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Преславски” 

 

І. МОНОГРАФИЯ 

 

„Чешките капелмайстори в Шумен и българският музикален фолклор. 

Педагогическо капелмайсторско присъствие”, Университетско издателство „Еп. К. 

Преславски”, Шумен, 2012. 

 

Монографичният труд представлява научно изследване на „шуменските” чешки 

капелмайстори като анализира тяхното творчество, живот и дейност в град Шумен. 

Предвид отдалечеността във времето, проучването е осъществено на база архивни 

документи и материали, статии от периодичния печат, както и издания, свързани с 

оркестровото дело в града.  

Монографията е структурирана в увод, четири глави и заключение.  

УВОДНАТА  ЧАСТ  откроява отсъствие на научен анализ за връзката на чешките 

капелмайстори в Шумен с българския музикален фолклор. Към днешна дата не е 

провеждано и научно изследване за педагогическото им присъствие в града. Насочва се 

вниманието към явленията чужденци-капелмайстори и военни духови оркестри у нас в 

края на ХІХ и началото на ХХ век – значението им за българската музикална култура, 

за развитие на оркестровото дело и утвърждаване на националния профил в 

българското музикално творчество.  

В  ГЛАВА  І  е прецизирано чешкото миграционно присъствие в Шумен и е 

реализирано негово социално категоризиране. В този контекст се акцентира върху 

капелмайсторското представителство. Реализира се биографичен прочит на 

„шуменските” чешки капелмайстори, разгърнат на две нива: до идването им в България 

и по време на пребиваването им в града.  

ГЛАВА  ІІ  е посветена на музикално-педагогическата им дейност. В тази насока 

знакова е изявата на музикантите във военно-духовите оркестри, изразяваща се в 

обучаване на инструменталисти за изпълнителските състави, на сигналисти и 

барабанчици към военните поделения. Разглежда се и обществената музикално-

педагогическа дейност на „шуменските” чехи като учители по музика в училище и по 

музикален инструмент (пиано, цигулка).   

ГЛАВА  ІІІ  характеризира спецификата в творчеството на капелмайсторите в 

Шумен. Коментира се тази насока в техните композиции, открояваща присъствието на 

европейска танцова музика, посредством което чехите стават транслатори на своята 

професионално развита музикална култура. 

ГЛАВА  ІV  е акцент в монографичното изследване. Анализирано е 

претворяването на българския градски фолклор (революционни, патриотични, лирични 



градски песни, както и такива с белези на селската ни народна песен) в творбите на 

чешките капелмайстори. Проучена е и употребата на българско традиционно песенно и 

танцово творчество, посредством което, от една страна, българското хоро става 

задължителен елемент в репертоара на военните оркестри (не само в Шумен), а от 

друга – чешките професионални музиканти показват пътя на шуменските творци и 

обществеността за създаването на български творби и за формиране на национален 

стил в нашата музикална култура.  

В  ЗАКЛЮЧЕНИЕ  се конкретизират основните приноси, които монографичният 

труд реализира: 

1. Отразява в единно научно издание дейността на всички чешки капелмайстори, 

изявили се в Шумен. 

2. Представя аналитичен прочит на тяхното творчество, въз основа на който се 

извеждат изводи за насочващата роля на капелмайсторите в Шумен за развитието на 

оркестровото дело, за формирането на национален стил чрез претворяване на 

българския фолклор и по този начин отдават своята дан за цялостно формиране на 

българската музикална култура. 

3. Изследва разнопосочната педагогическа дейност на музикантите. 

4. Предлага стройна систематизация на социалното категоризиране на чешкото 

присъствие в Шумен. 

5. Излага биографично периодизиране на житейското им присъствие. 

Всичко това неоспоримо доказва значението и градивната дейност на 

„шуменските” чешки капелмайстори. Анализът на творчеството им го определя като 

знаков ориентир за интонационните тенденции в града за коментирания период от 

време. Насочване вниманието към българския фолклор посредством претворяването му 

в композиции е почин, достоен за адмириране. Така тяхното присъствие е определящ 

етап във формирането на оркестровото дело, на инструменталната музикална практика 

и е с основополагащо значение за българската музикална култура и педагогическото 

дело в Шумен.  

 

ІІ. УЧЕБНИ ПОМАГАЛА 

 

1. „Музикален фолклор – в помощ на студента”, Университетско издателство 

„Еп. К. Преславски”, Шумен, 2008 г. 

„Музикален фолклор – в помощ но студента” е предназначено за студенти от 

висшите училища, ученици и за всички, които се вълнуват от българските фолклорни 

мелодии. 

Изданието предлага находчиво подбран музикален материал в тази област. Целта 

на учебното пособие е да привлече и насочи вниманието към българската традиционна 

звучност и нейните специфични прояви като на тази база се даде възможност за 

запознаване и овладяване основно на музикалнофолклорните метроритми и на 

диалектното мелодично присъствие. 

Ръководството е структурирано в два раздела: Метроритмика и 

Музикалнофолклорни диалекти.  

Организирането на ПЪРВИ раздел е насочено към осигуряване на възможност за  

оптимално осъзнаване на българските метроритмични форми и по този начин да се 

реализира тяхното усвояване. За целта систематично и последователно е представено 

метроритмичното многообразие на нашия фолклор. Пъстротата на българския 

фолклорен метроритъм е разгърната чрез подходящи мелодични образци, лесни за 



възприемане, запяване и заучаване. Реализиран по този начин, мелодичният подбор по 

тематичното направление способства метроритмичната възприемчивост. 

ВТОРИ раздел има за задача да разкрие красотата и спецификата на фолклорната 

звучност от различни области в нашата страна. Избрани са съответни мелодични, 

популярни и емблематични народни песни, предоставящи възможност за максимален 

досег до българската народна душевност и за осъзнаване на българската 

народопсихология.   

 

2. „Методически насоки за теренно проучване на българския фолклор в 

учебния процес със студенти”, Университетско издателство „Еп. К. Преславски”, 

Шумен, 2012 г. 

„Методически насоки за теренно проучване на българския фолклор в учебния 

процес със студенти” е учебно ръководство, чиято основна задача е да доближи 

студентите до корените на фолклорното ни наследство, да ги въплъти в локалната 

атмосфера с цел получаване на оптимална информация за местни повече или по-малко 

съхранени традиционни практики и на тази основа да се задълбочи интересът и 

уважението към изконно българското.  

Целта е провокирана от следните насоки в развитието на нашето съвремие. 

Динамизмът и мобилността на настоящето ориентират към трансформиране на 

българския фолклор и към представянето му в съвременни контексти – в индивидуални 

или глобални очертания, които открояват народното творчество в модерна светлина. 

Тази реалност напълно естествено поражда заинтересованост към фолклорни изяви, 

към традиционната звучност, към автентичните песенни, танцови и инструментални 

изпълнения, както и към техните модернизирани варианти. 

Активизирането на медиите (радио и телевизия), на всички средства за масово 

осведомяване, издаването на сборници с песенни и инструментални мелодии  от 

различни области, тиражирането на монографии и периодика в тематичната насоченост 

дават възможност за звуково, визуално и теоретично представяне на съхранения 

автентичен фолклор, на неговото модифициране, на локално-регионалните му 

взаимодействия. Но като се има предвид, че все още съществуват селища и райони със 

съхранена традиция, винаги можем да установим непроучени в дълбочина моменти и 

детайли от народното ни творчество.  

От друга страна е фактът, представящ варирането на фолклора във времето и 

пространството, обясняващ се с реализирането на нови записи, някои от които са 

варианти на традиционната мелодика, пренесени в годините. Всички тези 

обстоятелства мотивират продължаването на теренните проучвания в тази област. 

Изложената мотивация ориентира към основните насоки на теренната фолклорна 

дейност към днешна дата: проучване присъствието на запазени през годините 

автентични мелодични образци, както и на техните трансформации, обработки и 

аранжименти, широко разпространени в съвременните условия; изследване на 

традиционни формати, предавани или реставрирани от поколенията. В този дух в 

общественото пространство се налага значимото изискване за постоянното събиране и 

изучаване на народното ни творчество и установяване на разпространението му сред 

подрастващите – инициатива, целяща съхранението на нашия фолклор и българското и 

неговото предаване и запазване за младите хора и идните поколения.  

Като изходно начало са конкретизирани основните методически насоки за 

проучвания на терен и съответният понятиен апарат. Анализирани са понятията „терен” 

и „теренна фолклорна дейност”, етапите на локалното изследване – подготовка, 



осигуряване и реализиране. Обяснени са теренни методи и поведенческият апарат на 

терениста-изследовател. 

В потвърждение на теоретичните обосновки са цитирани моменти и резултати от 

организирана студентска теренна дейност.  

В заключение се акцентира върху значимостта на фолклорния теренен анализ в 

учебния процес на висшето образование. Работата на терен е студентска научно-

изследователска дейност, фактор за съприкосновено опознаване на традициите, за 

разширяване и задълбочаване на познанието. 

Актуалността на учебното пособие се обяснява с даването на възможност за 

формиране на навици за изследователски труд, което единствено стимулира 

интелектуалното развитие. 

 

3. „Педагогическа система за овладяване на музикалнофолклорните диалекти 

в България”, Шумен, 2013 г. 

„Педагогическа система за овладяване на музикалнофолклорните диалекти в 

България” е учебно пособие, което си поставя за цел да бъде в помощ на студентите 

при изучаване на дисциплината „Музикален фолклор”; на учениците и преподавателите 

в Музикалните училища; на учителите по музика в СОУ.  

Пособието е насочено към:  

1. Оптимално обобщение на знания, проучвания и сведения за 

музикалнофолклорните диалекти в България. 

2. На тази база и въз основа на системата от задачи, въпроси и тестове се цели 

постигане на трайно усвояване на диалектните фолклорни специфики.  

3. Разгърнато в такъв формат, изданието катализира интереса към българските 

традиции и се явява оптимално средство за възприемане на локалния автентичен 

фолклор.  

Ръководството е разработено на две нива. Първата насока реализира обобщено 

представяне на различните фолклорни диалекти в България на база синтезиране на 

научните изследвания и теренните проучвания на изявени български фолклористи до 

момента. Посочената литература след всяка област е в помощ на интересуващите се за 

разширяване на познанията.  

Акцент в пособието е второто ниво, представящо система от задачи, въпроси и 

тестове по отделните тематични направления (фолклорните области). За всеки раздел 

(фолклорен диалект) са подготвени, систематизирани и представени две форми за 

проверка на усвоените знания. Първата форма предлага конкретизирани задачи и 

въпроси, които насочват вниманието към основните моменти на съответната локална 

фолклорна култура. В същата насока е и различно структурираният втори проверочен 

формат. Реализиран под формата на тест, той дава възможност за повече разсъждаване, 

анализиране и извеждане на точно усвоеното съдържание.  

Така организираната педагогическа система се явява необходим и задължителен 

компонент при усвояването на материята. 

 

ІІІ. ПУБЛИКАЦИИ  В  НАУЧНИ  СПИСАНИЯ  И  СБОРНИЦИ 

1. Едно педагогическо проучване за учебния процес по музикален фолклор. В: 

Сборник научни трудове „Иновации в образованието”, Шумен, 2013, с. 315-323. 

Статията представя педагогическо научно търсене за учебния процес по 

музикален фолклор. Проучено е вплитането на български градски мелодии в 



композиционното творчество на чешките капелмайстори, което е красноречив 

показател в следните насоки. 

1. Посредством този свой композиционен похват музикантите пресъздават част от 

звуковата атмосфера в България след Освобождението, което към днешна дата е 

изключително ценен музикален документ.  

2. Като нация, борила се за своята свобода, чрез претворяването на революционни 

и патриотични български градски песни в творбите си чешките капелмайстори 

изразяват съчувствие и съпричастност към изживяното от българите през изминалото 

петвековие и по този начин отдават нужното уважение на народа ни. 

3. Така реализиран (чрез аранжирането на революционно-патриотични градски 

песни), техният композиционен стил документира преди всичко душевното състояние 

на българина, който винаги ще помни непосилното си минало. 

Осъщественото фолклорно изследване допълва и разширява теоретичните 

познания на обучаваната аудитория по тематичното направление и е със значителен 

принос в няколко насоки: активира познавателната активност на студентите; стимулира 

тяхното творческо търсене за реализиране на нови и разностранни проучвания и от 

самите тях; катализира любознателност в различни аспекти на учебната дисциплина; 

разширява интелектуалния кръгозор; спомага за формирането на обучени педагози с 

неоспорима теоретична подготовка. 

Всичко това определя педагогическите научни търсения като важен и ръководен 

фактор за учебния процес по музикален фолклор от гледна точка на обогатяване на 

българската музикално-фолклорна култура, съхраняване на нашите традиции и 

провокирането на нови творчески импулси за повече информираност в полза на 

обучаваните. 

 

2. Фолклористичното теренно проучване на студентите в учебния процес. В: 

Сборник „Образование и квалификация на педагогическите кадри. Приложно-

практически аспекти”, част ІІ, Варна, 2013, с. 317-325.       

Статията визира аспект от методическата работа по дисциплината „Музикален 

фолклор” във ВУЗ, представящ педагогически проект за разгръщане на 

фолклористично теренно проучване.  

Като начален етап в този формат се представят насоките на методиста, които е 

необходимо да бъдат съблюдавани при реализирането на такъв тип проучване. 

Анализират се основните етапи при работата на терен, както и организиране на 

подготовката за целта. Коментират се удачни подходи на терениста с цел извличане на 

оптимална информация от интервюираните информатори.  

Следващият момент документира елементи от нашата фолклорна обредност, 

установени и представени от студенти-теренисти. В този дискурс на лице са особено 

оригинални събрани и записани локални специфики от нашата обредност.  

В обобщение се извежда значимостта на организираните теренни изследвания. Те 

са важни с това, че провокират и катализират интерес към българския фолклор, към 

неговото опознаване и проучване. Стимулира се досегът с локалната обредност, с 

нейната оригиналност и присъствие в съвремието. И не на последно място, работата на 

терен разширява и обогатява учебно-познавателния процес, дава възможност за 

реализиране на научно-изследователска работа в полза на българската фолклорна 

традиция.  

 

3. Пролетните празници в Добруджанския край във възпитателно-

образователния процес с 3-4 годишните деца от детската градина (в съавт. с Г. 



Алексиева). В: Сборник „Образование и квалификация на педагогическите кадри. 

Приложно-практически аспекти”, част ІІ, Варна, 2013, с. 83-95.     

Статията представя особено оригинален подход с 3-4 годишни деца в детската 

градина, целящ запознаване на детската аудитория с пролетните добруджански 

празници посредством атрактивния традиционен формат седянка. Всичко това е с цел 

възпитаване на децата в родолюбие и уважение на родните традиции.  

Като символ на победата на пролетта и живота над зимата и нейната непробудна 

природа пролетната добруджанска обредност е весела и жизнерадостна, изпълнена с 

красота и вяра. Най-привлекателни нейни елементи за 3-4 годишните са игрите и 

песните, които са съпровождали оратници, урбалки, символизиращи възраждащата се 

природа. Стихотворения, песни, гатанки, скоропоговорки, народни игри, танци и 

наричания – тези моменти от нашето народно творчество са използвани за запознаване 

на децата с пролетните обичаи в Добруджа.  

При пресъздаване на народен обичай в детската градина трябва да се намери 

такава форма, при която детето да е едновременно и активен слушател, възприемащ 

народната мъдрост, и същевременно да е пряк участник, който пее, танцува, отгатва и 

т.н. Именно селската седянка дава възможност за това. Предвид възрастовите 

особености на децата и устойчивостта на тяхното внимание, бе прецизирано 

продължителността на занятието да не надвишава 25 минути. Средоточие на 

проведения празник е постигане ефект на забавление въз основа научени добруджански 

песни в тематичното направление.  

Организирането на формàта (седянка) отразява всички пролетни празници – 

Благовец, Лазаровден, Връбница (Цветница), Великден и Гергьовден като тяхното 

представяне се разгръща посредством обобщаване знанията на децата за обредността с 

помощта научени песни, гатанки, танци, стихчета, наричания за плодородие и здраве. 

Възпроизвеждането на седянката протича изключително емоционално сред деца и 

родители. Учебни занятия от този вид са изключително ценни в няколко насоки. 

Пресъздаването на нашия фолклор по този начин е особено значимо за възпитаване на 

детската аудитория в любов и почит към българските традиции. Изпълнението на 

добруджански песенни и словесни текстове провокира интерес към местния фолклор. 

Реализирането на този педагогически проект допринася за изграждане на българско 

самочувствие, национално самосъзнание и гордост у децата.  

А за резултатността на експерименталния формат говори детското желание за 

продължаващо претворяване и възпроизвеждане на моменти от празника в игри и други 

режимни моменти. 

По този начин интерпретирането на народното творчество (в частност 

Добруджанското фолклорно наследство) дава възможност на детската аудитория от 

рано да заживее с неговите духовни ценности и достойнства и да стане носител и 

продължител на народната традиция.   

 

4.  Общуването на децата от предучилищна възраст с българския музикален 

фолклор (в съавт. с А. Петкова). В: Сборник „Образование и квалификация на 

педагогическите кадри. Приложно-практически аспекти”, част ІІ, Варна, 2013, с. 

368-387.      

Ако вникнем в дълбочина в нашето фолклорно наследство, ще открием онова 

живително пламъче, което е дало искрата за днешния ден на българина, за неговото 

душевно съхранение и оцеляване. Ето защо, на фона на настоящите трудни за 

обществото години, е наложително да не се допуска забравяне на народните традиции, 

всяка една от тях скъпа и незаменима, със свой облик и атмосфера. Тук е важно да се 



има предвид, че това е грижа на всички нас, на цялото общество, но преимуществено – 

на педагозите от различните степени на българската образователна система.  

В унисон с този ред на мисли е и насоката на работа на музикалния педагог в 

детската градина, където фолклорната употреба в учебните занятия е с доказан 

възпитателен ефект и с възможност за развиване на музикалните способности.  

Традиционното творчество има свой „интонационен код”, възможен за 

разшифроване от детето единствено и само с помощта на педагога. За целта е 

необходимо той да се въплъти като проводник между фолклора и детето и то така, че то 

да усети непосредствено неговото въздействие. Затова работата на педагога е 

решаваща, определяща и трябва да бъде целенасочено структурирана и организирана.  

Директното общуване с българския фолклор и неговото пряко въздействие само 

по себе си е силен и запомнящ се момент. Тук от значение е организаторската роля на 

педагога и неговата съобразителност при полагането на сили и старание за 

осигуряването на повече близки контакти на децата с народното ни творчество. Те 

могат да бъдат инициирани посредством лични изпълнения от музикалния педагог, от 

фолклорни групи и други изпълнители. Тези живи срещи печелят детските сърца и те 

завинаги остават почитатели на фолклора. 

Друга насока от работата на музикалния ръководител за възприемане на 

традиционното творчество е онагледяването. Показвайки и разяснявайки мотивното 

построение в българската шевица, например, детето може да преоткрие красотата на 

природата, втъкана в нея. Същият ефект се получава и при предоставяне на възможност 

за усещане ритъма на народния танц от малките крачета, при изпяването на народна 

мелодия. В тези моменти истински се преживяват традиционните творби – с техните 

галещи извивки и темпераментно ритмично присъствие. Непринудено се навлиза в свят 

от цветове, звуци и ритми и усещаш себе си като частица от своя народ.  

Резултатна инициатива е изявата на музикалния педагог като ръководител на 

художествено-творчески състави, където детето не само осъзнава художествената 

стойност на нашия фолклор, но и чрез своите изпълнения то усеща неговата 

уникалност.  

Много ценна творческа работа, доближаваща се до теренните проучвания, е 

издирване на фолклорни музикални източници чрез краеведска дейност от съответния 

фолклорен регион. По този начин се събират песни и сведения за обичайно-обредната 

система от близки и познати. 

Като заключаващ етап се посочва желателното издаване на CD и аудио 

технически продукти с участие именно на децата, което е силно стимулиращ момент от 

работата. .  

Фолклорът е неподвластен на времето и общуването с него означава: път към 

чистите автентични извори, където е съхранена много красота. Тя би останала далеч от 

детските очи и души без активната и наложителна намеса на педагога, който 

непрекъснато да провокира дейно участие в многообразни традиционни прояви, 

поставяйки децата в различни фолклорни ситуации на изпълнители.  

Апробирането на такива форми на работа дава възможност на децата от ранна 

възраст да се докоснат до народното ни богатство, да опознаят спецификата на 

музикалния ни фолклор, да оценят неговите достойнства и да станат не само негови 

почитатели, но и изпълнители. Така той ще се запази за идните поколения, както ще се 

съхрани и българската душевност, и националната идентичност. 

 



5. Работата на методиста в образователния процес по музикален 

инструмент. В: Сборник „Образование и квалификация на педагогическите 

кадри. Приложно-практически аспекти”, част ІІ, Варна, 2013, с. 299-310.     

Статията представя аспекти от работата на методиста във Висшето учебно 

заведение за квалификацията на музикални инструменталисти. С цел повишаване 

музикално-практическата подготовка на инструменталистите се разглежда 

педагогически експеримент, при който студентите, освен като инструменталисти, се 

изявяват и като анализатори. В този контекст е тяхното поставяне в ситуация на 

„ревизиращи педагози” – наблюдатели, анализатори и критици, което допринася за 

придобиване на опит за адекватен разбор и прецизно оценяване в учебния процес. 

Следващ ситуативен момент е индивидуалният студентски „преподавателски модел”, 

явяващ се по-висока степен на сложност при проблематизирането и е решаващо 

стъпало към предстоящата преподавателска практика.  

Разгледаната експериментална работа определено доказва своята продуктивност, 

тъй като спомага за изграждането на ценен опит, на амбициозна мотивираност и 

умения за педагогическа реализация. 

 

6. Хорàта за духов оркестър – едно педагогическо научно търсене за учебния 

процес. В: Списание „Образование и технологии”, кн. 3, 2012, с. 147.  CD 

„Образование и технологии”, Бургас. 

Темата на статията е пряко свързана с хорàта за духов оркестър на български 

капелмайстори и музиканти и с избор на подход за представянето им. Целта на 

методичната насока в учебния процес е повишаване степента на научно-теоретичните 

познания, както и на техния развиващ характер. Във връзка с това вниманието се 

насочва към емблематичното присъствие на тези творби във фолклорно-

инструменталното ни творчество и към разкриване на специфичната им звучност.   

Когато говорим за този вид творчество, винаги на първо място трябва да започнем 

с името на основоположника на този жанр – Дико Илиев. Уникалното музикално 

наследство на самородния български талант притежава звучност, близка до душевните 

възприятия на всеки неин слушател – и от града, и от селото – и запазва постоянно 

присъствие при най-разнообразни изяви – от ежедневно-битови до национални 

празненства и чествания благодарение именно на впечатляващата си мелодика. 

Запознаването с инструменталния жанр продължава със съвременници на 

композитора – Андрей Врачански и др., у които първоавторът на хорàта за духов 

оркестър поражда творчески пориви в тази насока. 

Напълно заслужено, с подобаваща признателност и благодарност разширеното 

теоретично търсене и представяне се насочва към заслужили композитори и диригенти 

на духови оркестри от нашето съвремие. Това са имената на двамата братя – Христо и 

Николай Тоневи, Иван Денов, Христофор Раданов, Николай Братанов, Бойчо Димов, 

Митко Любенов и др. 

Резултатите от реализираното педагогическо проучване относно оптимизиране на 

учебната дейност по музикален фолклор на база хорàта за духов оркестър ориентират 

към следните приоритети: създаване на непринудена емоционална атмосфера за 

естествена възприемчивост на жанра и за открояване на неговото присъствие в 

българската музикална съкровищница; въздействие на мелодичната им експресивност 

при усвояване на неравноделната метроритмика и танцовото им пресъздаване.  

 



7. Стимулиране на интелектуалното развитие на студентите чрез 

обучението по музикален инструмент. В: Списание „Образование и технологии”, 

кн. 3, 2012, с. 145. CD „Образование и технологии”, Бургас.  

Обект на изложение е индивидуалното обучение по музикален инструмент за 

стимулиране на интелектуалното развитие, откроено в контекста на интензивен 

познавателен процес. 

Анализирайки теоретичните становища в областта, за най-удачна се приема 

обосновка, според която интелектуалното развитие е комплексно проявление на 

мисловната и познавателната дейност в учебния процес. Базирайки се на факта, 

определящ активността като условие за познанието, се коментира работата на 

методиста при инструменталното обучение в тази насока. Обсъждат се методи на 

работа, стимулиращи учебния процес.  

В заключение се обобщава становището, според което провокирането на 

умствената активност се явява фактор за интелектуалното развитие и за повишаване 

познавателното ниво в учебната дейност. 

 

  8. Педагогическата дейност на чешките капелмайстори и музиканти в 

Шумен от края на ХІХ и началото на ХХ век. В: Годишник на ШУ, том ХVІ D, 

Педагогически факултет, 2012, с. 603-611. 

Обект на разсъждения са събития, които са знакови за музикално-педагогическата 

реалност в Шумен за последните две десетилетия на ХІХ и началото на ХХ век. 

Периодът е важен и преломен за развитието на българската музикална култура. Тези 

години бележат началото на новата социална летопис на България. Същевременно те се 

очертават като исторически преход, чиито музикално-културни рефлексии имат 

двойнствен характер поради това, че в тези преходни години се реализира преплитане 

на възрожденските със следосвобожденските тенденции. Усвоените от миналото 

културни центрове променят и обновяват своята изява. Училищата се превръщат в 

съществена структура на новата държавна система, читалищата стабилизират и 

разширяват своята дейност чрез  повсеместно организиране на разнообразни състави, 

църквата реализира контакти с обновената светска хорова самодейност. А нов момент и 

значимо присъствие в музикално-културния ни живот бележат първите професионални 

музикално-инструментални институции у нас – военните духови оркестри.  

В този решаващ преходен период предимно чешки капелмайстори и музиканти са 

същественият и определящ фактор за развитието на българската музикална култура и за 

разгръщането на мащабна педагогическа дейност. 

Проучването на архивни материали и източници установи, че като педагози 

чешките капелмайстори се изявяват на различни нива. Първоначално е тяхната 

педагогическа работа в местните военните поделения, в които при назначаването им е 

поставяно за задача да упражняват задължението „преподавател”.  Обстоятелствата у 

нас, в които попадат капелмайсторите – отсъствие на квалифицирани музикално-

инструментални кадри, изискват изпълнението на тази задача. Диригентите са поемали 

в ръцете си необучени български служещи, които ограмотят музикално и подготвят 

като изпълнители на духовия оркестър към поделенията. 

На второ място, за нуждите на военните структури, е обучаването на сигналисти и 

барабанчици, на които се е отделяло специално внимание. Като единствени за годините 

обучени музиканти-инструменталисти, това е поверено отново на капелмайсторите.  

Освен в границите на военните подразделения, чешките музиканти реализират и 

обществена музикално-педагогическа дейност. В тази насока те осъществяват обучение 

в музикално-инструментално изпълнителство. Така например, от Ирма Блюмел-



Шевкенова (внучка на Едгар Блюмел, най-изявеният чешки капелмайстор в Шумен за 

периода) научаваме, че капелмайсторът преподава уроци по пиано на Паула Вайсман, 

която по-късно е и първата учителка по пиано на забележителния наш композитор 

Панчо Владигеров. В хода на проучването бяха открити и сведения, документиращи 

преподаването на цигулка от изтъкнатия Карел Махан. Изследването установи, че 

същият работи и като учител по пеене, ръководи ученически хор, издава учебници по 

музика.  

Установената конкретика неоспоримо доказва  всеотдайното дело на чехите в 

Шумен като музикални педагози.  

С обучаването на музикални инструменталисти в казармите и извън тях, с 

развиването на хоровото и певческо дело в и извън училище, приносът им за 

разгръщане на музикално-инструменталното дело в България, за развитие на 

българската музикална култура е безусловен и емблематичен, заслужаващ да бъде 

съхранен за поколенията в паметта на човечеството. 

 

9. Социално категоризиране на чешкото присъствие в Шумен след 

Освобождението. В: Сборник научни трудове „Образователни технологии”, ШУ – 

ПФ, 2012, с. 321-329. 

Няма област от историческото развитие на България след Освобождението, която 

да не носи отпечатъка от помощта и приноса на чуждестранни специалисти-ентусиасти, 

най-многозначителна част сред които са чешки граждани. Не случайно в края на ХІХ и 

началото на ХХ век се говори за значимо и масирано чешко присъствие у нас. 

Проследявайки в дълбочина „шуменското” чешко представителство, се 

установява значителна интелектуална и професионална многопластовост. 

Анализирайки проучените показатели и въз основа класифициране на това присъствие 

като цяло в България, усилията се ориентират към определяне, конкретизиране и 

систематизиране на коментирания етнически потенциал, реализирал се в град Шумен.  

Социално-общественото категоризиране на чешкото присъствие в Шумен е 

отразено в няколко насоки. На първо място е съсловието на интелигентите.  Това са 

инженери и архитекти, учители, музиканти, лекари. Втората социално-обществена 

група представя индустриалците. На трето място е прослойката на занаятчиите. 

Последното четвърто съсловие обхваща работниците в производството. 

Така структурираната класификация на чешкото присъствие в Шумен за 

коментирания период от време откроява впечатляваща широта и разнопластовост. То е 

важно не само за нашия град. То е емблематично явление в нашата история, тъй като 

чрез своята дейност чехите допринасят значително за многостранното разгръщане и 

развитие, както на град Шумен, така и на много други градове у нас. 

 

10. Аспекти на педагогическата работа по музикален фолклор в 

съответствие с предизвикателствата на времето. Съюз на учените, Стара 

Загора, 2011, ISSN-1314-4111, с. 44-47. 

Средоточие на статията са аспекти от работата на педагога при лабораторни 

упражнения по дисциплината „Музикален фолклор” във ВУЗ. Насоките в 

педагогическата дейност са ориентирани към трайно провокиране и насочване интереса 

на обучаваните към традиционния български фолклор посредством запознаване, 

аналитично осъзнаване, възприемане и заучаване на народни мелодии. 

  В тематично отношение е прието за удачно учебният материал да се структурира 

в няколко направления: представяне ритмичните реализации в нашата народна музика 

чрез песни в различните метроритмични разновидности; демонстриране и разискване 



на видовете ладове и маками; отразяване спецификата при традиционните интонации; 

слухово възприемане и осъзнаване звуковата специфика на фолклора от етнографските 

области; анализиране музикално-структурните особености на песенния ни фолклор.  

Освен посоченият теоретичен акцент, основен компонент при лабораторните 

упражнения по музикален фолклор е практическата насоченост, при която се изисква 

заучаване на примери по тематичните направления, както и коментиране на техните 

специфични изяви. 

Споделените насоки от работата на педагога при практическото усвояване на 

музикалния фолклор представят възможно в най-обхватна пълнота традиционното 

наследство пред обучавана аудитория – необходимо условие за установяване на здрави 

връзки с родните традиции и техните прояви. 

 

 11. Капелмайсторското присъствие в Шумен за музикалния фолклор. В: 

Сборник научни трудове. Национална конференция с международно участие „40 

години Шуменски университет 1971 – 2011”, Шумен, 2011, с. 697-702. 

В историята на българския фолклор се наблюдават събития, някои от които са с 

важно и определящо значение за традиционната ни музика. Това ги конкретизира като 

явления с насочващи функции. Такава проява в музикалния ни фолклор е европейското 

капелмайсторско присъствие в България от края на ХІХ и началото на ХХ век.  

Повод за подобно твърдение дава широкоспектърната значимост на делото на 

капелмайсторите. Ако трябва да се обобщи техният принос относно усвояването и 

разгръщането на българския фолклор, както и значението им за българската музикална 

култура, то това би могло да се конкретизира в следните насоки. 

С пристигането си в България музикантите създават и ръководят първите духови 

оркестри към различни военни поделения. Именно тези състави се формират като 

школа за музикално възпитание и ограмотяване на участващите в тях 

инструменталисти.  

Привлечени от впечатляващата звучност на нашия фолклор капелмайсторите се 

насочват към опознаване и записване на български народни песни и фолклорни 

мелодии, някои от които претворяват в своите композиции. Успоредно с това те 

подлагат на анализ музикално-ритмичните, хармоничните и ладовите особености на 

българската народна музика, което ги формира като първи наши фолклористи-

изследователи. 

Чрез изява на ръководените от тях военни оркестри капелмайсторите правят 

достояние на широката общественост в Шумен музиката на Русия, Средна и Западна 

Европа, нова и интригуваща за годините. А техните композиционни творби, в които са 

аранжирани и творби от традиционния ни фолклор, стимулират първите български 

композитори към активен творчески процес, ориентиран към формирането на 

национален стил. Всичко това представя една изключително богата и стойностна 

реализация на музикантите. 

По този начин в Шумен се изявяват: Томаш Кулхави, Вилнер (Велнер), Антон 

Либих, Едгар Блюмел и Червенка. Представените детайли за живота и дейността на 

„шуменските” чешки капелмайстори открояват тяхната активна дейност, която 

допринася за развитие на оркестровото изпълнителство, за музикално-педагогическо 

разгръщане и формиране на музикалната култура в града за посочения период.   

 

 



12. Относно някои фолклорни насоки в инструменталната градска култура 

на ХХ век. В: CD  „Съюз на учените” – Ст. Загора, № 9 789549329469, 3-4. VІ. 2010 г. 

Статията разглежда някои от най-ярките фолклорни контексти в 

инструменталната градска култура на България през ХХ в. 

Първата насока на разсъждения ориентира към началните стъпки на претворяване 

на нашия фолклор в творби за инструментални състави и отразява развитието и 

приноса на военните духови оркестри в тази област. Тласък на творческото 

претворяване на нашия фолклор дават чешките капелмайстори чрез композициите си за 

ръководените от тях духови оркестри. Това са китки, увертюри от български песни 

(народни и градски), народни танци и хорà. Именно чешките капелмайстори реализират 

първите обработки на фолклорни мелодии у нас за нуждите на военно-духовите 

оркестри, което е провокирало у тях стимул за събиране, изучаване и анализиране на 

български фолклорни песни и мелодии. По този начин народното ни творчество 

присъства не само в техните аранжименти, но и в репертоара на поверените им 

оркестри. Така новата оркестрова изява в лицето на военните духови оркестри поставя 

началото и се явява насочващ лъч, мощен и определящ фактор за разгръщането на 

фолклорната ни инструментална практика през ХХ в. 

От началото на ХХ в. започва българската изява във връзка с дейността на 

военните духови оркестри и въобще на духовите оркестрови състави. Разширява се 

оркестровото изпълнителство в тази насока в лицето на нови формации: градски духови 

оркестри, селски духови музики (банди), ученически духови състави. Неоспорим е 

приносът в това направление на самородния български талант, композиторът Дико 

Илиев. Негова е заслугата за повсеместно сформиране на духови музики в 

Северозападна България, за създаването и разпространението на репертоар за техните 

нужди и в това отношение – за основополагането на нов жанр в българската фолклорна 

инструментална музика – хорàта за духов оркестър. А творческото присъствие на Дико 

Илиев се явява основополагащо и определящо за развитието на инструменталния ни 

фолклор като същевременно то формира и значителен дял във фолклорно-

инструменталната ни традиция. 

На следващо място заслужено внимание се отделя на сватбарските оркестри у нас, 

които поставят началото на нова културна реалност със специфичния си облик и 

развитие – това е професионалната практика на основата на фолклора. След духовите 

оркестри, сватбарските оркестри са формациите, допринесли изключително много за 

развитие на инструменталния ни фолклор. Характерният за тях инструментален 

професионализъм се свързва с по-изявеното представяне на импровизаторския стил, 

представящ виртуозността на инструменталистите и тяхната способност за особено 

продължително музициране, на което малцина са способни.  

Така духовите и сватбарски оркестри у нас от края на ХІХ и ХХ век са важният 

фактор, който насочва и активизира развитието на фолклорната ни инструментална 

музика.  Тези оркестрови състави са мощният импулс и определящото условие за 

нейното основополагане и изключително силното й развитие. 

. 

13. Военните духови оркестри и техният принос за българската фолклорно-

инструментална практика. В: Сборник „Иновации в образованието”, Шумен, 

2010, с. 652-659. 

Разсъжденията по темата се разгръщат съобразно историческия развой на военно-

духовата оркестрова практика.  

Първият „чешки” етап (след Освобождението до началото на ХХ век) откроява 

многозначителната заинтересованост предимно на чешки капелмайстори и музиканти 



спрямо българския фолклор. Впечатлени от метроритъма и екзотичната мелодика на 

народните ни мелодии, те първи създават обработки за духов оркестър на фолклорна 

основа, както и хороводни и танцови композиции.  По техния почин български народни 

хорà съдържат и творбите за духов оркестър на първите наши композитори. 

Всичко това конфигурира значението на военните духови оркестри като начален 

етап в развитието на професионалната ни инструментална култура. Тези 

инструментални институции, както и техните ръководители очертават пътя на нашите 

композитори за създаване творчество на народностна основа. Ето защо тяхната роля е 

определяща, както за фолклорната ни инструментална практика, така и за развитие на 

инструменталното дело у нас.  

Вторият етап (от началото на ХХ век до 1944 г.) откроява изявата на българските 

капелмайстори и повсеместното сформиране на различни духови формации (военни, 

градски, ученически). Периодът се отличава с емблематичното присъствие на хорàта за 

духов оркестър, без които не минава нито един празник или веселие. Това са 

инструменталните мелодии, които звучат на селския мегдан и на които се играят 

традиционните ни съботно-неделни хорà.  

Третият етап (след 1944 г.) ориентира към по-съвременни формати в изявата на 

обсъжданите инструментални институции. Завладяващата звучност на духовите 

оркестри стимулира още повече техните изпълнения посредством празници и 

фестивали на духовите оркестри, които се превръщат в истинска звукова фиеста. Това 

са форумите, на които се реализират и конкурси за композиции, много от тях – на 

фолклорна основа. 

Историческият паралел относно дейността на духовите оркестри презентира по 

безспорен начин техният многозначителен принос за триумфиране звучността на 

българския фолклор, както и за развитието на българската фолклорно-инструментална 

практика. 

 

14. Към проблема за спецификата на хороводните песни от Поповския край 

чрез сравнителното им съпоставяне с Източнотракийския фолклор, Попово, 

19.Х.2009 г. 

Статията представя изследване на хороводните песни от Североизточна България 

(Поповския край), както и тяхното сравнително съпоставяне със съответния жанр от 

Източнотракийския фолклор. По този начин проучването се явява продължение и 

задълбочаване на научните търсения в представената област. 

Аналитичният прочит е реализиран на база 118 хороводни песни от Поповска 

околия и 206 хороводни песни от Източна Тракия.  

Хороводното песенно присъствие в Поповско привлича вниманието с някои 

конкретики. От една страна, прави впечатление, че разглежданото песенно творчество 

тук е изпълнявано преди всичко в околийските села, което води до обобщението, че 

народната музика е свързана с музикалната практика в града до 1906 г. От друга страна, 

записите на значителна част от песните документират, че те са изпълнявани от 

тракийски преселници – факт, имащ своето обяснение със значителните миграционни 

процеси на тракийци в Североизточна България от края на ХІХ и началото на ХХ век. 

Изследването е проведено по отношение метро- и стихоритмичното изграждане на 

песните от двата района. Отличителната метрична пулсация при хороводните песни тук 

е представена от простия двувременен размер 2/4. Уточнението откроява не само 

прилика в тази насока. Предвид типичността на размера за Източна Тракия, се приема и 

възможността за влияние върху фолклора в Поповско. Типичността на метрума за двете 



области разграничава тяхната ритмично-танцова реализация от вихрените танци на 

някои области в Западна България, например.  

Стихоритмичното представяне е откроено в схеми, съпоставянето на които 

разкрива взаимовлияние на фолклорните видове от Източна Тракия и Поповско, както 

и фигурирането на изоритмични процеси.  

Направените констатации отвеждат до обобщението за близко морфологично 

сродство и за родословна връзка на изследваното хороводно творчество. 

 

15. Към въпроса за някои типологични особености на хороводните песни от 

Североизточна България (Поповско). В: CD „Съюз на учените” – Ст. Загора, № 9 

789549329452, 4-5 VІ.2009 г. 

Статията е начален етап от експериментално проучване и излага анализ на 

типологичните особености на хороводните песни от Поповския край.  

В представяното изследване е предприето ползването на публикуван песенен 

материал, събран и нотиран през 30-те години на миналия век. Това наложи мнението, 

според което организирането на теренна работа понастоящем не би подсигурило 

събирането на съответен материал за работа с по-голяма достоверност и оригиналност.  

Разгърнатият на първо място метроритмичен анализ откроява преобладаващата 

употреба на простата двувременна ритмика и ограниченото присъствие на 

неравноделни размери. Това ориентира към определяне на простата двувременна 

метрична пулсация като отличителна за района. А стихоритмичният анализ на песните 

откроява присъствието, както на пълна, така и на частична изоритмия. 

Посочената метрична специфика, както и изоритмичните прояви документират, че 

анализираните песни произлизат една от друга чрез непрекъснато видоизменение и 

обогатяване. Това ги представя като типичен български фолклор, неповлиян от външни 

влияния, което е признак за локална устойчивост на хороводната песенност тук. 

.  

16. Приносът на Дико Илиев за българската музикална култура. В: 

Българската култура и европейският ХХ век, Варна, 2008, с. 152-159. 

Колосалната фигура на Композитора Дико Илиев откроява присъствието на 

музикант с емблематично място в българската музикална култура, на диригент и 

творец, автор на едни от най-известните български хорà, маршове и други 

произведения за духов оркестър, общественик.  

Приносът на музиканта за българската музикална култура може да се открои в 

няколко насоки. 

Инструменталната изява на Дико Илиев би могла да се определи като 

основополагаща за формирането му като композитор, капелмайстор и педагог. Именно 

тази насока от неговото развитие дава основание за определяне му като 

мултиинструменталист, предвид умението му за свирене на почти всички инструменти 

от състава на духовия оркестър.  

Инструменталните умения на композитора, както и магическата звучност на 

духовите оркестри провокират неговата апостолска дейност, изразена в създаване, 

ръководене и подготвяне на множество духови инструментални състави в цяла 

Северозападна България.  

Именно за тяхната реализация са неговите уникални композиции,  утвърждаващи 

се като неделима част от музикалния бит на българина и в продължение на десетилетия 

бележат трайно присъствие в българската музикална реалност и вълнуват различни 

поколения. Емблематична част от неговото творчество е жанрът, за чийто 

основоположник се приема именно Дико Илиев – това са хорàта за духов оркестър. 



Новата звучност, която те излъчват, откроява съчетаването на българския градски и 

селски фолклор и е показател за това как предмодерната фолклорна музика може да се 

преобразува в модерни условия, което е модернизация на фолклора, ориентираща към 

фолклоризъм. Именно това ново мелодично разгръщане трансформира хороводните 

шедьоври в национална музикална емблема, заслужено закодирани в непреходност. 

Представено по този начин, продукт на самороден  и  уникален композиторски 

талант, творчеството на Дико Илиев излъчва невероятен магнетизъм и печели особено 

активната слушателска рефлексия. Именно хорàта на музиканта формират обособено 

ядро от творби във фолклорната ни инструментална музика.  

Това творчество, фигурата на неговия създател и делото му за разгръщане на 

музикалния живот в България открояват впечатляващия принос на една личност, която 

заслужено можем да поставим на висок пиедистал в българската музикална култура. 

 

17. Инструменталното обучение за оптимална педагогическа 

компетентност. В: Образованието – глобална идентичност и културно 

разнообразие, Стара Загора, 2003, с. 221-225. 

Проблемът за квалификацията на студентите е разгледан през призмата на 

обучението по музикален инструмент в педагогически ВУЗ. Нейното повишаване 

насочва работата по акордеон към активизиране на мисловния процес и познавателната 

дейност посредством прилагането на проблемно-ситуационен метод. Разрешаването на 

проблемни ситуации развива гъвкавост и критичност на мисленето; спомага 

двустранните контакти (преподавател-студент и обратно), което оптимизира социално-

психологическата атмосфера в час, намалява излишното напрежение и допринася за 

ускорено усвояване на учебния материал.  

В заключение се констатира: експерименталната работа, свързана с разширената 

употреба на проблемността в учебния процес по музикален инструмент, допринася за 

повишаване квалификацията на обучаваните, както и за реализирането им като активно 

развиващи се личности.  

 

18. Към проблема за преодоляване на физическото напрежение при свирене на 

акордеон. В: Научни трудове, том ІІІ С, Добрич, 2003, с. 120-122. 

Неволно възникващото мускулно напрежение при свирещите на акордеон пречи, 

както на правилното психофизиологическо състояние на организма, така и на 

естествената изява на чувствата. Въз основа на това, както и за да не се сковават 

мускулите по време на свирене, те трябва да бъдат приведени в порядък, т.е. да са 

хармонично предразположени за работа. Предложеният комплекс от упражнения за 

отнемане напрежението в ръцете и другите части от тялото довежда до необходимостта 

учащият се да развие у себе си т. нар. „наблюдател” и „контрольор”. Това е процес на 

самопроверка за отстраняване на излишното напрежение, който да се изработва 

всекидневно и систематично, за да се превърне в естествен навик. Така 

освобождаването от излишното мускулно напрежение ще помогне преодоляването, 

както на физическото, така и на психическото натоварване и ще оптимизира 

творческата изява на индивида. 

 

19. Индивидуалният подход в инструменталното обучение на детски и 

начални учители. В: Науката, методиката и училището – конфликтни точки, 

срещи и разминавания, Смолян, 2002, с. 111-112. 

Важен и основен подход, на който се гради обучението по музикален инструмент, 

е индивидуалният. Това се определя, както от спецификата на учебния процес, така и от 



характеризирането на човешкия индивид като сложна педагогическа система, 

представляваща съвкупност от индивидуални качества и особености. В зависимост от 

личностната изява на всеки студент се обмислят, подбират и прилагат съответни 

учебни задачи. Този подход адекватно активизира умствената дейност, 

инструменталното и музикално развитие.  

Прилаганият метод на работа изисква от педагога задълбочено проучване и 

съобразяване със субективните качества на обучаваните с цел ползотворно усвояване 

на учебния материал и постигане на продуктивност в познавателната дейност. 

 

20. За инструменталното обучение на студентите – бъдещи музикални 

педагози (в съавт. със Св. Тодорова). В: Образованието и предизвикателствата на 

новото хилядолетие, Пловдив, 2000, с. 295-296. 

Една от задачите на педагога по музикален инструмент във ВУЗ е да организира 

индивидуалното обучение по начин, който да предложи и осигури целесъобразно 

формиране и развитие на професионалните качества на музикалния педагог. 

Разглеждат се различни форми на работа с цел създаване на адекватни навици и 

умения, необходими за реализацията на младите кадри.  

Музикалният инструмент е в помощ при разучаването и изпълнението на 

песенния материал, при анализа на произведенията за слушане. Той играе незаменима 

роля при създаването на особена атмосфера за повишаване емоционалния тонус на 

занятието. От друга страна, учителят по музика въплъщава в себе си музикалния 

педагог, диригента и корепетитора. Въз основа на тази мотивация вниманието се 

насочва към работата над песенен акомпанимент и по-конкретно – към откриване 

съдържателно-смисловата страна на съпровода и на неговата художествено-

изразителна роля. Това се постига чрез удачен анализ на вокалната и инструменталната 

партия. Целта е студентите да овладеят творческия подход към съпровода – да го 

представят в по-улеснен или разнообразен вариант в зависимост от конкретния етап на 

усвояване на песента, целите на обучение и индивидуалните способности на 

съответния обучаем.  

Творчески трябва да се подхожда и при възприемане на музикални произведения. 

И този процес налага съобразяване с конкретната аудитория и със спецификата на 

нейните възприятия, което изисква от студентите да търсят най-близките и достъпни 

варианти на изпълнение.  

Всичко това откроява необходимостта учебният процес по музикален инструмент 

да допринесе за развитие и натрупване на адекватни музикално-изпълнителски умения 

и навици, да развива въображението и вниманието, музикалната памет, воля и 

емоционална отзивчивост.  

 

21. Обучението по музикален инструмент за повишаване познавателната 

активност на студентите (в съавт. със Св. Тодорова). В: Обучение и 

квалификация – непрекъснато образование, част 9, ИПКУ-Стара Загора, 1999, с. 

84-86. 

Повишаването на познавателната активност в музикално-инструменталното 

обучение налага употребата на принципа за активност в учебния процес. Презентират 

се методи на работа, включващи обучаваните в процес на активно учене. Практиката 

показва, че обучаваният участва активно в инструменталните занятия, когато учебното 

съдържание провокира вниманието и когато е реализиран подходящ подбор на средства 

и подходи за работа. Ето защо това се определя и реализира като първостепенна, важна 

и отговорна  педагогическа задача. 



 

22. За развитието на музикалната памет в обучението по акордеон. В: 

Музикалнообразователната система – традиции и перспективи, София, 1998, с. 37-

38. 

Статията разглежда конкретно проблема за съзнателното запаметяване в 

обучението по акордеон. Целта на работата е постигането на оптимално, трайно и 

цялостно запаметяване на музикален материал и обхваща: художествено-аналитично 

представяне на пиесите и целенасочена, съзнателно-активна работа при възприемане и 

усвояване на технически и художествени проблеми в музикалната тъкан. 

Реализирането на целта преминава през следните етапи: проучване нотния текст в 

дълбочина по отношение на технически и музикално-художествени проблеми; 

определяне на опорни моменти за осъществяване на смислово запаметяване. В 

заключение се обобщава, че резултатите от този тип учебна дейност за развиване на 

съзнателно запаметяване сочат неотложна необходимост от навременно активно 

запаметявате като наложително условие за трайно и пълноценно съхраняване в паметта 

на учена музикална творба. 

 

23. Проблемното обучение за интерпретацията на полифонични 

произведения. В: Квалификацията на учителите – реалности и перспективи, 

Варна, 1998, с. 169-174. 

При наличието на проблемност в часовете по музикален инструмент студентът 

престава да бъде пасивен изпълнител и пасивен консуматор на знания. Проблемното 

обучение, находчиво организирано, развива творческите способности, познавателна 

самостоятелна дейност, която е необходимо условие в инструменталната подготовка.  

Статията проследява прилагане проблемността конкретно при интерпретацията на 

полифонични произведения с цел усвояване особеностите при тяхното изпълнение. 

Естеството на работа е съобразено със спецификата на полифоничния музикален 

строеж – непрекъснат характер, отсъствие на периодични равномерни цезури и 

симетричност на тактове, несъвпадение на цезури в различните гласове и пр. Това са 

отличителни черти, които усложняват възприемането на материята и поставят пред 

изпълнителя редица задачи. Обобщавайки резултатите от работата, се определя, че 

приложената проблемност тук се оказва много резултатна за възприемане, овладяване и 

възпроизвеждане на този вид музикални творби. 

 

24. Успеваемост в когнитивната дейност вследствие на индивидуалния 

подход в обучението по акордеон. Русе, 1994. 

Постигането на успеваемост в когнитивната дейност е ръководна задача на 

педагога. Той е този, който трябва да осигури учебен процес, адекватен на целите за 

нейната реализация. В този контекст инструменталното обучение се разглежда на база 

организация, безспорно налагаща индивидуалния подход към всеки обучаем. 

Предначертаната насока на работа ориентира към открояване и анализиране 

субективните различия у студентите, обмисляне и конкретизиране на учебния процес, 

персонално прецизиран за всеки.  

Установените различия у студентите са по отношение на музикална подготовка, 

активност на мисловните процеси и техните рефлексии върху двигателната система, 

волево присъствие, мотивираност за обучение. Представени са конкретни подходи за 

превъзмогване на негативните индивидуални прояви в тези направления, което е 

решаваща предпоставка за резултатна работа по дисциплината „Музикален 

инструмент”. 



 

 25. Инструменталното обучение в Педагогическите вузове за 

квалификацията на педагогическите кадри. В: Актуални проблеми на 

квалификацията на педагогическите кадри, Стара Загора, 1991, с. 192. 

Квалификацията отразява качествената страна от подготовката на специалиста, 

което определя нейната важност за професионалната реализация. Работата в това 

направление при инструменталното обучение е ориентирана към разширяване 

възможностите на студентите за пълноценна педагогическа реализация и за музикално 

самоусъвършенстване. Представя се дейността на педагога, насочена към свободно и 

професионално интерпретиране на учебния материал по музикален инструмент като се 

предоставя възможността за влизане в ролята на „анализатор” и „педагог”. Резултатите 

от педагогическата работа сочат активизиране на познавателната активност, 

повишаване на успеваемостта и мотивацията за обучение.   

 

26. Някои проблеми при изпълнението и изработването на художествен 

съпровод към детски песни (в съавт. с Р. Арабаджиева). АМТИ–Пловдив, 1991. 

Песента е важно условие за музикалното възпитание и развитие на децата, чието 

представяне е немислимо без музикалния съпровод. В своята работа музикалният 

педагог трябва не само да умее да възпроизвежда детски песни. Във възможностите му 

се налага да присъстват и способности за изработване на художествен съпровод към 

тях. Интерпретирането на детските песни с помощта на съпровод спомага за постигане 

на пълно пресъздаване на музикално-образното съдържание.  

Разглеждат се моменти от педагогическата работа, отразяващи ритмичното 

определяне на съпровода. Упражненията в тази насока са наложителни приоритетно 

при песните в неравноделна метрика, където се препоръчва преминаване от осминков 

към четвъртинков акомпанимент. Този способ на работа подпомага осъзнаването и 

възприемането на неравноделността и, преди всичко, нейното правилно ритмично 

пресъздаване чрез акомпанимента. Успоредно с това се акцентира и върху уменията за 

съпровод, реализиран в пряк контакт с детската аудитория. Така поднесен, той дава 

възможност за подпомагане на детското изпълнение чрез осъществяването на 

оптимален контрол.  

 

27. Формиране на някои умения и навици за самостоятелна работа чрез 

обучението по акордеон. АМТИ–Пловдив, 1991. 

Самостоятелната работа е неотложна част от подготовката на специалиста, което 

налага съотнасянето й към развитието на музикално-изпълнителските умения и навици 

чрез обучението по музикален инструмент. Целта на педагога е повишаване 

професионалната подготовка на студентите, които да придобият умения за критичен 

подход към собствените успехи и за непрекъснато самоусъвършенстване.  

Първоначално положените усилия в тази насока отразяват изискване за 

самостоятелна дейност, касаеща усвояването на нов учебен материал – музикално-

аналитично представяне, обоснован избор на най-подходящ вариант и критичност на 

изпълнение. Следващият етап от обучението прецизира анализиране самостоятелната 

работа и подготовка на колеги, при което се дава възможност за наблюдаване, контрол 

и оценяване. Подходът провокира студентската активност и е удачен за 

педагогическата им подготовка. Констатира се, че тези форми на работа влияят 

благоприятно върху студентската самостоятелна работа като развиват тяхната 

наблюдателност, съсредоточеност, критичност и повишават собствената взискателност. 

 



28. Проблеми при инструменталното обучение на студентите в ПФ на ВПИ 

(в съавт. с Е. Ганчева). В: Годишник на ВПИ – Шумен, 1990, с. 181-185. 

Статията разглежда проявени за периода 1987-1990 г. въпроси за 

инструменталното обучение във Висшия педагогически институт (тогава) в Шумен. 

Като основен проблем се посочва приемът на кандидати без предварителна музикална 

подготовка за Предучилищна и Начална училищна степен. На следващо място се 

акцентира върху формата (групова, трима студенти в група) и времето (45 минути на 

група) на обучение по музикален инструмент. Отчита се, че този учебен формат лишава 

преподавателя от всеобхватен индивидуален контрол и от възможността за решаване на 

професионални и учебни задачи. В заключение се правят предложения за разкриване на 

специалност „Музикална педагогика” при въвеждане на диференциран изпит по 

музика, съобразен с професионалните изисквания за тази специалност, както и за 

въвеждане на двуседмично индивидуално обучение по музикален инструмент. 

 

29. Към въпроса за усъвършенстване професионалната подготовка на 

студентите. В: Практическата подготовка на студентите от Педагогическите 

институти, Добрич, 1990, с. 274-278. 

Въпросът за усъвършенстване професионалната подготовка на студентите 

отразява аспекти от работата на преподавателя по време на провеждани в годините 

специализации по музика. Отчита се значението от разширеното преподаване на 

основни музикални дисциплини (солфеж, музикален анализ, хорово дирижиране) по 

време на специализацията за осигуряване по-добра подготовка на бъдещите учители по 

музика. В сравнение с това се изтъква недостатъчната възможност за обучение по 

музикален инструмент. Във връзка с това се очертава необходимостта от увеличаване 

хорариума по дисциплината и от индивидуалното им организиране. Отново за по-добра 

професионална подготовка на студентите по време на специализацията се предлага 

разработена и прецизирана учебна програма по акордеон като се анализират отделните 

етапи в инструменталното обучение. Поставя се въпросът за непрекъснато 

организиране на текущ и периодичен контрол, както и на неговото усъвършенстване и 

практическо ориентиране, което е още една стъпка за повишаване качеството на 

учебно-възпитателния процес. 

 

 30. Форми за активизиране на обучението по музикален инструмент. В: 

Педагогика и психология, том ІV, ВТУ, 1988, с. 114. 

Предлагането на форми за активизиране на учебния процес по музикален 

инструмент е провокирано от недостатъчното време за обучение, регламентирано по 

учебен план. Във връзка с това се коментира методът за текущо оценяване на 

студентите, което да бъде постоянно организирано, т.е. ежечасно. Анализира се 

експериментирането на подхода и неговото прилагане в учебния процес, съобразено с 

проведено анкетно допитване сред студентите. Анкетното обобщение доказва 

ефективността на тази форма на работа и необходимостта от нейната системна 

употреба. Като подходи за стимулиране на учебното познание се посочват проблемните 

ситуации, взаимното оценяване сред студентите, организирането на класови срещи и 

продукции, за които се отчита, че мобилизират и стимулират самостоятелната 

подготовка и работата в час.  

 



31. Координиране на обучението по акордеон в ПФ на ВПИ с  обучението по 

музика в ЕСПУ. Шумен, 1987. 

Разглеждането на въпроса за синхронизиране на обучението във ВУЗ с това в 

българското училище стартира с анкетно изследване, представящо отношението на 

обучаваните към употребата, ролята и значението на музикалния инструмент акордеон 

за часовете по музика в училищната образователна система. Анализът на резултатите 

от допитването презентират адекватно отразяване от студентите на значението и 

необходимостта от музикалния инструмент за музикалните часове. Откроява се фактът, 

че вярното, художествено и артистично живо изпълнение в клас е важно условие за 

благоприятна атмосфера и оптимален учебен процес. Коментира се усвояването на 

методи в часовете по акордеон за запознаване на ученическата аудитория с песните и 

пиесите за слушане, по отношение на което вниманието се насочва и към словесните 

обяснения от педагога и свързаното с тях непрестанно повишаване на музикално-

теоретичната подготовка. Третира се и въпросът за уменията за транспониране. В 

заключение се подчертава, че реализирани по този начин, часовете по акордеон 

предоставят нужната практическа и теоретична подготовка и са съгласувани с часовете 

по музика в училище. 

 

32. Интегративни тенденции в обучението по акордеон. ВТУ, 1989. 

Статията визира по-широко разгръщане на интеграцията между различни 

музикални дисциплини в рамките на часовете по акордеон. Анализира се прилагането 

на интегративни подходи на база обучението по Акордеон, Елементарна теория на 

музиката и солфеж, Методика на музикалното възпитание и Музикален анализ. 

Основна задача в работата е доказване необходимостта и значението на знанията от 

цялостния цикъл музикално-теоретични и музикално-практически дисциплини при 

специалност „Музикална педагогика”. Приложеният педагогически подход неоспоримо 

доказва, че задълбочаването на инструменталната подготовка посредством прилагането 

на знания от другите музикални дисциплини реализира разширено и целенасочено 

професионално обучение, разнообразява и оптимизира учебните занятия по музикален 

инструмент, съдейства за максимално усвояване на интегрираните музикално-

теоретични познания. 

 

33. Формиране на професионална насоченост у студентите–бъдещи 

музикални педагози. Силистра, 1988. 

Разсъжденията са насочени към работата върху детски и училищни песни, към 

изграждането на умения и навици за тяхното възпроизвеждане с цел създаването на 

условия за нестихващото им изпълнение. В това отношение определящо за 

възприемането на песните в клас и тяхното запяване е представянето им от музикалния 

педагог. От неговото инструментално-певческо възпроизвеждане зависи харесването на 

песента от съответната аудитория, провокирането на развълнуваност на детската 

душевност и стимулиране на музикална възприемчивост. В тази насока са обсъдени 

изпълнителски аспекти, отразяващи най-удачната форма на инструментално въвеждане 

към песента, творческа работа за самостоятелно изготвяне на музикален съпровод и 

изграждане на умения за ръководство на съвместна музикално-певческа дейност в клас 

или в детска група. 

 

     34. Проблемните ситуации в обучението по акордеон. Пловдив, 1988. 

Статията отразява начален етап на прилагане на проблемните ситуации в 

обучението по акордеон. Определяща цел в учебния процес по музикален инструмент е 



повишаване подготовката на младите специалисти, изграждане на навици за 

критичност към постигнати резултати и непрестанно усъвършенстване. Основна задача 

за постигане на целта е активизиране на мисловната дейност и изследователското 

търсене в областта. Във връзка с това се анализират аспекти от познавателната дейност, 

които способстват развитието на творческите способности на обучаваните: академична 

атмосфера, предразполагаща към градивно запознаване с нов песенен материал въз 

основа на усвоения до момента; ситуации, подпомагащи формирането на умения за 

осъществяване на по-близък контакт с аудиторията и за създаването на мелодии по 

зададен текст. В заключение се обобщава, че приведените способи на работа, свързани 

с проблематизиране на обучението по акордеон, пораждат съзидателно напрежение, 

провокиращо активизиране на мисловната и познавателна активност. 

 

 

 

                                                              

                                                                       Изготвил: 

                                                                         (гл. ас. д-р Т. Малчева) 


