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На 14.01.2017г. (събота), 12.00 часа, зала 511, к-с.1, НБУ се състоя единадесетото 

поред представяне на семинара „ЕЛЕКТРОННА МУЗИКАЛНА ИНТЕРПРЕПАЦИЯ“, 

провеждан в рамките на „МУЗИКАЛНИ СУБХОРИЗОНТИ“ - постоянен семинар на 

Департамент „Музика“. Семинарът беше на тема: "Електронното звукоизвличане -за 

някои методи и средства за моделиране на електронния звук" 

 

   

Цел на семинара беше да насочи вниманието върху различни аспекти на 

електронното звукоизвличане, върху традиционни и нови явления в музикалната 

стилистика и представянето на електронния звук, еманципацията на шума, 

терминологичната база, интерпретацията на звуковите явления в различни жанрове на 

електронната и компютърната музика, в полето на „electronic dance music“ (EDM).  

Обект на внимание бяха знакови инструменти и техните създатели, методите и 

средствата за създаване на електронна музика в исторически ракурс. В тази връзка 



бяха представените филми: "What the Future Sounded Like (2006)", „History of Early 

Electronic Music”. 

Когато става въпрос за легендарни аналогови синтезатори (и техните 

създатели) няма как да не бъдат споменати синтезаторите Mini moog и EMS Synthi 

AKS, ARP 2600, които, според някои изследователи, са „трите кита, на които се 

основава  електронната музика от 70-те”
1
 В тези години е създаден и 

легендарният синтезатор SYNTHI 100 (Синти 100). 

Питър Зиновиев (Peter Zinovieff) – английски изобретател от руски 

произход, директор на EMS (Electronic Music Systems) през 1966, заедно с Делия 

Дербишър и Brian Hodgston (група White Noise, сътрудници на студио BBC 

Radiophonic Workshop), основават «Unit Delta Plus» – организация, която 

пропагандира електронната музика в Англия. По-късно той започва да се занимава 

с изобретения – създаването на синтезатори и наема на работа инженера Dave 

Cockerell и програмиста Peter Grogno. Те помагат на Зиновиев в създаването на 

обширна електронна система, основана на базата на микро-компютри марка DEC 

PDP8, чрез която е можело да бъдат управлявани аналоговите модули на първите 

синтезатори на Зиновиев. На тази единна система е дадено името «MUSYS».През 

15-те години, преди появата на първите достъпни по цена компютри, Зиновиев 

успява, с помощта на своята система «MUSYS», да съхранява цели композиции, а 

така също да контролира параметрите на звука. Това програмно осигуряване даже 

било в състояние да прехвърля крайния музикален продукт, новите звуци и ефекти. 

И тези програми са били записвани на дълги ивици от перфорирана хартия. През 

1968 Зиновиев и Dave Kokkerell разработили компютърно контролиран спектрален 

синтезатор, използващ система от 60 резонансни филтри. През 1969 съдържанието 

на системата «MUSYS» става твърде скъпо дори за човек като Зиновиев. Той 

решава да даде обява за продажбата й. Дон Бенкс предлага 50 фута стерлинги. 

Тогава на Зиновиев и Kokkerell им идва наум идеята да конструират персонални 

синтезатори на по-достъпни цени. Към тях се присъединява и композиторът 

Tristram Cary
2
. 

                                                           
1
http://cuntroll.ru/article50 

2Видеопример: What the Future Sounded Like (2006)  

 https://www.youtube.com/watch?v=8KkW8Ul7Q1I 



 
What the Future Sounded Like (2006)  

https://www.youtube.com/watch?v=8KkW8Ul7Q1I 

 

Появява се компанията EMS (Electronic Music Studios Ltd). Скоро след това 

се ражда новият синтезаторVCS No.1 - компактен звуков модул сглобен на ръка. 

Единственият екземпляр на този инструмент е в колекцията на Дон Бенкс в Сидни. 

Следващият синтезатор е също така компактен, но с по-гъвкаво управление – 

«Voltage Controlled Studio No. 3", или VCS 3 – именно с това наименование става 

известен в света на музиката. Сега е култов инструмент с музикална стойност за 

колекционерите. VCS 3 се откроява с това, че вместо наличие на множество 

конектори за кабели, заемащи цели метри, предлага много малка квадратна 

матрица, а за маршрутизация на електрическите и аудио сигнали са използвани 

миниатюрни игли, свързващи контактите на матрицата. До този момент, дори ако 

една игла не е поставена, синтезаторът не издава звук. Използван е от музиканти 

като: Brian Eno, Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre и др. 

 
What the Future Sounded Like (2006)  

https://www.youtube.com/watch?v=8KkW8Ul7Q1I 

 

До 1971 Kokkerell намалява размера на синтезатора до един куфар и така на 

белия свят се появява Synthi A. По-късно, през 1972 е създаден и пуснат в употреба 

Synthi AKS. Той вече е оборудван с вграден 256-стъпков секвенсер, метална 

пластина, която е чувствителна към докосване и „виртуална" 30-тонова 



клавиатура. Синтезаторите VCS3 и Synthi AKS са много популярни сред 

изпълнителите на прогресив рок, използващи ги предимно за създаването на 

звукови ефекти.  

 

What the Future Sounded Like (2006)  

https://www.youtube.com/watch?v=8KkW8Ul7Q1I 

 

Като резултат от търговския успех на техните синтезатори, фирма EMS 

започва да се разраства – с нов технически персонал, нови специалисти. Недалеч е 

появата и на нов синтезатор от EMS, който силно контрастира по размер и 

невероятните си способности.Това е синтезаторът Синти-100. 

Synthi 100 (Синти-100) се отличава с висока стабилност на осцилаторите и 

филтрите. Три екземпляра на Synthi 100 (от 1975) са снабдени с компютърен 

интерфейс, наречен «Computer Synthi» и базиран на микрокомпютъра PDP-8. 

Инструментът позволява да се редактира всяка една нота – да се изменя 

височината й, силата, дължината, тембъра, обема и продължителност на звука или 

просто да го изтриете.  

 

Синтезаторът SYNTHI 100 
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 https://www.google.bg/search?q=%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B8+100&client=firefox-

b&site=webhp&tbm=isch&imgil=cWDDPfBGdl81RM%253A%253B5U8a9C8FSH2ZwM%253Bhttp%25253A%25252F%

25252Fgorod.tomsk.ru%25252Findex-

1251320108.php&source=iu&pf=m&fir=cWDDPfBGdl81RM%253A%252C5U8a9C8FSH2ZwM%252C_&usg=__mhep8B

QUo9wVZaFBvwl_R6GPas4%3D&ved=0ahUKEwiyo9OkoY3TAhWLuBoKHfcEBnMQyjcILw&ei=Y9vkWPLlBYvxaveJ

mJgH&biw=1280&bih=889#imgrc=cWDDPfBGdl81RM 



 Синтезаторът Synthi 100 намира приложение във водещи студия за 

електронна музика, едно от които е създаденото през 1974г. Студиото за 

електронна музика при БНР (чиито ръководител е Симо Лазаров).  

Чрез филма History of Early Electronic Music (История на ранната електронна 

музика) присъствуващите на семинара имаха възможността да се запознаят с 

възникването, техническите възможности, спецификата и развитието на  знакови 

електронни инструменти.  

 
History of Early Electronic Music” 

https://www.youtube.com/watch?v=vomtIKZ1SLU 

 

 

Семинара се проведе с активното участие на студентите от курсовете 

по„Електронна и компютърна музика“: Румена Маринова, Венцислав Иванов, Георги 

Иванов, Николай Плачков, Славчо Славчев, Десислава Кенивирска. 

Дискутант на семинара беше проф. д-р Симо Лазаров. 

  

 

         гл. ас. д-р Росица Бечева 


