Защо „Музикална среща“, а не „Музикална продукция“,
или „Класова среща“...?
От две години ас. д-р Златка Ангелова организира Музикални срещи на студентите,
които учат в нейния клас към департамент „Музика“ в Нов български университет. Една
форма на изява, която Ангелова въвежда успешно в учебния процес. Какво целѝ и защо дори
наименованието е различно от досега наложилите се ни „Продукция на студенти...“, „Класова
среща на студенти...“?
Идеята се оформя във времето на нейната педагогическа работа. Желанието ѝ да
направи нещо ново, различно и най-вече полезно за младите музиканти, изкристализира и
реализацията се оказва много добра, с видими и реални постижения в развитието на
бъдещите музиканти. Тяхното обучение през семестъра, подготовката с различен като
трудност и стилова характеристика материал, ги стимулира да работят по-усърдно и да бъдат
„нащрек“. Стремежът към изявата пред публика (т.е. Музикалната среща) мотивира и двете
(педагог-студент) страни да направят работния процес интригуващ и динамичен. Тази форма
на представяне на изработваните произведения по време на и през целия семестър, се
възприема с разбиране, без излишно притеснение като за предстоящ Концерт или Изпит.
Колко са важни думите!
Студентите знаят, че ще се съберат, ще посвирят един пред друг, ще проведат
интересни разговори, ще анализират, дори в края на Музикалните срещи ще трябва да
поставят оценки помежду си (още един нов подход, който се опитва да прилага д-р
Ангелова). „Разчупването“, освобождаването и придобития артистизъм на сцената след
поредната Музикална среща е истинско, реално постижение за всеки един от студентите,
както и за техния педагог д-р Ангелова. Ето как стигаме или по-скоро се връщаме назад във
времето (313 години) до изведените мисли и твърдения на определено иновативния
клавесинист и педагог Сен Ламбер1, който изпреварва доста изследователи, писали след него
за клавирната педагогика. В не толкова познатия на широката, както и по-специализирана
аудитория Първи трактат по клавесин – «Принципите на клавесина»2, Сен Ламбер извежда
на първо място ученика, в триадата „познание-учител-ученик“! Той особено държи на
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За Сен Ламбер не са известни биографични данни. Популярен е като автор на двата трактата «Принципите на
клавесина» (Париж, 1702) и «Нов трактат за акомпанимента на клавесин, на орган и на други инструменти»
(Париж, 1707). Преведени са на български език, с множество коментари и бележки от проф. Конов, Я., д-р, д.н.
Идеите на Сен Ламбер изпреварват времето, в което той живее. Определян е като човек с „отворен ум“ и
изключително внимателен и всеотдаен педагог. Съществува хипотеза, че това е прякор на Луи Маршан (16691732), клавесинист, органист, композитор, педагог. Считан за единствения конкурент на Франсоа Купрен
Великия. Бел. Зл. А.
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Сен Ламбер: «Принципите на клавесина» (Париж, 1702), «Нов трактат за акомпанимента на клавесин, на
орган и на други инструменти» (Париж, 1707), анотирани преводи проф. Конов, Я., д-р, д.н., Музикално
общество Васил Стефанов, София, 1998.
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непосредствено предоставяне на творческа свобода, на личен избор и реализация. Думите на
Сен Ламбер гласят следното: „Един учител, за да е добър, трябва да притежава две
качества: Познание & Добросъвестност ; защото за да създадеш добър ученик, са
абсолютно необходими две предразположения в Учителя: Да може & Да иска.“3 Сен Ламбер
апелира добрият педагог да помогне на даровития ученик да го надмине в Съвършенството.
Да, наистина, независимо на кое стъпало се намираме от своето музикално развитие, е добре
да търсим и да се стремим да открием пътя към Съвършенството.
Думи като „продукция“4 и „класова“ се употребяват предимно в обучението на децата
в средния курс на обучение. Както, като че ли все още е останала носталгична нотка към
времето, когато се прокламираше, че има голяма продукция, свръхпроизводство на какви ли
не стоки от бита, от промишлеността и други, включително и „производство“ на талантливи
деца, които изучават някакъв вид изкуство (музикално, танцово, фолклорно, изящно,
приложно и др.). Не само в Средните училища, но и в Академиите като едно „естествено“
продължение се употребява думата „продукция“. Някак си това „произвеждане“ не е част от
философията на личност като д-р Ангелова.

Задълбочената и усърдна работа на д-р Ангелова в часовете на курсовете, които води
на студенти от първи и втори курс, се показва пред публика три пъти в учебната година.
Първата Музикална среща винаги е в края на есенния семестър. Втората след Великден, и
третата в края на пролетния семестър, т.е. в края на учебната година. Студентите работят
интензивно, за да подготвят различен материал за изявите в които участват. Освен със солови
изпълнения, пред певците се поставя предизвикателството да учат например акомпанимента
на подбрани песни (най-често любими техни) и сами да свирят партията на пианото, като
едновременно и пеят. Трудна, но не непреодолима задача! Другата провокация към
студентите от страна на Ангелова е ансамблово свирене. Внимателно се подбират, разучават,
изработват и накрая изпълняват пиеси за четири ръце (на един роял). Или студент с
преподавателката, или само от двама студенти. Едно е да свириш сам, друго да извършваш
две действия едновременно, трето да се съобразяваш с втори човек.
Във времето се създаде и постоянна публика за тези Музикални срещи – студенти от
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Цитат от Сен Ламбер: «Принципите на клавесина» (Париж, 1702), превод проф. Конов, Я., д-р, д.н.,
Музикално общество Васил Стефанов, София, 1998, стр. 9, трети абзац. Бел. Зл. А.
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(мн. продукции, ж.; 1. Само ед. Количеството стоки, материали и др., които са резултат от човешка дейност.
Голяма продукция. 2. Представление, което показва резултатите от определена дейност. Продукция на
гимнастичките); 1. production, produce (и селскостопанска); ПРОДУКЦИЯ output, 2. (музикална) pupils' concert
Справка: http://rechnik.info/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F;
на 29.06.2015. Бел. Зл. А.
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департамент „Музика“, от други департаменти в Нов български университет, приятели и
понякога колеги преподаватели. Всяка Музикална среща се видеозаснема.
Студентите се подкрепят взаимно. Присъстват в часовете на своите колеги.
Критикуват се. Шегуват се. Създава се група, малка общност за обмен на информация, която
е още една от целите на Ангелова. Нейните студенти са сплотени и разчитат един на друг, не
само в лекциите при нея, но и при останалите преподаватели. Отношенията и атмосферата е
приятна и в същото време сериозна и строга.
Който не участва и не посещава часовете при д-р Ангелова остава без текущо
оценяване и без крайна оценка за съответния курс. Това се обявява в началото на всеки
семестър и студентите са наясно с параметрите как ще протече обучението и оценяването им
през семестрите.

Ето и проведените Музикални срещи през учебната 2014/2015 година
на студентите в класа на ас. д-р Златка Ангелова:
21.01.2015, зала 506, Корпус 1, 16:00 часа
Участват студентите:
Първи курс: Борислав Христов, Елена Дечева
Втори курс: Зоран Ранчев, Мин Нгуен, Мирослав Искренов, Стефан Тоцев, Юлия Вахитова.

На снимката отляво надясно:
Борислав Христов, Зоран Ранчев, Мин Нгуен, ас. д-р Ангелова, Мирослав Искренов,
Елена Дечева, Юлия Вахитова, Стефан Тоцев

17.04.2015, 501 Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“, Корпус 1, 14:00 часа
Участват студентите:
Първи курс: Елена Дечева
Втори курс: Мин Нгуен, Пролет Гунчева.
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На снимката отляво надясно:
Пролет Гунчева, ас. д-р Ангелова, Елена Дечева, Мин Нгуен

На снимката отляво надясно:
Силвия Бикова, ас. д-р Ангелова, Елена Дечева, Мин Нгуен

05.06.2015, 501 Камерна зала „Проф. Райна Михайлова“, Корпус 1, 14:00 часа
Участват студентите:
Първи курс: Елена Дечева
Втори курс: Мин Нгуен, Мирослав Искренов, Стефан Тоцев, Юлия Вахитова.
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На снимката отляво надясно:
Стефан Тоцев, Юлия Вахитова, Мирослав Искренов,
ас. д-р Ангелова, Елена Дечева, Пролет Гунчева, Мин Нгуен

Измина още една учебна година. На последната Музикална среща д-р Ангелова
пожела на студентите си да гледат винаги напред. Да полагат повече усилия за това, с което
се занимават. Да имат несекващо любопитство към новото. Да продължават да се борят с
трайно и дълбоко насадилият се мързел в себе си. Да получават вдъхновение и желание за
работа, за да се докоснат, макар и мъничко до толкова труднопостижимото Съвършенство!

ас. д-р Златка Ангелова
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