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СТАНОВИЩЕ 

на 

проф. д. изк. Розмари Стателова 

за 

дисертационния труд на Мария Иванова Кумичин-Георгиева 

на тема НАУЧНАТА ДЕЙНОСТ НА ТОДОР ТОДОРОВ В 

КОНТЕКСТА НА БЪЛГАРСКАТА МУЗИКАЛНА 

ФОЛКЛОРИСТИКА ОТ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА ХХ ВЕК 

за присъждане на образователната и научна степен доктор по 

научната специалност Музикознание и музикално изкуство, 8,3. 

 

 

Още в началото на становището си искам за изкажа одобрението си 

за представения дисертационен труд от Мария Иванова Кумичин-

Георгиева. Одобрението ми идва по няколко линии. Първо, то касае избора 

на темата и обекта на дисертацията. Отдавна имаше нужда от научен труд, 

който да представи цялостно и проблемно българската музикална 

фолклористика в нейния вековен път на развитие и специално тази, която 

се е осъществявала и развивала през втората половина на ХХ век в 

Института на Българската академия на науките, носещ в различните 

периоди на своето съществуване различни наименования: от Институт за 

музика с музей до днешното Институт за изследване на изкуствата. 

Същевременно, второ, одобрението ми се отнася до избора на същинския 

обект на изследването, а именно научното дело на нашия високоуважаван 

колега, проф. д-р Тодор Тодоров, който така трайно и ярко се вписа в 

споменатата по-горе развойна линия, давайки пример за плодотворна и 

ползотворна научна дейност. Трето, но не по важност, е обстоятелството, 

че авторката на този труд, работеща под вещото ръководство на ментора 
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си, проф. д-р Горица Найденова, е не само анализатор и проблематизатор 

на това научно дело, но и негов, ако мога така да се изразя, архивар от 

първа ръка. По този начин трудът почива върху наистина цялостното 

творчество на Тодор Тодоров, което – както показват образцово 

изготвените приложения на труда, е наистина внушително. 

Дисертацията, която е от типа монография-персоналия, е с почти 

учебниково ясна и прегледна структура. Тя съдържа, както следва, увод, 

който излага целите и задачите на труда, три глави, посветени съответно на 

трите големи подтеми на дисертацията и заключение, което още веднаж 

поднася в кратце съдържанието и изводите на изследването. Интересното в 

случая е това, че всъщност съдържанието на труда протича на два плана, 

които се намират в полифоничен диалог. Първият план са споменатите 

вече три глави, съответно първа глава, посветена на дейността на Тодор 

Тодоров като теренист, втора глава, третираща основния проблем и патос  

в делото на разглеждания учен, а именно съотношението фолклор – 

съвременност и трета глава, която проследява методологическото 

формирането на Тодоров като учен, застъпващ културноисторическия 

подход към изследваните явления. И вече вторият план на съдържанието, 

внасящ същинското интелектуално напрежение в изследването, са двата 

големи проблема на труда – най-напред изпълненото с множество 

търсения многолетно научно-творческо израстване на Тодор Тодоров от 

млад и начинаещ фолклорист до ценрална фигура в българската музикална 

фолклористика, който взема дейно и насочващо участие в нейното 

развитие и, вече като контрапункт, самото развитие на научната 

дисциплина музикална фолклористика в България в нейния едновековен 

път, колкото криволичещ и стръмен, толкова единен и успешен като цяло. 

И всичко това предадено в един стил на изложение и проблематизиране, 

който бих определила като ясен, прегледен и мек по тон, придаващ на 

труда  висока познавателна стойност. (Искам тук още веднаж в скоба да 
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посоча, че заслуга за качеството на защитаваната дисертация се дължи 

колкото на старателната дисертантка, толкова и на нейния научен 

ръководител, който явно не е позволил засегнатите проблеми да останат на 

някакво по-ниско ниво на третиране). 

С голям интерес се проследяват някои тематични линии, като 

например описанието на видовете теренни практики, застъпвани от 

именитите ни фолклористи от миналото и от тяхните струдници, както и 

самата еволюция на теренната работа, настъпила под въздействието на 

промените в използваните помощни технически средства, както и под 

въздействието на промените в самата фолклористична концепция за целите 

на работата на терен и на взаимоотношението музика – контекст. Същото 

се отнася и за методите и начините на архивиране на резултатите от 

теренната работа. Истинска заслуга на дисертационната работа е също и 

това, че засяга достатъчно обстойно, но и достатъчно деликатно големия 

проблем за влиянието и вмешателството на марксистко-ленинската 

идеология върху българската музикална фолклористика, господстваща по 

времето на социализма. Това беше и моя специална препоръка към труда в 

един от междинните етапи на неговото изготвяне и представяне – да се 

„бръкне” по-смело в тази противоречива проблематика и да се въведе 

необходимата яснота по въпроса днес. Недостатъчната рефлексия върху 

противоречивостта и съзнателната ограниченост в научните резултати на 

някои тогавашни трудове и концепции в областта на музикалната 

фолклористика и в редица други области е – както изтъква и проф. Ал. 

Кьосев в неотдавна публикувания във в. „Култгура” негов разговор по 

повод изложбата „Следобедът на една идеология” /вж. в. Култура, бр. 41., 

9 декември 2016г., стр. 6-7/ - основен недостатък на мислещите структури 

в нашата днешна действителност и специално на хуманитаристиката ни.         

Намирам посочените в добре изготвения автореферат приноси на 
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дисертантката за коректно формулирани и достатъчни като качество и 

количество. 

В заключение, повтаряйки отново моето положително отношение 

към представената докторска дисертация, бих препоръчала на почитаемото 

научно жури да приеме работата като успешно завършена и да присъди на 

Мария Иванова Кумичин-Георгиева образователната и научна степен 

доктор. 

 

 

проф. д. изк.Розмари Стателова 

 

 

 

 

 

София, 15 декември 2016г. 

    

 

      


