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Скъпи читателю,

В ръцете си държиш ценна и не по-малко интересна и предста-
вителна книга. Особено ако си учен в областта на музиката и/или 
танца. Сборник с резюмета (отпечатани в книжно тяло, на българ-
ски и английски език) и самите доклади (записани на компютърен 
диск) от Докторантската конференция с международно участие 
„МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ ЗА МУЗИКА И ТАНЦ”, която се проведе 
на 28 и 29 май 2011 година в сградата на Нов български университет. 
Шеста поредна среща на (не само) млади изследователи не само от 
България, но вече традиционно и от Гърция, Кипър, Македония… 
Над 60 участници, от които 43 докторанти от НБУ, НМА, АМ-
ТИИ, СУ, ВТУ, ЮЗУ и други висши училища у нас и в чужбина, и 7 
постдокторанти.

Ето как само за 6 години Нов български университет се превър-
на в най-значимия събирателен център за специалисти по история, 
теория и практика на музиката и танца. И особено за младите 
сред тях, сега израстващи в професията и кариерата. Център, кой-
то успя да привлече, събере, насърчи, подпомогне и вдъхнови тези из-
следователи. Показателен за интереса към нашата конференция и 
удоволствието от присъствието и изявата на нея е и фактът, че и 
вече завоювали образователната и научна степен доктор колеги дой-
доха отново като докладчици и гости. В само двата, предвидени за 
провеждането на конференцията дни, и при толкова много доклад-
чици, форумът протече в 3 сесии, към всяка от които интересът 
бе радващо голям. Колкото към самите доклади и авторите им, 
толкова и към обсъжданията и коментаторите.

Също традиционно, участията на докладчиците се докумен-
тират и чрез отпечатване на този сборник с материалите от 
конференцията, малката практическа цел на който е участници-

ОТ РЕДАКТОРА
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те да документират изявата си и да реализират публикация. При 
подготовката за печат на материалите в този сборник залегна 
идеята за запазване в най-голяма степен на автентичността на 
предоставените материали – за да се съхрани индивидуалният об-
лик на всеки от авторите, чрез което – и на картината като цяло. 
Това е голямата задача на изданието. Автори различни. И като на-
тюрел, и като специализирана подготовка, и като обща култура, 
и като манталитет, и като тясно професионални интереси и 
предпочитания, и като личен житейски и професионален път и 
опит. Материали достатъчно различни, за да намериш, читателю, 
най-интересните за теб – а може би и особено полезните. Който 
и какъвто и да си, читателю – музикант или танцьор практик 
и/или теоретик, ученик, студент, изграден специалист, препода-
вател или само любознателен любител, българин или чужденец. А 
в общ поглед, да можеш да добиеш представа – когато и да посегнеш 
към този сборник, сега или в бъдното – за картината на състояни-
ето и развитието на науката за музиката и танца в България, а и 
в региона. Достатъчно много и разнообразни автори с достатъчно 
много опитни и признати научни ръководители, от достатъчно 
много авторитетни институции. Картина прекрасна за изводи и 
вкупом, и в частност.

Приятно четене и препрочитане, читателю! И на добър час! 
На сборника, на авторите в него, а и на читателите!

Проф. Явор Конов, д.н.,
редактор на Сборник No 6

ОТ РЕДАКТОРА
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РЕЦЕНЗИЯ
ЗА СБОРНИК No 6 

„Млад научен форум за музика и танц” 
(научна конференция с международно участие 

на докторанти и постдокторанти”)

Научната конференция с международно участие на док-
торанти и постдокторанти „Млад научен форум за музика и 
танц”, организирана от Нов български университет, е утвърден 
вече форум. Конференцията е пресечна точка на теоретични, 
исторически, интерпретационни и други изследователски ин-
тереси, съпоставяне на критерии и постижения на български 
и чуждестранни докторанти по музикознание и музикално 
изкуство: музика и изпълнителство, музика и педагогика, му-
зика и църква, музикален театър и театрална сцена с музика, 
фолклор, популярна музика, на широк спектър от полета на 
изследване и различни аналитични подходи. Както може да се 
проследи от броя на участниците, интересът към този форум 
нараства.

Докторантските четения са място не само за официална 
изява, а и възможност за неофициална среща за колегиално 
научно, артистично и дидактическо споделяне. Място, на което 
младите докторанти, настоящи и бъдещи учени музиколози 
и музициращи артисти с интереси към изучаването и праве-
нето на наука, имат прекрасната възможност да се изявят, да 
натрупат опит в писането и в представянето на своята научна 
работа, да заявят и да презентират търсенията и постиженията 
си по линията на докторантската си тематика и изследвания. 
Да направят достояние своя труд, познания, инвенция и пости-

РЕЦЕНЗИЯ
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жения, представяйки не само себе си, но и своята институция 
(защото всеки е част от съответното професионално поле), 
трупайки опит като бъдещи учени и преподаватели. И не на 
последно място да реализират необходима според изисквания-
та на докторантската процедура публикация и заедно с това да 
оставят чрез това печатно издание (защото интернет сайтовете, 
дори и ярко атрактивни, са мимолетни в сравнение с книгата) 
своята диря в историята на българската наука за музика. 

София, февруари 2013 г.            доц. д-р Юлиян Куюмджиев
Академия за музикално, 

танцово и изобразително 
изкуство, Пловдив

РЕЦЕНЗИЯ
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Департамент „МУЗИКА”
София, 1618. ул. „Монтевидео” No 21

тел. 02/ 8110505, факс 02/8110555

ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ДОКТОРАНТИ
С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ

28 – 29 МАЙ 2011, София, НБУ, ул. Монтевидео No 21

„МЛАД НАУЧЕН ФОРУМ 
ЗА МУЗИКА И ТАНЦ” 

на НБУ
Сборник No 6

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ 
НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ПОСТДОКТОРАНТИ

МУЗИКА И ПЕДАГОГИКА

1. д-р ЕЛЕНА БЛАГОЕВА ХАЗЪРБАСАНОВА
Нов български университет (e-mail: ehazarbasanova@nbu.bg)

Доклад: ПРИНОСЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И 
КУЛТУРАТА ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ. 
СПЕЦИФИКИТЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ ПРОЕКТ

Резюме: По-голямата част на културната политика не е 
финансиране, нито резултат от финансиране. Включени 
са много действащи лица и целта е техните дейности 
да изграждат обща концептуална цялост. Културната 
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политика не се различава по структура от другите по-
литики. Тя е също изключително сложен сектор, неза-
висимо че често е подценявана и въпреки че нейните 
бюджети обикновено са най-скромни. Традиционните 
формулировки на културната политика, характерни до 
средата на миналия век, постепенно отпадат с появата 
на необходимостта да се отчита общественият интерес, 
на който тази политика служи. Разнообразието във 
всичките му форми става социална норма, която налага 
предефиниране на процесите, механизмите и връзките, 
необходими за развитието на демократична политика. 
Субекти на съвременната културната политика са как-
то държавата, така и отделните региони и различните 
структури на гражданското обществото. Ролята на реги-
оните все повече нараства. Регионалните проекти имат 
определена специфика, която е добре да се познава, за 
да могат идеите в областта на културата и образовани-
ето да се впишат в общата стратегия на региона и да са 
успешни. Този тип проекти предполагат наличието на 
творчески процес, но също толкова съществено е вписва-
нето в общността и приноса за нейното развитие.

Title: THE CONTRIBUTION OF EDUCATION AND 
CULTURE TO THE REGIONAL DEVELOPMENT. THE 
REGIONAL PROJECT SPECIFICS.

Summery: The Cultural policy is not all about financing, 
neither its quality depends entirely on financing. There are 
many actors and the aim is their overall activity to construct 
a conceptual entity. Cultural policy does not differ struc-
turally from other policies. It is also an extremely complex 
sector, although it is o�en underestimated and its budgets 
are quite modest. Nowadays the subjects of the modern 
Cultural policy are governments as well as regional au-
thorities and civil society structures. And the role of regions 
becomes more and more important. To develop a successful 
educational or cultural project, well integrated in the overall 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ МУЗИКА И ПЕДАГОГИКА
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regional strategy, we must be aware of the regional projects’ 
specifics. These types of projects presume a creative process 
but it is equally important for them to be entangled in the 
community and to contribute to its entire development. 

2. д-р ДИАНА ИВАНОВА СТАНЧЕВА
ПУ „Паисий Хилендарски” (e-mail: dianahaus@abv.bg)

Доклад: ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ МУЗИКАЛЕН МАТЕРИАЛ 
ПРИ ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО АКОРДЕ-
ОН В ЧУЖБИНА И У НАС – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕК-
ТИВИ

Резюме: В доклада е представен обобщен сравнителен 
анализ на най-широко използвания в педагогическата 
практика художествен музикален материал в чужбина 
и у нас през последните 12 години, въз основа на лични 
наблюдения на автора на стотици акордеонни изяви на 
конкурсния подиум. Обхванати са 9 конкурса за акорде-
онисти, от които 6 международни в чужбина и 3 нацио-
нални в България. Определени са факторите, определя-
щи подбора на художествения репертоар в обучението 
по акордеон. Представени са обобщени оценки на него-
вата актуалност и на качествата на неговото изпълнение. 
Набелязани са основните проблеми и са коментирани 
перспективите за развитието на акордеона у нас като ин-
струмент за качествено изпълнение на музика с висока 
художествена стойност.

Title: THE ARTISTIC MUSIC MATERIAL AT THE COURSE 
OF ACCORDION TEACHING HOME AND ABROAD – 
ISSUES AND PERSPECTIVES

Summery: The paper reviews a summary of the most com-
mon artistic material used in educational practice home and 
abroad during the last 12 years, based on personal observa-
tion of the author and hundreds of accordion stage perform-

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕМУЗИКА И ПЕДАГОГИКА



22 23

ances. The database covers 9 accordion competitions, of 
which 6 international and 3 national. The factors, defining 
the selection of the artistic repertoire are defined. Summa-
rized values of its actuality and qualities are presented. The 
major issues are highlighted and the perspectives of the ac-
cordion development as an instrument for quality musical 
performances in Bulgaria are commented. 

3. д-р РОСИЦА ДИМИТРОВА БЕЧЕВА
Нов български университет (e-mail: rbecheva@abv.bg)

Доклад: ПОНЯТИЯТА „МУЗИЦИРАНЕ” И „ИНТЕРПРЕТА-
ЦИЯ” В ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНАТА МУЗИКАЛНА ПРАК-
ТИКА И МУЗИКАЛНООБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 

Резюме: Тази тема е посветена на съвременната предста-
ва за „музициране” и „интерпретация” в електроакус-
тичната музикална практика. В разработката се поставят 
(засягат, разглеждат) въпроси, касаещи формирането и 
връзката между понятията „музициране” и „интерпре-
тация”, промените в смисъла на тези термини от създа-
ването им до днес, изпълването им с различни смислови 
значения и тяхната формулировка в електроакустичната 
музикалната практика, интернет пространството, музи-
калнообразователния процес. За основанията и пробле-
мите, смисъла и следствията.

Title: THE TERMS (CONCEPTS) „MUSIC-MAKING” AND 
„INTERPRETATION” IN FIELD OF ELECTROACOUSTIC 
MUSICAL PRACTICE AND MUSICAL-EDUCATIONAL 
PROCESS

Summery: This article is dedicated to the contemporary idea 
of the „music-making” and „interpretation” in the field of 
Electroacoustic musical practice. This article investigates 
the question of gradual formation and correlation between 
the terms „music-making” and „interpretation”, semantic 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ МУЗИКА И ПЕДАГОГИКА



22 23

changes in the terms (concept) of „music-making” and 
„interpretation” (from the begining) until today in the field 
of Electroacoustic musical practice; their formulating in the 
musical practice, the Electroacoustic musical practice, the 
Internet space and the musical-educational process and 
loading with various semantic contents of today. About the 
basics and problems, the meaning and the consequences. 

КОМПОЗИТОРСКО ТВОРЧЕСТВО

4. д-р ПЕНКА ДИМИТРОВА ДРАГОЕВА
Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий” 
(e-mail: penka.dragoeva@abv.bg)

Доклад: АРАБЕСКАТА КАТО СПЕЦИФИЧНА ЖАНРО-
ВА ПРОЯВА НА ОРИЕНТАЛСКОТО В МУЗИКАТА 

Резюме: В творчеството на западноевропейски и руски 
композитори от ХVІІІ до ХХ век се наблюдават множест-
во образци на музикален ориентализъм. Сред много-
образието от авторови решения се открояват пиесите 
със заглавие „арабеска”, пораждащи особен интерес по-
ради извеждането чрез него на една своеобразна линия в 
изкуствата при претворяването на аналогични идеи по 
различни начини – чрез изображение, слово и музика. 
Зародило се в ислямското изкуство и архитектура, по-
нятието „арабеска” е превърнато от композиторите 
романтици в жанрово название на клавирна пиеса. То е 
използвано и от трима български композитори – Иконо-
мов, Големинов и Владигеров. Наблюденията над музи-
калнотехнологичните решения в техните творби доказ-
ват, че „арабеската” представлява специфична жанрова 
проява на ориенталското в музиката. В тях аналогиите 
с ислямските орнаменти „арабески” се разкриват както 
чрез някои общи организиращи принципи, така и чрез 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ
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изграждането на богато орнаментирана и импровизаци-
онно развиваща се мелодическа линия. 

Title: THE ARABESQUE AS A SPECIFIC GENRE 
REPRESENTATION OF THE ORIENTAL IN MUSIC

Summery: The works of West European and Russian com-
posers from the 18th to the 20th centuries show many exam-
ples of the Oriental in music. Among the variety of authors’ 
decisions, one can distinguish the pieces titled „Arabesque”. 
Such pieces arouse special interest because they make pro-
minent a specific line in the various forms of art in embody-
ing similar ideas by different means – painting, description 
and music. Originating from the Islamic art and architecture, 
the Arabesque line was modified by the composers of the 
Romanticism into the genre name of key musical pieces. The 
name was used by three Bulgarian composers – Ikonomov, 
Goleminov and Vladigerov. Observations on the technologi-
cal decisions in the works of these composers prove the fact 
that the Arabesque is a specific genre realization of the Ori-
ental in music. In the works of the Bulgarian composers the 
analogues with the Islamic ornaments of the Arabesque line 
are revealed both through some common organizing prin-
ciples and through constructing a richly ornamented and 
improvising developing line of the melody.

5. д-р ЗДРАВКА МАРИНОВА ХВЪРКАТА
ПУ „Паисий Хилендарски” (e-mail: hvarkata@mail.bg)

Доклад: ДВА ВОДЕЩИ ДРАМАТУРГИЧНИ ПРИНЦИПА 
В ТВОРЧЕСТВОТО НА РИХАРД ВАГНЕР. СПЕЦИФИКА 
НА ПРОЯВАТА ИМ

Резюме: Тристановото и Зигфридовото начало са два 
водещи драматургични принципа в творчеството на 
Вагнер. Тристановата същност обаче е по-близо до ду-
шевната нагласа на композитора; забелязваме влияние 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ КОМПОЗИТОРСКО ТВОРЧЕСТВО
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на Тристан в сцени, посветени на неговата противопо-
ложност Зигфрид. Тази теза може да бъде илюстрирана 
чрез съпоставителен анализ на любовния дует на Зиг-
фрид и Брунхилда от 3то действие, III картина на операта 
„Зигфрид” – и големия дует на Тристан и Изолда от 2ро 

действие на едноименната опера.

Title: TWO LEADING DRAMATURGIC PRINCIPLES IN 
THE WORK OF RICHARD WAGNER. SPECIFICITY OF 
THEIR MANIFESTATIONS.

Summery: The Tristan and Siegfried rudiments are two lead-
ing dramaturgic principles in the work of Richard Wagner. 
The Tristan’s essence is however closer to the composer’s 
spiritual nature; we notice influence of Tristan in scenes, de-
voted to his antipode Siegfried. This thesis can be illustrated 
by juxtaposing the love duet of Siegfried and Brunhilde 
from the 3th act, III scene of the opera „Siegfried” – and the 
grand duet of Tristan and Isolde from the second act of the 
opera of the same name. 

МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР, ТЕАТРАЛНА СЦЕНА

6. д-р МИГЛЕНА МИХАЙЛОВА ЦЕНОВА-НУШЕВА
гл. ас. в Институт за изследване на изкуствата – БАН 
(e-mail: ph.d@abv.bg)

Доклад: УНИКАЛНОТО В КИТАЙСКИЯ МУЗИКАЛНО-
ТЕАТРАЛЕН ПРОЕКТ „УО ДЪ МЪН” („我的梦”/ „Моя мечта”)

Резюме: Предлаганият текст е фокусиран върху по-
становка „Уо дъ мън” на китайската трупа от хора с 
увреждания „Джунгуо цандзи жън ишу туан” (中国残
疾人艺术团). Представена и в София през 2010 г., поста-
новката е създадена през 2002 г., но се радва на интен-
зивен сценичен живот, достигащ до 150 представления 
на година. Само за март и април 2011 спектакълът „Уо 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ
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дъ мън” е игран в Кения, Сенегал, Гана, Зимбабве, ЮАР, 
о. Мавриций, Оман и Сирия, паралелно с това е имал и 
текущи представления в Пекин. За големия интерес към 
постановката свидетелства и фактът, че трупата „Джун-
гуо цандзи жън ишу туан” поддържа два концертни съ-
става, които са в състояние да гастролират едновременно 
в различни точки на света. Дали това, че изпълнителите 
са хора с увреждания, е достатъчно условие за световния 
успех на трупата, обявена от ЮНЕСКО за „посланик на 
мира”? Възможно ли е свръхкомпенсацията при хората 
с увреждания да е причина тяхното изкуство да ражда 
световнопризнати явления? В търсене на уникалното 
като причина за конкурентноспособността и успеха на 
постановката, текстът съпоставя спектакъла и неговия 
замисъл със световни явления в областта на соловото и 
групово изпълнителство на хора с увреждания.

Title: WHAT IS UNIQUE IN MUSIC-THEATRICAL 
PROJECT „WǑ DE MÈNG” („我的梦”/ „My dream”)

Summery: The paper is focused on „Wǒ de mèng” perfor-
mance by China disabled people’s performing art troupe 
„Zhōngguó cánji rén yìshù tuán” (中国残疾人艺术团). Pre-
sented in Sofia in 2010, „Wǒ de mèng” performance has been 
created in 2002, but has lived an intensive stage life, reach-
ing the number of 150 spectacles per year. Only in March 
and April 2011, „Wǒ de mèng” has been performed in 
Kenya, Senegal, Ghana, Zimbabwe, UAE, Mauritius, Oman 
and Syria, as well as many times in Beĳing. The troupe 
„Zhōngguó cánji rén yìshù tuán” has got two concert teams 
of performers, in order to be able to perform simultaneously 
in two different countries or regions – an evidence for the 
world interest in the performance. 
Is it enough for the success of the troupe (proclaimed by 
UNESCO for its „Artist for peace”), to be consisted only by 
disabled artists? Is it possible that the so-called overcompen-
sation, typical for many disabled people, to be the reason 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР, ТЕАТРАЛНА СЦЕНА
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for the appearance of world acknowledged phenomena? 
Searching for what is unique as a cause for the competitive 
power, and for the success of the observed performance, the 
paper juxtaposes „Wǒ de mèng” and its conception to world 
phenomena in the fields of disabled people’s solo and group 
stage and performing arts. 

МУЗИКА И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

7. д-р НИКОЛИНА СИМЕОНОВА КРОТЕВА 
Югозападен университет „Неофит Рилски”, Благоевград, Факултет 
по изкуствата, катедра „Музика” (e-mail: nina_kroteva@abv.bg)

Доклад: СПЕЦИФИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕ-
ТЕНЦИИ, НЕОБХОДИМИ НА ПИАНИСТИТЕ В ПРАК-
ТИЧЕСКАТА ИМ ДЕЙНОСТ С ХОРОВИ СЪСТАВИ

Резюме: Докладът представлява преглед на многообрази-
ето от компетентностни подходи в образованието и раз-
личията при дефинирането и трактовката на понятията 
„компетенция” и „компетентност”. В съответствие с кон-
цепцията за специализирано обучение се формулират, 
анализират, структурират и обобщават специфичните 
професионални компетенции от областта на клавирния 
съпровод на хорови формации. 

Title: SPECIFICALLY PROFESSIONAL COMPETENCIES 
NEEDED BY PIANISTS IN THEIR PRACTICAL ACTIVITY 
WITH A CHOIRS

Summery: The report provides an overview of the diversity of 
competency approaches to education and differing viewpoints 
about concepts definition and interpretation of the term „com-
petence” and a „competent”. In accordance with the concept 
of specialized training the specific professional competences 
in the field of piano accompaniment of choral ensembles will 
be formulated, analyzed, structured and summarized.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ
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ДОКТОРАНТИ

МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА

8. СТЕФАН ЙОРДАНОВ КАРАИВАНОВ 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител проф. 
Димитър Христов, д.н. (e-mail: stefankaraivanov_76@abv.bg)

Доклад: ХАНСЛИК И НЕГОВАТА КНИГА „ЗА МУЗИКАЛ-
НО КРАСИВОТО”. НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ БЕЛЕЖКИ

Резюме: Настоящият доклад е част от докторска дис-
ертация, озаглавена „Изграждане на музикална компе-
тентност. Книгата „За музикално красивото” на Ханслик 
има своя принос в изследването (разглеждането) на този 
феномен. Ханслик разглежда въздействието на красиво-
то (музиката) върху личността, което определя нейната 
културна принадлежност към определени категории 
слушатели, в зависимост от тяхното умение да се ори-
ентират в музикалния поток и движение, да преживяват 
музикалната действителност. Той разглежда въздей-
ствието на музиката върху чувствата и тяхната връзка с 
т.нар. „свободна фантазия”, което е същинският орган 
на естетическото възприятие, според автора. Колкото 
по-значим е естетическият акт за слушателя, толкова 
той ще игнорира елементарното, тъй като музиката 
не може да се възприема като проста акустическа игра 
на тоновете или пропорционална симетрия. Според 
Ханслик, най-важният процес в акта на възприятие е не-
прекъснатото следване и изпреварване на намеренията 
на композитора, откривайки как те биват потвърдени 
или приятно опровергани. Това често става мигновено и 
несъзнателно. Този естетически акт е достъпен за много 
малко хора и е предпоставка за по-нататъшно достигане 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ
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до висша форма на съпреживяване и философичност на 
възприятието и съзнанието. Според мен обаче пределен 
кръг слушатели могат да усетят характера на музиката 
и да се ориентират в музикалния поток и движение. Те 
могат да определят музикалната тема като дълбока, ли-
рична, драматична, трагична, поетична, героична, лека, 
тривиална, скучна и т.н. Именно това, както и много 
други умения, определят тяхното ниво и съотносимост 
към различните категории на слушателската аудитория, 
които са споменати в този доклад.

Title: HANSLIСK AND HIS BOOK ON MUSICAL BEAUTY. 
SOME CONTEMPORANEOUS NOTES ABOUT IT

Summery: This article is part of the doctoral dissertation 
entitled Creation of musical competence. Hanslck`s „Musi-
cal beauty” has its contribution to the study of this pheno-
menon. Hanslick treats the influence of „beauty” (music) 
on personality which determines its cultural appurtenance 
to determined categories of listeners in dependence of their 
ability to orientate themselves into the musical flow and 
movement, thus co-experiencing the musical reality. He exa-
mines the effect of the music on feelings and their relation to 
the so called „free fantasy” which is the very organ of the es-
thetic perception, according to the author. The more signifi-
cant the esthetic act is for the listener, the more he would ig-
nore what is elementary, as the music cannot be accepted as 
a simple acoustic play of tones or a proportional symmetry. 
According to Hanslick, the most important process in the act 
of perception is the perpetual following and anticipation of 
the composer`s intentions, revealing how they are affirmed 
or pleasingly refuted. That o�en occurs instantaneously and 
involuntarily. That esthetic act is accessible to very few peop-
le, being a premise for a further achievement to a higher 
form of co-experience and philosophy of perception and 
conscience. But in my opinion a determined circle of listen-
ers are able to perceive the music character and to orientate 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕМУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА
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themselves in the musical flow and movement. They can 
define the musical theme as deep, lyric, dramatic, tragic, po-
etic, heroic, light, trivial, boring and so on. It is just that, – as 
many other skills, – to determine their level and correlation 
to various categories of the listeners` audience, which have 
been examined in the above mentioned work.

9. ПЕТЯ ИВАНОВА СТЕФАНОВА 
Докторант в Българска академия на науките с научен ръководител 
проф. Кристина Япова, д.н. (e-mail: pstefanova@uni-ruse.bg)

Доклад: MUSICA POETICA И ДОКТРИНАТА ЗА 
АФЕКТИТЕ

Резюме: В статията се прави кратък преглед на отраже-
нието на античната реторика в бароковата музика. Прос-
ледено е развитието на Musica poetica чрез трудовете и въз-
гледите на музикалните теоретици от XVI – XVII век, както 
и зараждането на доктрината за афектите. Тази доктрина, 
развита най-добре от немските теоретици и композитори 
(„Afektenlehre”), служи за теоретична база на бароковата 
музика. На нейна основа са разработени и предписани за 
изпълнение бароковите реторични фигури, които стават 
канон за бароковите композитори чак до XVIII век.

Title: MUSICA POETICA AND AFEKTENLEHRE 
Summery: This article examines the influence of Antique 
rhetoric over the music of Baroque ages. The development 
of Musica poetica is traced using the works and views of 
musical theoreticians of 16 – 17 c. The inception of Afekten-
lehre is included in this overview as well. The Afektenlehre, 
developed at its highiest level by German theoreticians and 
composers, serves us as a theoretical base for the Baroque 
music. On this basis performance extraction and explanation 
of the Baroque rhetoric figures are elaborated, thus becom-
ing a canon for Baroque composers up until 18 c.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА
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КОМПОЗИТОРСКО ТВОРЧЕСТВО 

10. СВЕТОСЛАВ ПЕТРОВ КАРАГЕНОВ
Докторант в АМТИИ, Пловдив с научен ръководител 
доц. д-р Юлиан Куюмджиев (e-mail: vkaragenova@abv.bg)

Доклад: ФАКТОРИ (ПРЕДПОСТАВКИ) ЗА ИЗВЕЖДАНЕ 
НА ФУНКЦИОНАЛНОТО ПОНЯТИЕ „ГЛАВЕН ГЛАС”

Резюме: По ред дефиниции съпроводът се определя като 
акт на добавяне на вокален или инструментален глас или 
група гласове към вече съществуващ главен глас, спрямо 
който добавените придобиват значение на негови под-
чинени, допълващи, допяващи, т. е. – негов съпровод. 
Указаният клас дефиниции е с описателен характер, 
следователно акцентира върху проследяване на дей-
ствие с готови, предварително известни същности, чието 
взаимодействие създава целения в дефиницията обект. 
В импликативна форма същото определение би приело 
следния вид: ако към даден главен глас бъдат добавени 
други (гласове), то те (като не-главни) се определят като 
допълващи, допяващи, т. е. – негов съпровод. При пре-
махване на идеята за „приоритет по време” по отно-
шение на заявения главен глас, посочената дефиниция 
изглежда така: ако даден глас е (се приеме за) главен, то 
останалите се отнасят към него като… От казаното ста-
ва ясно, че за дефиниране на явлението „съпровод” с 
фундаментално значение е изясняването на същността 
„главен, водещ глас”. Коментарът на някои възможни 
фактори (предпоставки) за идентификация на това по-
нятие са предмет на настоящия доклад.

Title: FACTORS (PRECONDITIONS) FOR DEDUCING THE 
DEFINITION „LEADING VOICE”

Summery: Accompaniment is an act of adding a vocal or 
instrumental voice or a group of voices to an existent voice, 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ
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usually known as leading. We define the added voices as 
supporting, complementary or as an accompaniment. By im-
plication we could say: If some voices are added to a leading 
voice they become an accompaniment. In order to define the 
appearance of the accompaniment, we have to make clear 
what leading voice means. That is the object of this article.

11. ЕРМИЛА ИВАНОВА ШВАЙЦЕР 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. Димитър Христов, д.н. (e-mail: eschweizer@nbu.bg)

Доклад: НОВООТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА 
ТЕТРАДКА НА ЛЮБОМИР ПИПКОВ

Резюме: Любомир Пипков е назначен през 1948 г. като 
извънреден договорен професор по вокални ансамбли. 
Така е поставено началото на дисциплината, която днес 
познаваме под наименованието „камерно пеене”. Про-
учвайки една наскоро открита педагогическа тетрадка 
на Пипков от годините 1955 – 1960, се опитваме да над-
никнем в „кухнята” на преподаването на този предмет. 
Разглеждаме списъците на студенти, разпределянето на 
педагогическия материал и се опитваме да проследим 
логиката на педагогическия процес.

Title: NEW-FOUND PEDAGOGICAL NOTEBOOK OF 
LUBOMIR PIPKOV

Summery: Lubomir Pipkov was nominated in 1948 as an ex-
traordinary contracted professor in vocal ensembles. So the 
beginning of the subject, which is known today as chamber 
singing, was given. Having a view on the new-found note-
book of Pipkov, from the years 1955 – 1960, we try to peep in 
the „kitchen” of teaching this subject. We take a look at stu-
dents lists, castings of pedagogical material and try to trace 
back the logic of the pedagogical process. 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ КОМПОЗИТОРСКО ТВОРЧЕСТВО 
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12. НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВА ТОДОРОВА-РАДЕВА 
Докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров” с научен 
ръководител доц. д-р Андрей Диамандиев (e-mail: nadia1bg@abv.bg)

Доклад: ХАРМОНИЧНИ ЯВЛЕНИЯ В КАМЕРНОТО 
КЛАВИРНО-АНСАМБЛОВО ТВОРЧЕСТВО НА 
АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ

Резюме: В статията е разгледано в музикално-теорети-
чен апект камерното клавирно-ансамблово творчество 
на Александър Йосифов – един от изтъкнатите пред-
ставители на съвременната българска композиторска 
школа. Вниманието е насочено към линеарността и фо-
низма, като едни от характерните аспекти, изясняващи 
някои важни принципи на хармоничното мислене на 
композитора. Наблюденията върху хармоничния език 
на Йосифов могат да послужат като отправна точка в 
осмислянето на неговия индивидуален творчески стил 
и откриват хоризонти за актуални изследователски въ-
проси, свързани с хармонията от края на ХХ – началото 
на ХХI век.

Title: HARMONIC FEATURES IN THE CHAMBER 
CLAVIER-ENSEMBLE WORK OF ALEKSANDAR YOSIFOV

Summery: The article reviews the musical and theoretical as-
pects of the chamber clavier-ensemble work of Aleksandar 
Yosifov – one of the most prominent representatives of the 
modern Bulgarian composer’s school. An emphasis is put 
on the linearity and phonism as characteristic aspects of 
clarifying important principles in the harmonic idea of the 
composer. The observations on the harmonic language of 
Yosifov may be used as a point of reference for the under-
standing of his individual artistic style, as well as grounds 
for current research related to the harmony at the end of the 
20th and the beginning of the 21st century.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕКОМПОЗИТОРСКО ТВОРЧЕСТВО 
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13. НИКОЛA ВЪЛЧАНОВ ВЪЛЧАНОВ 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител проф. 
Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. (e-mail: nikolavalchanov@abv.bg)

Доклад: КЛАСИКА И СЪВРЕМЕННОСТ В СОНАТАТА 
ЗА СОЛО ОРГАН ОТ МИХАИЛ ПЕКОВ

Резюме: Сред жанрово разнообразното и обемно твор-
чество на композитора Михаил Пеков (роден 1941 г.) 
Сонатата за соло орган, написана през 1975 г., има особе-
но място. Тя може да бъде анализирана, от една страна, 
като синтез между класическия тип форма-структура и 
музикален език, присъщ на автора, а от друга страна, 
като уникалност в контекста на цялостното творчество 
на композитора по отношение на музикална образност, 
към която той никога повече не се обръща. Музикал-
нодраматургичната композиция се изгражда върху два 
основни принципа – линеарност и контрастност, чрез 
която се постига монотематична изразност. Първосте-
пенно значение има мелосът, който функционира и като 
синтактичен компонент в смисъла на формообразуващ 
принцип.

Title: CLASSICS AND MODERNITY IN THE SO-
NATA FOR SOLO ORGAN BY MIKHAIL PEKOV

Summary: Among Mikhail Pekov’s (born 1941) genre-varied 
and voluminous works, the sonata for solo organ, wri�en in 
1975, has a special place. On the one hand, it can be analy-
zed as a synthesis of the classical type form-structure and 
musical language, characteristic of the author, and on the 
other, as uniqueness in the context of the composer’s overall 
work as regards musical imagery, to which he never turns 
again. The musical-dramaturgic composition is built upon 
by monothematic expression. Of primary importance is the 
melos, which functions as a syntactic component in the sen-
se of a forming principle. 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ КОМПОЗИТОРСКО ТВОРЧЕСТВО 
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14. ТЕОДОРОС НИКИФОРОС ХАРИДИС
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
доц. Георги Арнаудов (e-mail: theodorosharidis@yahoo.gr)

Доклад: ГРЪЦКАТА ЕПИЧНА ПОЕЗИЯ В 
СЪВРЕМЕННОТО ОПЕРНО ИЗКУСТВО

Резюме: Докладът се базира на древногръцката епическа 
поезия и в частност на творбата „Одисея” на Омир. Раз-
глежда се въпросът за функционирането на епичната 
поезия като либрето, а също така и връзките й със съ-
временната опера. 

Title: GREEK EPIC POETRY IN CONTEMPORARY OPERA
Summery: The report is based on ancient Greek epic poetry, 
focusing in Homer’s Odyssey. Subjects for discussion are the 
function of the epic poetry as an opera libre�o, as well as the 
links between epic poetry and contemporary opera.

ПОП И ДЖАЗ МУЗИКА

15. НЕЛИ СВИЛЕНОВА МАРИНКОВА 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител проф. 
д-р Панайот Панайотов (e-mail: n.marincova@abv.bg)

Доклад: БЛУСЪТ В БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛЯРНА 
МУЗИКА

Резюме: В България, както и в цял свят, блус музиката 
е основата на различни форми и еволюиращи произ-
водни на този стил. В темата се анализира влиянието на 
американския блус и английската ритъм-енд-блус и рок 
музика в Българската популярна музика. Проследява 
се обособяването на трите направления: забавна – поп 
музика, рок музика и джаз. Изяснява се етапната обус-
ловеност в развитието на българското поп изкуство. 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ
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Анализират се характерните особености на музикалната 
стилистика, звуковата среда, вокално интонационната 
специфика и текстовата поетика. Разглеждат се факто-
рите, изграждащи песенното изкуство: композитори, 
музиканти, аранжори, поети и вокални изпълнители. 
Анализира се значимостта на Българския творчески 
продукт в глобалната популярна музика.

Title: BLUES IN BULGARIAN POPULAR MUSIC
Summery: In Bulgaria and worldwide Blues music is at the 
core of a whole variety of forms and evolving derivatives of 
this music style. The thesis presents an analysis of the influ-
ence of American blues and English rhythm and blues and 
rock on Bulgarian popular music. This is traced is the for-
mation of the three styles: pop music, rock music and jazz. 
There is also an explanation of the conditions and stages in 
the development of Bulgarian pop art. The study analyzes 
the characteristics of the musical style, the sound environm-
ent, the vocal and intonation specifics and the poetics of the 
lyrics. There is a review of the factors building vocal art: co-
mposers, musicians, arrangers, poets and vocal artists. What 
is also analyzed is the significance of the Bulgarian creative 
product within the context of the global popular music.

16. БОГДАНА ДИМИТРОВА АТАНАСОВА 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител проф. 
Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. (e-mail: atanasova.b@abv.bg)

Доклад: МОДЕЛЪТ „НЮПОРТ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ”
Резюме: През 1954 г. в Нюпорт, Роуд Айлънд, САЩ се 
провежда първият джазов фестивал, който събира на 
една сцена големите звезди на стила пред хилядна пуб-
лика. Фестивалът е новаторски в много отношения и съ-

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ ПОП И ДЖАЗ МУЗИКА
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ществува до днес. Подлагаме на изследване модела му в 
технически план – в какви условия се провежда, каква 
е продължителността му, кой участва, как е построена 
програмата. Ще представим изводи за влиянието на 
фестивала върху развитието на музикалната индустрия 
в сферата на джазовата, популярната и етно музиката.

Title: „NEWPORT JAZZ FESTIVAL” – THE MODEL
Summery: The first edition of the pioneering Newport Jazz 
Festival takes place in 1954. Ever since, the event gathers on 
stage the most important jazz musicians for an audience of 
thousands of people. We are exploring the technical features 
of the festival: how many days it takes, who participates, how 
does the program reveal a particular musical goal. We are 
drawing conclusions about how the festival influences the 
music industry in the sphere of jazz, pop and ethno music.

17. ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ПАРАСКОВ 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. д-р Панайот Панайотов (e-mail: iilio@abv.bg)

Доклад: ВОКАЛНАТА ИМПРОВИЗАЦИЯ – НЯКОЛКО 
ПРАКТИЧЕСКИ АСПЕКТА

Резюме: Какво представлява вокалната импровизация – 
чист креативен импулс или резултат от задълбочена 
работа? Възможно ли е да се научим да импровизира-
ме и ако да – съществува ли „стандартизиран” метод за 
обучение? Какви качества трябва да притежава добрият 
импровизатор? Тези въпроси си задаваме не само в про-
цеса на израстването ни като изпълнители, но и в педа-
гогическата си работа. Докладът предлага практически 
поглед към проблема, както и няколко специфични 
вокални упражнения.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕПОП И ДЖАЗ МУЗИКА
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Title: VOCAL IMPROVISATION – SOME PRACTICAL 
ASPECTS

Summery: What is vocal improvisation – a pure creative im-
pulse or the result of extensive work? Is it possible to learn 
to improvise and if so – is there a „standardized” method of 
training? What skills are needed for the good improviser? 
We might ask ourselves these questions mastering our per-
forming skills or doing our pedagogical work. This paper 
offers practical insight into the problem and several specific 
vocal exercises.

18. АНГЕЛ АНГЕЛОВ ЗАБЕРСКИ 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. д-р Панайот Панайотов (e-mail: azaberski@abv.bg)

Доклад: КОМПОЗИТОРЪТ АНГЕЛ ЗАБЕРСКИ
Резюме: Този доклад е въз основа на моята изследовател-
ска работа върху живота и творческия път на композито-
ра Ангел Заберски. Позволявам си да дам необходимата 
признателност към Ангел Заберски по начин, който би 
позволил да се представи следата, която той като компо-
зитор оставя с присъствието си в българската музикална 
култура.

Title: THE COMPOSER ANGEL ZABERSKI
Summery: This report was prepared on the basis of research 
on the life and development of Angel Zaberski as a compos-
er. I allow myself to give the necessary appreciation to Angel 
Zaberski in a manner which will let us study the marks that 
he le� as a composer with his presence in the Bulgarian mu-
sic culture.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ ПОП И ДЖАЗ МУЗИКА
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БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР 

19. МАРИЯ ИВАНОВА ДРАЖЕВА 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. д-р Георг Краев (e-mail: folkxplorer@gmail.com)

Доклад: УЕБ-БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ЕТНОКИНЕ-
ТИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОЛКЛОРНИЯ ТАНЦ ПО 
БЪЛГАРСКОТО ЗЕМЛИЩЕ

Резюме: В настоящия доклад авторът разглежда един ин-
тегриран подход, свързан с изграждане и приложение 
на дигитална онтология на танците по българското зем-
лище. От една страна се интегрират информационните 
източници, които дават отговори на множеството от въп-
роси при създаване на танца, като „Кой? Кои?”, „Кога? 
Къде?”, „Как? Защо?”, а от друга страна – интегрират се 
усилия на индивиди и институции, които водят до фор-
мирането на колективно знание за танца. Апробирани 
са три основни технологии за създаване на онтологията 
и нейното приложение в изследователския и учебен 
процес.

Title: THE BULGARIAN FOLK MUSIC AND DANCE WEB-
BASED ONTOLOGY

Summery: In this research the author describes an integrated 
approach involving the development and application of digi-
tal ontology in Bulgarian folklore dances. On the one hand, 
information sources that give answers to many questions are 
integrated by creating a dance like „Who? Which?”, „When? 
Where?”, „How? Why?”. On the other hand, the efforts of 
individuals and institutions that lead to the formation of 
cooperative dance knowledge are integrated. Probated are 
three basic technologies for creating the ontology and its 
application in research and educational process.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ
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20. ГАЛИНА ДОНЧЕВА ДЕНКОВА
Докторант в Институт за изследване на изкуствата, БАН 
с научен ръководител доц. д-р Венцислав Димов 
(e-mail: galina_doncheva@yahoo.com)

Доклад: ОБРЕДЪТ ЗА ДЪЖД „ПЕПЕРУДА” ОТ СРЕДНА 
ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СЦЕНАТА

Резюме: Текстът се занимава с изследване съвременното 
състояние на отпадналия от бита традиционен обред за 
дъжд „Пеперуда” от Средна Западна България. Той е на-
писан въз основа на личните теренни наблюдения на ав-
тора от няколко сценични фолклорни прояви. В доклада 
са разгледани характерните обредни роли (функции и 
действия) като елементи в драматизацията на фолклор-
ната практика. Направен е поетичен, структурен, функ-
ционален и изпълнителски анализ на специфичните 
песни. Теренните наблюдения са сравнени и допълнени 
с информация от научни литературни източници.

Title: THE RITE FOR RAIN „PEPERUDA” FROM THE 
REGION OF THE MIDDLE WEST BULGARIA IN THE 
CONTEXT ON THE STAGE

Summery: The text concerns research into the contemporary 
state of the lack of customs in the people rite for rain „Pepe-
ruda” („Bu�erfly”) from the region of Middle West Bulga-
ria. It is wri�en on the basis of the author’s private terrain 
observations from several folkloric stage issues. In the paper 
the typical ritual roles (functions and acts) are examined, 
like elements in the folkloric dramatization. A poetical, struc-
tural, functional and performing analysis is made to the 
specific songs. The terrain observations are compared and 
expanded with information from scientific literary sources.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР 
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21. АНЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА КАРЧЕВА
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. д-р Георг Краев (e-mail: akartcheva@gmail.com)

Доклад: ШАМАНИЗМЪТ В НЕСТИНАРСКАТА 
ОБРЕДНОСТ

Резюме: Нестинарството е стар обред, който е изследван 
от различни гледни точки от доста изследователи. Едни 
са виждали само танца върху жар, други – празнуване-
то на Свети Константин и Елена. Истината е, че това е 
обред с шамански практики. Нестинарите са хора, за 
които се счита, че могат да лекуват, да предсказват бъ-
дещето и да се връщат в миналото. Всички народи имат 
обреди с огнени практики. Огънят има магическа сила и 
затова се използва от всички като пречистващо средство. 
Безспорен пример за международния характер на един 
български обред е нашето нестинарство. Култът към огъ-
ня, който е основен в този български обред и свързаните 
с него обредни действия, е познат на всички народи, при 
това във форми, които са близки на българската обред-
ност. Под различна форма елементи на древни митоло-
гични схеми откриваме в цялата българска обредност, в 
нашите песни, предания и т.н.

Title: FIRE DANCING IS AN ANCIENT RITUAL
Summery: Fire dancing is an ancient ritual which has been 
studied from different perspectives by many researchers. 
Some have seen only the fire dance, others – the celebration 
of St. Constantine and Elena. The truth is that this is a rite 
with shamanic practices. The nestinars (fire dancers) are 
people, supposed to be able to heal, foretell the future and 
return to the past. All nations have rituals with fire practices. 
The fire has magical powers and is that is why it is used by 
all as a purifying agent. A very good example of the inter-
national character of a Bulgarian rite is our fire dancing. 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕБЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР 
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The cult towards fire, which is essential in this Bulgarian 
ritual and its associated ritual actions, is known to every 
nation. Moreover, it is known in forms that are close to the 
Bulgarian rituals. Elements of ancient mythological schemes 
are found in various forms in the entire Bulgarian ritual pr-
actice – in our songs, legends, etc. The Bulgarian holidays, 
whose rhythm is connected to public life, have their distinct 
pagan roots. Actually, in the Bulgarian calendar there is no 
Christian holiday that is stripped entirely of it’s pagan lay-
ers. Also, what is interesting is the proximity and Orphism 
that B. Russell mentioned in „History of Western Philosop-
hy”. In this way, Christianity itself inherits an older symboli-
sm and rituals. That is why it is risky to judge the strength of 
the religious belief only by external ritual signs.

22. ИВА ВАЛЕНТИНОВА КИРИЛОВА
Докторант в Институт за етнология и фолклористика 
с Етнографски музей, БАН с научен ръководител 
проф. Лозанка Пейчева, д.н. (e-mail: iva.vall@abv.bg)

Доклад: УСВОЯВАНЕ НА ПЕСЕНЕН ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ 
СТИЛ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА ИЗУЧАВА-
НЕ НА ФОЛКЛОРНА МУЗИКА

Резюме: Този доклад представя актуални аспекти, свър-
зани с обучението по народно пеене в профилираните 
музикални училища. Настоящата разработка е опит за 
обяснение и изясняване на проблемите около народ-
но-песенния изпълнителски стил и образователните 
изисквания в специализираните музикални училища. 
Разглеждат се някои страни на обучителния процес и 
методиките, заложени в образователната учебна програ-
ма. Отразени са и разбиранията на един педагог с дълго-
годишен опит в сферата на образованието и културата, 
учител по народно пеене, отнасящи се до разглежданите 
въпроси.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР 
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Title: MASTERING VOCAL PERFORMING STYLE AT 
SCHOOLS OF FOLK MUSIC

Summery: This paper presents topical aspects related to 
teaching folk music singing at specialized music schools. 
The present work is an a�empt at explanation and clarifica-
tion of issues concerning folk-singing performing style and 
educational requirements at specialized music schools. It 
examines some aspects of the training process as well as the 
methods underlying the curriculum. The paper also reflects 
the perceptions of a singing master with an experience of 
long standing in education and culture, relating to the issues 
in question.

МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР, ТЕАТРАЛНА СЦЕНА

23. ЦВЕТАНКА ГЕОРГИЕВА ПОЧЕКАНСКА 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
доц. д-р Нина Найденова (e-mail: tsveti_georgieva@abv.bg)

Доклад: ИГОР СТРАВИНСКИ И ЕВРОПЕЙСКИЯТ МУ-
ЗИКАЛЕН ТЕАТЪР МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ

Резюме: Отразена в разнопосочни дирения и естетичес-
ки възгледи, динамиката от началото на ХХ век търси 
радикални промени на всички нива в изкуството. В този 
ред на мисли жаждата за обновление засяга силно и 
синтетичната природа на оперния жанр. Възникват про-
изведения, които надмогват пределите му, вписвайки 
се в сферата на музикалния театър. В едно от неговите 
значения на антитеза и термин, контрастен на „опера”, 
той успява да обедини така отдалечени произведения 
като опера-ораторията „Едип цар” на Стравински с 
една „въображаема” и „анти-анти опера”. Така възниква 
въпросът: дали подобно отношение не застрашава да се 
самообезсмисли при липсата на конкретни общи белези 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ
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и в какво ги откриваме в произведенията на Стравински 
за музикален театър, създадени в периода между двете 
световни войни?

Title: IGOR STRAVINSKY AND THE EUROPEAN MUSIC-
AL THEATRE BETWEEN THE TWO WORLD WARS 

Summery: Reflected in various findings and aesthetic concep-
tions, the dynamics of the early 20th century strives to find 
radical changes at all art levels. In that sense, the hunger for 
innovation has strongly influenced the synthetic nature of 
the opera genre. Some of the newly produced artworks go 
beyond the limits of the genre, entering the sphere of mu-
sical theatre. In one of his meanings of antithesis and a term 
opposed to „opera”, he manages to unite works of art as 
remote as Igor Stravinsky’s opera-oratorio Oedipus Rex and 
one „imaginary”, „anti-anti-opera”. So, it is reasonable to 
ask: to what extent would this a�itude spread and is it not 
risking to become meaningless for lack of common charac-
teristics and how we can disclose them in Stravinsky’s works 
for musical theatre between the Two World Wars?

24. ВЯРА ЛЮБОМИРОВА ДИМИТРОВА 
Докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров” с научен ръководител 
доц. д-р Румяна Каракостова (e-mail: vyara_dimitrova@yahoo.com)

Доклад: АСПЕКТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА „СПЕ-
ЦИАЛНОТО ИЗКУСТВО” НА МУЗИКАЛНА СЦЕНА

Резюме: Докладът засяга някои съвременни аспекти и 
предизвикателства на „специалното изкуство” на музи-
кална сцена – изкуството на хора със „специални нужди” 
(„people with special needs”). В центъра на вниманието са 
феноменалните достижения на китайската арт-трупа на 
хора с увреждания (China Disabled People’s Art Troup) и 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР, ТЕАТРАЛНА СЦЕНА
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техният уникален шоу-спектакъл „My Dream”. Изложе-
нието изцяло се опира на лични наблюдения и анализи 
за сценичното присъствие, харизмата и естетическите 
внушения на изпълнителите с увреждания, които на-
пълно компенсират физиологичните си дефицити 
(илюстрирани и с конкретни видео-примери). Споделен 
е и личният опит на авторката в организирането на му-
зикални спектакли, които изискват и специални педаго-
гически нужди, както и адаптиране на сценичната среда, 
задкулисието и поведението в зрителната зала. Гледната 
точка в случая е и на непосредствен участник в нацио-
нални и международни инициативи и форуми, които 
търсят ефективни решения на тази жизнено актуална и 
многопластова тема.

Title: ASPECTS AND CHALLENGES OF THE „SPECIAL 
ART” AT THE MUSIC STAGE

Summery: The report concerns some contemporary aspects 
and challenges of the „special art” at the music stage – the 
art of people with „special needs”. The focus is put on the 
phenomenal achievements of China Disabled People’s Art 
Troup and their unique show performance „My Dream”. 
The report is based on personal observations and analysis 
of disabled performers’s stage presence, charisma and aes-
thetic messages, whо completely compensate for their own 
physiological deficiencies (also illustrated by concrete video 
examples). Here, the author shares personal experience in 
organizing musical performances, which require special 
education, adaptation to the environment backstage and 
on stage, as well as correction of audience’s behavior. In this 
case, the viewpoint is one of a participant in national and in-
ternational activities and forums which search for effective 
solutions to this crucially important and complicated topic.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕМУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР, ТЕАТРАЛНА СЦЕНА
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25. ТАТЯНА СТОЯНОВА СОКОЛОВА 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. Анелия Янева, д.н. (e-mail: t_sokolova@nbu.bg)

Доклад: МЕТОДИ ЗА РАБОТА НА ХОРЕОГРАФ С 
АКТЬОРИ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКТЬОР–ТАНЦЬОР

Резюме: Постмодернизмът е еклектичен, той се освобож-
дава от догмите на модернизма и структурализма, като 
започва началото си от архитектурата. Изразът „постмо-
дерен балет”, появил се в американската специализира-
на литература в началото на 70-те, разкрива една по-ско-
ро абстрактна действителност. Най-точно определение 
за него дава преди две десетилетия хореографът Алвин 
Айли: „Постмодерен балет? Много просто: това е танцът 
след Кънингам.”

Title: METHODS OF THE CHOREOGRAPHER’S WORK 
WITH ACTORS. INTERACTION ACTOR–DANCER

Summery: Postmodernism is eclectic, it is liberated from the 
dogmata of modernism and structuralism; its' stems are in 
architecture. The expression 'postmodern ballet' which first 
appears in the American professional literature in the early 
seventies unveils a rather abstract reality. Two decades ago 
Alvin Ailey gives a most precise definition for it: „Postmo-
dern ballet? Very simple: it is the dance a�er Cunningham.”

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР, ТЕАТРАЛНА СЦЕНА
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26. АСЯ ХРИСТОВА ИВАНОВА 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. и доц. Зарко Узунов 
(e-mail: assiaivanova@nbu.bg)

Доклад: ТЕМПОРИТЪМЪТ В АКТЬОРСКИЯ ТРЕНИНГ
Резюме: Настоящият текст разглежда значението и 
ролята на темпоритъма като средство в обучението на 
актьора или в т.нар. актьорски тренинг. Идеята за ритъ-
ма е от голямо значение в изкуството и в частност в теат-
ралната практика още от началото на 20-и век. Основен 
принос в развитието на тази идея и в разработването на 
тренингова система за обучение на актьора има руският 
режисьор и актьор К. С. Станиславски. По-късно и дру-
ги театрални практици като Мейерхолд, Вахтангов, Гро-
товски, Барба, Брук и др. също имат съществен принос 
в развитието на актьорския тренинг и използването на 
темпоритмични упражнения и структури както в обуче-
нието на актьора, така и в самата театрална форма. Този 
текст разглежда по-подробно принципите на Станис-
лавски за темпоритъма, защото той е първият театрален 
практик, който създава цялостна система за възпитание 
на актьора и работата му върху ролята.

Title: THE TEMPO-RHYTHM IN THE ACTOR’S 
TRAINING

Summery: The text deals with the importance and role of the 
tempo-rhythm as a tool in the actor’s training. The idea of 
rhythm is basic in all arts and particularly in theater. The 
Russian actor and director K. S. Stanislavsky has a major con-
tribution in the development of complete system for actor’s 
education including the aspects of tempo-rhythm. Later on, 
many other theater practitioners as Meyerhold, Vahtangov, 
Grotovski, Barba, Bruk had their own significant contributi-
ons to the use of tempo-rhythmical exercises and structures 
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in actor’s training as well as in theater performance. This 
text examines in detail Stanislavski’s views about tempo-
rhythm in acting, because he is the first theater practitioner 
to make a comprehensive training system for the actors and 
their work on the role.

27. ВЕРА МИХАЙЛОВА ЦЕНОВА 
Докторант в Институт за изследване на изкуствата 
при БАН, ИГ „Музикален театър” с научен ръководител
проф. Розалия Бикс, д.н. (e-mail: vera_tzenova@yahoo.com)

Доклад: СЦЕНИЧНИ РЕАЛИЗАЦИИ НА ОПЕРНИТЕ 
ПРОИЗВЕДЕНИЯ ОТ ЛЕНАРД БЪРНСТЕЙН – АСПЕКТ 
ОТ ТЕНДЕНЦИТЕ В МУЗИКАЛНИЯ ТЕАТЪР НА САЩ 
ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК

Резюме: Настоящата разработка цели да проучи сценич-
ните реализации на оперните произведения от Ленард 
Бърнстейн. Тенденции за отпадане на жанровите от-
лики между опера, мюзикъл и оперета в музикалния 
театър на САЩ от втората половина на ХХ век дават 
отражение и върху творчеството на композитора. Наред 
със смесването на елементи от различни музикалнотеат-
рални жанрове, посредством сценичните си реализации 
оперите на Бърнстейн се докосват и до друго изкуство – 
екранното. Разработката съчетава елементи от изследо-
вателските методи: историко-теоретичен, сравнително-
типологичен и аналитико-структурен.

Title: SCENIC REALIZATIONS OF LEONARD BERN-
STEIN’S OPERA WORKS – ASPECT OF THE MUSICAL 
THEATRE TRENDS IN THE UNITED STATES DURING 
THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

Summery: The present elaboration aims to explore the scenic 
realizations of Leonard Bernstein’s opera works. Tendencies 
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towards dissolvent of the generic differences between opera, 
musical, and opere�a in the musical theatre of the United 
States from the second half of the XX century give impact 
to the composer’s creative works. Besides the mixture of 
elements from different genres of musical theatre, by means 
of their scenic realizations, Leonard Bernstein’s opera works 
reach out to the screen art. The paper combines elements of 
the following methods of research: historical, theoretical, 
comparative, analytical, and structural.

28. ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ПОПОВ
Докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров” с научен ръководител 
проф. Илка Попова (e-mail: vladomif@abv.bg)

Доклад: ПРОЕКТЪТ „ЕДНА НОЩ В ОПЕРАТА” И ИЗ-
ЛОЖБАТА „ЗВЕЗДИТЕ НА РУСЕНСКАТА ОПЕРА ОТ 
70-ТЕ” – ДВЕ ЗНАЧИМИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ЗА 
ГРАД РУСЕ В 2011

Резюме: Описание на подготовката и осъществяването на 
проекта–изложба, представящ костюми, с които са пели 
на русенска сцена едни от най-изявените певци, а така 
също исторически документи като плакати, програми, 
снимки, звукозаписи, видеозаписи и др.

Title: THE PROJECT „A NIGHT AT THE OPERA” AND 
THE EXHIBITION „THE STARS OF OPERA RUSE FROM 
THE 70’S” – TWO SIGNIFICANT CULTURAL EVENTS FOR 
RUSE IN 2011

Summery: A description of the preparation and the reali-
zation of the project-exhibition, presenting costumes, with 
which have sang on the stage of the Ruse opera one of the 
most outstanding singers, as well as historic documents like 
posters, programs, photos, audio and video recordings etc.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕМУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР, ТЕАТРАЛНА СЦЕНА
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МУЗИКА И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

29. ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВА КРАЧЕВА 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. (e-mail: lkracheva@abv.bg)

Доклад: ИЗПЪЛНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА И 
МУЗИКАЛНОИСТОРИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС

Резюме: Изпълнителската практика притежава дина-
мична вътрешна същност и функционира на различни 
равнища във всяка една музикалноисторическа епоха. 
В древните космологични системи и до голяма степен 
в раннохристиянската църковна практика въпросите 
„какво” звучи и „как” звучи имат еднаква смислова 
тежест, отразяваща единството на вселената и нейната 
хармонична цялост. С появата на линейната нотация и 
на опус (opus)-музиката изпълнителската практика при-
добива относителна самостоятелност и нейният смислов 
обхват се разширява. През следващите столетия, при 
определени условия, тя действа като стимул за развитие 
на музикалноисторическия процес. От една страна, това 
се осъществява чрез отделни нейни елементи (усъвър-
шенстването на музикалните инструменти или появата 
на виртуозното свирене/пеене в съвременния смисъл на 
понятието). От друга страна, комплексното действие на 
компонентите на изпълнителската практика може да се 
прояви и като катализатор на музикалната история. В 
резултат се раждат нови жанрове (concerto grosso) или 
пък се изграждат условия за развитие на новите про-
фесионални музикални култури, каквато е българската 
музикална култура от последните десетилетия на ХIХ и 
началото на XX век.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ
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Title: THE PERFORMING PRACTICE AND THE 
MUSICALLY HISTORIC-PROCESS

Summery: The performing practice has a dynamic internal 
nature and functions at different levels in each musically-
historic era. In the ancient cosmological systems and up to a 
serious extend in the early Christian church practice the qu-
estions „what” sounds and „how” it sounds have the same 
conceptual meaning, thus reflecting the unity of the univer-
se and its harmonious whole. With the advent of the linear 
notation and the opus-music, the performing practice acqu-
ires a relative autonomy and its meaningful range expands. 
During the following centuries, under certain conditions, it 
acts as an incentive for the development of the musical and 
historic process. On one hand, this is achieved by some of 
its individual elements (the improvement of musical instru-
ments or the emergence of the virtuoso playing/singing in 
the modern sense). On the other hand the complex action 
of the components of the performing practice may act as a 
catalyst for music history. The result is the bearing of new 
genres (concerto grosso) or the occurrence of specific condit-
ions for the development of new professional music cultures 
such as the Bulgarian music culture of the last decades of the 
19th and the early ones of the 20th century.

30. ЯВОР ЧАВДАРОВ РУСЕВ 
Докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров” с научен ръководител 
проф. д-р Димитър Цанев (e-mail: yrusev@gmail.com)

Доклад: СОНАТА ЗА ПИАНО ОТ ЛЮБОМИР ДЕНЕВ – 
ПРОБЛЕМИ НА СОНАТНОСТТА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ-
ТА. СТИЛОВА И ЖАНРОВА МНОГОЛИКОСТ

Резюме: Сонатата за пиано на Любомир Денев е написа-
на през 1983 г. В тази първа по-мащабна творба, опре-
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деляна от автора си като знакова за творчество му, той 
достига до ясно изразена устойчива и цялостна компо-
зиционна система. Сонатата се отличава с активна и ди-
намична драматургия, в която логиката, интензивността 
и яркостта на образните метаморфози създават атмос-
фера на театралност. Тя е и демонстрация на находчив 
синтез от разностилови и разножанрови композици-
онни и изпълнителски техники. Изкусността, с която 
Л. Денев съчетава множеството разнородни средства, 
се дължи на неговата многостранна музикална дарба и 
дейност, на неговата опитност и търсения като компози-
тор, диригент, пианист-импровизатор и изпълнител на 
ударни инструменти.

Title: PIANO SONATA BY LUBOMIR DENEV – PROBLEMS 
OF THE SONATA AND THE INTERPRETATION. 
STYLISTIC AND GENRE MULTIFORMITY

Summery: The piano sonata by Lubomir Denev is wri�en 
in 1983. In this first major work, defined by the author as 
a significant for his work, he reaches to clearly expressed, 
sustainable and complete compositional system. The piece 
distinguishes itself with active and dynamic dramaturgy, in 
which the logic, intensity and vividness of the character me-
tamorphoses create theatrical atmosphere. It is a demonst-
ration of ingenious synthesis from style- and genre-diverse 
compositional and performing techniques. The skillfulness, 
with which L. Denev combines multiple various means, is 
due to his versatile musical gi� and activity, his experience 
and research as a composer, conductor, pianist-improviser, 
drum instruments performer. 
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31. БОЯН КИРИЛОВ КОЛАРОВ
Докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров” с научен ръководител 
проф. Ангел Станков (e-mail: boiankolarov@hotmail.com)

Доклад: „ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ В 
КЛАВИРНИТЕ ТРИА НА ВЕЛИСЛАВ ЗАИМОВ” 

Резюме: Интерпретация – разкриване на идейно-емо-
ционалното съдържание на камерното произведение. 
Музикален анализ – елемент на цялостната музикално 
мисловна дейност, анализ и синтез – неразривно свърза-
ни страни на един общ процес. Съпоставяне на музикал-
но-изразните средства в камерния ансамбъл. Специфи-
ка на изграждане на музикалния образ в клавирни триа 
No 1 и No 2, начин на изложение на звуковата тъкан в 
клавирните триа на Велислав Заимов, място и значение 
на полифоничната фактура. Особености в технологията 
на ансамбловото музициране при интерпретация на съ-
временна българска музика.

Title: INTERPRETATIONAL PROBLEMS IN THE PIANO 
TRIOS OF VELISLAV ZAIMOV

Summery: Interpretation – disclosure of ideological and 
emotional content of the chamber work. Musical analysis – 
element of the entire musical thinking, analysis and synthe-
sis – inseparable sides of a single process. Comparison of the 
musical means of expression in the chamber ensemble. Spe-
cificity of building the musical image in the piano trios No 1 
and No 2, mode of presentation of sound tissue in the piano 
trios of Velislav Zaimov, place and importance of polyphon-
ic invoice. Peculiarities in the technology of chamber music 
interpretation of the contemporary Bulgarian music.
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32. КРЕМЕНА МАРИНОВА НИКОЛОВА 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител проф. 
Дора Иванова (e-mail: kremenanikolova@mail.bg)

Доклад: БАРОКОВИЯТ ЦИГУЛКОВ ЛЪК – ИСТОРИЯ, 
ОСОБЕНОСТИ И МЯСТО В СЪВРЕМЕННАТА 
МУЗИКАЛНА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ

Резюме: Настоящият доклад включва историческа справ-
ка за развитието на цигулковия лък, представя основ-
ните разлики между италианския и немския барокови 
лъкове, техническите показатели и постановъчни особе-
ности в дясната ръка на цигуларя. Засягат се и въпроси 
на търсената автентична интерпретация на бароковата 
музика в наше време.

Title: THE BAROQUE VIOLIN BOW- HISTORY, 
CHARACTERISTICS AND PLACE IN CONTEMPORARY 
MUSIC INTERPRETATION

Summery: The report contains historical reference to the 
development of the violin bow; introduces the main differe-
nces between the Italian and the German Baroque bows; the 
technical exponents and staged differences in the right arm 
of the violinist. Some issues concerning the desired authen-
tic interpretation of Baroque music nowadays are touched 
upon. 
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33. Доц. АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА КЕХЛИБАРЕВА-
СТОЯНОВА
Докторант в Нов български университет с научен ръководител проф. 
Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. (e-mail: akehlibareva@gmail.com)

Доклад: МЕТАФОРИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА „КЛЮ-
ЧОВАТА ДУМА” В ОБРАЗНОСТТА НА ВОКАЛНАТА 
ФОРМА „LIED”

Резюме: Докладът разглежда от гледна точка на изпълни-
теля словесно-музикалната вплетеност, бележеща особе-
на музикалност на поезията на поети като Волфганг фон 
Гьоте, Хайнрих Хайне, Йозеф фон Айхендорф, Йохан 
Майерхофер. Преминаването на поетичния текст в му-
зикален е вид преображение, неминуемо проектиращо 
известна йерархия в словесната изказност. „Ключовата 
дума” (или „ключовият връх”) е метафора, изразяваща 
дума, която е носител на най-голямото словесно и енер-
гийно натрупване. Като пример е разгледана известната 
песен „Липата” („Der Lindenbaum”) на Франц Шуберт, 
oп. 89, No 5, D. 911, No 5 из цикъла „Зимен път” („Winterr-
eise”) по стихове на Вилхелм Мюлер.

Title: THE METAPHORIC MEANING OF THE „KEYWORD” 
IN THE IMAGERY OF THE VOCAL GENRE „LIED”

Summery: This article shows the performer’s point of view 
about the fusion between music and lyrics, which is very 
common in the poetry of poets such as Wolfgang von 
Goethe, Heinrich Heine, Joseph von Eichendorff, Johann 
Mayrhofer. The transformation of the lyrics into a musical 
image inevitably suggests a certain hierarchy in the verbal 
u�erance. The keyword is a metaphor, an expression, which 
holds the greatest verbal and energy tension. A closer look is 
taken at the popular art song „Der Lindenbaum” by Schu-
bert, op. 89, No5, D. 911, No5 from the song cycle „Winterre-
ise”, based on Muller’s poetry.
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34. НАТАЛИЯ БОХОС АФЕЯН 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. Павел Герджиков (e-mail: n.afeyan@gmail.com)

Доклад: ПЕВЕЦЪТ – ИНСТРУМЕНТ И ИНСТРУМЕНТА-
ЛИСТ. ПЕЕНЕТО КАТО ПСИХОТЕХНИЧЕСКИ ПРОЦЕС

Резюме: Изходна точка на доклада е специфичният за 
пеенето факт, че инструментът и „свирещият на него” 
„инструменталист” са едно и също материално тяло, по-
ради което смятам, че пеенето трябва да бъде разглежда-
но като психотехнически процес. В отстояването на това 
мнение се позовавам главно на монографията на руския 
проф. Виктор Юшманов „Вокалната техника и нейните 
парадокси”, публикувана за пръв път през 2001 година и 
предизвикала изключителен интерес в музикалните сре-
ди. Основни термини от теорията на Юшманов, които 
текстът представя и коментира, са: „енергетика на фона-
цията”, „естество на вътрешните усещания” при певеца, 
„психотехника на дишане”. Коментира се приложение-
то на тези термини във вокалната педагогика.

Title: THE SINGER – AN INSTRUMENT AND AN INSTRU-
MENTALIST. SINGING AS A PSYCHOTECHNICAL ACT

Summery: The fact that in singing the instrument and the 
person who plays it are the same physical body is the start-
ing point of this paper. This fact provoked me to regard the 
act of singing as a psychotechnical act. In defense of my 
opinion I refer mainly to the monograph of the Russian 
Professor Victor Yushmanov „Vocal Technique and its’ 
Paradoxes” which was first published in 2001 bege�ing the 
vivid interest in the music circles. The key words of Prof. 
Yushmanov’s theory are: „energy of phonation”, „nature 
of internal feelings”, „psychotechnique of breathing”. The 
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paper comments on the application of this terminology in 
vocal pedagogy.

35. ЕЛИЦА РУМЕНОВА НЕШЕВСКА 
Докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров” с научен ръководител 
проф. Мила Дюлгерова (e-mail: eneshevska@yahoo.com)

Доклад: ТВОРЧЕСКИ ПЪТ И ВОКАЛНО-ИНТЕРПРЕТА-
ЦИОННИ ПРИНЦИПИ НА ПРОФ. МАТИ ПИНКАС – 
ОПЕРНА И КАМЕРНА ПЕВИЦА, ВОКАЛЕН ПЕДАГОГ И 
ОБЩЕСТВЕНИК

Резюме: Творчески път на оперната певица Мати Пинкас. 
Проф. Мати Пинкас като педагог – ярък представител 
на българската вокална школа. Концертна дейност на 
камерната певица Мати Пинкас. Тематичните концер-
ти – по един всяка година. Първи изпълнения на Равел в 
България. Как възникна идеята да пиша на такава тема.

Title: CREATIVE WAY AND VOCAL-INTERPRETATIONAL 
PRINCIPLES OF PROFESSOR MATI PINKAS – OPERA 
AND CHAMBER SINGER, VOCAL TEACHER AND 
PUBLIC FIGURE

Summery: Creative life of opera singer Mati Pinkas. Prof. 
Mati Pinkas as an vocal teacher – outstanding representative 
of Bulgarian vocal school. Concerts of chamber singer Mati 
Pinkas. Thematic concerts – one each year. First perform-
ances of Ravel in Bulgaria. How did the idea to write such 
a topic.
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36. ВАЛЕНТИНА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. 
(e-mail: conductor@mail.orbitel.bg)

Доклад: ТРАНСКРИПЦИЯТА И АДАПТИРАНЕТО НА 
ПЕСНИ – СЪТВОРЧЕСКИ МОМЕНТ И „МОСТ” МЕЖДУ 
КОМПОЗИТОР И ДИРИГЕНТ

Резюме: Настоящият доклад разглежда проблема за 
адаптирането на творби, създадени за еднородни фол-
клорни формации, към вариант за смесен хор. Обект 
на изследването е песента „Баба лук посела” от Стефан 
Драгостинов. Проследява се процесът на „сътворчест-
во”, методите на работа, и конкретните резултатите от 
адаптирането. Към доклада са приложени партитурa 
и звукови примери на произведенията в оригинален и 
адаптиран вариант. 

Title: ADAPTATION AND TRANSCRIPTION – A MO-
MENT OF CO-CREATIVITY AND „BRIDGE” BETWEEN 
THE COMPOSER AND THE CONDUCTOR

Summery: This report treats the problem of adaptation of 
musical works, wri�en for homogeneous folklore ensemble, 
into a version to be performed by mixed choir. The song 
„Onion was sowing the old woman” composed by Stefan 
Dragostinov is the object of the study. It traces the process of 
co-creativity, the working methods and the specific results 
from the adaptation. The score and examples of sound re-
cordings of the work, in their original and adapted version, 
are a�ached to the report.
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МУЗИКА И ПЕДАГОГИКА

37. СТОЛИНА БОЖИДАРОВА ДОБРЕВА
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. д-р Панайот Панайотов (e-mail: stolina@abv.bg)

Доклад: ПЕДАГОГИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА КИТАРА В 
БЪЛГАРИЯ ДО СРЕДАТА НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК

Резюме: Докладът е част от обширно изследване на ис-
торията на китарата у нас до средата на ХХ век. Eдин от 
най-рано утвърдилите се музикални инструменти в лю-
бителската практика още през средата на XIX век, при 
китарата рано възниква и нуждата от специализирани 
издания за усвояването на основни елементи на нейната 
техника. Наред с вноса на чужди методически пособия, 
още в началото на ХХ век се появяват и такива от българ-
ски автори, следващи новите тенденции в тази област. В 
това изследване са представени първите български шко-
ли за китара с бележки за техните автори и анализ на 
особеностите в разполагането на учебния материал.

Title: EDUCATIONAL LITERATURE FOR GUITAR IN 
BULGARIA UNTIL THE MIDDLE OF THE 40 YEARS OF 
THE XX CENTURY

Summery: The report is a part of a comprehensive study on 
the history of the guitar in our country in the period of the 
renewal of the Bulgarian music life by the middle of the twen-
tieth century. As it is one of the European instruments that 
won popularity here as early as the nineteenth century, the 
need for specialized editions focusing on basic elements of 
the guitar technique was also early to arise. Along with the 
import of foreign methodological books, there also appeared 
books by Bulgarian authors following the new tendencies 
in this field and published as early as the beginning of the 
twentieth century. In this study the first Bulgarian instruction 
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books for guitar are presented with notes about their authors 
and analysis of the specific way of ordering the material. 

38. ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ТЪРНИЧКОВА
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. д-р Георг Краев (e-mail: e.tarnichkova@mon.bg)

Доклад: МУЗИКАЛНОСТТА Е ДАДЕНОСТ С ВЪЗМОЖ-
НОСТИ ДА БЪДЕ РАЗВИВАНА. ВЪПРОС Е НА УМЕ-
НИЯ, КОМПЕТЕНТНОСТИ И КРЕАТИВНОСТ

Индивидуалността, тембровата окраска, традицион-
ното звучене, ритмика са задачи на природата. Голям 
хоризонт се открива пред възможностите да отчетем 
степента на музикалност, за да бъде тя развивана в уме-
ния, компетентности и креативност. Задачите, които си 
поставям, не са леки, предприемайки преоткриване на 
известни истини. „Има толкова много неща за учене, 
толкова много предмети в учебната програма, че не би 
било добре от програмата да отпаднат например му-
зиката или изкуствата, за да се учи шах”, казва Катрин 
Бърбалсин, учителката, която се прочу с критиките към 
образователните стандарти на конференцията на бри-
танските консерватори. Музикалността е сила за онези, 
които могат и искат да я чуят, да общуват без да разгова-
рят, да усещат и да бъдат разбирани. Установява се чрез 
изучаване и осмисляне. Основната ми идея е да покажа 
доколкото това е видимо, че хората в неравностойно 
положение от ранната си възраст притежават музикал-
ност, но себеизявата и разбирането вероятно са въпроси 
и на социална защита.

Title: MUSICALITY IS GRANTED BY IT TO BE DEVELO-
PED. THE QUESTION IS SKILLS, COMPETENCES AND 
CREATIVITY

Summery: Nature has the task of creating individuality timb-
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re coloration, traditional sounding, rhythmic. Large horizon 
opens the possibility to report the degree of musicality to 
it be developed in skills, competence and creativity. Tasks 
that you set are not easy by taking the rediscovery of known 
truths. „There are so many things to learn, so many subjects 
in the curriculum that it would be be�er to withdraw from 
the program as music or art to learn chess,” said Catherine 
Barbalsin, the teacher, which is famously criticism of edu-
cational standards Conference of the British Conservatives. 
Musicality is effective for those who can and want to hear it, 
to communicate without talking, to feel and be understood. 
It is established by study and reflection. My main idea is to 
show clearly the extent that disadvantaged people of earlier 
ages have their musicality, but self-expression and understa-
nding are probably issues of social protection as well.

39. БАЙРАМ МЕРСИМ ЧУПИ (Македония)
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. д-р Георг Краев (e-mail: bajramcupi@yahoo.com)

Доклад: МУЗИКАЛНОСТТА ПРИ ДЕЦАТА
Резюме: В доклада си разглеждам музикалността при 
децата от 5- до 10-годишна възраст. Същевременно се 
третират различните темпове на развитие в съвкупното 
им развитие. Допълнително гледище представляват и 
музикалните компоненти, както и музикалните харак-
теристики. В доклада особен подход имат и емоционал-
ните преживявания, като част от всекидневието, която 
непременно повлиява в развитието на чувството на му-
зикалност при децата. В доклада, музикалността при де-
цата се разглежда от аспект на съвремените научни под-
ходи, както и от хронологичен аспект на развитието на 
научният подход по тази сфера. Друг сегмент е и трети-
рането на влиянието на наследствената компонента вър-
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ху музикалността при децата, съответно наследствените 
характеристики от родителите, т.е. от техните предци. 

Title: MUSICALITY WITH CHILDREN
Summery: The report „musicality with children” look musi-
cality in children 5 to 10 years of age. While treating differ-
ent rates of development in total development. Additional 
perspective and represent the musical components, and 
musical characteristics. The report particular approach and 
have emotional experiences as part of everyday life, which 
surely influenced the development of a sense of musicality 
in children. The report, musicality in children is considered 
by the aspect of contemporary scientific approaches, and the 
chronological development aspect of the scientific approach 
in this area. Another segment is the treatment of hereditary 
influence of components on musicality in children, respec-
tively hereditary characteristics from parents, ie from their 
ancestors 

40. ПЕТЪР ЗАПРЯНОВ ОДАДЖИЕВ 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. Павел Герджиков (e-mail: petеr@odavision.com)

Доклад: ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКИЯ 
ТРЕНИНГ В ОБУЧЕНИЕТО НА ОПЕРНИЯ ПЕВЕЦ

Резюме: Докладът съдържа анализ на специфичните осо-
бености на психотехниката на певеца-актьор; посочва се 
необходимостта от създаване на целенасочен тренинг за 
нейното формиране, в основата на който да стои идеята 
за равновесието между актьорското, музикално-драма-
тичното и вокалното мислене. Разглежда се структурата 
му в две нива: 1. актуализация на творческия потенциал: 
развитие на възприятието, реактивността, емоционал-
ната интензивност, многослойното внимание, въобра-
жението, освобождаването от мускулните блокажи и 
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2. професионален тренинг: съчетание на задължителните 
техники за развитие на вокалната култура с адаптирани 
упражнения, трениращи пластическата изразителност, 
координациооните умения, плътността на връзката 
между партньорите, усета за конфликт, контрола над 
емоциите в „проблемните места” като задържане на 
действието и разтягането на оценката в оперния жанр. 

Title: THE ADVANTAGES OF PSYCHOPHYSICAL 
TRAINING IN THE TUTORING OF OPERA SINGER

Summery: This report analyses the specific aspects of the psy-
cho-technique of the actor-singer; it underlines the need of 
an in-depth training, based on the balance between drama, 
music and vocal-oriented thinking. It further considers the 
training in two contexts: 1. Realisation of the creative potential: 
cultivation of the sensitivity, responsiveness, emotional ca-
pacity, increased concentration, imagination and release of 
muscular tensions; and 2. Professional training: a combination 
of the compulsory techniques for developing vocal abilities 
with adapted exercises, training the body expressiveness, 
the coordination skills, the intensity of the partner interac-
tion, the sense of scenic conflict and the exercise of control 
over emotions in „problem areas” like delaying the action 
and the prolonging of evaluation in the opera genre.

41. МИЛЕНА ИВАНОВА БОГДАНОВА
Докторант в Академия за музикално, танцово и изобразително 
изкуство, Пловдив (e-mail: milena_bogdanova@abv.bg)

Доклад: КАКВО, КАК, КОГА – „ПОДСТЪПИ” КЪМ 
ДЕЙНОСТТА СОЛФЕЖИРАНЕ С АКОМПАНИМЕНТ

Резюме: Професионалното обучение на музиканта е не-
минуемо и неразривно свързано с обучение на музикал-
ния слух. Последното се развива чрез ранообразни учеб-
ни дейности по солфеж. Тяхното оптимизиране – като 
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актуализация и обновяване на отделните методични 
дейности – поддържа непрекъснат изследователски 
интерес. Представеното съдържание визира една от 
дейностите – солфежиране, с подвидовото ѝ естест-
во – солфежиране с акомпанимент. Очертани са естест-
вото, съдържанието и методиката за провеждането й. За 
тази дейност са предложени идеи за началните форми 
на работа, които могат да обезпечат нейното ефективно 
провеждане.

Title: WHAT, HOW, AND WHEN – HERE ARE THE „AP-
PROACHES” FOR THE SOLFEGGIO-WITH-ACCOMPANI-
MENT ACTIVITY

Summery: Every musician’s professional coaching is inevi-
tably linked to air training. It is developed through various 
solfege-related activities. Their improvement in terms of 
updating of individual methodological activities, holds a 
continuous research interest. This study is devoted to the 
solfeggio, with its variant – solfeggio with an accompani-
ment. It outlines its nature, content and implementation 
methodology. For this purpose some ideas are proposed 
here, dealing with primary forms of this activity, that can 
ensure its effective application.

42. БИЛЯНА ВАЛЕРИЕВА НИКОЛОВА
Докторант в СУ „Свети Климент Охридски”, Факултет по начална 
и предучилищна педагогика, катедра „Музика”, научен ръководител 
доц. д-р Жан Гологанов (e-mail: b_valerieva@yahoo.com)

Доклад: МУЗИКАЛНОСТТА В 
МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНИЯ ПРОЦЕС

Резюме: Предложеният доклад представлява опит за на-
сочване на вниманието към един все още неизследван 
в България и недостатъчно изследван в световната на-
учна литература проблем, а именно – ролята, мястото 
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и значението на музикалността в музикотерапевтичния 
процес. Наред с традиционните представи за същността 
и структурата на музикалността и музикалните способ-
ности са представени и спецификите на музикалната 
терапия, изискващи нов подход към разглеждането и 
дефинирането на музикалността. 

Title: MUSICALITY IN THE MUSIC THERAPY PROCESS
Summery: This paper is an a�empt to draw a�ention to the 
role, place and significance of musicality in the music ther-
apy process – a problem, still unexplored in Bulgarian sci-
entific literature and insufficiently studied in the worldwide 
scientific literature. The specifics of music therapy, requiring 
a new approach to the examination and definition of musi-
cality, are presented along with traditional concepts about 
the nature and structure of musicality and musical abilities. 

43. МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВА БИКОВА 
Докторант в НМА „Проф. Панчо Владигеров” с научен ръководител 
проф. д-р Анда Палиева (e-mail: bikova_maria@yahoo.com)

Доклад: ЕТИЧНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА 
ХИНДЕМИТ ЗА РОЛЯТА НА МУЗИКАТА 

Резюме: В личността на Паул Хиндемит хармонично се 
съчетават композиторът, изпълнителят и педагогът. 
Изключително ярка фигура в музикалния и обществен 
живот на своето съвремие, паралелно с композиторска-
та си дейност той организира и участва във фестивали 
за съвременна музика, преподава почти през целия си 
живот, изявява се като инструменталист и диригент, 
създава своя оригинална методика за обучаване на му-
зиканти, както и уникална по рода си тонална система. В 
музикално-теоретичните трудове на композитора, както 
и в многобройните му беседи и лекции като преподава-
тел във висши учебни заведения, ясно се забелязва нали-
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чието на собствена концепция за ролята и въздействието 
на музикалното изкуство върху индивида и обществото.

Title: PAUL HINDEMITH’S ETHICAL AND EDUCATIVE 
CONCEPT OF THE ROLE OF MUSIC

Summery: In Paul Hindemith’s musico-philosophical con-
ception the idea of ethical and educative role of music has 
an important place. The idea crystallized due to his work 
as a pedagogue during many years and his educational 
activity. In Paul Hindemith’s personality there is a harmoni-
ous connection between the composer, the performer and 
the pedagogue. Hindemith takes very active participation 
in the musical and social life of his time: organizes musi-
cal festivals, teaches during almost his entire life, acts as a 
performer and conductor, creates a unique tonal system. In 
Hindemith’s music-theoretical writings, as well as in his nu-
merous lectures and talks as a professor at institutions of 
higher education, it is clearly observed the presence of his 
own conception of the role and the impact of musical art 
on individual and the society.

44. ДРАГАНА СТРАЦИМИР МОЛЕС 
Докторант в Нов български университет с научен ръководител 
проф. Павел Герджиков (e-mail: draganamoles@yahoo.it)

Доклад: ПРАВИЛНОТО ПРОИЗНОШЕНИЕ НА ИТАЛИ-
АНСКИ ЕЗИК И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДОБРО-
ТО ЗВУКОИЗВЛИЧАНЕ ПРИ ОПЕРНИТЕ ПЕВЦИ

Резюме: Един от най-важните фактори за доброто про-
изношение на чуждестранен език (в този случаи ита-
лиански) е майчиният език. Затова певци от различни 
националности и съответно езици правят грешки, които 
произхождат от различната фонетика и артикулация 
в матерните им езици. Певци от една националност 
правят все едни и същи грешки. Това доказва, че точно в 
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разликите между майчиния и италианския език трябва 
да търсим проблема и неговото решение. Италианският 
език е произлязъл от латинския, но с течение на времето 
са се загубили много съгласни звуци, които са отстъпили 
своето място на вокалите. Именно на това се дължи и 
мелодичността му. Цялата световна музика е черпила 
вдъхновението си от италианския език и мелодичност-
та му. Не случайно операта се ражда именно в Италия. 
Напевността, която той носи в себе си, е дала основа на 
музиката – такава, каквато я познаваме днес.
Едни от основните фактори, на които се дължи тази 
мелодичност, са ненаблягането в произношението на съг-
ласните, желанието да се сливат думите (т. нар. легато) и 
седемте гласни, които са много ясни и звучни по своя ха-
рактер. Те са: „а”, „и”, „у”, „е” и „о”, като последните две 
могат да бъдат както затворени, така и отворени. Специ-
фичното им звучене и разликите помежду им могат да 
променят коренно значението на думите.

Title: THE RIGHT PRONUNCIATION OF ITALIAN LAN-
GUAGE AND ITS INFLUENCE TO THE CORRECT EMIS-
SION OF OPERA SINGERS

Summery: The biggest influence to the pronunciation of a 
foreign language has the mother’s language. So, the singers 
of different nationalities apply the rules of phonetic and ar-
ticulation of their languages. And have problems in singing, 
because Italian language has the most melodic line of the 
phrase and much more vowels than other languages. Not 
by case the opera is born in Italy, it’s the result of the melody 
which you can feel in the pronunciation of this language. 
One of most important elements for the right pronuncia-
tion in a foreign language (Italian, in this case) is the mother 
language. That is why singers of different nationalities, and 
therefor languages, make mistakes provoked by the differ-
ent phonetics and articulation in their mother languages. 
Singers of the same nationality make the same mistakes. 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕМУЗИКА И ПЕДАГОГИКА
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That proves that exactly in the differences of their mother 
language and he Italian language we should find the prob-
lem and resolve it. The italian language is born from the lat-
in, but with time a big number of consonants has gone lost 
and been replaced with vowel. That is the main motive for 
the musicality of the italian language. For its melody it has 
been a musical inspiration all around the world. Not by mis-
take the opera is born in Italy. The melody in the language 
gave the basis to the opera music. One of the main aspects 
responsible for the language musicality is the accent of the 
pronunciation of the consonants, the need to merge words 
(legato) and the seven jnv, which characteristically are very 
clear end sounding. They are seven („a”, „i”,”u”, but „e”, 
and „o” can be either open or closed) and thanks to their so-
nority and differences between them can completely change 
the meaning of the words.

45. ВАСЯ ЛИКОВА АРСЕНОВА 
Докторант на самостоятелна подготовка в НБУ 
с научен ръководител проф. д-р Георг Краев (e-mail: arsenova@abv.bg)

Доклад: ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВА В СРЕДНОТО 
ОБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА 
ФОЛКЛОРИСТА(ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И ИДЕНТИЧНОСТ)

Резюме: Обучението в средното българско училище е 
подчинено на остарели представи и методи. Затова пре-
подавателите в университета са изправени пред предиз-
викателството да обучават студенти, неумеещи да при-
лагати интеркултурен и интердисциплинарен подход в 
своето обучение. Непонятни са за студента пъвокурсник 
изконнобългарските ценности. За да настъпи промяна, 
е нужен задълбочен научен анализ, нов прочит и пре-
написване на учебните програми в средното училище, 
които не подготвят студентите срещата на културната 
идентичност и глобализацията.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ МУЗИКА И ПЕДАГОГИКА
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Културната идентичност не може да бъде претопена от 
глобализацията – по-скоро глобализацията генерира 
идентичност. За тези процеси студентите трябва да бъ-
дат подготвени, за да се превърнат в граждани на света.

Title: ART EDUCATION AT MIDDLE SCHOOL IN TERMS 
OF FOLKLORISTA

Summary: Education in Bulgarian high schools is based on 
obsolete ideas and methods. That is why university lecturers 
are faced with the challenge of having to teach students who 
are not able to integrate an intercultural and interdiscipli-
nary approach into their education. A first-year student is 
not aware of the intrinsic Bulgarian values. In order for this 
to change, a deep scholarly analysis is needed, as well as a 
new reading and re-writing of the schools programs at high 
schools. The old programs do not prepare the student for 
globalization and the notion of cultural identity. 
The cultural identity cannot be melted in globalization, rather 
globalization generates an identity. Students must be prepared 
for these processes in order to become citizens of the world. 

46. ЦВЕТОМИРА ХРИСТОВА СЪБОТИНОВА
Докторант в ЮЗУ„Неофит Рилски”, Благоевград с научен ръководи-
тел доц. д-р Мария Горанова (e-mail: cvetisabotinova@gmail.com)

Доклад: ЗА КЛАВИРНИЯ ЦИКЪЛ „НА РАЗХОДКА С 
МАЛКИЯ ПРИНЦ” ОТ ЙОРДАН ГОШЕВ

Резюме: В разработката се разглеждат пиесите от кла-
вирния цикъл, като се прави най-общ структурен и му-
зикално – естетичен анализ.

Title: ABOUT THE PIANO CYCLE „A WALK WITH LITTLE 
PRINCE” BY YORDAN GOSHEV

Summary: Main subjects of this report are the pieces from the 
piano series together with a structure and musical-esthetic 
analysis.

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕМУЗИКА И ПЕДАГОГИКА
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МУЗИКАЛНО ПРОДУЦЕНТСТВО

47. ПАВЛИНА АСЕНОВА ВЕЛИЧКОВА
НБУ с научен ръководител проф. Димитър Христов, д.н. 
(e-mail: pvelichkova@yahoo.com)

Доклад: „НЕФОРМАЛНО УЧЕНЕ И ДОБРОВОЛЧЕСТВО 
(НОРМАТИВНА УРЕДБА И ПРОГРАМИ)”

Резюме: Докладът разглежда формите на неформалното 
учене – ученето през целия живот, самообразованието. 
Сертификатът Europass дава описание на умения и 
компетенции, улеснява мобилността и възможностите 
за професионална интеграция. Признаването на ква-
лификации се определя от стандарти и критерии, за-
ложени в Eвропейска квалификационна рамка за учене 
през целия живот, която съпоставя квалификациите 
и подпомага движението през различни типове обра-
зование и институции. Промените, настъпили в музи-
кантската професия, придават все по-голямо значение 
на придобитите квалификации. Една от широко раз-
пространените форми на неформалното учене е добро-
волчеството. Чрез него младите получават директен до-
стъп до професионалната среда, работят и се обучават в 
нея, презентират професионалните си достижения. То е 
и вид обучителна услуга за придобиване на квалифика-
ция в сфера, сходна или различна от формалното обуче-
ние. Стратегията на ЕС по отношение на неформалното 
образование намира отражение в публикуваната през 
2010 в България Национална стратегия за младежта 
2010 – 2020. Водещ приоритет в нея е концепцията за 
формалното и неформално учене. 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ
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Title: NON-FORMAL LEARNING AND VOLUNTEERING 
(NORMATIVE REGULATIONS AND PROGRAMS)

Summery: The different forms of non-formal learning as 
lifelong learning and self-education are main topics of this 
report. Europass Certificate is a tool, which describes skills 
and competences, facilitates mobility and broadens profes-
sional integration possibilities. The International Recogni-
tion of Qualifications was defined on standards and criteria 
embedded in the European Qualifications Framework for 
Lifelong Learning. The Framework compares qualifications 
and facilitates mobility through various educational types 
and institutions. Recent professional changes in the field of 
music have a�ached greater importance to acquired qualifi-
cations. One of the widespread forms of non-formal learn-
ing is volunteering. Thanks to it, young people could have 
direct access to a professional environment, working and 
studying in it, promoting their professional achievements. 
Last but not least, volunteering is also an educational service 
for acquiring of qualifications which are similar to or differ-
ent from the area of formal learning. EU Non-formal Learn-
ing Strategy was reflected in the Bulgarian National Youth 
Strategy 2010 – 2020, published in 2010. The idea of formal 
and non-formal learning is a leading concept in it.

48. ЕЛЕНА КОНСТАНТИНОВА ДРАГОСТИНОВА
Свободен докторант на самостоятелна подготовка 
(e-mail: sdragostin@yahoo.com)

Доклад: ЗВУКОЗАПИСНАТА ИНДУСТРИЯ И КУЛТУР-
НАТА КОМУНИКАЦИЯ. МЕТАМОРФОЗИТЕ НА ЗВУ-
КОНОСИТЕЛЯ И СПЕЦИФИКИТЕ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО

Резюме: Проследяват се метаморфозите на звуконосите-
ля като алтернатива на колективното слушане. Правят 
се съпоставки между културните ситуации в страни с 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕМУЗИКАЛНО ПРОДУЦЕНТСТВО
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различна степен на развитие на музикалната индустрия, 
разглеждат се парадоксални резултати от затворена-
та култура като импулс за самостоятелно търсене на 
информационни източници и се посочват примери за 
свръхинформираност на публиката. Защитава се тезата, 
че звуконосителят – независимо че е продукт за масово 
разпространение на музика – е онзи комуникационен 
канал, който индивидуализира възприятието и дава въз-
можност за личен избор.

Title: RECORD INDUSTRY AND CULTURAL 
COMMUNICATION. METAMORPHOSES OF DISC 
OR TAPE AND THE SPECIFICITY OF PERCEPTION

Summery: The report traces the metamorphosis of the 
sound-carrier as an alternative to collective listening. A pa-
rallel is drawn between cultural situations in countries with 
a different degree the development in the musical industry; 
paradoxical situations are discussed from the closed culture 
as an impulse for self-search for informational technologies 
and examples of audiences that are over-informed are given. 
The thesis in this report is that the sound-carrier, despite be-
ing a product of mass proliferation of music, is the commu-
nication channel which individualizes the perception and 
give a personal choice. 

РЕЗЮМЕТА НА ДОКЛАДИТЕ МУЗИКАЛНО ПРОДУЦЕНТСТВО
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Департамент „МУЗИКА”
София, 1618. ул. „Монтевидео” No 21

тел. 02/8110505, факс 02/8110555

ШЕСТА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 
ЗА ДОКТОРАНТИ

С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ
28 – 29 МАЙ 2011, София, НБУ, ул. Монтевидео No 21

ЗАЛА НА БИБЛИОТЕКАТА и ЗАЛА 509 – ПЪРВИ КОРПУС

ПРОГРАМА

ОТКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
събота, 28.05.2011, 10:00 ч., зала на Библиотеката на НБУ
ВОДЕЩИ:   проф. Димитър Христов, д.н.
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. 
проф. Явор Конов, д.н.
РЕГЛАМЕНТ: продължителност на докладите – 15 минути, дискусия 
5-10 минути. Обедна почивка 12:30-13:00 часа.

СЕКЦИЯ ДОКТОРИ
Събота 28.5.2011

Водещ: проф. Димитър Христов, д.н.
10:00 Заседателна зала на библиотеката

МУЗИКА И ПЕДАГОГИКА

1. д-р Елена Благоева Хазърбасанова – НБУ
Доклад: ПРИНОСЪТ НА ОБРАЗОВАНИЕТО И КУЛТУРАТА ЗА 
РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ. СПЕЦИФИКИТЕ НА РЕГИО-
НАЛНИЯ ПРОЕКТ
THE CONTRIBUTION OF EDUCATION AND CULTURE TO THE 
REGIONAL DEVELOPMENT. THE REGIONAL PROJECT SPECIFICS
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2. д-р Росица Димитрова Бечева – НБУ
Доклад: ПОНЯТИЯТА „МУЗИЦИРАНЕ” И „ИНТЕРПРЕТАЦИЯ” 
В ЕЛЕКТРОАКУСТИЧНАТА МУЗИКАЛНА  ПРАКТИКА И МУ-
ЗИКАЛНООБРАЗОВАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС 
THE  TERMS (CONCEPTS) „MUSIC-MAKING” AND „INTERPRE-
TATION” IN FIELD OF ELECTROACOUSTIC MUSICAL PRACTICE 
AND MUSICAL-EDUCATIONAL PROCESS

3. д-р Диана Иванова Станчева – ПУ „Паисий Хилендарски”
Доклад: ХУДОЖЕСТВЕНИЯТ МУЗИКАЛЕН МАТЕРИАЛ ПРИ 
ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО АКОРДЕОН В ЧУЖ-
БИНА И У НАС – ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ
THE ARTISTIC MUSIC MATERIAL AT THE COURSE OF ACCOR-
DION TEACHING HOME AND ABROAD – ISSUES AND PERSPEC-
TIVES

Събота 28.5.2011, 13:00 Заседателна зала на библиотеката
Водещ: проф. Димитър Христов, д.н.

КОМПОЗИТОРСКО ТВОРЧЕСТВО 

4. д-р Пенка Димитрова Драгоева
Доклад: АРАБЕСКАТА КАТО СПЕЦИФИЧНА ЖАНРОВА ПРО-
ЯВА НА ОРИЕНТАЛСКОТО В МУЗИКАТА 
THE ARABESQUE AS A SPECIFIC GENRE REPRESENTATION OF 
THE ORIENTAL IN MUSIC

5. д-р Здравка Маринова Хвърката
Доклад: ДВА ВОДЕЩИ ДРАМАТУРГИЧНИ ПРИНЦИПА В 
ТВОРЧЕСТВОТО НА РИХАРД ВАГНЕР. СПЕЦИФИКА НА 
ПРОЯВАТА ИМ
TWO LEADING DRAMATURGIC PRINCIPLES IN THE WORK OF 
RICHARD WAGNER. SPECIFICITY OF THEIR MANIFESTATIONS
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МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР, ТЕАТРАЛНА СЦЕНА

6. д-р Миглена Михайлова Ценова-Нушева – гл. ас. в Институт за 
изследване на изкуствата – БАН
Доклад: УНИКАЛНОТО В КИТАЙСКИЯ МУЗИКАЛНОТЕАТРА-
ЛЕН ПРОЕКТ „УО ДЪ МЪН” („我的梦”/ „Моя мечта”)
WHAT IS UNIQUE IN MUSIC-THEATRICAL PROJECT „WǑ DE 
MÈNG” („我的梦”/ „My dream”)

МУЗИКА И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

7. д-р Николина Симеонова Кротева – ЮЗУ „Неофит Рилски”, 
Благоевград, Факултет по изкуствата, катедра „Музика”
Доклад: СПЕЦИФИЧНИ ПРОФЕСИОНАЛНИ КОМПЕТЕНЦИИ, 
НЕОБХОДИМИ НА ПИАНИСТИТЕ В ПРАКТИЧЕСКАТА ИМ 
ДЕЙНОСТ С ХОРОВИ СЪСТАВИ
SPECIFICALLY PROFESSIONAL COMPETENCIES NEEDED BY PIA-
NISTS IN THEIR PRACTICAL ACTIVITY WITH A CHOIRS

СЕКЦИЯ ДОКТОРАНТИ

Събота 28.5.2011, 13:00 Зала 130, 1 корпус на НБУ
Водещ: проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.

МУЗИКАЛНО ПРОДУЦЕНТСТВО

8. Павлина Асенова Величкова – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. Димитър Христов, д.н.
Доклад: НЕФОРМАЛНО УЧЕНЕ И ДОБРОВОЛЧЕСТВО (НОР-
МАТИВНА УРЕДБА И ПРОГРАМИ)
NON-FORMAL LEARNING AND VOLUNTEERING (NORMATIVE 
REGULATIONS AND PROGRAMS)

9. Елена Константинова Драгостинова – докторант на самостоя-
телна подготовка.
Доклад: ЗВУКОЗАПИСНАТА ИНДУСТРИЯ И КУЛТУРНАТА 
КОМУНИКАЦИЯ. МЕТАМОРФОЗИТЕ НА ЗВУКОНОСИТЕЛЯ 
И СПЕЦИФИКИТЕ НА ВЪЗПРИЯТИЕТО
RECORD INDUSTRY AND CULTURAL COMMUNICATION. METAMO-
RPHOSES OF DISC OR TAPE AND THE SPECIFICITY OF PERCEPTION
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МУЗИКА И ИЗПЪЛНИТЕЛСТВО

10. Лилия Николаева Крачева – докторант в НБУ с научен ръководи-
тел проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
Доклад: ИЗПЪЛНИТЕЛСКАТА ПРАКТИКА И МУЗИКАЛНО-
ИСТОРИЧЕСКИЯТ ПРОЦЕС
THE PERFORMING PRACTICE AND THE MUSICALLY HISTORIC-
PROCESS

11. Явор Чавдаров Русев – докторант в НМА „Проф. Панчо Владиге-
ров” с научен ръководител проф. д-р Димитър Цанев
Доклад: СОНАТА ЗА ПИАНО ОТ ЛЮБОМИР ДЕНЕВ – ПРОБЛЕ-
МИ НА СОНАТНОСТТА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯТА. СТИЛОВА И 
ЖАНРОВА МНОГОЛИКОСТ 
PIANO SONATA BY LUBOMIR DENEV – PROBLEMS OF THE 
SONATA AND THE INTERPRETATION. STYLISTIC AND GENRE 
MULTIFORMITY

12. Боян Кирилов Коларов – докторант в НМА „Проф. Панчо Влади-
геров” с научен ръководител проф. Ангел Станков
Доклад: ИНТЕРПРЕТАЦИОННИ ПРОБЛЕМИ В КЛАВИРНИТЕ 
ТРИА НА ВЕЛИСЛАВ ЗАИМОВ
INTERPRETATIONAL PROBLEMS IN THE PIANO TRIOS OF VELIS-
LAV ZAIMOV

13. Кремена Маринова Николова – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. Дора Иванова
Доклад:  БАРОКОВИЯТ ЦИГУЛКОВ ЛЪК – ИСТОРИЯ, ОСОБЕ-
НОСТИ И МЯСТО В СЪВРЕМЕННАТА МУЗИКАЛНА ИНТЕР-
ПРЕТАЦИЯ
THE BAROQUE VIOLIN BOW- HISTORY, CHARACTERISTICS AND 
PLACE IN CONTEMPORARY MUSIC INTERPRETATION

14. Доц. Албена Георгиева Кехлибарева-Стоянова – докторант в 
НБУ с научен ръководител проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
Доклад: МЕТАФОРИЧНОТО ЗНАЧЕНИЕ НА „КЛЮЧОВАТА 
ДУМА” В ОБРАЗНОСТТА НА ВОКАЛНАТА ФОРМА „LIED”
THE METAPHORIC MEANING OF THE „KEYWORD” IN THE IMA-
GERY OF THE VOCAL GENRE „LIED”
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15. Наталия Бохос Афеян – докторант в НБУ с научен ръководител 
проф. Павел Герджиков
Доклад: ПЕВЕЦЪТ – ИНСТРУМЕНТ И ИНСТРУМЕНТАЛИСТ. 
ПЕЕНЕТО КАТО ПСИХОТЕХНИЧЕСКИ ПРОЦЕС
THE SINGER – AN INSTRUMENT AND NA INSTRUMENTALIST. 
SINGING AS A PSYCHOTECHNICAL ACT

16. Елица Руменова Нешевска – докторант в НМА „Проф. Панчо 
Владигеров” с научен ръководител проф. Мила Дюлгерова
Доклад: ТВОРЧЕСКИ ПЪТ И ВОКАЛНО-ИНТЕРПРЕТАЦИОН-
НИ ПРИНЦИПИ НА ПРОФ. МАТИ ПИНКАС – ОПЕРНА И КА-
МЕРНА ПЕВИЦА, ВОКАЛЕН ПЕДАГОГ И ОБЩЕСТВЕНИК
CREATIVE WAY AND VOCAL-INTERPRETATIONAL PRINCIPLES 
OF PROFESSOR MATI PINKAS – OPERA AND CHAMBER SINGER, 
VOCAL TEACHER AND PUBLIC FIGURE

17. Валентина Георгиева Петрова – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. 
Доклад: ТРАНСКРИПЦИЯТА – СЪТВОРЧЕСКИ МОМЕНТ И 
„МОСТ” МЕЖДУ КОМПОЗИТОР И ДИРИГЕНТ
THE TRANSCRIPTION – A MOMENT OF CO-CREATIVITY AND 
„BRIDGE” BETWEEN THE COMPOSER AND THE CONDUCTOR

Събота 28.5.2011, 13:00 Зала 215, 1 корпус на НБУ
Водещ: проф. Явор Конов, д.н.

ПОП И ДЖАЗ МУЗИКА

18. Нели Свиленова Маринкова – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. д-р Панайот Панайотов
Доклад: БЛУСЪТ В БЪЛГАРСКАТА ПОПУЛЯРНА МУЗИКА ДО 
КРАЯ НА 80-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
BLUES IN BULGARIAN POPULAR MUSIC

19. Богдана Димитрова Атанасова – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
Доклад:  МОДЕЛЪТ „НЮПОРТ ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ”
„NEWPORT JAZZ FESTIVAL” – THE MODEL
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20. Илиян Георгиев Парасков – докторант в НБУ с научен ръководи-
тел проф. д-р Панайот Панайотов
Доклад: ВОКАЛНАТА ИМПРОВИЗАЦИЯ – НЯКОЛКО ПРАК-
ТИЧЕСКИ АСПЕКТА
VOCAL IMPROVISATION – SOME PRACTICAL ASPECTS

21. Ангел Ангелов Заберски – докторант в НБУ с научен ръководител 
проф. д-р Панайот Панайотов
Доклад: КОМПОЗИТОРЪТ АНГЕЛ ЗАБЕРСКИ
THE COMPOSER ANGEL ZABERSKI

БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР 

22. Мария Иванова Дражева – докторант в НБУ, работи в Асоциация 
за български музикално-танцов фолклор – Варна с научен ръко-
водител проф. д-р Георг Краев
Доклад: УЕБ-БАЗИРАНА СИСТЕМА ЗА ЕТНОКИНЕТИЧНО 
ПРЕДСТАВЯНЕ НА ФОЛКЛОРНИЯ ТАНЦ ПО БЪЛГАРСКО-
ТО ЗЕМЛИЩЕ 
THE  BULGARIAN FOLK MUSIC AND DANCE WEB-BASED ON-
TOLOGY

23. Галина Дончева Денкова – докторант в Институт за изследване 
на изкуствата, БАН с научен ръководител доц. д-р Венцислав Димов
Доклад: ОБРЕДЪТ ЗА ДЪЖД „ПЕПЕРУДА” ОТ СРЕДНА ЗА-
ПАДНА БЪЛГАРИЯ В КОНТЕКСТА НА СЦЕНАТА
THE RITE FOR RAIN „PEPERUDA” FROM THE REGION OF THE 
MIDDLE WEST BULGARIA IN THE CONTEXT ON THE STAGE

Неделя 29.5.2011, 10:00, Заседателна зала на библиотеката
Водещ: проф. Димитър Христов, д.н.

МУЗИКАЛНА ЕСТЕТИКА

24. Петя Иванова Стефанова – докторант в БАН с научен ръководи-
тел проф. Кристина Япова, д.н.
Доклад: MUSICA POETICA И ДОКТРИНАТА ЗА АФЕКТИТЕ
MUSICA POETICA AND AFEKTENLEHRE 
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25. Стефан Йорданов Караиванов – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. Димитър Христов, д.н.
Доклад:  ХАНСЛИК И НЕГОВАТА КНИГА „ЗА МУЗИКАЛНО 
КРАСИВОТО”. НЯКОИ СЪВРЕМЕННИ БЕЛЕЖКИ
HANSLICK AND HIS BOOK ON MUSIKAL BEAUTY. SOME 
CONTEMPORANEOUS NOTES ABOUT IT

26. доц. Георги Асенов Арнаудов – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
Доклад: ПОСТМОДЕРНИ ДЕБАТИ
POSTMODERN DEBATES 

КОМПОЗИТОРСКО ТВОРЧЕСТВО 

27. Светослав Петров Карагенов – докторант в АМТИИ, Пловдив с 
научен ръководител доц. д-р Юлиан Куюмджиев
Доклад: ФАКТОРИ (ПРЕДПОСТАВКИ) ЗА ИЗВЕЖДАНЕ НА 
ФУНКЦИОНАЛНОТО ПОНЯТИЕ „ГЛАВЕН ГЛАС”
FACTORS (PRECONDITIONS) FOR DEDUCING THE DEFINITION 
„LEADING VOICE”

28. Ермила Иванова Швайцер – докторант в НБУ с научен ръководи-
тел проф. Димитър Христов, д.н.
Доклад: НОВООТКРИТА ПЕДАГОГИЧЕСКА ТЕТРАДКА НА 
ЛЮБОМИР ПИПКОВ
NEW-FOUND PEDAGOGICAL NOTEBOOK OF LUBOMIR PIPKOV

29. доц. Ромео Александров Смилков – докторант в АМТИИ, Плов-
див, с научен ръководител доц. д-р Юлиан Куюмджиев
Доклад: НОВИ КЛАВИРНИ ТВОРБИ ОТ НИКОЛАЙ СТОЙКОВ 
THE NEW WORKS FOR PIANO BY NIKOLAY STOYKOV 

30. Надежда Валентинова Тодорова-Радева – докторант в НМА 
„Проф. Панчо Владигеров” с научен ръководител доц. д-р Андрей 
Диамандиев
Доклад: ХАРМОНИЧНИ ЯВЛЕНИЯ В КАМЕРНОТО КЛАВИРНО-
АНСАМБЛОВО ТВОРЧЕСТВО НА АЛЕКСАНДЪР ЙОСИФОВ
HARMONIC FEATURES IN THE CHAMBER CLAVIER-ENSEMBLE 
WORK OF ALEKSANDAR YOSIFOV
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31. Николa Вълчанов Вълчанов – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.
Доклад: КЛАСИКА И СЪВРЕМЕННОСТ В СОНАТАТА ЗА СОЛО 
ОРГАН ОТ МИХАИЛ ПЕКОВ
CLASSIC AND CONTEMPORARY IN SONATA FOR SOLO ORGAN 
BY MIHAIL PEKOV

32. Теодорос Никифорос Харидис – докторант в НБУ с научен ръко-
водител доц. Георги Арнаудов
Доклад: ГРЪЦКАТА ЕПИЧНА ПОЕЗИЯ В СЪВРЕМЕННОТО 
ОПЕРНО ИЗКУСТВО
GREEK EPIC POETRY IN CONTEMPORARY OPERA

Неделя 29.5.2011, 10:00 Зала 308, 2 корпус на НБУ
Водещ: проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н.

МУЗИКА И ПЕДАГОГИКА

33. Столина Божидарова Добрева – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. д-р Панайот Панайотов
Доклад:  ПЕДАГОГИЧЕСКА ЛИТЕРАТУРА ЗА КИТАРА В БЪЛ-
ГАРИЯ  ДО СРЕДАТА НА 40-ТЕ ГОДИНИ НА ХХ ВЕК
EDUCATIONAL LITERATURE FOR GUITAR IN BULGARIA UNTIL 
THE MIDDLE OF THE 40 YEARS OF THE XX CENTURY

34. Елена Димитрова Търничкова – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. д-р Георг Краев
Доклад: МУЗИКАЛНОСТТА Е ДАДЕНОСТ С ВЪЗМОЖНОСТИ 
ТЯ ДА БЪДЕ РАЗВИВАНА. ВЪПРОСЪТ Е НА УМЕНИЯ, КОМ-
ПЕТЕНТНОСТИ И КРЕАТИВНОСТ
MUSICALITY IS GRANTED BY IT TO BE DEVELOPED. THE QUES-
TION IS SKILLS, COMPETENCES AND CREATIVITY

35. Байрам Мерсим Чупи – докторант в НБУ с научен ръководител 
проф. д-р Георг Краев
Доклад: МУЗИКАЛНОСТТА ПРИ ДЕЦАТА
MUSICALITY IN CHILDREN 
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36. Петър Запрянов Одаджиев – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. Павел Герджиков
Доклад: ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА ПСИХОФИЗИЧЕСКИЯ ТРЕ-
НИНГ В ОБУЧЕНИЕТО НА ОПЕРНИЯ ПЕВЕЦ
THE ADVANTAGES OF PSYCHOPHYSICAL TRAINING IN THE 
TUTORING OF OPERA SINGER

37. Милена Иванова Богданова – докторант в АМТИИ, Пловдив
Доклад: КАКВО, КАК, КОГА – „ПОДСТЪПИ” КЪМ ДЕЙНОСТ-
ТА СОЛФЕЖИРАНЕ С АКОМПАНИМЕНТ
WHAT, HOW, AND WHEN – HERE ARE THE „APPROACHES” FOR 
THE SOLFEGGIO-WITH-ACCOMPANIMENT ACTIVITY

38. Биляна Валериева Николова – докторант в СУ „Свети Климент 
Охридски”, Факултет по начална и предучилищна педагогика, 
катедра „Музика”, научен ръководител доц. д-р Жан Гологанов
Доклад: МУЗИКАЛНОСТТА В МУЗИКОТЕРАПЕВТИЧНИЯ 
ПРОЦЕС
MUSICALITY IN THE MUSIC THERAPY PROCESS

39. Мария Александрова Бикова – докторант в НМА „Проф. Панчо 
Владигеров” с научен ръководител проф. д-р Анда Палиева
Доклад: ЕТИЧНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ВЪЗГЛЕДИ НА  ХИНДЕ-
МИТ ЗА РОЛЯТА НА МУЗИКАТА 
PAUL HINDEMITH’S ETHICAL AND EDUCATIVE CONCEPT OF 
THE ROLE OF MUSIC

40. Драгана Страцимир Молес – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. Павел Герджиков
Доклад: ПРАВИЛНОТО ПРОИЗНОШЕНИЕ НА ИТАЛИАНСКИ 
ЕЗИК И НЕГОВОТО ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ДОБРОТО ЗВУКОИЗ-
ВЛИЧАНЕ ПРИ ОПЕРНИТЕ ПЕВЦИ
THE RIGHT PRONUNCIATION OF ITALIAN LANGUAGE AND ITS  
INFLUENCE TO THE CORRECT EMISSION OF OPERA SINGERS

41. Вася Ликова Арсенова – докторант на самостоятелна подготовка.
Доклад: ОБУЧЕНИЕТО ПО ИЗКУСТВА В СРЕДНОТО ОБРАЗО-
ВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ ОТ ГЛЕДНА ТОЧКА НА ФОЛКЛОРИСТА
ART EDUCATION AT MIDDLE SCHOOL IN TERMS OF FOLKLO-
RISTA
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42. Цветомира Христова Съботинова – докторант в Югозападен 
университет, Благоевград с научен ръководител доц. д-р Мария 
Горанова
Доклад: ЗА ДЕТСКИЯ КЛАВИРЕН ЦИКЪЛ „НА РАЗХОДКА С 
МАЛКИЯ ПРИНЦ” ОТ ЙОРДАН ГОШЕВ
ABOUT THE PIANO CYCLE „A WALK WITH LITTLE PRINCE” BY 
YORDAN GOSHEV

Неделя 29.5.2011, 10:00 Зала 307, 2 корпус на НБУ
Водещ: проф. Явор Конов, д.н.

БЪЛГАРСКИ ФОЛКЛОР 

43. Анелия Георгиева Карчева – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. д-р Георг Краев
Доклад: ШАМАНИЗМЪТ В НЕСТИНАРСКАТА ОБРЕДНОСТ
FIRE DANCING IS AN ANCIENT RITUAL

44. Ива Валентинова Кирилова – докторант в Институт за етнология 
и фолклористика с Етнографски музей, БАН с научен ръководител 
проф. Лозанка Пейчева, д.н.
Доклад: УСВОЯВАНЕ НА ПЕСЕНЕН ИЗПЪЛНИТЕЛСКИ СТИЛ 
В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ УЧИЛИЩА ЗА ИЗУЧАВАНЕ НА ФОЛ-
КЛОРНА МУЗИКА
MASTERING VOCAL PERFORMING STYLE AT SCHOOLS OF FOLK 
MUSIC

МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР, ТЕАТРАЛНА СЦЕНА

45. Цветанка Георгиева Почеканска – докторант в НБУ с научен 
ръководител доц. д-р Нина Найденова
Доклад: ИГОР СТРАВИНСКИ  И ЕВРОПЕЙСКИЯТ МУЗИКАЛЕН 
ТЕАТЪР МЕЖДУ ДВЕТЕ СВЕТОВНИ ВОЙНИ
IGOR STRAVINSKY AND THE EUROPEAN MUSICAL THEATRE 
BETWEEN THE TWO WORLD WARS 
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46. Вяра Любомирова Димитрова – докторант в НМА „Проф. Панчо 
Владигеров” с научен ръководител доц. д-р Румяна Каракостова
Доклад: АСПЕКТИ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА НА „СПЕЦИАЛ-
НОТО ИЗКУСТВО” НА МУЗИКАЛНА СЦЕНА
ASPECTS AND CHALLENGES OF  THE „SPECIAL ART” AT THE 
MUSIC STAGE

47. Татяна Стоянова Соколова – докторант в НБУ с научен ръко-
водител проф. Анелия Янева, д.н.
Доклад: МЕТОДИ ЗА РАБОТА НА ХОРЕОГРАФ С АКТЬОРИ. 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АКТЬОР–ТАНЦЬОР. ПРАКТИКИ НА 
ОБУЧЕНИЕ
METHODS OF THE CHOREOGRAPHER’S WORK WITH ACTORS. 
INTERACTION ACTOR–DANCER

48. Ася Христова Иванова – докторант в НБУ с научен ръководител 
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. и доц. Зарко Узунов
Доклад: ТЕМПОРИТЪМЪТ В АКТЬОРСКИЯ ТРЕНИНГ
THE TEMPO-RHYTHM IN THE ACTOR’S TRAINING

49. Вера Михайлова Ценова – докторант в Институт за изследване 
на изкуствата при БАН, ИГ „Музикален театър” с научен ръко-
водител проф. Розалия Бикс, д.н.
Доклад: СЦЕНИЧНИ РЕАЛИЗАЦИИ НА ОПЕРНИТЕ ПРОИЗ-
ВЕДЕНИЯ ОТ ЛЕНАРД БЪРНСТЕЙН – АСПЕКТ ОТ ТЕНДЕН-
ЦИТЕ В МУЗИКАЛНИЯ ТЕАТЪР НА САЩ ПРЕЗ ВТОРАТА 
ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК
SCENIC REALIZATIONS OF LEONARD BERNSTEIN’S OPERA 
WORKS – ASPECT OF THE MUSICAL THEATRE TRENDS IN THE 
UNITED STATES DURING THE SECOND HALF OF THE XX CENTURY

50. Владимир Георгиев Попов – докторант в НМА „Проф. Панчо 
Владигеров” с научен ръководител проф. Илка Попова
Доклад: ПРОЕКТЪТ „ЕДНА НОЩ В ОПЕРАТА” И ИЗЛОЖБАТА 
„ЗВЕЗДИТЕ НА РУСЕНСКАТА ОПЕРА ОТ 70-ТЕ” – ДВЕ ЗНАЧИ-
МИ КУЛТУРНИ СЪБИТИЯ ЗА ГРАД РУСЕ
THE PROJECT „A NIGHT AT THE OPERA” AND THE EXHIBITION 
„THE STARS OF OPERA RUSE FROM THE 70’S” – TWO SIGNIFI-
CANT CULTURAL EVENTS FOR RUSE
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ДЕЙНОСТ НА ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА”
2010-2011 УЧЕБНА ГОДИНА

(информацията е от h�p://www.nbu.bg/index.php?l=1171)

Година 2010, месец ОКТОМВРИ
 
  

1. Среща на новоприетите студенти в про-
грама „Музика” с преподаватели, директора 
на програма г-жа Ермила Секулинова-Швай-
цер и ръководителя на департамента доц. 
д-р Милена Шушулова. 01.10.2010 г. – 13.00 
часа, Корпус 1 – зала 506. За допълнителна 

информация: e-mail:eschweizer@nbu.bg; e-mail:mshushulova@nbu.bg, Кор-
пус 1 – офис 504А.
 
2. „Музика и театралност”, в рамките на постоянен семинар на 
департамент „Музика” – „Музикални субхоризонти”. Гост-лектор: 
доц.Мария Костакева,д.н., преподавател в университета – град Есен, 
Германия. Модератор: доц. д-р Нина Найденова. 22.10.2010 г. – 17.30 часа, 
Корпус 1 – зала 501.
 

3. „Музиката – различни гледни точки. Симфони-
зъм в творчеството на композиторите”. Семинар 
на проф. Райнер Бишоф – „почетен доктор на НБУ”, 
гост-лектор от Виенската консерватория.
19 – 23.10.2010 г. – 10.30 часа, Корпус 1 – зала 501.
 

НБУ, ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА”
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4. Участие на Студентски смесен хор „Фолк-
джаз формация” на НБУ с диригент Георги 
Петков в концерт посветен на 15 годишни-
ната на радиопредаването за хорова музика 
„Кантате юбилате”. Студентският смесен хор 
ще изпълни творби на Георги Петков. Концер-

тът ще бъде излъчен в ефир на живо. Записът ще бъде издаден на CD от 
Българското национално радио. 25.10.2010 г. – 19.30 часа, БНР – Студио 1.
 

5. Премиера-концерт на албума Song of the clown. 
Един проект на Милчо Левиев и Нов български уни-
верситет – „Театралната музика на Панчо Владигеров 
създадена 20-те години на ХХ век за спектаклите на 
Макс Райнхард в Дойчес театър, Берлин”. Участват: 
Милчо Левиев – пиано, Вики Алмазиду – вокал, Вен-

цислав Благоев – тромпет, Стоян Янкулов – ударни, Веселин Веселинов-
Еко – контрабас, Ицко Финци – четец. Водещи: проф. д-р Георг Краев, 
проф. Румен Цонев, д.н., 25.10.2010 г. – 19.30 часа, Камерна зала „България”.

Година 2010, месец НОЕМВРИ

6. Университетският смесен хор „Фолк-джаз формация” на НБУ с 
диригент Георги Петков получи номинация за „Кристална лира-
2010” за върхови постижения в категория за хорово изкуство за сезон 
2009-2010. Тържествената церемония за връчване на наградите ще се про-
веде на 01.11.2010 г. от 18.00 часа в зала 6 на НДК.
 

7. Официално откриване на камерна зала „Проф. 
Райна Михайлова” с камерен концерт на сту-
дентите от програмите по музика. В програмата 
творби от: В.А. Моцарт, Г. Доницети, Й. Брамс, П. 
Сарасате, С. Рахманинов, Б. Барток и др. Участват: Еве-
лина Елизарова, Десислава Данова, Жаклин Прейс, 
Хайгануш Нарадикян, Диана Тодорова, Байрам Кара-
мендерес, Преслав Ганев и др. 03.11.2010 г. – 17.30 часа, 

      Корпус 1 – зала 501.
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8. Премиерен концерт на Камерен вокално-фолклорен ансамбъл 
при Нов български университет – диригент Георги Петков. Концерт-
ният цикъл „Есенни хорови празници” 2010, организиран от Столична 
община ще бъде открит с Премиерен концерт на Камерен вокално-фол-
клорен ансамбъл при НБУ с диригент Георги Петков. Във втората част на 
концерта ще пее Софийски камерен хор „Васил Арнаудов” с диригент 
Теодора Павлович. 06.11.2010 г. – 11.30 часа, Национална галерия за чуж-
дестранно изкуство.
 
9. Концертна презентация на програма „Музика”, с участието на 
студенти от Нов български университет, под ръководството на доц. 
Георги Петков и преп. Наталия Афеян. 15.11.2010 г. – 11.00 часа, СОУ 
„Св. Климент Охридски”, гр. Добрич.
 

10. Концерт „Преподаватели и студенти пред-
ставят Нов български университет”. В програма-
та: Хендел-Халворсен, В.А. Моцарт, Л.ван Бетовен, 
Н.Паганини, Фриц Крайслер, П. Сарасате, Б. Бар-
ток. С участието на: Преподаватели: проф. Милена 
Моллова – пиано, доц. Марио Хосен – цигулка, Петя 
Иванова – виола, Алина Комитова – пиано. Студен-
ти: Анто Карамендерес – пиано, Жаклин Прейс – ци-
гулка, Хайгануш Нарадикян – цигулка, Мария Ра-
мълчанова – цигулка, Наталия Тодорова – цигулка, 
Лилияна Кехайова – виолончело, Иван Станчев – ки-

тара, Хелена Шьоенер – цигулка. 15.11.2010 г. – 18.00 часа, Художествена 
галерия, Стара Загора, 16.11.2010 г. – 18.00 часа, Национално музикално 
училище „Любомир Пипков”, ул. „Оборище” 17, София.

11. „Библиотечни ресурси и условия за студенти по музика в НБУ” – 
семинар. Модератори: доц. д-р Милена Шушулова, Ермила Швайцер, 
д-р Борислав Дочев и Милкана Любенова (библиотекар, отговарящ за на-
правление „Музика”). 16.11.2010 г. – 11.20 часа, Корпус 2 – зала 301.
 
12. Концерт на студенти по класическа китара от НБУ, с преподава-
тел Столина Добрева и с участието на ученици от НМУ „Любомир 
Пипков”. 22.11.2010 – 18.00 часа, Чешки културен център, ул. „Г.С. Раков-
ски” 100.
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13. Прослушване за участие в проект за операта „Коронацията на 
Попея” от Клаудио Монтеверди. Вокален педагог: Наталия Афеян. Ди-
ригент: д-р Драгомир Йосифов. Комисия: Наталия Афеян, д-р Драгомир 
Йосифов, доц. Георги Арнаудов, преп. Симеон Симеонов. зала „Проф. 
Райна Михайлова”, 23.11.2010 г. – 14.00 часа.
 
14. Участие на Лили Стоева – арфа, студентка в програма „Музика” 
в откриване на изложбата „Вода, тяло, дух”. 24.11.2010 г. – 18.30 часа, 
Изложбена зала ROCA, София, бул. „Мария Луиза” 16.

15. Концерт камерна музика на Жаклин Прейс – цигулка и Анто Бай-
рам Карамендерес – пиано. В програмата: В.А. Моцарт, Й. Брамс, Кл. 
Дебюси. 25.11.2010 г. – 16.30 часа, Камерна зала „Райна Михайлова”.

16. „Съхранение, развитие и популяризиране на обучението по 
хореография в средното образование” – модератор: гл. ас. д-р Мар-
гарита Кръстева. Конференция, организирана от Нов български универ-
ситет – департамент „Музика”, Сдружение на танцовите дейци – София, 
144 СОУ по изкуствата „Народни будители”.
 
17. „Музикалната култура в България днес – модели и стратегии, 
рискове и възможности”. Научна конференция, организирана от Нов 
български университет – департамент „Музика”, Международни дни за 
нова музика „Звук и връзка – София`2010”, Съюз на българските компо-
зитори – секция „Музиколози”, Институт за изследване на изкуствата 
при БАН. Водещи: акад. Васил Казанджиев, проф. д.н. Елисавета Вълчи-
нова-Чендова, проф. д.н. Светлана Куюмджиева, проф. д-р Георг Краев, 
доц. Георги Арнаудов. 27.11.2010 г. – 11.00 часа, зала „Филип Кутев”.
 
18. SOFIA DRUM DAY. Уъркшоп и конкурс с участието на Rene Creemers и 
Wim de Vries – Drumbassadors, Gianluca Garsia, Michael Ku�ner. В конкурс-
ната програма участие са заявили млади музиканти от България, Латвия 
и Румъния. 28.11.2010 г. – 14.00 часа, Sofia Live Club, Подлеза на НДК.
 
19. „Вълкът и седемте козлета” мюзикъл за деца и възрастни от Алек-
сандър Владигеров. Открита генерална репетиция. Участват: студенти 
от бакалавърска програма „Музика”. Режисьор: доц. д-р Нина Найденова. 
Хореограф: доц. д-р Желка Табакова. Корепетитори: Росен Парлапанов, 
Светлана Спасова. 28.11.2010 г. – 11.00 часа, НБУ – Университетски театър.
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Година 2010, месец ДЕКЕМВРИ

20. „Цар и водопроводчик” – сатирична буфо-опера от Димитър 
Вълчев. Представлението е съвместен проект на департамент „Музика”, 
департамент „Театър” и Университетски театър – НБУ и е включено 
в програмата на Арт фестивал – форум „Вселената на компютърната 
музика`2010”. Режисьор: проф. Румен Цонев, д.н. Участват: студенти от 
бакалавърски програми „Музика” и „Театър”. 01.12.2010 г. – 17.00 часа, 
Университетски театър.
 
21. Концерт на Росица Данова – сопран, студентка от магистърска 
програма „Музикално майсторство”. В програмата: песни, арии и ду-
ети от Черкин, Даргомижски, Чайковски, Рахманинов, Верди, Пучини, 
Лехар и др. В концерта участват и: Кирил Шарбанов – тенор, Йорданка 
Илиева – мецосопран, На рояла: Андрей Ангелов. 04.12.2010 г. – 18.00 
часа, Концертна зала – Политехнически музей, ул. „Опълченска” 66.
 
22. На 5 декември (неделя) доц. Етиен Леви със своите студенти 
ще бъде гост в предаването на Камен Воденичаров „В неделя с...”. 
Студентите Ивелина Георгиева, Гергана Коева и Николай Манолов ще 
изпълнят поп песни и ще разкажат за обучението в НБУ. Предаването 
е по случай Студентския празник 8-ми декември. 05.12.2010 – 11.00 часа, 
БНТ – пряко излъчване.
 
23. „Това не е опера” – семинар в рамките на „Музикални субхори-
зонти”. Лектор: доц. д-р Румяна Каракостова. 10.12.2010 г. – 16.00 часа, 
Корпус 1 – зала 501.
 
24. Защита на редовен докторант Милена Вълчева към докторска 
програма „Музика”. Тема: „Съвременната изпълнителска техника в 
етюдната литература за китара от ХХ век”. Научен ръководител: проф. 
д-р Панайот Панайотов. 13.12.2010 г. – 11.30 часа, Корпус 1 – зала 501.
 
25. Концерт на студенти от Нов български университет и ученици 
от НМУ „Л. Пипков” с преподавател Росица Вълканова. Студенти от 
НБУ: Гергана Толева, Мария-Магдалена Христова, Зорница Евтимова, 
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Деница Георгиева, Росица Данова, Георги Атанасов и Явор Генчев. В про-
грамата песни и арии от Моцарт, Пучини, Масне и др. На рояла: Лора 
Христова. 14.12.2010 г. – 18.30 часа, Музей „Земята и хората”.
 

26. „Основни правила при реализацията на млади 
кадри в музикално-сценичните жанрове на съв-
ременния шоубизнес”. Семинар на Николо Коцев. 
Николо Коцев е световно признат музикален талант, 
доктор по музикознание и музикални изкуства, вир-
туозен цигулар и китарист. Издава седем рок албума, 
автор е на рок операта „Нострадамус”, която има 
изключителен успех, както и на класическата опера 
„Джоел”, събрала овациите на финландската публика. 

В своите проекти работи с рок вокали като Глен Хюз, Джо Лин Търнър и 
др. 16.12.2010 г. – 14.30 часа, Корпус 1 – Камерна зала „Проф. Райна Ми-
хайлова”.
 

27. Концерт на студентите от класа по арфа 
на проф. Малина Христова. Участват: Лили 
Стоева, Диана Тодорова, Страхила Браилова, 
Сара Костадиновска. Гости: Лоренцо Прати 
(Италия) – саксофон, Драган Гоцевски (Ма-
кедония) – ударни. В програмата: Дж. Томас, 

Респиги, Цекки, Дебюси, Турние, Глинка, Матвеев, С. Костадиновска. 
16.12.2010 г. – 18.00 часа, Корпус 1 – Камерна зала „Проф. Райна Михай-
лова”.
 
28. Концерт на студенти по оперно пеене, с диригент Деян Павлов. В 
програмата: известни арии и ансамбли от Доницети, Пучини, Чилея. На 
рояла: Анна Линчева. 17.12.2010 г. – 17.30 часа, Корпус 1 – Камерна зала 
„Проф. Райна Михайлова”.
 
29. Вечер посветена на италианската популярна песен и честване 
на 75-годишния юбилей на известния певец Димитър Йосифов – до-
айен на италианската песен в България, кавалер на Сан Ремо. Изпъл-
няват студенти от класа на доц. Етиен Леви и преподавател Нели Марин-
кова. На рояла: Кристиян Илиев, Юлиян Янев. 18.12.2010 г. – 19.00 часа, 
зала Йерусалим – Еврейски културен дом, бул. „Стамболийски” 50.
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30. „Вълкът и седемте козлета” мюзикъл за деца и въз-
растни от Александър Владигеров. 
Режисьор: доц. д-р Нина Найденова. 
Хореограф: доц. д-р Желка Табакова. 
Корепетитори: Росен Парлапанов, Светлана Спасова. 
Тонрежисьор: Слави Илиев. 
Участват студенти от бакалавърска програма „Музика”. 
15, 16, 17, 19, 20.12.2010 г. 
Нов български университет, Университетски театър.

 

31. Концерт – продукция на студенти с преподавател Камелия Тодо-
рова. 21.12.2010 г. – 15.30 часа, Корпус 1 – Камерна зала „Райна Михайлова”.
 

32. Камерен концерт на Академичен оркестър 
„Орфеус” на Нов български университет в рамките 
на Новогодишен музикален фестивал.
Солист и диригент: Марио Хосен (цигулка)
Програма: Бах, Вивалди, Пиацола
27.12.2010 – 19.00 часа
Зала 6 – НДК
28.12.2010 – 19.00 часа
Художествена галерия
гр. Стара Загора

 

Година 2011, месец ЯНУАРИ
 
33. Оперен концерт на студентите по музика с преподавател доц. 
д-р Тони Шекерджиева-Новак. Клавирен съпровод: Ерма Аспарухова. 
Участват: Деяна Савова, Владислава Илиева, Мила Савова, Райна Георги-
ева, Фейт Нг, Гинка Учкова, Даниела Ковачева. 24.01.2011 г. – 16.30 часа, 
Камерна зала „Проф. Райна Михайлова”, Корпус 1 – етаж 5.
 

НБУ, ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА”



90 91

34. Продукция на студенти по народно пеене с препо-
давател Нелка Петкова. 
25.01.2011 г. – 18.00 часа
Корпус 1 – Камерна зала „Райна Михайлова”.

 

35. „Зона за младите”. Джаз концерт на студенти от 
НБУ с преподавател Илиян Парасков. Модератор: 
преп. Десислава Щерева. 26.01.2011 г. – 18.00 часа, 
Чешки културен център, ул. „Г.С.Раковски” 100.

 
36. „Любовен еликсир” от Гаетано Доницети. 
Концертно изпълнение на студенти от бакалавърска 
програма „Музика” и магистърска програма „Му-
зикално майсторство”. Диригент: Деян Павлов. На 
рояла: Ана Линчева. 25. и 28.01.2011 г. – 18.30 часа, 

                                        НБУ, Университетски театър.
 

37. Цикъл лекции – концерти и представяния 
„Отворено образование”. Организатори Нов 
български университет – департамент „Музика”, 
Център за продължаващо обучение и Софийска 
филхармония. „Компютри и музика”. Предста-

вя – проф. д-р Симо Лазаров. Участват студенти и преподаватели от БП 
„Музика”, БП „Информатика” и УПИЗ за компютърно музициране и 
компютърна звукообработка към БФ. 28.01.2011 г. – 17.00 часа, Камерна 
зала „България”.
 
38. Нов български университет, Софийска опера и департамент „Му-
зика” ви канят на операта „Хофманови разкази” от Жак Офенбах. 
Режисьор-постановчик: проф. Пламен Карталов. Диригент: Велизар Ген-
чев. Участват: Диана Василева (сопран) – дипломантка на Нов български 
университет, специалност „Оперно пеене”, Цвета Сарамбелиева, Радос-
тина Николаева, Соня Манчева, Росица Павлова-Инджева, Иванка Нино-
ва, Костадин Андреев и др. 28.01.2011 – 19.00 часа, 30.01.2011 – 16.00 часа, 
сцената на Софийската опера.

ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010-2011 ГОДИНА



92 93

39. Концерт на студенти по камерна музика, камерно пеене и вокал-
ни ансамбли от НБУ с преподавател доц. Албена Кехлибарева. Участ-
ват: Наташа Пандазиева – мецосопран, Габриела Георгиева – сопран, 
Мики Петровски – класическа китара, Марко Диновски – тенор, Илияна 
Куртева-Кенова – сопран, Невена Арутюнян – сопран, Цветомила Димит-
рова – сопран, Невена Продева – мецосопран, Борислав Попов – баритон, 
Катерина Симеонова – сопран, Невена Карастоянова – пиано и др. В 
програмата: Моцарт, Качини, Дауланд, Шуберт, Шуман, Григ, Малер, 
Макс Регер, Чайковски, Офенбах. 31.01.2011 г. – 18.00 часа, Музикален дом 
„Акад. Андрей Стоянов”, ул. „Искър” 62.

Година 2011, месец ФЕВРУАРИ
 

40. Европейска програма „Еразъм” – уъркшоп на 
проф. Волфганг Клос от Университета за музика и 
сценични изкуства – Виена (Австрия). 31.01.2011 г.: 
13.00 – 17.00 часа; 01.02.2011 г.: 10.00 – 13.00 часа, зала 2 – 

НМУ „Л. Пипков”, ул. „Оборище” 17.
 
41. „Животът и любовта...”. Концерт на Сребрина Минева, със специал-
ното участие на Дарина Линкова и Наташа Пандазиева. На рояла: Ерми-
ла Швайцер. В програмата: Моцарт, Шуман, Лехар, Уебър. 02.02.2011 г. – 
19.00 часа, Музикален център „Борис Христов”.
 

42. Концерт-матине на Академичен оркестър 
„Орфеус” на НБУ. Диригент: Жоел Матиас 
Йени. Солисти: Волфанг Клос -виола и Марио 
Хосен – цигулка. Програма: Щамитц – Концерт 
за виола, Моцарт – Симфониета, Моцарт – Сим-
фония Концертанте KV 364, Моцарт – Адажио 

KV 261. 05.02.2011 (събота) – 11.00 часа, Концертна зала – НМУ „Л. Пип-
ков”, ул. „Оборище” 17.
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43. „Традиции в американската музи-
ка” – workshop на групата The Ebony 
Hillbillies – САЩ. В качеството си на една 
от водещите струнни групи в САЩ и един-
ствената по рода си в Ню Йорк Сити, The 
Ebony Hilbillies (планинците) поддържат 
живо музикалното наследство със своя 

стил, изхождащ от корените на цялата американска музика – джаз, блус, 
рок еднд рол, кънтри. 08.02.2011 г. – 10.30 часа, Камерна зала „Проф. Рай-
на Михайлова”.
 
44. Рок концерт на студенти от програма „Музика” на Нов български 
университет в НУИ „П. Пипков” – град Плевен. 16.02.2011 г. – 17.30 часа, 
Концертна зала – НУИ „П. Пипков”, гр. Плевен.
 

45. Концерт – представяне на програма 
„Музика” на НБУ от студенти по цигулка с 
преподавател доц. Марио Хосен за учени-
ците от НУМТИ „Добрин Петков”, Пловдив. 
В програмата: Бах, Брамс, Паганини, Владиге-
ров. 22.02.2011 г. – 17.30 часа, Концертна зала – 

                НУМТИ „Добрин Петков”, гр. Пловдив.
 

46. „Виртуозност и изпълнителство в музи-
ката”. Цикъл лекции-концерти и представяния 
„Отворено образование”, организирани от де-
партамент „Музика”, Център за продължаващо 
обучение и Софийска филхармония. Участват: 
проф. Милена Моллова, доц. Марио Хосен и 

екип. 25.02.2011 г. – 17.00 часа, Камерна зала „България”.
 
47. „Зона за младите”. Камерен концерт на студенти от НБУ. 
28.02.2011 г. – 18.00 часа, Чешки културен център, ул. „Г. С. Раковски” 100.
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Година 2011, месец МАРТ
 
48. Турне на „MAD DOGS” в Прага по случай Националния празник 
на България. Лятна музикална академия, НБУ, Български културен ин-
ститут – Прага. Със съдействието на Централен фонд за стратегическо 
развитие на НБУ. Участват: Теодор Петков – пиано, Васил Хаджигру-
дев -контрабас, Тодор Бакърджиев – тромпет, Васил Бенев – ударни ин-
струменти, стипендианти на Лятна музикална академия и Фонд „Милчо 
Левиев & Вики Алмазиду”. 02.03.2011 г. – 05.03.2011 г.
 
49. Рок концерт на студенти от програма „Музика” – НБУ в На-
ционалното училище за музикално и танцово изкуство „Добрин 
Петков”, Пловдив. 08.03.2011 г. – 18.00 часа, Концертна зала – НУМТИ 
„Д. Петков”, гр. Пловдив.
 
50. „Музикални субхоризонти” – постоянен семинар на департамент 
„Музика”. „Мюзикълът като огледало” – лектор проф. Явор Конов, д.н. 
11.03.2011 г. – 16.30 часа, Корпус 1 – Камерна зала „Проф. Райна Михай-
лова”.
 
51. Концерт на Камерен вокално-фолклорен ансамбъл на НБУ с 
ръководител доц. Георги Петков в рамките на фестивал Камерна 
сцена – София”. Солисти: студенти от класа по народно пеене на Нел-
ка Петкова. На рояла: Нели Трошева. 11.03.2011 г. -18.00 часа, Софийска 
градска художествена галерия.
 

52. Концерт на студенти по цигулка с пре-
подавател доц. Марио Хосен. В програмата: 
Йохан С. Бах, Йоханес Брамс, Цезар Франк. 
Изпълняват: Лора Ганева, Наталия Тодорова, Ве-
селин Димитров, Жаклин Прейс, Биляна Югова, 
Хайгануш Нарадикян, Преслав Ганев. На рояла: 

Алина Шаламова, Илиана Тодорова-Байчева. 17.03.2011 г. – 18.30 часа, Му-
зикален център „Борис Христов”, ул. „Цар Самуил” 43.
 
53. Workshop по тонрежисура. Водещ: инж. Александър Грюн, гост от 
Виена. Модератор: доц. Димитър Василев. Участват: студенти от модул 
„Тонрежисура”. 21.03.2011 г. – 10.00 часа, Корпус 1 – зала 506.
 

НБУ, ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА”



94 95

54. „Музикални субхоризонти” – постоянен семи-
нар на департамент „Музика”. „Композиторът Лю-
бомир Денев за своите творби „Утре в десет”, „Алис”, 
„Законът на джунглата”, „Напразни усилия на любов-
та”, „Иестърдей”. 18.03.2011 г. – 16.30 часа, Камерна зала 
„Проф. Райна Михайлова”.

 
55. „Медийна композиция и електроакустична музика” – семинар. 
Програма: Лекции и прожекция на филми за водещи композитори на 
филмова музика и музикалния авангард (Дж. Голдсмит, Дж. Кейдж, Ф. 
Глас, Р. Ашли. Лектори: проф. д-р Симо Лазаров, проф. Иво Керемидчиев, 
д-р Росица Бечева, ас. Стела Атанасова, Венцислав Йорданов, Румен Ди-
митров. Ръководител на екипа: проф. д-р Симо Лазаров. 19.03.2011 г. – 14.00 
часа, зала 43 – НМА „Проф. П. Владигеров”, бул. „Евлоги Георгиев” 94.
 
56. Концерт-продукция на студенти по ударни с преподавател Цве-
тан Георгиев. 20.03.2011 г. – 16.30 часа, Корпус 1 – зала 501.
 
57. „Зона за младите”. „Европейска камерна музика” – концерт на Ивай-
ло Василев – флейта, докторант в програма „Музика”. На пианото: Мария 
Заваринова. 21.03.2011 г. – 18.00 часа, Чешки културен център.

58. Концерт на Академичен оркестър „Орфеус” 
на НБУ. Солисти: Доминик де Виленкорт – виолон-
чело (Франция), Милена Моллова – пиано, Марио 
Хосен – цигулка, Росица Чопева – цигулка, Жаклин 
Прейс – цигулка. Диригент: Найден Тодоров. Про-
грама: В. А. Моцарт – Концерт за пиано и оркестър, 
П. И. Чайковски – Вариации „Рококо”, ор. 33 за вио-
лончело и малък оркестър, Й. С. Бах – Троен концерт 
BWV 1064, Георги Арнаудов – „Concierto Barroco”. 
24.03.2011 – 19.00 часа, Концертна зала на НМУ „Л. 

          Пипков”, ул. „Оборище” 17.
 
59. Програма „Еразъм”. Workshop на световноизвестния френски вио-
лончелист Доминик дьо Вилиенкур. 23,24.03.2011 г. – 10.00 часа, зала 1 – 
НМУ „Л. Пипков”.
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60. Цикъл лекции – концерти „Отворено образо-
вание”. Концерт на джаз оркестъра на Tu�s universi-
ty – Boston под ръководството на световноизвестния 
джаз пианист Джоел Ларю Смит. Водещи: Камелия 
Тодорова,Ангел Заберски и Илиян Парасков. Мо-
дератор: Юлиян Янев. Концертът е организиран 
съвместно с Филхармония „Булгарика” и Софийска 
филхармония. 25.03.2011 г. – 19.00 часа, Камерна зала 
„България”.
 

61. Workshop на световноизвестния джаз-пианист 
Джоел Ларю Смит и джаз оркестъра на Tu�s 
university – Boston. 26.03.2001 г. – 10.00 часа, Кор-
пус 2 – Университетски театър.

 
62. Участие на Вокално трио – НБУ с ръководител доц. Георги Пет-
ков в ХІ национален фолклорен конкурс „Орфеево изворче`2011” – 
гр. Стара Загора. 25 – 27.03.2011 г., гр. Стара Загора.
 
63. Семинар и арт-хепънинг „Музика правена с компютър”. Про-
грама: Лекции, workshop, поетично четене, пърформанс-етюди, You 
Tube прожекции, онлайн връзка с музикалния авангард на компютър-
ната музика. Екип: проф. д-р Симо Лазаров, д-р Росица Бечева, ас. Стела 
Атанасова, Венцеслав Йорданов. Ръководител на екипа: проф. д-р Симо 
Лазаров. 26, 27.03.2011 г. – гр. Костенец.
 

64. Концерт на квартет „Arte” специализанти 
в класа по камерна музика на проф. Гюнтер 
Пихлер в Института по камерна музика „Рейна 
София” – Мадрид. Ръководител: доц. Марио Хосен. 
Състав: Росица Чопева – цигулка, Десислава Карам-
филова – цигулка, Петя Кавалова – виола, Мария 
Хинова – виолончело. В програмата творби от: Йо-

зеф Хайдн, Леош Яначек, Лудвиг ван Бетовен. 30.03.2011 г. – 18.00 часа, 
Музикален център „Борис Христов”, ул. „Цар Самуил” 43.
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Година 2011, месец АПРИЛ
 
65. „Музикални субхоризонти” – постоянен семинар на департамент 
„Музика”. Тема: „Мюзикълът като жанров феномен на ХХ век”. Лектор: 
доц. д-р Емилия Коларова. 01.04.2011 г. – 16.30 часа, Зала 501 „Проф. Рай-
на Михайлова”.
 
66. Програма „Еразъм”. Уъркшоп на проф. Даниеле Молес, диригент – 
гост-лектор от Консерваторията в гр. Фермо (Италия). 31.03. – 06.04.2011 – 
18.00 часа, Корпус 1 – зала 504.
 
67. Лятна музикална академия и Студио 5 представят „Mad dogs”. 
„Mad Dogs” е проект на младия тромпетист Тодор Бакърджиев. Вдъхно-
вен от участието си през 2009 г. в „Лятна музикална академия” на НБУ в 
класа на маестро Милчо Левиев, той сформира групата заедно с Теодор 
Петков – Тото (пиано), Васил Хаджигрудев (контрабас) и Иван Цонков 
(барабани) – също участници в Майсторските класове. Мениджър: Павли-
на Величкова. 05.04.2011 г. – 22.00 часа, Студио 5 – НДК.
 
68. Концерт на студенти с преподавател доц. Алис Боварян. 
06.04.2011 г. – 18.00 часая Зала 501 „Проф. Райна Михайлова”.
 
69. „Изпълнителски практики в италианския оперен репертоар”. 
Уъркшоп на проф. Даниеле Молес, диригент – гост-лектор от Консерва-
торията в гр. Фермо (Италия) по програма Еразъм. 31.03. – 06.04.2011 г. – 
18.00 часа, Корпус 1 – зала 504.
 
70. Рок концерт на студенти от програма „Музика” – НБУ пред 
участниците в Международния конкурс „Акад. Марин Големинов”. 
Ръководители: проф. д-р Панайот Панайотов и д-р Борислав Дочев. 
08.04.2011 г. – 18.00 часа, Площад „Велбъжд” – град Кюстендил.
 
71. Камерен концерт на студенти на проф. Милена Моллова и доц. 
Марио Хосен. В програмата творби от: В. А. Моцарт, Клод Дебюси, 
Камий Сен-Санс, Бела Барток, Морис Равел, Мауро Джулиани и др. 
11.04.2011 г. – 19.00 часа, Зала „Старият театър” – гр. Стара Загора.
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72. Публичен научен форум по обявен конкурс от ФБО на НБУ за за-
емане на академичната длъжност „главен асистент” в НБУ по 05.08.02 
„Музикознание и музикално изкуство (китара, камерна музика, ком-
пютърни нотни програми). Кандидат: д-р Борислав Дочев. 11.04.2011 г. 
(понеделник) – 11.30 часа, Корпус 1 – зала 506.
 
73. „Античните митове и тяхната интерпретация в (пост) модерния 
музикален театър”. Лектор: доц. Мария Костакева, д.н. 11.04.2011. – 
16.20 – 17.50 часа, Корпус 1 – зала 511. 12 и 13.04.2011. – 16.20 – 17.50 часа, 
Корпус 1 – зала 506.
 
74. Конкурс „Музика и знание”. Модул І „Теория на музикалните еле-
менти”. Ръководител: проф. Росица Дюлгерова-Пръвчева. 12.04.2011 г. – 
10.00 часа, Корпус 1 – зала 506. Модул ІІ „История на музиката”. Ръко-
водител: проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н. 14.04.2011 – 11.10, 
Корпус 1 – зала 511, НМУ „Л. Пипков” – 10.00 часа. Модул ІІІ „Български 
фолклор”. Ръководител: гл.ас. д-р Маргарита Кръстева. 12.04.2011 г., Кор-
пус 1 – зала 501.

75. „Вълкът и седемте козлета” джаз мюзикъл за деца и възрастни от 
Александър Владигеров. Режисьор: доц. д-р Нина Найденова. Хореог-
раф: доц. д-р Желка Табакова. Корепетитори: Росен Парлапанов, Свет-
лана Спасова. Участват: студенти от бакалавърска програма „Музика”. 
15.04.2011 г. – 18.30 часа, Корпус 2 – Университетски театър.
 
76. Великденски концерт на клавирно дуо Алина Комитова и Ни-
колай Шаламов. В програмата: Волфганг Амадеус Моцарт, Франц Шу-
берт, Морис Равел, Франсис Пуленк, Макс Регер. 15.04.2011 г. – 18.30 часа, 
НУМТИ „Добрин Петков”, Пловдив.
 

77. Публичен научен форум по обявен конкурс от ФБО на НБУ за за-
емане на академичната длъжност „главен асистент” в НБУ по 05.08.02 
„Музикознание и музикално изкуство” (компютърна музика, синте-
затор, солфеж). Кандидат: д-р Росица Бечева. 15.04.2011 г. – 11.30 часа, 
Корпус 1 – зала 511.
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78. Програма Еразъм. Майсторски клас по оперно пеене и камерна 
интерпретация на Наталия Афеян и Ермила Швайцер – преподаватели 
в програма „Музика” – НБУ, в Държавна музикална консерватория, гр. 
Фермо, Италия. Теми: „Интерпретация на Моцартови опери”, „Интер-
претация на предкласика”. 11 – 15.04.2011 г., гр. Фермо, Италия.
 
79. Концерт на студенти с преподаватели Камелия Тодорова и Илиян 
Парасков. 16.04.2011 г. – 17.30 часа, Зала 501 „Проф. Райна Михайлова”.
 
80. Вечер на италианската песен със студентите на доц. Етиен Леви 
и Нели Маринкова. 16.04.2011 г. – 18.30 часа, Корпус 1 – Университетски 
театър.
 
81. „Тънкости в немската фонетика и немския сценичен език”. 
Лектор: доц. Албена Кехлибарева. Семинарът е специално за студенти, 
които ще участват в Международния Малеров конкурс през м. май 2011. 
16.04.2011г. – 13.00 – 17.00 часа, Корпус 1 – зала 506. 17.04.2011г. – 09.40 – 
13.45 часа, Корпус 1 – зала 501.
 
82. „Вечер на италианската песен” и „Българските мега хитове”. Кон-
церти с участието на Етиен Леви и млади таланти от Нов български уни-
верситет. На пианото: Юлиян Янев. Музикално ръководство: доц. Етиен 
Леви и Нели Маринкова. 19 и 20.04.2011 г. – 19.30 часа, Зала „Опера” – гр. 
Стара Загора.
 
83. Клавирен концерт на Байрам Карамендерес и Николай Шала-
мов, студенти по пиано с преподавател проф. Милена Моллова. В 
програмата: П. Владигеров, Д. Скарлати, А. Скрябин, Ф. Лист, Й. Хайдн, 
С. Рахманинов и др. 20.04.2011 г. – 17.30 часа, НБУ – Аула.
 
84. „Вълкът и седемте козлета” джаз мюзикъл от Александър Вла-
дигеров. Режисьор: доц. д-р Нина Найденова. Хореограф: доц. д-р 
Желка Табакова. Сценограф: доц. Радостин Чомаков. Художник на кос-
тюмите: Яна Дворецка. Участват: студенти от програма „Музика”. 20 и 
21.04.2011 г. – 11.00 часа, Зала „Опера” – гр. Стара Загора.
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85. Великденски джаз концерт на студенти от НБУ. Участват: Жана 
Василева, Богдана Митова, Мая Близнакова, Елица Златанова, Алексан-
дър Томпсън, Теодора Русева, Сибила Малушева – студенти на Илиян 
Парасков и Ангел Заберски. На пианото: Ангел Заберски, Теодор Петков. 
25.04.2011 г. – 20.00 часа, Клуб „Студио 5” – НДК.
 
86. „Музикални субхоризонти” – постоянен семинар на департамент 
„Музика”. Тема: „Жанрови еталони в мюзикъла”. Лектор: доц. д-р Румя-
на Каракостова. 27.04.2011 г. – 16.30 часа, Зала 501 „Проф. Райна Михай-
лова”.
 
87. По покана на проф. Милена Моллова, почетен професор на НБУ, 
проф. Борис Берман ще изнесе благотворителен концерт за подкре-
па на млади музиканти. Организатори: НБУ, НМУ „Л. Пипков”, Фонда-
ция „Панчо Владигеров”. 28.04.2011 г. – 19.00 часа, Концертна зала – НМУ 
„Л. Пипков”.
 
88. Участие на Студентски хор „Фолк-джаз формация” – НБУ с ди-
ригент доц. Георги Петков в VІІ Международен фестивал „Среща 
на студентските хорове”. Фестивалът е организиран от Американски 
университет – Благоевград. 26-28.04.2011 г., Благоевград.
 
89. Цикъл лекции – концерти „Отворено образование”. Водещи: 
проф. Румен Цонев, д.н., Росица Панайотова-Григорова. Участват и сту-
денти от бакалавърска програма „Музика”. 29.04.2011 – 17.00 часа, Камер-
на зала „България”.
 
90. Уъркшоп на Адриан Йотикер – пиано (гост от Швейцария). 
28 – 29.04.2011 г., 10.00 часа – НМУ „Л. Пипков”.
 
91. Студенти – лауреати на национални и международни конкурси 
от класа на доц. Марио Хосен представят концерт „20 години НБУ”
28.04.2011 – 13.00 часа, Национално училище по изкуствата „Проф. Весе-
лин Стоянов” – Русе. 29.04.2011 г. – 13.00 часа, Национално училище по 
изкуствата „Добри Христов” – Варна.
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Година 2011, месец МАЙ

92. Уъркшоп по тонрежисура – по време на записи на Академичен 
оркестър „Орфеус” – НБУ. Водещ: инж. Александър Грюн – Виена. 
Участват: студенти по тонрежисура от БП „Музика”. 28.04. – 01.05.2011 г., 
Звукозаписно студио – НМУ.
 
93. Юбилеен концерт на доц. Георги Петков. Участват: Студентски хор 
„Фолк-джаз формация” на НБУ, Женски хор „Българските гласове – Ан-
гелите”, Народен хор при НМУ „Л. Пипков”. 07.05.2011 г. – 19.00 часа, 
Първо студио – БНР.
 
94. По покана на организаторите на „Ден на Европа”, студенти от 
програма „Театър” и програма „Музика” ще представят съвременен 
прочит на популярни европейски приказки. Под ръководството на 
доц. Възкресия Вихърова, ас. Ася Иванова и проф. д-р Симо Лазаров, сту-
дентите ще представят приказките „Новите дрехи на царя”, „Червената 
шапчица”, „Хензел и Гретел”, „Бременските музиканти” и „Котаракът в 
чизми”. Водещи: Силвия Лулчева и Калин Врачански. 08.05.2011 г. – 19.30 
часа, Открита сцена пред НДК.
 
95. „Цар и водопроводчик” – сатирична буфо-опера от Димитър 
Вълчев. Либрето: Любомир Пеевски, Георги Ивчев, Георги Христов. Ре-
жисьор: проф. Румен Цонев, д.н. Участват: Красимир Спиридонов, Борис 
Лапшов, Христина Пипова, Филип Гуляшки, Галин Великов, Данаил 
Григоров, Георги Велизаров – Жоро, Яна Каменова, Ася Русанова, Яна Да-
мянова, Боян Тонев, Жак Роберт Яков – студенти от програма „Музика” и 
програма „Театър”. 10.05.2011 г. – 18.30 часа, Корпус 2 – Университетски 
театър.
 
96. Futur sound of Sofia – компютърно музициране на живо в Клуб 
8-bit. Авторска електронна музика и компилации на живо на студенти от 
екипа на проф. д-р Симо Лазаров, д-р Росица Бечева и Венцислав Йорда-
нов. Участват: Боян Джоргов, Васил Спиров, Виктор Стаменов, Димитър 
Синдилиев, Добромир Калпаков, Дариан Георгиев, Емил Митов, Иво 
Спасов, Иван Петров, Христина Ганева, Юри Аначков. 10.05.2011 г. – 20.00 
часа, Клуб 8-bit, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 27.
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97. Концерт „Милен Пеев и приятели”. Участват още: Борис Лап-
шов, Таня Петрова, Александра Овчарова, Яна Костанцалиева, Гюлсюм 
Али, Михаела Начкова – студенти с преподавател доц. Алис Боварян. 
11.05.2011 г. – 18.00 часа, Корпус 1 – зала 501 „Проф. Райна Михайлова”.
 
98. Постоянен семинар на департамент „Музика” – „Музикални суб-
хоризонти”. Тема: „Музикална творба и изпълнителска практика”. Лек-
тор: Лилия Крачева, редовен докторант в докторска програма „Музика”. 
13.05.2011 г. – 16.30 часая Корпус 1 – зала 501 „Проф. Райна Михайлова”.

99. Департамент „Музика”, Дружество „Педагози-музиканти” към 
Съюза на българските музикални и танцови дейци” организират 
Шести фестивал-конкурс „С крилете на музиката”. Конкурсът е част 
от програмата „110 години – СБМТД”. 13 – 15.05.2011 г., Зала 1 – НМУ „Л. 
Пипков”.
 
100. „По стъпките на Борис Христов”. Концерт на млади таланти от 
Нов български университет – откриване на Фестивал на изкуствата „Борис 
Христов”. 18.05.2011 г. – 18.30 часа, Музикален център „Борис Христов”.
 
101. Рок концерт и ревю на студенти от Нов български университет. 
Съвместен проект на департамент „Музика” и департамент „Дизайн 
и архитектура”. Ръководители: проф. д-р Панайот Панайотов, доц. 
Етиен Леви, д-р Борислав Дочев, преп. Нели Маринкова (департамент 
„Музика”) и доц. Елена Тодорова, ас. Яна Дворецка, преп. Татяна Геор-
гиева, преп. Теодора Момекова (департамент „Дизайн и архитектура”).
Участват студенти от програма „Музика” и „Моден дизайн”. 19.05.2011 г. – 
19.00 часа, Еврейски културен дом.
 
102. Програма „Еразъм”. Уъркшоп на проф. Маурицио Торели от кон-
серватория „Дж. Б. Перголези” от Фермо, Италия. Тема: Технически и 
интерпретационни проблеми в италиански оперен репертоар от ХVІІ до 
ХХ век”. 17. – 20.05.2011 г. – 11.00 часа, Корпус 1 – зала 501 и Аула.
 
103. Постоянен семинар „Музикални субхоризонти”. Тема: „Ференц 
Лист – транскрипции”. Лектор: доц. Ромео Смилков. 20.05.2011 г. – 16.30 
часа, Корпус 1 – зала 501 „Проф. Райна Михайлова”.
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104. Представяне на книгата „Европейски столици на културата” 
и семинар на д-р Любомир Кутин. 19 – 20.05.2011 г. – 14.00 часа, Кор-
пус 1 – зала 501.
 
105. Директно излъчване по програма „Хоризонт” на БНР на „Бо-
жествено начало” – мултимедийна оратория за синтетичен сим-
фоничен оркестър, солисти, хор и електроника от Симо Лазаров. 
Изпълнители: Симо Лазаров, Студентски смесен хор „Фолк-джаз фор-
мация” – НБУ и Народен хор на НМУ „Л. Пипков”, с диригент Георги 
Петков, студенти от УПИЗ за компютърно музициране. Солисти: Камена 
Балканска, Албена Сарандова, Александър Салапиев, Валентин Лазаров, 
Росица Панайотова, Татяна Влаховска, Светослав Дерменджиев, Стела 
Атанасова. 21.05.2011 г. – 21.05 часа, БНР – програма „Хоризонт”.
 
106. Уъркшоп на Такаши Шимицу – цигулка (Япония). Такаши Шими-
цу е гост-солист на Академичен оркестър „Орфеус” на НБУ. 25.05.2011 г. – 
11.00 часа, НМУ „Л. Пипков” – зала 1.
 
107. Международен музикален фестивал „Софийски музикални 
седмици`2011” – концерт на Барбара Фукс – сопран и Ермила Швай-
цер – пиано. Програма: В. А. Моцарт, Морис Равел, Клод Дебюси, Еду 
Хауебензак. 25.05.2011 г. 19.00 часа, Камерна зала „България”.
 
108. 20 години Нов български университет – Концерт на Академи-
чен оркестър „Орфеус” – НБУ. Концертът е посветен на 24 май – Ден 
на славянската просвета, култура и писменост. Програма: Й. С. Бах, А. 
Вивалди, Й. Сук. Диригент: Йоел Матиас Йени (Швейцария). Солисти: 
Такаши Шимицу – цигулка, гост-солист от Токийския университет, Ма-
рио Хосен – цигулка, Дора Кехайова – цигулка, Преслав Ганев – цигулка, 
Жаклин Прейс – цигулка. 26.05.2011 г. – 19.00 часа, зала 6 – НДК.

109. Постоянен семинар на проф. Райнер Бишоф – почетен доктор 
на НБУ, гост-лектор от Виенската консерватория. Тема: „Музика и 
религия”. 25 – 27.05.2011 г. – 10.00 часа, Корпус 1 – зала 501 „Проф. Райна 
Михайлова”.
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110. „Отворено образование” – цикъл лекции-концерти и предста-
вяния. „Музика за деца за 24 май и 1 юни” – песни, игри и музикални 
пиеси. Представят: проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н., доц. д-р 
Милена Шушулова, доц. Георги Арнаудов. Участват: наградени изпълни-
тели – участници в Шести фестивал-конкурс „С крилете на музиката”. Ще 
бъдат връчени награди от конкурса „Музика и знание`2011”. 27.05.2011 г. – 
17.00 часа, Камерна зала „България”.
 
111. „Използване на изкуството за целите на образованието – музика, 
хореография, изобразително изкуство, театър” – двудневен семи-
нар, организиран съвместно с Министерството на образованието 
и РИО – София – град. Модератор: доц. д-р Милена Шушулова. Участ-
ват: проф. Райнер Бишоф, проф. д-р Георг Краев, доц. Етиен Леви, доц. 
Възкресия Вихърова, проф. Екатерина Русинова, доц. Валентнин Савчев. 
26.05.2011 г. – 09.00 часа, Корпус 2 – Университетски театър. 28.05.2011 г. – 
09.00 часа, Корпус 1 – зала 501, 514.

112. Шеста научна конференция за докторанти с международ-
но участие „Млад научен форум за музика и танц”. Ръководител 
на екипа: проф. Димитър Христов, д.н., доц. д-р Милена Шушулова. 
Екип: проф. Елисавета Вълчинова-Чендова, д.н., проф. Явор Конов, д.н. 
28 – 29.05.2011 г. – 10.00 часа, Семинарна зала на Библиотеката на НБУ.

113. „Музика на немски език” – семинар на Барбара Фукс – Швей-
цария. Семинарът е включен в „Музикални субхоризонти”. Модератор: 
преп. Ермила Секулинова-Швайцер. 27 – 30.05.2011 г. – 14.00 часа, Кор-
пус 1 – зала 501 „Проф. Райна Михайлова”.
 
114. Концерт на Милена Моллова и Марио Хосен, посветен на 
24 май – празник на българската култура, просвета и славянската 
писменост. Програма: Ц. Франк, Кл. Дебюси, Фр. Шопен, Н. Паганини, 
П. Владигеров. 30.05.2011 г. – 18.00 часа, Огледална зала на Архиепископ-
ския дворец – Братислава (Словакия).
 
115. Концерт на студенти по оперно с диригент от класа на Борис 
Спасов. В програмата: Арии из опери на В. А. Моцарт, Фр. Чилеа, Ал. 
Йосифов, Ж. Масне, П. Хаджиев, Дж. Верди, М. А. Шарпантие, М. Глинка, 
М. Мусоргски. Участват: Гергана Толева, Росица Данова, Илиана Кенова, 
Владимир Горчаков. На рояла: Светозара Тонева. Режисьор на концерта: 
Владимир Горчаков.
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Година 2011, месец ЮНИ
 
116. Концерт на студенти и преподаватели от модул „Компютърно 
музициране и тонрежисура” и УПИЗ за компютърно музициране и 
компютърна звукообработка. Ръководител на екипа: проф. д-р Симо 
Лазаров. Програма на събитието: Изпълнение на живо на студенти и 
преподаватели от модул „Компютърно музициране и тонрежисура”. 
01.06.2011 г. – 18.00 часа, Парк пред стадион „Георги Аспарухов”.
 
117. Концерт на студенти по оперно пеене с диригент Деян Павлов. 
В програмата – известни арии и дуети от В. А. Моцарт, Г. Доницети, А. 
Дворжак, Ж. Масне, Дж. Пучини. На рояла: Ана Линчева. 01.06.2011 г. – 
18.30 часа, Корпус 1 – зала 501 „Проф. Райна Михайлова”.
 
118. „Животът и любовта”. Концерт – практически държавен изпит на 
Сребрина Минева. В програмата: Моцарт, Шуман, Лехар, Уебър. С учас-
тието и на студентите от програма „Музика”: Дарина Линкова и Наташа 
Пандазиева. На рояла: Ермила Швайцер. 03.06.2011 г. – 19.00 часа, Музи-
кален център „Борис Христов”.
 
119. Среща на организаторите и продуцентите на риалити формата 
„Екс фактор” – Нова телевизия, със студентите от програмите по му-
зика, за разясняване на условията на формата. Организатор на среща-
та: доц. Етиен Леви. 06.06.2011 г. – 16.30 часа, Корпус 1 – зала 511.
 
120. Департамент „Музика” и Клуб „Opera Uni” към Студентски 
съвет на НБУ представят „Пимпиноне” от Г. Ф. Телеман. Предпре-
миера – държавен изпит по оперна режисура на Йоана Бозаджиева. 
Музикална постановка: Любомир Денев. В ролите: Владимир Горчаков, 
Гинка Учкова, Данаил Григоров. 06.06.2011 г. – 18.30 часа, Корпус 2 – Уни-
верситетски театър.
 
121. Drums&Bass workshop. Водещи: Венко Поромански (ударни) и Иво 
Звездомиров (бас). Основна тема ще бъде дискусия за ролята и взаимо-
действието на баса и барабаните в популярните стилове поп, рок, фънк 
и др. Ще бъдат дадени конкретни музикални примери за подход към 
аранжименти, създаване на ритмически и хармонически линии, идеи и 
решения от практиката. 07.06.2011 г. – 16.30 часа, Корпус 2 – Университет-
ски театър.
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122. „Song of the Clown” – един проект на Милчо Левиев и НБУ. Тема: 
„Театралната музика на Панчо Владигеров, създадена 20-те години на ХХ 
век за спектаклите на Макс Райнхард за Дойчес Театър – Берлин”. Участ-
ват: Милчо Левиев – пиано, Вики Алмазиду – вокал, Стоян Янкулов – 
ударни, Венцислав Благоев – тромпет, Веселин Веселинов – Еко – контра-
бас, Ицко Финци – четец. Мениджър: Павлина Величкова. Представянето 
е част от програмата на 19 Международен театрален фестивал „Варненско 
лято”. 10.06.2011 г. – 19.30 часа, ДТ „Стоян Бъчваров” – Варна.
 
123. Концерт на студенти по поп и джаз музика с преподаватели 
Камелия Тодорова, Ангел Заберски и Илиян Парасков. 10.06.2011 г. – 
18.00 часа, Корпус 1 – зала 501.
 
124. Futur sound of Sofia – компютърно музициране на живо в клуб 
8-BIT. Авторска електронна музика и компилации & DG-ing на проф. 
д-р Симо Лазаров, д-р Росица Бечева и Венцислав Йорданов. Участ-
ват: Валерия Тухчиева, Ганчо Ганчев, Дариан Георгиев, Теодор Попов. 
11.06.2011 г. – 20.00 часа, Клуб 8-bit, ул. „Св. Св. Кирил и Методий” 27.
 
125. Концерт на Сара Костадиновска (арфа) и Наташа Пандазиева 
(мецосопран). Студентки на проф. Малина Христова и доц. Ирена Бръм-
барова. На рояла: Ермила Швайцер. В програмата произведения от: Ду-
сек, В. А. Моцарт, Дж. Росини, М. Глинка, Ж. Ибер, Дж. Томас, Матвеев, 
С. Костадиновска. 14.06.2011 г. – 16.30 часа, Корпус 1 – зала 501.
 
126. Концерт на студенти по народно пеене с преподавател Нелка 
Петкова. На рояла: Нелка Петкова. 14.06.2011 г. – 18.00 часа, Корпус 1 – 
зала 501.
 
127. Концерт на студенти по оперно пеене от НБУ с оркестър „Сим-
фониета” – Враца. В програмата: арии и ансамбли от популярни опери. 
Диригент: Деян Павлов. 16.06.2011 г. – 19.00 часа, Концертна зала – гр. 
Враца.

128. „Густав Малер в контекста на съвременността”. Концерт на Ал-
бена Кехлибарева – мецосопран и студенти от НБУ – Невена Арутюнян, 
Невена Продева и Евелина Елизарова, участници в Малеровия конкурс – 
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София. В програмата: Густав Малер, Макс Регер, Димитър Христов и др. 
21.06.2011 г. – 18.00 часа, Музикален център „Борис Христов”.
 
129. Лекция с малък клавирен рецитал на проф. Явор Конов, д.н, 
департамент „Музика” на НБУ: Себастиан дьо Бросар (1655 – 1730) и 
Речникът му по музика (2, 1705), епохата и оригиналът, българското из-
дание (София, 2010, превод и коментари Я. Конов); пиеси от Фр. Купрен 
Великия, Жан-Филип Рамо, Скрябин, Падеревски. 20 години НБУ. Старт 
на Постоянен семинар „Култура и музика”. 22 юни 2011, 18:00 ч., „Салон 
Гранд Хотел България – София” на „Книжарници Хеликон”.
 
130. Музикални интерпретации на студенти и преподаватели от де-
партамент „Музика” по изложени картини, графики и фотографии 
изработени от музиканти, лауреати от Конкурс-фестивал „Графи-
муза”. 22.06.2011 г., 17.00 часа, Галерия „Арте”.
 
131. Концерт на студенти от НБУ с преподавател доц. Марио Хосен 
със Симфониета – Враца. В програмата: Йозеф Хайдн, Камий Сен-Санс, 
Панчо Владигеров, Волфганг Амадеус Моцарт, Пабло Сарасате, Йоханес 
Брамс. Участват: Лиляна Кехайова, Павел Пенев, Лора Ганева, Биляна 
Югова, Александрина Миленова, Веселин Димитров, Наталия Тодорова, 
Преслав Ганев. Гост-солист: Антон Никулеску (Румъния). Диригент: Вале-
ри Вачев. 23.06.2011 г. – 18.30 часа, Градска концертна зала – Враца.
 
132. Департамент „Музика” и Софийска филхармония представят 
в цикъла „Отворено образование” лекцията „Фолклор и музика”. 
Професор Стефан Драгостинов ще говори за възможността „Драгостин 
Фолк – джуниър”, за златните български гласове от „Драгостин Фолк”, 
които са финалисти на конкурса на BBС „Нека народите пеят” 2011. Ще 
бъде направен кастинг за новата формация „Драгостин Фолк – джуниър”. 
24.06.2011 г. – 17.00 часа, Камерна зала „България”.
 
133. Участие на „Вокално фолклорно трио” – НБУ, с художествен ръ-
ководител доц. Георги Петков в Международен конкурс и фестивал 
„Фолклор без граници” – Добрич-Албена. 24 – 26.06.2011 г., гр. Добрич 
и к.к. Албена.
 

ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010-2011 ГОДИНА
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134. Концерт на студенти от НБУ с преподавател доц. Марио Хосен 
с Камерен оркестър „Орфей” – гр. Перник. В програмата: Й. С. Бах, 
П. Сарасате, Камий Сен-Санс, К. Гардел, А. Вивалди. Солисти: Хайгануш 
Нарадикян, Веселин Димитров, Жаклин Прейс, Павел Пенев, Преслав 
Ганев. Диригент: Райчо Христов. 30.06.2011 г. – 18.00 часа, Дворец на кул-
турата – гр. Перник.
 

Година 2011, месец ЮЛИ
 
135. Концерт – практически държавен изпит на Валери Градинар-
ски – китара, от класа на проф. д-р Панайот Панайотов. В концерта 
ще участват и Йорданка Христова, Свобода Боздуганова и Радо Казаков. 
Ще бъдат изпълнени солови китарни пиеси и хитове. 06.07.2011 г. – 
19.00 часа, Клуб „El Corazon”.
 
136. Студенти от Нов български университет представят операта 
„Любовен еликсир” от Гаетано Доницети на крепостта „Бабини 
Видини кули” с Видинската филхармония. Режисьор: доц. д-р Нина 
Найденова. Диригент: Деян Павлов. Хореограф: ас. Анна Пампулова. Кос-
тюмограф: ас. Яна Дворецка. Пиано: Ана Линчева. В проекта участват сту-
денти от департаментите „Музика”, „Театър”, „Дизайн и архитектура”. 
08.07.2011 г. – 21.00 часа, Крепост „Бабини Видини кули” – гр. Видин.

137. Вокален концерт на ученици от НМУ „Л. Пипков” и студенти от 
НБУ, с преподавател Росица Вълканова. Участват: Александър Митев, 
Венета Петрова, Георги Атанасов, Гергана Толева, Евелина Кръстева, Ки-
рил Шарбанов, Марио Арсенов, Мария-Магдалена Христова, Мартин Бо-
тев, Росица Стоилова, Росица Данова. На рояла: Лора Христова и Андрей 
Ангелов. В програмата песни, арии и дуети от Панчо Владигеров, Веселин 
Стоянов, Парашкев Хаджиев, Пьотр Илич Чайковски, Волфганг Амадеус 
Моцарт, Джузепе Верди, Джакомо Пучини и др. 14.07.2011 г. – РКИЦ – 
Мраморна зала, начало 18.00 часа.

НБУ, ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА”
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Година 2011, месец АВГУСТ

138. Концерт на Академичен оркестър „Орфеус” на НБУ в гр. Линц, 
Република Австрия. Солист и диригент: Марио Хосен. В програмата: Й. 
С. Бах, А. Вивалди, В. А. Моцарт, Н. Паганини, А. Пиацола. 09.08.2011 г. – 
19.00 часа, Аркадите на Общинската сграда – гр. Линц, Република Ав-
стрия.
 
139. Участие на студентски смесен хор „Фолк-джаз формация” на 
НБУ в Международен хоров конкурс в рамките на „Охридски хоров 
фестивал`2011”. Диригент: Георги Петков. 26. – 29.08.2011 г., гр. Охрид – 
Република Македония.
 

Година 2011, месец СЕПТЕМВРИ

140. Среща на студентите – първокурсници с преподавателите от 
департамент „Музика”. 30.09.2011 – 13.00 часа, зала 506.

ДЕЙНОСТ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2010-2011 ГОДИНА
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ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА”

Творческите изяви и изследвания на департамент 
„Музика” са в областта на музикално-сценичните жанрове: 
класическа музика, популярна музика, опера, фолклор, както 
и в сферата на художествената практика и интегрирането на 
музиката и новите компютърни технологии. Студентите 
от програмите по музика имат възможност за изяви на 
професионални сцени. Сътрудничеството на департамент 
„Музика” с български и международни организации 
осигурява актуален обмен на знания и идеи в областта на 
съвременното музикално и танцово изкуство. 

РЪКОВОДИТЕЛ: 
доц. д-р Милена Шушулова, НБУ, корпус І, офис 504А, тел. 
02/8110505, e mail: mshushulova@nbu.bg

СЪВЕТ НА ДЕПАРТАМЕНТА: 
доц. д-р Милена Шушулова (пиано, ръководител на депар-
тамента); проф. Милена Моллова, почетен професор на 
НБУ (пиано); доц. Марио Хосен, почетен професор на 
НБУ (цигулка); Стефан Драгостинов, почетен професор 
на НБУ (композиция, музикална теория); проф. Елисавета 
Вълчинова-Чендова, д.н. (история и теория на музиката, му-
зикално продуцентство, музикална критика и публицистика); 
проф. Румен Цонев, д.н. (музикален театър, композиция, 
вокални ансамбли); проф. Явор Конов, д.н. (теория на музи-
ката, полифония, музикална естетика, музикотерапия); проф. 
д-р Георг Краев (обреден фолклор); проф. д-р Панайот 
Панайотов (китара); проф. д-р Симо Лазаров (компютърно 
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музициране, синтезатор); проф. Росица Пръвчева (теория 
на музиката и солфеж); доц. д-р Георги Арнаудов (теория на 
музиката, хармония, композиция); доц. д-р Нина Найденова 
(режисура за музикални театри); доц. Албена Кехлибарева 
(камерно пеене); доц. Етиен Леви (поп и джаз пеене); доц. 
Димитър Василев (компютърни системи в звукозаписа, тон-
режисура); доц. Георги Петков (музикален фолклор); гл. ас. 
д-р Борислав Дочев (китара, камерна музика, компютърни 
нотни програми); гл. ас. д-р Росица Бечева (синтезатор, ком-
пютърно музициране, солфеж); гл. ас. д-р Маргарита Кръс-
тева (хореография; фолклор); ас. д-р Стела Атанасова (ком-
пютърни технологии в музиката, звукообработка); д-р Ермила 
Секулинова-Швайцер (камерно пеене, вокални ансамбли, 
съпровод); д-р Павлина Величкова (теория на музикалните 
елементи; хорово дирижиране, музикален мениджмънт); ас. 
Ангел Заберски (импровизации; оркестър); ас. Златка Злат-
кова (пиано); Милко Милков (пиано); Десислава Щерева 
(пиано); Илиана Тодорова Байчева (пиано, камерна музика); 
Симеон Симеонов (актьорско майсторство за оперен театър); 
Наталия Бохос Афеян (класическо пеене); Корепетиция: 
Ана Линчева, Юлиан Янев.

ПРОГРАМИ 
В НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

в професионална област
8.3. Музикално и танцово изкуство

БАКАЛАВЪРСКА ПРОГРАМА „МУЗИКА”
Специализации
- Класическа музика (класически инструмент и класическо пеене)
- Поп музика (поп/джаз инструмент и поп/джаз пеене)
- Народна музика и хореография (народна хореография, народен 

инструмент, народно пеене)
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- Компютърно музициране и тонрежисура (тонрежисура и 
компютърно музициране)

- Управление и продуцентство в музикалните изкуства

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 
„МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО МАЙСТОРСТВО”  

Специализации на български и на английски език
- Специализация: Класическо пеене 
- Специализация: Класически инструмент 

(съответният инструмент) 
- Специализация: Поп/джаз пеене 
- Специализация: Поп/джаз инструмент 

(съответният инструмент) 
Специализации на български език
- Специализация: Народно пеене 
- Специализация: Народен инструмент 

(съответният инструмент) 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 
 „ТОНРЕЖИСУРА И КОМПЮТЪРНА МУЗИКА” 

- Специализация: Тонрежисура  
- Специализация: Компютърна музика  

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 
„КОМПОЗИЦИЯ И ДИРИЖИРАНЕ”

Специализации на български и на английски език
- Специализация: Оркестрово дирижиране 
- Специализация: Хорово дирижиране 
- Специализация: Композиция 
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МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА 
„МУЗИКАЛНО ПРОДУЦЕНТСТВО” 

- Специализация: Музикален продуцент 

МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „МУЗИКАЛЕН ТЕАТЪР И ТАНЦ” 
- Специализация: Музикална и оперна режисура 
- Специализация: Хореография на модерния танц 
- Специализация: Хореография на българския фолклорен танц 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА „МУЗИКА” 
Модул МУЗИКАЛНО ИЗПЪЛНИТЕЛСКО МАЙСТОРСТВО
Модул МУЗИКОЗНАНИЕ И МУЗИКАЛНО ИЗКУСТВО

ПРОГРАМНИ ДИРЕКТОРИ:  
Преп. Ана Линчева     
e-mail:  аlincheva@nbu.bg 
тел. 02/8110555, офис: 504А, І корпус 

гл. ас. д-р Борислав Дочев    
e-mail:  bdochev@nbu.bg
тел. 02/8110555, офис: 504А, І корпус 

СЕКРЕТАР НА ДЕПАРТАМЕНТ „МУЗИКА”: 
Ирина Минева 
e-mail:  imineva@nbu.bg 
тел. 02/8110505, офис: 504А, І корпус 
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