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ОСНОВНИ  РЕЗУЛТАТИ 
 

Така представеният проект е ориентиран към проучване, анализиране и 

апробиране на актуални и иновативни историко-теоретични изследвания в областта 

на българската музикална култура чрез музикално-теоретичните дисциплини в 

образователния процес по музика.   

Целите, които си постави изследователският колектив в процеса на работа по 

проекта, са ориентирани към анализиране на традиционни и актуални теоретични 

проучвания по конкретизираната тематика, реализиране на нови историко-

теоретични изследвания, както и прилагане на научно-изследователските 

достижения в научната сфера, в учебната и практическа подготовка на студентите. 

Не на последно място, проектът си постави за цел да провокиране изследователската 

дейност на колектива за постигане на висококачествен научен продукт в областта на 

националната музикална култура чрез иновативните музикално-теоретични 

изследвания.  

Въз основа на това задачите, които бяха реализирани, включиха открояване и 

усвояване на установените изследователски тенденции в тематичната насока до 

момента, тяхното аналитично проучване, прилагане в учебния процес и 

предоставянето им като достояние на широките научни среди. На тази база бе 

постигнато на първо място обогатяване на научните изследователски познания, 

отразяващи иновативните тенденции в българската музикално-културната среда, 

както и разширяване на познавателната дейност чрез повишаване резултатността на 

учебния процес и подобряване на неговия качествен продукт.  

За да бъдат адекватни и целесъобразни получените постижения, методологията в 

процеса на работа бе насочена към изучаване на вече реализирани проучвания в 

научните среди, както и към представяне на нови насоки в тази област – резултат на 

индивидуалните аналитични търсения.  

Творческите инициативи по проекта генерираха следните резултати: 

 Разучени бяха традиционни и актуални постановки по проблема; 

 Установиха се нови авторски изследователски тези; 

 Разработиха се възможности за прилагане на реализираните иновативни 

историко-теоретични проучвания в образователния процес по музика; 



 Констатира се, че употребата на продуцираните аналитични прочити в учебния 

процес допринася за оптимизиране на познавателната дейност; 

 Стимулира се изследователската дейност на колектива за генериране на нови 

висококачествени научни идеи в областта на музикално-теоретичните  

проучвания, отразяващи актуални процеси в българската музикална култура;  

 Разширява се кръгът от историко-теоретични изследвания, представящи и 

обогатяващи българската музикална култура. 

Така констатираната резултатност от дейността по проекта отразява разширяване 

на ресора от съответни историко-теоретични анализи, обогатяване на българската 

музикална култура и на тази база – оптимизиране познанията на културни дейци, 

научни работници и студенти. А това осигурява  градивно усвояване на творческата 

продукция.  

Научно обоснованите резултати са публикувани в специализирани тематични 

издания, годишници на ВУЗ, сборници с научни доклади, в електронни формати – 

някои от тях с IF. Ето защо акцент във финансовите разходи бе реализацията на 

крайния продукт – публикуване (такси правоучастия и командировки) на 

изследователските резултати, което дава възможност за оповестяване и ориентиране 

на всички научни дейци в тематичната област.  

Разработките представляват интерес за широката академична общност; за 

културната общественост; за всички студенти, чиито специалности са със следната 

насоченост: музикално-теоретична, музикално-педагогическа, музикално-

изпълнителска, т.е. в широк спектър на музикалната наука. Реализираните 

изследвания провокират висока успеваемост и продуктивност в много области, което 

от своя страна е неоспорима основа за успешно професионално развитие и 

реализация. Всичко това определя проведените проучвания като още по-ценни, 

както за музикалната култура и наука, така и за музикалното образование. 
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