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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф. д-р Мария Атанасова Самоковлиева за материалите на гл. ас. д-р 

Тодорка Малчева Иванова, представени по конкурс за научното звание „доцент“ 

по специалност „Музикален фолклор“. 

 

 

 

Конкурсът е обявен в ДВ бр. 68 от от 2.07.2013 г. по направление „Музикално и 

танцово изкуство Музикознание и музикално изкуство - музикален фолклор“ в катедра 

„Теория и история на музиката“ на Шуменския университет „Епископ Константин 

Преславски“. 

 

Гл.ас. д-р Тодорка Малчева Иванова е родена на 09.01.1960 г. в град Попово. 

През 1982 г. завършва факултет „Музикална педагогика“ във ВМПИ (сега АМТИИ) - 

Пловдив и придобива професионална квалификация „музикален педагог“.  От 1982 г. до 

1985 г. е преподавател по музика в ЕСПУ „Хр. Ботев“ в град Попово. През 1985 г. чрез 

конкурс постъпва като асистент по музикален фолклор в Музикалния факултет на 

Шуменския университет. През 1989 г. е избрана за старши асистент, а през 1993 г. - за 

главен асистент. 

През 2007 г. защитава успешно дисертационен труд на тема „Делото на Дико 

Илиев в българската музикална култура“, за което й е присъдена научната и 

образователна степен „доктор“. 

В настоящия конкурс кандидатката представя следните материали за 

рецензиране -  монографията „Чешките капелмайстори в Шумен и българския 

музикален фолклор. Педагогическо  капелмайсторско присъствие“ - 2012 г.,  учебните 

помагала „Музикален фолклор – в помощ на студента“, 2008 г.,  „Методически насоки 

за теренно проучване на българския фолклор в учебния процес  със студенти“, 2012 г., и 

„Педагогическа система за овладяване на музикално-фолклорните диалекти в 

България“, 2013 г., 31 научни статии и три доклада, четени на научни конференции. 

Монографията „Чешките капелмайстори в Шумен и българския музикален 

фолклор. Педагогическо капелмайсторско присъствие“ се състои от увод, четири глави 
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и заключение. В увода се изясняват целта и задачите на представеното изследване, а 

именно,  подробно разглеждане дейността и творчеството на чешките капелмайстори, 

живели и работили в Шумен в края на 19 в. и началото на 20 в. и връзката им с 

българския музикален фолклор. В глава първа се прави подробен обзор на присъствието 

на различни чешки специалисти в Шумен след Освобождението, като се акцентира на 

музикантите - капелмайстори и педагози. Подробно е разгледан житейският им път и 

творческата дейност преди и след идването им в България. В глава втора е анализирана 

предимно тяхната музикално-педагогическа дейност, свързана с обучаването на 

младите български инструменталисти в изпълнителските военни състави. Акцентирано 

е и на педагогическата работа на чешките музиканти като учители по музика в училище 

или преподаватели по отделен музикален инструмент. В глава трета усилията на 

кандидатката Тодорка Малчева са насочени към разглеждане на творчеството на 

чешките музиканти и опитите им за претворяване на предимно западноевропейска 

танцова музика – мазурки, полки, валсове. Те са едни от първите музиканти, които 

представят достиженията на западноевропейската музикална култура в освободена 

България. В глава четвърта е анализирано наличието на български фолклорни 

интонации в творчеството на чешките музиканти. Авторката подробно откроява 

присъствието на български градски фолклор, на революционни, патриотични и лирични 

градски песни и на градски песни с белези, характерни и за селската народна песен. 

Специално място е отделено на претворяването на българския традиционен 

песенен и танцов фолклор в творчеството на чешките музиканти, живели в края на 19 в. 

и началото на 20 в. в Шумен. Подробно са анализирани редица творби, в които са 

включени мелодии от български хора и танци, като някои от тях са записани съвсем 

правилно в типичните за българския музикален фолклор неравноделни размери. Много 

ценни са изводите на авторката, че чешките капелмайстори в Шумен не само подготвят 

военни оркестри  и съчиняват оригинални произведения, в които претворяват български 

народни мелодии, но са и едни от първите музикално подготвени педагози в България. 

Със своята сериозна педагогическа дейност те поставят основите на музикално-

теоретичната ни наука. 

Трудът „Чешките капелмайстори в Шумен и българският музикален фолклор. 

Педагогическо капелмайсторско присъствие“ на д-р Тодорка Малчева е задълбочено 

изследване с приносен характер за нашата музикална фолклористика. В него подробно 

е разгледана  дейността на чешките капелмайстори като първи композитори, 
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претворили музикалния ни фолклор в своите творби, като първи педагози поставили 

началото на музикалната ни педагогика и спомогнали за развитието на Шумен като град 

с европейска култура. 

Гл. ас. д-р Тодорка Малчева представя три учебни помагала - „Музикален 

фолклор – в помощ на студента“, 2008 г., „Методически насоки за теренно проучване на 

българския фолклор в учебния процес със студенти“, 2012 г. и „Педагогическа система 

за овладяване на музикалнофолклорните диалекти в България“, 2013 г. 

Учебното помагало „Музикален фолклор – в помощ на студента“ представлява 

добре  замислен сборник от народни песни и инструментални мелодии, подредени в два 

раздела – метроритмика и музикалнофолклорни области. Удачно подбраните песни 

убедително представят голямото метроритмично и диалектно разнообразие на нашия  

музикален фолклор. Добре би било да се обособи и раздел, в който да се илюстрира и 

голямото разнообразие от ладотонални структури, разпространени във всички райони 

на страната ни. Това би довело до по-цялостно овладяване на музикалнофолклорния 

материал. 

Във второто учебно помагало „Методически насоки за теренно проучване на 

българския фолклор в учебния процес със студенти“ д-р Тодорка Малчева си поставя 

амбициозната задача за разясни на студентите същността и значението на теренната 

фолклорно-проучвателска дейност. В първия раздел подробно са разгледани понятията 

„терен“, „теренна фолклорна дейност“, различните етапи на теренната фолклорна 

дейност, както и методите, използвани при теренната работа – наблюдение, включено 

наблюдение и интервю. Много ценни за теренната работа на студентите са приложените 

тук примерни въпроси, необходими при провеждане на интервю с анкетирания 

изпълнител. Подробно са описани и необходимите качества, които трябва да притежава 

работещия на терена, така нар. теренист, а именно, мотивираност, амбициозност и 

целенасоченост. Важни са и неговите умения за общуване, за удачен избор на 

информаторите, за боравене с най-модерните технически средства за документиране, 

както и неговата прецизна наблюдателност. 

Във втория раздел на това помагало авторката представя резултати от няколко 

фолклорно теренни проучвания на студенти от Шуменския университет от различни 

селища в Тервелско, Велико Търновско, Варненско и град Малко Търново. Споделени 

са някои локални различия в обредните практики при обичаите Игнажден, Бъдни вечер, 

Коледуване, Кукеровден, Сирна неделя, Пали кош, Филеци, Нестинарство и Сватба. 
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Цитирани са и част от събраните народни песни – коледарски, хороводни, седенкарски 

и сватбарски,  като някои от тях са записани за първи път, т.е. не се срещат в 

публикуваните до днес сборници. В заключението на разглежданото помагало авторката 

изтъква значението на теренната фолклорна дейност на студентите за тяхната бъдеща 

научно-изследователска дейност. 

Учебното пособие „Методически насоки за теренно проучване на българския 

фолклор в учебния процес със студенти“ е много ценно и навременно помагало за 

работата на студентите при усвояването на нашия уникален музикален фолклор. 

Събирателската работа (записване, архивиране и анализиране) на фолклорните творби е 

важен момент в научноизследователската подготовка на студентите като бъдещи 

музиканти-изследователи и фолклористи. 

Третото учебно пособие „Педагогическа система за овладяване на 

музикалнофолклорните диалекти в България“ е предназначено за широк кръг 

специалисти и любители на българския музикален фолклор, но най-вече то би ползвало 

студентите по музика от висшите учебни заведения и учениците и преподавателите от 

средните музикални училища. За всяка музикалнофолклорна област са дадени кратки 

сведения за местоположение и граници, население, песенно творчество, метроритмика, 

ладотоналност, традиционни танци и хора, традиционни музикални инструменти и 

инструментална музика, индивидуални изпълнители, събирачи на музикалния фолклор 

и др. Към всяка музикалнофолклорна област е приложена и съответната литература. 

Особено полезни за учащите и любителите на българския музикален фолклор са удачно 

включените задачи, въпроси и тестове към всяка разглеждана музикалнофолклорна 

област, които ще допринесат за по-доброто усвояване и запаметяване на изучавания 

материал. 

Третото пособие на д-р Тодорка Малчева „Педагогическа система за овладяване 

на музикалнофолклорните диалекти в България“ предлага оригинална система за 

изучаване, осмисляне и запаметяване на най-важните особености на музикалния 

материал от различните музикалнофолклорни области в България. Тази интересна 

система за овладяване на конкретен учебен материал би    могла да се приложи  с успех 

и в други раздели на дисциплината „Музикален фолклор“. 

Към своята научна продукция – монография и три учебни помагала гл. асистент 

д-р Тодорка Малчева предлага за разглеждане и 31 научни публикации, отпечатани в 

различни научни издания в Шумен, Варна, Бургас, Стара Загора, Смолян и др. В тях се 
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разглеждат важни и интересни проблеми, свързани  с учебния процес по музикален 

фолклор („Едно педагогическо проучване на учебния процес по музикален фолклор“, 

2013  г.,  „Фолклористичното теренно проучване на студентите в учебния процес“, 2012 

г.). В няколко статии се проследява мястото и ролята на музикалния фолклор при 

възпитанието на децата (“Общуването на децата от предучилищна възраст с българския 

музикален фолклор“, 2012, “Пролетните празници в Добруджанския край във 

възпитателно-образователния процес с 3-4- годишните деца от детската градина“, 2012), 

а също така и значението на духовите оркестри за музикалния живот в България 

(“Военните духови оркестри и техния принос за българската фолклорно-

инструментална практика“, 2010 г., „Приносът на Дико Илиев за българската музикална 

култура“, 2008 г.) В редица статии се разглеждат също така проблеми, свързани с 

обучението по акордеон (“Към проблема за преодоляване на физическото напрежение 

при свирене на акордеон“, 2003 г., „За развитието на музикалната памет в обучението по 

акордеон“, 1998 г., „Формиране на някои умения и навици за самостоятелна работа чрез 

обучението по акордеон“, 1991 г.) 

Успоредно със своята научно-изследователска работа д-р Тодорка Малчева 

Иванова развива и интензивна педагогическа дейност. Като дългогодишен преподавател 

по акордеон в Шуменския университет „Епископ  Константин Преславски“ тя подготвя 

десетки студенти-акордеонисти. През 2002 г. подготвеното от нея студентско дуо от 

студентите Роман Господинов и Николай Атанасов печели  поощрение на  Първия 

национален конкурс за акордеонисти  „Танцуващи клавиши“ в Нови пазар. Нейни 

студенти – акордеонисти участват в редица концерти, организирани от Педагогическия 

факултет към Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“, а така също 

от Обединена школа по изкуствата „Анастас Стоянов“ - Шумен. 

Д-р Тодорка Малчева е също така дългогодишен преподавател по дисциплината 

„Музикален фолклор“. Тя разработва лекционни курсове по дисциплината „Музикален 

фолклор“ за образователна степен „бакалавър“ на специалност ПОМ и по дисциплината 

„Фолклор и съвременност – методика на теренно проучване“ за образователна степен 

„магистър“ на специалност ПОМ. Д-р Тодорка Малчева разработва и няколко учебни 

програми по дисциплините „Музикален фолклор“ и „Български народни танци“ за 

образователна степен „бакалавър“ на специалност ПОМ и учебна програма по 

дисциплината „Фолклор и съвременност – методика на теренно проучване“ за 

образователна степен „магистър“ за специалност ПОМ. В тези учебни програми тя 
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въвежда някои нови изисквания за реализиране на самостоятелна работа от студентите 

за по-успешно усвояване на конкретния материал. Всяка учебна година д-р Тодорка 

Малчева е научен ръководител на редица студенти-дипломанти и докторанти. 

 

От всичко изложено до тук може да се заключи, че д-р Тодорка Малчева Иванова 

развива много успешна научна и педагогическа дейност. Нейните научни трудове 

допринасят съществено за развитието на българската музикално-фолклорна наука, за 

подготовката на добри специалисти, бъдещи фолклористи – педагози и изследователи. 

Като имам предвид приносния характер на нейните научни трудове и успешната 

педагогическа дейност предлагам на Научното жури да присъди на гл. асистент д-р 

Тодорка Малчева Иванова научното звание ДОЦЕНТ.   

 

 

 

18. 11. 2013 г.                            РЕЦЕНЗЕНТ: 

 

София                                        (Проф. д-р Мария Самоковлиева) 


