото адаптиране на всички участници в образователния процес към ин-
формационните технологии, окончателното им навлизане в образованието, 
съпроводено с достъп до огромен поток от информация, новите начини за 
комуникация и предоставяне на образователни услуги. Други аспекти види-
мо водят до противоречиви, или дори негативни резултати, като например 
асоциални и психологични ефекти. Това подчертава нуждата от допълни-
телни научни изследвания в сферата на педагогиката, които да изучат в дъл-
бочина обучението в електронна среда със своите особености, трудности и 
скрити потенциали. 

 Безспорен остава фактът, че в тези безпрецедентни условия само 
посредством информационните технологии и уменията за работа в Интернет 
успяхме да вдигнем бариерата между ученици и учители и да пристъпим 
решително една крачка напред към бъдещето.
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ЯВЛЕНИЕТО МОДАЛНОСТ В БЪЛГАРСКАТА  
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Резюме: Модалността е фундаментално понятие в музиката, отразяващо 
множество стилови, жанрови и исторически белези на музикални творби от раз-
лични епохи. Тълкуването на тези белези има пряка връзка с музикално-слуховото 
обучение. Настоящата разработка описва същността на явлението модалност и 
неговата проява в българската дидактична литература по солфеж.

Ключови думи: модалност, музикално-слуховото обучение българската дидак-
тична литература по солфеж

THE PHENOMENON OF MODALITY  
IN THE BULGARIAN DIDACTIC LITERATURE  

ON SOLFEGGIO
Petya G. Petrova 

PhD student, AMDFA „Prof. Assen Diamadiev“ – Plovdiv

Abstract: Modality is a fundamental concept in music, reflecting many stylistic, genre 
and historical features of musical works from different eras. The interpretation of these 
features is directly related to music-hearing training. This paper describes the essence of 
the phenomenon, called modality and its display in the bulgarian didactic literature on 
solfeggio. 

Keywords: modality, music-hearing training Bulgarian didactic literature in solfeggio

Посоченото заглавие съчетава научно-теоретични и практически стра-
ни на важно понятие в музиката – модалност. С него се асоциират множество 
стилови, жанрови и исторически белези на музикални творби, а съответното 
им тълкуване има пряка връзка с проблема – обучение на музикалния слух. 
Изучавайки българска дидактична литература по солфеж, у мен се породи 
интерес към разясняване на значението, смисъла и приложението на модал-
ността в тази област на музикознанието. Считам, че научно-теоретичните 
аспекти на понятието са повече, по-задълбочено и по-широко разглеждани, 
отколкото неговата практико-приложна страна в музикално-слуховото обу-
чение. Казаното определя съдържанието на представената тема.

Произходът на думата „модалност“ се корени в латинския език и оз-
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начава „образ“, „род“, „способ“, „правило“ [Четриков, 1969, с. 191]. Тя е 
запазена в повечето европейски езици (на английски – modality, на френски 
– modalité, на немски – modalität, на испански – modalidad). Думата е ут-
върдена в общата лексика чрез различни фразеологични съчетания (напри-
мер modus vivendi, от лат. „начин на живот“). Modus също е термин, който 
е употребяван и за означаване на ладовете и техните разновидности: modus 
Lydian, modus authenticus и т.н. Модалността намира израз в различни об-
ласти на знанието. Освен в музиката, терминът се среща в езикознанието, 
във философията, в математиката, както и в други сфери.

В музикален контекст модалността представлява език, базиран на зву-
коредна основа. Със своята същност тя се проявява най-напред мелодически 
в монодията. Модалността е въплътена в монодичната основа на грегориан-
ския хорал, както и в песенния фолклор на различните народи. С възниква-
нето на многогласието се създава и модалното многогласие, което намира 
своята проява в ранната полифонична епоха, а по-късно и в предтонална-
та епоха чрез църковните ладове. Модалността се изразява и в областта на 
метроритъма. В епохата на Средновековието (XII-XIII век) процъфтява сис-
темата на шестте ритмични моди, които са в основата на модалното много-
гласие от този период и са главна предпоставка за развитието на мензурал-
ната нотация. 

В музиката на XX век принципите на модалното мислене, базирани на 
старите църковни ладове, полифоничните принципи и фолклорните тради-
ции се възраждат чрез епохата на неомодалността. Характерно за тази епоха 
е отдалечаването на ладовите структури от диатониката и хроматиката. Нео-
модалният композиционен метод се основава върху натурални и изкуствени 
ладове1 със свободно избрани звуковисочинни и ритмични моди. На преден 
план излизат разнообразни по структура и произход ладови форми и кон-
структивни единици (сонорни съзвучия, шумове и др.). 

Относно тълкуването на термина модалност обстойно разяснение 
предлага Людмила Дячкова в своя труд „Хармония в музиката на XX век“. В 
него тя тълкува думата „модалност“ от три страни, като ги обобщава в след-
ната трактовка: „Под модалност разбираме цялостна система на ладово 
мислене със собствени устойчиви признаци. Тя характеризира качествено 
различни художествени системи и творчески явления.“ [Дьячкова, 2004, с. 
54].

В българската музикална терминология понятието „модалност“ се об-
вързва с понятието „лад“. В това донякъде има резон, тъй като модалността 
и ладът са тясно свързани помежду си. При ладовата музика няма изразе-
ни хармонически функции. Основният тон има роля на мелодическа опора, 

1  Ярък пример са изкуствените ладове на Оливие Месиен, бел. моя.
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а не на тоника. Ладовите структури притежават функциите опорност-не-
опорност, специфични за монодията. Потвърждение на горепосоченото е 
записано в учебника по „Елементарна теория на музиката“ от П. Минчева 
и П. Попова: „Ладовите структури с функционалност на основата на опор-
ност-неопорност се наричат мелодически (монодически), т.е. характерни 
при линеарно развиваща се мисъл – едногласна или многогласна полифо-
нична музика. Мелодическите ладове се конкретизират с най-разнообразни 
по обем и интервалов строеж звукови редици. Характерни са за музикалния 
фолклор на различни народи, за музиката на ранното средновековие и съвре-
менната музика.“ [Минчева, Попова, 1987, с. 84]. 

Модалното многогласие процъфтява в епохите на Средновековието и 
Ренесанса. Върху моди е базирана и предтоналната музика. През Среднове-
ковието модалната монодия намира жанров израз както в църковната, така 
и в светската музика. Първообразът на многогласната музика – органумът – 
се гради въз основа на мелодия от грегорианския хорал, която има модална 
същност. Друг ярък пример за модална монодия е кантус фирмусът. Мелоди-
ята в светските песни на трубадурите в жанрове като алба и пастурел също 
е модална. През XII век се създават нов вид светски песни, изпълнявани на 
латински език. „Мелодиите им обаче не се различават съществено от типо-
вете мелодии, присъщи на църковната музикална практика в същия период.“ 
[Крачева, 2006, с. 48]. Модалността се проявява и в жанровете на ричеркара 
и канцоната, както и в редица песенни жанрове с народностен характер: ла-
уда, баркарола, качия.

Понятието модалност намира израз и в джаза чрез стиловото течение 
„модален джаз“ от 60-те години на XX век. С това направление се свързват 
имената на музикантите Майлс Дейвис и Джон Колтрейн.

Поради многопластовата структура на музикалния слух проблемите 
в процеса на развиването му са многостранни и изискват последователна 
методическа работа. Солфежът – дисциплината, отнасяща се до развитие-
то на музикалния слух, се утвърждава в системата на българското музикал-
но образование през 60-те години на XX век. Музикалните специалисти 
от това време, автори на дидактична литература по солфеж, осъществяват 
междудисциплинарни връзки. Професионалният музикален слух се разви-
ва чрез високохудожествени музикални образци, разделени в три дидактич-
ни  направления: художествени откъси от световноизвестни композитори; 
конкретно написани музикални образци с музикално-педагогическо значе-
ние; развитие на музикалния слух въз основата на образци от българския 
музикален фолклор. [Богданова, 2018, с. 55] 

Българската дидактична литература, свързана с музикално-слуховото 
обучение, обхваща проблема „модалност“ основно от три страни – в предто-
налната полифонична епоха, в българския музикален фолклор и в съвремен-
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ната музика. Следващото изложение има за цел да представи част от българ-
ската дидактична литература по солфеж, издадена след 60-те години на ХХ 
век. Без претенции за изчерпателност, фокусът е насочен към учебни посо-
бия, съдържателно посветени на примери из трите горепосочени аспекта.

1. Модалност в предтоналната полифонична епоха
Сред изданията, обхващащи проблема за модалността в западноевро-

пейското средновековие се нарежда сборникът „Полифонични солфежи“ 
от Георги Самарджиев (1981 г.). Учебникът е структуриран в 3 части 
(„Двуглас“, „Триглас“ и “Четириглас“) и съдържа откъси от полифонични 
произведения от XII век до наши дни. В него освен модални образци на мно-
гогласие са поместени и тонални такива. Това дава възможност освен за раз-
витие на хармоничен и полифоничен слух, и за еманципиране на ладовото 
мислене извън мажоро-минорната музикална система, както и за обогатява-
не на музикално-слуховите представи на учениците по отношение на пред-
тоналната епоха в западноевропейската музика. „Полифонични солфежи“ от 
Георги Самарджиев е с предназначение за ученици в горен училищен курс. 

На същата тематика авторският колектив Асен Диамандиев и Дора 
Славчева създава „Полифонични солфежи“ (1981 г.). Откъсите в сборника 
обхващат периода XIII-XVII век и са в различни музикални жанрове – мотет, 
мадригал, канон, фротола и др. Сборникът подпомага удовлетворяването на 
необходимостта от познаване на вокалните полифонични произведения от 
епохата на късното Средновековие и Ренесанса чрез активно музициране и 
усвояване на отделните мелодични линии. В тази връзка авторите отбеляз-
ват, че „Дълбокото навлизане в такава интонационна среда ще даде неми-
нуемо отражение върху естетическото и общо духовно развитие на младия 
специалист по музика“ [Диамандиев, Славчева, 1981, с. 3]. Пособието „По-
лифонични солфежи“ е предназначено за горен курс на средните училища и 
за висшите училища. Впечатление прави и още една целева група – тази на 
фолклорните училища: „Ладовата организация1 и преобладаващата диато-
ника ги прави достъпни и за учащите се от средните фолклорни музикални 
училища, които имат определена нужда от такава литература за професио-
налното им развитие.“ [Пак там, с. 4].

Следващ ярък пример е сборникът „Солфежи от стари майстори“ 
(1982 г.) от авторския колектив Константин Константинов и Камен Поп-
димитров. Помагалото цели подпомагане развитието на музикалния слух 
и на музикалната памет въз основата на музикални откъси от епохите на 
античния свят до Романтизма. Нотните примери са градирани възходящо по 
техническа и ритмична трудност, а голяма част от тях са изградени на мода-

1  Под „ладова организация“ се има предвид модалната такава, бел. моя. 



174

лен принцип. В същия сборник обаче се откриват някои неточно употребени 
изрази като „дорийска тоналност“, „фригийска тоналност“, средновеков-
ни тоналности“1. Думата „тоналност“ е употребена неуместно спрямо пе-
риода, към който се отнасят конкретните музикални образци. Музикалните 
откъси от своя страна са еталон в античното музикално творчество и обога-
тяват музикално-слуховите представи на обучаемите.

2. Модалност в българския музикален фолклор
В музикално-слуховото обучение у нас преобладава учебното съдържа-

ние, базирано на мажоро-минорната система. Върху тази основа се добавя и 
съдържание на старинни ладове, ладове във фолклора и метроритмични ор-
ганизации (неравноделни метруми и размери). Квинтесенция на изданията в 
тази област са изконните традиции на българската народопесенност. Пример 
за това е „Метод за възпитаване на музикален слух върху български на-
родни интонации и метроритми“ (1976 г.) от Асен Диамандиев. Трудът 
цели да възпита учениците съобразно българския фолклор и да се абстра-
хира от функционалността в класическата мажоро-минорна система. Посо-
бието засяга проблема „модалност“ в 2 аспекта – с теоретични методически 
бележки в предговора и с музикално съдържание (солфежи и художествени 
примери).

По първия аспект авторът изследва от една страна проявата на модал-
ността като ладова организация, а от друга – специфичната интонация и 
метроритмика в българския музикален фолклор. Различията между ладовия 
строеж на западноевропейската и на българската народна музика Асен Диа-
мандиев посочва в няколко пункта: 

zz Западноевропейската мажоро-минорна система не отговаря на своеоб-
разността на българската народна песен;
zz Народната песен има белези на „мелодическа тоналност“ и не съответ-

ства на функционалните отношения „тоника-доминанта“;
zz Българската народна песен се базира на старинните ладове, при които 

степените от звукореда са различни от съвременния диатоничен окта-
вов звукоред;
zz Авторски създадените солфежи на народностна основа не съвпадат с 

ладовия строеж на народната песен поради наличието на множество 
хроматизми, алтерации и модулационни отклонения.
Относно втория аспект изложението засяга и практически пробле-

ма „модалност“. В труда са поместени едногласни, двугласни, тригласни и 
четиригласни конструктивни примери и образци от народното творчество.  
 
1  На стр. 11 в сборника е употребен следният текст: „Примери от католически песнопения и 
различни средновековни тоналности“.
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Тоновите отношения се овладяват чрез разнообразни по обем и интервалов 
строеж звукореди. 

В „Метод за възпитаване на музикален слух върху български народни 
интонации и метроритми“ Асен Диамандиев говори и за понятието „подто-
нично оформление“ – тон с нисък интензитет, отстоящ на низходяща голяма 
секунда от опорния тон. Този тон обяснява липсата на доминантово напре-
жение в народната песен, а наличието на подтонично оформление благопри-
ятства развитието на ладотоналната променливост. 

Трудът на Асен Диамандиев „Метод за възпитаване на музикален слух 
върху български народни интонации и метроритми“ разглежда различни те-
оретични аспекти, сред които и модалността. Интервалите се усвояват от 
учениците въз основата на характерни образци от народопесенната диафо-
ния, поместени са и примери за осъзнаването на акорди с нетерцов строеж. 
Паралелно с изучаването на модалните мелодии авторът насърчава и овла-
дяването на характерната за фолклора ни метроритмика чрез музикални об-
разци в неравноделни размери и със сложни ритмични групи. 

Като естествено продължение на гореописания труд, по темата за мо-
далността е заглавието „Музикални диктовки върху български народни 
интонации и метроритми“ (1983 г.) в съавторство на Асен Диамандиев 
с Дора Славчева. Пособието цели овладяване на ладовите, интонационни, 
метрични и ритмични особености и развитие на музикалния слух по отно-
шение на българския музикален фолклор. Диктовките са въз основа на ста-
ринните ладове и са структурирани в 4 раздела: едноглас, двуглас, триглас и 
съчиняване на музика с импровизация. 

3. Модалност в музиката на XX и XXI век
За разбирането и усвояването на съвременната мелодия, излязла извън 

рамките на класическото тонално мислене, е необходима специфична работа 
по развитието на интерваловия усет в часа по солфеж. Сред дидактичните 
трудове по музикално-слухово обучение в тази област изпъква заглавието 
„Технически упражнения за овладяване на интервалите“ (1980 г.) от Асен 
Диамандиев. В този труд авторът посочва необходимостта от методика на 
обучение, съответстваща на новосъздадените представи за лад и тоналност: 
„Продължителното овладяване на интервалите от степените на ладото-
налността предразполага към възприемането и мисленето не с интервали, 
а със степени.“ [Диамандиев 1980, с.8]. Учебникът включва упражнения за 
овладяване на интервали и акорди, двугласни диктовки и солфежи, кратки 
тригласни полифонични последования и откъси от хорови песни. Художест-
вените примери, които авторът е използвал, са стилово и интонационно раз-
нообразни. А. Диамандиев включва откъси от творби както на чуждестранни 
(П. Хиндемит, А. Веберн, Б. Барток, Дм. Шостакович, Б. Бритън), така и на 
български композитори (Л. Пипков, И. Спасов, С. Пиронков). 
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Друго пособие, касаещо музикално-слуховото обучение в съвременна-
та музика, е „Солфежи от съвременни и чуждестранни композитори“ 
от колектива Камен Попдимотров и Звезда Йонова-Тодорова. Сборникът 
включва художествени примери от европейски композитори от края на XIX 
и първата половина на XX век. Мелодичният материал в тях се характе-
ризира с разнообразна ритмика, сложни интервалови скокове, дисонантна 
хармония и атонални моменти. Разнообразните интонации и откъсването от 
тоналното мислене са добър ориентир за обучаващия се във възпитаването 
на музикалния му слух в стилистиката на съвременната музика. 

Автор на редица статии и студии в областта на съвременните идеи и 
методи в музикално-слуховото обучение е проф. д-р Ангелина Петрова. Ще 
се спра на труда ѝ „Когнитивни подходи към музикалния слух и музикал-
ната памет“ (2014 г.). В това мащабно теоретично изследване проф. Пет-
рова обръща внимание на основните идеи в системите по солфеж от края на 
XX век, при които основен въпрос е дали първо да се усвоят тоналните нави-
ци и да се положат основите на видовете музикален слух и памет в тонални 
условия, или посттоналният и тоналният език да се усвояват от учениците 
едновременно. В тази връзка авторът посочва един основен принцип, дефи-
ниран от Роланд Макамул, а именно, че развитието на тоналното и интерва-
ловото мислене започва едновременно и разграничаването им би следвало 
да се избягва. [Петрова, 2014, с. 219]. 

Пенка Кадиева, виден педагог и теоретик, изследвал спецификата на 
музиката на XX в обучението по солфеж, е автор на сборниците „Музикал-
ният слух и съвременната музика“ и „Солфежи от съвременни компо-
зитори с акомпанимент на пиано“. Те са израз на необходимостта от на-
мирането на нова методология, включваща теоретична разработка, както и 
нов тип солфежни дейности поради недостатъчната слухова подготовка на 
студентите при възприемане, интониране, анализиране и записване на му-
зикален материал, особено с по-сложна многогласна фактура на базата на 
съвременна музика. Пенка Кадиева твърдо следва убеждението си, че прео-
доляването на трудностите в областта на нетоналната (и в това число модал-
ната) музика е най-лесно чрез методично организиран интензивен контакт с 
нея. В „Музикалният слух и съвременната музика“ Кадиева поставя ак-
цент върху често срещаните в музиката на XX век смесване на ладовете, ла-
дова многосъставност, хроматична тоналност, ладотонална неустойчивост. 
Решение относно адаптацията на слуха към дисонанса авторката намира 
чрез извеждане на преден план на фоническата окраска на интервала и като 
мелодичен, и като хармоничен елемент. Отдава се голямо значение на ана-
лизите в конкретните музикални примери с цел възможно най-пълното им 
осъзнаване.

Музикалната система еволюира непрекъснато. В световен мащаб раз-
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витието ѝ преминава от най-разнообразни по строеж и обем ладови струк-
тури през мажорно-минорната система до дванадесетстепенните такива в 
съвременната музика. Изпитва се необходимост от адекватна реакция по 
отношение на това развитие от страна на съвременното музикално възпита-
ние. В обучението, основано на класическата мажоро-минорна система има 
тенденция за инертност на слуховото съзнание и ладовия усет поради отно-
шенията на устойчивите и неустойчиви тонове, подчинени на един тонален 
център. Решението на този проблем се състои в употребата на разнообраз-
ни модални структури, каквито притежават старинните ладове, българският 
музикален фолклор и съвременната музика. 
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ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ АНАЛИЗ НА СОНАТИТЕ  
ЗА СОЛО ВИОЛА НА ВЕЛИСЛАВ ЗАИМОВ
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Докторант, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Характерните за музикалния език на Велислав Заимов философска 
нагласа и конструктивен, математически подход обуславят създаването на два 
значими примера за сонати за соло виола. Настоящото изложение анализира как 
тези творби разкриват звуковия, технически и драматургичен диапазон на инстру-
мента чрез сонорните си мотиви, контрастиращи виртуозни пасажи, двоен гриф 
и акорди в целия регистър. Създадени с времева дистанция от 24 години в тях ясно 
могат да се проследят промените в стила на автора. 

Ключови думи: съвременна българска музика, Велислав Заимов, соло виола 

PERFORMING ANALYSIS OF THE SONATAS  
FOR SOLO VIOLA BY VELISLAV ZAIMOV

Raisa Zapryanova 
PhD student, AMDFA „Prof. Assen Diamadiev“ – Plovdiv

Abstract: The distinctive musical language of Velislav Zaimov, his constructive 
and philosophical approach create two significant examples of solo viola sonatas in the 
repertoire. The current article analises how these works reveal the full dramatic capacity 
of the instrument through its sonorities, contrasting virtuosic passages, double stops and 
chords in the full register of the instrument. Created 24 years apart they clearly indicate 
the changes in the style of the composer.

Keywords: Contemporary Bulgarian Music, Velislav Zaimov, Solo Viola

Инструменталното творчество на Велислав Заимов съдържа множе-
ство солови композиции. Сред тях са 8 сонати за пиано, 3 сонати за орган, 2 
за цигулка, соната за кларинет; за арфа; 2 сонати за виолончело, за контрабас 
и за флейта.

Първата „Соната за соло виола“ е най-ранното солово произведение на 
автора за струнен инструмент. Творбата е завършена през 1991 г. и неин пръв 
изпълнител е Йосиф Радионов (на концерт, състоял се на 7 ноември 1997 г. 
в Музея „Земята и хората“ в гр. София). В същата година са създадени Кон-
цертна музика за оркестър и Соната за две пиана. 

Авторът Велислав Заимов определя формата на Сонатата като ед-
ночастно-циклична. Тя е съставена от три вплетени части, които, макар и 
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кратки, не могат да се разглеждат като дялове. Тези специфични части са 
отбелязани в партитурата с букви. Техните сложни и нееднозначни функции 
не позволяват структурата да се определи като сложна триделна или само 
сонатна. 

Първата част (от началото до буква А) е сравнително устойчива, обо-
собена от непроменената си фактура с тонален център сол. Първа тема е 
песенна, в обхвата на алтовия глас (мелодията достига не по-високо от ми от 
първа октава). Изградена е върху сонорен мотив, в чиято интервалова струк-
тура преобладават характерните за музикалния език на Заимов низходящи 
минорни сексти и малки терци, които се попълват от възходящо секундово 
движение.

Фразата се развива в равномерна четвъртинкова пулсация, а редува-
щите се дву и тривременни размери създават усет за дължина на фразата и 
предотвратяват квадратността в протичането й.

(Пример № 1; т.т. 1-17, Соната за соло виола № 1)

Осминковите паузи в края на първи и седми такт от мотива са израз-
но средство, което би могло да се третира като дихание. Това е често сре-
щан изказ в песенните похвати на композитора. Първият мотив би могъл 
най-пълноценно да се пресъздаде, изсвирен изцяло на най-ниската виолова 
до струна (до такт 11). Това усилва усещането за тъмна сонорност, съзида-
телност и непримиримост. При интерпретация на една струна е необходимо 
да се обърне внимание на умереното използване на вибрато във високите 
позиции, за да се избегне отклонение от височината на основния тон. Темата 
остава незавършена и се появява за кратко отново в началото на буква А с 
променен тонален център.

От буква А до В се извършва преход към средния дял на сонатата. В 
него ритъмът се оживява чрез осминково и триолово движение, а използва-
ният регистър се разширява до сол на втора октава, което ускорява разви-
тието до достигане на дял В. Последният структурно наподобява сонатна 
експозиция и разработка. В експозицията се очертават две тематични ядра: 
първото е от буква В, а второто – от буква С. 

В частта от буква В темпото е удвоено (Doppio movimento MM=120), 
преобладава осминково и триолово движение. Основният мотив се предста-
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вя в многогласна фактура в среден регистър. В мелодичната линия са вплете-
ни осминкови паузи, които накъсват движението, придават артикулираност, 
контрастна на песенността в първата тема. 

(Пример № 2, т.т. 28-34)

Основен изпълнителски проблем е запазването на изразителността и 
линията на водещия глас, в контекста на дву и тригласа. Фразирането изис-
ква някои акорди да бъдат изсвирени в посока нагоре, за да се постигне про-
дължителност на мелодичната линия. Необходимо е овладяно лъководене 
за изравняване на звучността в преходите между звучащите три, две и една 
струни. Акордите следва да звучат едновременно, да се избегне разлагане, 
за да се запази пулсацията. Утвърден метод за изработване на тези пробле-
ми е свиренето със звучене само на водещия глас и беззвучно поставяне на 
останалите пръсти в лява ръка. Също така, продуктивно е и изолираното 
изработване на дясна ръка, в което тя изпълнява необходимите движения, но 
при празни струни. 

По отношение на техниката в лява ръка, пръстовката трябва да бъде 
подбрана така, че да се избягват преходи в легато в шестнадесетинковите и 
триолови групи. Използването на разтягане, вместо преходи при смените на 
позиции, често е по-подходящо за постигане на артикулирано изпълнение 
на отделните групи. Благоприятно е смяната на позиции да се извършва при 
смяната на лъковете.

Сходни указания могат да се използват и в буква D, където се срещат 
идентични проблеми. В тази част изложеният материал е във висок регис-
тър, което предлага интонационно предизвикателство за лява ръка и е необ-
ходимо омекотяване на тоновете, с използване на по-малък натиск и по-го-
лямо количество лък, поради скъсената звучаща дължина на струната в този 
регистър. 

В тактовете преди буква С, която се явява като второ тематично ядро 
в експозицията, мелодията достига до ре на трета октава и се провежда в 
шестнадесетинково движение. Честото редуване на размери 3/4 и 4/4 създава 
усещане за непрекъснато развитие и задъханост в прехода към новата част. 
Стъпването на контрастният тематичен материал от буква С се осъщестява с 
рязка смяна на регистър чрез скок от интервал ундецима. Определящ мотив 
в новата тема са двете акцентирани осмини, последвани от половина нота 
(вж. н.пр. № 3, т. 42).
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(Пример № 3, т.т. 38-44, Соната за соло виола № 1)

Изложеният материал е едногласен в среден регистър на инструмента, 
следователно представлява предизвикателство за акустичното подчертава-
не на звука при изпълнение. За да се избегне естественият динамичен спад 
от смяната на регистъра и да се отдели новият акцентиран мотив, опреде-
лящ букви С и D, се налага уплътняване на тоновете чрез поставяне на лъка 
по-близо до магаренцето. Следващите шестнадесетинкови групи във висок 
регистър са с означена динамика mp, което изисква олекотен лък и промяна 
на точката на контакт – преместване към грифа. За равномерното им прозву-
чаване е необходимо отново преходите в лява ръка да се заменят с разтягане, 
т.е. да се мисли непозиционно.

От буква G до буква J следва неустойчив разработъчен дял, който ва-
рира и надгражда мотивите на предходните части. Части G и I са тематично 
свързани с буква В, а Н с част С и представляват метаморфозно развитие на 
същия мотив, но в различен интонационен строй. Идентични са техниче-
ските предизвикателствата за изпълнителя в тези секции. От буква J (такт 
3) започва реприза на изложения тематичен материал от букви A до G, но 
вече организирани около тонален център до. Тази реприза на първия дял 
изглежда, че е в аугментация, но всъщност темпото е като началното с два 
пъти по-големи стойности (буква В темпото е два пъти по-бързо). Интерва-
лово репризата отговаря на началото и на буква F, но този път е в динамика 
фортисимо. За да се постигне плътност и дължина на фразата се изисква 
поддържане и изравняване на звука по цялото продължение на лъка.

От буква K, след малък преход от три такта идва последният, заклю-
чителен дял. Той може да бъде определен като кода. Често използваният от 
Заимов ефект от задържан дълъг тон с „обаждане“ в съседен глас създава 
баланс и успокоение отвеждайки произведението към органичен край. Но-
вата звучност въздейства като своеобразен епилог на творбата. Появява се 
означението smorzando (замиращо), към което е добавено изтъняване на 
звучността чрез използването на флажолет. 

„Соната за Соло виола № 2“ е написана през 2015 г. и посветена на 
75-годишния юбилей на проф. Недялчо Тодоров. В същата година са създа-
дени и Квартет за саксофони, и „Ныне отпущаеши“ за мъжки хор, Концертна 
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музика за симфоничен оркестър № 2 Соната за кларинет и баскларинет, Сим-
фония № 16; Трио за корна, ударни и пиано; Соната за цигулка и контрабас.

Втора соната е построена в две контрастни части, следващи една след 
друга без прекъсване (с атака). Размерът 2/2 остава непроменен от началото 
на творбата, като контрастът между частите е постигнат изцяло от промяна-
та на нотните стойности. 

Първа част протича в спокойно движение с основна пулсация в поло-
вини ноти.

(Пример № 4, т.т. 1-12, Соната за соло виола № 2)

Изградена от два дяла, линията на първата тема е предимно едногласна, 
изразителната мелодия се развива предимно в среден регистър на инстру-
мента, което подсилва чувството за песенност и изтъква сонорните качества 
на инструмента. Честите паузи  придават усет за естествено дихание и я 
приближават до човешкия говор. Напрежението в развитието се усилва с 
добавянето на двуглас, но се запазва линията на водещия глас.

Вторият дял в първата част започва от такт 37, обособен от появата на 
нов мотив в триолово движение. Заимов пестеливо индикира динамика, с 
нея по-скоро определя характера, звучността на дяла, която органично се 
напластява чрез варирането на мотивите. Още по-малко са означенията за 
кресчендо и декресчендо, които провокират изпълнителят да интерпретира 
материала в дълги фрази, развивайки ги на бароков принцип, а не романти-
чен. Може да се каже, че агогиката се определя интуитивно от изразител-
ността на интервалите. 

Втората част, макар и в същото темпо и с половинкова пулсация, е в 
преобладаващо шестнадесетинково движение. Тази част е определено не-
устойчива с накъсано движение и кратки пропорции на фразите, създаващи 
усещането за непрекъснат стремеж. Съществена характеристика за стила на 
Заимов са осминковите и шестнадесетинкови мотиви или тематични ядра, 
които започват след осмина или шестнадесетина пауза, при липсващо силно 
метрично време или след залигована нота. Така се формира водеща в разви-
тието на тематичния материал ауфтактова структура. Чрез нея композиторът 
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постига чувство на задъханост и незавършеност, което провокира изпълни-
теля да търси обединение на мотивите и постигане цялостност на фразата. 
Съществено предизвикателство за изпълнителя е да запази пулсацията и ус-
трема на движението – всеки мотив поражда следващия. 

(Пример № 5, т.т. 97-101, Соната за соло виола №2)

Фактурата на втора част е предимно едногласна и в началото се развива 
в нисък регистър, но постепенно, с разгръщане на формата се добавят двой-
ни ноти в шестнадесетинковите пасажи. Често шестадесетинковите групи са 
артикулирани в характерния за Заимов щрих легато (две по две или три плюс 
една). Това обогатява тематичният материал и добавя чувство за гъвкавост в 
развитието на фразата. 

(Пример № 6, т. 150, Соната за соло виола № 2)

При изпълнението на посочените щрихи с цел постигане на лекота и 
изравняване на преходите между различните струни е препоръчително те да 
се изпълнят преобладаващо в средната част на лъка, където той е най-гъвкав. 
Също така е необходимо да се балансират тежестта и скоростта на лъка при 
отделените ноти, за да не се нарушава общата линия на шестнадесетинковата 
пулсация. Добър способ за изравняване на звучността и същевременно по-
добряване на интонацията е да се работят пасажите в двоен гриф, т.е. където 
е възможно да се задържат и групират тоновете при съседни струни. Това 
помага за плавната им смяна, чрез придобиването на усет за най-подходяща-
та, междинна позиция на дясна ръка. В техниката на лява ръка, този метод 
способства за организация на пръстите и подобрява интонацията. Пръстов-
ката в лява ръка, както и в Първа соната, често трябва да се мисли непози-
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ционно, преобладава сближено (по-тясно от квартовото) разположение на 
пръстите. Това позициониране изисква специфична техническа подготовка. 
За изпълнението му помагат овладяването на хроматични упражнения, кои-
то да развият непозиционното мислене, както и упражнения, които развиват 
независимостта в движението на пръстите. 

От такт 140 започва заключителен обобщаващ дял на произведението, 
включващ елементи и от двете части. Това заключение би могло да бъде 
определено и като своеобразна силно съкратена реприза, в която до края 
се противопоставят и двете движения. Кулминацията, лесно забележима с 
прозвучаването на най-високият тон в сонатата ре от трета октава (вж. н.пр. 
№ 7), е достигната в такт 152.

(Пример № 7, т.т. 150-153, Соната за соло виола № 2)

В същинската кода от такт 159, двете водещи теми са изложени едно-
временно в двата плана на фактурата с лежащ основен тон ла, който е и нача-
лен тонален център на произведението. За разлика от Първа Соната, където 
звукът постепенно изчезва, кодата на Соната № 2 завършва с ярък контраст 
от появата на шестнадесетинковите мотиви от втора част, последвани от ди-
сонантен четиригласен акорд.
 

(Пример № 8, т.т. 159-165, Соната за соло виола № 2)

В двете творби за соло виола на Велислав Заимов ясно се проследяват 
определящите за творчеството му характеристики – търсене на единство и 
дължина на фразата, съчетано с непредсказуемост на развитието. Като добър 
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оратор, той структурира и напластява идейните ядра, провокирайки и вълну-
вайки слушателя до самия край на произведението.

В Първа соната драматизмът е пълнокръвен, използван е пълният ре-
гистър на инструмента, двоен гриф, акорди, динамични контрасти. Преобла-
даващи са многогласни пасажи, има чести промени в динамическите озна-
чения и размера, контрастите са постигнати чрез фактурни промени – резки 
смени на регистър, често преминаване от едноглас към многоглас.

Втора соната е построена с по-лаконични средства: размерът е непро-
менен през цялото произведение, тематичният материал се развива органич-
но и в по-дълги участъци, а не на принципа на контраста и чрез съпоставяне 
на отделните теми. 

И в двете произведения Заимов използва майсторски потенциала на 
инструмента, варирайки между песенните му качества и виртуозни възмож-
ности, подчинявайки ги на идейно-художественото съдържание. 
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Резюме: Докладът е съсредоточен върху спецификата на подбор на подходящ 
музикален материал за учебното съдържание на обучение по музика на деца със 
специални образователни потребности с учебно-възпитателни и с терапевтични 
цели и прилагането на компетентностен подход, аргументиращ избора на детски 
народни песни като движеща сила за емоционално стимулиране и психическо осво-
бождаване на обучаемите деца. 
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Abstract: It focuses on the specifics of selecting suitable musical material for the 
educational content of music training of children with special educational needs with 
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В настоящето изложение ще бъде споделен един подход към проблема 
за подбора на подходящо учебно съдържание, една от най-важните компо-
ненти на всяко обучение и на подходящ музикален материал, за реализиране 
на обучение по музика на деца със специални образователни потребности1. 
Обучението се провежда в присъствена форма от музикален педагог, който е 
част от интердисциплинарен терапевтичен екип, в терапевтичен център2 за 
провеждане на корекционна терапия на деца с увреждания на възраст от 3 до 
18-19 г. – пациенти в центъра, които са и обучаеми. Обучението е предим-
но индивидуално, като рядко, при възможност, се допускат групи от 2 до 5 
деца. Продължителността на занятията е променлива от порядъка на 30-60 
минути, определя се от терапевтите, според състоянието на всяко конкретно 
обучаемо дете. За продължителността на обучителния процес няма ограни-
чение – от една до 5-6 и повече години, докато детето е пациент в центъра. 
Всяко едно обучаемо дете има своите индивидуални специфични физиче-
ски, поведенчески и психически особености, провокирани от увреждането 
му, като синдром на Даун или увреждания от спектъра на нарушенията на 
нервно-психическото развитие – умствена изостаналост, хиперактивност с 
дефицит на внимание, аутизъм, говорни нарушения и други. Поради това, 
освен традиционните за всяко обучение учебно-възпитателни цели, се пре-
следват и определени персонализирани терапевтични цели, които са фор-
мулирани и предписани от терапевтичния екип за всяко конкретно обуча-
емо дете, според индивидуалната му програма за корекционна терапия. Те 
трябва да се реализират от музикалния педагог, интегрирани в обучението 
по музика, с прилагане на активна музикотерапия върху обучаемото дете, 
включена като съпътстващ психотерапевтичен метод, подпомагащ основна-
та корекционна терапия. Тези факти правят това обучение нетрадиционно 
и специфично, което обуславя необходимостта от специален, внимателно и 
компетентно конструиран, педагогически подход с адекватна и гъвкава пе-
дагогическа концепция. 

В процеса на моята петгодишна работа като музикален педагог в този 
терапевтичен център, ангажиран именно с това обучение, в резултат на мои-
те проучвания и търсения в тази посока, успях да конструирам, организирам 

1  За краткост в настоящето изложение, вместо „деца със специални образователни потребно-
сти“ ще ползваме съкращението „деца със СОП“.
2  Гр. Серес, Гърция.
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и апробирам педагогическа система със собствен технологичен модел, пред-
назначена да осъществява обучение по музика, адаптирано към специфич-
ните особености на обучаемите – деца със СОП, към мястото на провеждане 
на обучението и към неговите форма и цели. Пълното й представяне е пред-
мет на друго изложение. 

Учебно съдържание, учебни цели и очаквани резултати. Учебното съ-
държание обхваща съвкупност от знания, умения, навици и нагласи, които 
трябва да се усвоят от обучаемите в процеса на конкретно обучение и отго-
варя на въпроса „какво се изучава“. За конкретното обучение по музика, в 
учебното съдържание са включени темите: Детски народни песни; Народ-
ни музикални инструменти; Ритмични структури. Без да влизам в детайли, 
очакваните резултати от това обучение по музика са формулирани, като са 
отчетени взаимовръзката между основанията на целите и учебното съдържа-
ние и активната роля на целите по отношение на учебното съдържание, като 
определящи за него граници и правила. В обучителния процес се предвижда 
включване на основни музикални дейности – слушане на музика, пеене, им-
провизации, ритмични упражнения, танци, допълвани с ролеви игри, драма-
тизации, рисуване, моделиране и др. Практически, в резултат на личните ми 
проучвания и личната ми педагогическа практика, се установи недвусмис-
лено, че е реалистично за конкретното обучение по музика да се преслед-
ват следните учебни цели: Възпитание и развитие на умения за слушане на 
музикални образци; Възпитание на положително отношение към музиката; 
Създаване на първоначални познания за представители на отделни групи 
музикални инструменти, упоменати в учебните програми и овладяване на 
свързани с тях основни понятия, средства и технологии; Формиране на тех-
нически умения за импровизации с музикален инструмент; Овладяване на 
първоначални понятия и умения, свързани с ритмични структури и с им-
провизации на ритмични структури; Овладяване на първоначални понятия 
за песен и мелодия и създаване на първоначални умения за импровизации 
на детски песни със и без съпровод. В тази връзка, за всяко обучаемо дете, 
в зависимост от персоналните му ограничени физически възможности и по-
веденческите му особености, за всяка една от темите, очакваните резултати 
са свързани с постигане на определена възможна степен на осъзнаване на 
благотворното въздействие на музиката върху него, а за усвояването на зна-
нията и уменията е поставено нивото „достатъчна и възможна степен“.

Важна и съществена част от учебното съдържание на всяко обучение 
по музика е музикалният материал – винаги подходящо подбран, съобразно 
учебните цели. Поради спецификата на разглежданото нетрадиционно обу-
чение по музика, отчитайки кой, къде, за колко време и с какви цели учи, 
следва да се подходи нетрадиционно и акцентът при подбора на подходящ 
музикален материал да бъде приоритетно поставен върху въздействието на 
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музиката върху обучаемите деца, без да се пренебрегват ни най-малко учеб-
но-възпитателните цели. Това предполага музикалният материал императив-
но да е съобразен с разнообразието от специфичните особености на обуча-
емите деца, да осигурява търсеното музикотерапевтично въздействие и да е 
движеща сила за емоционалното им стимулиране и психическо освобожда-
ване, което задължава прилагане на компетентен професионален подход с 
адекватни критерии за неговия подбор.

Компетентности за реализиране на музикотерапевтичните цели. 
Музикотерапевтичното въздействие трябва да бъде правилно насочвано и 
стриктно контролирано за изпълнение на конкретните, персонално ориенти-
рани, музикотерапевтични цели, предписани от специалистите. За да реали-
зира това, музикалният педагог трябва да притежава редица, свързани с това, 
специфични компетенции и умения:

zz Компетентности, познания и умения за формиране на индивидуална 
комплексна терапевтична рамка за всяко едно конкретно обучаемо 
дете, за да разбира и осъзнава правилно задачите, целите и отговорно-
стите, поставени му от терапевтичния екип и успешно да конкретизира 
и формулира проблемите и рисковите фактори в пряката работа с него, 
свързани с физическото и психическото му състояние и с неговите по-
веденчески особености; 
zz Професионални умения и компетентности за реализиране на нетра-

диционната педагогическа дейност в изпълнение на дейността пре-
подаване, съчетана с активна музикотерапия – подготовка, подбор на 
подходящ музикален материал, организация и провеждане на учебните 
музикални занимания и прилагане на адекватни педагогически подхо-
ди, възпитателни методи, синхронизирани с упражняване на адекватно 
музикотерапевтично въздействие, които са съобразени с физическите и 
психическото състояние на конкретно обучаемо дете и адаптивни към 
неговите поведенчески особености.
Този набор от взаимосвързани компетентности, ключови за определяне 

на рамката, в която да се помества музикалният материал, за да е подходящ 
за съчетано постигане на разнообразните, динамично променящи се комби-
нации от учебно-възпитателни и терапевтични цели. Определянето на тази 
рамка е продължителен и отговорен процес, предмет на сериозно проучва-
не, анализиране и съпоставяне на научни и реални факти и обстоятелства. 
„Тази цел е възможна благодарение на образователните, възпитателните, по-
знавателните, релаксиращите и терапевтичните функции на музиката“ [Ко-
ловска, 2020а, с. 19]. Без да влизам в подробности, в настоящето изложение 
ще представя само информативно, основните постаменти, компетентностно 
формирали аргументите ми за подбора на подходящ музикален материал за 
конкретното обучение по музика.
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Компетентностен подход към избора на музикален материал. Спо-
ред съвременните научни схващания, музикотерапевтичното въздействие 
върху конкретен индивид се упражнява съзнателно от квалифициран спе-
циалист (музикотерапевт), посредством целево подбрани подходящи музи-
кални образци, които да провокират у него устойчиво положително емоцио-
нално състояние. Това въздействие се свързва с онези промени в неговата 
психика, настъпващи в резултат на възприемането на художествените музи-
кални образи, с които е наситена музиката. В конкретния случай, музикоте-
рапевтичното въздействие е насочено към деца с увреждания, а музикалният 
педагог е в ролята на музикотерапевт, следователно той трябва да притежава 
съответните компетентности и квалификация. Освен това, има немалко све-
дения, че активната музикотерапия е подходяща и има положителни резул-
тати при такива деца и концептуално тя би могла да се интегрира в обучение 
по музика, защото предполага обучаемото дете-пациент, под контрола, ръко-
водството и с помощта на музикалния педагог (в ролята на музикотерапевт), 
да слуша музика, да свири на музикални инструменти и/или да пее, възпро-
извеждайки или импровизирайки, зададена му от терапевта музика, танцува 
[Стоев, 2013, с. 46-52; WARD, 2000, с. 22-31; Ιωάννης, 2009, с. 18].

Въздействието на музиката 
Въздействие на музиката върху децата се отчита във всяко обучение по 

музика, но при работа с деца със СОП това е изключително важен фактор – 
особено при работа с деца с нарушения от спектъра на нервно-психическото 
развитие и с деца със синдром на Даун, каквито са моите обучаеми. По при-
чина на органичната патология, при такива деца почти винаги има забавяне 
на психичното развитие в една или друга степен, което е придружено и от 
социално-педагогическа изостаналост. Разстройството засяга негативно и 
интелекта и интелигентността им, отразява се негативно върху изявата на 
различни техни способности – да опознават, да бъдат обучавани, да учат, да 
анализират и систематизират информация, да мислят логично и т.н. В социа-
лен аспект, такива деца често имат проблеми с проявите на способността 
им за правилно разбиране на поведението на другите хора, което затрудня-
ва нормалните междуличностни отношения и социалната им адаптация. В 
емоционален аспект, в различна степен са засегнати негативно умствените 
способности на детето, участващи в осъзнаването и разбирането на собстве-
ните и на чуждите емоции. Такива деца често са неспокойни, имат прояви на 
агресия, която може да се активира най-неочаквано. Нелеката им житейска 
съдба, физическите и психическите страдания, причинени им от болестно-
то състояние, неравностойното им положение в обществото ги довеждат до 
състояния, завладени от негативните емоции – те преимуществено се нуж-
даят от подходящо позитивно емоционално въздействие, за да успеят да по-
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стигнат емоционално освобождаване от владеещите ги негативни емоции и 
положителна промяна. 

Следователно, съобразявайки се с това, трябва изключително внима-
телно и компетентно да се упражнява и контролира въздействието на му-
зиката върху тях и поради това подбора на музикалния материал трябва да 
се прави още по-внимателно и компетентно. Ще припомня, че за разлика 
от традиционното обучение, тук доминиращият фактор, влияещ на подбора 
на подходящ музикален материал, е упражняването на компетентен контрол 
върху въздействието на музикалните образци, а не образователната им стой-
ност.

Основанията и посоката за моите търсения на механизми и способи 
за оказване на позитивно въздействие с музика на деца с определен спек-
тър от увреждания, намерих в публикациите на немалко автори, изясняващи 
научно механизмите на това въздействие и споделящи личен и известен им 
чужд успешен опит за прилагане на музикотерапия при хора с физически, 
емоционални и/или умствени проблеми. Ще представя синтезирано основ-
ните механизми, които поставих в основата на моята платформа за подбор 
на музикален материал за оказване на позитивно музикотерапевтично въз-
действие на обучаемите деца.

Съвременното научно обяснение за въздействието на музиката 
върху човека се свързва със способността определени тонове и честоти 
да променят електрическата активност на мозъка, с което се осъществява 
въздействие на звука както на физично ниво, така и на психофизиологично 
ниво – свързано с усещането и възприемането на звука. Въздействието вър-
ху биохимията на организма довежда до промени на психофизиологичните 
процеси и се засилва чувството за прилив на сила – повишават се енергий-
ните резерви на организма, стимулират се множество зони, разположени и 
в двете мозъчни полукълба. При подходяща музика, с „добър“ звуков поток, 
това въздействие може да е благоприятно за конкретен човек и би могло да 
се ползва за постигане на позитивен терапевтичен ефект [Стоев, 2013, с. 92, 
с. 117-125; Ιωάννης, 2009, с. 52-63].

Асоциации и чувства. Предизвикването и постигането на определени 
емоционални ефекти при слушане на музика, се свързва с асоциативния ме-
ханизъм на слушателската психика, който се активира при възприемането на 
конкретно музикално произведение от конкретен индивид. Възприемането 
на музикалното произведение въздейства върху слушателя, като възбужда 
големи области от всички дялове на мозъчната кора, въздейства на психика-
та и предизвика в нея зрителни представи за явления от действителността, 
свързани с персоналното му ежедневие и бит. Независимо от яркостта им, 
тези представи асоциативно пораждат у него свързани с тях емоции и чув-
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ства – радост, тревожност, страх, безпокойство и др., в зависимост от асо-
циациите, които предизвика у него възприетото музикално произведение. 
Следователно, резултатът от въздействието зависи и от музикалното про-
изведение и от индивидуалността на слушателя. Вследствие на това си въз-
действие, музиката се явява и своеобразен начин за осъществяване на ко-
муникация между хората – чрез споделяне на емоции. В исторически план, 
музикалният фолклор е едно безспорно доказателство за това [Стоев, 2013, 
с. 85, с. 92; Ιωάννης, 2009, с. 58].

Художествено въздействие и въображение. При слушане на конкре-
тен музикален образец музика в психиката на слушателя настъпват опреде-
лени промени – осъществява се сложно взаимодействие между сетивните 
и интелектуалните процеси, което реализира вродената му способност за 
художествено възприятие и му позволява да възприеме музикалното про-
изведение и художествените музикални образи, с които е наситена тази му-
зика. Освен това, при слушането на определен вид музика у всеки отделен 
човек, наред със значимите за него жизнени и художествени асоциативни 
запаси, общовалидни и сходни за психиката на хората в конкретна общност 
и конкретно историческо време, се създава персонален набор от свързани с 
неговата индивидуалност асоциативни връзки. В резултат на реализацията 
на художественото възприятие, вследствие на слушането на музика, се акти-
вира въображението на слушателя – в процеса на асоцииране на оживели 
чрез музиката нови представи, събудили у него определени емоционални 
преживявания. Тези нови представи се формират на интелектуално ниво в 
неговия ум, като се изграждат от неговите памет и въображение [Ιωάννης, 
2009, с. 57, с. 71].

Създаване нови асоциативни представи. Механизмът, чрез който 
музиката може да трансформира емоционалния стрес у човека и да моде-
лира неговото поведение се обяснява с особеностите на художественото 
възприятие. Той е заложен в способността му за надграждане и създаване 
нови асоциативни представи в един сложен двуфазов мозъчен процес на 
възприемане на музикално произведение чрез слушане. В резултат, събуде-
ните под въздействието на музикалното произведение асоциации и предста-
ви раздвижват емоционалните пластове на слушателя и продължават да го 
владеят, дори когато музиката вече е отзвучала, той би могъл да ги осъзнае 
и преживее отново с положителни или отрицателни емоции [Ιωάννης, 2009, 
с. 72].

Вокалната музика. Въздействието на вокалното изпълнение върху 
човешка е много по-действено от това на речта, вследствие на наслагване-
то и съчетаването на изразните възможности на тоновете, на думите и зву-
коизобразителните ефекти. Съществуват обективни специфични акустич-
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ни характеристики на емоциите, които могат да се изразят чрез човешкия 
глас и емоционалната промяна се изразява чрез промяна на параметрите на 
акустичните характеристики на изпълнението. Вследствие на това, силата 
на емоционалното внушение на вокалния изпълнител се дължи и на текста, 
като механизъм на въздействие чрез интонационната проява на речта и на 
акустичната структура на музикалната фраза с нейните емоционални харак-
теристики. Извършваното с гласа емоционално изразяване, придружено с 
музика, довежда до обогатяване на обертоновете и е в състояние многократ-
но да увеличи въздействието от смисъла на думите на текста, приемани за 
естествени преносители на емоционалното му възприемане [Стоев, 2013, с. 
92, с. 96; Ιωάννης, 2009, с. 79-81].

Забележка: При провеждане на музикални занимания с деца със СОП, 
следва да се отреди специално внимание на използването на вокалните из-
пълнения. Въздействието на инструментално изпълнение се упражнява в ус-
ловия на силно доминиране на звуковата символика над понятийната, докато 
вокалното изпълнение е натоварено с подаване на усложнен информационен 
поток, което го прави доста многопосочно и въздействието му върху пси-
хичното и емоционално състояние на различните деца е различно и доста 
често е дори непредсказуемо [Стоев, 2013, с. 96-98].

Подходящата музика като музикотерапевтичен инструмент. Цел-
та на музикотерапията е да активира у пациента защитни оздравителни 
механизми, упражнявайки върху него благоприятно въздействие с музика, 
от което следва, че целта е да се предизвика у него точно определен тип 
настроение и точно определена психологическа нагласа. В днешно време 
категорично е установено (къде, кога, от кого, че и „категорически“, ЯК), 
че влияние върху ефекта на въздействие върху слушателя на музика оказват 
характеристиките на музикалните произведения – темпо, ритъм, тоналност, 
звуков диапазон и т.н., както и че различните типове музика влияят по раз-
личен начин на различните индивиди, поради персоналните им особености. 
Благоприятното въздействие зависи от предпочитанията за музикален жанр 
и стил, от индивидуалните културни, национални и социални модели на жи-
вот, от възрастта и жизнения опит, от физическото и психическото състояние 
на индивида и др. Посредством слушане на подходяща за даден индивид му-
зика, в резултат на нейното въздействие върху емоциите му, той може да на-
влезе в особено състояние на психиката, при което обичайните, ежедневни 
грижи да променят своето значение и у него да се възстанови способността 
му за позитивно емоционално изразяване и сетивността му за прекрасното 
в заобикалящия го свят – отново да се приобщи и да изпитва положителни 
емоции на радост, възхищение, любов и т.н. В неговия живот настъпва оп-
ределена форма на положителна промяна – емоционалното му състояние се 
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променя и става по-позитивно, той се успокоява, потиснатостта му намаля-
ва и изпитва известно облекчение на напрежението и емоционално освобож-
даване, той преживява своеобразно емоционално пречистване.

Практически в масовия случай (?), предписанията „емоционално сти-
мулиране и психическо освобождаване“ на детето, „да се подкрепи и по-
зитивира за преодоляване и на физически препятствия“ и „да се стимули-
ра личностното приспособяване“, доминират над останалите предписания 
за музикотерапевтично въздействие с по-конкретен характер. Последните 
най-често са свързани с подобряване на говорните възможности, на двига-
телните и допирните умения, с проблеми във възприемането на различни 
стимули под формата на различни модалности?, дефиниция на „модал-
ност“?, че и конкретно в случая с този текст? – звук, светлина, допир.

Комплексно въздействие. Експериментално е установено, че ком-
плексното въздействие чрез музика, текст и картини стимулира максимално 
въображението и увеличава ефекта от терапията, в сравнение с въздействи-
ето на всеки фактор поотделно и лечебните ефекти на подобно въздействие 
са по-успешни. Поради това, в музикотерапевтичния процес се препоръчва 
по възможност да се включват и трите инструмента – подходяща музика с 
позитивно въздействие къде са 3-те? [Ιωάννης, 2009, с. 84-87; Ετμεκτσόγλου, 
2006, c. 102-104].

Ритъм. Способността на човека да възприема ритъм се реализира и в 
двете мозъчни полукълба и е обусловена от особеното устройство на човеш-
кия мозък да възприема ритъма по различен, независим от говора, инфор-
мационен канал. Тази способност е генетично заложена особена форма на 
познание за време, позволяваща да се възприемат различни стимули (сиг-
нали) под формата на различни модалности – звук, светлина (зрителна) и 
допир, чието възприемане като цялостен интервалов комплекс се определя 
като сложна ритмична структура. Установено е, че стимулите, независимо 
от тяхната модалност, само маркират броя и дължината на интервалите от 
време и изпълняват ролята на разграничители. Вследствие на това, смяната 
на една модалност с друга не променя възприемането на ритъма, т.е. той е 
надмодален и това предоставя възможност, структурите на ритъма да бъдат 
подавани и съответно възприемани, чрез трите сензорни модалности (той се 
развива винаги паралелно и в трите – звук, светлина и допир). Практически, 
този факт предопределя подхода към деца, които не са изгубили способнос-
тта си за възприемане на ритъм, т.е. имат поне една неувредена сензорна 
модалност, а именно – въздействие с прилагане на организирани комплекси 
от стимули, представляващи ритмични структури. Установено е, че способ-
ността за разпознаване на ритъм се развива най-интензивно във възрастта 
6-8 години, а се усъвършенства до дванадесетата година [Ιωάννης, 2009, с. 
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88-89; Ετμεκτσόγλου, 2006, c. 103; WARD, 2000, с. 56]. 

Психология на слуховото възприятие и моделиране на емоциите. 
Според съвременната наука, моделирането на емоциите е пряко свързано с 
психологическата характеристика на личността на индивида и с характерис-
тиките на неговото слухово възприятие. В тази връзка, експериментално е 
установено, че консонантното и дисо-нантното звучене на музиката, оказват 
различно въздействие върху различните инди-види с различни ценностни 
системи и възраст, от различни националности и култури и зависи от психо-
логическата им нагласа и от моментното им психическо състояние, т.е. свър-
зано е с характера и психологията на индивидуалните слухови усещания, а 
не толкова с акустиката и физиологията [Ετμεκτσόγλου, 2006, c. 97]. В резю-
ме, индивидуалното психологическо усещане за хармония и дисхармония е 
определящо за емоционалния отговор спрямо отделните акустични характе-
ристики на конкретно музикално произведение. В подкрепа на това, без да 
влизам в подробности, ще отбележа, че исторически, промените в психоло-
гията на възприятието през различните епохи в музиката са довеждали до 
промени в значението на понятията консонанс и дисонанс, което е довежда-
ло до промени на правилата в хармонията и полифонията, а в същото време, 
подобни понятия липсват или имат друго значение във фолклорната музика 
на много народи. Възприятието на консонантното и на дисонантното звучене 
в музиката се променя от различни параметри на музикалното произведение. 
Според В. И. Петрушин, моделирането на емоциите се осъществява основ-
но „чрез динамични корелации на лада и на темпото, а мелодията, ритъма, 
хармонията, тембъра и динамиката допълват емоционалното въздействие на 
музиката“ [Стоев, 2013, с. 104]. Ритъмът, като неделима част от мелодията 
и едно от най-главните музикално-изразни средства, темпото, динамиката и 
лада, безспорно влияят на възприемането на музикалното произведение от 
конкретен индивид. Различно се възприемат и тоновете с различна октавова 
принадлежност и в практиката ниските тонове често се определят като „теж-
ки, груби, тромави, големи, обемни, издути, тъпи“, а високите – като „малки, 
тесни и стройни, ефирни, леки, подвижни, остри“. Различното възприема-
не на тембъра на възпроизвеждането – с различни звукови „окраски“, Курт 
обяснява с пространствените качества на тоновете и звуците.

Според авторите [Димитрова, 2017; Ιωάννης, 2009] при прилагане на 
подходящо подбрана комбинация от музикални и вербални подходи, може 
да се използва въздействието на музиката, като сравнително бързо и ефи-
касно средство за промяна на емоционалното състояние, за да се разкрива и 
управлява ценностната ориентация на хората с цел да анализира и прогнози-
ра до известна степен поведението на пациента в една или в друга ситуация. 
При работа с деца със СОП, този опит може да се ползва като един проверен 
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ефикасен музикотерапевтичен подход, подпомагащ процеса им на интегри-
ране в реална среда. 

Резултати. Отчитайки, че в конк ретното обучение по музика има много 
специфика, съобразно с неговите педагогически цели и нужди, музикалният 
материал обхваща специално подбрани за това обучение музикални образци, 
правилно съобразени с възрастта, с физическото и психическото състояние 
на обучаемите и с нивото на техните познания и умения. След доста мащаб-
но проучване на редица източници и на натрупания опит от успешни педаго-
гически практики за подобно обучение на деца на видни музикални педагози 
[К. Орф, З. Кодай, Ш. Сузуки и др.], информацията свързана с избора на му-
зикален материал е обстойно анализирана и бе преценено нивото на нейната 
приложимост, като се намериха подходящите аргументи за формиране на 
критерии за реализиране на този избор, основани на доброто познаване на 
въздействието на музиката върху психиката и върху емоционалното състоя-
ние на децата. [Ετμεκτσόγλου, 2006, c.27; ΣΑΚΕΛΑΡΙΟΥ, 2008, c. 29]. 

В резултат, вниманието ми се насочи към фолклорната музика и по-точ-
но към регионалните детски гръцки народни песни, залагайки на по-силното 
въздействие на вокалната музика. Натрупаният педагогически опит [К. Орф, 
З. Кодай и др.] е доказал недвусмислено, че тази музика може да се приема 
като идеалния инструмент за ранното музикално обучение – особено като 
се подбират песни с кратки форми, малко ноти, ограничен звуков диапазон, 
малки мелодични интервали, п ентатонична скала и с подходящи текстове. 
Обикновено народните песни имат сравнително прости за възприемане тек-
стове, разказват истор ии и/или описват картини от бита на местното насе-
ление, като използват утвърдила се във времето и ползвана в разговорния 
език регионална лексика. Това е сериозен аргумент, отчитайки фактите, че 
в това обучение по музика, обучаемите най-често са деца със социално-пе-
дагогическа изостаналост, при които има забавяне на психичното развитие, 
причинено от органичната патология – негативно са засегнати интелектът и 
интелигентността им, често имат говорни и двигателни проблеми, придру-
жено и т.н. При работа с такива деца, овладяване на комуникацията посред-
ством текста на песента би могло да се извърши деликатно и по-естествено, 
за да се изключат възможни проблемни ситуации.

В резултат на немалко усилия, в процеса на работа, наред с изграждане-
то на педагогическата система, създадох достатъчно богат набор – комплект 
от 50 подходящи детски народни гръцки песни, нееднократно тествани в мо-
ята персонална практика, чиито музика и текст деликатно, в бавно до уме-
рено темпо, с подходяща плавна неагресивна динамика и ограничен тонов 
диапазон, отправят към обучаемите позитивни послания и са подходящи за 
упражняване на позитивно музикотерапевтично въздействие. Преценявайки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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много внимателно всички? аспекти на въздействие върху децата, водещо-
то при подбора им бе да са подходящи за деца с увреждания и ограничени 
физически и ментални възможности. Песните са достатъчно разнообразни 
– нежни, ласкави или умерено игриви и закачливи, весели, жизнерадостни и 
с разнообразни сюжети. За всяка отделна песен е съблюдавано, текстът: да 
е кратък; да разказва кратка приятна история с ограничен брой персонажи 
(до 3); да описва простичка, но ясно дефинирана картина от бита на деца-
та; да използва малко на брой и лесни за произнасяне думи. Освен това, по 
възможност, сюжетът на текста да има деликатно поднесен познавателен и 
образователен елемент; да позволява известни визуализации с подходящи 
изображения – рисунки, картини, анимации, играчки, предмети (които да 
могат да бъдат показвани на децата по време на представянето на песента и/
или децата да бъдат подканени да нарисуват или да моделират фрагменти от 
сюжета); да позволява различни импровизации, организиране на драматиза-
ции, ролеви игри и включване на целенасочени ритмични движения и танц. 
„При най-малките много често процесът има ситуативен характер, протича 
импулсивно и в този смисъл от музикалния педагог се очаква нещо необи-
чайно и интересно, което да се превърне в стимул за творческа музикална 
дейност“ [Коловска, 2020 б, с. 15].

Включени са и песни, подходящи за по-напреднали деца – с умере-
но по-дълъг текст с повече думи и с по-комплексна художествена картина 
с повече персонажи (до 5-6), осигуряващи постепенност в преследването 
на учебните и терапевтични цели, поддържане на позитивно стабилно емо-
ционално състояние и изграждане на самочувствие. Песните са събрани в 
сборник – ноти, текст, кратък анализ, аудио запис.

Персоналната ми практика и резултатите от нея доказаха недвусмисле-
но, че за тази форма на обучение по музика, този сборник е ценен дидакти-
чески материал, който с това си съдържание ми предоставя богат набор от 
подходящ музикален материал, възможности и свобода за да съсредоточавам 
вниманието си върху спецификата на подхода в конкретния педагогически 
процес и компетентно да го адаптирам към всяко конкретно обучаемо дете:

z– да реагирам адекватно на терапевтичната рамка на всяко обучаемо дете 
и на съответните предписани музикотерапевтични цели, за да упражня-
вам позитивно музикотерапевтично въздействие, насочено към укреп-
ване и позитивиране на емоционалното му състояние и/или насочено 
към отработване на гласови, говорни, двигателни, комуникационни и 
други негови умения; 

z– на различните на специфичните особености на всяко обучаемо дете, 
произхождащ от различно естество – физически, поведенчески, въз-
растови, персонални интереси, семейна среда, социална прослойка;

z– да взимам динамично и аргументирано решения за промени по време 
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на занятие, следейки внимателно ефектите от въздействието на кон-
кретна песен върху обучаемото дете, осигурявайки доста богати въз-
можности за избор и при „спешни“ случаи, каквито не липсват при 
работа с деца със СОП. 
По този начин, съдържанието му допринася за подобряване на ефек-

тивността на основната дейност – обучение по музика с упражняване на по-
зитивно музикотерапевтично въздействие, т.е. пряко и косвено включените в 
него народни детски песни са в основата на движещата сила за емоционал-
ното стимулиране и психическо освобождаване на обучаемите в посока за 
преодоляване и на физически препятствия.
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Резюме: Разгледани са вокалната импровизация в джаза и прийомът на скат 
пеенето, който я прави възможна, както и историческата предопределеност за въз-
никването ѝ. Анализирани са примери от скат импровизацията на две от големите 
имена в джазовата музика. Заложени са компонентите необходими за дефиниране-
то на скат импровизацията. Обобщени са изискванията необходими за усвояването 
на този вид импровизация. Направени са изводи за ползата от изучаването ѝ. 

Ключови думи: Вокална импровизация, скат, джаз, Луис Армстронг, Ела Фиц-
джералд, Дейвид Бъркман

GENERAL CHARACTERISTICS  
OF SKAT SINGING IN JAZZ

Teacher Marina I. Gospodinova 
AMDFA „Prof. Assen Diamadiev“ – Plovdiv

Abstract: The vocal improvisation in jazz and the reception of scat singing, which 
makes it possible, as well as the historical predetermination for its origin are considered. 
Examples of the scat improvisation of two of the best-known names in jazz music are 
analyzed. The components necessary for the definition of scat improvisation are set. 
The requirements necessary for mastering this type of improvisation are summarized. 
Conclusions are made about the benefits of studying it.

Keywords: Vocal improvisation, scat, jazz, Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, David 
Berkman

Джазът води своето развитие от вокални източници, тясно свързани с 
афро-американската култура, като блус, трудови песни, спиричуъл. В нача-
лото на неговото развитие се наблюдава инструментална имитация на вокал-
ни интонации, а по-късно вокалистите започват да използват прийомите на 
инструменталната практика, наподобявайки звуковия характер на различни 
музикални инструменти (кларинет, тромпет, саксофон, тромбон).

Импровизацията е определящата характеристика на джаза от най-ран-
ния блус до съвременните му течения. Докато при класическия джаз основ-
ното импровизационно средство е украсяващата „парафраза“, при модерния 
джаз е създаване на изцяло нови мелодични линии. „Отправна точка на им-

mailto:marinagospodinova@yahoo.com
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провизацията е определената от темата хармонична база, а не мелодичната ѝ 
рамка“ [Ясенов, 2013, с. 80]

Вокалната импровизация (в модерния джаз) по примера на останалите 
инструменти в джаза е един вид чиста музика, освободена от смислов текст, 
създаваща мелодия върху хармонична прогресия. Пътят до вокалния хорус 
(соло) минава през прийома на скат пеенето, като сричките, които се използ-
ват, са необходимото средство за артикулиране на така създадената мелодия.

Тази техника, в която за да се създаде мелодия в джазовото пеене се 
вокализират звуци и срички, имащи музикален, но не и литературен смисъл, 
се нарича СКАТ. 

Така джаз певците се присъединяват към импровизаторите в ансамбъла.
„Този нов стил (изпълнителски) на джаза представлява предизвика-

телство за джаз вокалистите, тъй като фокусът вече не е върху структурата 
и текстовете на песните, а повече върху техническото и импровизационно 
майсторство“ [Shapiro, 2016, p. 15]

Използвана предимно като комедиен трик през периода на Олд-тайм 
джаза, скат импровизацията се развива редом с инструменталната такава, 
водейки до усложняване на импровизираните мелодични линии и развитие 
на професионалните възможности и естетически мироглед на изпълнителя, 
вследствие на което скат певците могат да импровизират с лекота и майстор-
ство в сложния бибоп идиом. 

Луис Армстронг (1901 – 1971), за когото пеенето е също толкова важно, 
както и свиренето на тромпет, е първият изпълнител, който през 1926 г. за-
писва скат на грамофонна плоча в песента „Heebie Jeebies“, с което въвежда 
тенденцията скат пеене. В посочения пример наблюдаваме подобен мелоди-
чески подход и в пеенето и в свиренето на Луис Армстронг – силно синко-
пирана фраза, акценти, въпрос и отговор, прицелни тонове. Всичко това е 
характерно за стила на Луис.

Пример № 1  
(Скат на Луис Армстронг от песента „Heebie Jeebies“) 
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От Ела Фицджералд (1917 – 1996) насам можем да говорим за пъл-
ноценно развито „инструментално“ пеене. Тя майсторски използва  гласа 
си като солов инструмент за импровизация и „основава „речниковия фонд“ 
на модерното инструментално пеене“. [Азриел, 1982, с. 362] Вокалната ѝ 
гъвкавост и умението да импровизира в много бързо темпо я прави не само 
най-добрата вокалистка от епохата на суинга, но и един от големите гласо-
ве на класическата модерност в джаза. Фитцджералд значително разширява 
палитрата от фрази, ритмически фигури, фразировъчни похвати, тембри и 
атаки в пеенето, имитирайки различни джаз инструменти и дори конкретни 
солисти във вокалните си сола. Изключителните ѝ скат импровизации все 
още се смятат за модел и идеал от джаз певците. Нейните скат вокали на 
пиеси като „How High the Moon“ и „Lady Be Good“ от 40-те години на ХХ в. 
отвеждат до сърцевината на бибопа.

Пример № 2 
(Откъс от скат импровизацията на Ела Фицджералд към песента „How High the Moon“)

В примера по-горе, солото на Ела започва с низходящо движение от 
V към II степен. Вторият такт показва мелодична линия много характерна 
за джаза, пропускаща IV степен в мажорната скала, превръщайки я по този 
начин в първите 4 тона от мажорната пентатоника (I – II – III – V – III – II – I), 
продължаваща в третия такт като орнамент върху III степен на новата хар-
монична функция. Като следващите 4 такта представляват низходяща секун-
дова секвенция, повтаряща дословно първите 4 такта и т.н. В приложения 
откъс и по принцип в ската, и респективно в бибопа, е характерно графично 
описание на хармоничните функции чрез мелодия, съставена от основните 
тонове на акордите с помощта на някои проходящи степени. 

Други важни скат певци в стила на бибопа са Анита О›Дей (1919 – 
2006), Бабс Гонзалес (1919 – 1980), Джо Карол (1919 – 1981), Кармен Мак-
Рей (1920 – 1994), Джон Хендрикс (1921 – 2017), Сара Вон (1924 – 1990), 
Бети Картър (1929 – 1998), тромпетиста Дизи Гилеспи (1917 – 1993) и мн. 
други.

Вокалната джаз импровизация си прилича с инструменталната по това, 
че импровизаторът в реално време създава мелодия върху хармонична про-
гресия.
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За да дефинираме скат импровизацията в джаза, са необходими три 
компонента – мелодия, ритъм и срички, водещи до красива инвенция. Което 
означава: течаща музикална мисъл, зависеща от стила и подкрепата на ан-
самбъла, създадена в момента на изпълнението; ясни и осъзнати ритмически 
фигури, оформящи фразата; добре конструирана комбинация от срички. 

Певецът импровизатор, подобно на останалите джаз музиканти, се 
стреми да постигне уникален, разпознаваем тембър и дикция и да състави 
личен набор от срички и вокални похвати. Вокалната импровизация изисква 
развити способности за артикулирано и контролирано изпяване на мелодия 
чрез срички. Добре конструираната им комбинация и съзнателният им из-
бор е стабилна основа за създаване на собствен музикален изказ и е ключов 
елемент във вокалната джаз импровизация. За да може певецът свободно да 
изпълнява импровизационните си идеи, добрата вокална техника, включва-
ща дишане, атака на тона, резонанс, артикулация, и познанието как работи 
гласовият инструмент, са от съществено значение. 

Използването на различни модели целѝ усвояване и натрупване на ар-
сенал от средства, спомагащи за развитие на техническите и мелодически 
качества на изпълнителя. Пречупвайки ги през своето естетическо виждане, 
не цитирайки ги дословно, създавайки си собствена система за импровиза-
ция, джазовият музикант може да развие свободно индивидуална, красива 
музикална мисъл и инвенция в съответствие със стила или търсеното от него 
емоционално въздействие.

В книгата си The Jazz Singer’s Guidebook (2009 г.), американският пи-
анист, композитор и преподавател д-р Дейвид Бъркман (1958 г.) обобщава 
умението да пееш скат добре в няколко предпоставки: 

1. Разбиране мелодиката на джаза;
2. Усещането за суинг; 
3. Интернализиране на хармоничните прогресии и усвояване лексиката 

на бибопа и блуса. 
Да анализираме по-задълбочено какво означава веки един от тези еле-

менти:
Мелодиката на джаза включва всичко, което се е случило в тази му-

зика от зараждането ѝ до днес. Това са музикално-изразни средства от мно-
го различни култури. Западно-африканската с нейните трудови и любовни 
песни, с характерния за тях начин на звукоизвличане, интонация, артикули-
ране и тембър. Блусът, със специфичните му изразни средства. Рагтаймът 
– полка, марш и валс през призмата на афро-американската култура. Дикси-
лендът, който можем да приемем за първата мулти-расова музика.

Тук е мястото да посочим приноса на Джордж Гершуин, който включва 
афро-американски елементи в творчеството си, валидирайки присъствието 
на тези елементи в езика на джаза и поп културата на епохата. Примерът му е 
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последван от редица композитори, допринасящи за създаването на The Great 
American Songbook – основен репертоар на джазовите музиканти оттогава 
до наши дни и материал за обучение на нови музиканти в този идиом. Също 
така, след Втората Световна война, в джаза навлизат елементи от други кул-
тури – Куба, Пуерто Рико, Бразилия, обогатявайки езика му.

Усещане за суинг. Суинг е специфична ритмична пулсация. Основава 
се на акцентирането на второ и четвърто време и характерните суингово ин-
терпретирани осмини, изразени чрез усет най-често граничещ с ритмичната 
фигура осминкова триола със залеговани първи две ноти. 

Пример № 3

В бибопа трябва да споменем още един характерен принцип, подчер-
таващ суинга. Така нареченото движение напред (forward motion), в което 
фразата не започва и не завършва на определено силно време, а по-скоро се 
измества на слабо (вж. пример № 4).

Пример № 4

Това не е постулат само в музиката на ХХ в., а съществува от хилядо-
летия насам, още в ритъма на латинския език, в концепцията на акцентите 
grave (тежък) и acute (остър). Типичен пример е музиката на Йохан Себасти-
ан Бах (1685 – 1750). В много от темите на неговите фуги от „Добре темпери-
раният клавир“, темите започва на слабо време (вж. пример № 5, Фугата в до 
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мажор из първия том). Също, в редица секвенционни построения, промяната 
в посоката на движение на мелодията е винаги на слабо време, а промяната 
в посоката на мелодията винаги предполага акцент. 

Пример № 5

Интернализиране на хармоничните прогресии и усвояване на ле-
ксиката на бибопа и блуса. Първо, какво разбираме под лексика на бибопа 
и блуса? Най-общо казано, това са всички фрази, използвани в импровиза-
цията на музикантите представители на тази музика, към което добавяме 
общата съвкупност на целия тематичен музикален материал, използван от 
тях. Това включва цялата музика на блуса, до бибопа и т.н., и цялото съдър-
жание на The Great American Song Book, от който материал са заети всички 
хармонични последования, характерни за джаза. Усвояването на този език се 
гради върху усвояването на обемен музикален материал: мелодични изразни 
средства като скàли (блус, бибоп, умалена, увеличена, целотонна, пентато-
нична), къси (в рамките на една октава) и дълги арпежи, секвенции и т.н. Ме-
лодичните линии при скат импровизацията най-често се базират на скàли, 
арпежи и орнаментика. Мелодическото обрисуване на акорда, обикновено 
чрез арпежиране, е характерна особеност на стила (вж. пример № 6). 
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Пример № 6

Придобиването на импровизационни умения е индивидуален процес, 
но започва с много слушане и насищане на слуха с добри модели за подра-
жание. Втора стъпка е практикуване на различни упражнения многократ-
но, които по-късно ще бъдат припомнени и преоткрити по творчески начин. 
Трета стъпка – отделяне на достатъчно време за експериментиране. Обичай-
ният за началния етап на обучението страх от грешки постепенно изчезва, 
пропорционално на запознаването и опита със скат импровизацията. 

Необходимо е целенасочено обучение, включващо не само слушане 
на музика, но най-вече методически подход, свързан с постановка на глас, 
изпълнителско дишане, заучаване наизуст на всеки елемент от конкретната 
пиеса, солфеж, хармония, теория на музикалните елементи, стилови особе-
ности и т.н. С годините, чрез процеса на натрупване, идиоматичният език на 
бибопа и скат пеенето би трябвало да бъде практически усвоен.

Ползата от изучаването на скат импровизация в обучителния процес 
на съвременните певци по поп и джаз пеене се изразява в усвояването на 
достатъчно познание по отношение на създаване на мелодия върху същест-
вуваща или собствена хармония и форма, което да направи вокалистите рав-
ностойни партньори на инструменталистите-импровизатори. Практическо-
то приложение на скат би могло да спомогне за развиване на чувството към 
мелодическа и ритмическа архитектура на различните музикални стилове, 
което от своя страна да доведе до създаване на нова музика. 
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БАНДОНЕОН В СЪВРЕМЕННАТА  
МУЗИКАЛНА ПРАКТИКА

Ас. Ангел Маринов 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Анотация: От разнообразието на музикални факти и събития се създават 
различни ракурси на съвременната култура. В текста вниманието е насочено към 
„битието“ на инструмента бандонеон в днешно време. Интересът е обоснован 
от регистрацията му в множество събития и музикални програми в което той е 
„участник“ (музикални творби, програми, участници). В изложението са посочени 
попътно „биографични данни“ от които се вижда използването на инструмента 
в миналото и понастоящем. Изтъкната е ролята му и неговите художествените 
му възможности.

Ключови думи: бандонеон, Астор Пиацола, танго, нуево, Аржентина.

BANDONEON IN CONTEMPORARY  
MUSIC PRACTICE

Ass. Angel Marinov 
AMDFA „Prof. Assen Diamadiev“ – Plovdiv

Abstract: From the variety of musical facts and events, different perspectives of 
contemporary culture are created. The text focuses on the „existence“ of the bandoneon 
instrument today. The interest is justified by his registration in many events and music 
programs in which he is a „participant“ (music, programs, participants). The exhibition 
provides „biographical data“ which show the use of the tool yesterday and today.. His It’s 
role and his artistic abilities are emphasized.

Keywords: bandoneon, Astor Piazzolla, tango, nuevo, Argentina.

Многообразието от музикални факти (събития) в съвременната музи-
кална действителност създава богат, благоприятен терен за разностранни 
изследователски теми. Избраният обект напоследък е забележим, в поле-
зрение, което е подкрепено от много примери. Става дума за „битието“ на 
инструмента бандонеон. Неговото присъствие в инструментариума и в ан-
самбловото музициране е все по-осезателно.

Обичайно, доскоро „властваха“ класически инструменти в музикална-
та практика (напр. групите струнни, духови, ударни, клавишни). Доскоро, 
недостатъчно явно и популярно е участието на бандонеон в подобни форма-
ции. Сега, освен традиционните, се срещат все повече други инструменти, 
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например старинни (барокови) от етнически инструментариум, които пред-
ставят художествени възможности. Към тях може да се причисли и бандо-
неонът.

Бандонеонът е вид ръчна хармоника. При отваряне и затваряне на 
меха прозвучават различни тонове – bisonoric. Освен това съществуват раз-
лични подредби на клавиатурата, както за лява ръка, така и за дясна. При 
друга система, на бандонеон се произвежда един и същ тон при отваряне 
и затваряне на меха – unisonoric (при системите Ernst Kusserow и Charles 
Peguri, въведени около 1925 г.). Има различия както във формата, така и в 
габарита на инструмента, спрямо родствените му.

„По рождение“, бандонеонът възниква от фолклорна практика. Из-
ползван е и като заместител на органа за изпълнение на религиозна музика 
в по-малки населени и отдалечени места. Роля на бандонеона е била изпъл-
нение на църковна музика, като преносим орган. Името на инструмента е 
от неговия създател Хейнрих Банд (1821-1860) от гр. Крефелд Германия. 
Инструментът получава широко разпространение и извън пределите на Гер-
мания. От края на 19-и век до втората световна война по поръчка на аржен-
тинската и уругвайската църква са внесени над 25 000 инструмента. След 
втората световна война масовото производство на този инструмент е прекра-
тено. Понастоящем оригинални инструменти от това време се реекспорти-
рат от тези страни към Европа. 

Популярност на инструмента носи феноменът аржентинско танго, 
това не е само социален танц, а културен феномен, който обвързва различ-
ни художествени средства и жанрове – музика, танц импровизация. При ар-
жентинското танго бандонеонът става главен, основен „участник“ в оркес-
трова формация с класически инструменти (бандонеон, цигулка, контрабас, 
пиано). Бандонеонът проявява мелодиката чрез специфичен тембър, но най 
вече създава специална метроритмична  акцентуация, поради отсъствието на 
ударни инструменти. Емблематични оркестри от това време са оркестърите 
на Тройло, Дариенцо, Канаро, формациите от по няколко бандонеона, цигул-
ка, пиано и контрабас. 

Оркестрите и в частност бандонеонът обслужват определени танцувал-
ни жанрове – танго, милонга, валс. В този смисъл инструментът има при-
ложна функция – музикална основа за танцувални хореографски решения 
Чисто инструменталната му употреба го отделя от функцията на „акомпаня-
тор“ на танцуващи, и го доближава до солиращ музикален инструмент. Мно-
го по-късно бандонеонът придобива друг статус – равноправен музикален 
инструмент с другите от класическия инструментариум. Персонална заслуга 
за това е дължима на аржентинския композитор Астор Пиацола, на когото 
се дължи завоюваният авторитет на инструмента. Неговото творчество леги-
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тимира успешно бандонеона в съвременния инструментариум и свързаните 
с такъв инструментариум жанрове като опера („Мария от Буенос Айрес“), 
концерт („Aconcagua“), сюита („Troileana – Escolaso“).

Така бандонеонът заема място на концертния подиум – като солиращ 
инструмент в големи инструментални формации (симфоничен оркестър) и 
различни камерни формации (с китара и бандонеон – двойният концерт на 
Пиацола).

Днес чрез творчеството на Пиацола бандонеонът участва в много кон-
цертни програми по цял свят. Настоящата 2021 г. бе чествана с множе-
ство изпълнения в чест на 100-годишнината от рождението на композитора. 
В България бе изпълнена неговата опера „Мария от Буенос Айрес“ в зала 
„България“ в София бе отбелязана 100 годишнината от рождение на ком-
позитора с концерт, в който участваше български бандонеонист, както и в 
Хасково, където камерният оркестър откри сезона си с концерт, посветен 
на композитора. В Пловдив няколко концерта и проекти бяха посветени на 
100-годишнината на Пиацола и аржентинското танго.

Стилът, който обуславя и създава Пиацола, се нарича „Танго Нуево“. 
Това понятие, дадено от Астор Пиацола, променя както музиката, така и са-
мия танц аржентинско танго, смесват се елементи от модерни танцови фор-
ми. Както казва Gustavo Naveira  „танго нуево е всичко онова, което се случ-
ва в света на тангото след 80-те години на миналия век“.

Последователи на Пиацола в стила танго нуево са композиторите Ос-
валдо Пулиезе, Ариел Рамирес, Хуан Карлос Касерес и др. 

В днешно време, освен като солиращ инструмент в оркестрови фор-
мации от класически вид, бандонеонът се използва в ансамбли за барокова 
музика, формации за електронна музика (Готан Танго, Bajofondo, Tanghetto, 
Tanghetto). Всевъзможни камерни състави, включващи бандонеон (саксофон 
и бандонеон дуо “LUFT“, група Монтуно – елекрическа китара, барабани).

Водещи изпълнители на бандонеон са Fabio Furia, Rodolfo Mederos, 
Omar Massa Paolo Russo Fabián Carbone David Alsina Mario Stefano 
Pietrodarchi, Mario Stefano Pietrodarchi, Giovanni Parra, Julian Plaza.Понастоя-
щем обучението по бандонеон се осъществява в много страни, както в Ла-
тинска Америка, така и в Европа. Специфично за обучението в Европа е 
това, че то е свързано като част от обучението по акордеон (Консерваторията 
в Грац, Линц, Мюнхен, Цюрих – Швейцария.

Обучението е базирано върху изпълнение на фолклорна музика (Гер-
мания, Австрия, Швейцария, балтийски републики), а в Аржентина, Италия, 
Англия – върху аржентинско танго. Отскоро у нас в България е възможно 
обучение по бандонеон в АМТИИ – Пловдив, като част от обучението по 
акордеон. Все още са малобройни изпълнителите на бандонеон в България. 
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Те участват като солисти и във формации (Танго Катц, 5/4?, формация към 
операта във Варна). В България има налични инструменти, реекспортирани 
от Аржентина, както и нови, произведени от фабрики в Италия и Германия.

Използват се методи, свързани с обучението на клавишни инстру-
менти („Hanon Metodo Celebre“, адаптиран за бандонеон от Felix Lipesker). 
Има и оригинални заглавия за обучение върху бандонеон (El Secreto Del 
Bandoneon – Norberto Vogel, General Article about the Bandoneon Technique 
By Amijai Shalev).

На все повече конкурси се включва категория „бандонеон“. Кон-
курсът в Клингентал, Che Bandoneon International Competition, Piazzolla 
Music Competition, International Bandoneón and Ensemble Competition, “Astor 
Piazzolla – Trani 2021“.

Фабрики, които в момента произвеждат нови бандонеони, са Bandonion 
& Concertinafabrik Klingenthal (Germany Германия), Pigini Fratelli & C. snc 
(Italy Италия), Victoria Accordions Company (Italy Италия), Uwe Hartenhauer 
(Klingenthal, Germany Германия), Scandalli (Италия) и др.

Посочените факти комплексно осигуряват „живота“ на инструмента в 
днешно време. Обвързват го с определени жанрове музика, композитори и 
изпълнители, защитаващи неговите художествени възможности, концертни 
програми в които се изпълняват творби с участието на инструмента, дидак-
тична литература и места за производство.
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ЗАЩО ИЗУЧАВАНЕТО НА КУЛТУРАТА  
НА ОПРЕДЕЛЕН НАРОД Е ВАЖНА  

ЗА ДОБРОТО УСВОЯВАНЕ НА ЕЗИКА МУ
Калина Ив. Дечева 

Старши преподавател по английски език,  
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 
Email: kalina.decheva@artacademyplovdiv.com

Резюме: Настоящата статия разглежда как изучаването на културата на 
носителите на английски език влияе положително върху процеса на обучението 
по чужд език на арт студенти. Усвояването на нов език означава запознаване и 
с културата на онези, за които той е роден език. Проследява се как вследствие на 
този факт се развива комуникативната компетентност у обучаемите, как те се 
чувстват задължени да приемат предизвикателството да последват и съдействат 
на преподаващия да трансформира и адаптира познати методи и стратегии от 
гледна точка на социокултурния контекст. Въвеждането на нещо ново в урока по 
английски език засилва интереса и създава релаксираща атмосфера, така необхо-
дима за добрите резултати в езиковото обучение. Инкорпорирането на британска 
и американска култура в езиковата класна стая подтиква студентите да правят 
паралели с културата на собствения си народ, както и да търсят връзки с други 
теоретични дисциплини, включени в програмата им.

Ключови думи: култура, чужд език, роден език, емпатия, езикова класна стая, 
традиции, интердисциплинарност

HOW LEARNING THE CULTURE FACILITATES 
SUCCESSFUL LANGUAGE ACQUISITION

Kalina Iv. Decheva 
Senior English teacher, 

AMDFA „Prof. Assen Diamadiev“ – Plovdiv

Abstract: The article reveals how learning the culture of the target language by art 
students facilitates the process of language acquisition. To learn a new language often 
means to get to know its culture. Incorporating culture in the English classroom helps 
the development of communicative competence. The students feel obliged to follow and 
assist their teacher in the attempt to transform and adapt already existing practices and 
place them in a socio-cultural context. The introduction of something new enhances the 
interest of the learners and at the same time creates a relaxing atmosphere in the language 
classroom so much needed for good educational outcome. The presence of British and 
American culture in the curriculum makes students seek similarities and differences with 
their own culture as well as with the other subjects they study.
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В настоящата статия се разглеждат следните аспекти: чужд език (ан-
глийски), който се преподава на арт студенти не като механичен сбор от 
думи, синтактични конструкции и граматични правила, а като симбиоза с 
културните норми на носителите му. Целият курс на обучение би трябва-
ло да е насочен към това да накара обучаемите да вникнат в определен со-
цио-културен контекст и да го свържат с типична лексика и лингвистични 
правила. 

Целта на това изследване е да покаже корелацията между език и кул-
тура и защо е особено важно тя да се има предвид при езиковото обучение 
за да се подобри и обогати методически преподаването на чужд език и да 
благоприятства за създаването на нетрадиционна и приятелска атмосфера по 
време на занятията. Ще бъдат обсъдени позициите на уважавани езиковеди 
по тази тема и преимуществата, които изучаването на културата в часовете 
по чужд език носи за по-качественото овладяване на английски език.

Под внимание са взети културните различия между България, Обеди-
неното кралство и САЩ, както и фактът, че обучаемите са студенти по из-
куства и са хора с нетрадиционен и не подлежащ на рамкиране натюрел, 
готови за експериментиране и предизвикателства. Болшинството от тях са 
в класовете по поп и джаз пеене и добре овладеният английски език е осо-
бено важна предпоставка за успешната подготовка на съответен репертоар, 
изпълнен на английски език.

С изложението по-долу ще се опитаме да разкрием какви са били на-
гласите през последното столетие към инкорпорирането на култура в уро-
ците по чужд език, как се развива по-голяма увереност при усвояването на 
езика, когато той е бил поставен в уместен социо-културен контекст. Разчуп-
ването на стереотипа от своя страна развива и задълбочава връзката УЧИ-
ТЕЛ – УЧЕНИК и засилва интереса у обучаемите. Така се постига търсената 
от Сугестопедията релаксираща атмосфера в добавка на звучащата понякога 
музика. Изучаването на културата на чуждия език засилва личната мотива-
ция от двете страни на катедрата да се изучават културата и традициите на 
собствения народ, както и на този на изучавания език, и да се търсят пара-
лели между тях.

Погледнато в исторически план идеята да се познава културата на наро-
да, чийто език се изучава не е нова за учените. Един от най-известните аме-
рикански лингвисти на 20 век Едуард Сапир [ Сапир, 1921, стр. 186] твърди, 
че „език, раса и култура не винаги са в корелация“ и добавя, че „езикът и 
нашите модели на мислене са неразривно свързани и в известен смисъл са 
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едно и също нещо“. В последващите години темата е развита и в трудовете 
на редица изследователи – Витгенщайн (1980; 1990), Сосюр (1966), Чомски 
(1968), Дейвидсън (1999) и т.н. През 2000 г. Китао (2000) обощава преиму-
ществата, които се наблюдават, когато изучаването на култура е включено 
активно при усвояването на чужд език. А те са именно: мотивиране на обу-
чаемите и насищане със значение процеса на обучение [Стейнър, 1971]; за-
местване на сухите примери от учебниците с речта на истински хора, населя-
ващи конкретни места [Частейн, 197]; развиване на интердисциплинарните 
връзки [Куки, 1970].

В началото споменахме, че обучаемите, които се визират в статията, 
са арт студенти – колоритни, но и в много случаи непредвидими. Като при-
бавим и факта, че са поколение на дигитални туземец, то изпълването на 
учебното съдържание със значение, което да ги заинтригува, е нелека задача. 

Подбирането на уместни материали може да ги ангажира в истинско 
културно преживяване. Материалите могат да включват филми, видеа, сай-
тове, подкасти или рекламни листовки. Ситуацита е идеална да бъде впрег-
нато богатото въображение на студентите и уменията им за работа в диги-
тална среда. Центърът на езиковата класна стая се измества от личността на 
преподавателя и обучаемите заемат активна роля в урока още от неговото 
планиране. Преподавателят остава само в ролята на този, който им подсигу-
рява уместни лингвистични задачи към подбрания от тях материал. Така по 
интересен и нетипичен начин се засилва представата на обучаемите за кул-
турата на англоговорящите и се подобрява нивото на владеене на английски 
език.

Друг начин трайно да се задържи тяхното внимание е да се търсят ек-
виваленти на известни пословици и поговорки от английски на родния им 
език. Според Чикареле (1996) това им помага да осъзнаят по-добре истори-
ческите и културни черти на страната, от която устойчивите словосъчетания 
произхождат. Те са инструмент, чрез който да се провокира съпоставката на 
две различни култури – родната и тази на изучавания език. В съвременната 
класна стая по английски език (English classroom) ние имаме студенти от ня-
колко националности. Тази задача има и още преимущества. От една страна, 
тя разширява кръгозора на участниците в урока не само по отношение на 
британската или американска култура, но и на народите, чийто представи-
тели са в класната стая. След урока те са обогатени с нови знания както за 
езика, който изучават, така и за ценностите и традициите в Гърция, Китай, 
Турция,Украйна, Черна гора, Италия и още, и още. С прегръщането на раз-
нообразието и приобщаването в уроците по чужд език се постига най-си-
гурният път към дългосрочен успех за нашите студенти и към създаване на 
приятелска и ведра атмосфера. От друга страна, позоваването към матер-
ния език и култура на чуждестранните студенти от техния преподавател 



214

ги кара не само да го чувстват по-близко до тях, но и да се гордеят, че се 
обръща внимание на техния роден език и култура.

Преподаването на култура подобрява комуникативните умения. Във 
всяка класна стая по английски език (English classroom) традиционно се ра-
боти върху усъвършенстване на следните умения – четене, слушане, писане 
и комуникация (Reading, Listening, Writing, Speaking). „Комуникативна ком-
петентност“ е термин, въведен от Хаймс (1972) през 1972. Той твърди, че за 
да има ефикасна комуникация на даден език не е достатъчно да се притежава 
само граматична компетентност. Необходимо е да се познават речевите нор-
ми и модели на носителите на езика. Комуникативната компетентност има 
два аспекта: лингвистичен и прагматичен. Културната компетентност спада 
към прагматичния аспект на комуникативната компетентност. Тя може да 
бъде дефинирана като способност да се разбере поведение от гледна точка 
на носители на дадена култура. Т.е. преподаването на култура прави така, че 
попаднали в определен кутурен социум обучаемите да предадат съобщение-
то си така, че то да бъде точно разбрано. За това особено полезни се оказват 
ролевите игри (Role play). 

Особеното на този тип ролеви игри, които използваме по време на на-
шите занятия, е, че те са поставени в социокултурен контекст (Томейлин 
и Стемплески, 1993). Арт студентите са особено привързани към подобни 
упражнения, защото им дават възможност да импровизират и да вложат це-
лия си артистизъм и креативност. Избира се случка, породена от евентуално 
недоразбиране в някоя речева ситуация. Внимателно се обсъжда лексиката, 
конструкциите, дори стилът на общуване. Счита се, че по-късно в сходен 
случай те ще са изградили увереност и комуникативна страрегия как да се 
справят при общуване в определена културна среда. 

Следващият етап е да се направи видео, за да има повод да се повтори 
„драматизацията“ отново, а и обучаемите да видят овеществен своя труд, 
да го изпратят на семейство и приятели. Така мотивацията и творческият 
заряд се отприщват от наглед обикновени и ежедневни действия. Понякога, 
особено в групи, които са на по-високо ниво в усвояването на чуждия език, 
може задачата да бъде разширена като се възложи да бъде написана рецензия 
(review) на видеото или то да бъде оценено. Към оценката трябва да бъде 
добавена и съответна аргументация. 

Без стремеж да правя паралели или да давам оценки на начина, по кой-
то са обучавани по език до момента студентите, моята амбиция е да премах-
на максимално притеснението им, породено от редица обективни фактори и 
да ги накарам да се отпуснат и да се почувстват уверени, като ги въвличам да 
правят неща, които несъмнено владеят добре – изкуството и родния си език и 
култура. От друга страна, искам премерено и разумно да скъся дистанцията 
и да им покажа, че за всеки човек е нормално да греши или да бъде не особе-
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но добър в някоя област. Знанието за културата на чуждия език и умението да 
се използва натрупаната чисто лингвистична компетентност [Чомски, 1965] 
се използват в организираните срещи с други студенти от Арт академията, 
носители на езика. Тъй като в учебното заведение има студенти от всякакъв 
етнос и култура, не е трудно да бъдат поканени британци или американци да 
направят презентация за собствените си култура, традиции и обичаи или да 
бъдат организирани дискусии (Q&A sessions) по тези теми. 

Твърдението на Куки (1970) за ползата от изучаването на култура при 
развиване на интердисциплинарни връзки може да намери своето потвърж-
дение при изучаване история на изкуството, история на музиката, история 
на поп и джаз музиката, история на операта, история на визуалното изку-
ство, дори и в заниманията по сценична реч. Фактът, че могат да пренесат 
наученото, да го съпоставят по време на другото занятие засилва интереса 
у студентите и играе важна роля за тяхната мотивираност при усвояване на 
английски език. 

Като правило всички обучаеми харесват културно дефинираните ак-
тивности в класната стая по английски език (English classroom), свързани с 
пеене на английски и национални танци. Това се отнася с мултиплицирана 
сила за арт студентите. Ролята на музикалния фон не бива да бъде подце-
нявана по време на обучение, а тъкмо напротив – да се прилага творчески, 
тъй като „системното въвеждане на музика в педагогиката е доказало, че 
е новост с множество положителни резултати. Моят „творчески принос“ в 
тази посока беше да накарам моите студенти, за които в началото споменах, 
че са студенти по изкуство, да седнат пред пианото и сами да акомпанират 
и изпълняват английските песни. Самата нужда да транскрибират мелодия-
та караше всеки от тях да слуша песента десетки пъти у дома, без това да 
го досади или раздразни. Напротив, това създаваше ведра и релаксираща 
атмосфера, която те пренасяха в клас. За ползите от инкорпорирането на му-
зика в чуждоезиковата класна стая съм говорила в изследването си „Ролята 
на музикалния фон в уроците по английски език“ [Дечева, 2017, с. 59 – 63]. 

Следва изпълнението в клас, което подобрява настроението, въпреки 
че дълго се повтаря всяка фраза, докато започне да звучи добре на англий-
ски език. За бъдещите оперни и поп и джаз изпълнители е от изключителна 
важност прецизното овладяване на звуковата система на изучавания език, 
която трябва вокално да бъде използвана от тях при изпълнение на творби с 
английски текст. 

Отново следва правенето на видео със задачите към него, описани 
по-горе в тази статия.

До момента се опитахме да обясним защо и как изучаването на чужд 
език изисква да познаваме добре културата на носителите на този език, както 
и неговите граматични закони и лексика. Споменахме имената на лингвисти 
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и философи, които подкрепят гореизложената теза. Но написаното ще е не-
пълно ако не се спомене и фактът, че има определен брой преподаватели, 
които не са привърженици на този подход. Всеки от тях изтъква различни ар-
гументи, но те са най-добре обобщени от Смит [Смит, 1976], който като об-
ръща внимание на придобития интернационален статус на английски език, 
изброява причините, поради които няма нужда от изучаването на неговата 
култура. Той твърди, че един интернационален език е де-интернационализи-
ран по отношение на неговата култура и като такъв той се учи за да се уле-
сни комуникацията на всеки със собствени идеи и културна принадлежност, 
когато се намира в английска среда. 

Прилагайки обратната теза в процеса на обучение, сме водени от ми-
сълта, че качественото усвояване на един чужд език изисква и опознаване-
то на хората, които го говорят. В свят, където господства информираността, 
владеенето на чужд език се превръща в почти задължително умение. 

Казаното дотук определя добрите резултати, постигнати в оптимал-
ността на методите и подходите, които се наблюдават, когато преподавателят 
по чужд език инкорпорира изучаването на британска и американска култура 
в часовете. Те развиват добре комуникативната компетентност и подготвят 
обучаемите за предизвикателствата на реалното общуване. Студентите, от 
своя страна, са по-старателни и мотивирани, защото са усетили от първо 
лице колко трудно е да реагираш бързо и адекватно в определена речева си-
туация. Освен че носят разнообразие в езиковата класна стая, всички дей-
ности, свързани с културен контекст, създават отпускаща атмосфера, обучи-
телният процес протича без насилие. А в уроците, в които звучи и музика, 
изпълнявана от самите студенти, постигнатата релаксация е съотносима с 
класната стая от Метода на Лозанов. И на последно място, но не последни 
са удовлетворяващите постижения по отношение на опознаване на чуждата 
култура. Ученето на езика на Шекспир дава възможност на обучаемите да 
се потопят изцяло в британската и американска култура и традиция. Дори и 
на ниво начинаещи диференцирано поднесената информация създава сил-
на мотивация у студентите да се научи повече за културата и историята на 
народа, чийто език усвояват в момента, да го споделят с близки и приятели.

В заключение – всеки преподавател по език се стреми да развива у 
своите обучаеми еднакво добре четирите умения, а именно: слушане, чете-
не, говорене и писане. Съществуват редица традиционни методи и подхо-
ди, които са доказали във времето своята продуктивност за чуждоезиковото 
обучение. Търсенето и въвеждането на различни, дори бих казала спорни, 
подходи разнообразява съществуващата до момента практика. Нещо повече 
– опитва се да доближи процеса до натюрела на конкретните обучаеми – в 
случая студенти по изкуство. 

Предложената тук идея за присъствието на културата и културния кон-
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текст в уроците по чужд език е именно преследване на тази цел. Това раз-
чупва познатия модел, изненадва обучаемите, предизиква ги и ненатрапливо 
ги кара да се отърсят от напрегнатостта, да заживеят с новия език и култура, 
чийто носител е той. Езикът не е просто даване и получаване на информа-
ция, а действа като социално поведение в определена културна среда. Това 
определя и целта ни не просто да усвояваме английски език, а да навлезем в 
неговата култура и традиция. Постигнатата емпатия и близост, както и дру-
желюбната обстановка, в която се работи създават предпоставки за изклю-
чителна удовлетвореност от работата и логично добрите резултати от нея.
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Резюме: В настоящата статия се разглежда значението на технологиите 
в образованието в българското общообразователно училище по изкуства. В 
съвременния свят, формирането и развитието на технологичния подход и 
технологичното мислене в образованието придобиват особено важно значение.
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Abstract: The following article depicts the importance of technologies in education 
at the Bulgarian General School of Arts. In the modern world, the formation and 
development of technological approach and technological thinking in education are of 
crucial importance.
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В не толкова далечното минало, технологиите се свързваха с автомати-
зацията на инстустриалните процеси и сферата на материалното производ-
ство. Днес те фигурират във всички социални сфери и са свързващото звено, 
което осигурява ефективен пренос на знания от теорията в практиката.

В българския тълковен речник (1994) понятието „технология“ се опре-
деля като съвкупност от прийоми, приложими в дадена работа, съвкупност 
от методи за обработка. 

Палитрата на технологиите в сферата на образованието в наши дни е 
извънредно пъстра: образователни технологии, технологии в образованието, 
педагогически технологии, дидактически технологии, обучаващи техноло-
гии, технологии на обучението, технологии на възпитанието, технологии на 
преподаването, технологии на ученето, тебеширени, аудио-визуални, ком-
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пютърни и мултимедийни технологии, игрови технологии, интернет-техно-
логии и т.н. – списъкът може още да бъде обогатен и допълнен. 

В. В. Сериков (2008) определя технологията на обучението като „за-
коносъобразна педагогическа дейност, реално научно-обоснован проект на 
дидактическия процес, притежаваща значително по-висока степен ефектив-
ност, надеждностна гарантираност на резултата отколкото традиционните 
способи на обучение“ [Сериков, 2008]. 

Технологията осигурява висока надеждност при планирането и осъ-
ществяването на всяка практическа дейност. При това, достигането до жела-
ните резултати се извършва при минимален разход на време, усилия, финан-
сови и материални средства, „при спазване принципите на икономичност, 
оперативност, надеждност, ефективност и оптималност“ [Марев, 1980]. 

Ето защо в съвременните условия формирането и развитието на тех-
нологичния подход и технологичното мислене придобиват особено важно 
значение. Технологичното мислене в най-общия смисъл на думата е подхо-
дът, нагласата, умението постоянно да се мисли комплексно как най-евтино, 
в най-къси срокове и с най-малки ресурси да се достигнат поставените цели 
и търсените резултати. 

В тази връзка под понятието образователни технологии в тази статия 
следва да се разбират дидактическите методи като средства за оптимизация 
и измеримост на образователно-възпитателния процес и създаващи мотива-
ция у учениците.

Обучението по изкуства е част от общообразователна подготовка в учи-
лище у нас. То включва учебни предмети музика и изобразително изкуство и 
има важни задачи, свързани както с общата подготовка на ученика, така и с 
неговото развитие. Обучението по музика трябва да съдейства: за изгражда-
не на умения в областта на основните видове музикални дейности – изпъл-
нение, слушане и импровизация, за развитие на музикалните способности 
на ученика и формиране на ключови компетентности; за овладяване на ос-
новни знания и умения във връзка със същността на музиката и социалната 
ѝ роля; за изява на толерантно избирателно отношение на ученика към явле-
ния от различни типове и видове музика и от различни музикални култури. 
Обучението по учебен предмет изобразително изкуство трябва да допринесе 
за изграждането на художествена култура на ученика, да го подготви да се 
ориентира, разбира и възприема постиженията на световната и национална-
та художествена култура, да развие изобразителните му способности.

Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. определя държавния образовате-
лен стандарт за общообразователната подготовка (ДОС). Стандартът за об-
щообразователната подготовка е съвкупност от изисквания за резултатите 
от обучението по всеки общообразователен учебен предмет в края на всеки 
етап от съответната степен на образование и определя компетентностите – 
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знания, умения и отношения, които се очакват като резултати от обучението 
по даден учебен предмет в края на всеки етап от съответната степен на об-
разование, докато в учебните програми са определени очакваните резултати  
при приключването на отделните класове. Т.е. в тези нормативни документи 
са определени целите, задачите и очакваните резултати от обучението по 
музика и по изобразително изкуство.

В българското общообразователно училище обучението по музика и 
по изобразително изкуство се реализира посредством изучаване на учебен 
предмет музика и учебен предмет изобразително изкуство от първи до десе-
ти клас, като задължителна подготовка, и като профилирана подготовка през 
втори гимназиален етап – в XI и XII клас.

Обучението по Хореографията също е част от обучението в българско-
то училище и присъства като учебен предмет. Учебен предмет хореография, 
съгласно Закона за предучилищното и училищното образование от 2016 г. 
може да се изучава в разширена или допълнителна подготовка в училище 
от първи до дванадесети клас, а целите, задачите и очакваните резултати от 
обучението по предмета са определени в учебните програми на Министер-
ство на образованието и науката.

Обучението по изкуства е широкомащабна област. Това е много дина-
мичен процес, в който има предизвикателства от различен характер, част от 
които са свързани с целите и съдържанието на обучението – напр. с ресурсно 
обезпечаване и осигуряване на обучението, с професионалната компетент-
ност на учителя, с учебната дейност на ученика, с оценяване на постиже-
нията – в отделните образователни етапи, класове и др. В случая е разби-
раемо, че учителят е изправен пред нелеката задача да решава проблеми от 
различен характер. В конкретната статия ще се обърне внимание и на едно 
от предизвикателствата на обучението, свързано с дейността на ученика – с 
мотивацията на ученика и неговия интерес към учебния предмет музика и 
към учебния предмет изобразително изкуство, с оглед постигане целите на 
обучението, защото това се явява „основен проблем за ефективността на вся-
ко обучение“, и за възможности в тази посока [Дамянов, 2017, с. 347-349].

Съществена част в тази ситуация има учителят и неговата професио-
нална компетентност. Безспорно е важно учителят да има добра академична 
подготовка – методическа и практическа. Важно е също да познава норма-
тивната база в системата на образованието, в това число държавните обра-
зователни стандарти, учебните програми, и да я прилага в своята практика 
по съответния учебен предмет, клас. Обучението по изкуства съществено се 
отличава от това по другите учебни предмети, тъй като спецификата на обра-
зователно–възпитателния процес произтича от същността на тези изкуства – 
музика, танц и изобразително изкуство, и на специфичността на общуването 
с тях. Това е единен процес на постепенно натрупване на знания, умения и 
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компетентности, и на тяхното диалектическо надграждане – в това число и в 
аудиален, визуален, двигателен и емоционален аспект.

В тази връзка е немислима успешна работа на учителите без установя-
ване и проверка на знанията и уменията на учениците по учебния материал. 
Всеки учител трябва да знае какво е нивото на учениците на даден етап от 
обучението, за да може да планира, организира и проведе методическа дей-
ност с цел отстраняване и компенсиране на евентуални пропуски на учени-
ците.

„При оценяване постиженията на учениците в музикалнообразовател-
ния процес, за да бъде оценката стимулираща (мотивираща), е важно тя да 
не се основава на стереотипи или предположение. Обективните процеси на 
оценяване изискват както ясни критерии, така и структура на оценката, като 
от съществено значение са също знанията, уменията и компетентностите на 
самите оценители“ (Коловска, 2013, с. 25). 

Предвид това, в учебната практика се използват възможностите както 
на познати и утвърдили се форми и методи, така и на по-нови такива, напр. 
тестовете, които да обогатят и издигнат традиционната система на по-високо 
научно и методическо равнище. Тестът е познат на учителят по музика и по 
изобразително изкуство, но неговото използване не бе установена педагоги-
ческа практика в обучението по тези предмети.

В методическо отношение при конструирането на задачите в теста 
следва да се отчитат целите на обучението – образователни, възпитателни. 
Във връзка с това е обособена област в педагогиката, свързана с таксономия 
на целите.

В образователното пространство през последните 10 години учителите 
по изкуства и техните ученици са свидетели и преки участници в образова-
телни инициативи по учебни общообразователни предмети музика и изоб-
разително изкуство – Музикална игра „Ключът на музиката“ и „Творческа 
лаборатория“, и по учебен предмет хореография – „Фолклорна плетеница“. 
Състезанията вписаха трите учебни предмета – музика, хореография и изоб-
разително изкуство в кръга от учебни дисциплини, чиито резултати се из-
мерват на национално равнище.

Състезанията по музика и по хореография стартираха като регионални 
инициативи на РУО – Пловдив през 2012 година. В идейния замисъл на две-
те инициативи е те да предоставят възможност на учениците, по интересен 
за тях начин, да покажат придобитите знания и умения от обучението по 
тези предмети в общообразователното училище. Важен момент в замисъла 
на музикалната игра е в нея да звучи музика. В тази връзка в нейното съдър-
жание и конструкция има звуков файл, музика, която е част от въпросите в 
теста – шест от въпросите към участниците са свързани с прозвучаване на 
музика, а останалите девет – без прозвучаване на музика. 
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От 2013 г. състезанието по музика е с национален статут – за учени-
ци oт IV клас и се провежда в три етапа – общински кръг, областен кръг 
и национален кръг. Към момента регламентът на състезанието дава право 
за участие на ученици от пет възрастови групи – от IV, V, VI, VII и X клас 
от общински, държавни, частни училища в страната ни. Съгласно неговия 
регламент, състезанието съдейства за обобщаване и осмисляне на учебното 
съдържание по предмета в задължителните часове в училище, като създава 
условия за изява на всички. Изпълнението на задачите е индивидуално, а 
класирането на участниците се извършва на базата на получения брой точки. 
От 2013 г. до момента партньор на РУО – Пловдив и домакин на национален 
кръг на състезанието по музика е Академия за музикално, танцово и изобра-
зително изкуство „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив.

От учебната 2020/2021 г. Национално състезание (НС) „Ключът на 
музиката“ е включено в Програма на мерките за закрила на деца с изяве-
ни дарби от държавни, общински и частни училища през 2021 г. (приета 
с Постановление № 138 от 9 април 2021 г. на Министерски съвет), даваща 
право на учениците от последната възрастова група – X клас, класирани на 
национален кръг с най-висок индивидуален точков резултат на I, II или III 
място, на едногодишна стипендия. Две ученички от СУ „Л. Каравелов“, гр. 
Пловдив, което е с профил „Музика“, придобиха това право.

Интересът на учениците и учителите към състезанието по музика през 
годините е голям. Самото състезание и неговия регламент, вече са добре по-
знати на учителите по музика у нас. То е първо по рода си не само в нашата 
образователна система, но и в световен план. Учителите по  музика от учи-
лища от област Пловдив са редовни участници в него от 2012 г. до момента. 
В анкетно проучване с тях на въпрос: Как оценявате желанието на учениците 
да участват в музикалната игра по класове?“ от IV до VII клас, отговорите 
са следните: за 4. клас – 85% от анкетираните учители са посочили, че уче-
ниците от 4. клас имат голямо желание за участие в състезанието по музика, 
7,5% са посочили „не особено голямо“ и 7,5 % – учениците „не желаят“ да 
участват;  за 5. клас – 52,5 % от анкетираните са посочили, че учениците 
от 5. клас имат голямо желание за участие, 45% са посочили „не особено 
голямо“ и 4 % – „не желаят“; за 6. клас 35 % са посочили, че учениците от 
6. клас имат голямо желание за участие в състезанието, 55 % – „не особено 
голямо“, а 10 % – „не желаят“; за 7. клас 10 % са отговорили, че учениците 
имат голямо желание за участие в него. 

Видно от процентите на отговорите по-горе най-голямо е желанието 
за участие на учениците от 4. клас, след което то последователно намалява 
в следващите класове от прогимназиалния етап. Данни се потвърждават от 
броя на участващите ученици от област Пловдив през годините – най-голям 
е броят на участващите ученици от 4 клас.
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На въпрос: „Защо, по преценка на учителите, учениците участват в 
състезанието?“, всички анкетирани са посочили отговор „създава интерес у 
децата“. Над 90% от анкетираните учители са посочили отговорите, че със-
тезанието повишава интереса към предмета музика, разнообразява работата 
на учениците, мотивира ги и ги обогатява емоционално. 70% (не би трябвало 
изречението да заочне с цифрово изписано число) от тях са посочили, че 
създава възможност за контакти, за среща и с други участници.

„Фолклорна плетеница“ в първите две години се организира от РУО – 
Пловдив, с подкрепата на МОН, и се проведе със статут на национален пре-
глед. Съгласно неговия регламент учениците по училищата, с изучаване на 
хореография, участваха в дефиле преди началото на прегледа, а придобитите 
танцови умения демонстрираха на сцена, пред публика и общественост. От 
учебната 2013/2014 г. до момента, осем поредни години „Фолклорна плете-
ница“ е със статут на национално състезание и се организира от МОН. По 
регламент състезанието се организира в два кръга – областен и национален, 
в танцови групи, за ученици изучаващи хореография в IV, VII, XI-XII клас в 
общообразователни училища в страната. Обучението по хореография е свър-
зано както с усвояване на танцови умения и навици у учениците, така също 
предполага и свободно боравене с основни знания за българското танцово 
изкуство в рамките на учебните програми по хореография, които учениците 
демонстрират при самото провеждане на състезанието. Новото през послед-
ните четири години в регламента на състезанието по хореография е изис-
кването в изпълнението на участниците от съответната възрастова група да 
присъства едно задължително хоро, от общо три хора, което е конкретно по-
сочено. Танцови групи от училища от област Пловдив (от СУ „Св. св. Кирил 
и Методий“, Пловдив, с профил „Хореография“) са класирани неведнъж на 
призовите места на национален кръг, демонстрирайки музикално-танцови 
умения и знания за българското танцово изкуство.

През учебната 2020/2021 г. за първи път у нас се проведе Национално 
състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“, насоче-
но към ученици от IV, V, VI, VII и X клас, инициирано и организирано от 
МОН. Съгласно регламента на състезанието учебното съдържание, върху 
което то се провежда, е съобразно новите учебни програми за общообра-
зователна подготовка по изобразително изкуство. Провежда се в три кръга 
– общински, областен и национален по график на МОН. Предвижда се в ре-
гламента националната комисия да задава глобална тема за съответната го-
дина, свързана с областта на познание за определен учебен предмет, с което 
се създават възможности на ниво общински кръг за осъществяване на меж-
дупредметни връзки, придобиване на ключови компетентности, както и за 
взаимодействие между учителите, преподаващи различни учебни предмети. 
За учебната 2020/2021 година глобалната тема бе „Спорт“ и тя се обвързва с 
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учебния предмет физическо възпитание и спорт.
Във формата на състезанието по регламент в първия и втория кръг 

участниците изпълняват изобразителна задача, която е от областта на из-
ящните изкуства, декоративно-приложните изкуства, дизайна, синтетичните 
изкуства или екранните изкуства. Учениците изпълняват самостоятелно по-
ставените им задачи. Класирането на учениците за всяка възрастова група 
и във всеки кръг е индивидуално и е на базата на получения брой точки. 
Националният кръг на състезанието е в две части и включва изпълнение на 
изобразителна задача и писмена работа – тест. Тестът се състои от 15 задачи, 
свързани с познанията на учениците от областта на теорията и историята на 
изкуството: задачи от затворен тип и задачи със свободен отговор. Оценява-
нето за всяка възрастова група и за всеки кръг е в точки.

Всички участници, класирани на призовите места на национален кръг, 
получават грамота от министъра на образованието и науката. По мнение на 
учители от област Пловдив, с участници в първото по рода си национално 
състезание по изобразително изкуство „Лаборатория за изкуство“, ученици-
те са изпитали удовлетворение от участието си в него. По мнение на класи-
рани ученици от областта, участници в национален кръг, тестовите задачи 
в третия кръг не са ги затруднили, защото са били интересно зададени, от 
една страна, и са били свързани с познато, учено учебно съдържание в часо-
вете по изобразително изкуство, от друга. Област Пловдив има един отличен 
участник – от СУ „Св. Паисий Хилендрски“, гр. Пловдив, класиран на трето 
място във възрастова група VII клас. 

Резултатите на участниците в състезанията са обществено достъпни на 
сайта на МОН.

Следователно тестовете в обучението по двата предмета съществе-
но могат да допринесат за подобряване на ефективността на образовател-
но-възпитателния процес, тъй като чрез тях се постига по-обективна оценка. 
От друга страна, придобитите знания, умения и компетенции на учениците 
са показателни за качеството на педагогическия труд на учителя по учебен 
предмет музика, по учебен предмет изобразително изкуство, общообразова-
телна подготовка. Може да се обобщи, че трите състезания вписаха учебните 
предмети музика, хореография и изобразително изкуство в кръга от изучава-
ните в училище учебни дисциплини, чиито резултати могат да се измерват 
на национално ниво.

Тук е мястото да се подчертае значението и решаващата роля на учи-
лищното образование, ролята на учителите по музика, по изобразително из-
куство, в часовете за общообразователна подготовка, по хореография като 
фактори, които да помогнат във формирането и развитието на способности 
– музикални, изобразителни, танцово-двигателни, на компетентности, така 
също за формиране на отношение у подрастващите към тоновото, визуално-
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то и танцово изкуства, и познание за тях, за изграждане на вкус, мнение и 
естетическа оценка. 

Основните фактори, които оказват влияние върху мотивацията за ак-
тивно участие в процеса на музикална и художествена, танцово-двигател-
на дейност, най-общо са: образователната система и училището, в което се 
осъществява обучението по музика, изобразително изкуство, хореография; 
организацията на учебния процес; субективните особености на ученика; 
професионалната компетентност на учителя и неговото отношение – към 
ученика, към образователния процес.

Навлизането на модерни технологии в преподаването, ученето, в учеб-
ния процес  (информационни и комуникационни), глобализацията на света, в 
последната година и световната пандемия, налагат нови методи на обучение, 
включително в електронна среда. „Приоритетно се отчита необходимостта 
от ефективно, но и коректно използване на информационните и комуника-
ционните технологии, както и умения и компетентности за работа в диги-
тална среда“. [Коловска, 2020, с. 382] Информационните и комуникационни 
технологии, през последните две години, от цел на образователната ни по-
литика се превърнаха в средство и среда за обучение на учениците и днес 
образователната ни система е „изключително ангажирана с тях“.  [Бузов, 
2019, 43] Опит от прилагане на обучение от разстояние в електронна среда, 
технологични подходи в тази посока, споделиха учители по музика, изобра-
зително изкуство и хореография през учебната 2020/2021 г. За пета поредна 
година педагогическата общност – учители от град и област Пловдив по три-
те учебни предмета, споделиха мнения, обмениха опит и информация, обо-
гатиха своята компетентност на форум, иницииран, организиран и проведен 
от РУО – Пловдив. Целта на Регионалния форум е да предостави простран-
ство, да даде възможност на учителите да демонстрират своя педагогически 
опит, да споделят идеи от прилагане на образователни подходи, технологии, 
на постигнати добри резултати от обучението и др. През учебната 2016/2017 
година на регионална работна среща, след конкурс между самите учители 
по изобразително изкуство, бе избран запазен знак на педагогическата общ-
ност. В конкурса се включиха двама учители по изобразително изуство – 
Станислав Петев, старши учител от СУ „Пейо Кр. Яворов“, гр. Пловдив и 
Виолета Георгиева, главен учител от СУ „Хр. Г. Данов“, гр. Пловдив (сега 
зам.-директор УД в СУ „Н. Геров“, Пловдив). За запазен знак след гласуване 
на общността бе избрано предложението на Виолета Георгиева. Този знак 
присъства на грамотата, която получават учителите за участие в организира-
ните и проведени до момента регионални форуми на педагозите по изкуства 
– музика, изобразително изкуство и хореография.

Всички знаем, че образователно-възпитателният процес се реализира 
чрез урочни единици. В съвременната теория на музикалното образование 
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урокът се разглежда като авторско „музикално-педагогическо произведе-
ние“ на учителя по музика, като „художествено-педагогическо творчество“ 
[Рускова, Я., 2018, с. 468-470]. Това предполага творчески подход от страна 
на учителя при реализирането му. С основание тези характеристики могат да 
бъдат съотнесени и към урока по изобразително изкуство, по хореография, 
съобразени с особеностите и свързани със спецификата на съответното изку-
ство. Съвременният образователен модел на взаимодействие учител-ученик 
трансформира познатия ни от „субект-обект“ в „субект-субект“, включвайки 
ученика като активна и творческа страна в него.

Формиране и развитие на култура у учениците – музикална, визуална, 
танцова, естетическа, духовна, е основна цел на образованието по изкуства 
в общообразователното училище. Емоционалната наситеност на уроците, 
търсенето на творчески подходи и пътища за по-ефективно преподаване 
на учебното съдържание гарантира промяна в тривиалните ограничения на 
учителите при провеждане на часовете по музика, по изобразително изку-
ство, по хореография. Колоритът и атмосферата на часовете по тези учебни 
предмети е неповторим, което създава предпоставка за реализиране на едни 
съвременни уроци, в които учителите да разгърнат своя потенциал – профе-
сионален и творчески, прилагайки различни педагогически технологии за 
постигане на образователните цели и резултати от обучението. Въвеждането 
в образователния процес на актуални и иновативни елементи и технологии 
е пътят, който води до повишаване качеството на българското образование. 
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КОМПЕТЕНТНОСТ  
НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МЕДИАТОР

Доц. д-р Весела Казашка 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Настоящият доклад представя един сравнително нов участник в 
образователната система на страната – образователния медиатор. Компетент-
ностният подход е свързан с уменията и способностите на образователния меди-
атор и има особено значение за изпълнението на работата му. Той е свързан с уме-
нията и способностите, които образователният медиатор развива за ефективно 
поведение със заобикалящия го свят и с възможността му да се справи с възникнали 
проблеми. Компетентностният подход се изразява и в притежанието на набор от 
модели на поведение, които могат да бъдат приложени в определени ситуации, и да 
се въздейства върху заобикалящата среда. Компетентността на образователния 
медиатор е комбинация между знание, умение и неговата правоспособност (ком-
петенция).

Ключови думи: образователен медиатор, компетентностен подход, компетент-
ности и компетенция.

COMPETENCE  
OF THE EDUCATIONAL MEDIATOR

Assoc. Prof. Vesela Kazashka, PhD 
AMDFA „Prof. Assen Diamandiev“ – Plovdiv

Summary: This article presents a relatively new participant in the country‘s 
education system – the educational mediator. We consider the competence approach in 
performing the activities of the educational mediator, which is related to the skills and 
abilities he has and develops for effective behaviour with the world around him and his 
ability to deal with problems, having a set of patterns of behaviour that can apply in certain 
situations, to affect the environment. The competence of the educational mediator is a 
combination of knowledge, skill and his legal capacity (competence).

Keywords: educational mediator, competence approach, competencies and 
competence.

Четири са основните образователни компетентности, представе-
ни в доклада на международната комисия за образование на XXI век пред 
ЮНЕСКО. Докладът се нарича „Образованието – скритото съкровище“ и 
негови автори са Жак Делор и колектив. [Делор, Ж.,1996] Да се научим да 
познаваме, да правим, да живеем, да живеем съвместно – това са четири-
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те стълба на еволюционното развитие на образованието през XXI век, фор-
мулирани в доклада.

В този контекст в системата на образованието през последните години 
се появи нов участник – образователният медиатор.

Медиацията като процес е регламентирана чрез Закона за медиация-
та. Тя е формулирана като алтернативен способ за разрешаване на спорове. 
Предметът на медиацията е определен в чл. 3 ал. 1 като граждански, тър-
говски, трудов, семеен или административен спор, свързан с  правата на 
участниците в процеса. Длъжността на образователния медиатор е утвър-
дена със Заповед на министъра на труда и социалната политика с № РД01-
715/19.09.2017 г., която е на основание чл. 110, т. 5 от Наредбата за приобща-
ващото образование (приета с ПМС № 286 от 2016 г.) и във връзка с Решение 
№ 373 от 5 юли 2017 г. за създаване на Механизъм за съвместна работа на 
институциите по обхващане и задържане на ученици в образователната сис-
тема в задължителна предучилищна и училищна възраст.

Основните принципи на медиацията, регламентирани в Закона за меди-
ацията, са: доброволност и равнопоставеност, неутралност и безпристраст-
ност, поверителност.

Дейностите, които трябва да изпълнява образователният медиатор, са 
описани в длъжностна характеристика за длъжността „Медиатор в обра-
зователна институция“. Тази длъжностна характеристика е предложена от 
Министерството на науката и образованието (МОН). Ролята на медиатора 
е той да бъде посредник между семействата, местните общности, децата, 
учениците, детската градина, като съдейства за качествено предучилищно и 
училищно образование на децата и учениците от уязвимите групи и участие 
на родителите в развитието на образованието, да подпомага социализацията 
и интеграцията на децата и учениците.

Специфичните задължения на медиатора са свързани с полагане на 
усилия за задържането на децата и учениците в системата на образованието; 
посещения в дома и среща с родителите с цел информираност; подпомага-
не на  семействата при попълване на документи; подпомагане формирането 
на положителна нагласа към образованието; съдействие за интегриране на 
децата и учениците и взаимно опознаване на различните етнически групи 
и вероизповедания; улесняване на комуникацията между педагогическите 
специалисти и децата/учениците; участие в разрешаване на спорове и пре-
венция на конфликти; участие в дейности, свързани с взаимодействието 
„ученик/дете – учител – родител“. На практика образователният медиатор 
често е и в ролята на преводач, информатор, рефер в общуването между 
участниците в триъгълника на образованието – ученици, учители, родители. 
Най-краткото определение за медиатор, което сме формулирали е, че той е 
посредник между две страни, които имат общи интереси и цели, но не нами-
рат общ език и подходящ начин за да постигнат интересите си.
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За успешното изпълнение на дейностите образователният медиатор 
трябва да притежава лични качества, професионални умения, добри кому-
никативни способности, той трябва да бъде професионалист в своята рабо-
та. За това е необходимо индивидът да притежава определени компетенции, 
които да оформят компетентността му на образователен медиатор. Често 
конструктите „компетенции“ и „компетентност“ се използват като синони-
ми, а те не са.

Компетенциите се проявяват като комплексно владеене на специфични 
знания, умения, поведенчески модели в гъвкав план. За по-доброто разгра-
ничаване на тези два конструкта предлагаме следния пример. 

Преподавателят във висше учебно заведение по изкуствата притежава 
специфични знания и умения, според профила си на специалист. Той може 
са притежава музикални компетенции – да свири на музикален инструмент, 
да пее и т.н.; може да притежава танцови компетенции – да танцува народни 
или класически танци и т.н; може да притежава компетенции в областта на 
изобразителното изкуство – да рисува живопис, да умее да изработва скулп-
тури и т.н. Тези компетенции, наред с интегралната личностна характерис-
тика, която е своеобразна степен на постижения на индивида, определят 
неговата компетентност. Така този преподавател има компетентност в об-
ластта на изкуството. Компетентността се формира на базата на когнитивни 
свойства и практически опит на личността, които ѝ позволят ефективно да 
решава проблемите и определят човека като компетентен в дадена област.

В контекста на разглежданата проблематика компетенциите могат да 
бъдат многостранни и да се отнасят към различни дейности (и професио-
нални, и житейски) и могат да се свързват с различни уменияв различни об-
ласти. Докато „компетентност“-та може да се интерпретира като специфика,   
със степен на проявление в областта на компетенциите.

Европейската комисия определя осем ключови компетенции (де-
скриптори): комуникация на майчин език; комуникация на чужд език; ма-
тематически и базисни компетенции в науката и технологиите; цифрови 
компетенции; компетенции за учене; социални компетенции; граждански 
компетенции; компетенции, свързани с инициативност и предприемачество, 
претворяване на идеите в действие.

Според проф. дпн Дора Левтерова „формирането на компетентността 
не би могло да се изведе в ясен и точен алгоритмичен модел. Безспорно, 
че при толкова многообразие от дефинитивни различия, от прецизиране на 
видове компетентности, от приложни модели към различни пространства 
на житейско функциониране категорична позиционираност и последовател-
ност ще има отражение само към даден вид дейност, или към дадена компе-
тенция, или към даден вид компетентност. Също безспорен е фактът, че се 
търси не умозрителното теоретизиране, а прагматизиране на конструктите 
„компетенции“ и „компетентност“ в конвенционални и алтернативни моде-
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ли на поведение, в личностното развитие, в живота съобразен със социално-
то време, в което живеем“ [Левтерова, Д, 2009].

През последните няколко години са факт редица дискусии относно ос-
новните (базисни) компетентности, които всеки един човек трябва да прите-
жава. Резултатите от тези дискусии очертават комплекси от компетентности, 
които се считат за особено важни, значими за реализацията на човека – лич-
ностна и професионална. От гледна точка на социализацията на личността, 
важно е да разграничим социалната компетентност. Тя може да бъде пред-
ставена като: 

 9 Изразяване като способност да се изясняват, представят собствените 
знания, мнения и желания;

 9 Перцепция като способност да се слушат и наблюдават другите члено-
ве на групата и да се възприемат събитията и динамиката на процесите 
в групата;

 9 Откритост като готовност да се възприемат стимули и способност да се 
вслушва човек в критика и да спори с другите;

 9 Сътрудничество като способност да се осъзнават и възприемат възмож-
ностите за собствените действия и отговорност, умения да се разбира 
действията на другите и да се приспособява към тях;

 9 Формиране като способност да се адаптира човек, да създава контакти, 
да намира своето място в групата, да изказва критика адекватна на си-
туацията, да е последователен в обучението, да притежава умения да 
води разговор, да има поведение отговарящо на процеса на динамиката 
на развитие на групата;

 9 Идентификация като способност да постави себе си на мястото на дру-
гия и да разреши конфликта в съответствие със ситуацията като под-
държа баланса на „близост – дистанция“ и да осъзнава собствените 
възможности и граници [Клаус Кобьол, видяно от Левтерова, Д., 2009].

В този контекст образователният медиатор трябва да притежава и/или 
да развие специфични знания, умения, компетенции и социална интелигент-
ност. 

За осъществяване на ежедневните му дейности би било полезно да 
притежава знания, свързани с възрастовите особености на децата, с дви-
гателно-сетивното развитие, базови знания за психосоциалното развитие, 
етнопедагогически принципи и подходи за интеграция, да умее да общува 
в междукултурна среда, да може да реагира адекватно в условия на спор, 
да притежава антидискриминационна нагласа. Образователният медиатор 
трябва да бъде общителен, емпатичен и да притежава вътрешна мотивация 
за постижение. Тези компетентности се демонстрират чрез проява на спо-
собност за организиране на групи, за координиране на съвместни човешки 
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усилия в една обща посока; осъществяване на лични контакти и демонстри-
ране на интерес към запазване и продължаване на връзките с родителите; 
достигане до общи и приемливи решения, прилагане на посреднически уме-
ния; долавяне на чувствата, създаване на усещане за връзка в общуването, 
изслушване.

Рефлексивното поведение на образователният медиатор се основава на 
рефлексивно мислене и поведение. Рефлексивно поведение според „Речника 
по психология“ на проф. Любен Десев е предварително разсъждаване, ос-
мисляне и преценяване на действието, при което се проверяват хипотези във 
вътрешния план, отсяват се варианти, преценява се вероятността. Медиато-
рът трябва реагира рефлексивно, а не импулсивно. [Десев, Л., 2021]

В този контекст е необходимо да се развиват рефлексивните способ-
ности. Рефлексивните способности са сложни личностни новообразувания, 
които откриват пред човека възможността да се самоопознава и самооценя-
ва, да осмисля и преценява собствената си дейност, поведение и да взема 
правилни решения, както и да развива своето рефлексивно мислене, което 
представлява мислено възпроизвеждане на мислите на едно или повече лица.

Според публикуваната от Министерството на образованието „Методи-
ка за работа на непедагогическия персонал с родители от уязвими групи и 
родители на деца със СОП при реализиране на взаимодействието „детска 
градина – семейство“, за успешното реализиране на взаимодействие с деца 
от уязвимите групи образователният медиатор трябва да притежава и зна-
ния, умения и компетентности, представени в таблица № 1 по-долу.

Таблица № 1 Педагогическо взаимодействие с деца от уязвимите групи

Знания Умения Компетентности

– Общуване с децата, съобразно 
индивидуалните им особености и 
етнопсихологическите им харак
теристики;

– Познаване на културата на конк
ретната общност или етническа 
група;

– Знания в областта на етнопедаго
гиката.

– Знания, свързани с недискрими
нация 

– Познаване на правата на детето.

– Педагогическа комуни
кация при осъществя
ване на дейностите;

– Владеене на книжовен 
български език и езика 
на етническата група;

– Работа в екип;
– Умения за откриване  

и разрешаване на 
конфликти.

– Комуникативност;
– Самодисциплина;
– Самоконтрол в критични и 

противоречиви ситуации;
– Коректност и такт;
– Гъвкавост и позитивно 

мислене;
– Реална самооценка;
– Социокултурна компетент

ност;
– Интеркултурна компетент

ност.

Източник: Методика за работа на непедагогическия персонал с родители от уязвими групи и 
родители на деца със СОП при реализиране на взаимодействието  

„детска градина – семейство“, МОН
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От предложената методика е видно, че знанията, уменията и компе-
тентностите на първо място са взаимосвързани и имат релация с общува-
нето. Вторият аспект е свързан с културата, езика и отново комуникацията. 
На трето, но не на последно място се наблюдава връзка между етнопеда-
гогиката, психологията за разрешаване на конфликти и социокултурната и 
интеркултурната компетентност.

Задължително условия за успешната комуникация е владеенето на ези-
ка на общуването. Правилните думи, конотацията им е от съществено значе-
ние за добра среда.

Конотацията е определяна като допълнително значение на думите, кое-
то се дължи на експресивно-емоционална оценка. Мил през 1878 изказва 
твърдението, че конотацията се проявява, когато чрез един от признаците 
(атрибути) на дадено понятие, разглеждано от гледна точка на неговото раз-
биране, се разкрива съдържанието на понятието в неговата цялост“. [Мил, 
Дж., 1879]

В „Речник по психология“, издаден от проф. Любен Десев, под „коно-
тация“ е записано: „процес на употреба на думата в нейното конотативно 
(преносно) значение, например пищов в смисъл на средство за преписване 
от учащи се. Термините детонат и конотат се използват в психологията на 
комуникацията и психолингвистиката. [Десев, Л., 2021]

Практически пример, свързан с конотацията, се наблюдава в изрече-
нието: „Приятелят му, с когото цял ден играе, е много мършав“. Ако думата 
„мършав“ се замени с думата „слаб“, усещането се променя. Необходимо е 
също да се познава и конотацията на думата или възклицанията и в двата 
езика на които общуваме. Например: възклицанието „WoW“ в английският 
език притежава по-скоро негативна конотация, а в българският език възкли-
цанието „УаУ“ има позитивна конотация.

Препоръчително е образователният медиатор да не използва думи, кои-
то създават напрежение и създават усещането за стигма. В таблицата по-до-
лу предлагаме примерни варианти, които биха могли да са в полза на образо-
вателния медиатор. Те до известна степен са и политически коректни изрази, 
вече възприети от обществото.

Таблица 2. Неподходящи думи и техни синоними с по-положително звучене и значение

Неподходящи думи Предложение за замяна със синоними

Конфликт Недоразумение

Проблем Предизвикателство

Компромис Друг вариант

Абсолютно, категорично, крайно Досущ, точно, съвършено

Позиция Мнение
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Претенции Очакване

Съгласни ли сте? Какво е Вашето мнение?

Какво искате? Вие какво бихте направили?

Не правете това / Направете това Какво ще се случи ако постъпите по този начин?

Цигани Роми

Инвалиди, СОПчета Ученици или деца със специални потребности

Доцент д-р Зоя Микова, която работи в областта на междукултурната 
и интеркултурната комуникация в доклада си „Образование и традицион-
ни културни практики“ разглежда завръщането на хората към корените и 
забравени практики, свързани с „музеизиране на традицията“, която авто-
рът разглежда като желание за съхранение, опазване и експониране пред 
останалите, пред множеството от страната, общността, света и т.н. В този 
смисъл работата на образователният медиатор е свързана и с това да по-
знава възрастовите особености и културните особености на групата, с коя-
то работи. Тя изследва  трансформирането на някои елементи и ритуали в 
практиките и пространствените изменения, които се налагат, а именно: „из-
лизане от личното и навлизане в общото пространство, промяната от вкъщи 
– в обществено място, от малката група – към мнозинството, което от своя 
страна едновременно приобщава младите членове на групата, но и ускоря-
ва задвижването на асимилационните процеси сред малцинствените групи.“ 
[Микова, З., 2017] 

Доцент д-р Цветанка Коловска разглежда ролята на изкуството в про-
цеса на приобщаване и формиране на личностна и групова идентичност. Тя 
определя извънкласните и извънучилищни дейности по музика като важен 
фактор за развитието на активно музикално възпитание. Свободното време 
на учениците и децата са изследвани като ресурс от свободно време, който 
да бъде насочен към пълноценно личностно развитие. Съвременната култур-
на тенденция върви от възпитание чрез свободното време към възпитание за 
свободното време.

За необходимостта и ролята на образователния медиатор в процеса на 
обучение говори успешното изпълнение на програмата „Подкрепа за успех“, 
по която бяха заети много лица през 2019 година и програмата продължа-
ва и през 2022 година. Освен заетост, на образователните медиатори, които 
са 903 души, е предоставено обучение и повишаване на квалификацията, с 
акцент осигуряване на психологическа и социална подкрепа на родителите 
на деца от уязвимите групи, както и на всички деца в системата на образова-
нието. Необходимо е да се развият компетентности, свързани с общуването, 
преодоляване и приемане на различието, формиране на умения у родителите 
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за преосмисляне на ценностната система, здравословен начин на живот в 
семействата и активното социално приобщаване.

През месец юни в град Банкя, в сътрудничество с Центъра за образо-
вателна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (ЦОИ-
ДЕУМ) проведохме обучение на непедагогически персонал, образователни 
медиатори и заинтересовани страни по 4 модула: модул 1, „Прилагане на 
мултидисциплинарен подход в процеса на взаимодействието. Алтернативни 
методи за взаимодействие на педагогическия и непедагогическия персонал 
с родители от уязвими, маргинализирани групи, включително с родители на 
деца със СОП“; модул 2, „Мултикултурно сътрудничество между участни-
ците в образователния процес в детската градина, модул 3, „Позитивно ро-
дителство за осигуряване на приобщаваща среда, чрез комуникация между 
родители и деца, родители и педагогически специалисти, родители и роди-
тели, родители и непедагогически специалисти“; и модул 4, Динамика на 
взаимодействието между учители – родители, непедагогически персонал – 
родители от уязвими групи, родители на деца със СОП. Работа с родители 
на деца със СОП. Модели за превенция на затруднения в семейството при 
постъпване на дете в образователна институция, разработване представяне/
решаване на казус. Групата на обучаемите се състоеше от 15 души.

През месец септември обучението продължи в град Пазарджик с други 
групи. Целта на обучението бе да се усъвършенстват уменията за работа на 
непедагогическия персонал с родители от уязвими маргинализирани групи 
и родители на деца със СОП при реализиране на взаимодействието „детска 
градина – семейство“. Обучението бе по същите модули, а участниците бяха 
30 души от целевите групи. 

В хода на проведеното обучението беше забелязано положително от-
ношение към образователната медиация, желание за обучение и развитие на 
от страна на медиаторите. Като основни затруднения те посочиха комуни-
кацията с родителите включително с родителите на деца със СОП, както и 
с родителите на деца от малцинствените групи. Обучаемите образователни 
медиатори споделиха, че родителите от ромските общности, чиито деца не 
посещават редовно училище или детска градина, най-често са бедни, не-
образовани, затова и решаването на конфликтите с тях е по-трудно. Обра-
зователните медиатори споделиха за липсата на мотивация у родителите да 
приемат училището и образованието като полезно за бъдещето на децата им. 
Това е свързано и с професиите или липсата на професионална дейност у 
родителите. Очакванията към децата им са основани на техния личен опит, а 
той не води към образователната система.

Предизвикателство, за което споделят педагогическия и непедагогиче-
ски персонал, е свързано с това да осъществят ползотворен диалог с роди-
телите на децата със специални образователни потребности и родителите на 
децата в норма.
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Обучението е желана форма за развитие от страна на образователните 
медиатори.

Заключение
Образователният медиатор може да бъде много полезен и да участва 

активно в процеса на задържане на децата и учениците със специални по-
требности и от малцинствените групи. Той може да бъде решаващ фактор за 
предотвратяване на ранното им отпадане от системата на образованието. За 
доброто изпълнение на задълженията си, образователният медиатор трябва 
да притежава специфични знания и умения, които може да придобие под 
различна образователна форма – магистър, като следдипломна квалифика-
ция, в центровете за професионално обучение.

В този контекст смятаме, че трябва да помислим за обучение или над-
граждане на квалификацията на образователният медиатор с умения, знания 
и компетентности в областта на изкуството, които биха били полезни при 
работата му.
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Резюме: Представена e същността на музикотерапията и спецификата на 
музикотерапията за деца като проблемна област и интердисциплинарно теоре-
тично знание. Откроена е необходимостта и значението на интегрирането му в 
съдържателния обхват на подготовката и компетентностите на музикотерапев-
та и на музикалния педагог.
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Abstract: The essence of music therapy and the specifics of music therapy for 
children are presented as a problematic field and interdisciplinary theoretical knowledge. 
Outlined are the need and importance of its integration in the contents of the preparation 
and competencies of the music therapist and the music pedagogue.
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По своята същност изкуството съдържа огромен потенциал за възпи-
тание, обучение, развитие, превенция, сугестия, корекция и рехабилитация, 
психопрофилактика и терапия. Няма общоприета обяснителна теория за по-
лифункционалните му възможности и особено за лечебното му въздействие. 
Ефективността на това въздействие в широк смисъл се основава на непо-
средственото участие на субекта в художествена активност, в стимулира-
ща творческото себеизразяване естетическа среда и в подкрепящо педаго-
гическо взаимодействие, което стимулира естетическите преживявания и 
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емоционалните състояния при съприкосновения с произведенията на изку-
ството. В теорията и в практиката са доказани и обособени функциите на 
изкуството в няколко направления на корекционната дейност – психофизи-
ологично, психопрофилактично, психологическо и социално-педагогическо. 
Същевременно е факт интегрирането на терапевтичните възможности на му-
зиката, изобразителното изкуство, танца, драмата, както и „...все по-тесният 
съюз между алопатичната мезицина и терапията с помощта на изкуството 
в здравеопазването“, като „засилването на експресивните възможности и 
постигането на по-добри терапевтични резултати предполага по-голямо ин-
тердисциплинарно сътрудничество“ [Морено, Джоузеф, 2005, с. 110 – 111]. 
Днес в теоретико-приложен план арттерапията се обвързва с медицината, 
психологията, педагогиката.

В по-общ план музикотерапията се разглежда като част от арттерапи-
ята. Самоизразяването чрез творчество, приобщаването към социума чрез  
изкуство и творческа дейност, развитието на творческия потенциал, обога-
тяването на опита, самопознанието, приемането на себе си, повишаването 
на самооценката, хармонизирането на развитието на личността са валидни 
за всички арттерапевтични практики. Американската асоциация по музи-
котерапия посочва, че музиката се прилага за да се повиши функционира-
нето на индивида. В този смисъл използването на музиката не е свързано 
с цели, които се отнасят до разбирането на музиката като изкуство, нито 
до осмислянето на художествената стойност на музикалното произведение. 
Световната федерация по музикотерапия (WFMT) определя същността на 
музикотерапията като: „Използването на музика и/или музикални елемен-
ти (звук, ритъм, мелодия, хармония и др.) от квалифициран музикален те-
рапевт с клиент или с група в процес, който е замислен като улесняване и 
насърчаване на общуването, взаимоотношенията, ученето, мобилизацията, 
изразяването, организацията и други свързани терапевтични намерения с 
цел да се посрещнат физични, емоционални, ментални, социални и когни-
тивни нужди. Музикотерапията цели да развие потенциалите и/или да въз-
станови функциите на индивида, така че тя или той да може да постигне 
по-добра интерперсонална интеграция и следователно – по-добро качество 
на живота чрез превенция, рехабилитация и лечение“ [Ахтарова, Л., 2016, с. 
158] Музикотерапията се разглежда и като едно от най-бързо развиващите 
се и перспективни изследователски приложни направления на музикалната 
психология, наред с изследванията на психологията на музикалната дейност, 
психологията на музикалното образование и социалната психология на му-
зиката. В случая е съществен акцентът върху онази част от предмета на му-
зикалната психология, която е пресечна точка между проявлението на пси-
хическите процеси и личностните особености на слушателя и особеностите 
на музикалната дейност като акт на общуване. Спецификата на връзката 
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между смисловата сфера на личността и психичните процеси в рамките на 
художественото общуване очертава интегративните връзки на музикотера-
пията с музикалната психология и с музикалната педагогика. Рецептивната, 
активната, интегративната музикотерапия, реализирана индивидуално или 
в група, се основава на основните музикални дейности – слушане, съчиня-
ване, музициране чрез глас или чрез музикален инструмент, чрез музикална 
импровизация в атмосфера на спонтанно творчество, при което се решава 
комплекс от задачи [Петрушин, В., 2000].

От 60-те години на XX век музикотерапията се развива като самостоя-
телна и интегративна по характер теоретична и приложна наука. Научно 
обосновано е въздействието на музиката върху човешкия организъм и вър-
ху личността. Терапевтичните функции на музиката са представени в че-
тирикомпонентния модел на Рууд [Ахтарова, Л., 2016], който включва въз-
действие на музиката, преживяване, разбиране и анализ, изразени в няколко 
нива – физиологично, естетическо, семантично, прагматично.

Физиологичното ниво разглежда музиката като физичен звуков фено-
мен, като звуков стимул, на който тялото и съзнанието реагират. Мощно-
то терапевтично действие на музиката на физиологично ниво се доказва с 
факта на едновременното активиране на двете полукълба на мозъка [Мели-
ло, Р., 2018]. На това ниво въздействието на музиката се свърза предимно с 
рецептивната музикотерапия, но не изключва и активната, в която личните 
предпочитания към музикален инструмент с определен тембър се свързват с 
физиологичното състояние на организма на пациента/клиента. Разработват 
се музикотерапевтични методи, чиито теоретични основания са свързани с 
физиологичното въздействие на звука върху различни органи и системи на 
човешкото тяло – звукова терапия, резонансна музикотерапия. Методиката 
на Hubner например свързва лечебния ефект с резонанса между звученето на 
музикалната програма с функционирането на човешкия организъм. Музика-
та в случая има еднородна ритмична структура, многократно повторение на 
музикални елементи, образувани с помощта на старинни и на съвременни 
музикални инструменти, със специални ефекти и компютърна аранжировка. 
Тя оказва релаксиращо, тонизиращо и регенериращо действие, способства 
за възстановяването на естествения биоритъм. Резонансната музикотерапия 
ефективно се използва в акушерството и в гинекологията с цел профилакти-
ка, като антистресов фактор в предродовия и следродовия период за подо-
бряване на функционалното, хормоналното и психоемоционално състояние 
на жената [Hubner, 1988, цит. по Сидоренко, Е.С.].

Въздействието на музиката на естетическо ниво се свързва с разглеж-
дането на музикалните елементи, ролята и функциите им в музикалния про-
цес и в терапевтичното взаимодействие. 

На семантично ниво музиката се интерпретира като изразяване, пос-
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лание и връзка между вътрешния и външния свят. Музиката на пациента в 
музикотерапевтичния процес се разглежда от музикотерапевта като продукт 
на вътрешните преживявания и като аналог на неговата личност или патоло-
гия. Музикалните образи едновременно „разкриват и скриват“ и тази тяхна 
способност ги превръща в добро терапевтично средство, защото се свеждат 
до личностните асоциации, въображение и език [Ахтарова, Л., 2016]. Музи-
калната интерпретация дава възможност да се придаде символна форма на 
фантазиите, да се удовлетворяват желанията на пациента/клиента* и това 
действа терапевтично [Борисова, М, 2007] 

Символичната образност на музиката позволява интегрирането й в 
други терапевтични подходи, като: арттерапия, медитация, хипнотерапия, 
танцовата терапия и др.

Музикалната психотерапия се свързва най-често само със семантично-
то ниво на музиката, като се прилага на базата на концепцията на съответно-
то направление в психотерапията. В музикалната психотерапевтична теория 
и практика това ниво на въздействието на музиката заема централно място в 
хуманистичните подходи, основаващи се на хуманистичната психология. Но 
музикотерапевтични подходи се интегрират и в когнитивно-поведенческата 
психотерапия, и в транзакционния анализ при груповата психотерапия, и в 
психодинамично ориентираните подходи в психотерапията [Витанова, Н., 
2016] .

На прагматично ниво музиката се разглежда като социален, интеракти-
вен феномен, като комуникация и социално взаимодействие. 

Комуникацията чрез звуци е първична човешка способност. Тя се осъ-
ществява чрез музикални изразни средства – сила, честота, ритъм, продъл-
жителност и форма на звука, които определят в значителна степен емоцио-
налното въздействие върху слушателя. В този смисъл Trevarthen и Malloch 
отбелязват: „Ние мислим, представяме си и помним чрез движенията. За да 
уловим същността на движението, е важно да използваме музикалния тер-
мин „динамика“ и метафората „музикалност“. Вярваме, че нашите знания, 
очаквания и спомени се обогатяват от нашите разнообразни начини за осъ-
ществяване на комуникация, включително чрез писмената и устна реч, во-
деща своето начало от вродената ни способност за музикална комуникация“ 
[Trevarthen и Malloch, 2009, с. 7].

В музикалната психотерапия комуникативното и социално значение на 
музиката се свързва с когнитивно-поведенчески ориентираните подходи в 
психотерапията. Целта е усвояване на социално желано поведение и дос-
тигане на познание за себе си, чрез обогатяване на познанието за другите 
[Витанова, Н., 2016].  

Като обособена част от музикотерапевтичната теория и практика му-
зикотерапията за деца присъства в монографиите на К. Швабе (1874), Р. О. 
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Бенезон (1973), У. Грюс, Г. Грюс, З. Мюлер (1971). Авторите обосновават 
приложението на музика с лечебна цел при деца, страдащи от невроза, с 
ранен детски аутизъм; привеждат резултати от изследвания, които илюстри-
рат влиянието на музиката върху развитието на децата. През 80-те години 
на 20. век е налице процес на диференциране на музикотерапията за деца 
като самостоятелно научно знание, което има за обект детето от раждането 
до 12-годишна възраст, включено в музикотерапевтичен процес. Предмет на 
разглеждане са спецификата и функциите на музикотерапевтичния процес с 
деца, възможните видове детска музикотерапия, подходящите музикотера-
певтични подходи и техники и приложението им при деца в норма и с пато-
логия. Обособяването на музикотерапията за деца произтича от специфика-
та на детето като пациент/клиент. Тук е налице богатство на интегративни 
връзки и взаимодействие със системите на медицинските, психологически-
те и педагогическите науки. Това позволява да се разбере своеобразието в 
психофизическото, емоционалното и личностното развитие на детето, да се 
разкрият общите и специфичните закономерности в развитието на децата с 
проблеми, да се персонализира корекционно-развиващият и терапевтичен 
процес чрез изкуството, да се активизира творческият потенциал на детето.

Емпатията, взаимоотношенията на доверие и сътрудничество между 
терапевта и детето са особено важно условие за пълноценен терапевтичен 
процес и резултат от него. Музиката като най-достъпно за възприемане из-
куство в детството е стимул за общуване и подпомага взаимодействието. Съ-
щевременно синкретичното възприемане на света от детето в предучилищна 
възраст и синкретичния характер на детското творчество слагат отпечатък 
върху използваните музикотерапевтични техники и подходи и връзката им 
с игротерапията, куклотерапията, пясъчната терапия, терапията с приказки, 
имаготерапията. Чрез спонтанните „продукти“ на детското творчество в те-
рапевтичния процес, преживяванията се обективират, конкретизират, прес-
труктурират. 

Музикотерапията, приложена в работа с деца със специални образо-
вателни потребности, решава широк спектър от задачи, свързани както със 
специфичното първично нарушение, така и с вторичните и третични такива. 
Л. С. Виготски и Ж. И. Шиф ги обосновават и посочват общата тенденция на 
негативно повлияване на целия живот на детето.  Целият комплекс от зада-
чи, свързан с развитие на познавателната мотивация и психичните функции, 
развитието на речта, формите на общуване и взаимодействието със средата, 
двигателното и емоционалното развитие и адаптацията в социалната среда, 
са предмет на терапевтичния и корекционния процес, според индивидуални-
те нужди на детето. Но те са задачи, които са предмет и на организирана пси-
хологическа и педагогическа помощ и подкрепа. Така психокорекционните, 
психотерапевтичните, музикотерапевтичните задачи често се преплитат с 



243

педагогическите в работата с деца и подрастващи. Ето защо музикотерапи-
ята и всяка терапия с изкуство в този възрастов обхват, често се определя 
като „лечебна педагогика“. Пример за това е антропософски ориентирана-
та музикотерапия, в която музиката се разглежда като фактор за здравето 
на детето и е част от педагогическата система на Рудолф Щайнер. Целта е 
съхраняване, корекция и възстановяване на физическото, психическото, ду-
ховното и социалното здраве. Развила се като съвместната изследователска 
и практическа дейност на музиканти, лекари и специални педагози, днес ан-
тропософски ориентираната музикотерапия е цялостна система от принци-
пи, методи и методики и е част от лечебната педагогика, социалната терапия 
и антропософската медицина.

Понастоящем се открояват няколко акцента в използването на музико-
терапията в лечебно-педагогически аспект:

z– Непосредствено въздействие върху нервно-психическата сфера, като в 
ранното и в предучилищното детство уравновесяването на възбудните 
и задръжните процеси в дейността, снемането на психо-емоционално-
то напрежение, формирането на организирано поведение се постига 
чрез музикален съпровод или фон на различни дейности, както и чрез 
специална терапевтична ориентация на заниманията с децата.

z– Катарзисна насоченост на заниманията с продуктивна художестве-
но-естетическа дейност в рамките на различни изкуства. Чрез свободна 
експресия се постига осъзнаване, отреагиране, преодоляване на нега-
тивни емоции и преживявания.

z– Опосредстване на общуването с възрастни и с връстници.
z– Реактивна музикотерапия, насочена към афективно и поведенческо мо-

делиране в работа с подрастващи. 
Нараства интересът към приложението на музикотерапевтични техни-

ки и подходи в образователния процес в детската градина и в училище с цел 
стимулиране развитието на деца и подрастващи и разкриване на потенциала 
им. Открояват се възможностите на приложение на музикалната психодрама 
за решаване терапевтични и на общоразвиващи задачи в детството [Петрова, 
Д., 2017]. Разглежда се необходимостта от подготовка на учителите по му-
зика за реализиране на музикотерапевтична дейност в общообразователните 
училища, за прилагане на музикотерапията като метод в уроците по музика 
[Рудик, М. Ф., 2008; Фалетрова, О. М., 2008], както за прилагане на музико-
терапията като средство за психокорекция на невротичните състояния у деца 
в условията на музикалните школи [Халявина, Т. Г., 2008]. 

Редица музикотерапевтични техники – свободни движения и сливане 
с ритъма на музиката, музикално-подвижни игри и упражнения, психосо-
матична релаксация с помощта на музика, свирене на детски музикални 
инструменти и ритмична декламация, музикално рисуване, музикална пан-
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томима, драматизация чрез движения с музикален съпровод, музикален 
разказ, техники за дишане, музикално моделиране, музикално огледало са 
заимствани в музикалната педагогика, като някои от тях често са определя-
ни като иновативни методи в музикално-образователния процес. Същевре-
менно някои от най-широко прилаганите в детската музикотерапия методи 
са по същността си музикално-педагогически – разработени, обосновани и 
прилагани първо в обучението по музика, а след това в музикотерапията. 
Пример за това са:

Методът на Емил-Жак Далкроз, създаден с идеята за по-добро овла-
дяване на ритмиката, на емоционалния характер и на образното съдържа-
ние на музикалното произведение. Това може да стане чрез „телесното му 
преживяване“ и претворяването в движение. В музикотерапията методът се 
прилага при лица с нарушена моторика и затруднения в изразяването и в 
спонтанността.

Системата на Золтан Кодай, от която музикотерапията заимства идеята 
за използването на народни музикални инструменти, поради връзката им с 
колективната емоционалност и темперамент. В музикотерапевтичния про-
цес това е метод за повлияване на моториката и за развитие на способността 
за самоизразяване пред публика. 

Методът „Шулверк“ на Карл Орф, който е повлиян от хуманистичната 
психология и центриран върху развитието на творческото мислене. Макар и 
с педагогическа насоченост, той има подчертани терапевтични възможнос-
ти за познавателното развитие и за улесняване на взаимодействието между 
участниците в музикотерапевтичния процес.

Така музикотерапевтични техники се използват в музикално-педагоги-
ческата практика и обратно – похвати, средства и методи от музикалната 
педагогика присъстват в музикотерапевтичната практика. 

Понастоящем музикотерапията за деца като теоретико-приложно зна-
ние е важна част от подготовката на музикотерапевти. Посочените дотук 
интегративни връзки със системата на психологическите и особено на пе-
дагогическите науки, взаимовръзката на арттерапията и артпедагогиката, 
широко разисквани в теорията, дават основание специализирани знания да 
присъстват и в подготовката на музикалния педагог. Още повече, че приоб-
щаването на деца със специални образователни потребности в училищната 
и в социалната среда изобщо, е свързано с комплексни грижи и работа от 
страна на различни специалисти. При ясно разграничаване на дейността и 
специфичните компетентности на музикотерапевта и на музикалния педа-
гог, на същността на музикотерапията и на полифункционалния потенциал 
на музикалното изкуство, познанията в тази посока могат да присъства в 
съдържателния обхват на подготовката и продължаващата квалификация на 
учителите по музика. 
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Резюме: Професионалното обучение на музиканта е неразривно свързано с 
обучението на музикалния слух. Представеното съдържание е опит за резюме на 
история, теория и практика на дидактичните игри в урока по солфеж. Акцент е 
поставен върху онези, които могат да обезпечат ефективното провеждане на из-
следвани от автора психотехники за развитие на музикалния слух. 
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THE DIDACTIC GAMES FOR THE LESSON  
OF SOLFEGGIO

Assoc. Prof. Milena Bogdanova, Ph.D. 
Academy of Music, Dance and Fine Arts  

„Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: The professional education of a musician is closely linked to the learning 
of musical hearing. The current work attempts to summarise the history, theory and 
practice of the didactic games in solfeggio teaching. The accent falls on the ones that can 
effectively support the psychological techniques for musical hearing development studied 
by the author.

Keywords: education, musical hearing, solfeggio teaching, didactic games

Развитието на способността на човешкия индивид да възприема и 
диференцира звуковите колебания е изключително важен процес, от който 
пряко зависи опознаването и асимилирането на околния свят. Слухът е клю-
чов фактор във формирането на доброкачествено речево поведение и ком-
петентност. „Тънкото“ прецизно чуване, изграждането на навици за активно 
слушане са характеристики, които обуславят изграждането на хармонична 
личност, възприемчива към промени, способна да се интегрира в динами-
ката на съвременното общество, което е императивно изискване на нашето 
време. Казаното посочва фундаменталната роля на слуховото възприятие, 
което се явява задължително условие за придобиване на комуникативните 
и социални умения, които са в основата на междуличностните отношения и 
имат основополагащо значение в емоционалното благополучие и успешното 
професионално развитие на всеки човек.
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В настоящото изложение обект на внимание е музикалното възприятие. 
То има водеща роля в изграждането на естетически възприятия и ценности, 
във формирането на емоционална съпричастност към смислово съдържание. 
„Музикалното възприятие e психически процес на отражение на музикални-
те явления в центровете на слуха, благодарение на който музикалните явле-
ния се запечатват в съзнанието. Неговото добро качество е предпоставка за 
създаване и за последващо обогатяване на музикалнослуховите представи. 
И обратно – създадените музикалнослухови представи са предпоставка за 
по-добро качество при следващо възприятие, тъй като те му служат за опора 
(чрез отчитане на познато, откриване на повторение, сходство, различие и т. 
н.). Колкото по-богати и детайлизирани са музикалнослуховите представи, 
толкова процесът на възприемане е по-качествен.“ [Богданова, 2014, с. 51]  

Процесите на ускорена международна интеграция и глобализация в 
края на ХХ и началото на ХХI век обострят вниманието на учените към 
същността и значението на музикалното възприятие като херменевтичен 
философски проблем във формиращото се транснационално пространство. 
Основателят на философската херменевтика Ханс-Георг Гадамер разглежда 
музикалното възприятие като основа на универсално разбираемия музика-
лен език. „Разбирането в музиката се характеризира с невербалност и с това, 
което Гадамер определя като близост на „заедно-пребиваването“. [Петрова, 
2014, с. 29] Многопластовото значение на музикалното слушане, съпрово-
дено от акта на разбиране превръща музикалното възприятие в обект на 
изследвания в сферата на музикалната психология, която следва базисни-
те постулати, категории и понятия на общата психология, конкретизирай-
ки техните своеобразия в сферата на музикалното преживяване. Описвай-
ки характерните белези на музикалносетивното възприятие, авторката на 
фундаменталния труд „Наръчник по музикална психология“ – Хелга де ла 
Мот-Хабер разглежда феномена „слушащо разбиране на музиката“. [de la 
Motte-Haber, 1996, S. 447-463]

Обработването на информация за тонова височина, мелодия, метрори-
тъм, темброво-пространствени усещания и пр. се разглежда на базата на по-
стижения в невропсихологията, когнитивната психология, както и във връз-
ка с психолингвистиката. Музикалният слух се изследва и анализира като 
когнитивен съзнателен акт, който се обвързва с неврофизиологичната обра-
ботка на слуховите дразнения. Музикалнопознавателните процеси попадат 
във фокуса на интердисциплинарни теоретични и емпирични изследвания, 
които артикулират промени в гледната точка към музикалното възприятие 
и музикалния слух. Новото музикалнопсихологично познание и обобщени-
те изводи от невропсихологични експерименти мотивират преосмисляне на 
традиционните представи за музикалнослуховата педагогика. „Солфежът 
се трактува като едно от новите направления в музикалната наука – когни-
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тивното музикознание, утвърждаващо се на фона на прогресивната светов-
на тенденция за развитие на ефективни психотехнологии.“ [Карасева, 2009, 
стр. 11]. Така, съвременната парадигма на познавателната музикалнослухова 
дейност, подкрепена от научни разбирания за същността на когнитивните 
актове и процеси, които водят до музикалното учене, възприятие и разби-
ране, определено изтъква необходимостта от използване на психотехники.

Казаното има за цел да аргументира актуалността на научно-педаго-
гическите интереси на автора, които основно са насочени към откриване, 
изследване и практическо прилагане (често експериментално) на иноватив-
ни методи на преподаване – психотехники и прилежащи към тях форми на 
работа, осигуряващи оптимални решения на психологическите и когнитив-
ните проблеми в развитието на музикалния слух и способности. 

Терминологичното уточняване на понятието „психотехника“ в теори-
ята, приложението и утвърждаването на различни психотехники в практи-
ката на музикалнослуховото професионално обучение са част от учебната 
програма на бутиковата музикално-теоретичната дисциплината „Методи и 
психотехники за развитие на музикалния слух“ [Богданова, 2017А, с. 52]. 
Съдържанието, посветено „на съвременното състояние на музикалния слух 
като културен посредник (медиатор) в глобалната музикална култура, както 
и на съвременната педагогическа практика в сферата на музикално-слухово-
то обучение“ [Петрова, 2014, с. 9] се актуализира и допълва ежегодно. Вече 
утвърдени са темите за:

z– „Синтезиране на отделно възприети гласове“ – обучителна прак-
тика, психотехника с доказана положителна приложно-практическа 
стойност в развитието на усета за многогласие [Богданова, 2017Б];

z–  „Солфежиране с акомпанимент на пиано“ – ефективна дейност, 
психотехника за развитие на сложния психически процес – музикална 
памет [Богданова, 2014];

z– „Секвенцията в музикално-слуховото обучение“, тема, която описва 
употребата на „секвенцията“ като своеобразна ментална карта – съу-
частник в психотехниките за музикално-слухово обучение [Богданова, 
2018];

z– „Рефлексията в началното музикално-слухово обучение“, тема, която 
представя психотехниката „солфежиране с акомпанимент на пиано“ 
като рефлексивна дейност, познавателна процедура, система от своеоб-
разни изследователски действия на ученика, довеждащи до ново зна-
ние [Bogdanova, 2015];

z– „Солфежиране наум и на глас“ – психотехника, изследвана като 
ефективна за развитие на музикална памет и вътрешен музикален слух. 
[Богданова, 2021]
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Установени трудности в педагогическата практика, свързани с възпита-
ването на музикалния слух у обучавани в предучилищна възраст, поставиха 
въпроси и наложиха необходимост да се проучат, изпробват и анализират 
добри и полезни за музикалното развитие на децата практики, подготвящи 
правилното и успешно протичане на процесите във всяка от изследваните 
психотехники. В продължение на две, три учебни години се реализира опре-
делена педагогическа дейност, която показа висока ефективност в обезпеча-
ване целесъобразното провеждане на същите.

Предвид възрастовите особености на обучаваните, акцентът попада 
върху заемащата водещо място и време, доминираща дейност в живота на 
детето – играта. Основната цел се откри в първоначално допуснатата хипо-
тезата, че приложението на определени дидактични игри, като основна 
форма на въздействие в процеса на ранното музикално слухово обучение, 
оформя методична система с многофункционален характер, чрез която 
обучаваните усвояват необходимите умения за практикуване на визира-
ните психотехники.

В България изграждането на учебния процес върху основата на игра 
не е новост и има дългогодишна история. Изследвайки проблемите, свър-
зани с теорията на играта, специалисти в полето на детската психология и 
педагогика представят концепции и защитават трудове, в които безспорно 
доказват, че в игровите ситуации децата, водени от вътрешни потребности, 
естествено и спонтанно развиват и усъвършенстват сензорно-двигателните 
си способности и социалната си пригодност. „В продължение на десетиле-
тия педагогическите теория и практика у нас се основават на тезата, че игра-
та е водеща дейност в предучилищната възраст. Тази постановка произтича 
от дейностната концепция, разработена от руските психолози С. Рубинщайн 
и А. Леонтиев.“ [Велева, 2014, с. 17] Преди близо 70 години видният руски 
психолог Алексей Леонтиев посочва дидактичните игри като основен фак-
тор за развитието на сензорните, емоционалните, интелектуалните и двига-
телните способности на децата, както и за подготовката за включването им 
в учебния процес. [Леонтиев, 2020, с. 412] Съвременно тълкувана, играта 
представлява един своеобразен „артподход“, чрез който децата да изучават 
определена идея или концепция чрез дейност и преживяване.“ [Капон, 2018, 
с. 97] 

В областта на музикалното възпитание, свързаните с игрови ситуации 
дейности са широко прилагани като съставляваща част от инструментариу-
ма на различни системи за музикално-слухово развитие. В достигналите до 
нас пособия, създадени от първите българи, разработили и превърнали свои 
възгледи и идеи в методически принципи за музикално-слухово възпитание 
– Добри Христов и Борис Тричков, са включени забавни песни-броилки, ри-
сунки, подпомагащи развитието на мелодичния слух, изображения-схеми за 
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осъзнаване на метроритмичните взаимоотношения и др., които подсказват 
разбирането на авторите за значението и оптимизиращия ефект на играта 
в учебната работа. В забележителната, обхващаща неразработени дотогава 
области на музикално-слуховите проблеми, поредица от сборници – На-
чални солфежи, може лесно да се проследят възможностите за съучастие-
то на игрови действия в подробно развитата от авторския колектив – Иван 
Пеев, Асен Диамандиев и Здравко Манолов, система за педагогическо въз-
действие, макар това да не е записано в заглавия или в методически бележ-
ки. Посредством предложените формални схеми, онагледяващи рисунъка 
на мелодичното движение или структурния строеж на дадена песен, авто-
рите предоставят удобства за въвеждане на разнообразни игрови задачи с 
цел да поддържат активно вниманието на малките ученици и да стимулират 
интензивно мислене, свързващо звуковата среда с конкретна зрителна или 
двигателна представа.  Сериозен опит за теоретично осмисляне и новатор-
ски принос в музикалното възпитание и обучение по инструмент на деца 
в предучилищна възраст се осъществява от музикалния педагог Трендафил 
Миланов. В своя труд „Към нови основи на музикалното възпитание“ [Ми-
ланов, 1979, с. 193] той обосновава рационалността на дидактичните игри 
в процеса на музикално-слуховото обучение. Подробно описаните, в труда, 
дидактични игри за развитие на сензорно-двигателните заложби и музикал-
но-мисловните процеси у децата, се базират на проведен експеримент с деца 
в предучилищна и начална училищна възраст, в който участва и авторът на 
настоящото изложение.1 „Широкото използване на детски игри и игрови 
способи е в състояние да активизира обучението и да го превърне в желано 
и любимо занятие“ – споделя Миланов в свой доклад, изнесен пред Осмия 
конгрес на Европейската асоциация на академиите, консерваториите и му-
зикалните училища в Лайциг през 1972 година. С днешна дата могат да се 
посочат методически разработки и пособия за развитие на музикалния слух, 
в които аргументирано са описани и включените в урочните единици дида-
ктични игри.2

Усвояването на необходимите умения и навици за рационално проти-
чане на гореизложените психотехники е сложен процес, от което възникна 
необходимостта от подготвителни упражнения – игри, които се въвеждат в 
най-ранна детска възраст, в занятията по солфеж на децата от т.нар. нулеви, 

1  Милена Богданова: „Началното си музикално образование започнах в експерименталната 
школа на проф. Трендафил Миланов към СМУ „Любомир Пипков“ в София. И до днес ясно и 
„цветно“ си спомням часовете по солфеж изпълнени с игри и песни, както и куклите в кабинета 
– Дора, Рени, Мими, Фани, Солчо, Лалка и Симчо!“ (Бел. авт.)
2  Колев, Цанко. Колева, Павлина. Начални уроци по солфеж. София: Музика, 1983; Минчева, 
Пенка. Начално музикалнослухово възпитание. София: Музика, 1987; Александрова, Лилия. 
Пръвчева, Росица. Георгиева, Анна. Учебник по солфеж за 1 клас при СМУ и ДМШ. София: 
Музика, 1996. .
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подготвителни класове. Предложеният подход много добре се осъвмести в 
предвидените за тези класове дейности и допълни с полезността си плани-
раните в учебната програма задачи.

Играта „Робот“1, подготвяща приложението на психотехниката 
„Солфежиране с акомпанимент на пиано“ е насочена към времевия компо-
нент на музикалния слух, обективизиран чрез метроритмичния усет. За ос-
нова на този подготвителен етап е използван методически принципи, разра-
ботени от проф. Добри Палиев в труда му „Амбидекстрията при изучаването 
на детските ударни инструменти“. За преодоляването на често срещаното 
неравностойно третиране на лява и дясна ръка той разработва програма, це-
ляща да развие силата и сръчността на лявата ръка до степен равностойна 
на дясната. Свободните, равностойни и симетрично развити умения в двете 
ръце са необходимо условие за успешното провеждане на дейността солфе-
жиране с акомпанимент, особено като се има предвид, че дейността пред-
вижда и включва наличието на гласови умения и вокални навици. Играта 
се прилага чрез разнообразни комбинации при всяка от изучаваните детски 
песни, както и в прилаганите с различни методични цели интонационни уп-
ражнения. Например, едновременно със създаването на представа за нерав-
ноделност и за размер 7/8, определената за целта песен (пример № 1) се из-
пълнява с отмерване на дясна, дясна, лява ръка в първите четири такта, след 
което се сменя последователността на ръцете и във вторите четири такта 
се отмерва с лява, лява, дясна ръка. Чрез такъв тип упражнения се постига 
раздвижване на лявата ръка. 

(пример № 1)

В друг пример се предлага по-усложнен вариант на движенията в ръ-
цете (пример № 2). В първия и четвъртия такт се отмерва само с лява ръка, 
с цел да се активизира нейното участие, като ѝ се предостави водеща роля. 
Препоръчително е тези едновременни в двете ръце движения да се изпълня-
ват в единия такт като удари с цели длани, в следващия с пляскане над гла-
вата, при третото явяване на такт с паузи да се осъществяват едновременни 
удари със свити в юмрук ръце и т.н.

1  Названията на игрите са условни. Много често те се променят заради появата на „модерен“ 
и популярен за децата нов герой, филм или електронна игра. Визираната игра „Робот“ бе некол-
кократно преименувана – „Робокоп“, „Айрънмен“ и др. Именуването на играта не трябва да се 
подценява! Децата лесно „влизат“ в образ на любим за тях герой! (бел. М. Б.)
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(пример № 2)

Освен основната цел – свободно и симетрично владеене на ръцете, кое-
то е важна предпоставка за успешното изпълнение на дейността солфежира-
не с акомпанимент, упражнения от този вид се отразяват много благотворно 
върху общото психическо състояние на децата, повишават емоционалния им 
тонус и активизират интереса и вниманието им.

Играта „Миксер“, ориентирана към подготовката за приложение на 
психотехниката „Синтезиране на отделно възприето гласове“. Названието 
подсказва – децата „смесват“ посредством едновременно свирене или по-
средством едновременно свирене на едната и пеене на другата, две отделно 
възприети и запаметени по подражателен път песни. Песните са подбрани и 
конструирани с определена дидактична цел, свързана с аналитично наблю-
дение на мелодико-интервалов строеж по двете координати – хоризонтална 
и вертикална, както и с формиране на представи за характерните за двуглас-
ното изложение специфични особености – видове движение при двуглас, 
видове контрапунктичен двуглас, в релация с тоналностно-функционалните 
и метроритмичните представи. (В пример № 3 детето наблюдава противопо-
ложно, странично и паралелно хармонични движения. Играта включва раз-
мяна на песните – „Стълбичка“ в лява ръка, „Гайда“ в дясна ръка). 

(пример № 3) 

Препоръчително е играта „Миксер“ да бъде въвеждана след практику-
ване на друга игра, наричана „Нарисувай ни“, в която децата с помощта на 
педагога анализират посоката на мелодичната линия на заучени песни (или 
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откъси от песни), рисувайки ги с различни цветове една под друга (също 
интересен за децата начин е да реализират рисунъка със стикери). По този 
начин децата извършват един предварителен анализ, чрез който активизират 
вътрешни музикалнослухови представи посредством визуална подкрепа.

Играта „Малкият диригент“ подготвя приложението на психотехни-
ката „Пеене наум и на глас“. В тази игра педагогът изпълнява на пианото 
заучена от децата песен, в чиито съпровод участва мелодията на песента. 
Избраното за малък диригент дете, отмерва фигурно/дирижира и в предпо-
читан от него момент посочва ученик, който да запее, после друг и т. н. За 
постигане на добър резултат е необходимо децата да следят внимателно из-
пълнението на песента. По време на играта е приемливо да се задават и дру-
ги задачи, които да способстват развитието на качества на вниманието като 
концентрация (изразява се във висока степен на съсредоточаване на внима-
нието при увеличена интензивност на възприятията) и разпределеност (из-
разява се в способността на субекта да държи в центъра на своето внимание 
определено число разнородни обекти едновременно). Такива задачи напри-
мер са: всички деца да изпълняват песента шепнешком, с което да подкрепят 
и активизират гласово-двигателните представи; някои от децата да придру-
жават изпълнението на педагога с темброво-ритмичен съпровод, с което да 
формират и укрепват метроритмични представи, други деца да описват с 
ръка мелодичния рисунък на изпълняваната песен, с цел да се провокира 
начало на елементарни аналитични наблюдения.

Коментираните дидактични игри имат за цел да осигурят същинско-
то провеждане на посочените психотехники, насочени към развитието на 
вътрешния музикален слух, който е висша степен на изява на музикалните 
способности. Те са изключително полезни и благотворни, защото нивото на 
устойчивост и адекватност на възприетия представен „образ“ се проявява в 
процеса на неговото възпроизвеждане. Предложените начини на изпълнение 
предоставят възможности за формиране на образи, с които вниманието, па-
метта и мисленето да оперират впоследствие.

Предложените в настоящото изложение дидактични игри се утвържда-
ват като дейности, оптимизиращи развитието на музикално-слуховото обу-
чение чрез хармонично и комплексно развитие на слуховите, зрителните и 
кинестетичните аспекти на музикалното възприятие, отразени в сензорни 
и моторни нагласи. Синхронизираното използване на основните сензорни 
модалности ги превръща в комплексна форма за тренировка на музикалната 
памет и вътрешния музикален слух, в психотехнически способ, обединяващ 
различните репрезентативни системи. Периодът на предучилищната възраст 
е характерен с големи индивидуални различия в процесите на формиране, 
напредък и подобряване на двигателните и сензорните активности. Въпреки 
това при всички деца се наблюдава развитие в когнитивните процеси за кате-
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горизация и мислене в причинно следствени взаимоотношения. Овладявай-
ки реч и комуникативност, чрез игрова и продуктивна дейности, у детето се 
формират понятийни форми на мислене и творческо въображение. Проявите 
на биологично определеният за всяко дете темперамент имат индивидуал-
но развитие. Необходимо е всеки преподавател да използва индивидуалните 
характеристики на темперамента, който се явява пресечна точка между ког-
нитивните процеси и емоциите, което от своя страна посочва сензитивност 
към нуждите на децата. При наличието на такава непосредственост в от-
ношението на преподавателя, децата естествено постигат напредък в ефи-
касността на контрол върху вниманието си, което постепенно и неусетно 
преобразуват в средство за личностна саморегулация.
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Резюме: В доклада се представя актуалното състояние на проблема за при-
ложението на иновативни методи в училищното образование в България. Фокусът 
е върху използването на изкуствата като иновативно средство. Анализират се ре-
зултати от изследване, проведено сред български учители от различен тип населени 
места, видове училища и етапи на образование. Проследява се отношението им 
към иновативните методи, представите и вижданията за тях и споделяне дали ги 
прилагат в своята работа. В резултат на изследването се очертава доколко изку-
ствата се предлагат като иновативно средство в педагогическата им практика. 
Проследява се дали и колко често ги прилагат, какво ги мотивира за тази дейност 
и какви са резултатите. Те споделят какви иновативни форми, методи и средства 
използват, с какво им помагат в процеса на преподаване за подобравяне качеството 
на ученето, доколко повишават или подпомагат усвояването на учебното съдър-
жание и развиват интереса и познавателната активност на учениците и други. 
Проследява се и ролята на образованието и квалификацията на учителите, вида на 
училището и етап на обучение за приложение на иновативни методи чрез изкуства-
та в педагогическата пракитка.

Ключови думи: приложение на изкуствата, иновативно средство, училищно 
образование, педагогичeска практика на учители
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Abstract: The study presents the current state of the problem of the application of 
the Arts as innovative methods in different schools in Bulgaria. The results of a survey 
conducted among Bulgarian teachers from settlements, types of schools and stages 
of education are analyzed. Their attitude about the opportunities and range of Arts as 
innovative tools among another new methods, ideas and views about them are viewed. They 
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sharing whether and when apply them in class work at school. Their ideas for innovative 
methods and the meaning of arts are traced – what they know about it, how often they apply 
them in their practice, what motivates them for this activity and what their opinion about 
results. The teachers share which kind of innovative forms, methods and tools they use, how 
they help them in the teaching process to improve the quality of learning, how much they 
increase or support the acquisition of learning content and develop the cognitive activity of 
students and more. The role of education and qualification for knowledge and development 
of innovative methods through Arts, the conditions for introduction of innovations and 
support for motivating teachers in this process are also monitored.

Keywords: application of the Arts, innovative tools, school education, teacher’s 
pedagogical practice 

Необходимите промени за повишаване на качеството на учебно-възпи-
тателния процес в училището на 21. век са свързани с разработването на 
нови стратегии и приложение на иновативни технологии, методи и техники 
за обучение и възпитание в съвременните условия на управление и орга-
низация на образованието. В историята на педагогиката има богат опит и 
разнообразие от теории, направления, учения и школи, които намират при-
ложение в съвременното училище и са благодатни за учителите – творци, 
реформатори и новатори. Нововъведенията в училищното образование са от-
говорност и са основна част от политиките за управление на образованието, 
на ръководните органи на училището, на учителите, учениците и техните 
родители. Ролята на учителите на ХХI век става все по-сложна, трудна и 
изисква нов тип педагогически и психологически умения не само за възпи-
тание и обучение, но и за общуване, подкрепа, посредничество, управление 
на конфликти, консултиране и съветване на децата. [Boyadjieva, N., 2018]. 
Тяхната роля се променя с прехода към съвременната образователна пара-
дигма, а отношението им към педагогическите иновации е ключов момент 
за осъществяването му.

Понятието „иновация“ произлиза от късно латинското innovation и оз-
начава новаторство, нововъведение, оттам и изменение, развитие на начини-
те и резултатите от дейността на хората. То се въвежда в употреба в социал-
ните науки и става популярно за обозначаване на „нововъведения“ като нов 
метод за маркетинг, организационен метод в търговската практика, нови или 
значително подобрени продукти, стоки или услуги, нов производствен про-
цес за създаване пазарни предимства и повишаване на конкурентно-способ-
ността. [Manuel d’Olso, 2005]  Иновацията се определя като нова идея, която 
се оказва успешна в практиката и може да се установи като иновация, само 
ако се превърне в повече или по-малко основно приложение с доказване на 
полезността си в практиката.
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Динамичните промени и изискванията на новите педагогически па-
радигми налагат прилагане на нови форми и методи на образование с цел 
изграждане и формиране на творчески личности, които имат ново отноше-
ние към ученето и прилагането на знанията. Управлението и организацията 
на учебния процес и на цялостния училищен живот следва да стимулират в 
максимална степен тяхното развитие. Педагогическите иновации дават въз-
можност да се „разчупи“ рамката на традиционните дейности в училище 
и да се разнообразят и прилагат нови технологии. По този начин се пре-
доставят нови възможности за повишаване на ефективността и качеството 
на образованието, за привличане и задържане на учениците в него. Предиз-
викателство за учителя е да улови вниманието и да предизвика интерес у 
ученицитe към учебния процес, да стимулира интереса към ученето и са-
мостоятелната познавателна дейност и да остави трайно впечатление у тях. 
Нетрадиционните форми на обучение, в които се използват изкуствата като 
средство, се приемат за иновативни, стимулират учениците към себепозна-
ние и изява и познавателната им активност.

Принципът за интерактивност и комуникативият подход в педагогиче-
ското взаимодeйствие се развиват в парадигмата на педагогиката на сътруд-
ничеството между учители и ученици в процеса на обучение и възпитание. 
Интеракцията създава нови роли за учителя и учениците в образователния 
процес. Учителите подпомагат личностното развитие на учениците като 
развиват връзката отношения – знания – умения. Нетрадиционните и ино-
вативните методи и техники на обучение предполагат необходимите нови 
начини на изграждане на образователното отношение и ангажираност, при 
която се осъществява пълно включване на цялостната личност и на учени-
ка, и на учителя в педагогическото взаимодействие. Прилагането на инова-
ции в образованието „означава да вършим най-доброто за всички ученици. 
Учителите, уроците и учебните програми трябва да бъдат гъвкави. Трябва 
да накараме нашите ученици да мислят и да задават въпроси, да разтърсим 
тяхното любопитство и да намерим начини да ги запазим заинтересовани.“ 
[Radev, P., 2018: 51]. По този начин ще бъдат подкрепени да развият умения, 
необходими за справяне с житейски ситуации и ще ги подготвят за бъдещата 
им професионална кариера.

За очертаване на актуалното състояние на приложението на иноватив-
ни методи от учителите се използват методите на анализ на научни изслед-
вания и публикции за добри практики на учители, конкретни емпирични 
проучвания на мнението на учители, вторичен анализ на данни от други из-
следвания на авторите и анализ на съдържанието на писмени разработки на 
учители. В различен тип публикации и материали от научни конференции 
и практически форуми с участие на учители може да се откроят актуалните 
тенденции за развитието и приложението на иновативни методи и по-специ-
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ално метода на изкуствата, назован от Я. Коменски във „Великата дидакти-
ка“ като „едно всеобщо изкуство да се учат всички на всичко по най-кратък, 
приятен и последователн начин“, при който истината се доказва с примери 
от изкуствата.

Анализът на научните публикации в сферата на педагогическите ино-
вации очертава най-често употребявани понятия и описвани добри практики 
в тази област като приоритетни области на проучване и експериментиране. 
Основните термини, с които се представят иновациите, са свързани с ал-
тернативи и търсения за видоизменение на традиционно познати утвърдени 
подходи и технологии в образованието. Най-често добрите практики и опит-
ни модели се отнасят до интерактивни, нетрадиционни, реформени школи, 
алтернативни и авторски модели. Те се пилотират и апробират от изследова-
тели и практици като се описват и представят като иновативни в образова-
нието. Те се свеждат до набор от конкретни техники и средства, прилагани 
най-често в обучението в процеса на преподаване, а по-рядко към процеса 
на учене. По-скоро и обичайно се отнасят до извънкласни, извънучебни, из-
вънучилищни или дейности в свободното време на децата.

В различен тип публикации от научно-практически форуми се описват 
иновативни (иновационни) дейности, подходи и методи в обучението, които 
учителите търсят, избират, модифицират и прилагат в своята педагогическа 
практика. Иновациите в училищното образование се стимулират от училищ-
ните ръководства и се обозначават като училищни иновации. На управлен-
ско равнище се утвърждават иновативни училища, чиито брой расте през 
последните години. Налице е тенденция за стимулране на иновативните про-
мени в образователната сфера, търсене на модели иновативно управление, 
методи за създаване и управление на иновациите в образователната органи-
зация, иновационен училищен мениджмънт.

През настоящата нова учебна 2021/22 година по данни на МОН са ут-
върдени 510 училища в България със статут на иновативни. Предложенията 
за иновации са най-често свързани с методите на преподаване, въвеждане на 
иновативни елементи в организацията или съдържанието на обучението, нов 
или усъвършенстван начин на управление, обучение и образователна среда, 
както и с разработени по нов начин учебно съдържание, планове и програми. 
Те са от 28 области и 137 общини. В продължение на няколко години броят 
на тези училища расте, но има динамика в развитието им. Най-често среща-
ни и развивани като иновативни са методите в конструктивистката парадиг-
ма, в комуникативния и интерактивния подход, в приложението на информа-
ционни технологии и дигитални средства в учебния процес, в педагогическа 
анимация и при управление на педагогически дейности в училището. Наред 
с тях на преден план често се използват играта, изкуството и продуктивните 
дейности като средство за възпитание, анимация и терапия.
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Изследователски интерес предизвиква въпросът дали има различия по 
отношение на приложението на изкуството като средство за педагогическа 
иновация от учителите в различни етапи и профил на средните училища. 
Може да се предположи, че следва, да се откроят различия в зависимост от 
типа училище и формата на управление – общински/ държавни или частни, 
„иновативно училище“ или не. На основата на посочените характеристики 
от прегледа на проучванията и добрите практики в различен тип публикации 
и научно-практически форуми, може да се откроят теоретичните предполо-
жения на настоящото проучване. Предполага се, че приложението на изку-
ството като иновативно средство или елемент на художествено-педагогиче-
ска технология в училище зависи от типа на училището, неговата форма на 
управление, подготовката, квалификацията и мотивацията на учителите за 
приложение на иновативни модели за образование и възпитание. 

Доказателства за теоретичното предположение се търсят чрез описа-
ние на добри практики на учители от различен тип училища. Търси се ин-
формация кои методи възприемат като иновативни учителите от различни 
типове училища и етапи на образование – кои от тях използват най-често в 
своята практика, какво е мястото на художествените продуктивни дейности 
сред тях като средство за иновация в цялостния образователен процес, какви 
нагласи, познания, подготовка и желание имат за приложение и разработва-
не на подобни средства.

Целта на емпиричното изследване е да се установи отношението на 
учителите от различен тип училища към прилагането на иновативни методи 
на обучение в образователно-възпитателния процес, като сред тях се открои 
методът на изкуствата. Допитването се осъществява с учители от различни 
населени места в страната. В извадката участват пропорционално учители 
от иновативни училища по програмата за иновации в средното образование 
на Министерство на образованието и науката. 

С помощта на създаден за целите на изследването въпросник е събрана 
информация за мнението и нагласата на учителите към прилагането на ино-
вативни методи и по-специално какво място заемат средствата на изкуствата 
и дали те се възприемат като педагогическа иновация. Анкетата се състои от 
въпроси за използване на иновативни методи, мотивацията за приложението 
им в учебния процес и оценката на възможностите, степента на информира-
ност за иновациите и по-специално на изкуствата като средство за иновация. 
Проследяват се вижданията на учителите и мнението им за приложението в 
педагогическата практика.

В цялата извадка на проучването участват активно работещи учители 
от различни етапи на образованието в училища от малки, средни и големи 
населени места от всички области на България. Резултатите представят ак-
туална картина на общообразователни училища у нас. Допитването е осъ-
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ществено на няколко етапа в периода 2019 – 2021 г. В него участват 821 
активно работещи учители (88% жени и 12% мъже). Това са преподаватели 
на възраст от 22 до 68 години, а средната им възраст е 47 години. Почти 
всички (97%) работят в държавни или общински училища (основно учили-
ще, начално училище, средно училище, професионална гимназия, профили-
рана гимназия, обединено училище, специализирано училище – спортно, по 
културата, по изкуствата, духовно училище) и обучават ученици от всички 
образователни етапи (начален, прогимназиален и гимназиален етап). Това са 
преподаватели по различни учебни дисциплини и населени места – 32% от 
големи, 30% от средни и 29% от малки населени места, 8% са от столицата. 
Резултатите представят актуална картина с акцент към общообразователни-
те училища от различен тип на територията на страната.

Споделените от учителите отговори очертават актуална тенденция при 
приложението на нетрадиционни похвати в съвременното училище, които 
се възприемат като иновативни. Почти всички анкетирани учители (97%) 
прилагат такива методи в своята практика, като 92% от тях обучават уче-
ници в класни дейности, 58% са ангажирани и с извънкласни дейности, а 
18% практикуват и в извънучилищни дейности. Очевиден е големият ин-
терес към нетрадиционния начин на обучение сред българските учители от 
общообразователните училища. От участващите в проучването учители 53% 
преподават в училища със статут „иновативно училище“, а останалите 47% 
в училища, които все още не са получили този статут.

Почти всички анкетирани изразяват желание за разчупване на тради-
ционния начин на обучение, независимо от населеното място, етапа на обра-
зование и типа училище. Всеки втори учител споделя, че прилага такива ме-
тоди и в извънкласните дейности. Тук се открояват по-съществени различия 
при учителите от училища със статут на иновативни и между тези от частни-
те училища. Те са стимулирани в по-голяма степен да търсят разнообразни 
възможности за приложение в извънкласните занимания с учениците, което 
отразява очакванията им, както и изискванията от родители и ръководство. 
В тези училища изкуството присъства системно в извънкласни дейности.

Форми, методи и средства, които използват учителите в своята прак-
тика, ранжирани по честота във всички училища са следните: 79% екипна 
работа; 77% дигитални средства / нови технологии (електронно обучение); 
74% игрови подходи (ролеви игри); 71% видео-уроци; 67% дискусии (деба-
ти, беседи); 67% междупредметни връзки; 54% интерактивно обучение; 53% 
решаване на казуси; 45% проектно-базирано учене (групово или индивиду-
ално); 36% учене чрез преживяване; 21% учене в музея; 21% обърната клас-
на стая; 20% работилници; 19% библиотеки; 9% нетрадиционна педагогика. 
Методът на изкуствата не се споменава като иновативен.

Сравнението между отговорите на двете групи показва, че тези методи, 
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форми и средства са използвани повече и по-често (поне един път на ден 
и по-често) от учителите, които преподават в училища със статут „инова-
тивно училище“, независимо от характера и вида на иновацията. По-често 
те участват в проектни дейности и в международен обмен, квалификация, 
обучения и дейности за генериране и обмяна на добри практики, в т.ч. и чрез 
изкуствата.

Съществен за ефективността на приложение остава въпросът за чес-
тотата на използване на иновативните методи. Едва 17% от учителите ги 
прилагат във всеки свой учебен час, за разлика от по-голямата част от анке-
тираните (82%), които „се доверяват“ на тези методи веднъж на ден – 42%, 
веднъж седмично – 31% или веднъж месечно – 9%. Единици са тези учите-
ли, които не декларират, че използват иновативни методи в своята практика. 
Това показва присъствието на иновациите в практиката.

Графика 1. Колко често прилагате иновативни методи по време на Вашата практика?

При съпоставяне на резултатите се откроява непоследователност и 
неустойчивост при използването на иновативните методи в практиката на 
анкетираните учители. Въпреки че почти всички посочват положителното 
си отношение към „иновативността“, на практика тя не присъства редовно 
в преподаването. Възниква въпросът дали това се дължи поради липса на 
доверие от страна на учителите към подобни методи или има други причи-
ни. Отговорът се търси в тяхната оценка на възможностите, които предла-
гат иновативните методи. Според 95% от анкетираните иновативните ме-
тоди помагат за по-пълноценното преподаване на учебния материал, а 93% 
смятат, че помагат и за по-качествено усвояване на учебното съдържание от 
учениците. Мнението на учителите за ефективността на иновациите е поло-
жително, но не става ясно защо те не ги прилагат системно в своята работа.
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   Графика 2. Според Вас иновативните              Графика 3. Според Вас иновативните 
  методи помагат ли за по-пълноценно                методи спомагат ли за по-качествено 
     предаване на учебния материал?                     усвояване на учебното съдържание 
                                                                                                         от учениците?

Безспорно е, че прилагането на иновации в образованието има за цел да 
мотивира всички участници в процеса към усъвършенстването му с фокус 
пълноценното развитие на детската личност и повишаване на качеството на 
образователния процес. Това може да се постигне чрез гъвкавост в начина 
на преподаване, привличане вниманието и интереса на учениците, предиз-
викване на тяхното любопитство, а от там и провокирането им да мислят и 
да задават въпроси. Такива са и причините, които мотивират анкетираните 
учители да избират иновативните методи на работа в своите класни, извън-
класни и извънучилищни дейности. В Графика 4. са изброени най-често сре-
щаните мотиви за използване на иновативни методи. Тези причини са свър-
зани с очакваното въздействие  на иновативните методи върху учениците и 
процеса на обучение.

Графика 4. Причини за 
използване на иновативни 

методи
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Учителите споделят, че мотивацията да използват иновативни методи 
на преподаване в своята практика кореспондира със случаите, в които ги 
прилагат. Най-често те са свързани със: „създаване на стимулиращи дейст-
вия – за насърчаване на ученето чрез преживяване“, „развиване на критично 
мислене, умения за самостоятелно учене или учене в група“, „за задържа-
не на интереса и вниманието върху материала за усвояване“, „за неусетно 
усвояване на учебното съдържание“. Някои намират иновативните методи 
за начин „да разчупят рамките“ на традиционното преподаване или кога-
то то „не е достатъчно ефективно от гледна точка на резултатност, интерес, 
преносимост на знания и умения“. Осъзнава се съвременната образователна 
парадигма за личностно ориентирано обучение, за различната връзка между 
учител и ученик, за новата роля на учителя като наблюдател, фасилитатор 
и аниматор. Учителите намират приложението на иновативните методи за 
ефективно и при заниманията по интереси, кариерното ориентиране, учене-
то чрез реализиране на екипни проекти по различни теми, при дейностите 
за приобщаване на учениците, както и при работа с проблемни ученици. Ця-
лостното впечатление от отговорите на учителите е желанието им за промя-
на и подобряване на образователния процес чрез прилагане на нововъведе-
ния в тяхната работа.

Безспорно е влиянието на изкуствата в процеса на цялостно развитие 
на личността. Поради това интерес представлява в каква степен учителите 
използват възможностите на изкуствата в своята практика. Това би могло 
да се проследи чрез междупредметните връзки с други дисциплини, които 
те осъществяват в преподаването (ситуации в детската градина или уроци 
в различните степени на обучение в училище). Необходимостта от тяхното 
прилагане се обосновава още от Ян Амос Коменски във „Велика дидактика“, 
където той обосновава метода на изкуствата. Според него знанието от опре-
делена област трябва да се преподава във връзка с другите области на научно 
познание, защото както в природата всички съзидателни процеси започват 
първо с универсалното и завършват с конкретното, така и в преподаването 
първо трябва да се представи цялата познавателна област и едва след това да 
се дадат задълбочени знания за отделните клонове, като се покаже връзката 
между тях [Comenius, Keatinge 1967]

Съчетаването на информация и пренос чрез предмети и средства от 
художествения цикъл в учебния процес предизвиква интереса и мотиваци-
ята на учениците, дава възможност за раздвижване и разнообразяване на 
учебния процес. Редица автори и активно работещи търсещи учители-но-
ватори изследват междупредметни връзки и потвърждават положителното 
отражение, което те оказват върху усвояването на учебния материал от уче-
ниците. Обучението чрез интердисциплинен синтез с изкуствата отговаря на 
принципите на педагогическа анимация и мултисензорен подход, учене чрез 
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правене и чрез преживяване. Методът на изкуствата осигурява възможност 
по въздействащ начин с участието на сетива да се възприема, преживява и 
осмисля познанието в науките, езиците, и други области и помага за разви-
тие на компетентностите на децата и учениците.

Две трети от анкетираните учители посочват, че използват междупре-
дметните връзки като средство за иновация в своята практика. За да се открои 
в каква степен те осъществяват такива връзки с дисциплините „Музика“ и 
„Изобразително изкуство“, се анализират писмени разработки на учители и 
резултати от системни наблюдения на авторите от работата на практикуващи 
учители. Резултатите показват, че тези връзки зависят от естеството на пре-
подавания учебен предмет, образованието и квалификацията на учителите и 
етапът на образование, в който преподават. При някои дисциплини се правят 
по-често връзки с изкуствата, в сравнени с други. [Dokova, Kinov, 2016] В 
хуманитарните предмети тези връзки се осъществяват по-често и по-систем-
но, като се използват електронни средства, мултимедиите за визуализация, 
музеи и други.

Преки впечатления за реализирани междупредметни връзки се получа-
ват чрез метода анализ на съдържанието на писмени разработки във връзка 
с повишаване на квалификацията на 97 активно работещи учители в детски 
градини и общообразователни училища от всички образователни етапи – на-
чален, прогимназиален и гимназиален етап. Те описват процеса на обуче-
ние в своята педагогическа практика. Близо 1/3 от тях – 29 % споделят и 
реализирани междупредметни връзки с различни дисциплини, в това число 
и от художествения цикъл. Половината от тях използват средства или съ-
държание от предмети като „Музика“ и „Изобразително изкуство“. Това са 
преди всичко учители от предучилищния и началния етап на образование. 
Преподавателите от прогимназиалния и гимназиален етап, които описват 
междупредметни връзки със средства на изкуства, са единици, а повечето 
въобще не правят връзки с други дисциплини. При тях изкуствата като цяло 
отсъстват като възможност за иновация или междупредметни връзки. Това 
вероятно е следствие от спецификата на учебния предмет, но най-вече от 
педагогическата подготовка на учителите. Влияние оказват и препоръките 
за осъществяване на междупредметни връзки, описани в учебните програми 
за общообразователна подготовка по дадена дисциплина за всеки конкретен 
клас и етап на обучение. Контент анализ на учебните програми показва, че 
се препоръчват междупредметни връзки в един кръг на близки научни об-
ласти, но връзките с изкуствата не са подчертани и описани като подходящи 
варианти.

Основните изводи, които могат да се направят от проведеното конкрет-
но допитване сред български учители е, че изкуствата се възприемат като 
иновативно средство за обучение чрез игрови и художествени дейности, 
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учене чрез преживяване, за анимация и разнообразяване на учебния про-
цес, както и за осъществяване на междупредметни връзки, в извънкласните 
дейности. Това се отнася в най-голяма степен за предучилищния и началния 
етап на образование, а много по-рядко в следващите етапи. Причината за 
това е в подготовката, образованието и квалификацията на учителите, а не в 
учебната документация. Изкуствата присъстват по-често и системно в ино-
вативните училища, в които на преден план са интердисциплинарни уроци и 
други форми по науки, музика и изобразително изкуство, STEAM обучения, 
както и чрез драматизация на приказни и ролеви игри, учене чрез правене и 
преживяване чрез художествени изразни средства, интерактивни методи на 
педагогическо взаимодействие и анимация чрез игра и изкуства. В много от 
тях се допълват учебните планове и програми, като се въвеждат различни 
факултативни дисциплини, които са изградени върху принципа на изкуства-
та като иновация и средство за възпитание, анимация и терапия.
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СЕБАСТИЕН ЕРАР И ЕДИНСТВЕНИТЕ  
ДВЕ ЗАПАЗЕНИ АРФИ „ЕРАР“ В БЪЛГАРИЯ,  

В ГРАД ПЛОВДИВ
д-р Цветелина Борисова 

НУМТИ „Добрин Петков“;  
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Изследването запознава накратко с биографията на Себастиен Ерар 
и неговия исторически принос в създаването на съвременната арфа с двойно прес-
тройващ педален механизъм. Представят се за първи път единствените две оцеле-
ли арфи в България от парижкия клон на фабрика „Ерар“, които се намират в град 
Пловдив. Разглежда се конкретната история около тяхното създаване, транспор-
тиране до България, собственици, употреба в концертната и педагогическа прак-
тика, размери на конструкцията.

Ключови думи: Ерар, арфа, България, Пловдив

SEBASTIEN ERARD AND  
THE ONLY TWO PRESERVED HARPS „ERARD“  

IN BULGARIA, IN CITY OF PLOVDIV 
Tsvetelina Borisova, PhD 

NSMD „Dobrin Petkov“ – Plovdiv; 
 AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract: The research briefly introduces the biography of Sebastien Erard and his 
historical contribution to the creation of the modern harp with a double-pedal mechanism. 
The only two surviving harps in Bulgaria from the Paris branch of the Erard factory, which 
are located in the city of Plovdiv, are presented for the first time. The specific history of their 
creation, transportation to Bulgaria, owners, use in concert and pedagogical practice, 
dimensions of the structure are considered.

Keywords: Erard, harp, Bulgaria, Plovdiv

Себастиан Ерар (Sébastien Érard, 1752-1831) е знаменателна и ключо-
ва фигура в техническото развитие на два инструмента – пиано и арфа. На 
него дължим революционните изобретения за двойна репетиция на клави-
шите при пианото и двойно престройване на педалната система на арфата. 
Благодарение на гениалния майстор техническите възможности на инстру-
мента арфа достигат до съвършени висоти и откриват нови хоризонти пред 
творчеството на композитори и изпълнители.
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Ерар е роден на 5 април в Страсбург. Неговото семейство, баща, дядо, 
братя, братовчеди са талантливи златари и занаятчии, които произвеждат ме-
бели и дограми. Не е ясно точно как възниква интересът на малкия Себасти-
ан към направата на инструменти, но той го отвежда в ранна детска възраст 
на обучение при фамилия Зилберман. По-късно, вероятно около 16-годишен, 
Ерар се озовава в Париж и дукеса дьо Вилроа го взима под свое покровител-
ство. Първоначално работи в нейната къща на улица дьо Бурбон и през 1777 
г. изработва за нея пиано по модел на Зумпе, бивш ученик на Зилберман. 
През 1779 г. Ерар създава и единствения си клавесин. Сетне започва произ-
водство на пиана с пет октави и то толкова успешно, че извиква на помощ за 
нарасналия брой поръчки по-големия си брат Жан-Батист. Двамата решават 
да работят самостоятелно и се преместват на улица дьо Бурбон № 109, а през 
ноември 1791 г. отварят знаменития офис на Rue de Mail № 13, който остава 
главно седалище на фирмата до затварянето й. Братя Ерар са толкова успеш-
ни, че дори предизвикват завистлив опит от страна на парижките лютиери 
за спиране на дейността им. Поводът е лична награда от краля, връчена на 
Себастиан Ерар на 5 февруари 1786 г. През 1788 г. Ерар регистрира годишна 
продажба на 254 пиана, а в годината на Френската революция 1789 – на 410 
пиана.

Но Ерар винаги е имал особен и нестихващ интерес към арфата. Кога-
то напуска Париж, заради събитията около Френската революция, той вече 
няколко пъти е посещавал и проучвал Лондон, затова решението му да пре-
мести временно работата си там е обмислено и логично. През 1792 г. на 
Грейт Марлбъроу Стрийт № 18 отваря врати неговият нов офис. През 1794 г. 
Ерар получава първия си британски арфов патент. Той се отнася за револю-
ционния механизъм от вилки, които притискат и престройват струните. През 
1795 г. Ерар отново се връща в Париж и скоро представя първата си арфа с 
единично престройване. Първият му френски патент е от 1798 г. Междувре-
менно в Лондон успехът на великия майстор е огромен. Съдейки от трите 
книги за поръчки, от 1798 г. до 1917 г. той продава 6 862 арфи на високопос-
тавени и обикновени хора с много добри печалби. Агенти по продажби са 
дори такива известни личности като г-жа Дусек, Крумпхолц, Дизи, Майер 
и др. Към 1807 г. обаче неговата арфа с единично престройване, която е на-
строена в Ми бемол мажор, все още има ограничени изпълнителски възмож-
ности и на нея може да се свирят леки пиеси в не повече 13 тоналности. Ерар 
поверява лондонския бизнес на Жан-Батист и се завръща в Париж. След още 
3 години усилен труд той изработва първата си с арфа двойно престройване 
на педалите и вече утвърдената съвършена система от вилки за струните. Па-
тентът, който получава в Лондон, е с номер 3332 от дата 16 юни 1810 г. Тази 
арфа е с номер 1387, продадена е от лондонския офис на 11 декември 1811 г. 
и все още се пази в частна колекция в Англия. Тя има 43 струни в обхват от 
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Ми на контра октава до Фа на трета. За основна тоналност вече се използва 
До бемол мажор, когато педалите са в най-горна позиция. Декорацията е в т. 
нар. „гръцки стил“ и се състои от кариатиди с криле на върха на колоната1, 
акантови листа2, грифони3 или лъвове и се утвърждава като запазена мар-
ка на ераровите арфи. Посредством забележителното двойно престройване, 
арфата практически се превръща в инструмент с неограничени технически 
възможности, който може да свири във всички тоналности! Във Франция 
арфата е одобрена от специална комисия чак през април 1815 г. Събития-
та на Френската революция и Наполеоновите войни банкрутират френската 
фабрика на Ерар. За щастие, в периода от 1811 до 1820 г. в лондонския клон 
на фабриката са произведени и продадени 3500 арфи, което в комбинация с 
опростяване на банкрута от английски съд, стабилизира френското произ-
водство. В Лондон директор е племенникът на Себастиан Ерар, Пиер-Ор-
фей Ерар (1794-1855), който от дете е подготвян за тази дейност. Самият 
той също е конструктор на арфи и осъществява промени по корпуса, като го 
разширява, увеличава броя на струните до 46 и взима патент за разместване 
установения ред на педалите, като последното се оказва непрактично. Пиер 
променя и дизайна на украсата в т.нар. „готически“ стил. Дали особеностите 
на неговия личен живот, които излязоха на бял свят в книгата „Ерар: Страст 
към пианото“ от Робърт Аделсън, 2021 г. (Erard: A passion for the Piano, Robert 
Adelson цитиране в квадратни скоби по стандарт) или поради историко-ико-
номически причини, но той не се оказва удачният продължител на делото на 
своя именит чичо Себастиан. След време, поради дългове, на Пиер дори се 
налага да продаде изключително ценната колекция от картини на своя чичо. 
Част от тези картини и до днес се намират в музеи по света. 

Смъртта на Себастиан Ерар е повратна точка в развитието на фабрика-
та. Към онзи момент тя разполага в Париж с 80 работника в 19 работилни-
ци, 16 от които посветени на направата на пиана и 3-ма на арфи. През 1855 
г. след смъртта на Пиер фабрика „Ерар“ остава в ръцете на неговата втора 
братовчедка и съпруга Камий Феврие и тя поверява дейността на френския 
клон на г-н Брюзо, а лондонския – на своя зет. Лондонската фабрика бива 
продадена на аукцион на 9 септември 1890 г. и по-голямата част от бизнеса 
става притежание на друг известен майстор на арфи Джоузеф Морли. Малка 
част от производството на „Ерар“ било оставено с ограничено производство 
на арфи до към 30-те години на века. В Париж фирмата търгува успешно 
между 1835 г. до 1956 г. под името „Къща Ерар“, от 1956 г. като „Ерар и сие“, 

1  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0
%B8%D0%B4%D0%B0
2 https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%BE%
D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82) 
3  https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B4%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%82_(%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BD


271

а също и слята с Гаво под наименованието „Гаво-Ерар“. През 1961 г. „Ерар“ 
се слива с „Плейел“ През 1971 г. марката „Ерар“ бива придобита от нем-
ския майстор Шимел. През 1978 г. помещенията на „Гаво“ и клиентелата на 
„Гаво-Ерар“ биват закупени от Виктор Салви, друг известен производител 
на арфи („Салви“). Страницата на ераровите арфи се затваря окончателно. 
Поради тази причина всяка оцеляла във времето ерарова арфа, независимо 
от техническото състояние, в което се намира, е безценна!

В България ми е известно за наличието на три ерарови арфи. Едната от 
тях се е използвала от Музикалното училище в град София. Не открих къде 
се намира и съществува ли към момента, нито кой е фабричният й номер. 
Следите на този инструмент се губят, тъй като преминава в частни ръце. 
Разполагам с устна информация в тази насока, която не може да бъде напъл-
но потвърдена. За щастие, другите две арфи от фабрика „Ерар“ са налични, 
намират се в Пловдив и понастоящем са собственост на НУМТИ „Добрин 
Петков“. Нещо повече, те са в кабинета, в който провеждам своите часо-
ве по пиано и арфа. Два старинни и красиви инструменти, които гледам с 
възхищение всяка седмица и които носят аурата на великия майстор. Те са 
живото и непреходно доказателство за неговия блестящ ум, познания и на-
предничавост. Логично моят изследователски интерес беше провокиран да 
събера сведения за тези арфи, за годината на производството им, за пътя им 
от Франция до България и употребата им в педагогическата и изпълнителска 
работа. За целта на изследването получих  подробни устни сведения от г-жа 
Здравка Колева, а също влязох във връзка с г-жа Орион Лавин Мартинес от 
Белгия.

Както всички инструменти, така и арфите имат свой фабричен номер. 
Двете известни оцелели в България арфи на Ерар са от неговото парижко 
производство с номера 2132 и 4346.

Арфа с фабричен номер 2132 е доставена на склад за продажба на 15-и 
август 1889 г. Първоначално е закупена от г-н Анри Бреслер (Henry Bressler/
Brestler) от Париж, но на 10-и май 1893 г. е върната от него. На същата дата 
е продадена отново на г-н Арнолд Нийюус или Нийи (Arnold Nillus/ Nillies), 
също парижанин. 

По времето, когато известната арфистка и педагог г-жа Здравка Колева 
е ученичка, заедно с Елена Иванова, в периода 1965-1968 г., първоначално 
се обучават именно на арфа с номер 2132, която е частно притежание на 
г-жа Мария Грозданова, лектор по арфа в СМУ, Пловдив. По данни на г-жа 
Колева арфата на г-жа Грозданова е закупена от Франция от нейни роднини 
по майчина линия, живеещи в САЩ. Дали покупката е направена директно 
от нейния последен упоменат собственик г-н Нийюс, не е известно. Часове-
те по арфа се провеждат в дома на г-жа Грозданова. Там се осъществява и 
самоподготовката срещу съответно заплащане на час. През 1968-1969 г. г-жа 



272

Грозданова продава арфата си на Пловдивската филхармония. След време 
инструментът е бракуван в относително добро състояние и бива подарен за 
учебни цели на СМУ, Пловдив (днес НУМТИ „Добрин Петков“, Пловдив). 
Години наред се използва активно в педагогическата работа на г-жа Колева 
с нейните възпитаници.  

Арфа с номер 2132 е висока 177 см при колоната. Най-широката й част 
от рамото до колоната включително е 88 см, а корпусът в най-широката си 
част е 38,8 см. Има 46 струни. Тя е с лешников цвят, позлатени колона, краче-
та и два златни лъва от двете страни на основата. Има характерната „гръцка“ 
украса от крилати кариатиди и акантови листа. Рамката на арфата е изра-
ботена от клен, а корпусът от смърч. След дълги години вярна служба на 
музиката тази арфа има необходимост от обстойно реновиране във фабрика. 
Към момента инструментът не е в кондиция за свирене, но би могъл да бъде 
възстановен, при наличие на средства.

Арфа 2132
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Арфа 2132

Арфата с фабричен номер 4346 е доставена от фабрика Ерар за про-
дажба в магазин на 17-и май 1924 година и е продадена четири дни по-късно 
на 28-ми май на Националната опера в София, България. През 1968-1969 
г. инструментът става собственост на Държавна Опера, Пловдив. В онзи 
период трите институции – Държавна опера Пловдив, Пловдивска филхар-
мония и Държавен театър Пловдив се помещават под един покрив в сграда-
та на настоящия Държавен театър Пловдив и използват една и съща сцена. 
Концертите на Пловдивска филхармония се провеждат всеки четвъртък. На 
тази арфа, в някоя от гримьорните, се упражняват Здравка Колева и Елена 
Иванова във време на малкото часове, оставащи свободни от заетостите на 
оперния състав.

През 1969 г. настъпва разделяне на трите институции по места. Опер-
ният състав се премества в Профсъюзния дом (понастоящем Дом на култу-
рата „Борис Христов“), а Пловдивската филхармония започва работа в кон-
цертната зала на Партийния дом на площад „Централен“ № 1. Инструментът 
номер 4346 се подарява на СМУ и с разрешение на директора Анастас Ма-
ринкев отива временно за една година в дома на г-жа Колева, тъй като тя 
остава единствената ученичка по арфа към онзи момент. Неин преподавател 
в СМУ е лекторът Малина Христова от София, а уроците се провеждат в 
дома й в столицата.

Арфата 4346 е висока 178 см, с един сантиметър по-висока от 2132. 
В най-широката си част от рамото до колоната е 91 см, с три сантиметра 
по-широка от 2132. Има 46 струни. Корпусът е 38 см, по-тесен с около 8 мм 
от този на 2132. Инструментът е с лешников цвят. Колоната е позлатена, с 
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инкрустирани акантови листа и тъмнозелена панделка. Запазени като украса 
са кариатидите, но отсъстват двата лъва. И при двата инструмента разстоя-
нието между струните е 1.5 см. Към момента инструментът е в кондиция за 
свирене.

Арфа 4346

От 1974 г. след издържан конкурс г-жа Колева става първия щатен пре-
подавател по специалност арфа в СМУ. Двете ерарови арфи 4346 и 2132 са 
първите инструменти, които се използват в педагогическата практика на 
тази институция.

 

Арфа 4346
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Вдъхновена от забележителната биография на Ерар, през 2013 г. учре-
дих награда на негово име, която се връчва за високи постижения на арфист 
и е неотменна част от наградния фонд на Конкурса за млади изпълнители на 
оркестрови инструменти „Добрин Петков“, град Пловдив. Наградата е под 
формата на плакет и вече четирима арфисти са нейни носители.

Арфата на Себастиен Ерар е родоначалник на всички съвременни 
арфи. С много малки изменения производителите и до ден днешен използ-
ват същия механизъм и конструкция. Фабриката „Ерар“ не съществува, но 
такава е съдбата на нейния създател – да усъвършенства инструмента и да 
го дари на всички майстори-конструктори, арфисти и композитори по света. 
Така делото му надхвърля границите на неговото време, а името му завинаги 
се обезсмъртява. 
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Резюме: Съществуват редица трудове на водещи изследователи в областта 
на педагогиката, психологията и медицината, в които се коментира темата за 
ползотворното влияние от прилагането на игрите в образователно-възпитателния 
процес. Най-близка до детската същност, играта е изключително подходящо сред-
ство за обучение, възпитание и изграждане на навици и умения у подрастващите.

Настоящият доклад има за цел, като разкрие позитивните страни, да мо-
тивира приложението на специално подбрани и разработени игри в обучението по 
китара на деца със специални образователни потребности.

Ключови думи: обучение по китара, музикално-дидактични игри, деца със спе-
циални образователни потребности
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IN GUITAR TRAINING FOR CHILDREN  
WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
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Живеем във време на бурен научно-технически прогрес. Развитието на 
технологиите и средствата за масова комуникация до голяма степен оказва 
влияние върху начина ни на живот и особено – върху формите на общуване, 
образование, професионално и социално реализиране. Така възниква и въ-
просът – Как да разбираме езика на новото време и кои негови предимства 
да използваме за оптимизиране на учебния процес в съзвучие с новите ре-
алности?

Съвременната образователна система е отворена към подбор и селек-
тиране на възможно най-ефективни стратегии, включващи иновативни идеи, 
педагогически концепции, цели, методи, подходи и средства за подкрепа и 
оптимизиране на детското развитие. В последните години все по-често се 
коментира и темата за приложението на съвременни интерактивни методи на 
обучение в детската градина и в училище – основно, като помощно средство 
за повишаване на активността и насърчаване на творческия потенциал при 
деца в ранна и училищна възраст.

По своята същност, играта също е вид интерактивен (ситуационен) ме-
тод, като за нейното съществуване се говори още от древността. Благодаре-
ние на съхранени артефакти и научни открития в областта, до нас достигат 
сведения за съществуването, употребата и значимостта на играта в живота 
на човека от далечното минало. В архаичните общества може да открием 
неразривна връзка между игрите, ритуалите и митовете.1 [Иванова, 2004а, 
с. 23] Игрите не само отразяват бита, културата и религиозните вярвания на 
човека, но и служат като начин за опознаване на живота и света2, за осъзна-
ване на природните сили. Използват се и като способ за изразяване на емо-
циите и за предаване на информация, което води до обединяване3 на хората 
и утвърждаване на модели за социално поведение.4 

Едни от най-великите мислители на всички времена, древногръцките 
философи Платон (427-348 г. пр. Хр.) и Аристотел (384-322 г. пр. Хр.) пър-
ви засягат темата за възпитателните и обучителните функции на феномена 
игра. Според тях всички деца притежават естествена склонност към игрова-
та дейност. За да избегне негативно влияние върху личността, Платон пред-
лага въвеждане на строго установени правила в играта. Това би могло да се 
приеме като едно от първите доказателства за педагогическо ръководство на 
игровата дейност. Аристотел подчертава значимостта на играта за интелек-
туалното и психическото развитие на децата. Конкретно за периода на пре-

1  Такъв пример е древноегипетска игра на дъска „Сенет“ (възн. около 3500 години пр. н.е.).
2  Древнокитайската логическа игра на дъска „Го“ (създадена преди около 4300г.) [по 
Иванова, 2004а, с. 28] 
3  Олимпийските игри (първите документирани игри са от 776 г. пр. н.е.) в древногръцката 
култура. [по Иванова, 2004а, с. 36] 
4  Гладиаторските игри (от 264 г. пр. н.е.) в древен Рим. [по Иванова, 2004а, с. 55] 
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дучилищна възраст, той счита, че децата трябва да се занимават с подходящи 
за тях игри, предварително одобрени от родителите. [Аристотелъ,1983, цит. 
по Иванова, 2004а] 

Съществува многообразие от теории и концепции, създадени в раз-
лични епохи и времена, насочени към изучаване и определяне същността 
на играта, нейните функции, цели и приложение в педагогическия процес. 
Анализирането на понятието в психолого-педагогически аспект дава въз-
можност да се проследи естеството на играта, причините за нейната поява, 
развитие и включване в системата на обучение и възпитание на подраства-
щите. В рамките на настоящия доклад ще разгледам част от теориите за иг-
рата, определящи я като водеща дейност в образователно-възпитателното 
взаимодействие. 

Особено внимание на играта обръща Ян Коменски (1592-1670). В свое-
то научно творчество той я разглежда като необходима за детето форма 
на дейност. [Иванова, 2004б] Водеща идея в педагогическата му концепция 
е стремежът към осъществяване на атрактивно и приятно обучение, в кое-
то играта се вписва най-естествено. Играта заема първостепенно място и в 
системата за предучилищно възпитание, разработената от Фридрих Фрьобел 
(1782-1852). Авторът я оценява като изключителен фактор за цялостното 
развитие на детето – тя е „най-чистата и най-духовната дейност на чо-
века в детинството му, затова тя дава радост, свобода, задоволство, 
вътрешен и външен покой и мир със света.“ [Фрьобел, 1913, цит. по Ива-
нова, 2004б, с. 37] 

Със значим принос е и концепцията на Лев Виготски (1896-1934), за 
т.нар. „зона на проксимално (най-близко) развитие.“ Именитият руски пси-
холог определя предучилищната възраст като най-подходяща за развитие на 
детската психика и активизиране на творческите прояви. Играта според него 
е „… средство за реализация на съзнателния потенциал на детето и за 
интензивно развитие.“ [Виготски, цит. по Солакова, 1999, с. 7] Виготски 
определя ролевата игра като ключова дейност за подобрение на основните 
психически процеси като мислене, памет, творчество, внимание, воля и др. 
Той е и един от първите изследователи на детското развитие, които предла-
гат деца с увреждания да се обучават заедно с деца в норма. 

От всичко казано дотук, може да обобщим, че играта е основна целена-
сочена, съзнателна дейност, извършвана без каквато и да било външна при-
нуда, която може да съдържа творчески елемент. Темата за детската игра 
като източник на знания и средство за възпитание се разглежда подробно и в 
трудовете на различни автори като Дж. Дюи, Й. Хойзинха, В. И. Устиненко, 
К. Ушински, В. Щерн, К. Грос, А. Н. Леонтиев, М. Монтесори, А. Макарен-
ко, Д. Н. Узнадзе, С. Рубинщайн, Ж. Пиаже, Д. Елконин и др.

У нас, изследователи на детското развитие също отдават специално 
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внимание на значимостта и приложението на играта в българското образова-
ние. С огромен принос в областта са изследванията и публикациите на Генчо 
Пирьов, Елка Петрова, Димитър Димитров, Надежда Витанова, Галена Ива-
нова, Капка Солакова. 

Ролята и значението на играта за умственото, социалното и личностно-
то развитие на детето в периода на предучилищното обучение са системно 
разгледани в труда на проф. д-р Капка Солакова – „Предучилищното обу-
чение – проблеми и тенденции“. Позовавайки се на утвърдени теоретични 
концепции и разработки в сферата на педагогиката, психологията, социоло-
гията, тя изследва взаимодействието между играта и учебната дейност. 

В книгата си „Активността на детето в детската градина“, д-р п.н. На-
дежда Витанова подчертава ползите от включването на музикалното изку-
ство, което преди всичко е „игра на творческите сили на човека“. Авторката 
набляга на идеята за пълна свобода на детето – „да твори своя музика за 
всичко, което го впечатлява“. [Витанова, 1994, с. 189]Тази концепция е за-
ложена в програмата й за музикално обучение на деца в предучилищна въз-
раст. С цел стимулиране и разгръщане на музикално-творческия потенциал 
на детето, Витанова „прибягва“ до включването на музикално-дидактични 
игри. В тях основно условие е сътворяването на музика под различни форми 
– създаване на мелодия по текст, съчиняване на музикални приказки и др. 

През призмата на образователния процес, погледът върху играта днес 
в известен смисъл се фокусира върху масовата употреба на различни видо-
ве игрови подходи. Отдавна е установено, че положителните емоции, които 
съпровождат играта, имат благоприятно въздействие върху цялостното пси-
хическо и физическото състояние на детето. Именно тези нейни характерни 
особености я правят така „привлекателна“, „удобна“ и подходяща и при за-
ниманията с музикален инструмент.

В допълнение към изведената познавателно значима връзка между игра 
и музика, прави впечатление и амбивалентната употреба на думите игра, иг-
рая, установена в някои славянски езици. В руската лексика например, думи-
те игра, играть, освен в смисъл на познавателна или развлекателна дейност 
или действие, означават и свирене на музикален инструмент. Още по-инте-
ресен факт е, че тази смислова закономерност се проследява устойчиво и 
в езици, принадлежащи на различни езикови семейства: παίζω (гр.), spielen 
(немски), play (англ.), jouer (френски) и др. Без да има меродавно значение, 
посоченият факт е неоспоримо доказателство за дълбоките корени, които 
релацията игра – музика има в народопсихологията на различни народи и в 
този смисъл предоставя положителен довод относно акцентирането върху 
игровия подход в обучението по инструмент.

На база наблюденията ми в областта на методиката на обучението по 
китара, специалната и музикалната педагогика, приемам, че интересът и 



280

активното отношение към музиката са заложени естествено у децата, не-
зависимо от социалния им статус, възраст, културни различия, интереси, 
интелектуално развитие, наличие на музикален талант. Децата възприемат 
музиката емоционално и с голям интерес, а част от тях проявяват желание да 
музицират с инструмента класическа китара. Оттук произлиза проблемати-
ката на разглежданата от мен тема, която поражда следния въпрос: Може ли 
играта да се използва като специфично средство в обучението по кита-
ра на деца със специални образователни потребности (СОП) – конкрет-
но насочено към деца със синдром на хиперактивност и дефицит на вни-
манието?1

Синдромът на хиперактивност и дефицит на вниманието (СХДВ) е 
най-често диагностицирано разстройство на невропсихологическото разви-
тие на детето. То е реално съществуващо емоционално-поведенческо нару-
шение и обхваща съвкупност от различни симптоми с медицински, педаго-
гически и психологически характеристики. 

Често, като хиперактивни се определят неспокойни, прекалено под-
вижни и импулсивни деца, които изпитват обучителни и социални труднос-
ти в детската градина или училището. Проблемите в училище произтичат от 
по-слабите постижения, невъзможността за спазване на правила и деструк-
тивното поведение, които са в основата за формиране на негативна нагласа 
и отношение от страна на учителите и съучениците. Въпреки това, същест-
вуват мнения и нагласи2 в подкрепа на обратното – деца, определяни като 
хиперактивни, често имат специфични способности в областта на музиката, 
спорта и други дейности. 

За пълноценно осъществяване на урок по китара с дете със СОП, му-
зикалният педагог трябва да подходи с разбиране и откритост, целейки да 
постигне сътрудничество, като подпомага и насочва ученика. При работата 
с деца със СХДВ се установяват значителни дефицити, засягащи продължи-
телността на вниманието, концентрацията, паметта, координацията между 
двете ръце. Съобразявайки се с типа нервна дейност, бързината на усвояване 
на материала, стабилността на вниманието и желанието на детето, учителят 
по китара подбира подходящ материал, както и средства за изработването 
му.

Отнесено към работата с деца със СОП, съществуват и други методи 
и подходи, приложими в обучението по китара. В настоящия доклад раз-
глеждам конкретно възможностите на музикално-дидактичната игра като 

1  Проблема за обучението по китара на деца със СХДВ разглеждам по-подробно в диплом-
ната си работа на тема „Заниманията с инструмент класическа китара в работата с деца със 
специални образователни потребности“, АМТИИ, 2017 г.
2  Темата се разглежда в труда на Боянова, В., М. Станкова. (2005). Хиперактивност и дефи-
цит на вниманието или какво да правим с неудържимото дете. София: ФСК .
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средство за усвояване на материал за начално обучение по инструмент.1 На 
базата на извършена изследователска дейност и натрупан личен педагогиче-
ски опит в работа с деца със СОП, считам че някои музикотерапевтични тех-
ники, пречупени през призмата на педагога – китарист, също може да бъдат 
адаптирани успешно в началното обучение по китара. Предизвикателствата, 
с които се сблъсках, извънредните ситуации, в които попадаме (педагози и 
деца) породиха идеята за разработване на музикално-дидактични игри, насо-
чени конкретно за приложение в занятията по класическа китара. По своята 
същност те (игрите) се отличават с интерактивност, богато игрово действие, 
достъпност по отношение на съдържанието и разнообразие от варианти. В 
тях се вплитат педагогически подходи, необходими за стимулиране на дет-
ското въображение и проявата на творческа мисъл, умението за възприемане 
и изпълнение на музика. Основната ми цел е – адаптация на деца със СХДВ 
спрямо организираните индивидуални/групови занимания по класическа 
китара. При съставянето на игрите се позовавам на следните принципи:

z– основания за същността и целта на използване на играта;
z– установяване на ясни педагогически цели и задачи;
z– подходи при тяхното реализиране;
z– съобразяване със съвременните потребности и тенденции в музикал-

ното обучение.
Всяка от предложените по-долу в изложението музикално-дидактични 

игри е насочена към осъществяване на конкретна цел или задача (с водещ 
компонент), като фокусът попада върху развитието на определена способ-
ност, необходима за музициране с инструмент класическа китара. В този до-
клад предлагам три игри, които считам за подходящи за начално обучение 
по китара. При представянето им се придържам към единна схема, структу-
рирана около следните пунктове: заглавие; цел; приложение, практическа 
част; варианти; анализ; очаквани резултати.

1.) „Запознайте се с Г-жа Китара“
Цел: Интерактивно запознаване с музикалния инструмент китара. 
Приложение: Играта е подходяща за начинаещи ученици, предимно 

деца на възраст между 6 и 7 години. Предвижда се за използване както в мал-
ки групи (от 2-3деца), така и при индивидуални занятия на деца със СХДВ 
или в норма.

Практическа част: Голяма част от децата, с които работя, вече позна-
ват и различават музикалните инструменти, като пиано, флейта, някои удар-

1  По този начин е организирана австрийската система за обучение по пиано – Hal Leonard 
Klavierschule – Übungsbuch 1. (включва пет различни нива на трудност: от част I за начинаещи 
ученици до част V за напреднали пианисти) https://www.stretta-music.de/kreader-kern-keveren-
rejino-hal-leonard-klavierschule-uebungsbuch-1-cd-nr-163927.html (последна справка с източни-
ка-11.10.2021г.)

https://www.stretta-music.de/kreader-kern-keveren-rejino-hal-leonard-klavierschule-uebungsbuch-1-cd-nr-163927.html
https://www.stretta-music.de/kreader-kern-keveren-rejino-hal-leonard-klavierschule-uebungsbuch-1-cd-nr-163927.html
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ни инструменти, цигулка. Това дава възможност да се използват ефективно 
техните натрупани познания и впечатления (при налични такива). В интерес 
на осъществяване на желаната цел, намирам за подходящо включването на 
снимков и музикален материал. Смятам за по-интересно и вълнуващо да за-
позная децата с устройството на инструмента, чрез приказка за китарата, от 
където идва и наименованието на играта. За реализиране на играта предла-
гам следните варианти:

Вариант 1: Предварително изработвам (от картон/онлайн приложение) 
отделните части на китарата: тяло, гриф, прагчета, глава с ключове, резона-
торен отвор, струни. След разказа на приказката за г-жа Китара, пред детето 
(или децата, ако са в група) се поставя задача, в която се изисква да се опита 
да събере правилно частите на китарата. 

Вариант 2: На детето (групата) се предоставят изработени от картон 
части от различни музикални инструменти. Обучаемите трябва да съумеят 
да ги разграничат и да ги свържат с правилните инструменти. 

Вариант 3: Показвам отделна част (елемент) от китарата и я назова-
вам. Децата имат за задача да открият назованата част сред останалите, да я 
покажат и назоват. 

Анализ: Играта е уникално средство за забавление, осъществяване на 
добра комуникация в група, и в същото време – усвояване на нови знания и 
умения, в конкретния случай за устройството на инструмента. 

Очаквани резултати: 
z– Постигнатите резултати се търсят по отношение на:
z– усвояването и запаметяването на нова информация, която е поднесена 

по нетрадиционен, но в същото време достъпен начин;
z– активизиране на вниманието за по-дълъг период от време;
z– изграждане на умение за разпознаване и сравняване на различни музи-

кални инструменти;
z– по-лесно и достъпно усвояване на нови знания и понятия като „гриф“, 

„прагче“ и др. 
2.) „Цветни струни“

Цел: Предназначена за опознаване на инструмента, развитие на нотна-
та грамотност и музикално-слуховите възприятия. 

Приложение: За начално обучение по китара на деца между 6 и 7 годи-
ни, с или без СОП, предназначена за индивидуални занятия. 

Практическа част: В началното обучение по китара се предвижда де-
тето да се запознае с наименованията на всяка от шестте свободни струни, 
както и с тяхното разположение.1 За провеждането на тази игра използвам 

1  В китарната методика, номерът на струната се изписва в кръгче. Пример: първа струна 
– „ми“; втора струна – „си“; трета струна – „сол“; четвърта струна – „ре“; пета струна – „ла“; 
шеста струна – „ми“.
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предварително подготвени цветни шаблони (или балони) – шест на брой, 
по един за всяка свободна струна. От детето се изисква само да избере с кои 
цветни шаблони ще работи, като условието е всеки от тях да съответства на 
номера на конкретна струна. След това то изписва върху всеки шаблон ци-
фрата на съответстващата му струна. По този начин се улеснява запомнянето 
и различаването на свободните струни при китарата. В педагогическата си 
практика прилагам играта в следните варианти:

Вариант 1: Учителят възпроизвежда тон върху свободна струна, а де-
тето има за задача да се опита да покаже съответния цветен шаблон. Ако то 
среща затруднение при изпълнението на поставената задача, учителят може 
да се намеси, като назове цифрата на струната. След това процесът се обръ-
ща – учителят показва цветен шаблон, а детето намира и свири на съответна-
та струна. Като следваща стъпка детето може да допълни името на този тон 
от другата страна на шаблона. 

Вариант 2: Детето трябва да свърже конкретен тон с разположението 
му върху петолинието. За тази цел може да се изготвят нови цветни шабло-
ни, които да включват от едната страна номера на струната и нейното наиме-
нование, а от другата – мястото й върху петолинието.

Анализ: На принципа на асоциацията, детето свързва определен цвят 
с конкретна струна на китарата. Чрез тази игра се стимулира проявата на 
творческо мислене и креативност. Активизират се музикално-слуховите 
представи, подкрепени от тактилните и зрителните възприятия, които са 
основополагащи за изграждане на музикално-изпълнителските навици. Раз-
вива се качеството слухов самоконтрол – умение, което изисква наличие на 
целенасочено внимание и концентрация.

Очаквани резултати: 
z– да се задържи по-дълго фокусът на вниманието, концентрацията и па-

метта;
z– да се улесни запомнянето и разпознаването на шестте свободни струни 

на китарата;
z– да спомогне за нотно ограмотяване;
z– да се повиши интересът към музицирането с инструмент класическа 

китара.
Това бе първата разработена от мен игра. Резултатите от приложението 

й в обучението по китара ме мотивираха да се насоча първоначално към 
търсене, а впоследствие – и към създаване на други игри, които включвам в 
работата си с деца със СОП (конкретно със СХДВ). Предстои апробиране на 
тези игри в контекста на докторското ми изследване на тема „Обучението 
по китара на деца със специални образователни потребности – проблеми и 
предизвикателства пред съвременната методика“.
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3.) „Ми-ре-ла“
Цел: Трениране на паметта и вниманието. 
Приложение: Подходяща за начален етап на индивидуална форма на 

обучение по китара на деца между 6- и 7-годишна възраст, с наличен СХДВ 
или в норма.

Практическа част: Учителят съставя кратко изречение, като целта е 
сричките в думите да съдържат тонови имена1. Детето трябва самò да открие 
отделните срички и да ги асоциира със свободните струни на китарата. След 
това ги възпроизвежда в определения ред. На принципа на подражанието, 
детето може да се опита да интонира разпознатите тонове (в удобна за него 
теситура). При необходимост отново може да се използват цветните шабло-
ни в помощ на детето. Може да се възложи творческа задача за домашна 
работа – самò да състави изречения, съдържащи имена на ноти. 

Анализ: Отново на принципа на асоциацията, детето свързва опреде-
лен тон/цвят с конкретна струна на китарата. Чрез играта се създават всички 
условия за самостоятелност на детето по време на упражнение в домашни 
условия.

Очаквани резултати: 
z– допълнително да подпомогне нотното ограмотяване и пожелателно – 

музикалния слух;
z– удължаване на продължителността на вниманието и паметта; 
z– улесняване на запомнянето и разпознаването на свободните струни на 

китарата; 
z– да стимулира проявата на творческо мислене и самостоятелност. 

Приложението на предложените музикални игри е ориентирано към 
постигане на педагогически цели в две направления:

Общи:
z– трениране на паметта, концентрацията и вниманието;
z– подпомагане на емоционалното развитие;
z– стимулиране за проява на творческа мисъл и креативност;
z– подобряване на когнитивните, двигателните и социалните умения;

Специални:
z– създаване на навици, знания и умения за музициране с инструмент кла-

сическа китара;
z– натрупване на музикално-слухови възприятия и нотно ограмотяване;
z– развитие на фината и грубата моторика.

1  Пример: Мирела свири на китара. На всяка сричка, включена в името Ми-ре-ла съответства 
определена струна: ми – първа/шеста; ре – четвърта; ла – пета.
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Музикалните игри може да се използват при провеждането на индиви-
дуални или групови занимания (от 2-3 деца) по китара на ученици с или без 
СОП. Времетраенето и допускането на няколкократно провеждане на тези 
(и подобни на тях) игри не бива да бъде строго регламентирано при децата 
със СОП, за разлика от обучението на деца в норма. При последните, всички 
тези игри имат по-скоро мотивиращ, допълващ обучението ефект, защото то 
обслужва друга дидактична цел. В педагогически контекст, при умело при-
лагане, те могат да послужат не само като метод и похват в музикалното 
обучение, но и като способ за диагностика на музикалните способности. 

Днес, чрез въвеждане на иновативни методи в образованието, се осъ-
ществява по-качествено разбиране на учебно-възпитателния процес, което 
съответно спомага за усъвършенстване на функциите и ролите както на учи-
телите, така и на учениците. Може да се твърди, че в качеството си на метод, 
средство и похват, както и под формата на съзнателно направлявана моти-
вация, играта заема водещо място в нашата образователна и социокултурна 
действителност.
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СОЦИАЛЕН И КОМПЕТЕНТНОСТЕН ПОДХОД  
НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

ПРИ ГРУПОВА ИНТЕРАКТИВНА АРТТЕРАПИЯ 
С ДЕЦА СЪС СОП

Цвета Н. Марова 
Докторант, ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново

Резюме: При обучение на деца със СОП, съчетаването на социалния и компе-
тентностния подход на педагогическо взаимодействие дава резултати. Модерна 
форма за постигане на положителните ефекти от съчетаването на тези два под-
хода се явява груповата експресивна арттерапия. Всички обучителни дейности с 
тези деца, освен образователен, носят и терапевтичен характер, а включването 
им в групови сеанси по време на обучителния процес се явява ефективна форма на 
социализация. 

Ключови думи: компетентност, арттерапия, специални образователни потреб-
ности, интеракция

SOCIAL AND COMPETENCE APPROACH  
OF PEDAGOGICAL INTERACTION  

IN GROUP INTERACTIVE ART THERAPY  
WITH CHILDREN WITH SEN

Tsveta N. Marova 
PhD student, VTU “St.St. Cyril and Methodius“ – Veliko Tarnovo

Abstract: When teaching children with SEN, the combination of social and 
competence approach of pedagogical interaction gives the best results. A modern form 
of achieving the positive effects of combining these two approaches is group expressive 
art therapy. All learning activities with these children, in addition to educational, are also 
therapeutic in nature, and their inclusion in group sessions during the learning process is 
an effective form of socialization.

Keywords: competence, art therapy, special educational needs, interaction

Социалният и компетентностният подходи на педагогическо взаимо-
действие се определят от педагогическата наука като новите парадигми на 
обучителния процес. А когато говорим за съвременните парадигми в обуче-
нието на деца със специални образователни потребности, неминуемо се об-
ръщаме и към идеята, че заниманията с тези деца имат интердисциплинарен 
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характер. Всички дейности с тях, освен образователни, са и терапевтични. 
Така че включването им в групови сеанси по време на обучителния процес 
е и ефективна форма на социализация, тоест, терапевтичното въздействие за 
преодоляване на дефицитите се заменя с дейности, които формират соци-
ално приемливи поведения. Обръщането към социалния подход за сметка 
на медицинския и включването на все повече интеракция в процеса на вза-
имодействие се превръщат в стабилна основа за развиването на определени 
компетентности, което от своя страна предполага използването и на компе-
тентностния подход при обучението на деца със СОП. Един от начините за 
постигане на положителни ефекти от използването на тези подходи е чрез 
груповата експресивна арттерапия. 

Чрез компетентностния подход се преобръща идеята не само за цели-
те на образованието, но и за характера на конструирането на необходимото 
знание. Той е ориентиран към резултатите, които ученикът трябва да по-
стигне. Приложението на компетентностния подход поставя акцент върху 
способността да се прилагат знанията в дейността и стимулира иновациите. 
Изследванията на редица автори [Василева-Иванова, 2014] потвърждават не-
обходимостта от прилагането на интерактивни методи при реализирането на 
компетентностно ориентирано oбучение. 

Какво са компетентностите
Компетентностите се определят като динамична съвкупност от знания, 

умения, нагласи и отношения, които се придобиват в процеса на обучение. 
Свързват се основно с поведението на личността – не сами по себе си знания 
или умения, а подходящи поведения, демонстрирани в конкретни учебни си-
туации и необходими за постигането на резултати в конкретна дейност или 
при определена професионална роля. Знанията са свързани с отговори на 
въпроси – какво, кога, къде, колко и т.н., уменията изискват прилагането на 
знанията на практика, а отношенията са нагласите към знанието и се отразя-
ват в поведението на учениците.

Компетентността най-често се свързва със способност, разбирана като 
можене да се направи нещо, т.е. умеене, основано на знание. Компетент-
ностите са способности, но не вродени, а „такива, които са развити чрез 
качествено учене, в подходяща педагогическа среда и чрез придобиване на 
сериозен практически опит“. [НИО 2020] 

Именно изграждането и развиването на способности при децата със 
СОП е в основата на работата с тях. Когато хората с увреждания виждат 
практическата значимост на всяка придобита компетентност, това ги моти-
вира да участват, създава у тях увереност за справяне, регулира емоциите 
им, провокира ги да търсят позитивни решения, кара ги да се чувстват полез-
ни за себе си и за групата, в крайна сметка – улеснява тяхната социализация.
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Развитие на идеите за компетентностите
През 60-те години на 20. век в езикознанието се появява понятието 

„езикова компетентност“, а по-късно, за означаване на ситуационната умест-
ност на езика, се въвежда и терминът „комуникативна компетентност“. През 
следващите две десетилетия за компетентности се заговаря в различни об-
ласти – теорията и практиката на обучението по чужд език, теорията на ко-
муникацията, управлението на човешките ресурси, мениджмънта. През 1972 
г. Дейвид Маклелънд предлага на проверка да се подлагат компетентностите 
на човека, не неговата интелигентност, а през 1984 г. Джон Рейвън дава раз-
гърнато тълкуване на компетентностите като „мотивирани способности“ и 
посочва 37 относително независими компетентности, които определя чрез 
различни категории – готовност, способност, отношение, самоконтрол и 
други. 

През 90-те години понятието компетентност продължава да се обогатя-
ва и да разширява своя обхват, а през новия век в образователната практика 
на редица държави започва да се говори за компетентностно ориентирано 
образование, като образователните реформи и смяната на образователната 
парадигма на индустриалното общество все повече се свързват с компен-
тентносния подход.

Използването на понятието „компетентности“ във все повече сфери и 
ситуации не позволява да се приложи единна класификация на компетентно-
стите. Някои говорят за индивидуални (социална, емоционална, когнитивна, 
гражданска и професионална компетентност) и организационни компетент-
ности. М. Армстронг разделя компетентностите на два вида – поведенчески 
или „меки“ (емоционална интелигентност, комуникативност, резистентност 
към промяна, проактивност, екипност, умения за вземане на решения, ори-
ентираност към постижения, умения за мотивиране, лидерство и др.) и тех-
нически или „твърди“, които определят специфичните професионални уме-
ния и способности.

Промяната на фокуса от преподаване към активно учене променя роля-
та на учителя. От източник на информация, той става медиатор на информа-
ционния поток. Компетентностният подход дава предимство на творческия 
урок, който предлага разнообразни и продуктивни дейности при ефективно 
управление на времето и подходящи образователни ресурси. Затова и стро-
гият план на урока е неприложим, напротив, фокусът върху конкретните по-
требности и индивидуалния темп на работа на различните ученици допуска 
ситуативност в структурата на урока, в хода на който учениците „откриват“ 
знанието, експериментират и учат чрез правене.1 Всичко гореизброено по-
казва смисъла на това да се използва един такъв подход при работа с деца 

1  https://www.mon.bg/bg/100770

https://www.mon.bg/bg/100770
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със СОП. При тях много често постигането на чисто академични резултати 
е трудно до невъзможно, но за сметка на това подобраването на така нарече-
ните меки умения, а оттам и нивото на социализация на тези деца, е напълно 
постижима цел. А обучението чрез преживяване води и до възможността 
за изгражадне на конкретни умения, усвоени в процеса на „правене“. Това 
дава на децата и младежите с увреждания  въжможност за личностна реали-
зация и развитие. Ярък пример за това са част от участниците в творческата 
работилница „Цветно ателие“. Те се включват с изработване на картички и 
сувенири, които сдружението на родители на деца с увреждания „Паралелен 
свят“ продава в своята, създадената като социално предприятие, книжарни-
ца „Надежда“ в Пловдив. Съществува пряка връзка между арттерапевтич-
ните занимания в ателието и участието на младежите с увреждания в рабо-
тилницата на сдружението. И въпреки че целта на ателието е създаване на 
приятелства и преодоляване на комуникативните дефицити чрез творчество, 
то зад това самитие занимания индиректно влияят и върху развитието на 
естетическите критерии, уменията за работа с различни материали, способ-
ността за концентрация и т.н. 

Изпозването на компетентностния подход при работата с деца със СОП 
се осмисля най-вече тогава, когато успеем да го съчетаем с новите тенден-
ции на психотерапията, а именно – да заместим преобладаващия в миналото 
медицински подход към различните увреждания със социален подход към 
индивидуалните характериристики и спосбности на децата. А, както видя-
хме по-горе, развитието на способностите води до изграждане на компетент-
нисти. 

Социалният подход – съвременната парадигма в психотерапията
Социалният подход е не толкова терапевтичен, колкото приобщаващ. 

Разбира се, един от ефектите на приобщаването е свързан с промяна в пове-
денческите модели, което само по себе си има терапевтичен характер. Коре-
кционните дейности, които са съществена част от работата на специалните 
педагози, не са непременно цел при работа с деца със СОП от гледна точка 
на тяхната социализация в обществото. Корекционната същност на артте-
рапевтичните сесии има второстепенно значение. На първо място от глед-
на точка на социализацията на тези деца е приемането им в обществените 
групи, към които те принадлежат. И тук възниква въпроса за това, че децата 
със СОП са възприемани като различни спрямо останалите членове на тези  
групи. 

Какво означава „различно дете“ 
Определението за „различно дете“ е тясно свързано със създаването на 

параметри за нормата. Според Жорж Кангилем, „по отношение на болестта, 
нормален човек е онзи, който живее със сигурността, че може да спре в себе 
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си онова, което при някой друг ще стигне докрай“.[Кангилем 1995, стр. 239] 
В този смисъл, различните деца се определят като такива именно защото 
често демонстрират обществено неприемливи поведения.

Обществото обаче е изградено от различни индивиди, всеки от които, 
както тези със СОП, така и онези в норма, има особености на характера, а те 
най-често са индикатор, чрез който определяме нашето отношение към да-
дената личност. Използването на арттерапия за профилактика на поведения, 
неприемливи за обществото, се превръща във все по-популярна практика, 
която дава изключително добри резултати.

Ефективност на подходите на педагогическо взаимодействие
Ефективността на приложените подходи на педагогическо взаимо-

действие и методи на обучение в голяма степен зависи от разбирането на 
механизмите на мотивацията. Според теорията за самодетерминацията на 
Едуард Деси и Ричард Райън (Е. Deci & Р. Ryan, 1985) съществуват три вида 
мотивация – вътрешна, външна и амотивация, които се разполагат на конти-
нуума на самодетерминацията. Вътрешната мотивация е свързана със само-
регулация и ангажиране с дейности, продиктувано от интерес към естеството 
на самите дейности и чувство на удоволствие от участието в тях, независимо 
от външни фактори като награди или принуда. Външната мотивация се ха-
рактеризира с това, че ангажирането с определени дейности е мотивирано 
от външни фактори – награди, принуди, наказание и други, по-ниски нива на 
саморегулация. Амотивацията пък се характеризира с липсата на мотивация 
и намерение за ангажиране, с убеждението, че дадена дейност не е важна 
или че собственото поведение не би могло да доведе до желаните резултати. 
[Кираджиева, И. 2018] 

За ефективност на използваните методи на обучение и подходи на педа-
гогическото взаимодействие говорим, когато чрез тях е преодоляна амотива-
цията и е засилена вътрешната мотивация чрез механизмите за въздействие 
на външната мотивация.

Изводи и обобщение
Доколкото социалният подход е съвременната психологическа и соци-

ологическа парадигма, що се отнася до работа с деца със СОП, а компетент-
ностният подход е съвременната парадигма в образованието, предполага се, 
че съчетаването на тези два подхода, в крайна сметка би довело до изграж-
дането на едно по-толерантно към различните общество. Това съчетаване на 
подходите се изразява в поставянето на децата със СОП в центъра на соци-
алните структури, заедно с техните връстници, и обучаването им да развиват 
необходимите за социалното им съществуване компетентности.

Така се създава общество от хора, които ще се научат да ценят индиви-
дуалните способности на всеки човек, независимо от различията, общество, 
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което ще позволи хората с увреждания да се чувстват пълноценни, да изявя-
ват способностите и развиват качествата си. Социалната изолация прекалено 
дълго е била в основата на обществения комфорт, създаден от неглижиране-
то на проблемите със съществуването на множество сегрегиращи практики 
спрямо хората с увреждания.

Изключително важен фактор за изграждането на по-толерантно към 
различията общество са механизмите за преодоляване на стереотипното ми-
слене, което създава предразсъдъци. Когато тази предразсъдъци се свързват 
с традиции, дълбоко вкоренени в ценностната система на хората, стигна се 
до практики, които имат силно сегрегиращ характер. Видим ефект от тези 
практики е поставянето в изолация на цели групи хора. Често това се пред-
ставя като загриженост за онези, които имат нужда от грижа. Такива струк-
тури бяха например съществуващите до неотдавна „помощни училища“. 
Действащият в момента Закон за училищното и предучилищното образо-
вание на хартия драстично промени функцията на тези места, но е важно 
промените да станат и на практика. 

Ситуацията в момента е доста двусмислена и проблемите са два. Пър-
во, бившите помощни училища бяха преобразувани в дневни центрове за 
ресурсна подкрепа. На практика обаче те продължават да изпълняват функ-
цията си на образователна институция, която децата със СОП предпочитат 
и реално посещават. И второ, макар да са записани задължително в паралел-
ките на масовото училище, най-често, зареди наистина специалните обра-
зователни потребности на тези деца, родителите, подкрепени от учителите, 
предпочитат обучението им да премине в самостоятелна или индивидуална 
форма, тоест, в такава, която не изисква присъствие в клас. 

По този повод се сблъскваме и с някои много важни въпроса, които 
трябва да получат бърз отговор, за да се стигне до реално приложение на 
комбинацията от социален и компетентностен подход. Например, ясно е, 
че повечето учители в масовото училище нямат достатъчно квалификация 
за работа с деца със СОП, включително чрез използването на интерактив-
на групова арттерапия – кой и по какъв начин трябва да им осигури въз-
можности за нейното придобиване. Не е ли време да се въведе – или върне, 
доколкото в най-ранните български училища тя е съществувала – фигурата 
на помощник-учителя, как да се реализира това организационно и да се га-
рантира финансово. Много въпроси и възможности има също по отношение 
сътрудничеството и взаимната помощ между училището и родителите на 
децата със СОП. 

Нали всички признаваме, че всеки човек е важен, че всеки човек има 
нужда от другите. На този фон, социалната изолация на децата със СОП 
прекалено дълго е в основата на един вид обществен комфорт, при който 
проблемът със сегрегиращите практики в училище е напълно неглижиран. 
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Това положение категорично трябва да се промени, а промяната, след като 
е вече налице законовата база за нея, трябва да се случи максимално скоро. 

В сферата на образованието, прилагането на социалния и компетент-
ностния подход чрез груповата арттерапия като специфична форма за тяхна-
та реализация, спомага за създаване на общност от хора, които ще се научат 
да ценят различието и индивидуалните способности на всеки човек. Това би 
позволило на децата с увреждания да се чувстват пълноценни, като реализи-
рат себе си и развият качествата си в полза на същото това общество. Всеки 
човек носи със себе си нуждата от социален контакт. Всички ние сме различ-
ни, просто за някои от нас постигането на по-добри академични резултати е 
процес, който се нуждае от подкрепа. А тя би могла да се реализира именно 
чрез съчетаването на социалния подход в психологията с компетентностния 
подход в образованието.
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Абстракт: Музикалният театър има собствена специфика, в която музи-
ката е обобщаващото средство и свързва всички елементи на действието. В по-
вечето случаи това са строго изградени структури, създадени от авторите на 
музиката и текста, несъпоставими с онези в драматичното изкуство, операта и 
оперетата. Да бъдеш изпълнител в музикалния театър изисква своеобразен подход 
към психофизическото действие, в което вокално, актьорско и танцово изкуство 
са едно цяло и има своите уникални характеристики, продиктувани от музикална-
та форма, ритъма и стила. Тази статия подчертава предизвикателствата, които 
стоят пред певеца-актьор при неговата работа и съответно повдига въпроса за 
педагогическия подход в обучението на изпълнители за музикален театър.

Ключови думи: Музикален театър, актьорство, пеене, танц, обучение.

ISSUES IN MUSICAL THEATRE ACTING TRAINING
Chief Asst. Prof. Petar Odazhiev, PhD 
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Sofia, Bulgaria 
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Abstract: Musical theater has its own specificity, in which music connects all the 
elements of the action. In most cases, these are strictly structures created by the authors 
of music and lyrics, incomparable with those in drama, opera, and operetta. Acting in 
musical theatre requires a specific approach to psychophysical action, in which vocal, 
acting, and dance are one and have their unique characteristics. This article highlights 
the challenges in musical theatre acting and accordingly raises questions regarding the 
pedagogical approach in musical theater training.

Keywords: Musical Theatre, Acting, Singing, Dancing, Training.

В световната педагогика липсва единен, научно и художествено прове-
рен модел за обучение на актьори-певци за музикален театър, който да съче-
тава в правилните пропорции вокалната, актьорска и танцова техника, при 
това – с оглед на специалните естетически изисквания на жанра. В тази ста-
тия, без да бъда изчерпателен, ще обърна внимание на някои особености от 

mailto:peteoda@gmail.com
mailto:peteoda@gmail.com


294

елементите на вътрешната и външната актьорска техника като основание 
за избор на тренингови и репетиционни упражнения за музикален театър.

Анализирайки проблемите на вниманието на актьора-певец като част 
от неговата психотехника, трябва да се отбележи, че то има своя специфика. 
Изпълнителят трябва да насочва своето внимание така, че да съобрази по-
ведението си с театралната условност, музиката, пластиката, ритъма; трябва 
да изпълнява определения от режисьора мизансцен и в същото време да сле-
ди диригента; трябва да съгласува своето поведение с това на партньорите 
и със заобикалящата го среда; да преценява всяко свое движение; да пее с 
пределна изразителност при максимална концентрация; да отчита реакцията 
на публиката. Всичко това налага изключителна мобилизация на внимание-
то. Или – изисква трениране на многослойно внимание. Не е достатъчно за 
актьора-певец да бъде просто съсредоточен на сцената и да умее да насочва 
вниманието си от един обект към друг. Дори в живота човек не може да бъде 
в еднаква степен съсредоточен върху няколко обекта едновременно. Следо-
вателно и не може в един и същи момент и с еднакво внимание да следи за 
своето поведение на сцената, за поведението на партньорите и т.н. Тогава на 
какво първо да обръща внимание в определен момент от сценичния си жи-
вот? И така възниква въпросът за правилния избор на обекта на внимание. 

Aктьорът-певец съвместява в себе си и твореца, и собственото си тво-
рение – образа. Образът си живее своя живот и по логиката на живота във 
всеки един момент си има този или онзи обект на внимание. Изпълнителят, 
като човек и творец, също живее със своите интереси, които са различни 
от образа. Как могат да се обединят интересите и на двамата в един човек 
– актьора-певец? Върху какво да се съсредоточи той своето внимание – на 
образа или на твореца? Или да се допусне, че действащото лице трябва да 
види пред себе си развълнувано море, а изпълнителят най-често вижда ук-
репванията на декора и сценичните работници, които произвеждат „шума 
на морето“. Как се примиряват между себе си образът и актьорът, морето и 
декорът, шумът на вълните и прочие? И така възниква въпросът за субекта 
на внимание.

Тук е мястото да се уточни, че вниманието може да бъде произволно 
или непроизволно, а в зависимост от обекта различаваме външно и вътрешно 
внимание. Обектите на външното внимание са от заобикалящати ни дейст-
вителност (одушевени и неудушевени) и звуците. В зависимост от органа, 
с който човек осъществява външното внимание, то може да бъде зрително, 
слухово, осезателно, обонятелно и вкусово. Сред тях зрителното и слухово-
то са видовете внимание, които главно касаят работата на сцена. Обекти на 
вътрешното внимание са онези усещания, които се пораждат от физиоло-
гически (глад, жажда, болка) и психически (мисли, чувства, въображение, 
фантазия) дразнители.
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Външното внимание е непроизволно внимание (пасивно) и като чист 
вид не може да бъде свързано дълго с един обект. То или се прехвърля на 
друг обект, или към него се присъединява и вътрешното внимание, обу-
словено като мисловен процес. Така се получава сложната форма на външ-
но-вътрешно внимание, когато обектът на внимание едновременно е външен 
дразнител и възбудител на мисловен процес. Пример за такъв тип внимание 
е човек, който, докато рови из чекмеджето на бюрото си, попада на снимка. 
В първия момент работи външното внимание – непроизволен рефлекс „Кой 
е човекът от снимката?“. Следва активно вглеждане, в съчетание с активна 
работа на съзнанието: човек се мъчи да си спомни кой е на снимката. Из-
вестно време има равновесие на външното и вътрешното съзнание. И накрая 
човек си спомня. Външният обект отстъпва на заден план, макар че снимката 
е все още в ръката, но човек вече почти не я вижда, съзнанието му е заето от 
спомена. Вътрешното внимание сега преобладава. Накрая ръката на човека 
се отпуска на коляното му  – той целият е обладан от спомена. Неговото вни-
мание е вътрешно и неволно. Но в един момент човекът изпуска снимката и 
тя пада на пода. Звукът от падането го извежда от състоянието на вътрешна 
съсредоточеност и предизвиква у него неволна реакция, в резултат на кое-
то снимката отнова става обект на външното внимание. Човекът трябва да 
реши дали да запази снимката или да я унищожи. И отново се съчетават 
външното и вътрешното внимание. И така нататък.

Друг елемент на спецификата на психотехниката на актьора-певец е 
въображението. То се състои в умението тънко да се улавя смяната на ко-
лорита в хармонията, нюансите на музикалното звучене, внимателно да се 
вслушва в подчертания от композитора смислов или музикален акцент във 
вокалната фраза, да си представя ярко характерите, отношенията, преживя-
ванията на измислените персонажи в съответствие с конкретните жизнени 
обстоятелства от техния живот, да си нарисува картината на действията на 
персонажа, неговия външен облик, взаимоотношенията с околните, обста-
новката, в която стават събитията, в крайна сметка, актьорът-певец трябва 
да създаде във въображението си жив образ.

Трябва да се уточни, че актьорското въображение е особена форма на 
човешкото мислене. Именно с помощта на мисленето, като насочва внима-
нието си към даден обект, актьорът-певец излиза извън пределите на конкре-
тиката. Той/тя приписва на обекта такива свойства, каквито обектът не при-
тежава и със силата на творческото мислене включва този обект в ситуации, 
в които обектът никога не е попадал, няма и да попадне. Така актьорът-певец 
преобразува обекта като го превръща в нещо друго, чиито свойства и ка-
чества съществуват само в субективното съзнание на актьора.

Колкото повече актьорът-певец стимулира и тренира своята фантазия, 
толкова по-голяма ще е възможността да комуникира със своя герой на сце-
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ната в дълбочина и със смислена натовареност. Един от начините да се тре-
нира фантазията е да се импровизират (изучават, интерпретират по няколко 
начина) и двата типа сценарий – говоримият и изпятият. Упражненията на 
малка сцена могат дори да станат част от изпълнението на сцената. Въпре-
ки че основата на импровизацията е наличието на свобода, тя трябва да е 
структурирана – да има начало, среда и край. Всяка импровизация трябва да 
рефлектира балансирана драматична сцена и да има драматична структура.

Упражненията по импровизация имат за цел да „разчупят леда“, те са 
направена така, че да са под формата на игра и да разбият всички стени, кои-
то ни пречат да се отворим и да пуснем въображението си на свобода. Този 
тип упражнениия ни вадят от обвивките на притесненията и задръжките, с 
които сме се загърнали в „реалния свят“. Упражненията за „разбиване на 
леда“ са наивни, но точно това помага да влезем в света на фантазията, кой-
то е създаден от нашето въображение и да споделим този свят с останалите. 
Освен че отключват фантазията, упражненията по импровизация ни помагат 
да се отървем от задръжките си. Те също така помагат да се изгради среда на 
взаимна подкрепа, в която актьорите могат да работят заедно, за да постиг-
нат една обща цел – пълноценно взаимодействие на сцената. 

Импровизацията не е само средство за тренинг, тя е пътят към постига-
нето на реализъм на сцената. В живота ние импровизираме повечето си реак-
ции и отговори. Импровизацията качва спонтанността на реалния живот на 
сцената. Тя също изисква от нас да сме способни да гледаме и слушаме, за да 
можем да съставим отговора си непосредствено, без предварителна репети-
ция и заучени реплики. Друго преимущество, което ни дават упражненията 
по импровизация, е възможността да се разпознават ключовите елементи на 
драмата като такава. Участниците разпознават моментите, изпълнени с ин-
тензитет, както и елементите, които са важни във всички драматични сцени. 
А те са: 1. Представяне на героите; 2. Представяне на проблема и разделе-
нието, което е резултат от опониращи си страни в конфликта; 3. Разрешение 
на проблема и изчистен край на сцената. 

Друг инструмент за вокална импровизация – „безсмислиците“, са замя-
ната на разпознаваемите думи с безсмислени срички. Това е вокално изра-
зяване, което съпровожда действие. Когато актьорът-певец се абстрахира от 
значението на текста, яснотата на изразяване зависи само от изражението на 
лицето и от жестовете, а не от думите. Актьорът-певец се научава да изра-
зява, а не да съобщава. Напрежението в тялото се освобождава, защото сега 
тялото е инструмент за изразяване. Пантомимата не би постигнала същите 
резултати. „Безсмислиците“ създават действие. По същия начин, действието 
създава „безсмислиците“. Най-добрият начин да се завърши една импрови-
зация е да съдържа ясна структура. Когато се работи върху упражнение по 
импровизация, не трябва да се забравя за основните елементи на драмата: 
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представяне на героите, на проблема, разрешение на проблема и удовлетво-
ряващо заключение.

Обръщайки се към проблема за емоционалността на актьора-певец е 
уместно да се постави въпросът за това какви са емоциите, с които той си 
служи. Трябва да се отбележи разликата: в драматичното изкуство актьор-
ът извлича емоциите (понякога изключително сложни и комбинирани) от 
себе си, в музикалния театър – те са закодирани в музикалната партитура. 
В театъра драматичният текст също предполага емоции, но липсва опо-
средстването – така, както това прави звучащата музика. Музиката, прозву-
чала в оркестъра, както и изпълнена във вокалната партия, вече провокира, 
събужда на подсъзнателно ниво някакви емоции. За това в частност пише и 
руският музиковед Борис Асафиев: „Ако композиторът извършва работа и 
по този начин изразходва част от своята жизнена енергия, то конкретният 
вид на тази работа – музикалното произведение, ще бъде вид, в който се 
превръща енергията на композитора. Докато произведението не звучи, не се 
интонира, то все едно не съществува. Различните форми на неговото инто-
ниране, започвайки от мисленото озвучаване или „четенето“ на партитурата, 
после изпълнението при прехвърлянето й, или, накрая, в истинския й вид, 
превръщат потенциалната енергия на проинтонирана от композитора музика 
в кинетичната енергия на звученето (възпроизвеждането), преминаващо на 
свой ред в акта на слушане на музиката в нов вид енергия – „душевно пре-
живяване“. [Асафьев Б., 1971]

Така че при актьора-певец застава въпросът не как да роди емоцията, 
а как да „настрои“ своя инструмент така, че да може да отрази музикалната 
линия в цялата й сила, дълбочина и  нюансираност. Или – застава въпро-
сът за музикалната възприемчивост и отзивчивост. Възприятията на актьо-
ра-певец, които да водят до действено-емоционален отклик, трябва да бъдат 
насочени главно в областта на музикалното, той трябва да бъде трениран, 
обучаван да слуша и да чува. Както и да се научи да чува съотношенията на 
драматичната структура в емоционалността на музиката. А след това и да 
може свободно да откликне на музикалната провокация чрез силата и ду-
шевно-нюансираното богатство на гласа си. 

Сценичната емоционалност (дори инспирирана от музиката) е много 
личен и понякога болезнен психологически процес – за актьора-певец, който 
не е обучен да „оголва“ до прозрачност (по Гротовски) душевните си проце-
си. Точно за това са толкова популярни и различните видове щампи – ими-
тации, обозначения на чувствата, които могат да бъдат по-малко или по-на-
трапчиво разпознаваеми, но все едно си остават като механични улеснения. 
Театралните и оперни школи до XX в. разполагат с множество „методики“ 
за подобни щампи. „В комичната опера от края на XVII в във Франция е 
имало „интонационен речник“ – дванадесет типа кратки мелодии, предназ-
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начени за изразяването на определени чувства – радост, страх, насмешка. 
Този мелодичен материал се съпровожда от типизирани жестове, разбираем 
и общоприет начин за пластическо обозначаване на сценичните чувства и 
положения“. [Богатирев, В., 2011] Могат да се приведат и други редица при-
мери за таблици, в които са посочени чувствата и са показани начините им за 
изиграване. Истинска емоция се поражда само у талантливия актьор-певец 
– интуитивно, като съчетание на природното качество емпатия и сценичната 
свобода, необходима за каквото и да е изразяване. 

Не бива да се бърка „щампата“ с онази „студенина“, за която говори 
Дени Дидро, необходима на въздействие върху публиката. „Щампата“ е без-
помощно дилетантско средство, докато „студенината“, която описва Дидро, 
е средство, с което се контролира емоцията, за да стене тя предмет на високо 
изкуство. Теорията на Дидро не изключва емоционалността – както това по-
някога погрешно се смята. Това може да се открие, ако вникнем в следните 
му думи: „Преди да произнесе: „Вие плачете, Заира“ или „Вие ще останете 
там, дъще моя“, изпълнителят дълго се вслушва в себе си, вслушва се и в 
онзи момент, когато ви разтърсва, и целият му талант не е в това да чувства, 
както вие си мислите, а по най-тънкия начин да предаде външните знаци на 
чувствата и така да ви излъже. Виковете на скръбта отчетливо са обозначени 
в слуха, жестовете на отчаяние са запечатани в паметта и са били предва-
рително научени пред огледалото. Певецът-актьор знае със съвършена точ-
ност в кой момент ще извади кърпичката си и в кой момент ще му текат 
сълзите. Чакайте ги при определена дума, на определена сричка, не по-рано 
и не по-късно. Този треперещ глас, разтрисащо се тяло, подкосени крака, 
припадъци, бурни проблясъци – всичко това е най-чисто подражание, пред-
варително утвърден урок, великолепно, по думите на Дидро „маймунство“.  
[Дидро, Д., 1981]

Много ясно се вижда, че певецът-актьор, който се „вслушва“ в себе си 
– е дълбоко концентриран изпълнител – който едновременно е съсредоточен 
и върху чувството, и върху контрола му. Целият процес на предварителна 
работа върху емоциите, който Дидро така красноречиво описва, несъмнено 
включва и самото преживяване на чувствата – като предварителна подго-
товка, като обект на изучаване. Но тук чувството не трябва да се появи пред 
зрителя като „суров материал“, а подадено в красивата опаковка на изку-
ството – то самото вече се превръща в изкуство – т.е. в опосредствано, пре-
работено явление, което цели тъкмо ефекта върху публиката, а не е само-
целно-субективно явление. Не напразно то влиза в системата на изразните 
средства на спектакъла – всички страсти на актьора и техният израз влизат в 
системата на декламацията, те са подчинени на закона на единството, те по 
определен начин са подбрани и са хармонично поставени. Или – то е худо-
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жествена цел, докато при Станиславски то е само средство, едно от средства-
та, осигуряващи психологическото поведение. 

Всъщност, в парадокса на актьора много ясно е обозначена граница-
та между „личните“ чувства и „творческите“ чувства. Дидро има предвид 
свръхличния, идеален характер на страстите и душевните движения, те не 
са натуралните, жизнените чувства на този или онзи актьор, те са изкустве-
ни, създадени са посредством творческата сила на човека и като изкуствени 
творения трябва да се разглеждат така, както се разглеждат романът, статуя-
та, сонатата. Поради тези си особености те по съдържание се различават от 
съответните чувства на самия актьор. „Гладиаторът от древността – казва 
Дидро – подобно на великия актьор, и великият актьор, подобно на античния 
гладиатор, умира не така, както се умира в леглото. Те трябва да изобразят 
пред нас друга смърт, за да ни се харесат, и зрителят чувства, че голата исти-
на на движенията, ако е неукрасена, би била дребна и би противоречила на 
поезията на цялото.“ [Дидро, Д., 1981]

Като обобщение да подчертая, че тренингът на актьора-певец по от-
ношение елементите на вътрешната и външната актьорска техника, експре-
сивността, възможностите, които се разкриват в полето на пластическата 
изразителност, е много съществена част от подготовката за сцена. Това е 
майсторство от висока класа, което си струва да се усвои наред с постигане-
то на тънкостите в сферата на вокалната техника. Според думите на извест-
ната американска вокална педагожка Джоан Дорнеман: „Визуалното днес 
има огромно значение. Артистът трябва да изглежда и да се движи съобраз-
но ролята. Просто „да го изпея“ вече не работи, ако разбира се, не сте гений 
– тогава няма за какво да се притеснявате.“ [Dornemann, A.,]
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ПРОГРАМИРАНИ ПОТЕНЦИИ  
ПРИ НАЧАЛНИЯ ЕТАП ОТ ОБУЧЕНИЕТО  

ПО ОРКЕСТРАЦИЯ В ОНЛАЙН СРЕДА
гл. ас. д-р Георги Д. Шамлиев, 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: В доклада се разглежда потенциалът на предварително заложени 
идеи (наричаме ги „Матрица“) в симфоничната партитура. Те насочват студента 
към конкретен вариант на оркестрация при предварително зададен клавирен откъс. 
В педагогическата ми практика се оказа, че подобен подход е особено ефективно 
средство в онлайн обучението. То подпомага и подсигурява практическото овладя-
ване на основни компоненти от началния етап в обучението по оркестрация.

Ключови думи: оркестрация, обучение по оркестрация, програмирано постро-
ение, матрица.

PROGRAMMED POTENCIES AT THE INITIAL 
STAGE OF ORCHESTRATION TRAINING  

IN AN ONLINE ENVIRONMENT 
Chief Ass. Georgi D. Shamliev, PhD 

AMDFA “Prof. Assen Diamandiev“ – Plovdiv

Resume: The report examines the potential of pre-set ideas (called „Matrix“) in 
the symphonic score. They direct the student to a specific variant of orchestration with a 
pre-set piano passage. In my pedagogical practice, it turned out that such an approach is 
a particularly effective method in online learning. It supports and ensures the practical 
mastery of basic components from the initial stage in orchestration training.

Keywords: orchestration, orchestration training, programmed construction, Matrix.

В обучението по оркестрация като основна практика се залага на ор-
кестрирането по зададен клавирен откъс Първата и най-важна задача пред 
студента е правилно да се ориентира в клавирната фактура – най-кратко това 
включва умението да се разграничават различните музикални елементи: ме-
лодия, хармония, бас, контрапунктични гласове и пр. При това тази задача 
невинаги е толкова лесна. Например, не са редки случаите, когато мелодията 
е скрита във вътрешни гласове и по законите на оркестрацията е необхо-
димо тя да бъде откроена, отделена, в това число и темброво. Аналогични 
проблеми се срещат и при определянето на хармоничните гласове. Тук изис-
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кването е да се установи колко гласна е хармонията, има ли необходимост от 
изравняване броя на гласовете, т.е. дали се налага добавяне или редуциране 
на тонове от състава на акорда. Не на последно място – от значение е и мело-
дическото разположение на хармоничния блок, което, с оглед на оркестрови 
съображения, може да се отличава от това в клавирната творба.

Наред с горепосочените указания, свързани с най-общи (както и с мно-
го други) теоретични положения, основна роля за усвояването на учебния 
материал по дисциплината имат и практическите упражнения. Те са онова 
последно звено в процеса на обучението, което осигурява необходимата вза-
имовръзка между теория и практика. Всъщност, упражнението е този ва-
жен сегмент, който ще позволи студентът да приложи успешно натрупаните 
знания върху оркестровата партитура, а защо не и да вложи творчество. То 
се изразява в това какви инструменти да се използват (на практика всеки 
инструмент може да изпълнява почти всичко, с изключение на баса, особено 
в по-ниска теситура, когато обичайно се прибягва до ниско звучащи инстру-
менти), как да се съчетаят, как да се организира оркестърът – в един, два, три 
или четири плана и т.н.

През последните две години, обстоятелствата наложиха образователна-
та система в България изцяло да премине в онлайн среда, с някои изключе-
ния и то за кратко. Днес от дистанцията на времето констатирам, че за спе-
цификата на обучението в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив, 
най-проблематични се оказаха практическите занятия онлайн. Вероятно със 
същата сила това се отнася и за другите висши учебни заведения. Ако при-
емем, че теоретичната (лекционна) част се възприема относително добре, 
благодарение и на технологиите, то не така стои въпросът с упражненията. 
Като преподавател в академията, обичайна практика бе да възлагам задания 
на студентите в Google classroom и пак там писмено и поименно да отбеляз-
вам грешки, да коментирам или да давам препоръки. За съжаление, подобен 
подход не се оказа най-ефективното средство за практическото овладяване 
на дисциплината оркестрация. Причината за това, по мое мнение, се крие 
в липсата на обратна връзка, на непосредственото общуване „лице в лице“ 
между Учител и Ученик. 

Разсъждавайки как мога да подобря качеството на обучение в онлайн 
среда, осъзнах, че студентите, поставени в такива условия, имат нужда от 
много по-голяма конкретика, т.е. да бъдат насочени към конкретен модел 
за оркестриране. Приех, че такъв метод на работа ще минимизира щетите 
от отсъствието на „живия“ контакт. Заедно с това считам, че в ранния етап 
от обучението е естествено студентът да бъде подкрепен малко повече от 
страна на преподавателя.
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За целите на настоящия доклад уточнявам, че ще оперирам с понятие-
то „Матрица“ и въвеждам следната дефиниция за него: „Матрицата пред-
ставлява програмирано построение, в което се залагат конкретни идеи за 
оркестриране от клавирен откъс“.

За да илюстрираме същността на Матрицата, нека се спрем на клави-
рен откъс, от сонатното творчество на Бетховен:

Пример 1: Бетховен, соната № 7, клавир за оркестрация

Клавирният откъс представлява кратка интродукция и период с пов-
торен строеж. На пръв поглед се забелязва наличие на мелодия и акомпа-
нимент в лява ръка под формата на арпежи. Препоръчително е, преди да се 
пристъпи към оркестриране, да се подготви т. нар. „работна скица“, в която 
горният музикален пример да бъде приведен в готов оркестров вид. Това 
означава да бъдат ясно разграничени трите фактурни елемента: мелодия, 
хармонични гласове и бас:

Пример 2: Работна скица в оркестров вид

Арпежите от оригиналното клавирно изложение са преобразувани в 
тригласни акорди (възможно е да бъдат и четиригласни при удвояване на 
най-ниския тон (f) една октава по-високо) със запазена осминова пулсация, 
подобно на замисъла на автора. Мелодическото разположение на акорда 
също е от значение. В случая то е съобразено с мелодията, тъй като едно от 
основните изисквания при оркестрирането е разстоянието между хармо-
ничните гласове и мелодията да не надхвърля октава. Това правило произ-
лиза от обстоятелството, че по вертикал не бива да има празнина. Обратният 
случай би довел до вялост в общия оркестров звук.

Басът също е обособен като отделен фактурен елемент. Прави впечат-
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ление, че удвоеният тон октава по-ниско е в щрих стакато. Имайки предвид 
бързото темпо, този подход ще открои баса и допълнително ще внесе ритми-
чески импулс. Ако този фактурен елемент бъде поверен на щрайха, е естест-
вено да бъде изписан за партията на виолончели и контрабаси, като послед-
ните трябва да се представят в щрих пицикато (с пръсти). Подобни случаи са 
често срещани и характерни за струнно-лъковата група в оркестъра.

Басът и хармонията, макар и теоретично да са отделни фактурни еле-
менти, са неразривно свързани. Затова се препоръчва в оркестъра те да бъдат 
поверявани на една оркестрова група – на струнните, на медните, на дърве-
ните духови инструменти или в комбинация в зависимост от конкретните 
нужди и това в колко плана е организиран оркестърът.

Специално внимание заслужава да се обърне и на начина, по който са 
разположени басът и хармоничните гласове. Спазен е обертоновият прин-
цип при раздаването на гласовете, т.е. по вертикал от долу нагоре следват 
интервалите октава, квинта, кварта, терца и т.н. Обертоновият принцип 
най-общо означава, че в ниска теситура се използва широкото разположение 
на гласовете, а във висока се преминава към тясно разположение. Това пра-
вило изхожда от чисто акустични принципи, например ниски тонове в тясно 
разположение ще доведе до „гъсто“, много плътно и мрачно звучене.

Последно бих откроил, че в работната скица всеки фактурен елемент – 
мелодия, хармония и бас, са разположени теситурно всеки на своя „писта“. 
С други думи, нито един от елементите не влиза в зоната на другия, избе-
гнато е кръстосване, което ще доведе до отчетливото им диференциране в 
общия оркестров звук.

Анализ на заложените идеи в „Матрица“ (виж: Пример 3: Матрица):
Интродукцията е реализирана чрез оркестровия похват „tutti“ (всич-

ки). Спазени са следните правила: щрайхът обхваща целия звуков диапа-
зон по вертикала от d – f3. По този начин струнно-лъковата група обгръща 
общата звукова маса в целия оркестър; Медните духови инструменти, като 
най-силни, са разположени в средна теситура, а дървените във висока, за да 
се противопоставят (изравнят) с тях. С оглед на началния етап от обучение-
то, в матрицата е предвидено студентите да анализират осъществяването на 
похвата „tutti“.

За първото полуизречение е планирано щрайхът да поеме всички фак-
турни елементи, т.е. оркестър в един план – мелодия на първи цигулки, три-
гласните акорди се поделят между втори цигулки и виолите – приложен е 
често срещан прийом: виолите свирят двуглас (non div., без разделяне на 
партията), като обкръжават вторите цигулки, на които е възложен средният, 
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вътрешен глас от хармонията. Басът е раздаден на виолончели и удвоен в 
контрабаси в щрих пицикато. Необходимо е да напомня, че контрабасът е 
ниско транспониращ инструмент: звучи октава по-ниско от написаното, съ-
ответно нотите се пишат октава по-високо от действителното звучене. За да 
се осъществи реално звучене в октави, е коректно партиите на виолончели и 
контрабаси да са изписани в унисон, както се вижда и от матрицата.

Ролята на кларинетите има двояко значение: от една страна, тонът „f1“ 
(по реално звучене) може да се възприеме като четвърти хармоничен глас, 
а от друга страна, с дългото си продължително звучене да се третира и като 
лек педален тон. И в двата случая, от гледна точка на дисциплината оркес-
трация, определена оркестрова група (щрайх) се попълва с инструмент/и 
от друга група (дървена, два кларинета). Целта на вторите е да подпомогне 
щрайха като същевременно остане скрит в общата звукова маса. 

Второто полуизречение е с повторен строеж и не предлага нов музика-
лен материал или някаква нова организация на фактурните елементи. Оби-
чайно в подобни случаи се търси друг вариант на оркестриране, с което да се 
внесе разнообразие. От такт 7 към щрайха се добавят за уплътняване и дър-
вената духова група, които също ще поемат всички фактурни елементи (т.е. 
двете групи са представени в един оркестров план): мелодията се поверява 
на двете флейти в октава, тригласната хармония се разпределя между обоите 
и кларинетите. Тук е важно да се обърне внимание, че обоите са в ниския си 
регистър (b-g1) и, за да не надделеят, третият глас е допълнително уплътнен 
с два кларинета (в партитурата е отбелязано с a duo, а2, т.е и двата); удвое-
ната басова партия е разпределена между двата фагота.

Вторият план в оркестъра е възлагането на ритмизиран педал в мед-
ната духова група и по-точно на двете корни. Избран е общ хармоничен тон 
(„f“), удвоен в октава и разположен в средна теситура. 
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Пример 3: Матрица
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Находчив момент представлява „заиграването“ между валдхорни, вио-
лончели и контрабаси, които са поставени в отношение на комплементарен 
ритъм. Когато едните инструменти изпълняват дълъг тон, другите се проти-
вопоставят с осминово движение, и обратно.

Представеният общ анализ на матрицата насочва към един от въз-
можните варианти за оркестриране. Напълно приемливо е, дори и препо-
ръчително, същият клавирен откъс да се оркестрира отново, по нов начин. 
Предимството на подобен подход е, че студентите вече познават „материята“ 
– хармонията, правилното свързване на акордите, общите тонове, които мо-
гат да послужат за педален тон, но примерно дадени в друга група и инстру-
мент/и, и т.н. Най-важното е, че обучаваният изпробва различни варианти на 
оркестрация, което несъмнено ще доведе до усъвършенстване на неговите 
практически умения.

Тук специално трябва да се обърне внимание, че програмираните по-
строения („Матрици“) не са ново явление в българската учебно-образова-
телна литература. Подобни планирани структури се срещат и в „Упражне-
ния по симфонична оркестрация“ Ч. 1 (София, 1994), Ч. 2 и Ч. 3 (Пловдив 
2001) на проф. Ангел Ангелов, д.н.

Матрици се откриват и в други музикално-теоретични дисциплини. 
Следващият пример е взет от учебното пособие „Задачи по хармония“ (Со-
фия, 1976) на Цветан Цветанов:

Пример 4: Матрица в дисциплината „Хармония“

Задачата, която поставя авторът е да се попълнят партиите на алта и 
тенора, като се използват квинтакорди и секстакорди на основните тризву-
чия – T, S, D, както и да се направи хармоничен анализ. Разписаният бас 
насочва студента към конкретно решение с ясно хармонично положение на 
акорда, следователно подобни примери можем да тълкуваме като Матрици. 
Налице са ясно заложени идеи, които имат за цел да подпомогнат студента в 
началния етап от обучението по хармония.
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Програмираните построения могат да се прилагат и в обучението по 
полифония. В Пример 5 се илюстрира въведена от мен Матрица в дисципли-
ната „Полифония“:

Пример 5. Матрица в дисциплината „Полифония“

Буквените означения  в Матрицата подсказват, че студентът трябва да 
реализира каноническа имитация с три пропости и три риспости. Планира-
на е и т.нар. финална пропоста, която е огледална и в аугментация (двойно 
увеличение на нотните стойности) едновременно. Отбелязани са също и так-
товете, в които се преминава в условията на свободен двуглас. Последните 
два такта във високата мелодия е осъществена каденца:

Заключение:
Основната цел на настоящата разработка е да се демонстрира практи-

ческото приложение на програмирано построение, което дефинираме „Ма-
трица“, в дисциплината оркестрация. В своята същност, то насочва студента 
към конкретен вариант на оркестриране, с което се оказва изключително 
ефективно средство за придобиване на практически умения, и то в средата 
на онлайн обучение, където връзката Учител и Ученик е нарушена.

Изключително важно е да се отбележи, че преди да се премине към 
практически занятия, е задължително студентът да стъпи върху сериозна 
теоретична основа. Представените анализи в доклада на работната скица и 
матрицата имат за цел именно да покажат необходимостта от теоретичното 
овладяване на оркестровата материя.

Изтъкнатият в края на изложението факт, че подобен подход на препо-
даване не е нов за българската музикално-образователна система, насочва 
към подчертаване на приемствеността и възможностите за иновативното му 
приложение. Демонстрирам как матрицата успешно може да се имплантира 
и в дисциплини като хармония, полифония. Това означава, че Матрицата 
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може да се яви и като помощно средство при опита ни да осъществяваме ин-
тердисциплинарни връзки между хармонията, оркестрацията, полифонията. 
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ВЛИЯНИЕ НА ДИСТАНЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ 
ВЪРХУ ИЗБОРА НА УЧИТЕЛСКАТА КАРИЕРА  

ОТ СТУДЕНТИТЕ, ИЗУЧАВАЩИ СПЕЦИАЛНОСТИ 
В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО

гл. ас. д-р Лилия Бабакова 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“

Резюме: В настоящата статия се търси връзка между ангажираността 
в онлайн обучението и мотивацията за избор на учителската професия при сту-
денти, изучаващи специалности в областта на изкуството, някои от които са с 
педагогически профил. През последните две години дистанционното обучение се 
превърна в предизвикателство както за висшите училища, така и за общообразо-
вателните. Ето защо бе проведено изследване сред 99 човека, целящо да установи 
дали дистанционното обучение не се е превърнало във фактор, който да демоти-
вира студентите да се насочат към учителската професия. Чрез многофакторен 
дисперсионен анализ и чрез корелационен анализ се установи, че няма пряка връзка 
между тези два конструкта. Въпреки предизвикателствата на дистанционното 
обучение, голяма част от студентите продължават да бъдат кариерно насочени 
към учителската професия и особено тези от четвърти курс и тези, които изуча-
ват педагогически специалности.

Ключови думи: онлайн обучение, мотивация, специалности в областта на из-
куството 

INFLUENCE OF DISTANCE LEARNING  
ON THE CHOICE OF TEACHER CAREER  
BY STUDENTS STUDYING SPECIALTIES  

IN THE FIELD OF ART
Chief Asst. Lilia Babakova, PhD 

AMDFA „Prof. Assen Diamandiev“ – Plovdiv

Abstract. This article examines the relationship between engagement in online 
learning and motivation to choose the teaching profession for students studying arts, some 
of whom have a pedagogical profile. In the last two years, distance learning has become 
a challenge for both higher education and general education. Therefore, a survey of 99 
people was conducted to determine whether distance learning has become a factor in 
motivating students to pursue the teaching profession. By multivariate analysis of variance 
and by correlation analysis, it was found that there is no direct relationship between these 
two constructs. Despite the challenges of distance learning, many students continue to be 
career-oriented in the teaching profession, especially those in the fourth year and those 
who study pedagogical specialties. 

Keywords: online learning, motivation, specialties in the field of art
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Ковид пандемията принуди голяма част от българските общообразова-
телни? и висши учебни заведения да потърсят алтернативни форми на кому-
никация и обучение като дистанционното обучение. В научната литература 
съществуват много изследвания, доказващи, че дистанционното обучение 
може да има както успешни и благополучни резултати, така и не толкова 
удовлетворителни. Например някои автори установяват, че дистанционното 
обучение е предиктор за високи учебни постижения и мотивация, а също 
така то провокира способността за мислене и разсъждаване, тъй като е дос-
тъпно, гъвкаво удобно и позволява на учащите да вземат участие в него, 
независимо от географските мащаби или професионалната ангажираност 
на студентите. [McPhee and Söderström, 2012] Други автори обаче разглеж-
дат дистанционното обучение доста скептично и установяват, че студенти-
те, които учат в тази форма на обучение, е по-вероятно да отпаднат, поради 
ниската им ангажираност в него, в сравнение с традиционното обучение. 
Разстоянието между преподаватели и студенти затруднява пълноценната ко-
муникация и интеракция и това пречи на взимането на участие в часовете. 
[Lee, Choi, 2011] Освен това този тип обучение изисква и допълнителна под-
готовка и компетентност от страна на самия преподавател, която включва ко-
муникационни умения, техническа компетентност, предоставяне на обратна 
връзка, административни умения, наблюдение на обучението и резултатите 
от него и осигуряване на подкрепа на студентите.

Контролът върху напредъка на студентите, установяването на техните 
проблеми или бариери при усвояването на материала е по-трудно приложим, 
отколкото при традиционното обучение. [Roddy et al., 2017] Ангажираността 
на студентите в обучението е ключова тема в психологията и педагогиката, 
тъй като засяга други явления и процеси, като мотивацията и академичната 
ефективност в образователния процес. Влизането в университета е предиз-
викателство и стрес за самите студенти, тъй като те са изправени пред не-
очаквани изисквания: академичната работа нараства внезапно, изучават се 
нови и непознати дисциплини, има по-малко подкрепа от учители, нови ко-
леги, трудно се съчетава работата с учебните сесии и др. Когато студентите 
са силно ангажирани с учебния процес, те могат да подобрят академичните 
си постижения, критично мислене, оценките, след което получените знания 
могат да се приложат в реалния живот.  [Carini, et al., 2006]  Студентската 
ангажираност е показател за качеството на образование, а също и за успеха 
на висшето образование. [Maina-Okori N., 2019]

През последното десетилетие образователни експерти алармират за 
една от основните слабости в обучението в общото образование – дистан-
цирането на учителя от модела на възприятие на подрастващите. [Kolovska, 
2021] Някои изследователи, като Roddy и негови колеги отбелязват, че при 
онлайн обучението преподавателите имат важна роля за успеха на студенти-
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те. Те отбелязват, че при липсата на богатството от взаимодействия, които 
получават студентите във вуза, преподавателите имат още по-важна роля за 
подпомагането и ангажирането при усвояването на учебния материал и съ-
ответно неговото успешно и ползотворно завършване от студентите. Така 
преподавателите имат ключова роля за мотивацията на студентите в онлайн 
обучението [Bolliger and Martindale, 2004], тъй като преподавателите обик-
новено могат да бъдат единствена отправна точка за контакт на студентите. 
Нещо повече, липсата на обратна връзка от преподавателите за това как се 
справят с учебния материал студентите или закъснелите отговори намаля-
ват удовлетвореността на студентите от онлайн обучението. [Bolliger and 
Martindale, 2004]

Други фактори, които могат да доведат до демотивация при студентите 
от онлайн обучението, са: по-високите нива на умора в сравнение с тради-
ционното обучение, техническите затруднения, продължителната изолация 
и липсата на контакти, объркване по отношение на учебното съдържание.

Всички тези фактори от онлайн обучението оказват вероятно и влияние 
върху това дали, след като завършат, студентите, следвали в дистанционна 
форма на обучение, ще се насочат към преподавателската професия, след 
като са видели, че онлайн обучението е било ефективно/неефективно, докато 
те са учили. Много голяма роля тук играе и практиката по музика или други 
изкуства в детската градина и в училище. Студентите – бъдещи учители по 
музика, работят в посока нейното добро планиране и успешно реализиране. 
[Коловска, 2016]  

Темата за избора на учителската професия като кариера е много акту-
ална, тъй като през последните години се наблюдава предприемане на голям 
брой мерки към повишаване на статуса на тази професия. Например в На-
ционалната стратегия за развитие на педагогическите кадри 2014 – 2020 се 
предвижда разработване на система от стимули, които да насочат младите 
хора да изберат специалности с педагогически профил: финансови стимули, 
стажове, условия за ускорено професионално развитие, програми за млади 
учители, осъвременяване на технологиите за работа, осигуряване на подкре-
пяща и стимулираща израстването среда и др. [Бабакова, Л., 2019]  

И не само дистанционно обучение може да повлияе върху избора на 
учителската професия като кариера, но също така интересите, способности-
те, ценностите, влиянието и мнението на заобикалящите хора и семейството, 
възможностите на човека, играят ключова роля при ориентирането към оп-
ределена професия. По-точно, изборът на преподавателска професия зависи 
и от политически решения, а също и от регулацията на пазара на труда. Со-
циално-икономическите условия и наличието на други възможности за зае-
тост оказват също влияние върху мотивацията на хората да започнат работа 
като учители. Сложната икономическа обстановка, многото свободни работ-
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ни позиции в частният сектор се явяват предпоставка повечето висшисти с 
учителска правоспособност да не се насочат към областта на образованието. 
При добри правителствени политики, като постепенното увеличаване на за-
платите на учителите, което се наблюдава през последните години, сигур-
ността на работното място, плащането на осигуровки на база реална заплата, 
би могло да се въздейства върху търсенето на потенциални кадри в сферата 
на образованието. [Бабакова, Л, 2019] Целта на настоящето изследване е 
да провери дали има връзка между дистанционното обучение и избора на 
учителската професия от студентите. По време на онлайн обучението много 
учители, работещи в училищата в страна, съобщаваха, че онлайн обучението 
ги натоварва повече, отколкото присъственото. Ето защо предположихме, че 
студентите, които също се обучават онлайн и наблюдават процеса на онлайн 
обучение, може да се разколебаят в своя избор за учителската професия.

Инструментариум: анкетна карта, съдържаща информация за пола, 
курса на обучение, специалността на студентите и въпрос дали биха иска-
ли да стартират като учители, веднага щом завършат висшето си образова-
ние; скàлата FIT Choice (фактори, влияещи за избора на учителската про-
фесия) [Watt и Richardson, 2007], съдържаща 15 субскàли, валидизирани за 
български контекст и с висока надеждност (удовлетвореност от избора на 
специалност, социален статус, работна тежест, експертност, заплата, социал-
но въздействие, учебен опит, социален принос, подобряване на социалната 
справедливост, формиране на бъдещето при деца и юноши, работа с деца 
и юноши, работно време, сигурност в професията, вътрешна мотивация за 
работа като учител и способности); модифицирана скала за измерване на 
ангажираността на студентите в онлайн обучението. [J. Lee, H. Song, A. 
Hong, 2019] Скàлата съдържа 27 айтема, оценяващи вътрешната мотивация 
на студентите да се ангажират с онлайн обучението, сътрудничеството меж-
ду студенти и преподаватели в онлайн среда и удовлетвореност от онлайн 
обучението.

Извадка: в проучването участие взеха общо 99 студента от АМТИИ 
„Проф. Асен Диамандиев“. От тях 28 са момчета, а 70 – момичета. Първо-
курсници са 36 човека, от втори курс – 25; трети курс – 26 и четвърти курс 
– 10. От изцяло педагогически специалност ( ПОМ и ПОИИ) са 39 човека, а 
останалите 58 – непедагогически. След завършване желание за работа като 
учител имат 61 човека, 18 души са заявили категорично, че не биха искали 
да работят като учители, а 20 човека все още не са наясно със своите планове 
за бъдещето. 

Влияние на факторите „пол“, курс на обучение“, „специалност“ и 
„желание за работа като учители“ върху избора на учителската профе-
сия като кариера сред студентите

Чрез многофакторен дисперсионен анализ се установиха следните ста-
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тистически значими различия:
zz По фактор „курс“ и скàла „социален статус“ 

На Фиг.1 се вижда, че четвъртокурсниците осъзнават най-добре соци-
алния статус, който има учителската професия. Разликата с останалите кур-
сове на обучение е статистически значима: F (73,254) = 3,109; р = 0,033 

Фиг. 1. Влияние на фактор „курс“ върху социалния статус на учителската професия

zz По фактор „курс“ и скàла „вътрешна мотивация за работа като учител“ 
На Фиг. 2 се вижда, че е налице тенденция четвъртокурсниците да 

изразяват ясна професионална ориентация към учителската професия и 
да имат желание и готовност да се сблъскат с всички предизвикателства, 
които тя предлага. Наблюдава се тенденция вътрешната мотивация на 
студентите да работят като учители да нараства с всяка изминала година, 
но най-очевадно това се осъществява в последната година на обучение: 
F (8,935) = 2,1713; р = 0,053.

Фиг. 2 Влияние на фактор „курс“ върху вътрешната мотивация за работа като учител 
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zz По фактор „специалност“ и скàла „експертност в учителската профе-
сия“ 
Налице е тенденция студентите от педагогическите специалности 

като „Педагогика на обучението по музика“ и „Педагогика на обучение-
то по изобразително изкуство“ да виждат необходимост за повече зна-
ния и по-добра експертност в професията „учител“, отколкото студентите 
от непедагогически специалности. Разликата е статистически значима: 
F (31,955) = 6,291; р = 0,015.

Фиг. 3. Влияние на фактор „Специалност“ върху възприятията за експертност за 
учителската професия

zz По факторите „пол“ и „курс“ и скàла „вътрешна мотивация за работа 
като учител“
На фиг. 4 се вижда как студентите от четвърти курс са най-вътрешно 

мотивирани да работят като учители. Наблюдава се лека тенденция тази кон-
статация да е в полза на мъжкия пол: F (13,520) = 4,105; р = 0,01.

Фиг. 4 Влияние на факторите „пол“ и „курс“ върху вътрешната мотивация за работа 
като учител
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По факторите „специалност“ и „старт в учителската кариера веднага 
след завършването на ВУ“ и скàла „вътрешната мотивация на студентите да 
работят като учители“.

Налице е силна тенденция студентите от педагогически и непедагоги-
чески специалности, които имат желание да започнат работа като учители, 
веднага щом завършат, да имат силна вътрешна мотивация да работят като 
учители: F (13,323) = 4,046; р = 0,022.

Фиг. 5. Влияние на фактор „специалност“ и фактор „старт в учителската кариера след 
завършване на университет“ върху вътрешната мотивация за работа като учител.

Взаимовръзка между дистанционно обучение и избора на учител-
ската професия като кариера.

С помощта на корелационен анализ установихме какви са взаимо-
връзките между трите скàли, измерващи дистанционното обучение (удо-
влетвореност от дистанционното обучение; вътрешна мотивация за учене в 
дистанционна форма на обучение; сътрудничество между преподаватели и 
студенти по време на дистанционното обучение) и петнадесетте скàли, из-
мерващи мотивацията за избор на учителската професия като кариера (удо-
влетвореност от избора на специалност, социален статус, работна тежест, 
експертност, заплата, социално въздействие, учебен опит, социален принос, 
подобряване на социалната справедливост, формиране на бъдещето при деца 
и юноши, работа с деца и юноши, работно време, сигурност в професията, 
вътрешна мотивация за работа като учител и способности).

От получените резултати може да се установи, че връзките между 
дистанционното обучение и скàлите, измерващи мотивацията на младите 
хора да изберат учителската професия, са слаби. Все пак се установи, че са 
налице следните статистически значими различия: между скàла социален 
статус и скалите удовлетвореност от дистанционното обучение (R = 0,211); 
р = 0,036; вътрешна мотивация да учене по време на дистанционното обу-



317

чение (R = 0,274); р = 0,006 и скала „сътрудничество между студенти и пре-
подаватели“ (R = 0,319); р = 0,001. Статистически значими различия има и 
по скàлите „заплата“ и „сътрудничество между студенти и преподаватели“ 
(R = 0,202; р = 0,045), между скала „учебен опит“ и „удовлетвореност от 
дистанционното обучение (R = 0,210; р = 0,037). Ниска, но положителна и 
статистически значима разлика има и по скàлите „формиране на бъдещето 
при деца и юноши“ и „вътрешна мотивация за учене“ по време на дистан-
ционното обучение (R = 0,199; р = 0,048), а също и „вътрешна мотивация за 
работа като учител“ и „вътрешна мотивация за учене по време на дистан-
ционното обучение“.

Дискусия. От направения корелационен анализ се установи, че има 
много ниска и статистически значима връзка между дистанционното обуче-
ние и мотивацията за избор на учителската професия при студентите, изу-
чаващи специалности от областта на изкуството. Тази положителна, макар 
и твърде слаба връзка, е по-силно изразена при студенти от последен курс 
на обучение и при студентите, изучаващи педагогически специалности. Въ-
преки трудностите, с които се сблъскват по време на онлайн обучението, 
дистанционната форма не е значим фактор те да се откажат от учителската 
професия.

Заключение. В настоящето изследване се установи, че дистанционно-
то обучение не може да бъде значим фактор, когато младите хора правят из-
бор дали да работят като учители, след като завършат. Вероятно, значимите 
фактори, определящи този избор, са други: вероятно при някои студенти те 
са външни (напр. въздействието и влиянието на близки и приятели, подо-
брените условия на труд, все по-големият престиж? на тази професия); при 
други студенти са вътрешни (напр. мотивацията и желанието да се работи 
с деца и юноши, желанието да се помогне на младото поколение да развие 
свои ценности, способностите за въздействие, които предлага тази профе-
сия, преподаване на любим предмет, връзките и взаимоотношенията с дру-
гите и т.н.).

Благодарности: Статията е изготвена, благодарение на научен проект 
№КП-06-М35/2/30.09.2020 г. „(Де)мотивационни фактори и характеристики 
за избора на учителската професия като кариера при ученици, студенти, обу-
чаващи се в педагогически специалности, и начинаещи учители“, финанси-
ран от Фонд научни изследвания.
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КУЛТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОТО НАСЛЕДСТВО – 
ПЕРСПЕКТИВА ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ  

И КУЛТУРЕН ТУРИЗЪМ В МАЛКИТЕ РЕГИОНИ 
(по наблюдения в Община Белене и Община Гулянци1)

Доц. д-р Зоя Ил. Микова 
АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Резюме: Текстът излага наблюдения от работни срещи в две дунавски общини 
и цели да насочи вниманието към потенциала на културно-историческото наслед-
ство като възможност за устойчиво развитие и културен туризъм в малките реги-
они. Паралелно с това се очертават някои видими дефицити в посетените общини, 
както и се предлагат възможни решения в изграждането на културен имидж на 
региона. Поставен е и въпросът за разбирането и отношението към наследството, 
онаследяването и неговото опазване, експониране и предаване. 

Ключови думи: културно наследство, културен туризъм, община Белене, об-
щина Гулянци

CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE 
– PERSPECTIVES FOR SUSTAINABLE 

DEVELOPMENT AND CULTURAL TOURISM  
IN SMALL REGIONS (according to observations in the 
Municipality of Belene and the Municipality of Gulyantsi)

Assoc. Prof. Zoya Il. Mikova, PhD 
AMDFA “Prof. Assen Diamandiev“ – Plovdiv

Summary: The text presents observations from workshops in two Danube 
municipalities and aims to draw attention to the potential of cultural and historical heritage 
as an opportunity for sustainable development and cultural tourism in small regions. At 
the same time, some visible deficits in the visited municipalities are outlined, as well as 
possible solutions in building a cultural image of the region. The question of understanding 
and attitude to heritage, inheritance and its preservation, exposure and transmission is 
also raised.

Keywords: cultural heritage, cultural tourism, Belene municipality, Gulyantsi 
municipality

1 Настоящият текст е реализиран като част от дейностите за изпълнение на услуги по про-
ект DANube Urban Brand + Building Regional and Local Resilience through the Valorization of 
Danube’s Cultural Heritage (DANUrB+). Проектът е съфинансиран от Европейския съюз чрез 
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента за предприсъединителна по-
мощ (ИПП), както и от националния бюджет на Р. България чрез бюджета на Министерството 
на регионалното развитие и благоустройството, 2-3 септември 2021 г.
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През лятото на 2021г. получих покана да се включа като експерт по не-
материално културно наследство в събития, които се реализираха на терито-
риите на две дунавски общини – Белене и Гулянци. В настоящия доклад ще 
представя наблюденията ми по време на работните срещи, опита на местно 
ниво и възможни перспективи в този регион на България. Текстът цели да 
насочи вниманието към потенциала на културно-историческото наследство, 
като възможност за устойчиво развитие и културен туризъм в малките реги-
они на страната ни.

Специфичното географско положение и историческо минало на Бълга-
рия я нареждат до страните с най-богато културно-историческо и природно 
наследство в света. В годините на най-новата ни история държавните при-
оритети и политики относно издирването, съхранението и експонирането 
на това наследство се променят многократно. След присъединяването на 
страната ни към Европейския съюз, културната политика за опазването и 
популяризирането на материалното и нематериално наследство е синхрони-
зирана с общите европейски визии на Съюза, чийто основни политики ясно 
се отразяват и в една от визитките му – „Единство в многообразието“. Сред 
водещите приоритети в рекламната стратегия на страната ни през последни-
те години е поставен културният туризъм.

Културният туризмът стимулира местната и национална икономика и 
е важен фактор за съхраняване и популяризиране на културното наследство 
и изкуство. Едновременно с това този специализиран туризъм допринася за 
взаимното опознаване на народите и разпознаване на културни продукти, 
насърчава междукултурното сътрудничество и подпомага междукултурния 
диалог. 

Тенденциите в световен мащаб преди кризата с Ковид 19 свидетелстват, 
че интересът към пътувания с цел опознаване на собствената и на чуждата 
култура и история е нараснал значително. Наличието на културни забележи-
телности и специални оферти в страната е определяща за пътуващите при 
избор на дестинация. Според проучване на Евробарометър, почти полови-
ната от туристите по света (47%) са посетили различни дестинации заради 
културата.

В България обаче липсва постоянна ангажираност на местно, регионал-
но и национално ниво за това какви възможности и перспективи за развитие 
се разкриват, като се използва потенциалът на културно-историческото ни 
наследство, независимо от свидетелствата, че именно това наследство може 
да се превърне в двигател за подобряване качеството на живот на население-
то в различните части на страната. 

Според закона за туризма, България е разделена на отделни туристи-
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чески региони, а в концепцията за туристическо райониране на страната1 от 
2015 г. е заложено да заработят специално създадени звена за подпомагане 
и управление на всеки район. Функциите и действия на тези районни орга-
низации би следвало да са насочени към оформянето на местен продукт/и за 
отделния регион, както и към осъществяването на маркетинг и реклама с цел 
по-лесното предлагане на различни туристически продукти на вътрешния и 
външен пазар в едно с общонационалното рекламиране на страната ни.

Според това делене общините Белене и Гулянци попадат в най-големия 
туристически регион на България – район Дунав, с център на управление гр. 
Русе. Въпреки големината на териториалния обхват, това е едни от най-сла-
бо рекламираните и представени райони на България. Прави впечатление, че 
повечето селища, които се намират на север от Стара Планина, незаслужено 
са пренебрегвани по отношение на икономическите инвестиции в сравнение 
с по-големите градове като София, Пловдив, Варна, Бургас и др., което до-
пълнително подсилва икономическия дисбаланс, съществуващ по отноше-
ние на различните населени места в България.

Двете общини се намират в непосредствена близост до р. Дунав, коя-
то е най- големият транспортен коридор за страната ни, а също и връзка с 
други Европейски държави. Реката и нейният потенциал някак изостава в 
периферията на възможни перспективи за устойчиво социално-икономиче-
ско развитие в сравнение с Черноморието и зимните ни курорти и по-скоро 
се възприема като граница между България и северната ни съседка Румъния, 
отколкото като възможност да туризъм, и в частност развитие на културен 
туризъм. 

Наблюденията ми по време на посещението и проведените срещи в 
общините Белене и Гулянци показа определени прилики и отлики в отно-
шението към ресурсите на наследството и в работата на местните хора, по 
отношение на изграждането визията на региона като привлекателна дести-
нация за туризъм. Независимо от природния, исторически и културен потен-
циал на всяка от тези две общини, те все още са слабо разпознаваеми сред 
потребителите.

Малките региони
Община Белене е една от най-популярните общини у нас, добила из-

вестност покрай нереализирането на АЕЦ Белене. По своя териториален 
обхват, тя е една малка община, която включва шест населени места, с адми-
нистративен  и общински център гр. Белене. Общият брой на населението 
според статистиката по настоящ адрес е около 10 000 души.

1 Концепция за туристическо райониране на България е разписана от министъра на туризма 
на Р. България и е обнародвана в ДВ. бр. 56 от 24.07.2015 г.
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Една от най-големите археологически забележителности в района на 
град Белене е античната крепост Димум1. Античната митница Димум е обя-
вена за паметник с национално значение от 1968 г.

Като обект на културния туризъм в града се явява паметникът на Папа 
Йоан Павел ІІ, а също и католическият храм „Рождение на Блажена Дева 
Мария“, който е провъзгласен за светилище на епископ Евгений Босилков2.

Част от природните забележителности на Белене и региона са острови-
те по река Дунав, като територии от природния парк Персина, но от тях отво-
рен за туристи е единствено най-големият, о. Персин3. Защитената местност 
привлича учени орнитолози и изследователи на природата, но също така е 
място, на което се намира част от съвременната история на ХХ в. в България. 
На острова се откриват останките на трудово-възпитателният лагер Белене, 
т.н. Втори обект, който може да бъде посетен при предварително уточнени 
условия. Преди няколко години на о. Персин е открита и златна купа, която 
се счита за изключителна рядкост и принадлежи към т.нар. „букел-чаши“4, 
разпространени в земите на траките. Понастоящем оригиналната златна 
купа е експонирана в РИМ в гр. Плевен.

Община Гулянци е разположена в долното течение на реките Вит и 
Искър и обхваща територия от 12 населени места, които са обединени в ад-
министративен център гр. Гулянци. Населението на общината според офи-
циалната статистика наброява около 12000 души.

Най-значимият културно-исторически обект на територията на община 
е античният град Улпия Ескус5 (при дн. селище Гиген). В земите на днеш-
ната община Гулянци се намират и останките на каменният Константинов 

1  Крепостта Димум е градски център, в миналото е най-северната и най-ранна митническа 
станция от времето на Римската империя. Археологическите разкопки показват, че крепостта е 
била използвана през целия римски период в продължение на почти седем века. През годините 
до днес от нея са проучени и разкрити укрепително съоръжение, кула към крепостната порта, 
както и различни предмети, сред които статуетка на богинята Деметра, предмети за бита, моне-
ти и накити.
2 Епископ Евгений Босилков е провъзгласен за светец от Ватикана по времето на Папа 
Йоан Павел ІІ. През 1998 г. Отец Босилков е един най-изявените водачи на католическата общ-
ност в България, който по време на тоталитарния режим е затворен в Беленския затвор, а през 
1952 г. е разстрелян.
3 Остров Персин е най-големият български остров по течението на р. Дунав.
4 Според някои археолози, тези съдове са използвани като символи на владетели и са служе-
ли при изпълнението на религиозни ритуали и церемонии.
5 Улпия Ескус е основан по времето на император Траян в чест на победата над даките и е 
част от световното археологическо наследство. Градът е важен културен и икономически цен-
тър в земите на Долна Мизия по времето на Римската империя, а също така е стратегически и 
военен обект.
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мост1, издигнат над р. Дунав по време на император Константин Велики. В 
почти всяко селище от общината се откриват останките на антични кастру-
ми, кастели и селища, които през годините са изоставени и разграбени от 
иманяри2.

От религиозните храмове интерес представляват църквата „Св. Петка“ 
в с. Брест и църквата „Св. Архангел Михаил“ в с. Милковица, която е обяве-
на за паметник на културата през 80-те години на ХХ в.

Също на територията на община Гулянци се намират част от защитени-
те природни зони – по р. Вит и от Никополското плато. На брега на р. Дунав 
е разположено товарното пристанище при с. Сомовит.

В двете общини ежегодно се реализират различни културни събития, 
които представят традиционната нематериална култура на населението, ор-
ганизират се концерти, фестивали и местни събори. 

Възможните перспективи за общините
Потенциалът на културното наследство е безспорен. Икономически-

ят принос за държавите е оценен от министрите на културата от страните 
членки на Г-20, които подчертават необходимостта от културни политики 
за опазване и експониране на културните ценности в света. Подобно на дру-
ги държави и градове у нас е възможно да се заимстват добри практики за 
популяризиране и опазване на местното културно наследство. За малките 
региони и в частност за общините Белене и Гулянци това разгръщане на 
икономическия потенциал на културното наследство може да бъде заложено 
в няколко посоки:

 9 Експониране на културно-историческо и археологическо наследство 
– за постигане на целта трябва да се насочат усилия в изграждане на 
туристически центрове в общините, разработване на карти на турис-
тическите обекти, обособяване на туристически маршрути, инвести-
ране в атракциони и съоръжения, оборудване на иновативни зали за 
посетители, подреждане на музейни сбирки, етнографски музеи. Като 
задължителен момент в работата бих посочила координирането на уси-
лията между общините, включително и със съседните им Никопол и 
Свищов. Изграждането на подобна туристическа инфраструктура и 
мрежа от партньори е особено важна, защото ще способства да се ини-

1 Константиновият мост е пътен мост над река Дунав, свързвал е Улпия Ескус (при дн. с. 
Гиген, България) със Сукидава (гр. Корабия, Румъния). Разкрити са останки от крайните му 
зидани каменни стълбове, опори, които са използвани за порти и няколко от междинните опо-
ри, които днес се залети от водите на р. Дунав. Дължината на моста е 2434 метра. Официално 
е открит от император Константин Велики през 328 г, а от средата на ІV в. вече не е действащ.  
Константинов мост https://bg.wikipedia.org/wiki/Константинов_мост, посетен 10.10.2021
2 На сайта на община Гулянци е посочено, че на територията й са разположени 24 архите-
ктурни паметници на културата, но не са описани самостоятелно.
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циират и други събития и създаване на продукти с добавена стойност. 
Към експонирането на това архитектурно и историческо наследство 
би следвало да се включат и религиозните обекти, които са свързани с 
културата на различни етно-конфесионални групи в региона. Поддър-
жането на тези обекти, от една страна, подпомагат репродуцирането и 
изпълнението на практики, които са особено важни за съществуването 
на етно-религиозните общности1. От друга страна, тези обекти са под-
ходяща възможност за инициирането на маршрути за поклоннически 
туризъм, още повече когато на териториите на общините има паметни-
ци на културата или обекти под егидата на Юнеско.

 9 Природното наследство е следващият важен елемент в създаването на 
привлекателна визия на региона като туристическа дестинация. Наред 
със съществуващите места и природни забележителности, би следвало 
да се работи върху изграждането и обособяването на екопътеки, вело-
алеи, към организирането на преходи, походи и др. През териториите 
и на двете общини преминават два утвърдени във времето маршрута 
– веломаршрутът Дунав Ултра2, както и Международната туристическа 
регата3 по теченето на р. Дунав (TID).

 9 Кулинарно наследство. Храната е неразделна част от културното на-
следство на всеки един народ и общност. Богатият на вкусове и храни 
Дунавски регион може да изненада посетителите с различни кулинар-
ни специалитети, които могат да се представят в добилите вече попу-
лярност форуми и фестивали за традиционни храни и продукти. Тук 
може да се посочи успешният модел по примера на с. Асеново, Нико-
полско, където вече повече от десетилетие благодарение на г-жа Мария 
Иванова (секретар на местното читалище) се провежда Фестивал на 
Банатската кухня с международно участие, както и редица кулинарни 
инициативи не само на територията на общината, но и извън нея. Реги-

1 В района на Белене и Гулянци, наред с българското мнозинство  живеят представители на 
различни етнически и религиозни общности.
2  Дунав Ултра е най-дългият веломаршрут, който преминава по течението на река Дунав, 
през Добруджа до Черно море. Каузата на маршрута е популяризиране на градове и селата, през 
които се преминава, като атрактивна дестинация за велотуризъм.
3 Международният туристически гребен поход по р. Дунав (Tour International Danubien, 
TID) е най-дългият в света от този род и се провежда всяка година от 1956 г. Преходът се ре-
ализира с цел  разбирателство, опознаване и приемане на живота и културата на различните 
страни, без значение от съществуващи политически, религиозни, етнически и други различия. 
Броят на участниците варира в различните държави и етапи, но винаги е трицифрено число.  
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0
%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0_%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81
%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B
3%D0%B0%D1%82%D0%B0_%D0%BF%D0%BE_%D1%80._%D0%94%D1%83%D0%BD%D0
%B0%D0%B2 
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онът разполага и с подходящи географски и климатични условия за от-
глеждане на различни винени сортове лозя, които да поставят основите 
за развитие на винения туризъм в тези общини.

 9 Фестивали и събори. Отбелязването на местни празници и обичаи, 
празнуване на местните особености на традиционната култура са нераз-
делна и най-важна част от съхранението и експонирането на културно-
то наследство. Тези форми са изключително популярни за представяне 
на образци от локалната култура на региона, а културното съжителство 
на различни етнически и конфесионални групи е подходяща база за 
представяне на това културно многообразие. 

Видимите проблеми в общините
Наблюденията ми по време на посещения и проведените срещи в ре-

гиона показват известни прилики и отлики по отношение изграждането на 
обликът на двете общини като място за културен туризъм. По мое мнение, 
причините за слабата разпознаваемост на региона се дължи на няколко 
обстоятелства, които могат да бъдат преодолени.

Водещ фактор, който влияе върху всички сфери на културния и об-
ществен живот не само в посочените общини и региона, е демографската 
криза. Подобно на други населени места, липсата на достатъчно стабилно и 
сигурно социално-икономическо развитие е довело до масова миграция на 
населението към по-големи градове в страната и чужбина и до обезлюдяване 
на населените места.

Като друга причина отчитам ангажираността на отговорните държавни 
и местни служби. По отношение на културно-историческото наследство в 
посочените региони тя е слаба или почти липсва. Финансовата помощ за 
поддръжка на различните обекти и за насърчаване реализирането на раз-
лични дейности, към разкриване на това наследство в региона е крайно не-
достатъчна. Според В. Казашка „проучванията на общественото мнение 
показват, че културното наследство е важно за огромното мнозинство от 
европейските граждани, които също вярват, че публичните органи следва 
да отделят повече ресурси за неговата защита“. [Казашка, 2019:288] Та-
кова е и мнението на гражданите, които участваха в работните срещи. Тук 
може да се насочи вниманието към обекти, които са регистрирани като кул-
турни ценности, но са „изоставени“ от отговорните институции в лицето на 
Министерството на Културата. Минималните или липсващи средства, които 
са предвидени за поддръжката на тези обекти, не позволяват адекватното из-
ползване на техния потенциал. Общ е проблемът с изрядността на това, кой 
е отговорен за поддържането им – най-общо се казва, че това е държавата.
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Много важен проблем не само на територията на разглежданите общи-
ни се явява разбирането/осъзнаването сред местното население за значе-
нието и стойността на наследството, както и отговорността за опазване и 
предаването му на следващите поколения, особено по отношение на немате-
риалното културно наследство. 

Може да се каже, че въпросът за съхранението на културното наслед-
ство е проблемен по своята същност. През последните години в България се 
наблюдава един своеобразен възход на интерес към съхранение и възстано-
вяване на елементи от културата ни. В тази посока подбудите на гражданите 
за тези занимания се позиционират в двете крайности: от една страна стоят 
нагласите и желанието на хората да не се опорочава миналото, а образците 
да се консервират максимално близко до първообраза си. От друга страна, 
стоят отворените нагласи  на гражданите, разбирането за космополитизъм и 
всеобщо европейско и световно бъдеще. И докато една част от обществото 
ни подхожда носталгично към традиционната култура, то за други това е 
възможност да вложат нови смисли, които да кореспондират със съвремен-
ния мироглед на хората.

В съвремието ни обаче сме свидетели на все по-засилена световна гло-
бализация, която безспорно подпомага и ускорява процеса на уеднаквяване 
и обезличаване на малките групи, държави и народи, както и на техните кул-
тури. За съвременния човек този процес се подсилва и посредством всички 
достижения на неговия творчески гений. Съвременните технологии, диги-
тализацията, телевизията, интернет, от една страна, позволяват на човека да 
изгради широк мироглед, отворен към „различното“ и „новото“. От друга 
страна, индивидите израстват като „граждани на света“, което до известна 
степен размива изграждането на представите за културна идентичност на 
индивида. Не само хората в общините Белене и Гулянци, но и общество-
то ни трябва да осъзнае, че тази съвкупност от материални и нематериал-
ни ценности е особено важна за съществуването и оразличаването на всяка 
една общност, група от хора, народ. Посредством елементите на култура-
та – език, религиозни вярвания, обреди и обичаи, се приобщават новите/
младите членове на обществото, възпитават се поколенията. Въз основа на 
тези културни ценности се изгражда общностното самосъзнание и чувство 
за принадлежност на индивида към даден народ. В този смисъл, всяко уед-
наквяване способства за заличаване на различни локални, култури, линг-
вистични, религиозни и други групи в България и по света. Опазването на 
културното многообразие е също толкова важно, колкото и съхранението на 
биоразнообразието по света. Познанието за наследството от обществото би 
спомогнало неговото съхранение и за стопиране процесите на заличаване на 
културната ни памет. 
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Познание за културното наследство
Върху познанието за културното наследство би следвало да се работи 

още от ранна детска възраст. Според В. Казашка „.... Културното наслед-
ство е израз на начина на живот, който обществото е развило чрез общи 
ценности, традиции и вярвания и различните влияния, на които е изложено 
и абсорбирано във времето. ....(то – б.а.) дава чувство за принадлежност 
към хората и укрепва нашите общества в миналото, като им позволява да 
се прожектират в бъдещето...“. [Казашка, 2019: 288] 

Това натрупване на знания може да се реализира в различните инсти-
туции по места – училище, читалище, етнографски и исторически музеи. 
Огромна е отговорността на образованието и образователните институции 
в изграждането на това познание. Ако се върнем към набелязаните по-го-
ре перспективи, можем да начертаем възможности пред образователните 
институции – и това познание да се случва по достъпния и адекватен за 
съвремието ни начин. В тази посока могат да бъдат стартирани различни 
инициативи, като например – ориентиране и издирване на археологически 
паметници по предварително зададени координати, провеждане на творче-
ски работилници и ателиета за опознаване на местни занаяти, функциони-
ране на музикално-танцови групи и състави, провеждане на отворени кули-
нарни кръжоци за усвояване на местните традиционни рецепти с прякото 
участие на местните жители, обособяване на клубове по спортен риболов, 
добиване на познания за заобикалящата ги природа, познания за различни 
видове на флората и фауната, иницииране на детско-юношески лагери с цел 
натрупване на знания за заобикалящия ни свят, развиване на умения за оце-
ляване и опазване на околната средата и др. Изграждането и развитието на 
подобни компетенции с приложен характер ще подпомогнат следващите по-
коления в няколко посоки: 

 9 развиване на различни личностни качества – отговорност, креативност, 
съобразителност, творчество, артистизъм; 

 9 повишаване мотивацията и отговорността на подрастващите; 
 9 натрупване на знания сред обществото за стойността на културното на-
следство и изграждане на отношение към съхранението му; постепен-
на промяна на нагласите за опазването и експониране на наследените 
образци;

Факт е обаче, че в малките населени места често липсва достъп и въз-
можности за качествено образование, липсват специалисти в областта на 
културата, не съществуват добри материални бази, електронни ресурси, 
достъп до интернет и т.н., а съществуването им е по-скоро изключение и 
добра практика, отколкото масово явление. Тази липса се подсилва и от не-
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правилното разпределение на средствата към тези институции, които често 
се борят с битови проблеми и не успяват да се фокусират върху основните 
си ангажименти на пазители и вдъхновители по места.

В заключение може да се каже, че всичко споменато по-горе е свиде-
телство за това, че културният сектор в България притежава огромен потен-
циал и би следвало да е с приоритетно значение за развитието на страната 
ни. Както стана известно, в двете общини има какво да се покаже, като се 
изисква работа не само от страна на местните, но и на държавните институ-
ции, на регионално и на национално ниво. За постигане на определени цели 
би следвало да се вложат общите усилия на Министерствата на културата, 
образованието, туризма, икономиката, регионалното развитие и разбира се 
на местните хора. Съвместните действия на институциите и населението не 
само ще стабилизират социално-икономическото положение в региона, но и 
ще подпомогнат гражданите в тяхното личностно и общностно израстване, 
ще допринесат за репродуциране на традиционните практики на етно-кон-
фесионалните общности и благодарение на това ще подпомогнат съществу-
ването им, ще повишат вписването на маргинализираните групи в общест-
вения живот, ще допринесат за съхранението на традиционната култура и 
посредством това ще стимулират междукултурното общуване и опознаване, 
което е важна предпоставка за културното съжителството на различните гру-
пи. Безспорно, експонирането и припознаването на стойността на културно-
то наследство извън локалната рамка ще подпомогне местната икономика, 
малкия бизнес и ще е сред основните предпоставки за преодоляване на демо-
графската криза и миграцията по места, като може да се превърне в основен 
двигател за устойчивото развитие на тези населени места. Реализирането на 
разнообразни проекти по различни програми ще спомогне за отразяване на 
културната идентичност на тези региони и изграждането на положителен 
имидж на общините като културни и туристически дестинации.
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https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2020-03/zakon_za_turizma_posl._izm._i_dop_vd._br.17_ot_25_fevruari_2020.pdf
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2020-03/zakon_za_turizma_posl._izm._i_dop_vd._br.17_ot_25_fevruari_2020.pdf
https://www.tourism.government.bg/sites/tourism.government.bg/files/documents/2020-03/zakon_za_turizma_posl._izm._i_dop_vd._br.17_ot_25_fevruari_2020.pdf
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya
https://www.tourism.government.bg/bg/kategorii/strategicheski-dokumenti/koncepciya-za-turistichesko-rayonirane-na-bulgariya
http://www.bulgariatravel.tv/landmark/get/406
https://bg.wikipedia.org/wiki/Константинов_мост
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В БЪЛГАРИЯ

Доц. д-р Иван Обрешков 
Университет по хранителни технологии – Пловдив 

obreshkov_ivan@yahoo.com

Резюме: Всеки от деветте туристически района в България има свой адми-
нистративен център. За всеки от районите е характерна основна и разширена спе-
циализация, като културният туризъм доминира над останалите видове туризъм. 
Целта на настоящата разработка е да проучи градската хералдика на админи-
стративните центрове, като идентифицира присъствието на туристически обек-
ти.

Ключови думи: културен туризъм, герб, хералдика.

TOURIST SITES IN THE URBAN HERALDRY  
OF THE ADMINISTRATIVE CENTERS  

OF THE TOURIST REGIONS IN BULGARIA
Assoc. Prof. Ivan О. Obreshkov, PhD 

University of Food Technologies – Plovdiv

Abstract: Each of the nine tourist regions in Bulgaria has its own administrative 
center. Each of the regions is characterized by a basic and extended specialization, as 
cultural tourism dominates over other types of tourism. The aim of the present study is to 
study the urban heraldry of the administrative centers by identifying the presence of tourist 
sites.

Keywords: cultural tourism, coat of arms, heraldry.

Въведение
Културният туризъм представлява важна част от туризма по отноше-

ние на културата на държава или регион. [Akbulut и Artvinli 2011, стр. 131] 
Изследванията на културния туризъм се разраснаха бързо през последните 
десетилетия [Richards 2018]. Считам, че неизменна част от екскурзоводската 
беседа, която допълва облика на продукта на културния туризъм, е пред-
ставянето и тълкуването на градския герб. Гербовете са сред символите на 

mailto:obreshkov_ivan@yahoo.com
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съответното населено място, определящи и оформящи неговата културна 
идентичност. Градските гербове се разглеждат от Антонов [2003, 2006]. В 
художествен аспект гербът е фигурална композиция, чиито елементи са под-
редени и оцветени по определен начин, тясно свързан с обекта на символи-
зиране [Войников 2017]. Думата герб навлиза в българския език през руския 
език от немската дума за наследство Erbe. Речникът за чужди думи [Ми-
лев, Братков и Николов 1964, стр. 137] обяснява семантиката на думата герб 
като „отличителен знак на държава, град, съсловие, род, който се поставя 
на официални документи, върху монети, знаме и подобни“. Тясно свързана 
с гербовете е хералдиката, която в Речника за чужди думи [Милев, Братков 
и Николов 1964, стр. 690] е описана като „умение да се правят, тълкуват и 
описват гербове; гербознание“, а думата произхожда от латински heraldus.

Създадените през 2015 г. девет туристически района целят формиране 
на регионални туристически продукти и осъществяване на регионален мар-
кетинг и реклама и се отличават по своята основна и разширена специализа-
ция, наименование, лого, слоган, административен център. Туристическите 
обекти са  посочени в чл. 3 ал. 2 на Закона за туризма [2013]. Целта на 
настоящата разработка е да проучи градската хералдика на администра-
тивните центрове като идентифицира присъствието на туристически обекти 
и/или обекти, които символно са означени върху градския герб.

Дискусия
Marinov et al. [2016] разглеждат ефектите от туристическото районира-

не. Obreshkov [2018] представя аспекти на устойчивото туристическо разви-
тие на туристическите райони. Основната и допълнителната специализации 
на всеки туристически район (Дунав – ТР1; Стара планина – ТР2; София 
– ТР3; Тракия – ТР4; Долина на розите – ТР5; Рила-Пирин – ТР6; Родопи – 
ТР7; Варненско Черноморие – ТР8; Бургаско Черноморие – ТР9) предлагам 
в Таблица № 1. Някои от туристическите райони развиват и други видове 
туризъм. За туристически район Бургаско Черноморие са характерни също 
така MICE (Илиева 2016) и балнеотуризъм (Илиева 2011).

Таблица № 1 
Основна (++) и разширена (+) специализация на туристическите райони

Вид туризъм ТР1 ТР2 ТР3 ТР4 ТР5 ТР6 ТР7 ТР8 ТР9

Балнео + + +

Винен + ++ + +

Градски + +

Делови ++ + +
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Еко + + + + + + + + +

Здравен + + ++ + +

Круизен ++

Кулинарен +

Културен ++ ++ ++ ++ ++ + + + ++

Морски ++ ++

Планински ++ + ++ ++

Приключенски + + + + + + + +

Религиозен + + + ++ +

Селски + ++ +

Спа и уелнес + + +

Спортен ++

Пешеходен + + + +

Шопинг + +

Административните центрове на туристическите райони са Благоев-
град, Бургас, Варна, Велико Търново, Казанлък, Пловдив, Русе, Смолян, Со-
фия.

Благоевград – административен център на туристически район  
Рила-Пирин

Автор на герба на Благоевград е Христо Бараковски (25.05.1936 – 
30.05.2012). 

Изобр. 1. Герб на град Благоевград

Гербът е създаден през 1971 г. В герба са изобразени кон със слънце-
то в гривата си и минерален извор. Върху герба е изписано името на града 
(Изобр. 1). 

Скулптурата на Летящия Пегас на една от входно-изходните пътни ар-
терии на града е вдъхновена от изобразения кон в герба на града. Автор на 
монумента е Иван Нешев. Построен през 1987 г. 
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Балнеотуризмът е в разширената специализация на туристическия ра-
йон.

Бургас – административен център на туристически район  
Бургаско Черноморие

В исторически аспект, първоначалната идея за изработване на герб на 
Бургас е на кмета на Бургас Атанас Сиреков и библиотекаря Стефан Станчев 
през 1936 г. (Марков 2007; * 2013].

Изобр. 2. Герб на град Бургас

Приетият през 1994 г. герб на Бургас (Изобр. 2) е с автори проф. Кирил 
Гогов и проф. Георги Чапкънов. В специално изработена наредба са посоче-
ни символите на община Бургас – знаме, герб и ден на града. Гербът на Бур-
гас е във формата на испански щит. В него има златен лъв с корона и извита 
рибешка опашка, кула и два кораба. 
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Изобр. 3. Пощенско-филателно издание на тема „Българска градска хералдика“

Съществуват различни интерпретации за значението на отделните 
елементи. Костова [2015] приема, че лъвът символизира властта, силата и 
свободата, а Капрова [2019] – националната принадлежност на бургазлии, 
сила и храброст. Общото между тях е, че кулата еднозначно се свързва с 
произхода на името на града. Общинският съвет на Бургас в Наредба за сим-
воликата и отличията на община Бургас [2013] указва смисловото значение 
на елементите на герба: „Лъв с рибешка опашка, като лъвът символизира 
смелостта на хората, които живеят на това място, а рибната му опашка – из-
обилието на риба. Кула, която лъвът държи в ръцете си – символ на кулата, 
от която произлиза името на Бургас. Две каравели над син щит, които сим-
волизират Бургас като старо и едно от най-важните пристанища на черно-
морското крайбрежие“. Античната кула Порос може да бъде видяна и днес 
в местността Пода.

Гербът на Бургас се свързва с първото и засега единствено пощен-
ско-филателно издание на тема „Българска градска хералдика“ от 24.06.2020 
г. и представя гербовете на град Бургас и на град Хасково (Изобр. 3). Изда-
нието предлага и стандарта на Българското хералдическо и вексилоложко 
общество за рангови корони на местни гербове. Художник на филателното 
издание с размери 116×84 и тираж от 7000 броя е Ненко Атанасов. Серия-
та от две пощенски марки за всеки от гербовете са оформени в блок-лист 
с винетка и милезим. Издаден е първодневен пощенски плик и специален 
пощенски печат.

Варна – административен център на туристически район  
Варненско Черноморие

Исторически, идеята за герб на Варна възниква след Освобождението 
през 1878 г. Първият герб на града е част от обществения живот на града 
(запазени са изображенията му върху Варненский Общинский Вестникъ от 
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1891 г., върху пощенски картички и фотографии, върху фасади на сгради). 
Това е най-старият герб измежду всички, които са включени в настоящето 
изследване.

Изобр. 4. Герб на град Варна

Актуалният герб на град Варна (Изобр. 4) е обявен на 20 май 1971 г., 
след проведен конкурс и запазва идеята на стария герб. Кмет на града е Ата-
нас Николов. Автор на герба е Илия Касабов – варненски художник. Лъвове 
държат котва, а на горната част от герба е изобразена част от крепост. На гер-
ба е изписано името на града. Пощенски картички само с герба на Варна са 
издавани през 70-те и 80-те години на XX век. Автор на пластичната форма 
на герба е скулпторът Евгени Баръмов.

Основна специализация на туристическия район е морски и спортен 
туризъм.

Велико Търново – административен център на туристически район 
Стара планина

Гербът на Велико Търново е във формата на старофренски щит и е един 
от шестте официални символа и знака на общината. 

В Раздел Първи на Глава Втора от Наредба за символите и наградите на 
Община Велико Търново се посочва, че гербът е символ, който е „израз на 
местното самоуправление и местната администрация“. И още, гербът „изо-
бразява три лъва, разположени един над друг върху полето на варяжки щит, 
увенчан със зидова корона“. Гербът е част от знамето, печата и официалната 
бланка за кореспонденция.

Изобр. 5. Герб на град Велико Търново
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Казанлък – административен център на туристически район  
Долина на розите

Община Казанлък подрежда символите и званието на община Казан-
лък в следната йерархична последователност и взаимообвързаност: Знаме 
на град Казанлък; Герб на град Казанлък; Официален печат на община Ка-
занлък; Символичен ключ на град Казанлък; Звание „Почетен гражданин 
на град Казанлък“; Грамота за заслуги към община Казанлък; Почетен знак 
на община Казанлък; Почетна значка на община Казанлък; Церемониална 
огърлица на кмета на община Казанлък; Почетна книга на град Казанлък. 
В Глава Трета на общинската наредба за символите е регламентирано, че 
гербът е във „формата на щит, върху който са изобразени тракийски знак и 
хералдическа роза (рози)“. Гербът е приет през 2012 г. и съдържа девиза на 
Казанлък: „Силата е в съгласието“. Блазонът на герба е изработен от Стефан 
Папукчиев, понастоящем директор на Музей на фотографията и съвремен-
ните визуални изкуства в Казанлък. Векторната графика е от Цветана Витко-
ва. Гербът е елемент на знамето и на официалния печат на града. Патентова 
се в патентното ведомство.

Изобр. 6. Герб на град Казанлък

Хералдическо надясно ориентираната фигура на тракийка седяща на 
трон символизира, че Казанлък е град устремен от древността към бъде-
щето. Трите хералдически рози се свързват с традиционното отглеждане на 
рози по тези земи. Гербът на Казанлък е във формата на средноевропейски 
щит. Основата му наподобява „корпуса на струнен музикален инструмент“ и 
е препратка към производството на струнни инструменти, както и фактът, че 
Казанлък е „град на музиканти и художници“. 

Седящата фигура на тракийката е част от стенопис в Казанлъшка гроб-
ница, която от 1979 г. е в списъка на ЮНЕСКО за Световното културно и 
природно наследство. В Казанлък има Музей на Розата, а в първите юнски 
събота и неделя (официалния празник на града) се организира Празник на 
розата.

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D0%B8%D0%BA_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D1%82%D0%B0
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Пловдив – административен център на туристически район Тракия

Идеята за първи герб на града е дадена от художника Цанко Лавренов 
през 1936 г. по времето на кмета Божидар Здравков. Автори на първия пло-
вдивски герб от 1938 г. са Асен Дочев и Димитър Куманов. Това посочва 
Стефан Шивачев – директор на Регионален исторически музей в Пловдив 
[Екип Марица 2018].

Общинският съвет на най-древния жив град на Европа в Наредба за 
символиката и отличията на община Пловдив определя следните символи: 
знаме, девиз, герб, химн, празник на града. В Раздел Втори на Глава Втора 
от същата Наредба се утвърждава, че гербът на град Пловдив е „символ на 
местното самоуправление“. Статутът на герба е приет с Решение № 202, взе-
то с Протокол № 13 от 18.07.1997г. на Общинския съвет. 

Автор на съвременния герб е художникът Ганчо Ганев. Гербът на Пло-
вдив е във формата на правоъгълен щит, над който има елементи от кре-
постна стена. Щитът е разсечен на две части per fess, le coupé. В горната 
част е представена сцена, изобразяваща Съединението на България от 1885 г. 
Хералдически отдясно разположен лъв с корона (Княжество България) и хе-
ралдически отляво разположен лъв без корона (Източна Румелия) държат 
правоъгълен щит с корона на Обединена България. Двата лъва са изправени 
на задните си лапи. В долната част на щита са изобразени седемте хълма и 
река Марица. 

Гербът на Пловдив е в пластична и в графична (цветна и черно-бяла) 
форма. Графичният вариант на герба е елемент в знамето, официалния печат, 
почетните отличия, официалната бланка за кореспонденция. Гербът може 
да се възпроизвежда след получено писмено съгласие от Община Пловдив. 
Забранено е използването му за политически, религиозни и антибългарски 
послания. Под герба е девизът на Пловдив – „Древен и вечен“.

Ежегодно се отбелязва Денят на Съединението на Княжество Бълга-
рия и Източна Румелия. Плавателната в миналото река Марица е включена в 
проект за социализацията ѝ. Реката е част от Защитена местност „Нощувка 
на малък корморан – Пловдив“, както и от Защитена зона „Река Марица“ и 
Защитена зона „Марица – Пловдив“.

Изобр. 7. Герб на град Пловдив
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Разположеният на Трихълмието Старинен Пловдив е задължителна 
част от туристическите обиколки в града. Останалите три хълма – Младеж-
ки хълм, Данов хълм и Хълм на Освободителите – също се включват в ек-
скурзоводските беседи за града. Тези три хълма са обект на специализирани 
турове, тъй като всеки един от тях е със статут на Природна забележител-
ност. Наличието на четири защитени територии в урбанизирана среда до-
принася за уникалния облик на града.

Марковият хълм е разрушен в началото на XX век и вместо него тури-
стите могат да видят създадения през 2011 г. Хълм на поетите и писателите, 
разположен в подножието на Трихълмието. Идеята за Седмия хълм е на пло-
вдивския художник Атанас Хранов.

Русе – административен център на туристически район Дунав
Гербът на Русе е във форма на старофренски щит. В Раздел Първи на 

Глава Втора на Наредбата за символиката на община Русе е записано, че 
гербът ѝ е символ, който е „израз на местното самоуправление и местната 
администрация“. Елементите на герба са стилизирани изображения на Па-
метника на Свободата в град Русе и вълни, символизиращи връзката с река 
Дунав. В горната част е изобразена крепостна стена, символизираща древ-
ността на град Русе.

Гербът е елемент в знамето, печата и официалната бланка за кореспон-
денция на общината. За герба на Русе е указано в наредбата, че може да се 
тиражира в сувенирен вариант. Остава и тук изискването за получаване на 
писмено разрешение от общинския кмет. 

Основна специализация на туристическия район е круизен и културен 
туризъм.

Изобр. 8. Герб на град Русе

Смолян – административен център на туристически район Родопи

Историкът в отдел „Най-нова история на България“ в Регионалния ис-
торически музей „Стою Шишков“ – Смолян Цвета Колева [2018] определя 
герба, знамето, символичния ключ, почетната книга и наградните отличия 
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като символи на Смолян. Нещо повече, те са „материализираният израз на 
историята, традициите и обичаите на смолянчани“.

Автор на герба на Смолян е проф. Димитър Серезлиев. Утвърден през 
1970 г., след конкурс през 1969 г. 

Изобр. 9. Герб на град Смолян

Гербът на Смолян не е във формата на щит. В долната част на герба е 
изписано името на града.

Според Колева [2018] формата е „oпростен вариант на Орфеевата 
лира“, символ на „певческите дарования, лиричната душевност на смолян-
чани и богатото фолклорно наследство“. И още, гербът е „в стила на съвет-
ската приложна графика, за която са характерни архитектурни и пейзажни 
елементи и надписи с имената на градовете“. Гербът на града e фигурална 
композиция от символи в пет цвята. В герба са изобразени три зелени ели, 
символизиращи „трите селища на обединения град“, под тях мост – „старата 
родопска архитектура“, и най-отдолу две вълни – „природна забележител-
ност Смолянски езера и река Черна“. 

В Правилника за отличията на община Смолян [1997] се указва, че гер-
бът присъства в почетния знак (уголемен вариант на герба на Смолян със 
зелена лента); в Златния плакет на Община Смолян; в значката на Смолян; 
върху кутията на символичния ключ. Правилникът е приет от Общински съ-
вет – Смолян с Решение № 168/13.10.1997 г. Гербът е елемент на знамето.

София – административен център на туристически район София

В исторически план идеята за герб на столицата е породена от учас-
тието на България във Всемирното изложение в Париж през лятото на 1900 
г. Създаден и утвърден през 1900 г. с Указ № 115, обнародван в „Държавен 
вестник“, бр. 91/2.04.1900 г. и допълнително оформен през 1911 г. Автор на 
герба е пловдивчанинът Харалампи Тачев. През годините е частично видо-
изменян. Съвременният вариант е от 1991 г.
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Изобр. 10. Гербът на София – 1900 г. (вляво) и 2021 (вдясно)

Глава Първа на Наредбата за символиката и отличията на Столична об-
щина са посочени символите, както следва: Знаме на Столична община; Герб 
на град София; Девиз на град София; Ден на град София; Химн на София. 
В Раздел Втори на Глава Втора в същата наредба се утвърждава, че гербът е 
символ, който „изразява идентичността на столицата“. 

Гербът на София е във форма на щит, разсечен по осите на четири по-
лета, party per cross, écartelé. В хералдически дясното горно поле е стили-
зираното изображение на римската императрица Юлия Домна – съпруга на 
Септимий Север и майка на Каракала и Гета. В хералдически лявото горно 
поле е стилизираното изображение на базиликата „Св. София“. Горната част 
на щита е свързана с произхода на името на града. В долната част на щита 
са стилизираните изображения на планината Витоша и статуя на Аполон 
Медикус, съответно в хералдически дясното и в хералдически лявото поле. 

Юлия Домна е покровителка на Улпия Сердика, а „Св. София“ е ран-
нохристиянска православна митрополитска базилика от IV век. Витоша сим-
волизира „връзката на града с природата“, а статуята на Аполон Медикус 
– „лечебните минерални извори в и около София“. Изображенията на Юлия 
Домна и на Аполон Медикус са заимствани от открити антични монети.

В средата на общия щит, върху малък щит, е изобразен изправен на 
задните си лапи лъв. Изображението му е върху открит във Велико Търново 
медальон и символизира приемствеността със старата столица на България 
– Велико Търново. 

Над щита е поставена зидова корона couronne murale, Wandkrone, ха-
рактерна за градските гербове. Под щита върху лента с две маслинови клон-
ки е разположен девизът на София „Расте, но не старѣе“. Девизът е изписан 
с несъществуващата вече в книжовния български език (правописна реформа 
от 1945 г.) буква ят ѣ и това го отличава от останалите девизи. На герба не 
е изписано името на града.

Гербът на София е елемент на знамето, на официалния печат, на почет-
ния знак, на значката, на грамотата за заслуги и на официалната бланка за 
кореспонденция. Гербът на София има пластична и графична (черно-бяла и 
цветна) форми. 
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Софийският герб не може да се използва за политически, религиозни 
и антибългарски послания, както и за търговска реклама, запазени марки и 
други дейности на физически и юридически лица. За герба на София също 
е указано в наредба, че може да се тиражира в сувенирен вариант. Остава и 
тук изискването за получаване на писмено разрешение от общинския кмет.

Гербът на София се поставя на входно-изходните пътни артерии в свет-
лоотразяващ вариант. Гербът на София се патентова в патентното ведомство 
на Република България.

Базиликата „Св. София“ съществува и днес. Експонирана е голяма част 
от римското културно наследство на града. Минералните извори се използ-
ват (но почти всички минерални бани не работят). Витоша е първият приро-
ден парк на Балканския полуостров.

Заключение
Представянето и тълкуването на градския герб е неизменна част от 

екскурзоводската беседа, която допълва облика на продукта на културния 
туризъм. Всички административни центрове на туристически райони имат 
свой герб. Повечето от изследваните населени места имат специално изра-
ботени наредби, в които се регламентира създаването, символното значение 
и използването на герба. Гербовете се отличават по наличието на името на 
населеното място и на девиз, по наличието и формата на щита или неговото 
отсъствие. Дунав, Марица и Черна са реките намерили свое място в гербове-
те. Рози, маслини и елѝ също са изобразени. Единственият храм в герб е ба-
зиликата „Св. София“. Природни забележителности и защитени територии 
допринасят за колорита на част от гербовете.
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4. Akbulut Gülpınar, Eyup Artvinli. Effects of Turkish railway museums on cultural 

tourism. Procedia Social and Behavioral Sciences, 2011, 19:131÷138.
5. Fox-Davies, A. C. Complete Guide to Heraldry. 2012.



342

6. http://heraldika-bg.org (достъпен на 14.10.2021 г.)
7. Marinov V, M Assenova, E Dogramagjieva, P Evrev, S Motev, R Ohridska-Olson, 

M Ivanova, M Novakova, P Valchev. 2016. The new tourism regionalization of 
Bulgaria: approachеs and results. Annual of Sofia University “St. Kliment Ohridski“, 
Faculty of geology and geography, Book 2 – Geography, 108, 17÷36.

8. Obreshkov IO. 2018. Rail transport tourism region sustainability: the case of Bulgaria. 
The international sustainable tourism and environment protection conference. 
Proceeding book, Edirne, Turkey, ISBN 978-975-374-229-0, 72÷76.

9. Richards, Greg. Cultural tourism: A review of recent research and trends. Journal of 
Hospitality and Tourism Management 2018, 36:12÷21.

10. Антонов С. 2003. Градските гербове в България и конструирането на наслед-
ство. Социологически проблеми, 3-4, 192÷205. ISSN 0324-1572.

11. Антонов, С. 2006. Българската хералдика: предразсъдъци и перспективи. 
Предизвикателствата на промяната. Национална научна конференция, София 
10-11 ноември 2004. Университетско издателство “Св. Климент Охридски“, 
478÷487.

12. Войников, И. История на българските държавни символи. Абагар, 2017.
13. Екип Марица. 2018. Цанко Лавренов дал идея за първия герб на Пловдив. В. 

Марица, https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/canko-lavrenov-dal-ideq-za-
prviq-gerb-na-plovdiv (достъпен на 08.09.2021).

14. Закон за туризма (в сила от 26.03.2013 г. Обн. ДВ. бр.30 от 26 Март 2013г., изм. 
ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.109 от 20 Декември 2013г., изм. 
ДВ. бр.40 от 13 Май 2014г., изм. ДВ. бр.9 от 3 Февруари 2015г., доп. ДВ. бр.14 
от 20 Февруари 2015г., изм. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015г., изм. и доп. ДВ. 
бр.20 от 15 Март 2016г., изм. ДВ. бр.43 от 7 Юни 2016г., изм. ДВ. бр.59 от 29 
Юли 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 27 Септември 2016г., изм. ДВ. бр.58 от 18 
Юли 2017г., изм. ДВ. бр.85 от 24 Октомври 2017г., изм. ДВ. бр.96 от 1 Декември 
2017г., изм. и доп. ДВ. бр.37 от 4 Май 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.77 от 18 Сеп-
тември 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.86 от 18 Октомври 2018г., изм. ДВ. бр.17 от 26 
Февруари 2019г., изм. ДВ. бр.60 от 30 Юли 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.100 от 20 
Декември 2019г., доп. ДВ. бр.13 от 14 Февруари 2020г., изм. и доп. ДВ. бр.17 от 
25 Февруари 2020г., изм. ДВ. бр.21 от 13 Март 2020г., изм. ДВ. бр.60 от 7 Юли 
2020г., изм. и доп. ДВ. бр.21 от 12 Март 2021г.).

15. Илиева К. 2011. Роля на туристическия информационен център – Бургас, Бълга-
рия,  за промоция на регионалния туристически продукт. Хоризонти, Универзи-
тет “Св. Климент Охридски“, Битола, Македония, VII(7), 543÷553.

16. Илиева К. 2016. Перспективи за развитие на конгресен туризъм в Бургас. Кръг-
ла маса Специализирани видове туризъм – предизвикателства и перспективи. 
Аграрен университет – Пловдив, Научни трудове, LX(1), 145÷152.

17. Капрова, Е. 2019. Какво е общото между Бургас, Сингапур, Химера, Посейдон 
и Мерлионът? https://www.burgasnews.com/2019/10/16/%D0%BA%D0%B0%
D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0
%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-
%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81D1%81%D0%
B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80-%D1%85/  
(достъпен на 03.08.2021).

18. Колева, Ц. 2018. Символите на Смолян са уникален белег на града и са ма-

http://heraldika-bg.org
https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/canko-lavrenov-dal-ideq-za-prviq-gerb-na-plovdiv
https://www.marica.bg/plovdiv/obrazovanie/canko-lavrenov-dal-ideq-za-prviq-gerb-na-plovdiv
https://www.burgasnews.com/2019/10/16/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80-%D1%85/
https://www.burgasnews.com/2019/10/16/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80-%D1%85/
https://www.burgasnews.com/2019/10/16/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80-%D1%85/
https://www.burgasnews.com/2019/10/16/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80-%D1%85/
https://www.burgasnews.com/2019/10/16/%D0%BA%D0%B0%D0%BA%D0%B2%D0%BE-%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%BE%D1%82%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80-%D1%85/


343

териализирания израз на историята, традициите и обичаите на смолянчани. 
ИА Фокус. http://m.focus-news.net/?action=opinion&id=45757  (достъпен на 
18.06.2021)

19. Костова, Г. 2015. Символът на Бургас. https://oldburgas.com/bg/articles/%D1%81
%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B1%
D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81 (достъпен на 03.08.2021)

20. Марков, И. 2007. Първият герб на Бургас и неговите създатели. Сп. Море, бр. 
5-6.

21. Милев А, Й Братков, Б Николов. Речник на чуждите думи в българския език. 
„Наука и изкуство“, С., 1964.

22. НАРЕДБА №17 за символиката  на  община  Русе (Настоящата наредба е приета 
на основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.21, ал.1, т.21 от ЗМСМА с решение № 
400 по  протокол № 21/26.11.2004 г.; изменена с Решение № 590 прието с Про-
токол № 29/27.05.2005 г., Решение № 986 прието с Протокол № 49/16.09.2010 
г., решение №1322 прието с протокол № 63/16.09.2011 г., решение №412 прие-
то с протокол №18/13.12.2012 г., изм. с Решение №1325, прието с Протокол № 
47/26.02.2015г, изм. с Решение №469, прието с Протокол №19/23.02.2017 г., изм. 
с Решение № 382/28.01.2021 г., изм. с Решение №426/25.03.2021 г.) https://obs.
ruse-bg.eu/documents/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0
%B1%D0%B0-%E2%84%9617/ (достъпен на 06.05.2021)

23. НАРЕДБА №27 за символиката на община Казанлък, за именуване и преимену-
ване на обекти с общинско значение и за паметниците и другите възпоменателни 
знаци на територията на община Казанлък (Приета с Решение № 405 от 27.04. 
2006 г., изм. с Решение № 145/25.02.2009 г., изм. с Решение № 431/18.12.2012 
г. https://www.kazanlak.bg/index.php?p=na&r[page]=622 (достъпен на 04.06.2021)

24. НАРЕДБА за символиката и отличията на община Бургас (Приета с решение на 
Общински съвет – Бургас по т.18, Протокол № 26/23.07.2013 г.).

25. НАРЕДБА за символиката и отличията на община Пловдив (Приета с Реше-
ние №455, взето с Протокол №20 от 29.11.2018г.) https://plovdiv.bg/obs/%d0
%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0
%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd%d0
%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1
%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0
%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d
1%87%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/ (достъпен на 
06.09.2021)

26. НАРЕДБА за символиката и отличията на Столична община (Приета с Реше-
ние № 23 по Протокол № 4 от 20.12.2007 г. на СОС, изм. и доп. с Решение № 
83 по Протокол № 10 от 23.02.2012 г., Решение № 481 по Протокол № 25 от 
27.09.2012 г., Решение № 2 по Протокол № 55 от 23.01.2014 г., Решение № 552 
по Протокол № 67 от 11.09.2014 г. ) https://sofia.obshtini.bg/doc/282221 (достъпен 
на 17.09.2021)

27. НАРЕДБА за символите и наградите на Община Велико Търново Настоящата 
наредба е приета на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА с решение № 582 по прото-
кол № 25/30.03.2017 г. на Великотърновски общински съвет. https://www.veliko-
tarnovo.bg/bg/velikotarnovski-obshtinski-savet/naredbi-obshtinski-savet/naredba-za-
simvolite-i-nagradite-na-obshina-veliko-trnovo/ (достъпен на 22.09.2021)

http://m.focus-news.net/?action=opinion&id=45757
https://oldburgas.com/bg/articles/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://oldburgas.com/bg/articles/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://oldburgas.com/bg/articles/%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8A%D1%82-%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%81
https://obs.ruse-bg.eu/documents/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%E2%84%9617/
https://obs.ruse-bg.eu/documents/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%E2%84%9617/
https://obs.ruse-bg.eu/documents/%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B1%D0%B0-%E2%84%9617/
https://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://plovdiv.bg/obs/%d0%b4%d0%b5%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%b0%d1%89%d0%b8-%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b5/%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b1%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%b8-%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%b8%d1%87%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0/
https://sofia.obshtini.bg/doc/282221
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/velikotarnovski-obshtinski-savet/naredbi-obshtinski-savet/naredba-za-simvolite-i-nagradite-na-obshina-veliko-trnovo/
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/velikotarnovski-obshtinski-savet/naredbi-obshtinski-savet/naredba-za-simvolite-i-nagradite-na-obshina-veliko-trnovo/
https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/velikotarnovski-obshtinski-savet/naredbi-obshtinski-savet/naredba-za-simvolite-i-nagradite-na-obshina-veliko-trnovo/


344

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ  
КУЛЬТУРНОЙ АПРОПРИАЦИИ  

В АСПЕКТЕ КАЗАХСТАНСКОГО ИСКУССТВА
Бабажанова Жанат Абдуманаповна  

профессор Казахской национальной академии хореографии  
(г. Нур-Султан, Казахстан)

Нурбосынова Балжан Айбековна 
магистрантка Казахской национальной академии хореографии  

(г. Нур-Султан, Казахстан)

Резюме: В настоящем исследовании рассматриваются основные типы ку-
льтурной апроприации в аспекте казахстанского искусства. Авторы берут теорию 
Джеймса Янга за основу типологии культурного присвоения. В результате иссле-
дования сделаны следующие выводы: поэтапная интеграция культуры; изучение, 
копирование, стилистические особенности элементов культуры; все условные виды 
апроприации вызывают интерес, и частично верны, однако не могут претендовать 
на роль абсолютной истины; динамика изменения современного культурного про-
цесса Дж. Янга имеет место в искусстве, как одно из самых известных видов сис-
тематизации.
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Современный мир становится все более многогранным и структурно 
более сложным. Значительную, если не основную роль, в этом играет про-
цесс глобализации. События и открытия рубежа XX-XXI века значительно 
ускорили и упростили коммуникацию. Доступность дальних путешествий 
в короткие сроки, распространение интернета, покрытие связью удаленных 
регионов – все эти мосты, связывающие людей по всему миру, не могли 
не оставить после себя след в истории взаимодействия и интеграции ку-
льтур. Так как еще со времен, описываемых в Библии, мы знаем, что не-
известное зачастую привлекает внимание. Любое взаимодействие ранее не 
пересекавшихся культур, менталитетов приводит к какому-либо результату. 
Неудивительно что на фоне таких процессов появился термин „культурная 
апроприация“, который ввели в обиход в 80-x в рамках постколониальной 
критики западного экспансионизма. Примерно в это же время появляется и 
термин „глобализация“, в 1970 по мнению экспертов Всемирного банка [1]. 
Связывают его появление с миграционными процессами. Конечно, мигра-
ция была и раньше, и были результаты этого взаимодействия, но глобальное 
масштабное переселение народов характерно для XX-XXI вв.

Сегодня все мы являемся свидетелями апроприационных процессов: 
мода на национальную стилистику (в одежде, украшениях, декоре), би- и по-
лилингвизм в обиходе, интерес к европейским трендам в Азии, популярнос-
ть азиатской моды в Европе, мультикультурализм в искусстве и др. Естест-
венно, что такой широкий пласт коммуникаций не остался неизученным. 
Вопросом апроприации занимались многие исследователи (Джеймс Янг [2], 
Конрад Бранк [3], Дэвид Тан [4], Джон Вэлчман [5], Алессандро Мэлис [6] 
и др.).

В работе над явлением апроприации мы исходим из понимания того, 
что явление апроприации проходит на границах культур. Участники одной 
культуры принимают за свое собственное или перенимают для собственного 
пользования, предметы, произведённые участниками другой культуры [2].

За основу типологизации культурной апроприации мы берем теорию 
Джеймса Янга. ученый выделяет следующие виды присвоения культур:

1. Материальное;
2. Нематериальное;
3. Стилистическое;
4. Присвоение мотива;
5. Предметное присвоение [3].
К материальному присвоению Дж. Янг относит перенос какого-ли-

бо физически существующего культурного кода на территорию другой ку-
льтуры. Примерами являются достояния искусства, вывезенные с террито-
рии Греции, Рима в качестве трофеев, как военных, так и личных. Благодаря 
данному виду апроприации мы можем увидеть в музеях частички других 
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культур, познакомиться с творчеством зарубежных деятелей искусства, не 
покидая границ своего государства. В Казахстане проходило много выставок 
с участием зарубежных экспонатов. Выставка „Трон Мира“ с работами ху-
дожника Гонсало Мабунды из Мозамбика (рис. 1, Казахский Национальный 
музей, 2021 г.), „Вершина духа“ знакомит с творчеством Н. К. Рериха (рис. 
2), „Искусство Российской федерации“ (рис. 3), „Европейская графика XVI-
XVII вв.“ (рис. 4) (Музей искусств имени А. Кастеева, Россия) и многие дру-
гие.

      

                   (Рис. 1 – Трон Мира)                                             (Рис. 2 – Вершина духа)

                      

             (Рис. 3 – Искусство РФ)                          (Рис. 4 – Европейская графика XVI-XVII в.)

Благодар я таким мероприятиям человек знакомится с новой культурой, 
изучает и перенимает ее особенности. Это в какой-то мере способствует вы-
делению нематериального вида апроприации.

Суть нематериального присвоения заключается в создании немате-
риального культурного кода представителем иной культуры. Например, 
классические балеты, поставленные в Астана Балете или в Астана Опера, 
зарубежные музыкальные произведения, исполненные отечественными 
музыкантами, участие в национальных праздниках другой культуры (в Ка-
захстане празднуются как Наурыз, так и Масленица). Если данный вид ап-
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роприации зачастую характеризуется полным присвоением уже существую-
щих кодов, то следующий – адаптирует под себя.

Стилистическое присвоение заключается в перенятии стилистических 
особенностей другой культуры, при этом сама работа может быть и вовсе не 
связана с этой культурой. Например, в картине Даурена Макина „Наурыз“ 
(рис. 5) угадывается стиль европейской живописи Северного Возрождения 
(для сравнения мы использовали репродукцию графюры Хендрика Авер-
камп „Зимний пейзаж с конькобежцами“, (рис. 6), когда на малое полотно ху-
дожник умещает максимальную информацию о своем крае. При изображе-
нии казахской реальности традиционно изображается бесконечность степей 
как символ духовного богатства народа. На полотне Д. Макина художест-
венное пространство структурировано по-европейски: на малом простран-
стве картины собраны все атрибуты праздничной жизни казахского народа, 
бескрайности степи уступила место многогрупповая композиция. 

Можно привести еще один пример стилистического присвоения: мо-
заика Молдахмета Кенбаева и Николая Цивчинского „Девушка с сувениром“ 
(рис. 7) навевает мысли о египетских росписях (рис. 8). Композиция фрески 
и мозаики, масштабирование персонажей дает узнаваемую волну ассоциа-
ций, объединяющих эпохи и народы.

В картине Вячеслава Люй-ко „Harvest Festival“ (рис. 9) легко прочиты-
вается китайский стиль живописи. Для сравнения мы взяли работу Яо Вэ-
ньхань, а именно: „Празднование нового года“ (рис. 10). В картине предста-
влены характерные цветовые сочетание, прослеживается композиционная 
схожесть (диагональ, которую можно провести от дерева в нижнем левом 
углу, к маленьким деревьям в верхнем правом углу). Дерево до самого верха 
символизирует мироздание, но если для китайской картины мира дерево это 
только часть мироздания (в китайских живописных гравюрах как правило 
изображаются 4 природные стихии), то в картине Люй-ко отражена славян-
ская парадигма, образ дерева, в котором оно играет роль связующую все 
сферы мироздания. Это картина поликультурна по своей сути. Вглядевшись 
в фигуры людей, мы можем увидеть здесь и силуэты женщины викторианс-
кой эпохи, африканских женщин, несущих на голове корзины с едой, укра-
инских хлопцев в расшитых сорочках, восточных щеголеватых красавцев. 
Если присмотреться к красным печатям, которые по сути являются кодами 
к картине, то можно ухватить основные нити смыслов, которые дает худож-
ник. Законы равновесия, гармонии в природе и человеческой жизни дейст-
вует вечно. Эта картина дает отсылки одновременно ко многим картинам 
китайской живописи и культурно исторические отсылки к различным исто-
рическим периодам жизни мира (одежда разных эпох). 
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                   (Рис. 5 – Наурыз)                                (Рис. 6 – Зимний пейзаж с конькобежцами)

           

         (Рис. 7 – Девушка с сувениром)                         (Рис. 9 – Harvest Festival)

       

       (Рис. 8 – Египетские росписи)                           (Рис. 10 – Празднование нового года)

Следующий вид апроприации – присвоение мотива. В этом случае ху-
дожник находится под влиянием конкретного произведения иной культуры, 
но этот факт не считывается столь легко, как при стилистической апропри-
ации. Например, в работе Бахыта Бапишева „Дух горы“ (рис. 11) угадыва-
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ется влияние „Апофеоза войны“ Сальвадора Дали (рис. 12). А Юристанбек 
Шыгаев так и назвал свою работу – „Женщина со стулом Ван Гога“ (рис. 
13), в картине угадывается заимствование из одноименной картины Ван 
Гога (рис. 14). В творчестве Акжаны Абдалиевой иногда угадываются не-
которые идеи Гюстава Климта. Нельзя сказать, что работа „Нежность“ (рис. 
15) полностью написана в стиле „Поцелуя“ Г. Климта (рис. 16), но техника 
изображения фона навевает подобные мысли, а именно паттерны из кругов 
и прямоугольников.

                 

 

               (Рис. 11 – Дух горы)                                               

                                                                                         (Рис. 13 – Женщина со стулом Ван Гога)

          

 (Рис. 14 – Стул Ван Гога с его трубкой)                         (Рис. 12 –  Апофеоз войны)
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                 (Рис. 15 – Нежность)                                                      (Рис. 16- Поцелуй)

Субъектное присвоение возникает тогда, когда представитель одной ку-
льтуры ассоциируется с другой и является носителем ее культурных кодов. 
Например, актер, сыгравший Бората в одноименном фильме, Саша Барон 
Коэн ассоциируется с Казахстаном, хотя он не является местным жителем. 

Сквозь данную типологизацию прослеживается некая этапность инте-
грации культур. Сначала мы изучаем чужое наследие, затем копируем, потом 
выделяем для себя стилистические особенности, но на этом не останавли-
ваемся и выделяем некие элементы, уже не всегда осознанно находясь под 
влиянием чужой работы. Ну и в конце сами становимся олицетворением, 
частью культуры. Конечно, это все условные виды апроприации, и они не 
претендуют на роль абсолютной иерархической системы или типологиза-
ции. Тем не менее динамика изменения современного культурного процес-
са достаточно интересно вписывается в теорию, предложенную Дж. Янгом, 
следовательно, имеет право на существование. 

Таким образом, исходя из вышеизложенного можно сделать следую-
щие выводы:

z– поэтапная интеграция культуры;
z– изучение, копирование, стилистические особенности элементов ку-

льтуры;
z– все условные виды апроприации вызывают интерес, и частично верны, 

однако не могут претендовать на роль абсолютной истины;
z– динамика изменения современного культурного процесса Дж. Янга 

имеет место в искусстве, как одно из самых известных видов система-
тизации. 
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РОЛЯТА НА КОЛЕКТИВНОТО МЛАДЕЖКО  
ТВОРЧЕСТВО КАТО ИНСТРУМЕНТ ЗА СПРАВЯНЕ 
С ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ СОЦИАЛНА ИЗОЛАЦИЯ

Румяна Н. Петрова 
Докторант, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив

Анотация: Докладът разглежда функционирането на колективното мла-
дежко творчество в напрегнатите условия на социална изолация. Вземайки за от-
правна точка няколко публикации на психолози по темата, авторът проследява със 
собствено изследване един младежки ансамбъл, чиято креативност в рамките на 
12 месеца се повишава спрямо предходни периоди, въпреки ограничените възмож-
ности за контакти на живо. Защитава се тезата, че колективното творчество 
е ценно за младежите, не само като натрупване на опит и умения, но и като ал-
тернатива на социален контакт в условия на изолация, с неговото ползотворното 
въздействие върху психиката на бъдещите професионални творци.

Ключови думи: колективно младежко творчество, ансамблово свирене, прео-
доляване на социална изолация.

THE ROLE OF COLLECTIVE YOUTH CREATIVITY 
AS A TOOL FOR DEALING WITH THE 

CONSEQUENCES OF SOCIAL ISOLATION
Roumiana N. Petrova 

PhD student, Academy of Music, Dance and Fine Arts  
„Prof. Asen Diamandiev“– Plovdiv, Bulgaria

Abstract: The report examines the functioning of collective youth creativity in the 
tense conditions of social isolation. Taking as a starting point several publications of 
psychologists on the subject, the author traces with her own research a youth ensemble, 
whose creativity within 12 months increases compared to previous periods, despite the 
limited opportunities for live contacts. The thesis is defended that collective creativity is 
valuable for young people, not only as an accumulation of experience and skills, but also 
as an alternative to social contact in isolation, with its beneficial effect on the psyche of 
future professional artists.

Keywords: collective youth creativity, ensemble playing, overcoming social 
isolation.
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Приложение на ансамбловото свирене в професионалното обуче-
ние на музикални инструменти 

Свиренето в ансамбъл има широко приложение при професионалното 
изучаване на класически музикални инструменти от групата на оркестро-
вите инструменти, при инструменти като класическа китара и акордеон, а 
също така и при народните инструменти. Ансамбловото свирене за тези ин-
струментални специалности е заложено под формата на задължителни сед-
мични часове в учебните планове на училищата по изкуствата в България. 
В тази връзка се наблюдава тенденция за включване на ансамблово свирене 
във все по-ранен обучителен етап: до 2020 г. задължителните часове по ор-
кестър/ансамбъл обхващат учениците в гимназиален етап (8-12 клас), а след 
2021 г. ансамбловите форми стават неделима част от плановете на учениците 
още в прогимназията (5-7 клас). 

Като форма на музикална практика, ансамбловото свирене изисква от 
изпълнителя да провежда процеса на прочитане, осмисляне и възпроизвеж-
дане на нотен текст синхронно с други изпълнители. Необходимостта да се 
фокусира част от вниманието на изпълнителя именно върху синхронизация-
та с другите участници в процеса отключва неговата способност да демон-
стрира получените до момента знания като вече формирани компетентности.

Подобряването на чувството за интонация и ритъм, придобиването на 
умение за свободно четене на нотен текст, както и възпитаването на сце-
нично поведение съдействат за формирането на функционална грамотност 
при младите музиканти. Ансамбловото свирене развива самостоятелното 
проследяване на текста, подпомага осмислянето на мелодичната линия в 
контекста на хармоничните функции и отключва ладовото мислене, което 
типично се проявява по-късно при инструменталисти, боравещи предимно с 
едногласен нотен текст.

Особено мотивиращо при най-младите инструменталисти въздейст-
ва участието в ансамбли още от ранен етап на обучение, карайки ги да се 
чувстват пълноценна част от общия „звуков пъзел“ на произведението, като 
едновременно с това ансамбловото свирене ги приучава към работа в екип, 
предоставя възможности за натрупване на сценичен опит без стреса на со-
ловото изпълнение, и не на последно място – стимулира желанието им за 
самоподготовка.

Ролята на колективното творчество през погледа на психолозите
Колегия от психолози от Университета на Колумбия в САЩ и Универ-

ситета на Токио в Япония публикуват изследване върху съвместното твор-
чество в Международно списание за човешки и компютърни изследвания 
през 2005г. Според тяхната теза, съвместното творчество включва по-сложно 
взаимодействие между членовете на групата и може да доведе до резултат, 
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който е по-голям от сумата на отделните приноси. Този по-голям колекти-
вен резултат възниква, защото разликата в условията на задачата – разли-
ка, предизвикана от членовете на групата, работещи заедно, а не поотделно, 
позволява появата на идеи, които не могат да бъдат приписани на нито един 
човек – явление, определяно като възникване на колективно творчество. 
[Фишер, Г., Джакарди, Е. и др, 2005] 

В своята статия „Съвместно музикално творчество: как ансамблите 
координират спонтанността“ Лора Бишоп разглежда процеса на спонтан-
ното координиране на действията между участниците в ансамбли по време 
на репетиции и концертни изяви. Тя разграничава два процеса: колективно 
творчество и съвместен труд: „Колективното творчество се отнася до раз-
пределението на творчеството между членовете на групата, докато те си 
сътрудничат за решаване на споделен проблем, а при съвместния труд има 
разделение на труда, при което на всеки член на групата е възложена част 
от задачата – тогава общият резултат е равен на сумата от индивидуалните 
приноси.“ [Бишоп, Л. 2018]

В практиката на класическата музикална традиция ансамбловите му-
зиканти се подготвят за концертно изпълнение на дадено музикално про-
изведение с предшестващи обширни и подробни репетиции, и внимателно 
изучаване на музикалната партитура. В същото време те ценят креативност-
та и спонтанността по време на концертно изпълнение така, както ги цени и 
тяхната публика. 

Поредица от проучвания на Чафин и колегия са изследвали как про-
фесионалните музиканти поддържат строг контрол върху изпълненията си, 
за да могат да предприемат спонтанни интерпретационни решения, дока-
то използват високо автоматизирани движения. [Чафин, Р., Лемю, А.Ф. и и 
др., 2006] Резултатите от тези проучвания показват, че творчеството в из-
пълнението зависи от това къде музикантите фокусират вниманието си. Ако 
вниманието е насочено далеч от музиката (например, фокусирано върху 
отвличащ вниманието член на публиката или собствени симптоми на тре-
вожност у изпълнителя), изпълнението вероятно ще бъде автоматично и без 
творчество. Ако пък вниманието е насочено към музиката, но е фокусира-
но върху евентуални грешки, които могат да бъдат допуснати в технически 
трудни пасажи, изпълнението вероятно ще бъде нетворческо и предпазливо. 

Изпълнители, които имат натрупан ансамблов опит, по време на репе-
тициите изграждат помежду си структура от жестове и сигнали за внимание, 
като тези жестове са свързани с различни аспекти на изразяване и техника 
– те помагат на музикантите да съсредоточат вниманието си по време на 
концертното изпълнение и им позволяват да вземат съзнателни интерпрета-
ционни решения.

Изложените в гореспоменатите изследвания теоретични перспективи 
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предполагат, че творческият колектив – в случая един музикален ансамбъл 
– трябва да се възприема като система, в която всички компоненти, включи-
телно отделните изпълнители, техните инструменти, публиката, дори прос-
транството за изпълнение, са взаимозависими и динамично взаимодейства-
щи.

Това динамично взаимодействие е отправна точка да се разгледа ролята 
на колективното младежко творчество под формата на ансамблово свирене 
като инструмент за справяне с последствията от социална изолация.

Примерът с Младежки симфоничен оркестър във Варна
Проучването на работата на Младежки симфоничен оркестър при НУИ 

„Добри Христов“ – Варна показва, че през учебната 2018/2019г. ансамбъ-
лът е осъществил 6 концерта с общо 144 учебни часа, проведени на живо 
като репетиции преди концертите. За същия период от време, през учебна-
та 2019/2020г. са осъществени отново 6 концерта, но с проведени само 108 
учебни часа репетиции, поради затварянето в периода март-май 2020г. А 
през учебната 2020/2021г., броят на осъществените концерти нараства на 7 
при проведени едва 90 учебни часа репетиции на живо.

Подобни статистики са направени за Народния оркестър, за Гайдар-
ския оркестър, както и за Акордеонния ансамбъл при НУИ „Добри Христов“ 
– Варна, и тези статистики показват същите резултати: намаляване на броя 
проведени присъствени репетиционни часове, но запазване или повишаване 
на броя на концертите и участията на ансамблите в знакови градски събития. 
Голяма част от тези творчески продукти са заснети и излъчени по Национал-
ната телевизия, а Младежкият симфоничен оркестър получава престижната 
Награда Варна за ярки постижения в музикалното изкуство за същия период.

За да проучи ускоряването на творческия процес при тези млади из-
пълнители, въпреки съкращаването на времето за подготовка, авторът на 
доклада провежда анкета с участниците в Младежкия симфоничен оркестър 
при НУИ „Добри Христов“ – Варна. Анкетата е направена в края на учебна-
та 2020/2021г. с 54 ученици на възраст от 11 до 18 години и включва девет 
въпроса, от които първите седем са със затворен тип отговори, а последните 
два – със свободни отговори. Данните от анкетата са анализирани след деду-
ктивен тематичен анализ, основан на две предварително определени катего-
рии: А) мотивация за участието на анкетирания в ансамбъл заради ползите, 
които получава или не получава; и Б) оценката на анкетирания относно пси-
хо-социалните промени, настъпили у него вследствие участието му в този 
ансамбъл.

Анализът на данните включва сегментиране, категоризиране и инте-
гриране. При първата стъпка се сегментират темите, произтичащи от сво-
бодните отговори. Във втора фаза се категоризират данните от затворения 
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тип отговори и се класифицират темите от свободните отговори. При по-
следната стъпка данните се сравняват с резултатите от предходни проучва-
ния по темата върху същите субекти (ансамблите в НУИ „Добри Христов“ 
– Варна), за да се осигури интегриран поглед върху разглежданата тема.

Обобщението на резултатите показва, че над 97% от анкетираните 
участват в ансамблови форми по собствено желание: децата, при които ор-
кестърът е задължителен час, го определят като приятно и полезно зани-
мание, а тези, които го нямат в програмата си, са избрали да го изучават 
като допълнителна подготовка. Най-често изтъкваната причина и основна 
мотивация, която младите изпълнители посочват за избора си да участват в 
оркестъра, е тяхната увереност, че той им помага да подобрят чувството си 
за ритъм, за интонация, помага им да се научат да четат свободно нов музи-
кален текст (на прима виста), помага им да се борят със сценичната треска, 
дори твърдят, че свиренето в ансамбъл ги предразполага към повече индиви-
дуални домашни занимания с инструмента им. 

Според анкетираните, участието в ансамблови форми увеличава броя 
не само на контактите им, но създава и нови приятелства. На въпроса „Кое 
най-много харесвате в оркестъра?“, най-много деца посочват личността на 
диригента, към когото изпитват уважение и респект, но освен това високо 
оценяват възможностите, които оркестърът им създава за изяви на по-големи 
и престижни сцени. 

Всички изброени дотук ползи от ансамбловото свирене са осъзнати от 
анкетираните, които определят тяхното въздействие върху собствената пси-
хика не само като мотивиращо, но и като възвисяващо. За повечето участни-
ци очакването на следващия концерт и подготовката за него са се оказали 
добър стимул да работят над себе си, и по този начин да се борят с апатията 
и чувството на отчаяние, произтичащи от продължителната социална изо-
лация. 

По-големите ученици (тези на възраст между 14 и 18 години) отчитат, 
че поставянето им в екстремни условия и по-конкретно необходимостта да 
се произведе творчески продукт с двойно по-малко време за подготовка е 
провокирало у тях умения за по-добра организация на времето, по-зряло по-
ведение по време на кратките репетиции, по-толерантни взаимоотношения 
между децата, и не на последно място – усещането им, че поемат персонална 
отговорност към колективния резултат.

Колективното творчество е ценно за младежите-творци.
Неоспорими са ползите от ансамбловото свирене в професионалното 

музикално образование. В това отношение резултатите от направената ан-
кета показват много сходства с резултатите от предходни анкети, правени в 
рамките на седем годишен период върху същия субект – участниците в Мла-
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дежкия симфоничен оркестър при НУИ „Добри Христов“ – Варна. 
По-различният нюанс в последната анкета е необичайната образова-

телна ситуация, произтичаща от онлайн обучението и принудителната со-
циална изолация на младежите. Този път анкетираните отчитат като ползи 
от ансамбловото свирене не само инструментални и екипни умения, но и 
положителен психо-социален ефект.

В настоящия напрегнат обществен климат, колективното младежко 
творчество е предпоставка за по-добър емоционален баланс на децата, като 
от една страна им създава алтернатива на социален контакт, а от друга стра-
на упражнява дисциплиниращо и структуриращо въздействие върху психи-
ката на бъдещите професионални творци.
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Резюме: В този доклад разглеждам специфичните характеристики на твор-
ческия процес на ученици от средни специализирани учебни заведения по изкуствата 
при експериментална работа с мирисен стимул. Използването на олфакторен (ми-
рисен) стимул провокира продуцирането на множество асоциации с емоционален 
оттенък и представлява принципно ново средство за стимулиране на творческия 
потенциал на учениците. Предложени са няколко работи, създадени от ученици-ху-
дожници. Представянето е поставено в теоретичните рамки на творческия про-
цес и спецификата на алтернативната за съвременното визуално изкуство олфак-
торна сензорна модалност.

Ключови думи: олфакторна сензорна модалност, експеримент, изкуство

FROM SENSORY OLFACTORY PERCEPTION  
TO VISUAL INTERPRETATION

Anita Paskaleva  
PhD student at the Faculty of Fine Arts,  

St. Cyril and st. Methodius University of Veliko Tarnovo

Resume: In this report I explore the specific characteristics of the creative process 
in students from our specialized art high schools during experimental work with fragrant 
stimulus. The use of olfactory (odor) stimulus provokes the production of a multitude of 
associations with emotional nuance and is a fundamentally new method of stimulating 
the creative potential of students. Several works created by student artists inspired by a 
fragrant stimulus are presented. The presentation is placed in the theoretical framework 
of the creative process and the specifics of the alternative for contemporary visual art 
olfactory sensory modality.

Keywords: olfactory sensory modality, experiment, art

Сетивото, ангажирано при създаване и възприемане на едно произведе-
ние на изобразителното изкуство, е зрението. Използваното у нас от края на 
90-те години понятие „визуално изкуство“ е по-широко по обем от понятие-
то „изобразително изкуство“, но често се употребява и разбира като синоним 
на „изобразително изкуство“. При „изобразително изкуство“ задължително 
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присъства акт на творческо изобразяване, а „визуално изкуство“ включва 
както произведения на изобразителното изкуство, така и съвременни твор-
чески практики като: инсталация, обекти, хибридната форма между визуал-
но и перформативно изкуство – пърформанс инсталация, сценография и др. 
Също така, към визуално изкуство можем да причислим и различни син-
тетични форми на изкуство като: театър, опера, балет и пр. Ако зрението е 
основното сетиво, използвано във визуалното изкуство, то алтернативни на 
него сензорни модалности са: обоняние, слух, вкус и формацията за баланс. 
В настоящата разработка ще акцентирам на „обонянието“ като алтернативна 
сензорна модалност, експериментално включена в обучението на ученици от 
Националната художествена гимназия „Цанко Лавренов“, Пловдив; Нацио-
налната гимназия за сценични и екранни изкуства, Пловдив и други наши 
специализирани средни учебни заведения по изкуствата.

Изследването с участие на ученици от специализираните средни учеб-
ни заведения по изкуствата у нас е в процес на реализация и в тази разра-
ботка ще бъдат представени и анализирани данни на етап експериментална 
работа с четирима от респондентите, с които са проведени експериментите 
досега. Провеждащият се експеримент е основна част от работата ми по док-
торантски труд на тема „Ролята на алтернативните сензорни модалности за 
стимулиране на творческия процес при ученици и студенти.“

База за експеримент с алтернативната сензорна модалност „обоняние“, 
чрез включване в учебния процес на ученици от креативни специалности, 
представляват формираните изводи от инициираните и успешно реализира-
ни от мен, в качеството ми на автор на идейните концепции, проекти, както 
и като артмениджър на следните два артпроекта. Експерименталният арт-
проект „Скритите монументи – непреживените тела на града“ е основан на 
алтернативната сензорна модалност „тактилност“ като художествено израз-
но средство. „Въодушевените сетива на града – невидимото преустройство“ 
е също експериментален артпроект, основан на „мириса“ като художествена 
характеристика.1 При реализация на проектите, на участниците – бакалаври, 
магистри и докторанти от Националната художествена академия „Николай 
Павлович“, София; АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив и Факулте-
та по изобразително изкуство при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Велико 
Търново, бяха поставени задачи да експериментират с алтернативните сен-
зорни модалности „осезание“ и „обоняние“. Цел на творческия експеримент 
бе да бъдат създадени инсталации, пърформанси, обекти и др., основани на 

1 Работата по проектите е подробно представена и анализирана като проектен модел с въз-
можност за мултиплициране на различни образователни етапи в Годишник на Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“, Том XXIV D, Педагогически факултет. Разра-
ботката е под заглавие „Добри практики в работата със студенти при реализиране на експери-
ментални артпроекти, основани на алтернативните сензорни модалности“.
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„тактилност“ (осезание) и „мирис“ като художествени изразни средства. Така 
поставеният творчески проблем активира креативния потенциал на покане-
ните млади, и утвърдени автори и в рамките на проектите бяха представени 
пред публика и специалисти от различни креативни общности стойностни 
тактилни и олфакторни (основани на мириса) художествени произведения, 
определени от специалистите като „иновативни“, „естетически атрактивни“ 
и пр. Шест произведения от тактилен артпроект „Скритите монументи – не-
преживените тела на града“ намериха място в учебника по изобразително 
изкуство на издателство „Просвета Плюс“ за VII клас, издаден през 2019 г. 
под авторството на Мариана Мойнова и колектив, като илюстрираха темата 
„Инсталация“.

Олфакторните и тактилни инсталации и пърформанси от експеримен-
талните артпроекти са мултисензорни – предназначени да бъдат възприема-
ни както тактилно и/или олфакторно, така и визуално. Някои от експери-
менталните произведения от двата артпроекта са замислени да въздействат 
моносензорно – с изключване на зрението и преместване фокуса на внима-
ние върху осезанието или обонянието. Експерименталните произведения, 
създадени по проектите, са концептуални, съдържащи в структурата си като 
отправна точка концептуален текст – писмено послание към възприемателя, 
което съдържа основната идея на автора. 

Създаденият качествен творчески продукт и живият интерес към про-
ведения художествен експеримент, заявен от младите автори, ми дадоха ос-
нование да експериментирам с използваната алтернативна сензорна модал-
ност „обоняние“ в процеса на обучение на различни образователни етапи с 
ученици и студенти от креативни специалности. Цел на експериментите е 
намиране на обективни критерии за оценяване на стимулиращата роля на 
миризмите върху творческия процес при респондентите.

„Творчеството е сложен, многостранен и многостепенен процес“.  [Де-
сев, Салех, Десев, 2011, с. 225] Проучването му не се поддава на непосред-
ствено наблюдение и е възможно да бъде осъществено само по косвен път. 
Творческият процес, както в изкуството, така и в науката и мениджмънта, 
може да бъде разглеждан през призмата на различните фазови модели, съз-
дадени от Петер К. Енгелмайер (1910), Греъм Уолъс (1926), М. Щайн (1974), 
А. Тейлър (1959), Елис Торънс (1966) и др.

Класическият модел за осъществяване на творческия процес във всич-
ки креативни модалности е четирифазовият модел на Греъм Уолъс. При че-
тирифазовия модел се редуват съзнателна и безсъзнателна работа на твореца 
като фазите се сменят последователно. Четирите фази включват: подготов-
ка; инкубация или съзряване; инсайт – възникване на оригиналната идея в 
съзнанието на твореца и верификация – преценяване, развитие и усъвър-
шенстване на идеята. Процесът на художественото творчество има свои 
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специфики, които го отличават от креативния процес в научно техническата 
сфера. Броят на фазите на креативния процес зависи главно от спецификата 
на творческата дейност – художествена или научно творческа. Според Алек-
сандр Наумович Лук (1928-1982) „в процеса на художественото творчество 
се разграничават обикновено три етапа – замисъл, превръщане на замисъла 
в осмислен план и изпълнение на плана в материална форма“[цит. по Десев, 
Салех, Десев, 2011, с. 229].  

Класическият четирифазов модел на творческия процес е обогатен с 
друго виждане, според което след първата фаза на „подготовка“ се въвежда 
психическото състояние „фрустрация“, от която страда творецът. Фрустра-
цията е преходно психично състояние, което преминава в стадия на „инку-
бация“ и впоследствие на „инсайд“ – несъзнателен процес, който преминава 
в съзнателен и води до превръщане на идеята в творчески продукт. [Десев, 
Салех, Десев, 2011, с. 231] Според Д. Сап (1992) междинното звено на фрус-
трацията може да се прояви между фазата на инкубацията и инсайта. [пак 
там, с. 231] Според натрупания практически опит в работата ми с млади 
автори, фрустрацията е много характерен етап на творческата дейност. Аме-
риканският художник Алекс Грей смята, че не всички хора на изкуството 
осъзнават отделните стадии на творческия процес. [по Десев, Салех, Десев 
2011, с. 230] 

По различен начин може да бъде структуриран творческият процес при 
създаването на едно концептуално произведение. Създаването на концепция 
може да следва подготовката и да предхожда работата по визуалното интер-
претиране на концепцията или да я съпътства. При някои автори наративът и 
визуалното изграждане на произведението следват свои етапи, при които во-
дещи са ту визуалната интерпретация, ту наративът, до окончателното крис-
тализиране на наратива. Същността и механизмът на работа при създаване 
на едно концептуално произведение на съвременното изкуство се изучава 
най-често чрез интервю и интроспективен анализ на автори и се основава на 
информация, която само авторът може да сподели. Горните изводи са напра-
вени чрез анализ на интервюта и проведен интроспективен анализ на знако-
ви автори като Албена Михайлова-Бенджи, ярки млади автори като Симеон 
Марков, Искра Иванова и др. 

Творчеството е определяно като „процес на създаване на нещо, което 
е както оригинално, така и ценно“. [Стърнбърг 2012, с. 492]  Много са фак-
торите, които играят ролята на предпоставки за изявяване на креативността 
и в частност на творчеството в изкуството. Както талантът като наследствен 
фактор, така и средата, историческият контекст, личностните характеристи-
ки, житейският опит през жизнения цикъл и пр. 

Разширяването на полето на сензорната компетентност в контекста на 
разширяване границите на изкуството може да бъде разглеждано като пред-
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поставка за качествено нов сетивен опит. Сетивен стимул като миризмата, 
поставен в нов аспект, трасира психични пътища за формиране на нови, в 
повечето случаи дълги асоциативни редове – един от основните елементи 
в структурата на творческия процес. Способността за формиране на дълги 
асоциативни редове е съществена характеристика на творческата личност и 
яркия креативитет. [Десев,Салех, Десев, 2011]

Обонянието е една от специализираните сетивности. Обонянието и 
густативната (вкусовата) сетивности се класифицират като специализира-
ни висцерални (отнасящи се до вътрешните органи в човешкото тяло) афе-
рентни системи. Тези две сетивности са свързани функционално и техните 
рецептори взаимодействат с химични молекули, поради което се определят 
в неврологията като химически сетивности.  [Мавлов, 2000, с. 120] Можем 
да причислим обонянието към пренебрегваните и най-малко изследвани се-
тивни модалности. Филогенетично олфакторната сензорна модалност е една 
от най-старите перцептивни способности на живите организми. От еволю-
ционна гледна точка основна роля на обонятелната сетивност е да направля-
ва организмите към химичен стимул, способстващ оцеляването и възпроиз-
веждането им или да ги предпазва от опасностите в околната среда.

Платон и Аристотел са гледали на обонянието като на нисше сетиво в 
сравнение със зрението и слуха. Зигмунд Фройд също е подценявал обоня-
телната сензорна модалност и я е определял като груба сетивност, асоциира-
на със сексуалността и емоциите [Колев, 2017]  

Обонянието играе много значима роля и в религиозния ритуал. Аро-
матът на тамян, смирна и други мирзми от растителен или животински про-
изход, са неотменна част от религиозните тайнства на всички религии от 
Древността до днес. От дълбока древност датира и значението на ароматите 
за хранителната и козметичната индустрии.

В „Социология на сетивата“ социологът Георг Зимел твърди, че „когато 
помиришем нещо, поемаме полученото впечатление или излъчващ миризма 
обект толкова дълбоко в себе си, усвояваме го, така да се каже, чрез виталния 
процес на дишането толкова плътно, както не е в състояние нито едно друго 
сетиво по отношение на даден обект, включително когато ядем. Ние долавя-
ме атмосферата на един човек и по този начин го възприемаме интимно, той 
прониква във въздухообразна форма в сетивността ни и е разбираемо, като 
се има предвид усилената ни чувствителност спрямо обонятелни впечатле-
ния изобщо, че това води до предпочитание на едни и дистанциране от други 
хора“ (Зимел, 2014, с. 35). Г. Зимел определя решенията на обонянието като 
„радикални, необратими“, които „трудно могат да се надмогнат от решения-
та на други инстанции на сетивата или духа“ (пак там, с. 35).

Обонянието е най-директният път към емоционалността, а именно 
емоционалността детерминира имплицитно отношението към реалността и 
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взимането на важни решения в личностен и социален аспект. Амигдалата в 
главния мозък е тясно свързана с обработката на олфакторни стимули. По-
следни данни показват, че амигдалата отговаря основно за интензивността 
на миризмите, когато са емоционално натоварени (положително или отри-
цателно). [Колев, 2017, с. 21] Миризмите провокират емоционални състоя-
ния и формирането на асоциативни връзки. Емоционалната оттенъчност на 
преживяванията и асоциациите се свързват с творческия процес при артисти 
от всички креативни модалности. Даден аромат е в състояние да извика в 
съзнанието образ, спомен, емоция, представа или чувство дори от предког-
нитивния етап на детството. Този спомен или емоция могат да бъдат хедо-
нистично (позитивно) или негативно натоварени.

Обонянието е по-малко диференцирано от визуалната и аудитивна сен-
зорики, въпреки че олфакторната и густативна сензорни модалности са ар-
хаични – едни от най-старите във филогенетичен аспект. Обонянието има 
синестетичен характер и се смята, че оказва най-силно емоционално въз-
действие върху човека. Ако при вкуса можем да разграничим пет основни 
вкуса – сладко, кисело, горчиво, солено и люто, то при обонянието опреде-
ляме миризмите с източниците, които ги излъчват. От лексикална гледна точ-
ка назоваваме миризмите със сравнения и определения. Говорим за „мирис 
на море“, „аромат на цвете“, „мирише на зима“, „остра миризма“, „ефирен 
аромат“ и пр. Не разполагаме с класификация на основни миризми, а само 
с обозначения за смисловото значение на приятни, неприятни и неутрални 
миризми. [Александрова, 2017] Приятните миризми обикновено определя-
ме като „аромат“, „ухание“. Неприятните – като „воня“, „смрад“. Лексемата 
„миризма“ има неутрално значение или негативно, когато с нея обозначава-
ме неприятна миризма.

Проведеният експеримент, с който имах за цел да изследвам изобрази-
телната дейност на ученици от креативни специалности под въздействието 
на миризма, се осъществи в естествени за учениците условия в учебните 
ателиета. Експериментът се отнася към осъществяване на творчески процес 
и създаване на творчески продукт, инспириран от миризма като експеримен-
тален стимул. Обект на изследването е изобразителната дейност на учени-
ците. Предмет на изследването са характеристиките на творческия процес и 
създадения творчески продукт под въздействието на миризма.

Като метод на педагогическо взаимодействие, експериментът е емпи-
ричен метод, при който на база на натрупаните умения и знания на учени-
ците се експериментира с нови материали, техники, като една от основните 
цели е постигане на по-голяма изразителност на експерименталните про-
изведения [Димчев, 1993, с. 180]. В този случай в практическата работа на 
учениците беше включен нов стимул, който да инспирира създаването на 
произведения с добре познати и предпочитани материали и техники.
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При проведените експерименти бе приложен диференциран педагоги-
чески подход. Диференцирани бяха предпочитанията на респондентите към 
материали и техники, с които да изпълнят поставената задача. Диференци-
ран бе и изборът на жанр и сюжет от учениците.

Проблемно-ситуационният подход при проведения експеримент се от-
нася до поставяне на учениците в ситуация на предизвикателство посред-
ством включването на нов, непознат стимул в работата. Мотивацията за из-
лизане от проблемната ситуация чрез творческа продуктивна дейност играе 
ролята на стимул, който активира креативността и потенцира желанието за 
ярко творческо изразяване у учениците. [Папазов, 2010]

Взаимовръзките стимул-образ при изобразителната дейност по въ-
ображение и асоциации се основават на емоционалното съпреживяване 
на света и собствената житейска опитност на учениците при тази форма 
на изобразителна дейност. [пак там, с. 141] Формата на изобразяване по 
асоциации и въображение лежи в основата на експерименталната работа с 
олфакторната сензорна модалност. Емоционално обагрените асоциации на 
учениците формират изграждането на образи и визии, основани на психиче-
ските процеси, провокирани от мирисния стимул. 

За стимулен материал бе подбрана комбинирана миризма на розмарин 
и лимонена трева на „do TERRA“ – производител на висококачествени ес-
тествени етерични масла. С тази комбинация имах за цел да предложа на 
респондентите миризма, която да бъде възприета от повечето участници в 
експеримента като приятна и да провокира хедонистични преживявания. 
Нотките на доминиращата лимонена трева са носител на свеж цитрусов аро-
мат, а острият мирис на розмарин създава дълбочина и релеф на бленда от 
етерични масла. С комбинацията от две противоположни сложни миризми 
целях да предложа комплексен мирисен стимул с потенциал за продуциране 
на разнообразни и многопосочни емоционални реакции у учениците. 

Повечето респонденти определиха предложената миризма като при-
ятна и продуцираха позитивни асоциации, свързани с детството: спомени 
за празник, за природа, за топли и уютни мигове, синестетични за приятни 
вкусове или за релакс. Някои от учениците споделиха и за неприятни асо-
циации, свързани с болест или физически и емоционален дискомфорт, тъга 
от претърпяна загуба, тревога. Експериментите се проведоха в рамките на 
един астрономически час, в който на учениците бе поставена задача да оп-
ишат възникналите при взаимодействието с мирисния стимул асоциации и 
впоследствие да създадат произведение – рисунка, фигурална композиция, 
абстрактна композиция, импресия и пр., инспирирани от предложената ми-
ризма. Респондентите работиха със сухи, маслени пастели и цветни моливи, 
като им бе предоставена възможност да използват и други техники и матери-
али по тяхна  преценка.
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В рамките на един астрономически час, авторите преминаха през раз-
лични етапи на творческия процес. От осмисляне на поставения проблем, 
през фрустрация и притеснение дали ще се справят с необичайната задача, 
до решение, основано на интуитивни и съзнателни процеси. Всички респон-
денти по изследването създадоха произведения, продуцирани на база емоци-
ите, спомените и визиите, провокирани от стимулния материал. Важно е да 
се отбележи, че нито един от учениците не отказа да участва в експеримента. 
Всички работиха с интерес и заявиха активно желание да бъдат част от бъ-
дещи подобни експерименти. Някои респонденти създадоха повече от една 
работи по поставената задача.

В настоящата разработка ще представя четири от създадените работи, 
инспирирани от мирисния стимул в рамките на проведените експерименти.

Р. А., ученичка от XI клас, специал-
ност Живопис представи две работи по 
поставената задача (Ил. 1.). Ученичката, в 
ролята на респондент по проведеното про-
учване, продуцира дълъг ред разнообразни 
асоциации. Някои от асоциациите опре-
деля като позитивни: приятни спомени и 
представи от детството; асоциации, свърза-
ни с литературни произведения, приказки. 
Други определя като по-скоро негативни: 
асоциации, свързани с боледуване; анало-
гия с неприятния за нея аромат на джин-
джифил. 
Съобщава 
за синесте-
тични асо-
циации на 

цветове, продуцирани от мирисния стимул. 
Синестетичните асоциации на цветове, про-
вокирани от сложната миризма изграждат 
колорита на рисунките. Абстрактните форми 
напомнят визиите от спомените от детство-
то. Р. А. сподели, че има желание да визуали-
зира самата миризма в рисунките. Работите 
са изпълнени със сухи пастели.

Н. Д. също от XI клас, специалност Жи-
вопис продуцира няколко асоциации, натова-
рени с негативно емоционално съдържание. 

Илюстрация 1

Илюстрация 3
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Работата и (Ил. 3) е изпълнена със сухи пас-
тели и представлява визуализация на асоци-
ациите, инспирирани от мирисния стимул. 
Асоциациите обикновено са повлияни и от 
актуалното към момента на експеримента 
емоционално състояние на субекта. Проце-
сът на формиране на асоциативни връзки 
се отнася към процесите на анализ и син-
тез на взаимовръзката на даден стимул със 
съществуващи в паметта елементи. Комби-
нирането на асоциации и акцентуираната 
способност за асоцииране са определящи 
творческия потенциал на личността. Спо-
собността за отдалечено асоцииране е ва-
жна особеност на нестандартното мислене. 
[Десев, 2010] Изкуството не е непременно 
приятно преживяване както за твореца, така и за възприемателя. Продуци-

рането на негативни асоциации е така ценно 
за стимулиране на творческия потенциал на 
субекта както продуцирането на позитивни 
асоциации. Използването на сложна комби-
нирана миризма в експеримента води както 
до позитивни емоционални реакции на рес-
понентите, така и до тревожни преживява-
ния, пречупени през призмата на собстве-
ния жизнен опит. 

Н. Б. от XI клас, специалност Живо-
пис споделя една асоциация, свързана с 
ярък спомен от детството (Ил. 4). Рисун-
ката е изпълнена в темпера и представлява 
визуализация на извиканата от миризмата 
представа. Работата съдържа много кон-
кретни детайли. Респондентът споделя, че 
миризмата предизвиква приятни чувства и 

спомени.
Д. А. от XI клас, специалност Живопис продуцира множество позитив-

ни асоциации, свързани с детството – красиви природни пейзажи, релакс и 
жарко слънце. Работата е изпълнена с маслени пастели и също визуализира 
продуцираните на база на мирисния стимул асоциации (Ил. 2).

Работата с алтернативните сензорни модалности обоняние и тактил-
ност обогатява с нов перцептивен опит учениците. Разширява асоциатив-

Илюстрация 2

Илюстрация 4
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ните полета – процес, който стимулира креативния потенциал и творческия 
процес на младите автори. Фокусът на внимание в тази разработка е върху 
олфакторната сензорна модалност поради високия потенциал на миризмите 
да провокират интензивен емоционален отговор у респондентите. Мирисни 
стимули могат да бъдат използвани както при работа по произведения на 
изобразителното изкуство, така и при създаване на концептуални произве-
дения. Моят опит по реализиране на експерименталните олфакторни и так-
тилни проекти с млади автори-дебютанти показва, че миризмите могат да 
провокират идеи за изграждането на концепции и визии в сферата на алтер-
нативните творчески практики – инсталации, пърформанси, обекти, акции.

За експериментиране с мирисни стимули на различни образователни 
етапи е необходимо да се вземат под внимание специфичните възрастови ха-
рактеристики на учениците. За по-малките ученици е удачно да се използват 
по-прости, познати моно миризми, които могат да провокират асоциации, 
съобразно по-малкия житейски опит на учениците. 
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Резюме: Системата Глобализация на Музикалната Структура е стремеж 
към активиране на структурната памет и възможността да се управлява музикал-
ният процес без партитура.

Как може чрез ГМС, принципи от базови музикални структури да бъдат пре-
несени върху по-комплексни музикални построения, включително върху ултра-ком-
плексни партитури на базата на суперматричността, която откриваме навсякъде 
в музиката.

Ключови думи: глобализация на базови музикални структури, структурна па-
мет, оркестрови партитури, ултра-комплексни партитури, суперматричност

ANALYTICAL ASSISTANCE FOR STRUCTURAL 
MEMORY OF ORCHESTRA SCORES

Jordan T. Kamjalov, PhD student,  
AMDFA „Prof. Asen Diamandiev“ – Plovdiv

Summary: The system Globalization of the Musical Structure is an aspiration to 
activate the structural memory and the ability to manage the musical process without a 
score.

How, through GMS, principles from basic musical structures can be transferred 
to more complex musical constructions, including ultra-complex scores based on the 
supermatrix that we find everywhere in music.

Keywords: globalization of basic musical structures, structural memory, orchestral 
scores, ultra-complex scores, supermatrix

Методът Глобализация на Музикалната Структура (по-нататък нари-
чан ГМС) търси структурния еквивалент на музиката зад „маската“ на пар-
титурата, която може да бъде заобиколена само при подготовка, целяща из-
вънредно навлизане в детайлите както на формата, така и на съдържанието.

Нека разгледаме един изключително популярен пример – трета част 
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от „Класическа симфония“ на Сергей Прокофиев – Гавот (пример 1 – за 
практичност не е приложена оркестровата партитура, 3 нейни партиту-
ри има достъпни тук https://imslp.org/wiki/Symphony_No.1%2C_Op.25_
(Prokofiev%2C_Sergey)). [Прокофьев, 1955-1956] Налице е предкласическа 
форма, чието присъствие е постоянно в музикалната композиция през веко-
вете до днес. Нейната изключителна простота предпоставя възможността за 
превъплъщаването ѝ във все нови и нови шедьоври на музикалната литера-
тура. 

Пример 1. С. Прокофиев „Класическа симфония“, част III – Гавот

Според всички възможни аналитични подходи, както и според метода 
ГМС, структурата на тактовата организация, фразите, периодите може да се 
изрази с формулата:

12(+8) – 16 – 12
Всяко едно от тези числа-построения е изградено от четиритактия.

 ¾ Първият дял (А) = 12. Съставен е от 3 четиритактия, като второто и 
третото четиритактие се повтарят със знак за повторение по указание 
на композитора.

 ¾ Средният дял (В) = 16. Съставен е, както в почти всички класически 
творби, от 2 осмици, които от своя страна са съставени от 2 четворки, 
респективно от две четиритактия. 

 ¾ Заключителният трети дял (А1) = 12. Съставен е също от 3 четиритак-

https://imslp.org/wiki/Symphony_No.1%2C_Op.25_(Prokofiev%2C_Sergey))
https://imslp.org/wiki/Symphony_No.1%2C_Op.25_(Prokofiev%2C_Sergey))


370

тия, като репрезира първият дял структурно и тематично, при значи-
телни изменения на характера и оркестрацията.
В посочения музикален пример са налице основните числа, с които 

работи методът ГМС, а именно 8, 12 и 16. Те са съставени от „четворки“ 
– четиритактия. Както бе посочено, други варианти в класическата музика 
през вековете са по-скоро изключения. Трябва да се отбележи, че при поли-
фоничната музика музикалното изграждане и функционалност са базирани 
и на други закономерности, чиито структурни еквиваленти изглеждат често 
по друг начин. Независимо от този факт обаче, крайният резултат по метода 
Глобализация на Музикалната Структура остава визуално подобен в число-
во отношение, независимо от композиционните техники, стилове и епохи, 
характеризиращи дадена творба.

В Гавота от „Класическа симфония“ на С. Прокофиев всички изре-
чения, полуизречения, дялове са еднозначно диференцирани и структурно 
подчертани от композитора чрез определени тембри, музикален характер, 
артикулация и пр. В този случай провеждането на седемте основни етапа на 
анализ, заложен в метода ГМС, следва своята схема в нейната цялостна оче-
видност. Като относително единство, всяко четиритактово построение (не 
само в разглежданият пример от С. Прокофиев, но и при почти всяко друго 
построение в класическата музика) е обусловено от поне един, няколко, или 
дори всички елементи на анализа, при което четиритактовостта, респектив-
но осемтактовостта, биват повече от еднозначни:

От комбинацията на структурния анализ с интерпретацията (включва-
ща разбиране и индивидуално усещане за фразиране, както и за цялостната 
динамика на процесите; решаваща роля тук играят и тембралните, смисло-
вите и комуникационните приоритети на интерпретатора) се формира фи-
налната числова формула (пример 2), представяща графическия резултат на 
метода Глобализация на Музикалната Структура.

Пример 2: Първа част от „Класическа симфония“ на Сергей Прокофиев 
 (примерно решение).

С помощта на подобен подход могат да бъдат обхванати структурно и 
драматургично редица подобни примери от класическата литература. Те мо-
гат да бъдат научени, както и мануално задоволително представени от всеки 
диригент за минути. Тогава възниква въпросът, как този принцип може да 
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бъде пренесен и върху по-комплексни музикални построения-форми, както 
и върху такива, при които горепосочените базови анализи (които при метода 
ГМС се ползват за лакмус и диагностика за възможно структуриране) са 
напълно неприложими, като например някои творби на Гурецки, Лютослав-
ски, Казанджиев, Гризе и др. Често в подобни случаи композиторите веро-
ятно съвсем съзнателно не използват класически похвати по отношение на 
драматургията и развитието, разширявайки съдържанието чрез непознати 
дотогава форми, техники, тембри и пр. 4-тактовата, респективно 8-тактова-
та, а вероятно и всяка друга периодичност на практика сякаш отпада. Нами-
рането ѝ като че ли става немислимо. И точно тук изпълнителите, не само 
диригентите, се отказват да изучават и изпълняват подобни творби без пар-
титура (дирижирането без партитура от страна на Даниел Баренбойм пред-
ставя особено изключение в музикалния свят). Просто защото практически, 
ментално и слухово това действие изглежда невъзможно.

Според метода ГМС обаче, прериодичността е винаги налице, дори в 
латентен вид. Точно този латентен вид на четворката, респективно на осми-
цата, според метода, е онова, което чрез специфична система от индекси, е 
възможно формално да бъде „реставрирано“ и проектирано на всички нива 
в творбата, дори и там където на пръв поглед „липсва“1. Става въпрос за 
основния принцип на метода ГМС – на разширената и недовършената ос-
мица (респективно на разширената и недовършената четворка (понятие, 
което в теорията на метода не се използва). Чрез този принцип се достига 
до общия структурен знаменател – междинна цел, явяваща се функция на 
структурния анализ. Фундаментално разбиране, което именно прави метода 
ГМС мислим. Мисълта се насочва към едно поле на структурна универсал-
ност по отношение на нотацията на метода и запаметяването на музикалните 
произведения.

Принципът на разширените и недовършени числа, които пряко след-
ват развитието на музикалната субстанция и са нейна функция, се изразяват 
практически в нотацията на метода ГМС чрез така наречените индекси към 
основните числа. Те характеризират точните структурни профили на фрази-
те, построенията и пр.

Такива примери са налице във всяка крупна класическа творба без из-
ключение. Впрочем необходимо е да се отбележи, че Гавотът от „Класическа 
симфония“ на С. Прокофиев е по-скоро изключение, при което не се нала-
га използването на нито един индекс, защото всички четиритактия са „чис-
ти“ (респективно няма нито „разширени“, нито „прекъснати“ построения). 
[Стоянов, П., 1969]

Именно за така наречените „не-чисти“ построения – четворки/осми-
1  Темата за техниката за структурна нотация чрез т.нар. индекси към основните числа, е 
нещо което бегло ще бъде засегнато по-долу, без да бъде основна тема на настоящия материал.
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ци – се въвежда система от индекси към основните числа, с които борави 
методът. Следните примери дават насока за някои основни положения в но-
тацията на ГМС:

Индексите x1 до x4 характеризират зоните преди и след всяка една от 
двете базови четворки, съставящи осмицата;

Индексите x1 до x6 характеризират зоните преди и след всяка една от 
трите базови четворки, съставящи дванадесетицата;

Индексите x1 до x8 характеризират зоните преди и след всяка една от 
четирите базови четворки, съставящи шестнадесетицата.

В този смисъл, като един сравнително несложен, но ясен пример за 
горното, можем да приведем знаменитата утопична тема в 6/8, проведена 
първоначално във флейта, в III част от Втори концерт за виолончело и оркес-
тър от Д. Шостакович, разглеждайки от такт 13 преди число 75 до първи такт 
преди число 77 вкл. (виж пример 3 по-долу). [Shostakovich, 1968]

Базирайки се на мелодични, хармонични и тембрални (оркестрови) ар-
гументи, можем без особено затруднение да отбележим, че основните фра-
зировъчни блокове биха изглеждали по следния начин:

3-3-4-3-3-3-1-4-5
Разбирането за това изображение представлява онзи етап, който в на-

стоящето изследване се нарича структуриране, и който, както бе посочено 
по-горе, е един от базовите етапи на анализа, използван в различна степен 
от всеки диригент за улеснение (в Консерваторията в Берлин повечето коле-
ги и преподаватели го наричат разграфяване). Впрочем описването на една 
крупна творба чрез такава числова редица е лесно, разбираемо и достъпно, 
но явно не толкова практично като метод за стимулиране на структурната 
памет.

От следващия пример се вижда, че тези числа биха могли да изглеждат 
и по друг начин.
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Пример 3. Д. Шостакович, Втори концерт за виолончело и оркестър, III част, от такт 13 
преди число 75 до първи такт преди число 77 вкл.1

Възможно е да пристъпим към следното окрупняване на тактовете, на 
фразите, на построенията, изобщо на музикалната мисъл:

             
 

2

В първия случай е налице поредица от девет числа, а в последния – по-
редица от две числа. Можем да се съгласим, че второто е над 4 пъти по-ком-
пактно и по-цялостно и като структурна визия и като оптическа сугестия. И 
точно в тази оптимизация е същинската цел, задача и проявление на метода 
ГМС. Този път на окрупняване: от 29 числа (такта) до 9, след което да се 
доокрупнят до 4 и след това само до 2, е подходът към осъществяване на 

1  Легенда към партитурата:
     – За нагледност всички „8“-ци са тук преекспонирано рамкирани от непрекъснати вертикал-
ни червени линии.
   – За нагледност всички базови „4“-ки (незавършени и завършени, респективно тритактия 
и четиритактия) тук са преекспонирано рамкирани от прекъснати вертикални червени линии.
    – За нагледност, тактът преди числото 76 и тактът преди числото 77, съответстващи на ин-
дексите х3 и х2 от нотационния метод за ГМС, в този случай са оградени и оцветени с цел 
нагледност.
    – Всички числа в червено са също преекспонирани, с цел нагледност.
2  Детайлите по нотацията не са тема на статията.
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този практически метод, именно благодарение на разбирането и техниката за 
идентифициране и извличане на общия структурен знаменател.

Разликата между първото и последното число е близо 15 пъти, което 
показва само част от потенциала на този метод за структурно обобщение. 
В повечето случаи при последното липсват така наречените индекси, чието 
приложение ще разгледаме на друго място. Т.е. една симфония в повечето 
случаи би могла да бъде структурно сведена до редица от числа, чиято площ 
би могла да бъде колкото дланта на ръката, при което няма да липсва и един 
такт от цялата творба, независимо колко комплексна и дълга е тя.

z– В горепосочения пример от Д. Шостакович се вижда, че тук се рабо-
ти предимно с принципа на недовършената осмица (8-), респективно 
недовършената четворка, тъй като тук основните фрази са еднозначно 
заложени от композитора като тритактови.

z– Примерът е удачен за онагледяване на метода, тъй като включва и по-
строение, онагледяващо и другия основен принцип – този на разши-
рената осмица (8+). Еднозначно е, че тактът преди число 77 се явя-
ва с известно разширение, подготвящо началото на нов структурен и 
оркестров елемент, застъпен от валдхорновия мотив, който започва с 
първия такт на число 77. Относно емоционалните, характеровите и 
структурните характеристики на т.нар. разширение и т.нар. недовърше-
ност, които по аналогия могат да бъдат свързани пряко с известните 
от теорията на музикалните елементи увеличени и умалени интерва-
ли спрямо т.нар. чист интервал. В дадения случай последният бихме 
свързали по аналогия с чистата осмица, за разлика от така наречената 
разширена или недовършена такава.

z– Последното число-построение, представляващо композиционния ин-
тервал от число 76 до число 77 на посочения пример, представено 
най-общо от 2 фрази, съответно от 4 и 5 такта (в метода ГМС записани 
като (8+), започва с индекс, отбелязан в горната част на самото число 
(+8) , което съответства на х3 от долния индекс.

Индексите x3 до x4 характеризират зоните пред всяка една от двете ба-
зови четворки, съставящи осмицата (в случая към първата).

На пръв поглед тези сложни и излишно умозрителни действия по съ-
щество представляват изключително прецизно отношението към музикал-
ните елементи, тематизма и функционалността. Точно тактът преди число 
76, който тук е отбелязан чрез индекса на позицията х3, е абсолютно същият 
такт и като мелодия и като хармония и като оркестрация и като тоналност 
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със седми такт пред число 75, който обаче там се явява първи такт от втората 
осмица (8-). Началото на втората осмица като елемент на окрупнената 24-ка 
представлява първи такт от втората осмица на флейтовата тема, който е със 
категоричен начален характер, затвърждаващ се и от по-късни провеждания 
на темата във финалната част на концерта на Дм. Шостакович. Мотивът в 
първи такт преди число 76 има преходен характер, подготвящ изплуването 
на соло виолончелото. В този случай тактът пред число 76 не е нито начало, 
нито край, но е мотив с високо структурно значение, поел преходна функция, 
поради което е интегриран в общото построение като специален елемент, 
който не може да бъде част нито от разширена, нито от недовършена осмица, 
а е елемент, подготвящ следваща такава. Точно това е функцията на индекси-
те преди основните числа, а индексите след тях описват т.н. разширения или 
недовършености спрямо основното чисто число. Чрез посочените три пох-
вата – разширение, недовършеност, предявяване, както и вграждане (поня-
тие, което ще разгледаме на друго място) могат очевидно да бъдат описани 
всички съществуващи структурни явления в музиката. 

В теоретичен план пълният структурен потенциал на метода изглежда 
сякаш необятен. Само към едно единствено число броят от комбинации, по-
стигнати чрез разширена система от индекси, може да достигне до:

КОДИРАНИ ВЪЗМОЖНОСТИ В ЕДНО ЕДИНСТВЕНО ЧИСЛО!
Дори и чисто технически и количествено горният теоретичен струк-

турно-нотационен пример не представя границата на метода. Не случайно 
Леви-Строс отбелязва:

„Противопоставянето между понятийното и чувственото може да се 
преодолее посредством преход на ниво знаци. Знаците изразяват едно по-
средством друго. Те могат да образуват строго подредени комбинации, които 
позволяват да се предаде цялото разнообразие на чувствения опит. Качест-
вата, благодарение на знаците, могат да се приведат от чувствен в понятиен 
план.“ [Леви-Строс, К., 1995] 

Над 15 години емпирично извличаният и изграждан от собствения опит 
и практика метод потвърждава как само чрез една числова поредица и съот-
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ветни индекси към нея е възможно да се характеризира, описва и структурно 
наизустява дадено музикално произведение за условно кратък срок от време. 
Налага се изводът, че този продуктивен метод придава идейна насоченост 
при формирането на професионално осмислена интерпретационна култура 
и се превръща в механизъм за постигане на уникални творчески резултати.
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сферите на изкуството, науката и образованието, в смисъла му на перманентно 
състояние на творческата личност – Homo creator, самоопределящ се чрез посто-
янния си стремеж към развитие и самоусъвършенстване, базиран на способността 
за активно новаторско мислене и действие.
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Anotation: This article examines the roots of the term innovativity as a permanent 
condition of the creative individual in the fields of science, art and education – Homo 
creator, self-identified through his continuous urge for development and self-improvement, 
based on the ability of innovative thinking and acting. 
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Marcel Duchamp – „I don‘t believe in art. I believe in artists.“
Марсел Дюшан – „Аз не вярвам в изкуството. Вярвам в творците“

(превод мой)

Формулировката на заглавието на тематa на настоящата научна кон-
ференция дава възможност за потенциална шахматна рокада на понятията, 
която смятам да използвам за постигане на една определена цел. Въпросът 
за новаторството винаги е бил приоритет на научното ми любопитство, не 
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само като професионално активен музикант и педагог, но и като човек с ши-
роки интереси, свързани с психологията, философията, изкуствознанието, 
историята и немалко други сфери на познанието. Моята парафраза в случая 
ще манипулира ракурса на общата тема „Наука, образование и иновации в 
областта на изкуството“, разглеждайки науката, образованието и изкуството 
като обекти на иновативността. 

В търсенето на познание независимо от конкретния казус винаги са 
ме вълнували и интересували преимуществено първопричините, скритите 
механизми на процесите, оставащи под повърхността на вторично следва-
щите ги видими събития. В рамките на това търсене, от голямо значение за 
разкриването на по-дълбоките пластове на зададената тема ще бъде възмож-
но най-широкоъгълното дефиниране на понятието иновации. Определение-
то ми ще се дистанцира от първосигналния съвременен превод на термина 
като безразборна сбирщина от „gadgets“* (англ. – приспособления, джаджи), 
набор от модерни уреди, уредчета и уредища, безспорно улесняващи редица 
необходими човешки дейности, но и играещи ролята на пасивно-приспива-
телни времегубки за все по-малко мислещия хомо сапиенс. Именно в така 
изглеждащото недъгаво разбиране и оценка на понятието иновация според 
мен е заровена кутията на Пандора, с всички произтичащи от евентуалното 
и отваряне последствия. Достигнатото високо цивилизационно ниво е пара-
доксално застрашено тъкмо от свръхупотребата на споменатите цивилиза-
ционни постижения. Как изглежда тази заплаха?

Съвременният човек е бомбардиран ежедневно с иновативни продукти 
на техническия прогрес, буквално още от люлката. Най-често срещаната по 
улици и паркове гледка днес е на деца, видимо още неспособни да говорят 
и ходят, хипнотизирано вторачени в екрана на мобилен телефон. Парадо-
ксалната ситуация, в която се оказахме през последното десетилетие – човек 
създава и възпитава човек, който създава машина, която започва да възпи-
тава следващ човек – е безпрецедентна в досегашната хилядолетна история 
на човечеството. Въпреки всеобщия възторг, съпровождащ ерата на висо-
ките технологии, би трябвало да погледнем по-критично ситуацията и от 
друг ъгъл – иновациите, които ползваме, де факто са продукт на изобрета-
телността и вековните усилията на високоинтелигентни и високообразовани 
личности, които от своя страна са продукт на досегашния аналогов свят, а 
не на настъпващия дигитален. Какъв точно би станал човекът, възпитан от 
мобилен телефон, все още предстои да видим. 

Понятието иновативност носи в себе си един доста по-дълбок и по-ши-
рок смисъл, третиращ творческата изобретателност като същинска първо-
причина за напредъка на човечеството. То семантично определя креативното 
новаторство като изначална движеща сила на всички значими процеси – и в 
науката, и в образованието, и в изкуството, които от своя страна са показа-
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телни за цивилизационното ниво на индивида и обществото. В този контекст 
смятам за целесъобразно да споменем някои забележителни иноватори, жи-
вели и творили в началото на ХХ век, чийто принос е фактически в основата 
на съвременните нововъведения в науката, изкуството и образованието. 

Далеч преди тяхната поява на сцената на историята обаче, от незапом-
нени времена човечеството се е опиянявало от самата идеята за прогреса, 
стигаща до мащаби, пренасящи реалността в сферата на свръхестественото 
и извънземното. Още в Шумерската и Индийската митология са описани 
свръхтехнологии, служещи на свръхсъщества – били те богове, анунаки или 
извънземни. Стремежът на „аналоговия“ човек към напредък, към докосване 
на свръхестественото чрез естествени постижения, неговият възторг от са-
мата идея за по-развити същества или дори цели техни цивилизации, всичко 
това безспорно е задвижвало колелото на иновациите през изминалите хи-
лядолетия. Мегалитните комплекси Стоунхендж и Гьобекли тепе, неразши-
фрованата и до днес загадка на технологичните чудеса, наречени Египетски 
пирамиди, гигантските статуи на Великденските острови, геоглифите от 
платото Наска, митичните висящи градини на Семирамида и много други 
подобни старовременни технологични феномени представляват едва малка 
част от официалните и неофициални чудеса на древния свят. Чрез прости на-
блюдения и без никаква сложна апаратура древните са стигнали до познания 
в астрономията, математиката и архитектурата, които са в основата на съз-
даването на гореизброените паметници. Сътворени в аналогови времена, те 
свидетелстват, че всяко велико постижение се явява адекватно последствие 
от мащаба и оригиналността на иновативното мислене, стоящо зад него, не-
зависимо от примитивните налични технически средства за осъществяване-
то му. И в обратния ред на мисли, от днешна гледна точка, наличието, дори 
изобилието на високотехнологични средства съвсем не гарантира тяхната 
смислена употреба, ако не е налице креативният и новаторски дух на твор-
ческата личност.

Вероятно едно такова отдалечено в дълбините на древността въведение 
е изненадващо за всички, които са очаквали есе, възхваляващо експлозивно-
то развитие на съвременните технологии през последните десетилетия, като 
единствено възможен и логичен ракурс за анализ на понятието иновация. 
Безспорно, грамадният скок в това отношение за по-малко от четиридесет 
години, от телефон с шайба до миниатюрен уред, събиращ се в джоба ни и 
даващ достъп до едва ли не цялата налична световна информация и видео 
контакт практически с едва ли не всяка точка по света, е наистина приказно 
невероятен. При това този пример илюстрира една несъществено малка част 
от огромната палитра на технологиите, които безспорно изменят радикално 
условията на живот и влияят на развитието на човешкото общество и инди-
видите, от които то е съградено. Както вече обаче стана дума, по-важно от 
констатацията на самия скок е да намерим и анализираме движещата сила, 
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която стои зад него, енергията и импулсите, водещи до неговото осъществя-
ване. 

Търсейки това енергийно ядро, неминуемо достигаме до конкретния 
субект на новаторството в лицето на творчески активната личност. Всички 
достижения на техническия прогрес (умишлено не избягвам тази силно за-
редена със социалистическо-комунистически патос фраза) са станали факт 
в резултат на труда и интелектуалната потентност на образовани, научно 
компетентни и творчески активни личности. Дори само в това изречение се 
съдържа цялата информация, необходима за смислено илюстриране на връз-
ките между сферите на изкуството, науката, образованието в контекста на 
разсъжденията ни. Без необходимите познания (образование и наука), ком-
бинирани с развито творческо мислене (изкуство), иновационният прогрес 
не би бил възможен. Нещо повече, наличните оръдия на този прогрес, които 
са достъпни в наши дни, поставят изисквания за един много висок стандарт 
относно интелекта и морала на боравещите с тях индивиди. Никой от нас не 
е клониран Ленардо да Винчи, Алберт Айнщайн или Никола Тесла и поради 
това, всички ние като самостоятелни индивиди, а и човечеството като цяло, 
сме призвани за ежедневно личностно самоусъвършенстване в сферите на 
образованието, науката и творчеството, което да ни гарантира, че няма да 
се окажем в ролята на маймуна с пистолет. Ролята на симбиозата наука-об-
разование-изкуство за предотвратяването на такава трагикомична ситуация 
е много съществена. Динамичното взаимодействие на отделните съставни 
части на това уравнение може да се формулира сравнително просто и ясно. 
Без образование няма наука и изкуство, науката е изкуство и изкуството е на-
ука, педагогиката е и наука, и изкуство едновременно. Получава се своебраз-
на алегория на водата с нейните три агрегатни състояния, при чиято смяна 
варират драстично външните белези, но се съхранява иманентното единство 
на химическото й съединение. Безспорната взаимосвързаност на тези три 
нишки в една обща мрежа от различни манифестации на Хомо креатор е про-
следима в живота и делото на мнозина – изобретателя и художник Леонардо 
Да Винчи, философа и композитор Жан-Жак Русо, свирещия на цигулка фи-
зик Алберт Айнщайн и много, много други. В светлината на достиженията 
на тези гиганти на световната история, иновативността би трябвало да ни 
занимава в ролята и на невидим изначален причинител на трансформациите, 
а не повърхностно и само по отношение на видимите резултати, причине-
ни от кинетичното трансформиране на потенциалната енергия. Същината 
на новаторството не е в субпродуктите му, а зад завесата на материалното. 
Тя се дефинира чрез вечния стремеж към съвършенство, неспирния устрем 
към идеала, неуморното любопитство и неудържимата творческа инвенция, 
характерни за иноваторите от древността до наши дни.

В този контекст има безспорно едно име, което не може да не бъде спо-
менато, когато става дума за универсални личности, изявили гения си в мно-
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го различни области: Леонардо ди Сер Пиеро да Винчи (1452-1519). Леген-
дарно име, за което има безброй лесно достъпни източници на информация, 
в които неминуемо бихме били засипани от определения, характеризиращи 
го като аутодидакт, полимат, учен, изобретател, художник, интроверт, гений. 
Вероятно най-яркият пример за преплитането на науката, изкуството и ино-
вациите в личността и дейността на един-единствен човек, Леонардо се е 
занимавал с анатомия, физика, математика, изобретявал е военни машини, 
проектирал е летателни апарати, създал е ненадминати по своето майстор-
ство шедьоври на изобразителното изкуство. Неговият иноваторски дух и 
безпределна творческа мотивация са надминали със столетия века и поряд-
ките, в които съдбата му е отредила да живее, довели са го до постижения, 
които и до днес са незаменим извор на вдъхновение и пример за подража-
ние. Възможността да достигне до съвременните технологични върхове чо-
вечеството определено дължи на личности като Да Винчи. Отговорността 
за тяхното управление и контрол обаче е разпределена днес върху милиарди 
индивиди, на огромна част от които очевидно не достига степен на образо-
вание, осъзнатост и интелектуално-морален капацитет, необходими за носе-
нето на такава огромна отговорност. Тук ще си позволя да цитирам кратък 
абзац от едно интервю с физика Теодосий Теодосиев, засягащ именно този 
аспект на разсъжденията ми и отлично илюстриращ наличните противоре-
чия:

„И нещо много важно – моралният императив. 
Един човек, който е абсолютно неграмотен като морал, ако му дадеш 

един високотехнологичен продукт, той може и да унищожи света…
Първобитният човек управлява мускулна мощност от 40 вата, ако не 

мърда много, и около 160 вата, ако се развихри.
С тази енергия може да направи поражения на един-двама човека око-

ло себе си или на някое животно. 
Съвременният човек управлява гигавати и теравати мощности. Един 

оператор в ядрена централа или президент на свръхдържава, държащ ку-
фарче с ядрени кодове.

А ако този човек изповядва онзи морал – зъб за зъб и око за око…“
https://egoist.bg/teodosij-teodosiev-za-konspiratsiite-morala-inversiyata-

na-tsennosti-dnes-2/ [Милчева 2020].

Трима ярки носители на титлата новатор от началото на ХХ век със 
сигурност не се вписват в по-горния цитат. Именно те, може би в най-голяма 
степен, стоят в основата на прогреса в своите области – Никола Тесла рево-
люционизира научните среди, Марсел Дюшан е всепризнатия знаменосец 
на прелома от традиционното към съвременното модерно изкуство, а фи-
лософът Рудолф Щайнер на базата на своята антропософия става баща на 
една коренно различна иновативна методика в образованието. Изборът ми 

https://egoist.bg/teodosij-teodosiev-za-konspiratsiite-morala-inversiyata-na-tsennosti-dnes-2/
https://egoist.bg/teodosij-teodosiev-za-konspiratsiite-morala-inversiyata-na-tsennosti-dnes-2/
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падна именно върху тези трима от мнозината възможни техни събратя, не на 
последно място и поради сравнително по-малката им популярност. Разбира 
се, особено за Тесла се говори и пише все по-често в последните години, но 
името му е по-скоро познато на подрастващото дигитално поколение като 
компания за електроавтомобили, отколкото като името на учения, от когото 
води началото си неудържимата технологична еволюция на 20-и и 21-ви век. 
Многото конспиративни теории около живота и смъртта му със сигурност 
биха заинтригували определена част от аудиторията и биха мотивирали ня-
кои любознателни съвременници да научат повече за него. Независимо кои 
неща в биографията му са факти и кои – легенди, съществената информация, 
описваща неговата личност, може да бъде синтезирана накратко по след-
ния начин – креативен дух, съзидателен ум и неутолима жажда за знание 
се смесват с неконвенцинален характер, оформяйки своеобразно реактивно 
гориво, което ежедневно захранва полетите на Тесла до висините на гени-
алните иновации. Близо 300 регистрирани патента говорят красноречиво за 
характера на неговата активност, дори бих казал обсебеност, която ден след 
ден го е мотивирала да крачи неотклонно по избрания път на личното самоу-
съвършенстване и общочовешкия напредък. Избраният в статията специфи-
чен ракурс към термина иновативност се стреми да идентифицира именно 
такива механизми в начина на мислене и в действията на ярки индивиду-
алности като Тесла, които по логичен и естествен път водят до новаторски 
изобретения. 

Задължително условие за изграждането на такъв тип личности се явява 
качественото образование. Не само в тесния смисъл на думата, като процес 
на училищно или университетско обучение, а и в контекста на цялостно въз-
питание и самовъзпитание на Хомо сапиенс, като действително отговарящ 
на латинското си наименование високо еволюирал биологичен вид.

Именно в такава насока са канализирани усилията на Рудолф Щайнер 
(1861-1925). Неговата специфична философия, Човекознанието (както се 
превежда на български Антропософия от гръцки език άνθρωπος + Σοφία), е 
разгърната детайлно в самостоятелна система, търсеща и провокираща про-
мяна на социума отвътре навън. Целенасоченото възпитание на свободна, 
мислеща и креативна личност, която да бъде основната градивна единица на 
едно утопично прекрасно общество, съвсем не е иновация на 20. век. Такъв 
тип личност е във фокуса на редица религиозно-философски системи още в 
древността. Препоръки относно подходящото възпитание и образование на 
младежта можем да получим още от родения преди повече от 2400 години 
древногръцки философ Платон. Изключително любопитно е съответствие-
то между дефинираните от него като най-важни дисциплини – математика, 
реторика, музика и спорт – и идеите за образование на Щайнер, намерили 
практическо приложение в създадените по негов модел Валдорф-училища. 
Възгледите за индивидуалност и целенасоченост в подхода към обекта на 
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обучение рязко контрастират с прохождащата тогава и процъфтяваща днес 
система за „масово“ образование. Антропософските философски постулати 
на Щайнер са сродни и производни на много от вижданията на Гьоте по по-
добни теми, включително и за т.нар. Polarität und Steigerung (двата водещи 
принципа в природата, според бащата на немската литература – принципът 
на противоположностите и принципът на развитието). Образователната ино-
вация на Щайнер има забележителен отзвук. Започвайки от първото Вал-
дорф-училище, основано през Септември 1919 в Щутгарт, за около сто годи-
ни бройката на тези образователни институции нараства на над 1200 такива 
по света в настоящия момент. В контекста на безспорната световна образо-
вателна криза, ролята на новатора Щайнер, като педагог активист, за намира-
нето на креативни решения и нови работещи форми относно този жизнено-
важен сегмент на човешката дейност може и трябва да послужи като повод 
за размисъл на всички нас, дръзнали не само професионално да се занимават 
с преподавателска дейност, но и да носят тежкия кръст на призванието (не: 
професията) учител. Именно активната креативност, творческото мислене и 
действие са неделима част от качествата на истинския педагог и същевре-
менно атрибути на всеки успешен учен или артист, смислово обединяващи 
по още един начин троицата наука-образование-изкуство. Щайнер в своята 
антропософия ползва и утвърждава нееднократно принципа на триединство-
то – в образователната система (учител-дете-родител), в отделния индивид 
(дух-душа-тяло), в строежа на утопичното съвършено функциониращо об-
щество (Dreigliederung der Geselschaft: Geistes-, Rechts- und Wirtschaftsleben 
– делене на обществения живот на три – духовен, правен и икономически). 

След като илюстрирахме научното новаторство с Тесла и образовател-
ното с Щайнер, е време да обърнем поглед и към изкуството на ХХ век, 
чрез подходяща представителна фигура от тази сфера. Изборът именно на 
Марсел Дюшан (1875-1963) може да се стори на мнозина странен или дори 
екстравагантен. Защо не Пикасо? Или Салвадор Дали? Разбира се, послед-
ните двама биха били далеч по-популярни и ефектни като примери, като се 
има предвид, че творчеството им е много по-познато на масовия любител, а 
биографиите им са изпъстрени с множество любопитни и дори скандални 
истории. Естествено и Дюшан не е напълно непознат и безцветен в този ред 
на мисли. Смел творец, фин мислител, мащабно действащ иноватор, отличен 
шахматист, името му винаги се свързва с революционното развитие в изку-
ството от началото и първата половина на ХХ век, по-конкретно с прохожда-
нето и процъфтяването на кубизма, дадаизма, сюрреализма, концептуалното 
изкуство, медиалния пърформанс. Формалната причина да се спра именно 
на него обаче е доста неконвенционална. Бях провокиран от следния цитат, 
който ярко олицетворява фундаменталните взаимовръзки между действащи-
те под повърхността сили в науката – в случая квантовата физика, от една 
страна, и в изкуството, от друга:
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„Произведението на изкуството започва да съществува от момента, 
в който зрителят започне да го наблюдава. Дотогава то е само нещо, кое-
то е направено и може да изчезне отново, без никой да е разбрал за него…“  
(Превод мой, Е. Ш.)

Излишно е точно аз и точно тук да се опитвам като лаик да обяснявам 
теорията на квантовата физика, буквално „открадната“ и приложена в този 
цитат по отношение на изкуството. Ще се изкуша само да приведа елемен-
тарния, но гениално простичък пример с лунната пътека. Съвсем обикно-
вен и неоспорим факт, който е очевиден и разбираем и за малките деца – тя 
„съществува“ само когато ние гледаме отразената Луна на повърхността на 
морето, „мести“ се паралелно с нашето движение и поглед, и спира да „съ-
ществува“ в момента, в който отново се обърнем с гръб към морето и Луната. 

Такова изумително симулантно развитие на идейния свят на учените и 
хората на изкуството свидетелства за неделимата идентичност на първоиз-
точника на новаторския креативен дух, за общата първопричина на инова-
торството, независимо дали приложение му би било научно, образователно 
или художествено. В светлината на тези прозрения съдържателното аргу-
ментиране и преосмисляне на понятието иновативност не е просто каприз 
или лингвистична еквилибристика, а обективна необходимост. 

Чистосърдечното ми желание е тази статия да бъде една скромна и 
кратка, но категорична и убедителна в аргументите си апология на изобрета-
телния човек, а не на изобретенията му, поддържаща антропософската уто-
пия за свят и общество, в които историята за Франкенщайн ще остане само 
навременно литературно предупреждение за апокалиптична грешка, която 
сме успели да не допуснем. 
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Ежегодната национална научна конференция „Пролетни научни чете-
ния“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив като форум за предста-
вяне и публикуване на научни доклади на преподаватели, студенти и докто-
ранти е създадена по идея на избраната на 20.12.2011 г. за заместник ректор 
по научна дейност проф. Дора Славчева. Основната цел, която си поставя 
първата организирана конференция, е „стимулиране и активизиране на твор-
ческия и научен потенциал в АМТИИ, с което да се подпомогне развитието 
на сериозна, задълбочена наука в областта на изкуствата в България“. [1] 

Разгръщането на научната активност на академичния състав, студенти 
и докторанти, чиито дейности поради принадлежността им към специализи-
рано висше училище в областта на изкуствата са насочени в по-голямата си 
част към художественотворческите изяви, продължава да е основна идея в 
10-годишната история на този научен форум. 
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Концепцията на започналата като междуфакултетен форум интердис-
циплинарна научна конференция е да предложи форум, на който студенти, 
докторанти и преподаватели да дискутират свободно проблеми, свързани с 
тяхната научно-изследователска, творческа и преподавателска дейност във 
всички области на изкуството.

Първата научна конференция е проведена през месец април 2012 г., 
като се финансира по проект чрез отпусканата ежегодно от МОН субсидия 
за научна и художественотворческа дейност. От този и до настоящия момент 
традиционно изданието се реализира под формата на вътрешен проект на 
Академията. Първият ръководител на проекта през годините 2012, 2013 и 
2014 е доц. д-р Велислава Карагенова, а на следващите – доц. д-р Васил 
Колев.

След провеждането на четвъртото издание на конференцията „Пролет-
ни научни четения 2015“, част от участниците, взели участие в проведената 
анонимна анкета, изразиха мнение, че този форум, създаващ предпоставки 
за осъществяване на научен обмен, има потенциал да се превърне в нацио-
нален. Идеята бе оценена и подкрепена от проф. д-р Тони Шекерджиева-Но-
вак, заемаша длъжността заместник ректор „Научна дейност“ от началото 
на 2016 г., и за изданието през същата година конференцията бе обявена за 
национална. 

Разширяването на обхвата ѝ доведе до участието на преподаватели, 
студенти и докторанти от други висши учебни заведения, както и препода-
ватели в училищната мрежа. В първата национална конференция „Пролетни 
научни четения 2016“ взеха участие преподаватели и докторанти от Нацио-
налната музикална академия „Панчо Владигеров“ в София и Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“. В изданията през годините 
от 2016 до 2021 взеха участие преподаватели, докторанти, студенти, учите-
ли от Националната музикална академия „Панчо Владигеров“, Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“, Университета по архитек-
тура, строителство и геодезия в София, Югозападния университет „Неофит 
Рилски“ в Благоевград, Националната художествена академия в София, 
Университета по библиотекознание и информационни технологии в София, 
Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“, Нов български 
университет – София, Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“, 
Музикалната академия в гр. Гданск, Полша, Терапевтичния център Анеми в 
град Серес, Гърция, РУ на образованието – Пловдив, детска градина „Друж-
ба“ – Асеновград. Видно от приложената таблица, с изключение на 2017 го-
дина, присъствието на външни участници стабилно се запазва в интервала 
от 20 до 25%.
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секция
 
 
година

Класичес- 
ка музика 
и педаго- 

гика

Музикален 
фолклор  
и хорео- 
графия

Изобрази- 
телни 

изкуства

Общ брой 
доклади

Одобрени  
за 

публику- 
ване

Общ брой 
участ- 
ници

Външни 
участ- 
ници

2012 17 10 9 36 36 36 –

2013 15 14 10 39 39 39 –

2014 13 11 7 31 31 31 –

2015 17 15 10 42 42 41 –

2016 17 5 4 26 26 24 5

2017 16 13 6 35 35 33 5

2018 18 10 9 37 35 35 8

2019 25 11 11 47 47 39 10

2020 14 13 9 36 36 35 8

2021 25 3 8 36 35 32 7 

Таблица 1: Данните са взети от отчетите на проектите и изданията  
„Пролетни научни четния“.

През 2018 г. изданието бе включено в Националния референтен списък 
на рецензираните издания с присъден ISSN 1314-7005. От същата година 
представените доклади се подлагат и на анонимно рецензиране преди пуб-
ликуването им. 

Обявената официално у нас през м. март 2020 г. пандемия Ковид 2019 
постави пред изпитание всички дейности и целия ни живот. Опазването на 
здравето на студентите, докторантите и работещите в Академията, както и 
на външните потребители на услуги се превърна в основна отговорна задача. 
В условията на развиващата се тежка пандемична обстановка с нарастващ 
брой заболели, ръководството на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пло-
вдив взе решение деветото издание на конференцията „Пролетни научни че-
тения 2020“, обявено за провеждане през м. май 2020 г., да бъде реализирано 
само с издаване на получените от участниците доклади.

Десетото издание на „Пролетни научни четения 2021“ се проведе на 15 
май същата година. За първи път в условията на продължаваща пандемична 
обстановка научната конференция бе организирана в електронна среда чрез 
интегрираната облачна система „GoogleWorkspace“, приложение „Meet“.

Провокирано от стремежа на ръководителя на проекта да получи ин-
формация за бъдещото развитие и полезността на този научен форум, и от 
практичните потребности „за вземане на някакво управленско решение, за 
разширяване на възможностите…“ [3, с. 81] след приключване на конферен-
цията бе проведено анкетно проучване сред участниците. 
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Целта на анкетното проучване бе да установи нагласите на участни-
ците относно вида, начина на провеждане и влиянието на участието им в 
конференцията върху бъдещи научни изследвания. „Набирането на качест-
вена първична информация е предпоставка за получаването на достоверни 
изводи и обобщения“. [2, с. 226]

В анкетата взеха участие двадесет и седем респондента, от които три-
надесет преподавателя, дванадесет докторанта и двама студента. 

Анкетата е структурирана в седем въпроса, пет от които от затворен 
тип с възможни отговори на въпросите по петобална скала, която позволява 
ясно да се откроят положителните и отрицателните отговори. Един от въпро-
сите, целящ да се придобие информация относно публичността и привлека-
телността на конференцията, е многовариантен, и един – от затворен тип с 
два възможни отговора, относно предпочитаната форма на провеждане – в 
присъствена или електронна среда за провеждане на подобен вид форуми.  

Първият въпрос „Одобрявате ли интердисциплинарността на конфе-
ренцията“ отчита 96,3% от респондентите с положителната нагласа към 
идеята конференцията да спомага за споделяне и развитие на идеи и взаи-
модействия между различните видове изкуства. Двадесет и трима от учас-
тниците – единадесет преподавателя, десет докторанта и двама студента 
посочиха отговор „в много голяма степен“, трима – двама преподавателя и 
един докторант посочиха отговор „в голяма степен“, и само един докторант 
посочи отговор със средна стойност – „отчасти“. 

Посочените резултати ясно показват одобрението към този научен фо-
рум да дава възможност за представяне и дискусия на научното творчество 
на всички специалности в областта на изкуствата и да разширява обхвата на 
засегнатите проблематики, създавайки благоприятни условия за развитие на 
научната мисъл в академичните среди. 

На въпроса „Как оценявате полезността на такъв вид научни форуми“ 
с посочените пет възможни варианта на отговор – от „отлична“ до  „незадо-
волителна“, всички двадесет и седем анкетирани отговориха положително. 
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Двадесет и двама посочиха отговор „отлична“, от които единадесет препода-
вателя, десет докторанта и един студент. Пет от участниците посочиха отго-
вор „много добра“ – двама преподавателя, двама докторанта и един студент. 

От общият дух на получените отговори, всички в положителната скàла, 
можем да направим извода за значимостта на научната конференция сред 
трите групи респонденти като трибуна за подпомагане на качествените, за-
дълбочени изследвания и наука.

Отговорите на въпросът „Ще бъдете ли улеснени в бъдещата си научна 
дейност от придобитата от конференцията информация“ показаха, че петна-
десет от респондентите ще имат полза – „в много голяма степен“ и десет – „в 
голяма степен“, което съставлява общо 92,6% от анкетираните. От отговори-
те можем да направим извода за полезността на форума като генератор на 
нови идеи за развитие на научната дейност на участниците. 

Един от участниците посочва отговорът със средна стойност – „отчас-
ти“, и един е дал негативен отговор – „в малка степен“. Обърнахме внимание 
на негативния отговор, който е важен за изследването, при което се устано-
ви, че той е даден от студент външен участник. Можем да допуснем, че за 
разлика от преподавателите и докторантите, студентът все още няма нагласа 
за развитие в посока бъдеща научна дейност. 
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Същият процент положителни отговори получи и въпросът „До каква 
степен конференцията отговори на предварителните Ви очаквания“, но тук 
вече двадесет от респондентите дават отговор – „в мого голяма степен“, пет 
– „в голяма степен“ и два отговора със средна стойност – „отчасти“. 

Показателни са отговорите на въпроса „До каква степен този научен 
форум Ви мотивира за бъдещи научни изследвания“, при който двадесет и 
шест от анкетираните дават положителни отговори – седемнадесет от учас-
тниците посочиха отговор „в много голяма степен“, девет – „в голяма сте-
пен“ и само един със средна стойност – „отчасти“. 

Анализът на отговорите показа, че всички дванадесет докторанта, че-
тирима преподавателя и един студент са мотивирани от проведения научен 
форум да продължат научните си изследвания „в много голяма степен“. Де-
ветте отговора „в голяма степен“ са дадени от преподаватели, а отговорът 
със средна стойност е даден от студент.

Въпросът „Участвали ли сте в предишни издания на конференцията 
„Пролетни научни четения“, организирана от АМТИИ „Проф. Асен Диа-
мандиев“ ни даде информация, че научната конференция привлича почти 
поравно нови и бивши участници. Анализът на отговорите показа, че: от 
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тринадесетте преподавателя петима участват за първи път, двама за втори, 
двама за трети, двама за четвърти и двама за пети път; от дванадесетте док-
торанта осем участват за първи път и четирима за втори; двамата студенти 
участват за първи път. Отговорите показват стабилен интерес от страна на 
преподавателите и докторантите към конференцията „Пролетни научни че-
тения“ в АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив.

Интересно бе да изследваме в новите условия на ограничителни мер-
ки с цел опазване здравето кой от начините за провеждане на конференция 
предпочитат участниците. Отговорите са много близки по стойности – чети-
ринадесет респондента предпочитат в електронна среда, а тринадесет – при-
съствено. Преподавателският състав предпочита провеждането в електронна 
среда – осем срещу четири за присъствено провеждане. Отговорите на док-
торантите са разделени поравно, а студентите предпочитат присъственото 
провеждане. Оттук можем да направим изводът, че присъственото провеж-
дане се предпочита от по-младия състав, за който преките впечатления и 
изграждането на полезни контакти е важно за бъдещото им развитие.
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От резултатите от проведеното анкетно проучване можем да направим 
изводите за полезността, значимостта, ценността и добавената стойност на 
ежегодната Национална конференция „Пролетни научни четения“ в АМТИИ 
„Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив в помощ на качествените, задълбочени 
изследвания и наука. 

В условията на динамично променяща се среда и нарастващи изиск-
вания за развитие на компетенциите конференцията е трибуна, която про-
вокира и активизира творческия и научния потенциал на преподаватели, 
студенти и докторанти не само в Академията, но и в други висши училища 
и институции. Чрез нея се стимулира естественият човешки стремеж към 
откривателство и наука, а представените нови идеи и визии способстват да 
се посрещнат изискванията, поставени пред висшето образование, за разви-
тие и подпомагане на изследванията в областта на изкуствата в Република 
България.
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АНАЛИЗ НА ПРОИЗХОДА,  
РАЗВИТИЕТО И ЧЕРТИТЕ  

НА КИТАЙСКАТА ХОРОВА МУЗИКА 
Янг Чжиюй, докторант 

АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, Пловдив

Резюме: Китайската хорова музика се развива повече от сто години. Тя има 
много различия от европейската хорова музика по тематика, структура и музи-
кални елементи. Китайската хорова музика има и своите уникални народни белези. 

Тази статия има за цел да анализира произхода, развитието и чертите на 
китайската хорова музика, за да интерпретира развитието й в Китай. 

Ключови думи: китайска хорова музика, народни белези, произход, развитие

ANALYSIS OF THE ORIGIN, DEVELOPMENT  
AND FEATURES OF CHINESE CHOIR MUSIC

Yang Zhiyu, PhD Student 
AMDFA „Prof. Assen Diamandiev“, Plovdiv

Abstract: Chinese choral music has been developed for more than a hundred years. 
It has many differences from European choral music in terms of subject matter, mode, and 
music elements, and has its unique national characteristics. This article will analyze the 
origin, development and characteristics of Chinese chorus music in order to interpret its 
development in China.

Keywords: Chinese choral music, National characteristics, origin, development

Китай заема огромна територия с много етнически групи в нея. Всички 
те показват своя колоритен културен живот – притежават различни житейски 
обичаи, местни езици и различна музикална култура. В процеса на развитие 
на китайската вокална музика, китайските музиканти изучават как да създа-
ват нова хорова музика, интерпретирайки опита и традициите на западната. 
Те широко усвояват китайската традиционна музика и различни етнически 
музикални елементи, за да създават нова вокална музика. Китайската хоро-
ва музика е показала очевидни разлики от европейското хорово изкуство в 
използването на народни стилове, подбор на музикални теми, избор на му-
зикални елементи и други аспекти. По този начин, китайската хорова музика 
показва китайски черти и в същото време позволява на тази музика да се 
покаже на световна сцена.
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1. Произходът на китайския хор
Още в древен Китай са присъствали песнопения в будистките храмове. 

Освен пеене в Пекинската опера, хоровата музика обаче не е станала по-
пулярна в светските музикални среди. Настоящите многогласни народни 
песни могат да се считат за оригиналната форма на китайската хорова кул-
тура. Но в продължение на хиляди години многогласните фолклорни песни 
се развиват сравнително бавно. Те остават в проста форма, без установени 
норми за създаване. Причините за това са две. Първо, китайските владете-
лите на династиите предпочитали инструменталната музика и танца. Второ, 
социалният етикет и моралът ограничавали полифоничното/многогласното 
мислене. Истинска китайска хорова музика възниква в края на 19-и век и на-
чалото на 20-и век. Вратата на Китай се отваря за западните мисионери след 
Втората опиумна война1 през 1860 г. Тогава в Китай се създават голям брой 
нови християнски училища, където също се разпространява многонационал-
ното хорово изкуство на християнските хорове в цял Китай.

2. Развитие на китайския хор

1) От края на 19-и век до края на 20-те години на 20-и век
От края на 19-и век, новата капиталистическа икономика на Китай се 

развива и западното християнство се разпространява в различни части на 
Китай. В процеса на непрекъснатия внос на западна култура, китайските 
прогресивни и патриотични класи по това време мислят и за нова китайска 
култура и нови идеи. Те основават училища, в които се преподава нов стил 
музика, като военната музика, и се пеят военни песни в „Новата армия“2.

Тогава правителството на китайската династия Цин кани западни чуж-
дестранни инструктори да обучат новата армия. Западната военна песен 
също била въведена в Китай. Например, немски инструктор преподава нем-
ска военна песен  „Поход на император Вилхелм I“ (March of the Emperor 
Wilhelm II), която е преформулирана първо в „Марш на генерала“ (March of 
the General), после е пренаписана от Националната армия Фенг Йосианг и 
ставала „Песен на тренировъчния март“ (Song of Training March). Най-на-

1  Втората опиумна война (на английски: Second Opium War; на френски: Secondе guerre de 
l’opium) е известна още като Битката на англо-френските съюзнически сили. През период от 
1856 г. до 22 септември 1860 г. Великобритания и Франция искат да търсят по-големи облаги 
в Китай. Войната се счита за продължение на първата опиумна война; наричана от британците 
и „Война със стрели“. „Англо-френска експедиция в Китай“ (Anglo-French Expedition to China) 
или „Втора англо-китайска война“ (Second Anglo-Chinese War) Войната е по време на виктори-
анската епоха във Великобритания, династията Бонапарт във Франция и периода на Сианфен в 
династията Цин в Китай. .
2  Новата армия   е модернизираният армейски корпус, сформиран при династията Цин 
през декември 1895 г. Той е замислен като напълно обучена и оборудвана милиция според за-
падните стандарти. 
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края, след като Китайската червената армия допълва думи, новата припевна  
военна песен се казва „Три правила и осем забележки“ (Three Rules and Eight 
Notices1). Всичко това всъщност се превръща в начало на новата китайска 
музика по това време2.

През този период китайските музиканти изучават и ползват техники на 
създаване на хорова музика от запад. Представител на този период е Ли Шу-
тонг3. Неговият труд „Пролетна обиколка“, е първият хор? в Китай, създаден 
според хоровата техника на многогласност. След Движението на 4-ти май4, 
„Носталгия“ и „Зимен танц“ на Сиао Йоумей5 и „Хай Юн“ на Джао Юарен6 
са най-важните мащабни вокални произведения от този период.

2) От началото на 30-те до края на 40-те години
През 30-те години са създадени музикални професионални училища 

в Китай, като Shanghai Conservatory of Music. Висшите музикални учебни 
заведения са възпитали музиканти от ново поколение, като Хуанг Зи7, Ма 
Сицун8, Чжоу Шуан9, У Боан, Ние Ер10, Сиан Синхай11. През този период се 
създават шедьоври на художествените песни и популярните песни. За худо-
жествените песни има четири представителни фигури на музиканти. Първи-
ят е Сиан Синхай, който създава „Разбит Сибир“ (Мъжки двуглас), „На пла-
нината Тайханг“ и „Кантата на Жълтата река“ (Yellow River Cantata, голяма 
вокална сюита). Вторият е Цзян Дингсиен, създава произведението „Чун 

1  Three Rules and Eight Notices  е военна доктрина, издадена през 1928 г. от 
Мао Дзедун и неговите сътрудници за Китайската червена армия. Едно от основните отличия на 
учението е неговото уважение към цивилните лица по време на войната. 
2  https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E5%94%B1. 
3  Ли Шутонг  , 1880.10.23 – 1942.10.13 е бил китайски будистки монах, художник и 
учител по изкуство. Бел. авт.
4  Движението на 4ти май   е анти-империалистическо, културно и политическо дви-
жение, което се разраства от студентските протести в Пекин на 4 май 1919 г. Бел. авт.
5  Сиао Йоумей , 1884.01.07 – 1940.12.31, като отбелязан китайски музикален педагог 
и композитор. Бел. авт.
6  Джао Юарен  , 1892.11.03 – 1982.02.24, бил американско-китайски лингвист и люби-
телски композитор.
7  Хуанг Зи , 1904.03.23 – 1938.05.09 , е бил китайски музикант от началото на 20. век. Той 
също така състави химна на националния флаг на Република Китай. Бел. авт.
8  Ма Сицун  , 7 май 1912 г. – 20 май 1987 г., бил китайски цигулар и композитор. Счи-
тан в Китай за „Краля на цигуларите“. Бел. авт.
9  Джоу Шуан , 4 май 1894 г. – 5 януари 1974 г., първият професионален преподавател 
по вокал в съвременен Китай, първата диригентка на хор и първата композиторка. Бел. авт.
10  Ние Ер   George Njal, 14 февруари 1912 г. – 17 юли 1935г, китайски композитор, най-из-
вестен с „Марш на доброволците“, националния химн на Китай. Бел. авт.
11  Сиан Синхай , 13 юни 1905 г. – 30 октомври 1945 г., творец от най-ранните поколе-
ния китайски композитори, повлиян от западната класическа музика. Бел. авт.

https://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%90%88%E5%94%B1
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Сяо“ (Женски глас три). А третата представителна фигура е Хе Лутинг1 с не-
говото „Кен Чун Ни“ (акапелна песен за смесен хор). Хуан Зи също е извес-
тен с „Му Лиан спаси своята майка“ (смесен звук без съпровод?) и „Дълга 
песен на скръбта“ (голяма вокална сюита). От друга страна, анти-японските 
масови певчески дейности се развиват бързо, заедно с развитието на лявото 
културно движение и избухването на анти-японски кампании „Инцидент на 
18 септември“2 и „Инцидент на 28 януари“3. Представителните шедьоври на 
популярните песни от непрофесионалната маса включват „Blade March“ на 
Май Син4 и „Партизанска песен“ на Хъ Лутинг. Новите музикални произве-
дения са тясно свързани с историческия контекст на войните и социалните 
промени. Покрай тези две линии на професионално музикално образование 
и масова певческа дейност китайската хорова музика също се развива.

3) От началото на 50-те до края на 70-те години
След основаването на Китайската народна република (така наречен 

„Нов Китай“) през 1949 г.5, са обучени и възпитани голям брой музикални 
таланти, създават се професионалните хорове, отбелязвайки нов напредък в 
изкуството на китайския хор. През този период хоровите дейности на маси-
те винаги са били подкрепяни от различни страни на обществото. Затова се 
появяват голям брой отлични хорови песни. От 50-те до 60-те години на ми-
налия век се създават голям брой песни за Родината, като „Ода на Родината“, 
„Пеене на Родината“, „Моята родина“, „Съединение на пролетариата на све-
та“, „Пет песни по поезия на Мао Цзедун“, „Дълг март „Песни“.  Освен за 
Родината, има и други отлични творби за децата като „Нашето поле“, „Нека 
да размахваме черепите“, „Песен на Червената звезда“, „Подземен дъжд“.

4) От 80-те до днес
В края на Културната революция6 се въвеждат две политики: реформа-

1  Хе Лутинг , 20 юли 1903 г. – 27 април 1999 г., китайски композитор от началото на 
20. век. Автор и на песни за китайски филми в началото на 30-те години. Бел. авт.
2  На 18 септември 1931 г. с Маджурския инцидент започва 14-годишната кървава борба на 
китайската нация. Вж. и https://bg.wikipedia.org/wiki/Мукденски_инцидент. Бел. авт.
3  [Шанхайска война] Вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/Шанхайска_война.
4  Май Син  , 5 декември 1914 г. –  юни 1947 г., Китайски музикант, автор на анти-япон-
ската песен „Blade March“, член на Комунистическата партия на Китай. Бел. авт.
5  Вж. https://bg.wikipedia.org/wiki/Република_Китай_(1912_–_1949).
6  Културната революция е политическо движение в историята на Китайската народна репу-
блика, която се провежда в континентален Китай от 16 май 1966 г. до 6 октомври 1976 г. Бел. авт.

https://bg.wikipedia.org/wiki/Мукденски_инцидент
https://bg.wikipedia.org/wiki/Шанхайска_война
https://bg.wikipedia.org/wiki/Република_Китай_(1912_–_1949)
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та и отварянето1, и „Двойната стотица“2, които насърчавали композитори, 
певци и диригенти да участват активно в хоровата кауза. Хорът на Китай се 
развива бързо, особено след създаването на Китайската асоциация на хоро-
вете през 1986 г. Повече от 500 любителски хорови групи са регистрирани 
в асоциацията. Нейните клонове обхващат всички провинции и градове в 
цялата страна. Освен това има безброй хорове, които не са в списъка. Според 
непълната статистика, има повече от 3000 хора само в Пекин. А в провинция 
Гуандун има 8000-9000 любителски хора. Темите на пеещите творби в този 
период са по-богати, те включват: възхвала на реалния живот, възхвала на 
родината и природата, любовта към нацията, и възстановяване на древни 
теми.

Шедьоврите от този период са „На полето на надеждата“, „Песен на 
река Яндзъ“, „Нощта на пустинята“, „Портрет на осем коня“, „Моят дом на 
красивата поляна“. Освен това има и мащабни сюити, като „Ху Джия Ин“ на 
Ли Хуанджи3, „Гора на юг“ на Уан Зуджие4 и Джан Джуоя5. Най-накрая има 
и хоровата сюита на идиличния стил, като „Юнан стил“ и т.н.

Трябва да се отбележи, че някои произведения са избрани от древната 
китайска история и фолклор, като „Четирите теми на китайската митология“ 
на У Бингтон6, „Менг Джангнуй“ от династия Цин на Ши Байлин7 и мащаб-
ната разказвателна сюита на Ся Джунтан „Покривът на Света“ през 1904 
г.“. Музикалните произведения, освен носещи информация за древната ки-
тайска история, се отличават и с изключителен дълбок смисъл. Например, 
„Зеленият зов“ на Хан Сингкуи, хоровата творба.  „Песен за Хонконг“ на 
Су Ся. Музиканти създадоха и известни Хорово-симфонични творби   Сю 
Дзинсин8 пише „В паметта на жертвите от клането в Нанкин“. Джин Лиу 

1  Реформата и отварянето са предложени и основани от Ден Сяопин, второ поколение  вър-
ховен лидер на Китайската народна република. Това са поредица от икономически ориентирани 
мерки за реформи, които се прилагат след третото пленарно заседание на 11-ия централен коми-
тет на 18 декември 1978 г. Тази политика може да се обобщи като „вътрешна реформа, отваряща 
се към външния свят“. Бел. авт.
2  Двойната стотица   е политиката, лансирана през 1956 г. Целта й е да се развиват 
и просперират научните, културните и художествените начинания на социалистически Китай. 
Бел. авт. 
3  Ли Хуанджи  , 2 януари 1919 г. – 19 март 2000 г. китайски композитор, диригент, 
музикален педагог. Бел. авт.
4  Уан Зуджие  , роден през януари 1949 г. Композитор на национално ниво. Изследова-
тел на Пекинския университет за оперни изследвания. Бел. авт.  
5  Джан Джуоя , известна композиторка от Общия политически ансамбъл за песен и 
танц в Китай. Бел. авт.
6  У Бингтон , роден през 1935 г., национален композитор на първо ниво. Бел. авт.
7  Ши Байлин , роден през 1927 г., председател на Китайското оперно музикално дру-
жество. Бел. авт.
8  Сю Дзинсин  , роден през 1943 г., китайски композитор. Бел. авт.
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композира „Клането в Нанкин“1. Също така, Уанг Силин2 композира „На-
ционален мъченик“ и три симфонични стенописа „Легенда за морето“. През 
този период в стила на мащабния хор постепенно се демонстрират умения за 
усвояването на съвременните  композиционни техники. А в стила на компо-
зирането има тенденция за персонализиран стил на композиторите.

3. Народни белези на китайска хорова музика

1) Народни белези в музикалния тон
За да разберем стила на китайската музика, трябва да познаваме ки-

тайската петтонова музикална система (пентатониката). Петтоновият стил 
се предава от древни времена до наши дни. Той съществува в традиционна 
музика на различни етнични групи и различни региони. Петтоновият стил 
е най-популярният, най-използваният и най-типичният стил в Китай. Съз-
даването на народни хорови произведения отразява неговото наследство и 
развитие от самото начало. При създаването на многогласна китайска хорова 
музика, композиторът обръща специално внимание на гъвкавото използване 
на петтоновия стил. Принципът е, че първо се определя един тон, и после 
се подрежда в съответствие с петте степени на чистота нагоре или петте 
степени на чистота надолу чиста квинта нагоре или надолу, като C, G, D, A, 
E. Те съставляват основната скàла (поредица) на китайския петтонов стил: 
C, D, E, G, A, както показва Таблица 1. Въпреки че пентатониката се среща 
и в други части на света, тя в една или друга степен се различава в състава 
си, както и в спецификата на стила. Музиката в? Китай се формира въз ос-
нова на петте тона „гонг-шанг-дзиао-джи-йу“. Особеността на скàлата на 
петтоновия стил е, че няма малка секунда при втория и третия тон. По този 
начин звукът е прост и хармоничен. Частичният тон обикновено е във вто-
рична или подчинена позиция.  Всяка степен в пентатоничната скала може 
самостоятелно да формира пет пентатонични стила с различни музикални 
строежи.

Таблица 1: Скала на китайския петтонов стил

Тази скàла е подобна на западната скàла на мажора и минора, с изклю-
чение на това, че липсват четвърта и седма степен в поредицата. 

1  Вж. https://bg.wikipedia.org/Клане_в_Нанкин.
2  Уанг Силин  , роден през 1937г, китайски композитор, известен и с преките си кри-
тики към музикалната индустрия и съвременното състояние в Китай. Бел. авт.

https://bg.wikipedia.org/Клане_в_Нанкин
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Ще дам едни пример: смесен хор „Малка река“, адаптиран от една фол-
клорна песен със същото име в югозападния Китай Юнан. Той има уникални 
елементи на Йу тон и Шанг тон. Затова той има мек и лиричен стил и много 
се използва за скок в чисти кварти. Трите текста на цялата песен са водени 
съответно от тенор, сопрано и тенор. Третата лирика се води от мъжки и 
женски гласове в раздел 17-24. Мелодията на песента има местни черти и се 
основава на народния петтонен стил на Йу. Темпото и ритъмът са свободни 
и успокояващи. Песента се характеризира с използването на продължителен 
звук, промяна на ритъма и т.н. Те всички отразяват импровизационните чер-
ти на народните песни. 

Нотния запис 1 „Малка река“ раздел 17-23 (адаптиран от Гуибин Менг и Йеменг Шъ)

2) Народни белези в съдържание
Китайските композитори придават голямо значение на традиционните 

народни песни в създаването и адаптацията на хорови произведения. Напри-
мер в частта „Защита на Жълтата река“ на най-представителната и широко 
разпространена творба на известния музикант Сиан Синхай.? В „Кантата-
та на Жълтата река“, музиката започва с малък шестстепенен скок. Това е 
типична черта на народните песни на северния китайски регион Шанбей и 
Шанси. От това може да се види, че авторът умее да черпи вдъхновение от 
народните песни. Това музикално произведение също отразява, че авторът е 
интегрирал свободно елементите на народна музика, когато използва разла-
гането на акорда за оформяне на музикалната тема. По този начин ефектът на 
припева не само има силен импулс, но и поддържа добър народен характер.
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Нотния запис 2 „Защита на Жълтата река“ раздел 1-22 (музика: Сиан Синхай)

В допълнение, четири хорови произведения: „Течение на малката река“ 
(Xiao He Tang Shui)1, „Познайте мелодията“ (Cai Diao)2, „Гостите отдалеч  
моля ви да останете“ (Yuan Fang De Ke Ren Qing Ni Liu Xia Lai:)3 и „Про-
летта идва“ (Chun Tian Lai Le)4са адаптирани от народни песни на Юнан 
в южнен Китай. А „Младежки танц“5, „Алам хан“6, и „Lift Your Veil “7 са 
преведени от уйгурски народни песни, докато „Гао Литай“8 е адаптация на 
казахската народна песен със същото име. И „Красива пасища на моят дом“ 
(Grassland My Beautiful Home )9 е народна песен от северната китайска про-
винция Вътрешна Монголия. В тези примери композиторите изразяват своя-
та любов и всеотдайност към народната музика, докато съчетават елементи-
те на народните песни със западните композиторски техники. Хармонията и 

1  Xiao He Tang Shui  е юнанска народна песен от южния Китай, написана от Yin 
Yigong през 1947 г. Бел. авт.
2  Cai Diao  е юнанска народна песен. Тя е жива, остроумна и весела детска песен. За 
първи път е изпята от певицата Ли Гуй през 1979 г. и тогава и става известна. Бел. авт.
3  Yuan Fang De Ke Ren Qing Ni Liu Xia Lai  е народна песен от малин-
ство Ли. Нейният композитор ) е пътувал до Юнан, за да напише песента. Бел. авт.
4  Chun Tian Lai Le   е юнанска народна песен. Заглавието на песента буквално оз-
начава на китайски език, че пролетта идва. Бел. авт.
5  Младежки танц   е народна песен от северозападната провинция Синдзян. През 
1939 г. Уан Луобин, кралят на западната китайска песен, записал песента и после я адаптирал 
на официалния китайски език. Бел. авт.
6 Алам хан   е уйгурска народна песен от провинцията Синдзя. Песента оригинално 
възниквала през 19-и век, но била адаптирана от Уан Луобин през 20-и век. Бел. авт.
7 Lift Your Veil  е традиционна уйгурска народна песен от провинцията Синд-
зян. Думите й били преведени на китайски език и популяризирани в Китай от Уан Луобин. Бел. 
авт.
8 Гао Литай е казахска народна песен, адаптирана в съпровод на пиано. Песента за 
първи път бил публикувана през 1955 г. Бел. авт.
9  Grassland My Beautiful Home  е песен от Вътрешна Монголия (автоно-
мен район в Северен Китай; а под Външна Монголия разбират земите в днешната държава 
Монголия и в рускофедеративната република Тува, бел. авт.), става популярна през 1978 г. 
Включена е от ЮНЕСКО в „Изключителни песни на света“ през 1980 г. Бел. авт.
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полифонията добавят уникален „вкус на народните песни и на фолклора“ в 
китайските хорови произведения. 

3) Оперни черти в музикални елементи
Много композитори умело успяват да усвоят елементите на различните 

китайски опери при създаването на нови произведения. Те интегрират запад-
ните композиционни техники с елементите на китайските оперни  мелодии, 
гонгове, барабани и други. Например, знаменитият съвременен компози-
тор Тиан Фън1 прилага оперни музикални елементи в мащабната си хорова 
сюита „Пет песни по стихотворения на Мао Дзеъдун!“2. В нея присъстват 
оперни елементи, изразени в основните музикални елементи като тон, мело-
дия, пеене, темпо, акомпанимент и други. В сюитата някои класически час-
ти като „Кинюанчун Снег“(Qinyuanchun: Snow)3 и „Планина Лушан проход“ 
(Loushan Pass)4 ясно се демонстрират характерни оперни елементи. По този 
начин, ритъмът на китайската поезия се комбинира със западните техники 
за композиране. В резултат, сюитата показва богат драматичен стил и вели-
чествена сила като артистичен ефект. Сюитата е смятана за шедьовър, наред 
с „Кантата на Жълтата река“

Нотен запис 3 „Планина Лушан проход“тактове 46-60 (музика: Тиан Фън)

1  Тиан Фън  (1933-2001) е роден в средната провинция Хубей. Създал повече от 200 
творби, с фокус върху хорово-симфоничната музика и върху „оригиналното“ народно изкуство. 
Бел. авт.
2  Пет песни от стихотворенията на Мао Цзедун  е хорова сюита, 
адаптирана по стихотворенията на Мао Цзедун (1893–1976), първия председател на Китайската 
комунистическата партия. Бел. авт.
3 Qinyuanchun: Snow  описва природата и историята на Китай, написана през 1936 г. 
Бел. авт.
4  Loushan Pass   е написана през 1935 г. Лушан е в китайската западна провин-
ция Гуйджоу, където се води ожесточена битка между Китайската комунистическата партия и 
Гоминдан (консервативна политическа партия в Китай и Тайван). Бел. авт.
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Четиридесет и шестият такт на припева е заимстван от високия вока-
лен стил на китайската опера. Първата и втората част на такта трябва да се 
пее с много дъх. Нотите трябва да бъдат изразени? в средния диапазон, за да 
показват съединени и паузирани ефекти и да завършват мощно. В следващи-
те 48 такта трябва да се изпеят осмините ноти на всички гласове по метод на 
пеене „съединени и паузирани“. Това е уникален метод за художествен израз 
на китайската опера. Това също се нарича метод на пеене „паузи в съединени 
звукове“. А такт 50 трябва да се пее по възможно най-пълен и мощен начин.

Интерлюдията от 51-ия такт е олицетворение на Пекинската оперна 
музика. Използва се типичният за нея модел на ритъм и музикални фрази. 
Това означава, че има силен и отчетлив ритъм и че темпото се ускорява. По 
този начин се демонстрира усещане за музикална турбулентност. Припевът 
и следващата интерлюдия трябва да не се повтарят .

В допълнение, хоровата творба „Чен Шен Джин Джен“ е адаптирана от 
откъси от Пекинската опера „Нападение на планината Тигър“ (The Taking of 
Tiger Mountain)1. Творбата има ярък ритъм и променливи мелодии. Тя напъл-
но наподобява методите на пеене и изпълнение на Пекинската опера. Нейни-
ят композитор има огромен стремеж да покаже народния стил на Пекинската 
опера в съвременния хор.

Освен това, хоровото произведение „Просперитет в крушовата гради-
на“2 също използва тоновете на Пекинската опера и прилага Luogu3 по един 
много гъвкав начин. Произведението съдържа типичните народни черти и 
ритъм на Пекинската опера. Също така то демонстрира съвременен естети-
чески вкус. Хорът от Нанкайския университет4 изпя „Просперитет в крушо-
вата градина“ във втория световен конкурс за олимпийски хор, проведен в 
Пусан, Южна Корея през 2002 г. Изпълнението му спечели златната награда. 
Съчетанието на съвременната хармония и оперните елементи в това произ-
ведение успяло да поддържа народния стил и доказало своя успех в между-
народния конкурс. 

Заключение
В заключение, настоящата статия разглежда създаването и развитие-

то на китайски хорови произведения в изминалите повече от сто години. В 
началото китайските композитори имитират западни техники за създаване 

1  The Taking of Tiger Mountain  е оперният репертоар, написан през 1967 г. Бел. 
авт.
2  Просперитет в крушовата градина : https://www.youtube.com/
watch?v=d1j175MwAZo.
3  Luogu  : китайски ударни ансамбъл. Състои се от барабан и метални и дървени 
идиофони. Бел. авт.
4  Нанкайският университет   се намира е в град Тиендзин в северен Китай. Бел. авт.

https://www.youtube.com/watch?v=d1j175MwAZo
https://www.youtube.com/watch?v=d1j175MwAZo
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на китайския хор. Но китайските композитори непрекъснато усвояват ки-
тайските културни традиции и изследват иновации на народни елементи и 
тяхната многообразност. Китайският хор представя относително независима 
и самостоятелна система с отличителен етнос, регионални характеристики, 
китайските народни белези и художествените форми. Той също обхваща раз-
нообразни методи на художествено изразяване и показва по един очаровате-
лен начин източния стил на вокалната музика. 

Вярвам, че китайската хорова музика ще блести все по-по-ослепително 
на световната хорова сцена.
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Резюме: Народната музика представя в концентриран вид историята на един 
народ и представлява художествена квинтесенция на народния дух. Съвременното 
музикално образование реализира важната мисия да съхрани нейните традиции. В 
съвременната музикална практика в Китай преподавателите по музика прилагат 
разнообразни методики, които имат за основа народната музика и съчетават тра-
диция и новаторство. 
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Abstract: Folk music presents in a concentrated form the history of a nation and 
is the artistic quintessence of the folk spirit. Contemporary music education fulfills the 
important mission to preserve its traditions. In modern music practice in China, music 
teachers apply a variety of methodologies that are based on folk music and combine 
tradition and innovation.
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Според последните статистически данни, в света съществуват 1883 ет-
нически групи Всяка от тях е формирала уникална култура и обичаи със 
специфичен исторически и географски контекст и притежава собствена ху-
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дожествена съкровищница, особено в областта на музиката. Това музикал-
но богатство устоява на историческите превратности, защото представлява 
същността и основата за музикалното развитие на съответния народ. Китай 
е огромна държава с петхилядолетна цивилизация, в която съжителстват 56 
етнически групи  с разнообразна етническа музика. В съвременната епоха 
приемствеността и развитието на фолклорната музика вече са важна мисия 
за всяка държава и народ, което поставя специфични изисквания пред дър-
жавното музикално образование. 

Музикалното образование възпитава учениците и студентите в нацио-
нално съзнание. „Запознавайки се с фолклора от ранна възраст, децата при-
добиват знания за културното наследство на своя народ, за значимостта на 
общочовешки и национални ценности“ [Kolovska, 2019, p. 460]. Народни-
те идеали, народните нравствени качества, народната воля и отговорността 
пред народа следва да бъдат разкривани и стимулирани в пълна степен чрез 
държавното музикално образование, за да се култивира националният дух. В 
същото време, като неразделна част от патриотичното възпитание, музикал-
ното образование засилва националната гордост и самочувствие.

Народната музика е разнообразна по съдържание и с висока художест-
вена стойност. В нея се отразява историята на даден народ, тя е израз и худо-
жествена квинтесенция на народния дух, олицетворява духовността и худо-
жествената същност на народността. Регионалните, ритуалните и езиковите 
особености във фолклорната музика са важни аспекти от изследванията на 
фолклорната култура. Народната музика е важен компонент от системата 
на училищното музикално образование и играе значима роля за приемстве-
ността и развитието на националната култура.

I. Значение на народната музика за музикалното образование в на-
чалните и средните училища. 

1. Морална стойност. Моралът е социална категория, която се фор-
мира в хода на човешкото развитие и включва нормите и правилата на об-
ществения живот и поведение. В. А. Сухомлински твърди, че „музикалното 
образование не е образование за музиканти, то е преди всичко образование 
за хората“. Красивата музика подобрява способността на хората да различа-
ват истината, доброто, красотата от фалша, злото и грозотата. Концентри-
раното в народната музика идейно съдържание спомага за изграждане на 
морални устои и подобрява нравственото възпитание на подрастващите. 

Например в „Кантата за Жълтата река“ на знаменития композитор 
Сиан Синхай (1905-1945) Жълтата река [Хуанхъ] функционира като символ 
на дълголетната история на китайския народ и героичната му съпротива сре-
щу японските нашественици. В кантатата се изгражда образът на народа, 
чийто призиви за национална борба огласят целия Китай и отекват извън 
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неговите граници. В кантатата са използвани мотиви от народната музика, 
които ѝ придават специфично фолклорно звучене. На свой ред, юнашките 
песни в българската народна музика се отличават с бодро настроение, стег-
нат ритъм, героична приповдигнатост, призовават на борба широките на-
родни маси, вдъхновяват бойния дух, възхваляват съпротивата и изразяват 
героичен устрем. 

Тези творби на народното творчество въздействат на учениците и в 
емоционално, и в духовно отношение, възпитават ги в дух на непримири-
мост, запечатват в съзнанието им образите на героите като пример за подра-
жание и играят положителна роля за формирането на стабилни нравствени 
ценности и житейски възгледи.

2. Естетичeска стойност. Музикалното естетическо възприятие е 
практическа дейност, проявяваща се главно в слушане на музика, изразяване 
чрез музика и създаване на музика с цел учениците да почувстват красотата 
и богатството на музикалните емоции, като се възпита позитивен естетиче-
ски вкус. Естетическата красота на фолклорната музика се проявява най-от-
четливо в следните два аспекта:

z– Красота на формата. Красиви национални костюми, уникални ритми, 
гласове и мелодии с регионална специфика и т.н. Например песен-
но-танцовите комплекси „сайнам“ и „мукам“ на уйгурите в Синдзя-
но-уйгурския автономен район, петвременните български коледарски 
песни, изпълнявани от група мъже, които минават от къща на къща да 
поздравяват по случай Рождество Христово, и много други.

z– Красота на художествената концепция. Възприемайки емоционално 
музиката, с помощта на допълнителен анализ обучаваните се запозна-
ват със скрития художествен замисъл на произведението. Например, 
китайският концерт за цигулка и оркестър „Лян Шанбо и Джу Интай“ 
е по мотиви от китайската традиционна опера юедзю и е създаден по 
легендата за двамата влюбени, комбинирайки музикално-изразните 
възможности на западната симфонична музика и китайската фолклор-
на музика, за да изобрази в дълбочина любовта между Лян Шанбо и 
Джу Интай, съпротивата им срещу уговорения от родителите брак и 
вълшебното им превръщане в пеперуди.
3. Социална стойност. Това е най-важната стойност на народната му-

зика, защото появата ѝ е тясно свързана със социалната среда, географското 
положение, религиозните вярвания и обичаи на съответната народност. На-
пример: китайските кратки песни сяодяо, планинските песни шангъ, трудо-
вите песни; българските народни песни, религиозни песнопения, брачните 
и любовните народни песни, музиката, свързана със значими събития (зами-
наване на война, женитба); музиката за възхвала на героите и пр. – всички те 
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отразяват живот на общността. Изучаването на фолклорната музика в дър-
жавните училища помага на учениците да откриват и осмислят духовните 
връзки между отделните индивиди в обществото, да изграждат и поддържат 
общ дух, вяра, морал и поведенчески норми. Следователно популяризира-
нето на народната музика в основното и средното образование има много 
важна социална функция.

II. Актуалност, предимства и модели в учебно-възпитателната ра-
бота с фолклорна музика

1. Обогатяване на учебното съдържание 
В последно време в учебниците по музика за основното и средното 

образование има все повече материали по фолклорна музика, но стандарт-
ният анализ на тези образци далеч не е достатъчен. Народната музика трябва 
да бъде представяна по-задълбочено и от различни гледни точки и перспек-
тиви. Например, много начални и средни училища в Китай вече предлагат 
курсове по Пекинска опера (като част от часовете по културно наследство), 
където учениците изучават по-детайлно отделни компоненти, като пеене, 
речитатив, актьорска игра и бойно изкуство, което значително обогатява ху-
дожествения им опит.

2. Поощряване на учениците да се запознават и изучават национална-
та музикална култура

2.1. Събуждане на интерес към изучаването на фолклорната музика. 
От съществена важност е в процеса на преподаване да се обръща специално 
внимание върху фолклорните елементи в популярната музика. Друг важен 
аспект е фокусът върху синтетичния характер на народното творчество и 
особено синтезът между народните танци и народната музика, което в зна-
чителна степен би спомогнало за повишаване на интереса на обучаваните 
към народната музика и различните аспекти на приложението ѝ в нашето 
съвремие.

2.2. Обогатяване на атмосферата на фолклорен дух в училищата
2.2.1. Организиране на училищни хорове за фолклорна музика;
2.2.2. През междучасията или времето за гимнастика по училищната 

уредба за десетина минути да се излъчва фолклорна музика за по-цялостно 
запознаване на учениците.

2.2.3. Насърчаване училищата да провеждат конкурси за изпълнение на 
народна песен или вечери на фолклорната музика;

2.2.4. Отправяне на покани към фолклорни музиканти, които да изна-
сят беседи за народната музика или да изнасят фолклорни концерти.

При постоянни усилия, в тези направления се създават необходимите 
благоприятни условия учениците да оценят достойнствата на народната му-
зика, да я обичат и ценят, превръщайки я важна част от тяхното личностно 
израстване.
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3. Надграждане на фолклорното музикално образование във висшите 
училища

Ако се приеме, че в началното и в средното образование фолклорно-
то музикално образование възпитава личностни качества, то във висшите 
специализирани училища то по-скоро има задачата да гарантира приемстве-
ност и развитие. Първо, студентите от професионалните консерватории и 
музикални факултети имат добра музикална основа както по отношение 
на инструменталната техника, така и на музикалната теория. Това е базова 
предпоставка за съхраняване на традициите и изучаването на фолклорна-
та музика, защото повечето от продължителите на традициите в народната 
музика нямат специализирано музикално образование и главно разчитат на 
слухoво възприемане и устни напътствия от по-старото поколение изпълни-
тели, което допълнително удължава процеса на обучение и го лишава от сис-
тематичност. Докато студентите по музика в колежи или университети имат 
предимството да бъдат професионално подготвени и с повече възможности 
за научно изследване на музикалния материал.

Големи възможности предоставят курсове по етномузикология, които 
някои колежи и университети предлагат. Съдържанието на курсовете обаче 
е ориентирано предимно към по-общо запознаване с фолклорната музика от 
различните региони на страната и много рядко се прави задълбочено изуча-
ване на отделни музикални форми, а така трудно може да бъде постигната 
реална приемственост и развитие на традициите. Добре би било да се избе-
рат една или две фолклорни музикални форми, специфични за съответния 
регион на висшето училище или: за региона на съответното висше учили-
ще, и специално да се изследват. Или да се подбере музикална форма от съ-
щия или съседен региони – така ще се използва естественото предимство на 
по-познатата музика. Например в Музикалния факултет на Харбинския пе-
дагогически университет, провинция Хъйлундзян, от доста години има съз-
дадена специална изследователска група за фолклорна музика от Хъйлунд-
зян, която регулярно набира сред студентите сътрудници за съхраняване на 
нематериалното наследство, например „Североизточни големи барабани“, 
„Манджурско пеене и речитатив“, „Състав за ударни и духови инструменти 
на семейство Ян“ и др. Тези млади продължители на традициите имат много 
стабилна музикална култура, систематично изучават фолклорното изкуство 
и много добре усвояват музикалните традиции. Това е практика, която си 
струва да бъде популяризирана. 

На второ място, поради високото равнище на професионална грамот-
ност и умения в музикалните специалности в колежите и университетите, би 
могло да се организира дългосрочно сътрудничество между студенти и мест-
ни културни центрове, включително и села с богата фолклорна дейност. Би 
могло също редовно да се организират пътувания из провинцията за събира-
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не на материали по фолклорна музика и организиране на безплатни курсове 
за младежи от селските райони, които желаят да се занимават с фолклорна 
музика, но нямат теоретична подготовка. Студентите, от своя страна, биха 
могли да научат от местните изпълнители повече детайли за характерните 
особености на регионалната фолклорна музика.

„Музикално-педагогическата работата с българския музикален и тан-
цов фолклор е отговорност и предизвикателство в педагогическата практика 
на студентите по музика, като се взема предвид значението на българския 
музикален фолклор в неговия синкретичен характер за музикалното възпи-
тание на българските деца и ученици“ [Kolovska, 2020, p. 1494]. В този ас-
пект висшите музикални учебни заведения може да канят фолклорни изпъл-
нители – певци, инструменталисти, танцьори, индивидуални изпълнители 
или формации, за изнасяне на специализирани курсове или беседи по специ-
фична фолклорна тематика. Благодарение на живото общуване с фолклорни 
изпълнители студентите имат възможността да обогатяват знанията и уме-
нията си, да вникват в тайните на фолклорната музика, да оценяват нейните 
достойнства и да откриват очарованието ѝ. Потапянето в контекста на тази 
музика и запознаването със сюжетните източници зад различните песни не 
само биха стимулирали интереса на обучаваните към изучаване на фолклора, 
но биха им помогнали да му се насладят в по-пълна степен. Следователно, 
за съхраняването и развиването на народната музика са необходими усилия 
в няколко направления. Музикалните специалности във висшите учебни за-
ведения трябва да използват своите предимства и да разгръщат двупосочен 
режим на обучение на „отдаване и приемане на познания за фолклорната 
музика, така че в максимална степен да изпълняват отговорната задача за 
опазване и развиване на музикалното наследство.

IV. Някои предложения за изграждане на научна система за фол-
клорно музикално образование

1. При изграждането на система за фолклорно музикално образование 
трябва да бъде отчетен китайският културен контекст, цивилизационен код 
и естетически опит, като системата на преподаване да разглежда китайска-
та фолклорна музикална култура като равностойна на западната музикална 
култура. В световен мащаб има много примери в това отношение: „Методът 
на Сузуки“, известен още като „Метод на преподаване на музика като май-
чиния език“; системата за музикално образование на Золтан Кодай, който 
съзнателно поставя като водеща цел  „учениците да овладеят музикалния 
майчин език на националната култура“ и др. В този смисъл, от изключителна 
важност е гледището, че основните теоретични и практически елементи на 
китайската мултиетническа музикална и танцова култура трябва да присъст-
ват в цялостния образователен процес.
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2. Да се прилагат разнообразни концепции за преподаване с оглед на 
практическото им приложение

От една страна, музикална култура (в Китай), която поставя западно-
то музикално образование на пиедестал, говори за наличието на национа-
лен комплекс за малоценност, а, от друга страна, изучаването единствено 
на собствената фолклорна музика е признак на национален егоизъм. Раз-
витието на музикалната култура на един народ представлява синтез меж-
ду два принципа: „унаследяване“ и „новаторство“. За да се оцени истински 
народната музикална култура, тя трябва да се разглежда в мултикултурна 
перспектива. Пътят на китайската музика е да постига по-дълбок синтез и 
обновяване с помощта на толерантен и открит подход.

Високата естетическа стойност и значение на музиката за съхранява-
нето на културното наследство са съставна част на съвременното музикално 
образование. В методическите насоки за преподаването на китайска музика 
важно място трябва да се отдели на новите тенденции и новите насоки на 
развитие в музикалното образование. Музикантите преподаватели трябва 
своевременно да прилагат новоусвоените музикални теоретични концепции 
и практики, така че обучаваните ученици и студенти да имат възможност-
та да се докоснат до най-новите музикални тенденции на съвременността 
[Babakova, Kolovska & Konstantinidu, 2021].

Пред музикалните педагози се откриват огромни хоризонтите за ак-
туализиране на знания и усвояване на нови умения, нови образователни 
технологии и модели на преподаване. Сред водещите стратегии се очертава 
необходимостта от своевременно актуализиране на възгледите за музикално 
образование, мястото и значението на народната музика в живота на съвре-
менните млади хора. Ръководейки се от принципа за утвърждаване и разви-
ване на националната култура, да не се пренебрегва идеята за мултикултур-
но музикално образование, а гъвкаво да се използва при преподаването на 
националната музика като вид култура, чрез която хората се учат да разбират 
и уважават по-добре и себе си, и другите народи и етноси.

Китайският писател Лу Сюн твърди, че „световната култура съществу-
ва благодарение на националните култури“. Основните цели на музикалното 
образование са да възпитава духовно развити личности, да укрепва нацио-
налното самочувствие, националната гордост, чувството за национална отго-
ворност, националното съзнание и патриотичен дух. Съхраняването и разви-
тието на националната музикална култура е историческа мисия и неотменна 
отговорност на държавното образование. В този дух е важно да се полагат 
постоянни усилия, за да се съхрани и развива китайската национална култу-
ра, като всички нейни граждани дадат своя принос за разцвета ѝ.



411

Използвана литература 
1. Хуанхъ, https://bg.wikipedia.org/Хуанхъ, 
2. Babakova, L., Kolovska, Ts. & Konstantinidu, K. (2021). INFLUENCE OF 

DISTANCE LEARNING ON THE ACADEMIC MOTIVATION OF STUDENTS 
FROM. International Conference on Innovations in Science and Education 
(SECTION NAME) March 17, 2021, Prague, Czech Republic (под печат) 
a)  Kolovska, Ts. EDUCATIONAL AND THEMATIC REVIEW OF FOLKLOR IN 
MUSIC TRAINING IN KINDERGARDEN. KNOWLEDGE International Journal 
Scientific Papers Vol. 30.2. 2019. 459 – 464

3. Kolovska, Ts. THE BULGARIAN DANCE FOLKLORE IN THE PEDAGOGICAL 
PRACTICE OF MUSIC STUDENTS. KNOWLEDGE International Journal, Vol. 
38.6. 2020. 1493-1499

4. Гуан Дзиенхуа. 
Китайското и международното музикално образование. Издателство на Нанкин-
ски педагогически университет, 2013.

5. Дуан Дзинджун: Уни-
верситетско музикално и естетическо образование. China Times Economic Press, 
2006.

6. Ли Биндъ (гл.ред.): Увод в педа-
гогиката. Издателство за народна просвета, 1991.

7. Тимъти Райс. Българска-
та музика. Дзянсу: Издателство Феникс, 2016.

8. Фън Чанчун (гл.ред.): Осно-
ви на музикалната естетика. Издателство на Нанкински педагогически универ-
ситет, 2008.

https://bg.wikipedia.org/Хуанхъ


412

ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ ФОРМИРАНЕТО | 
И СЪДЪРЖАНИЕТО НА ВЪЗГЛЕДИТЕ ЗА  

МУЗИКАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ЗОЛТАН КОДАЙ
Тун Гуей-ин 

Докторант, АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ – Пловдив 
E-mail: 171182783@qq.com

Резюме: Методиката на Золтан Кодай е една от системите за музикално 
образование, от които съвременният свят е много повлиян. Настоящият текст 
предлага интерпретация на формирането и съдържанието на неговите възгледи за 
музикално образование, за да се задълбочи в още по-голяма степен познаването им.
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Abstract: Zoltan Kodai‘s methodology is one of the systems of music education from 
which the modern world is greatly influenced. The present text offers an interpretation of 
the formation and content of his views on music education in order to deepen knowledge 
of it even more.

Keywords: Zoltán Kodály, music education, methodology.

1. Живот и дейност на Золтан Кодай
Золтан Кодай е роден през 1882 г. в Будапеща, Унгария. От дете учи 

музика. Свири отлично на пиано, цигулка, виолончело и др. и достига ви-
соко ниво във всички направления. Преди 18-годишната си възраст живее в 
малки градчета и села в Унгария, което създава добри условия за досега му 
с народната музика и поради това той я познава добре. След като завършва 
средното си образование, влиза в Музикалната академия „Ференц Лист“ в 
Будапеща, където учи композиция и дирижиране. Едновременно с това учи 
немски език. Събира и систематизира народни песни, мелодии за народни 
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танци и за народни музикални инструменти в Унгария и Румъния. Това по-
ставя здрава основа за музикалното му развитие. Защитава докторска степен 
с дисертация на тема: „Строфична структура на унгарските народни песни“. 
През 1907 г. Кодай започва да преподава в Музикалната академия „Ференц 
Лист“ в Будапеща и изпълнява длъжността на преподавател по композиция, 
като същевременно не престава да работи по събирането на народни песни. 
През 1919 г. става заместник-ректор на Музикалната академия, като през 
творческия си път подготвя голям брой отлични музиканти. Като препода-
вател във висше училище по изкуство, Кодай проявява интерес и към про-
блемите на музикалното обучение в основното образование. Съставя голям 
брой учебни пособия за подрастващи и пише много произведения за хорово 
изпълнение. През 1961 г. Кодай е избран за председател на Международния 
съвет за традиционна музика, а идеите и методите му в музикалното образо-
вание получават широко разпространение, отбелязвайки забележителния му 
принос за музикалното образование на Унгария и света.

2. Предпоставки за формиране на идеите за музикално образова-
ние на Золтан Кодай

Формирането на унгарската държава води началото си от унгарското 
(маджарско) номадско племе. По-късно то се установява по басейна на река 
Дунав. Преди 14-и век развитието на Унгария е сравнително стабилно и в 
определен период от време тя се превръща в център на Ренесанса. Но от 
1526 г. започва военен смут и сътресения за цели 400 години. На първо място 
тя е подложена на инвазията на Османската империя, след което държава-
та бива разделена на три части. В средата на 19-и век основаната Унгар-
ска република е потисната от армиите на Австрийската империя и Руската 
империя (1721-1917). Новосъздадената Австро-Унгарска (1867) империя се 
разпада през Първата световна война. През 1920 г. като част от загубилите 
страни, Унгария подписва с Антантата Трианонския договор, с който губи 
72% от територията си и 64% от населението си. Цялата територия на днеш-
на Унгария е освободена едва през април 1945 г. с помощта на Червената 
армия на Съветския съюз. Поради сътресенията, които траят триста години, 
икономиката, политиката и културата на Унгария се намират в състояние на 
разруха?. Това се вижда особено ясно по отношение на културата, която в 
значителна степен е асимилирана от тази на други държави. Болшинството 
подражава на Германия и Австрия по отношение на начина на живот и есте-
тическите търсения, а националната култура е пренебрегвана и отхвърляна. 
Золтан Кодай израства именно в такава среда и дълбоко преживява необхо-
димостта от приемственост в националната музика.

2.1. Идеи за преподаване на народна музика
Първоначално Унгария е независима държава, но по-късно е подло-
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жена на инвазия от страна на Османската империя, впоследствие на което 
унгарският народ е завладян за период от сто години. По-късно, въпреки 
че след непрестанни борби се освобождава от османското владичество, тя е 
доминирана от Австрия и тази ситуация продължава чак до края на Първата 
световна война. Стогодишният период на битки и владичество причинява 
икономическа рецесия в Унгария. Животът на народа е труден, а национал-
ната култура също постепенно е асимилирана, особено под влиянието на 
немската и австрийската образователна система. Съзнанието за национална 
култура постепенно отслабва. Много хора се насочват да учат немска и ав-
стрийска музика. Именно в такава среда Золтан Кодай започва работата си 
по събирането и редактирането на фолклорното творчество, която продъл-
жава няколко десетилетия. В този процес той усеща своята голяма отговор-
ност. Той поставя възраждането на народната музика в една напълно нова 
посока, като не само цели да я доведе до нови върхове, но и да повлияе поло-
жително в световен мащаб. По тази причина по време на преподавателската 
си работа Кодай записва над хиляда народни песни и ги внедрява в основ-
ното музикално образование. Тази част от неговото творчество е известно 
като златната съкровищница на унгарската музика. В същото време Кодай 
създава голям брой произведения за инструментална музика, хорове и др., 
като им придава ярък национален колорит. Тези произведения стават част от 
световната музикална съкровищница и са широко разпространени и до днес. 

2.2. Философски възгледи на нацията
За композитора, музикален педагог, теоретик и изследовател Золтан Ко-

дай музиката е важна и неразделна съставна част на човешкия живот и раз-
витие. Тя е отражение на душата на човечеството и играе незаменима роля 
по отношение на бита, общуването между хората, развитието и съзряването. 
По тази причина, след като музиката има толкова важна роля, то тогава му-
зикантът трябва да положи всички усилия, за да предостави възможност на 
хората да учат музика и в този процес да стимулира развитието на музикал-
ната култура на нацията. Освен това, създаването на фолклорна музикална 
култура посредством музикалното образование е концепция, която Кодай 
следва цял живот. Въпреки че винаги подкрепя развитието на съвременната 
музика, че учредява Международно общество за съвременна музика, дава 
висока оценка на додекафонията и др., Кодай все пак разглежда развитието 
на съвременната музика като явление и форма, докато националната музика 
за него е основата и душата на човешката? музика. Съвременната музика се 
явява вторично творчество, което е всестранно и задълбочено, а съвремен-
ните хора имат отговорността и задължението да предадат и развият нацио-
налната музика.
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3. Съдържание на идеите за музикално образование на Золтан Ко-
дай

3.1. Народната музика – основа на музикалното образование
Основната концепция за музикално образование на Золтан Кодай се 

състои в идеята всеки вид музика да бъде вкоренен в националната музи-
кална култура. Според автора, тя е съкровище, което един народ натрупва в 
течение на дълъг период от време от историческото си развитие. Това, че тя 
е предавана до днес, самó по себе си доказва, че тя е преминала през провер-
ката на времето.

Золтан Кодай работи съвместно с известния унгарски музикант Бела 
Барток, с когото събират, подреждат и редактират над три хиляди фолклорни 
песни и ги включват в училищното музикално образование. От това ясно се 
вижда голямото внимание, което той обръща на националната музика.

Базирайки се на този свой труд, Кодай акцентира и върху важността на 
майчиния език в процеса на обучение. Според него, националната музика и 
националният език са неразривно свързани по наследство и са взаимопро-
никващи се и по тази причина историята, националната музикална култура 
и националният колорит могат да бъдат разбрани и преживени само ако пре-
подаването се извършва на майчин език. Посредством музикалното обра-
зование младите хора могат да опознаят по-добре собствената си държава 
и народ, като музикалното възпитание съдейства за тяхното патриотично 
образование.

3.2. Издигане на инициатива за общонародно музикално образование
В началото на 20-и век в развитието на Унгария се наблюдава известно 

изоставане в сравнение със западните страни по отношение на икономика, 
политика и култура. Според Кодай, една от основните причини за това яв-
ление е именно изостаналостта по отношение на музикалното образование. 
Композиторът настоява за общонародно образование, а именно – музика да 
бъде изучавана, независимо от пол и възраст. Той смята, че дори един чо-
век да има ограничени способности по отношение на пеенето, ако няколко 
души, няколко десетки души или няколкостотин души пеят заедно, изпъл-
нителите могат колективно да достигнат общо емоционално внушение. По 
тази причина Кодай изразява становище, че акцентът не може да бъде поста-
вен единствено върху висшето музикално образование, необходимо е всеки 
човек да бъде насърчаван да учи музика, което би стимулирало развитието 
на нацията и на държавата. За тази цел трябва да бъдат предоставяни съ-
ответните възможности. Това е свързано с личното развитие, но има още 
по-важна функция за издигане културата на нацията. 

Признание за значимостта и перспективността на новата концепция за 
музикално образование на Кодай е фактът, че много скоро след нейната поя-



416

ва тя е бързо възприета и прилагана от други държави. Най-големият ѝ при-
нос е в положителната роля, която изиграва за стимулиране на развитието на 
националната, но и на световната музикална култура.

3.3. С внимание върху музикалното образование на децата в предучи-
лищна възраст

Децата са надеждата на всяка държава – това е концепция, която в 
съвременното общество не се нуждае от потвърждение. Но още преди век 
Золтан Кодай подчертава това и заявява, че музиката е неизменна част от 
израстването на детето. „Важна част от този процес е свързан с развитие на 
музикалните способности на децата, на уменията и знанията при възприема-
не на музика, изпълнение на песни и движения с музика, със стимулиране 
на креативност в мислите и действията на подрастващите“ [Коловска, 2020, 
с. 18].

След изследване, проведено съвместно с педагози, Кодай прави заклю-
чение, че в периода между три и седемгодишна възраст целенасоченото и 
систематизирано музикално образование дава на децата възможност да се 
докоснат до спокойно, здравословно и естествено преживяване, което има 
полезен ефект за формирането на характера и развитието на интелекта им. 
За да докаже тази концепция, Кодай провежда дълги експерименти в много 
детски градини в Будапеща. Резултатите ясно показват, че при деца, които 
всеки ден имат организирани занимания по музика или дори само някакъв 
досег с музиката, се наблюдава в по-висока степен музикалното, както и ези-
ковото развитие, в сравнение с тези, които нямат досег с музика. В своите 
музикално-теоретични изследвания композиторът посочва, че музиката има 
всестранно и дългосрочно влияние върху развитието на децата. Това е важна 
причина да се помисли за музикално образование в периода на предучилищ-
ната възраст, да бъде гарантирано неговото качество и употребата на подхо-
дящите методи, акцентът на които да бъде върху музикалното възпитание, 
музикалните интересите и потребности на децата.

По отношение на контретните методи на преподаване Золтан Кодай 
създава система на така наречения солфеж на „подвижно до“, която се със-
тои от пет елемента – солфеж на „подвижното до“, ритъм на пеене, буквена 
нотация, знаци с ръка и солфеж на „фиксираното до“. Тези пет части имат и 
самостоятелна функция, но се събират в единно цяло по органичен начин. 
Сред тях солфежът на „подвижното до“ е развит на базата на особености-
те на унгарската фолклорна музика. Често се формира от минорния лад на 
пентатоничния звукоред и съответства на особеностите и закономерностите 
в изучаването на детска музика. Солфежът на „фиксирано до“ може да бъде 
използван в изучаването на различни произведения на инструменталната 
музика. Ръчните знаци включват различни жестове и положения на ръцете и 
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представляват седемте основни тона. Непосредственото възприятие на този 
вид техника може да подобри музикалния слух на ученика.

Важен момент са възгледите на Золтан Кодай относно личността на му-
зикалния педагог. Авторът изтъква като особено важни личните и професио-
нални качества на преподавателя, уменията да увлича в света на музиката, да 
бъде отговорен, с ясната мисъл за призвание и мисия. Учителят по музика в 
детската градина трябва да обича музиката. Едва тогава може да бъде разви-
вана ползотворна музикална дейност в детската градина.

В съвременната световната култура се наблюдава тенденция на раз-
витие, в която музикалното образование в различните държави се сблъск-
ва с нови предизвикателства и възможности. „Днес обучението по музика 
предоставя богати ресурси, чрез които младите хора формират и развиват 
собствените си възможности, природни музикални дадености, овладяват со-
циални роли, управляват междугруповата динамика и предвиждат насоки-
те на професионалната си реализация“ [Коловска, 2020, с. 379-380]. В тази 
ситуация е нужно отговорите да се търсят в историята на човечеството и 
нацията и да бъдат използвани плодовете на изключителните идеи на пред-
шествениците ни. Само така може да се гарантира правилната посока на раз-
витие на музикалното образование. Именно в това се изразяват стойността и 
значението на възгледите на Золтан Кодай, автор на концепция за музикално 
образование, далеч надхвърлила времето и мястото на своето създаване.
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ИМПРОВИЗИРАНИТЕ КУКЛИ – ПОДХОД  
ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВОНАЧАЛНИ УМЕНИЯ 

ПРИ ДЕЦАТА
д-р Зоя Капон 

Пловдивски университет ,,Паисий Хилендарски“

Резюме: В статията се описва една нетрадиционна форма на обучение – те-
атрализиран урок, в който се използват импровизирани кукли и така се допринася 
за иновиране на образователната среда в предучилищното и началното образова-
ние. Извеждат се специфичните особености на куклено-театралното изкуство и 
възможностите му за психолого-педагогическо въздействие върху подрастващите. 
Стига се до извода, че разчупването на класическата учебна форма разнообразява 
образователната среда и носи забавление, намалява стреса, който обичайно съпът-
ства съвременното училищно ежедневие и подпомага мотивацията за учене.

Ключови думи: театър, иновативна образователна среда, театрални кукли

IMPROVISED THEATRICAL PUPPETS – APPROACH 
TO ACQUIRING INITIAL SKILLS IN CHILDREN

PhD Zoya Kapon 
University of Plovdiv „Paisii Hilendarski“

Summary: The article describes a non-traditional form of education – a theatrical 
lesson in which improvised puppets are used and thus contributes to the innovation of the 
educational environment in preschool and elementary education. The specific features of 
puppet theatrical art and its possibilities for psychological and pedagogical impact on 
adolescents are presented. The conclusion is that the breakdown of the classical form of 
education diversifies the educational environment and brings pleasure, challenge and a 
sense of success to the children.

Keywords: theater, innovative educational environment, theatrical puppets

Една от основните посоки в развитието на съвременното образование 
е стремежът да се разчупи традиционната рамка на урока и да се приложат 
нови форми на педагогическо взаимодействие с цел изграждане на самостоя-
телна творческа личност. Целта е да се /или: като се/ постигне промяна на 
педагогическата парадигма чрез поставяне на акцент върху интерактивните 
образователни технологии и интегрираните уроци.

Психологически изследвания сочат, че всяко четвърто дете отива на 
училище потиснато и тревожно, с лоши предчувствия и с липса на мотива-
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ция. Създаването на иновативна образователна среда може да доведе до на-
маляване на стреса у учениците, който съпътства съвременното динамично 
ежедневие, до онова забавление в обучението, което да подпомогне мотива-
цията за ходене на училище.

Това е и една от причините много педагози и родители мислят за об-
разователни алтернативи, за алтернативни изразни средства и начини, чрез 
които учениците да могат да разкажат на света за себе си, за чувствата и 
мотивите си без страх и стрес, защото всяко дете има какво да попита и 
най-вече да сподели с другите. Едно от тези средства е театърът. В днешния 
свръхтехнологизиран свят това изкуството дава на децата свободата да из-
следват свободно света, да му се радват и да мислят самостоятелно. Защото 
днес и най-малките нямат нужда от поднесена на готово информация, те тър-
сят възможности да изследват сами нещата от живота, да експериментират, 
да решават практически задачи, за да прилагат уменията си и да вземат са-
мостоятелни решения, така че да се чувстват удовлетворени и значими. Едно 
от големите преимущества на театралните форми и инструменти е, че те се 
концентрират върху силните страни на детето. Дават възможност децата да 
изучават определена идея или концепция чрез дейност и преживяване. Така 
тя се разбира по-добре, както се и помни по-дълго време. На педагогически 
език това означава прилагане на такъв подход, при който се обучава чрез 
дейности и преживявания. А какъв по-въздействащ стимул от театъра?

Трудно може да се посочи друг вид изкуство с такава пълнота, непо-
средственост, богатство и емоционалност на въздействието.

Според Виготски детското въображение има „двигателна природа“ 
[Виготски,Л., 1982]  и в този смисъл театралната игра със своята диалогич-
ност и действеност стои най-близо до психиката на детето.Театралната игра 
е много близка до детската игра и се характеризира със своеобразно сливане 
на два вида отношения: вземането им едновременно като истински и като 
неистински; приемането им едновременно на сериозно и несериозно, като 
действителни и недействителни. Главното средство за реализиране на худо-
жествения образ е действието, което се осъществява и развива непрекъснато 
в две посоки – физически и чрез словото.

В настоящето изследване ще се фокусираме върху създаването на об-
рази, представени чрез импровизирани кукли с цел децата в предучилищна 
и начална училищна възраст да придобият съвкупност от компетентности 
– знания, умения и отношения (по-конкретно в областта на математиката, 
четенето и писането), необходими за успешното преминаване на детето към 
училищното образование и чрез оказване на подкрепа за личностно разви-
тие.

Използването на импровизираните кукли има специфични особености. 
Те изискват да бъдат „анимирани“ и „очуднени“, т.е. – да започнат да се дви-
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жат, действат и говорят като всички останали хора, оставайки си обикновени 
предмети. И точно в тази безкрайна игра на въображението, децата да се 
адаптират към разнообразни и сложни ситуации за достигане на конкретни 
познавателни цели. Това позволява развиване на креативните възможности, 
защото всяко дете, включено в създаването на импровизираните кукли, тях-
ното анимиране и драматизацията на случките и събитията, преработва по 
свой уникален начин предложенията и те се превръщат в идеи, които захран-
ват мисленето и въображението на изпълнителя.

Децата се въвличат в своеобразно приключение, като чрез съчетаване 
на различни предмети, изображения, образи, персонажи, герои и думи съз-
дават несъществуваща реалност – едновременно фантастична, зашеметява-
ща и странно позната.

Това е и същността на „анимацията“ – да оживи, да раздвижи, да 
вдъхне живот на „неживото“, неодушевеното, материалното чрез различни 
игрови подходи. И този театрален поглед върху обучението „все по-често се 
използва и в областта на образованието и свободното време, като в случая се 
разбира като начин за активиране на публиката или групата за съучастие в 
значими за дадена общност или група образователно-развлекателни дейнос-
ти“. [Василева, 2006] 

Използването на импровизираните кукли позволява осъществяването 
на обучение, което постига своите цели през забавлението на обучаващи-
те се. Това изисква създаването на фантазийни кукли-образи, действащи в 
специфично визуално образователно пространство. Участниците в такъв 
образователен процес проявяват силно желание за включване в „играта“, 
ентусиазъм, лично творчество – и когато създават думи и диалози, и когато 
изграждат сценично действие и поведение на образа-кукла. Всичко това е 
вече сериозна предпоставка за повишен интерес към обучението и придоби-
ването на нови знания и игрови умения.

Осъществяването на спектакъл с импровизирани кукли преминава 
през няколко основни етапа: 

Първи етап
Определяне целите на спектакъла. Той може да е история само с по-

знавателен характер, т.е. да се стреми към постигане само на когнитивни 
цели, но тази история може да се представи и така, че да въздейства и върху 
емоциите на публиката. Тогава спектакълът е и афективен.

Когнитивни цели: 
z– Децата да получат знание посредством история, която се визуализира 

пред тях или от самите тях.
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z– Да изградят и разберат новите знания чрез „анимирането“ на предме-
тите, които са създали, както и на историята, която ще се изучава (бук-
вите от азбуката и цифрите).

z– Да успеят да разкажат своята част от историята от гледна точка на 
собствения им герой и да изградят такива взаимоотношения с остана-
лите герои (букви и цифри), които съставят ново значение и нов герой. 
Например срещата на едно и нула (1 и 0) създава нов герой – десет (10), 
а между буквите „А“ и „З“ – съществото „АЗ“ и т.н.
А фективни цели: 

z– Децата развиват своята чувствителност, защото се научават да следват 
пътя на случващото се с всички препятствия и конфликти, предизвика-
ни от физическите и словесните характерности на отделните герои-об-
рази.

z– Научават се и да откриват значимостта на най-обикновените предме-
ти и техните качества. Сами творят една нереалистична, загадъчна, но 
много забавна и привлекателна със своята визуалност случка.

Втори етап
Създаване на сценарий. Това е рамката, която обхваща и подрежда съ-

битията в тяхното развитие. Сценарият трябва да обединява историята така, 
че да следва една предсказуема логичност на действията и взаимоотношени-
ята, което да я направи не само разбираема, но и забавна, вдъхновяваща и за 
участниците-актьори, и за публиката.

Трети етап
Оформяне на персонажите, образите, характерите, избор на роли. Това 

е може би най-трудният, но и най-креативният етап в работата по създава-
нето на спектакъла. Персонажите трябва да се сътворят чрез оживяване и 
„очудняване“ на предметите, които ще се използват като образователни ре-
сурси. Задачата е да се оживят и раздвижат, да им се придаде визия с харак-
тер, движение и поведение.

„...всичко подлежи на одушевяване, всичко може да се анимира, при-
емайки най-невероятни форми. Анимационният свят е течащ и подвижен, 
свят на постоянни преходи и метаморфози, свят, който дава на съвременния 
човек уникалното, освобождаващото чувство за преодоляване на ограниче-
нията на материята и на собственото му тяло.“ [Попова, 2016] 

Децата ще се забавляват, когато посредством собственото си въображе-
ние, фантазия и физически умения съумеят да превърнат обикновена лента 
от дунапрен в буква или цифра с човешки черти: външност, походка, жест, 
мимика, реч... Но и със свои вътрешни характеристики: нрав, поведение, ха-
рактер, взаимоотношения с останалите букви и цифри.
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Отделните образи могат да притежават и специфични умения – да тан-
цуват, да свирят на различни музикални инструменти, да упражняват няка-
къв спорт и др.

По време на този етап децата могат да правят най-различни предложе-
ния, да експериментират с материалите и предметите, да се забавляват със 
знанията, които придобиват, защото научните понятия „оживяват“ в истин-
ски герои, създадени от самите деца. Те са свободни заедно да танцуват, да 
играят, да се смеят, да тъгуват, да пътуват в свой собствен загадъчен свят. 
Образователният обект е вече одухотворен и близък, а не плашещ, респекти-
ращ, далечен и непознат.

Четвърти етап
Съчиняване и написване на текстове. В този процес трябва чрез раз-

лични театрални техники, похвати и игри да бъдат включени и децата, за 
да се засили техният интерес към темата на представлението и процеса на 
създаването му.

Пети етап
Замисляне и оформяне на поредица от театрални етюди, които ще раз-

вият взаимоотношенията и взаимодействието между отделните образи във 
въображаемия свят на техните приключения, конфликти, трудности, весе-
лие. Една последователност с будещо интерес начало, със забавно развитие, 
с интригуваща кулминация и с неочакван финал, който обаче е значим за 
постигането на образователните цели, които сме си поставили.
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Шести етап
Театрално организиране на класната стая. Тя може да изглежда напъл-

но променена – чиновете да са подредени почти амфитеатрално, мястото до 
катедрата да е повдигнато, наподобяващо сцена, да се поставят два паравана, 
които да служат и като завеса, и за презентацията на различните герои в 
представлението.

Сценичното пространство, което ще се създаде, трябва от една страна 
да улеснява децата при движението на импровизираните кукли и, от друга 
– да създаде усещане за една различна образователна среда, която стиму-
лира креативността им, предлагайки голямо разнообразие от материали и 
художествени средства, които да провокират изследователски и творчески 
търсения, да стимулират поновому формирането на умения за учене. Такава 
иновативна образователна среда активира и най-стеснителните деца.

Седми етап
Репетиции. Това са часовете, в които, паралелно с новите знания и спо-

собности за изписване на букви и цифри, създаване на думи и умения за 
смятане, децата придобиват сръчност в боравенето с различни материали и 
предмети.
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Заключение
Обучението чрез изработване и анимиране на импровизирани кукли 

допринася за придобиване на първоначални умения при децата, защото съз-
дадените от самите тях образи и динамиката на взаимодействието им га-
рантира привличаща атрактивност. А усещането за навлизане и свободното 
движение във въображаемия, непознат и загадъчен, но привлекателен свят 
на театралните герои, провокира увереност в поведението и в детското за-
ведение и извън него. Процесът на обучение протича по-дълбоко и буди лю-
бопитство и творчески търсения. Създава се усещането за нещо приятно и 
забавно, което се очаква да се случва отново и отново. 

Да обучаваме чрез използване на някои театрални форми и похвати оз-
начава да организираме такъв процес, в който децата са творците. Те сами 
си представят, написват, измислят, избират, предлагат, променят, изиграват 
събитията в техния драматургичен ред – начало, развитие, конфликти, преч-
ки, кулминация, развръзка... Децата се забавляват, защото могат без прите-
снение да вземат лични решения. В изграждането на образа чрез импрови-
зирана кукла на образа – буква или цифра, няма неправилни решения. Всяко 
предложение може да намери своето място и да създаде нов герой – дума, 
звук, междуметие, число... Децата се чувстват равнопоставени и изчезва тях-
ната тревожност от това, че може би имат по-ниско ниво на знания и физи-
чески умения. Влизането в роля помага за отпускането и приобщаването на 
по-срамежливите, защото те вече не са Аз, но си остават Аз и се представят 
все по-добре под прикритието на импровизираната кукла. Срамежливостта 
постепенно се превръща в желание за общуване, игра, свобода.

Използването на т.н. драма-техники помага и на учителите да откриват 
различни нови качества и умения на децата – да рисуват, да съчиняват, да 
отриват неочаквани способности на предметите, да танцуват...

И най-важното: посредством тази вечна игра на въображението – теа-
търа, неусетно придобиваш знания и то по много увлекателен път.
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