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Представеният за защита дисертационен труд фокусира вниманието върху 

научното дело на един от изтъкнатите музикални фолклористи, развили своята дейност 

през времето на социализма. Една такава тема поставя множество проблеми, като 

основен сред тях е аргументираното извеждане на научните приноси на Тодор Тодоров, 

което не би било достатъчно убедително без очертаването на неговите позиции спрямо 

общото развитие на научната дисциплина от неговото време.  

Следвайки трите основни линии в научната работа на Тодор Тодоров, дисертацията 

е структурирана в три глави, предшествани от Увод и следвани от Заключение. 

Изложението във всяка от главите следи няколко вътрешни линии – състоянието на 

съответното научно поле в дисциплината, причините за навлизането на Тодор Тодоров в 

него, установяването и развитието на възгледите му, влиянието на постиженията му върху 

следващите етапи в развитието на науката. Доколкото в първата линия – състоянието на 

научните полета, в които най-вече работи мисълта на изследвания фолклорист – до 

написването на представената дисертация съществуваха сериозни липси на структурирана 

информация, то като първи и може би основен принос на изследването бих изтъкнала: 

1) систематизирането на практиките при теренната работа и при обработването на 

теренните материали в Института за музика между 1950-те и 1970-те години. Установените 

в този период процедури определят облика на Музикалнофолклорния архив в ИИИзк и 

проследяването им от гледна точка на историята на специалността е изключително важно;  

2) предоставянето на сведения за колективния проект на Института за музика 

„История на българската музикална култура“. Считам, че работата върху този 



непубликуван в цялост проект, особено в края на 70-те и началото на 80-те години, дава 

силен тласък към парадигмалната промяна в нашата научна дисциплина и направеният 

тук неин първоначален документален преглед ще даде възможност за бъдещи сериозни 

проучвания от други изследователи. 

3) очертаването на неизбежната идеологическа, а оттам и методологическа рамка, 

която изследователите от периода, в който работи Тодор Тодоров, следват или с която се 

налага да се съобразяват. Изясняването на причините за вида на ползваната тогава 

терминология намирам за належащо от гледна точка на обучението на бъдещите 

изследователи днес и този раздел в дисертацията има най-голямо тегло в нейната 

актуалност. 

Наред с тези основни приноси в представения труд е обърнато сериозно внимание 

върху научното развитие на Тодор Тодоров във всяка от трите основни негови теми, 

проследен е контекстът на навлизането му в тях, оформянето и промяната във възгледите 

му, изведени са общите и конкретните му приноси в различните полета, направен е 

критичен исторически прочит на по-важните му трудове, очертано и аргументирано е 

важното значение на музикалния фолклорист и явният или неявен отзвук от неговите 

постижения в по-нататъшното развитие на дисциплината ни.  

Проследявайки научното развитие на Тодор Тодоров в неговата връзка с 

традициите, установявали се по същото време сред учените в Института за музика и в по-

широк план сред фолклористите изобщо, дисертацията представлява подстъп към 

системното разглеждане на историята на българската музикална фолклористика от 

втората половина на ХХ век и по-конкретно – към историята на 

музикалнофолклористичните теренни и теоретични постижения на изследователите от 

Института за музика.  

Наред с множеството публикувани текстове, върху които е изградена дисертацията, 

тя е солидно базирана и върху сериозно количество документални материали, чието 

издирване и въвеждане в научен оборот е много сериозен принос на дисертантката. От 

голяма важност са и изготвените от нея приложения, включващи детайлно представяне на 



теренните материали на Тодор Тодоров, съхранявани в Музикалнофолклорния архив на 

ИИИзк (хронологична справка на теренната му работа, представляваща по същество и 

списък на неговите материали на хартиен носител в общия масив на МФА, и пълен опис на 

магнетофонните ленти, записвани от фолклориста). Постижение и принос при работата 

върху дисертацията е и систематизирането на материалите от личния му архив, 

формиращи днес персоналния фонд „Тодор Тодоров“ в МФА – ИИИзк, както и 

подготовката за тяхното окончателно инвентаризиране, което ще ги направи достъпни за 

ползване от научната общност.  

Въз основа на очертаните по-горе приноси и постижения в дисертационния труд 

„Научната дейност на Тодор Тодоров в контекста на българската музикална 

фолклористика от втората половина на ХХ век“ предлагам на уважаемото Научно жури на 

присъди на Мария Кумичин-Георгиева научната и образователна степен „доктор“.  
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