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ПУБЛИКАЦИИ 

на доц. д-р Милена Шушулова-Павлова 

за периода януари 2008 – април 2015 (след хабилитацията за доцент) 
 

НАУЧНИ СТАТИИ и СТУДИИ (публикувани, избрани подборно)
1
 

 

1. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Музика и публики. Връзката на 

музикалното послание с реалността. Доклад във Втори национален научен 

форум с международно участие BERTF 2014 „Изкуството и културата днес: 

Духът на времето и проблеми на интерпретацията“, Република Сърбия, 

Университет в Ниш, Факултет по изкуства. Ниш, 10-11 октомври 2014. 

UNIVERZITET U NIŠU, FAKULTET UMETNOSTI „UMETNOST I KULTURA 

DANAS: DUH VREMENA I PROBLEMI INTERPRETACIJE“ 

 

2. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Теорията за повратната точка и 

музиката. Доклад на Международна научна конференция „Изкуство и 

образование – традиции и съвременност“, Академия за музикално, танцово и 

изобразително изкуство, Пловдив 23-24 октомври 2014. 

 

3. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Музикалната публика, 

журналистиката и ПР-а. Доклад на Пролетна научна конференция на 

департамент „Масови комуникации“ в НБУ „Познаваме ли съвременните 

потребители на журналистиката и ПР-а?“ 22 и 23 май 2014.  

Публикувана електронно на: http://www.nbu.bg/index.php?l=569 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/mass%20communications/res

earch/Milena_Shushulova_prolet_2014.pdf 

 

4. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Музика и комуникация. Научна 

електронна студия (2014), публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/publikacii2014/muzi

ka_komunikacia_shushulova.pdf 

 

5. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Стратегии за създаване на нови 

музикалнообразователни практики в опита на Нов български университет. В: 

Сборник с доклади от Четвърта национална конференция с международно 

участие „Музикалнообразователни стратегии и практика в предучилищна, 

училищна и извънучилищна среда“, Факултет по начална и предучилищна 

педагогика към Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Национален 

форум „Орфеева дарба“, 2013. София, стр. 200-206. 

 

6. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Музика и електронни медии. Новите 

възможности. Доклад на международна научна конференция „Изкуство и 

образование“ в ЮЗУ, Благоевград – 8-9 ноември 2013. 

Отпечатана в сборник с доклади от конференцията 

 

1. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Програма „Отворено образование“ – 

една възможност за нови публики. Доклад в: Сборник с доклади от Седма 

                                                           
1
 Номерираните публикации и доклади са направени след предварителна селекция и покана от 

съответните форуми и институции. Подредени са от 2014-та към 2008-ма. 

http://www.nbu.bg/index.php?l=569
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/publikacii2014/muzika_komunikacia_shushulova.pdf
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/publikacii2014/muzika_komunikacia_shushulova.pdf
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научна конференция за докторанти и постдокторанти с международно участие 

„Млад научен форум за музика и танц“, НБУ, 2013. Стр. 64. 

 

7. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Асен Диамандиев като композитор на 

детски пиеси за пиано през погледа на клавирния педагог. В сборник с доклади, 

изнесени на Кръгла маса „Проф. Асен Диамандиев – педагогът и композиторът“ 

в рамките на национален форум: „95 години от рождението на проф. Асен 

Диамандиев (1915-2009)“. Издание на АМТИИ – Пловдив. 2010. Под редакцията 

на доц. д-р Юлиян Куюмджиев. стр. 43-52. 

 

8. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Музиката на Панчо Владигеров за 

театрите на Райнхард. Студентски прочит в 2008-а. Научна конференция по 

повод 110 години от рождението на Панчо Владигеров „Панчо Владигеров – 

поглед от ХХI век”, София, НМА, 2009. стр. 35-50. 

 

9. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Има ли сценична реализация 

театралната музика на Владигеров днес. Сборник с доклади от кръгла маса 

„Музика и театър в творчеството на Владигеров” в рамките на проект на 

АМТИИ, Пловдив: „Панчо Владигеров в българската музикална култура”. 2009. 

Стр. 49-62. 

 

10. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Някои съвременни тенденции при 

началното обучение по пиано в България (след 2000 година). В: Сборник с 

доклади „Нови идеи в музикознанието 2008“, СБК, Секция „Музиколози“, 

София, 2009. Стр. 135-145. 

 

11. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Ролята на слухово-музикалния опит и 

музикалността при съвременното начално обучение по пиано. ЮЗУ, 

Благоевград, 21-12 ноември 2008.  

 

12. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Някои съвременни тенденции при 

началното обучение по пиано в България (след 2000 година). Доклад на Научна 

конференция на СБК, секция „Музиколози”, 22 март 2008.  

 

13. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Андрей Стоянов – философ, 

интелектуалец, естет. (Опит за кратък общо поглед върху личността му на 

публицист). Пети международен младежки фестивал”Евроарт 2008”. 

Международна научна конференция на ЮЗУ, Интеркултурен диалог и 

интеграция – 12-13 май 2008 ЮЗУ, Благоевград.  

 

 

ДОКЛАДИ 

 

2. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Стратегии за създаване на нови 

музикално-образователни практики в опита на програмите по музика на Нов 

български университет. Доклад на Национална конференция с международно 

участие „Музикално-образователни стратегии и практика в предучилищна, 

училищна и извънучилищна среда“, СУ „Климент Охридски“, 2013. 
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3. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Програма „Отворено образование“ – 

една възможност за нови публики. Доклад на 7-ма конференция с 

международно участие за докторанти и постдокторанти «Млад научен форум за 

музика и танц», 9-10.6.2012, НБУ, София. 

 

4. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Някои основни дейности по 

организация и реализация на музикално събитие. (Психологически аспекти). 

Доклад на Шеста научна конференция с международно участие за докторанти и 

постдокторанти «Млад научен форум за музика и танц». 28–29 май 2011, НБУ, 

София. 

 

5. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Начало на публицистична и научна 

дейност на Андрей Стоянов. Доклад на Трета научна докторантска конференция 

за музика и танц на НБУ с международно участие, 15-16 март 2008. Стр. 75-86. 

 

6. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Възгледите на Андрей Стоянов за 

възпитание чрез музика. Доклад на Кръгла маса по случай 120 години от 

рождението на Андрей Стоянов. НЧ „Акад. Андрей Стоянов”. 2010. София. 

 

 

СТАТИИ В ПЕРИОДИЧЕН ПЕЧАТ И ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВОТО 

(САЙТОВЕ) 

 

1. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. 55 минути музика за нощта. 

Ноктюрни за пиано от № 1 до № 12 от Димитър Христов в изпълнение на Ганка 

Неделчева. Статия в: сп. „Музикални хоризонти“ бр. 7, 2014. 

 

2. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Няколко думи за вечер на музиката на 

Испания в Нов български университет: „1914-2014. ЕДИН ВЕК МУЗИКА ЗА 

ПИАНО В ИСПАНИЯ. Лекция на Лусиано Гонзалез Сармиенто (музиколог) и 

Концерт с испанска музика на Мариса Бланес (пиано), 8.9.2014, Галерия 

УниАрт на НБУ. Електронна статия (2014), публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/seminari/muzika_isp

ania_shushulova.pdf 

 

3. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Трети майсторски клас на проф. 

Сузана Клинчарова в Нов български университет в 2014 и Мултимедиен гала 

концерт с тема: Арфата извор на вдъхновение III ИМПРО! Електронна статия 

(2014), публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/novini2013/treti_mai

storski_suzana_klincharova.pdf 

 

4. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Удостояването на проф. Михаел 

Фришеншлагер с почетната титла Doctor Honoris Causa на Нов български 

университет (03.06.2014, 15.00 ч., Галерия УниАрт на НБУ). Електронна статия 

(2014), публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/seminariworkshop/d

oktor_frishenshlager.pdf 

 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/seminariworkshop/doktor_frishenshlager.pdf
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/seminariworkshop/doktor_frishenshlager.pdf
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5. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Празничен концерт в Софийската 

синагога, май 2014. Електронна статия (2014), публикувана на:  

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/novini/ao_sinagoga_

2014.pdf 

 

6. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Пети клавирен майсторски клас на 

проф. Людмил Ангелов в НБУ „Големите пианисти-композитори ІІІ“ 25 май – 2 

юни 2014, НБУ, зала 506 и голяма концертна зала „България“. Електронна 

статия (2014), публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/seminariworkshop/li

dmil_angelov__2014.pdf 

 

7. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Празничен VIP концерт по случай 

националния празник на Република България – 3-ти март. Симфониета 

„София“ с диригент Свилен Симеонов и солисти: Жерар Пуле и (цигулка) и 

Марио Хосен (цигулка) – 04.03.2014 Галерия УниАрт, НБУ. Електронна статия 

(2014), публикувана на:  

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/novini/praznichen_k

oncert_ao_04_03.pdf 

 

8. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Девета научна конференция с 

международно участие „Млад научен форум за музика и танц“ 7 – 8 юни 2014, 

София за докторанти и постдокторанти. Електронна статия (2014), 

публикувана на:  

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/seminari/9_doktotant

ska_konferencia.pdf 

 

9. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Празник на класическата музика в 

НБУ – събития, включени в сезон 2013-2014 (есенен семестър) и представящи 

двама виртуозни изпълнители от Европа: Марио Карбота (Италия) – флейта и 

Люк Багдасарян (Швейцария). Електронна статия (2014), публикувана на:  

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/publikacii2014/prazn

ik_na_klasicheskata_muzika_nbu.docx.pdf 

 

10. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Сборник № 8 от поредицата на 

департамент „МУЗИКА” в Нов български университет „Млад научен форум за 

музика и танц“ с доклади и информация от осма научна конференция за 

докторанти и постдокторанти с международно участие «Млад научен форум 

за музика и танц» 8 юни 2013, София. Електронна статия (2014), публикувана 

на:  

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/publikacii2014/sborn

ik_8.pdf 

 

11. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Камерна зала с картини – моето 

любимо кътче в НБУ. Статия в Университетски дневник, НБУ, октомври 2014. 

 

12. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Отворено прощално писмо за 

професора от Нов български университет, департамент „Музика“ и 

департамент „Театър“ – проф. Румен Цонев, д.н. Отпечатан и публикуван 

материал във в. Университетски дневник на НБУ, брой 8, 2014. 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/novini/ao_sinagoga_
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/novini/ao_sinagoga_
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/novini/praznichen_
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13. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Някои мисли за почетен професор 

Димитър Христов – учителя. Статия в Юбилеен научен сборник с материали за 

проф. Димитър Христов, д.н., посветен на 80 годишния юбилей на видния 

български музиколог, композитор и педагог, почетен професор на НБУ от 2003 

година. 2013. (Под печат) 

 

14. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Празници… Статия в сп. 

„Университетски дневник“, бр. 1, 2013. Стр. 21-22. 

 

15. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Семинари за изпълнителско 

майсторство в НБУ и концерти към тях като празници на класическата 

музика. Електронна статия (2013), публикувана на:  

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/seminariworkshop/se

minari_ispalnitelstvo_2013_104.pdf 

 

16. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Коледни барокови концерти на 

Академичен оркестър „Орфеус“ на НБУ. Два проекта на департамент 

„МУЗИКА“ (месец декември 2013) с участието на хор и солисти. 19 декември, 

четвъртък, 19:00 часа – Дом на културата „Борис Христов“, Пловдив; 21 

декември, събота, 19:00 часа – Театрално-музикален продуцентски център 

Варна, Сцена на Държавна опера, Варна; 22 декември, неделя, 19:00 часа – 

Централен военен клуб, София. Запис с телевизия на концерта на 22 декември в 

Централен военен клуб, София. Електронна статия (2013), публикувана на:  

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/forum/ao_22_12_20

13.docx.pdf 

 

17. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. “Rock & ClassiX” – Концерт на 

Роберта в НБУ (18.11.2013). Електронна статия (2013), публикувана на:  

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/novini2013/Roberta_

za_saita_NBU.docx.pdf 

 

18. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Интерактивно образователна ателие 

в Нов български университет. Статия в сп. „Музикални хоризонти“, кн. 2, 2013. 

Стр. 3-4 

 

19. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Младши студентите на проф. д-р 

Марио Хосен в НБУ – Мартин и Александър Зайранови са лауреати на Третия 

международен конкурс за цигулари ЕвроАзия 2013, Токио, Япония. Електронна 

статия (2013), публикувана на:  

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/seminariworkshop/T

ekst_Yaponija_nagradi_2013.docx.pdf 

 

20. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Младши студентите на проф. д-р 

Марио Хосен в НБУ – Мартин и Александър Зайранови са лауреати на Третия 

международен конкурс за цигулари ЕвроАзия 2013, Токио, Япония. Статия, 

публикувана в Университетски вестник на НБУ, бр. 5, 2013.  

 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/seminariworkshop/seminari_ispalnitelstvo_2013_104.pdf
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/seminariworkshop/seminari_ispalnitelstvo_2013_104.pdf
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/novini2013/Roberta_
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/novini2013/Roberta_
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/seminariworkshop/
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21. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Сценично представяне на мюзикъла 

"Алис в страната на сънищата" от Любомир Денев със студенти от НБУ 

(05.05., 10.05. и 01.06.2012 г.). Електронна статия (2012), публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/projects/Alis_proekt_s

ait.pdf 

 

22. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Майсторски клас по арфа в НБУ на 

проф. Сузана Клинчарова и мултимедиен спектакъл "Арфата – извор на 

вдъхновение" (16. - 28.05.2012). Електронна статия (2012), публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/2010/Proekti/ZA_saita

_Arfi_2012.pdf 

 

23. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Концерт на Академичен оркестър 

"Орфеус" на НБУ. Диригент: Йоел Матиас Йени; Солисти: Марио Хосен, 

Такаши Шимицу, Нао Маеда (Япония), Жаклин Прейс. (26.05.2011) – 

Национален дворец на културата. Електронна статия (2011), публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/2010/Proekti/26.5.201

1_sait_NBU.pdf 

 

24. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Шеста научна конференция за 

докторанти с международно участие. (28-29.05.2011. НБУ). Електронна статия 

(2011), публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/2010/Izsledvania/KON

FERENZIA_6_NBU_site.pdf 

 

25. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Майсторски клас на пианиста 

Людмил Ангелов "200 години от рождението на Фредерик Шопен" организиран 

от Нов български университет (10. - 22.12.2010 г. - зала "България") – 

Електронна статия с интервю (2011), публикувани в сайта на НБУ: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/publications/Maistorsk

i_klas_l_angelov.pdf 

 

26. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. И има някаква тайна… Людмил 

Ангелов и неговия първи майсторски клас в НБУ. Статия във в. Университетски 

дневник на НБУ № 28 януари-февруари 2011, стр. 16-17. 

 

27. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Людмил Ангелов – най-важното е 

контактът с публиката. Статия в сп. Музикални хоризонти бр. 3, 2011, стр. 19-

24. 

 

28. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Милена Моллова – човекът, 

педагогът и пианистът. Сп. „Музикални хоризонти”, кн. 2, 2010, стр. 37-39. 

 

29. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Юбилеен концерт от и за проф. 

Милена Моллова. НБУ, сп. „Университетски дневник”, 2010, стр. 5-6. 

 

30. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Млад научен форум за музика и танц" 

– сборник с доклади от Четвъртата научна конференция за музика и танц с 

международно участие (04-05.04.2009 г.) – четвърта книжка. 2010. 

Електронна статия, публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/projects/Alis_proekt_sait.pdf
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/projects/Alis_proekt_sait.pdf
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http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/Microsoft%20Word%2

0-%20Podrobno_opisanie_2009_nauchna_konf.pdf 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/2010/mlad_forum_4.p

df 

 

31. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Юбилеен концерт на Милена Моллова 

– почетен професор на НБУ (19.02.2010). Електронна статия (2010), 

публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/2010/Mollova_19.02.2

010.pdf 

 

32. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Втори концерт на Академичен 

оркестър "Орфеус" на НБУ - 10.11.2009 г., зала Филхармония, гр. Пловдив. 2010. 

Електронна статия, публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departamenti/muzika/Vtori_Konzert_AOO

_sait_4.pdf 

 

33. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Цикъл юбилейни концерти "20 години 

Нов български университет" – Концерт на Академичен оркестър "Орфеус" на 

НБУ и представяне на юбилейно CD. (24.03.2011). Електронна статия (2010), 

публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/2010/Proekti/24.3.201

1_za_sait_NBU.pdf 

 

34. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. "Млад научен форум за музика и 

танц" - сборник с доклади от Петата научна конференция за музика и танц с 

международно участие (17-18.04.2010 г.) – пета книжка. Електронна статия 

(2010), публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/projects/sadarjanie_Sb

_5.pdf 

 

35. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. "Млад научен форум за музика и 

танц" - сборник с доклади от Четвъртата научна конференция за музика и 

танц с международно участие (04-05.04.2009 г.) – четвърта книжка. 

Електронна статия (2009), публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/2010/mlad_forum_4.p

df 

 

36. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Концерт на Академичен оркестър 

"Орфеус" на НБУ – 17.09.2009 г., зала Филхармония, гр. Пловдив. 2009. 

Електронна статия, публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/orfeus.pdf 

 

37. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Концерт на студенти и 

преподаватели от Нов български университет с Видинска филхармония 

(29.01.2009 г. - 18.00 часа, зала "Филхармония", град Видин), НБУ. Електронна 

статия (2009), публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/Microsoft%20Word%2

0-%20koncert_vidin.pdf 

 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/Microsoft%20Word%20-%20Podrobno_opisanie_2009_nauchna_konf.pdf
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/Microsoft%20Word%20-%20Podrobno_opisanie_2009_nauchna_konf.pdf
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/2010/mlad_forum_4
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/2010/Mollova_19.02
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/2010/mlad_forum_4
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/Microsoft%20Word%25
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38. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Още една възможност за откриване 

на нови таланти, Сп. Музикални хоризонти, София, 2009, бр.3. 

 

39. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Концерт на клавирно дуо Алина 

Комитова и Николай Шаламов, Сп. Музикални хоризонти, София, 2009, бр.3. 

 

40. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Концерт на клавирно дуо Златка 

Златкова и Марио Ангелов, Сп. Музикални хоризонти, София, 2008, бр.5. 

 

41. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Милена Моллова – “Почетен 

професор” на НБУ, Сп. Музикални хоризонти, София, 2008, бр.5. 

 

42. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Клавирно дуо с перфектна 

ансамбловост, Сп. Музикални хоризонти, София, 2008, бр.2. 

 

43. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева.“Вълшебната флейта” в Русе, Сп. 

Музикални хоризонти, София, 2008, бр.2. 

 

44. Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Трета научна конференция за музика 

и танц с международно участие (15-16.03.2008). Електронна статия (2008), 

публикувана на: 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/Microsoft%20Word%2

0-%20treta_nauchna_konf_doktoranti_sbornik.pdf 

 

СЕМИНАРИ И УЧАСТИЕ В КРЪГЛА МАСА 

 

Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Музиката нещо красиво и възвишено (Бах, 

Моцарт, Бетовен). Семинар в НБУ: 5.6.2014. 

 

Шушулова-Павлова, Милена Георгиева. Участие с дискусия на Кръгла маса: 

„Обучението по пиано и акордеон в съвременна България – състояние и 

перспективи“. Катедра „Пиано и акордеон” в АМТИИ, Пловдив 9.10.2010. 

 

http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/Microsoft%20Word%20-%20treta_nauchna_konf_doktoranti_sbornik.pdf
http://www.nbu.bg/PUBLIC/IMAGES/File/departments/music/Microsoft%20Word%20-%20treta_nauchna_konf_doktoranti_sbornik.pdf

