
АКАДЕМИЯ ЗА МУЗИКАЛНО, ТАНЦОВО И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО 

„ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ“ – ПЛОВДИВ 

 

                 
                                                           

     

 

   ФАКУЛТЕТ „МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА“ 

 

        

 

    КАТЕДРА „ПИАНО И АКОРДЕОН“ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователно-квалификационна степен: „Бакалавър“ 

Специалност: ИИ пиано 

Редовно обучение 

 

 

                                                                                                     ИЗГОТВИЛ: доц. д-р В. Карагенова      

    

 

 
АНОТАЦИЯ 

 
 

Дисциплината е надграждаща за студенти, изучаващи специалност Пиано - Изпълнителско 

изкуство. Тя дава възможност за обогатяване на теоретичните и практични познания по 

интерпретация на старинна музика като се използват  пълноценно възможностите на инструмента 

клавесин.  

Включването на старинните инструменти в съвременната концертна практика е все по-

активен процес, който обаче изисква определени специфични познания. Възникват много въпроси 

във връзка с необходимостта на изпълнителя да се проспособи към различен маниер на 

звукоизвличане и артикулиране. За пианист, боравещ с богатия на изразни възможности съвременен 

роял, е важно да изгради усет за мярка, да намери верния път към характера на музиката, написана за 

старинен инструмент, както и да придобие познания за механиката на бароковия клавесин. 

           Занятията по клавесин биха имали съществена роля в развитието на музикантските 

изпълнителски качества на студентите. Преодоляването на проблемите, възникващи при 

изпълнението на старинна музика съдейства за активното развитие на интелектуалните им 

УЧЕБНАПРОГРАМА 

по дисциплината 

ЧЕМБАЛО I,II 
 



способности. Изучаването на барокова клавишна литература разширява и обогатява познанията на 

стиловете и жанровете в музиката. В този смисъл дисциплината е незаменим компонент в 

цялостната подготовка на бъдещия изпълнител. Същевременно се овладяват нови изпълнителски 

умения и сръчности, формират се навици за различно отношение към художествения потенциал на 

бароковия репертоар. Познаването на изпълнителските принципи при старинните клавишни 

инструменти позволява на бъдещите професионалисти да правят паралели, да търсят родства, връзки 

и различия с особеностите на съвременния пианизъм. 

              За реализиране целите на обучението по клавесин, работата по дисциплината се насочва в 

следните направления: 

    – Изучаване на произведения, създадени за клавесин, от различни барокови школи и от 

различни епохи. 

- Звукоизвличане и динамика. 

     –   Запознаване с особеностите на бароковата орнаментика,  

     – Запознаване, в процеса на свирене, с особеностите на бароковата фразировка и  

артикулация 

– Запознаване със спецификата на бароковата агогика и темпо 

– Запознаване с особеностите на барoковата пръстовка 

– Сравнителни интерпретационни анализи на музика  за чембало и пиано. 

 

        Учебните занятия по клавесин протичат като индивидуални занимания. Годишните оценки се 

формират на базата на оценките от текущия контрол – по една контролна проверка на семестър. В 

плана на работата на студентите се включват участия през учебната година в класова среща или 

продукция. 

 

ПРОГРАМА НА КОНТРОЛНИТЕ ПРОВЕРКИ 

 

 През всеки семестър се провежда по една контролна проверка, общо две за учебната 

годината.  

 

III КУРС 

 

I  проверка –  две пиеси 

II проверка – две  пиеси от различни барокови школи, едната от които ансамблова  

 

IV КУРС 

 

I проверка –  две пиеси  

II проверка  – две пиеси, едната от които ансамблова. 

 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ 

 

 Оценката се формира на базата на следните придобити практически умения по инструмента  в 

процеса на обучение: 

 - Ориентиране в регистровия обхват на инструмента 

 - Пръстова култура 

 - Ориентиране във фактура за бароков инструмент 

           Надграждащите умения включват познания за стил и особености на авторовия почерк. 

По-детайлни критерии при оценяването предвиждат оценка: 



Отличен  (6.00)  - за  наличие на художествена убедителна интерпретация, предполагаща  

комплексност от свобода и артистичност в изпълнението и  техническо майсторство.  

Много добър (5.00) – когато изпълняваните произведения отговарят на възможностите на 

студента, въпреки  известни технически или стилови неточности, допуснати  в изпълението.  

Добър (4.00) – когато, в изпълняваните произведения, макар и съответстващи на учебната 

програма, липсва разбиране за стил, форма и съдържание, липсва разбиране за индивидуалната 

специфика на инструмента; има наличие на технически грешки.  

Среден (3.00) – когато произведенията съответстват на учебната програма, но се изпълняват с 

частични спирания и текстови грешки. Липсва разбиране за стил, форма и съдържание. Студентът 

показва слабо ниво на техническа подготовка.  

Слаб (2.00) - Произведенията не съответстват на учебната програма или се изпълняват с 

много спирания или текстови грешки. Слабо ниво на техническа подготовка.Отказ от изпълнение на 

произведенията.  

 

  Под внимание при оценяването се вземат участията в класови срещи, продукции, прегледи, 

конкурси. 

 

 


