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Дисертантката Мария Иванова Кумичин-Георгиева е завършила 

специалност „Музикална педагогика“ в АМТИИ – гр. Пловдив, с магистърска 

степен през 1995 г. Дванадесет години е работила като учителка по музика в 

общообразователно училище. От 2007 г. е специалист в Музикалнофолклорния 

архив на Националния научен център за опазване на културно наследство в 

Института за изследване на изкуствата при БАН. Участва в изследователски 

проекти като „Български арт архиви. Ресурси и технологии на изследване“, 

„Информационни технологии за представяне с музика, ноти и текст на 

български народни песни в дигитална библиотека”, „Музикалнофолклорните 

диалекти на Елена Стоин в звук“. Включена е в обработката и експонирането на 

архивни колекции – постоянна документална експозиция от архивните фондове 

на Института за изкуствознание (2009), „Изкуствознанието: архиви и 

перспективи“ (2008) и др., сътрудничи в създаването на научно-популярна 

продукция – филми, издания, презентации.  През периода 2010–2014 г. М. 

Кумичин-Георгиева е задочен докторант в изследователската група 

„Етномузикология“ към сектор „Музика“ на Института за изследване на 

изкуствата при БАН. 

Избраната дисертационна тема се вписва в сферата на историографското 

проучване на период от развитието на една научна дисциплина – музикалната 

фолклористика, разгледан през изследователската дейност на един от видните ѝ 

представители  – Тодор Тодоров. В ясно формулираните обект, предмет и цел на 
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дисертационното изследване присъства концептуалното разбиране за 

значимостта на едно забележително лично присъствие в музикалнофолклорната 

наука, разгледано в синхрон и взаимозависимост с нейното развитие в 

продължение на няколко десетилетия. Оттук произлиза и жанровото 

определение на изследването от страна на неговия автор като монография-

персоналия, обвързана с темата за историята на музикалната фолклористика в 

един изследователски център – Института за музика. Изборът на такъв тип 

контекстуален анализ предпоставя успешен изследователски резултат. 

Дисертационният труд притежава логически издържана структура, 

организирана в увод, три глави и заключение в общ обем 180 стр., цитирана 

литература от 204 заглавия и четири приложения от 149 стр.  

Работата е изградена върху широка документална основа от разнообразни 

източници – архиви, публикации от и за Тодор Тодоров, разговори с негови 

близки и колеги, публикации преди и след 1989 г. върху състоянието и насоките 

в науката и културата през социалистическия период. Специализацията и 

познанията на дисертантката в областта на музикалнофолклористичната 

архивистика я насочва към темата през работата ѝ по архивна обработка на 

документален фонд на Т. Тодоров с негови теренни записи и материали, 

публикации, непубликувани текстове, кореспонденция и др., подробно 

представени в дисертационния текст.  Подреждането и систематизирането на 

този архив предизвиква по-дълбоко навлизане в научното наследство на учения 

и мотивира разработването на дисертационната тема по специфичен начин. 

 Изложението е мислено в три плана, разгърнати във всяка глава – 

собственото научно развитие на Тодор Тодоров, развитието на дисциплината 

музикална фолклористика, тенденции, породени от идеологическата и 

политическата конюнктура на времето. Самата докторантка определя 

приложения в дисертацията подход към темата като изцяло исторически. 

Любопитен методологичен детайл е т.нар. от дисертантката „двойно четене“ на 

научните текстове на Т. Тодоров, които ѝ служат за модел в собственото ѝ 

изследване при историческото проследяване на проблематика в музикалната 
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фолклористика и в изграждането на монография за личност (монография-

персоналия). 

Трите глави на труда проследяват в хронологичен план основната 

проблематика в научните изследвания на музикалния фолклорист, развивана в 

тогавашната изследователска среда. 

Първа глава „Теренните изследвания в Института за музика и в работата на 

Тодор Тодоров“ разглежда фундамента, върху който се гради изследователската 

работа в музикалната фолклористика. Тази част е най-тясно свързана с 

компетентностите на дисертантката като музиколог архивист и детайлното 

познаване на архивния масив на Института за музика. Аналитичният поглед към 

принципите и методологията на записване на музикален фолклор, развивани 

през десетилетията, очертава общоприети правила и изисквания, но и различни 

индивидуални подходи на изследователите в теренната работа. Сред тях изпъква 

обемистият дял от документални записи, направени от Т. Тодоров.  Израстването 

на учения като теренист, промяната в неговите възгледи за съдържанието и 

естеството на записвания музикалнофолклорен материал и съпътстващата 

информация, способностите му като прецизен дешифратор, подготовката и 

издаването на музикалнофолклорни сборници са сполучливо проследени в 

посока от натрупването на теренен изследователски опит към теоретичното му 

осмисляне. Приносният характер на този раздел се изразява и в хронологична и 

съдържателна систематизация на организираната записваческа работа, 

теренните практики в българската музикална фолклористика (индивидуални и 

екипни пътувания, комплексни научни експедиции, записи в института и др.), 

процедурите на обработка на материалите (описи, дешифриране на записите). 

Разкрива се и фактологичната история на някои теренни проучвания със 

значимо присъствие на Т. Тодоров. 

Втора глава „Аспекти на проблема „фолклор и съвременност“ в научната 

работа на Тодор Тодоров“ се концентрира върху централната изследователска 

проблематика на учения в голяма част от пътя му в науката. В тази част 

идеологическият момент е най-силно застъпен поради тясната обвързаност на 
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задължителни идеологически рамки и културни политики спрямо фолклорните 

прояви по време на социализма. Дисертантката я определя като най-трудна за 

разработка. Въпреки това нейният аналитичен прочит е успешно осъществен. В 

опита си да очертае идеологическите рамки на времето тя се опира на партийни 

документи, на фолклористични публикации, на постсоциалистически 

културологични анализи. Специално внимание е отделено на присъствието на 

основни положения в марксистко-ленинската философия и естетика в 

публикации на Т. Тодоров, който убедено гради своите позиции и понятиен 

апарат в тази идеологическа реалност и под влиянието на съветската 

фолклористика. Сред идеологическите постановки, откроени от дисертантката, 

са възприемането на фолклора като форма на недиференцирано обществено 

съзнание, като неспециализирано изкуство с утилитарна функция, като 

художествено творчество, създадено от художествено съзнание. Теоретичната 

обосновка и разработване на тези въпроси са цитирани според трудове на Т. 

Тодоров от 70-те години на ХХ век. Същевременно е направен изводът, че 

самият учен надмогва тесните рамки и, опрян на опита и познанията си за 

фолклорната култура, отива по-далеч в своите възгледи. Акцентът тук е 

поставен върху ключовото разбиране за функционалността на музикалния 

фолклор и новото ѝ осмисляне в тогавашната съвременност. Осъществявайки 

своя прочит върху теоретичните разсъждения на Т. Тодоров, дисертантката 

извежда заключението, че той е сред първите изследователи, върнали се „от 

посоката на марксизма към устоите на функционалното осмисляне на 

музикалните образци“ (с. 88). Тя оценява позицията на Т. Тодоров по отношение 

на функционалността на песента в традиционната култура като първи стъпки в 

една научна тенденция във фолклористиката, развита и обоснована в трудовете 

на Т. Ив. Живков, с когото музикалният фолклорист е в близки колегиални 

отношения, и довела по-късно до промяна на парадигмата в науката за 

фолклора. В плана на функционалността е потърсен културно-историческият 

смисъл на песните с хайдушки и епически сюжети, като ученият обосновава 

значимостта на музикалната страна при „жанровото“ разграничаване.  Като 
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голяма заслуга на научната общност в Института за музикознание дисертантката 

определя кристализирането на възгледа за трите функционални цикъла в 

традиционната култура – календарен, жизнен и епически, за което Т. Тодоров 

допринася в теоретичен план. 

Темата за функционалността на традиционната музика и промяната в нея 

(загуба и придобиване на функции) въвежда проблематиката за фолклора в 

съвременността и съвременния фолклор, която Т. Тодоров последователно 

разработва в своите изследвания. Отново в дисертационния текст хронологично 

е проследена появата и съдържанието на понятия и концепции в марксическата 

фолклористика, заедно с позициите на Т. Тодоров в задочни дискусии с други 

автори. Представена е силната аналитична мисъл на учения при формулирането 

на промените в традиционния фолклор и възникването на нови, съвременни 

форми на „народно художествено творчество“ под влияние на сцената и 

медиите. Трансформациите, наложени от сцената, според дисертантката са сред 

най-задълбочените наблюдения на изследователя. Тя разглежда подробно хода 

на промените, изразени в отпадане на традиционната функционалност, в 

художествената комуникация между изпълнител и публика, в музикалната 

изпълнителска стилистика. В сферата на изследователското внимание на Т. 

Тодоров са съборите и обработеният фолклор като две възможни тенденции за 

показване на фолклор в съвременността, към които той има специфично 

отношение. В сферите на интереса му към темата се намират също 

художествената самодейност и професионализма в съотношение с фолклора. 

Персоналният архивен фонд на Т. Тодоров подсказва на дисертантката да 

покаже скрити за външния наблюдател позиции и разсъждения по въпроса 

„фолклор–съвременност“, изразени в кореспонденция и спомени на 

съвременници за учения, с неизбежната двойственост на мисленето и 

поведението по отношение на официалната идеология и философия, но и без 

крайни, идеологизирани възгледи. Въпреки партийната си обвързаност, Т. 

Тодоров остава честен и принципен в своята научна добросъвестност. Този дял 

от дисертационния текст е необичайна и рядка възможност за разкриване на 
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споделени човешки и колегиални връзки, повлияли върху формирането на  

изследователски позиции и индивидуалност . 

Третата глава на дисертационния труд е назована „Аспекти на 

историческия подход в изследванията на Тодор Тодоров“ и отразява още една 

основна тема в научната му работа – фолклор и история, естествено произлязла 

от проблематиката „фолклор и съвременност“ (промяната на функционалността 

на фолклора в съвременността се обосновава по пътя на историзма). Стимул за 

историческия подход към музикалния фолклор и фолклористика в работата на 

изследователя е поставената пред научната общност в Института за музика 

задача за написване на колективен труд „История на българската музикална 

култура“. Заслуга на дисертантката е издирването и систематизирането на 

сведения и документални свидетелства за работата по него през 70-те и 80-те 

години и влиянието на проекта върху изследователски проблемни ориентации, 

мислене и нагласи. Тя изтъква този свой принос като първо представяне на 

колективната работа пред научната общност, без претенции за изчерпателност, а 

във връзка с развитието на историческия подход в мисленето на Т. Тодоров. 

Ученият работи върху въпросите за периодизацията и историческата 

систематизация на българското музикално народно творчество, „фолклорното 

наследство“ (нестинарство, еньовденска обредност), „културно-историческите 

отражения във фолклора“ (епическото начало в музикалния фолклор и 

трансформацията му в конкретно-героическо). Това са тематичните линии, в 

които изследователят последователно прилага исторически подход, а 

дисертантката реконструира пътищата за овладяването и реализирането му. 

Запазени ръкописи на Т. Тодоров за отделни периоди в развитието на 

българската музикална фолклористика също са били предвидени като части от 

непълно осъществената „История на българската музикална култура“. Тези 

разработки са в тясна връзка с издадения монографичен труд на изследователя 

„История на българската музикална фолклористика до 9.IX.1944 г.“, в който той 

се превръща в историк на своята научна дисциплина. Работата му по събирането 

на документална основа за книгата с прецизни архивни проучвания, 
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проблематизирането и интерпретацията на материала са описани 

обстоятелствено и многостранно. С аналитично умение дисертантката 

формулира значимостта на труда, разглеждащ развитието на научната 

дисциплина като единен, цялостен процес. 

В последната си монография, посветена на живота и делото на Васил Стоин, 

Т. Тодоров отново застъпва историческия подход като адекватен инструмент за 

разкриване на личността и разностранните измерения на заслугите ѝ за 

музикалната фолклористика. В плановете на изследователя присъства 

намерението да осъществи проучване върху историята на дисциплината след 

Втората световна война до края на 80-те години на ХХ век, а от приведените 

тезиси, запазени в личния му архив, проличава намерение за критичен прочит в 

широк сравнителен контекст. И тук дисертантката остава вярна на ангажимента 

си да реконструира наличната документална основа във възможната пълнота. 

Заключителните страници на дисертационния текст отново показват 

способността на авторката да систематизира съществените изводи от своята 

работа. Обширната цитирана и ползвана литература обхваща достатъчно 

заглавия, които очертават контекстуалната база и научното обкръжение на 

изследвания учен. Четирите приложения (пълна библиография на публикувани и 

непубликувани текстове от и за Тодор Тодоров, хронологична справка за 

теренните му материали на хартиен носител, опис на магнетофонните ленти, 

факсимилета на архивни документи) са не просто допълнение, а пълноценна 

част от работата по дисертационния текст и се отличават с висока документална 

стойност. Резултат, полезен за систематизацията на материали в 

Музикалнофолклорния архив, е привеждането в съответствие на описите на 

звукозаписи с инвентарните номера на материалите на хартиен носител. 

Авторефератът напълно отговаря на съдържанието на дисертационния труд. 

М. Кумичин-Георгиева е автор на шест публикации по темата в академични 

сборници. Научните приноси са формулирани и преценени адекватно. 

Като цяло, дисертационният труд представя балансирано, деликатно и 

обективно образа и ролята в музикалната ни фолклористика на една изтъкната 
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личност със забележителни постижения в науката. Написан е  с отличен езиков 

стил и притежава качества да бъде публикуван като монографично изследване.  

 

В заключение, преценката ми за труда е изцяло положителна. 

Дисертантката показва умения и висока квалификация за самостоятелна 

научноизследователска работа. 

Убедено препоръчвам научното жури да присъди на Мария Иванова 

Кумичин-Георгиева образователната и научна степен „доктор“ в 

Професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, научна 

специалност „Музикознание, музикално и танцово изкуство”.  
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доц. д-р Наталия Рашкова 

 


