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РЕЦЕНЗИЯ 

На дисертационен труд „Научната дейност на Тодор Тодоров в контекста на 

българската музикална фолклористика от втората половина на XX век” 

за придобиване на онс доктор по научна специалност Музикознание и музикално 

изкуство, професионално направление 8.3., Музикално и танцово изкуство 

С кандидат Мария Иванова Кумичин-Георгиева, задочен докторант в 

изследователска група Етномузикология към сектор Музика в Институт за изследване на 

изкуствата, БАН 

Рецензент доц. д-р Венцислав Димов Димов 

 

Рецензията за докторската дисертация на Мария Кумичин-Георгиева е 

структурирана в следните проблемни полета: 1.) Актуалност на разработвания в 

дисертационния труд проблем; 2.) Преглед на дисертационния труд и анализ на 

резултатите; 3.) Основни научни и научно-приложни приноси; 4.) Лични впечатления на 

рецензента за кандидата; 5.) заключение с обобщения за качествата на труда и приносите в 

него като дисертация. 

 

1.Актуалност на разработвания в дисертационния труд проблем 

Дисертацията е посветена на научното дело на изтъкнатия български музикален 

фолклорист Тодор Тодоров (1931-1999) и първоначален подтик към нея е работата с 

неговото наследство, постъпило в Архива на ИИИзк. през 1999 г. (трудове – статии, 

студии и монографии; непубликувани доклади, рецензии, изказвания; сценарии за радио- 

и телевизионни предавания; лична и служебна кореспонденция; теренни материали за 

сборници; документи от и за командировки и др.). Трудът анализира и систематизира 

огромно количество теренни записи на Тодор Тодоров, съхранявани в 

Музикалнофолклорния архив на ИИИзк. – интензивна и плодотворна дейност на Тодоров 

като записвач на музикален фолклор през втората половина на ХХ век. Изследват се и 

трудовете на Тодор Тодоров, неговото научно развитие през основни интереси, възгледи, 

теми и подходи в теоретичното му наследство. Дисертационният труд е посветен на 

актуален проблем: осветяване на приносите в музикалната фолклористика на една ярка 

личност, която е изведена в изследването и през индивидуалните ѝ научни приноси, и на 
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фона на развойните процеси в научното поле и дисциплина – като традиции в научните 

трудове и институционалната научна среда (Института за музика при БАН); в контекста 

на онова близко минало –  епохата на социалистическа България, която ситуира научното 

поле и дисциплината идеологически, политически и институционално. Самата постановка 

на изследователския проблем се отличава с няколко посоки на актуалност. Актуално е да 

се обработва и изследва комплексно архивното наследство: теренни записи, архивни 

документи, публикации и пр. Актуално е да се съчетава това с продължаване на 

плодотворни линии в развитието на българската музикална фолклористика и 

етномузикология – историография и персоналия – свързани с учен, самият той 

първопроходник и в жанра на рецензираното изследване „монография-персоналия”, и 

основоположник на историографските прочити на българската музикална фолклористика. 

Актуално е да се изследва историята на личностите и идеите в народоуката през период 

(втората половина на ХХ век), който все още чака достойните нему научни прочити. Не на 

последно място – актуално е да се изследва мястото и ролята на науката и културата в 

едно близко минало (комунистическо или социалистическо), което все още не е научно 

осмислено. 

2.Преглед на дисертационния труд и анализ на резултатите 

Дисертационният труд е в обем от 348 страници, които включват 199 страници 

научно-изследователски текст и 149 страници приложения. Текстът е структуриран в 

Увод, три глави и Заключение.  

Уводът очертава общата рамка на изследването – неговите цели, обект, предмет, 

методология и научен апарат. Представени са информационните източници на 

изследването – свръзаните с Тодор Тодоров архивни документи в Института за изследване 

на изкуствата: неговите записи в сбирката от теренни музикалнофолклорни материали и 

личният архив на фолклориста. Въведена е кратка биографична справка за Тодор Тодоров. 

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

Тодоров“ (стр. 22-70) проследява присъствието на Тодор Тодоров на терена, развитието 

му като записвач и въз основа на това – теоретик, в контекста на традициите на 

българската музикална фолклористика и в общото развитие на етномузикологията. 

Главата включва раздел за тенденциите в теренната работа на българските музикални 

фолклористи до 80-те години на ХХ век: организираната теренна работа, трасирана от 
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приносите на Васил Стоин, Райна Кацарова и сътрудниците ѝ, и следващото поколение 

учени, част от което е и Тодор Тодоров. Анализирани са: запсването на терен, 

процедурите при обработването на материалите от теренната работа, дешифрирането на 

музикалните образци, изготвянето на преписи на нотния и словесния текст на всички 

записани музикални образци, инвентаризирането на теренните материали (теренни 

тетрадки, преписи и магнетофонни ленти). Кумичин проследява развитието на Тодоров 

като теренист, за да изясни и въпроса за въвеждането на младите фолклористи в теренната 

работа през изследвания период: главно по емпиричен път, в екипно начало чрез 

експедиции – „своеобразна школа за младите изследователи“. Друг раздел представя 

личните почерк и приноси на Тодор Тодоров като теренист: „един от най-добрите 

дешифратори“. Отделен раздел в Първа глава проследява пряко свързаните с терена 

научни проекти и публикации на Тодор Тодоров, неговите сборници с народни песни.  

Във втора глава (стр. 71-120) – „Аспекти на проблема фолклор и съвременност в 

научната работа на Тодор Тодоров“ – се извеждат приносите на Тодоров като един от 

първите музикални фолклористи от своето поколение, разработил научно един от 

основните проблеми за българската наука и фолклористи от втората половина на XX век. 

Изследвани са следните аспекти: идеологическите рамки на проблема „съвременност и 

фолклор” през 50-те –70-те години на ХХ век; осмислянето на функционирането на 

традиционната музика спрямо съвременността по образци от 70-те и 80-те години; 

съвременният фолклор в историко-културологичните подходи и разработки на Тодор 

Тодоров; влиянието на сцената и на медиите; „обработеният фолклор“ и отношенията 

„медии-професионализъм-художествена самодейност”; проблемът „фолклор – 

съвременност” в кореспонденцията на Тодор Тодоров и в спомените за него.  

Третата глава в дисертацията – „Аспекти на историческия подход в изследванията 

на Тодор Тодоров” (стр. 121-180) – проследява как Тодоров насочва вниманието си на 

историк и към музикалния фолклор, и към музикалната фолклористика. Историческият 

подход на Тодор Тодоров е проследен като породен в недрата на теоретичните въпроси, 

свързани с теренната му работа и с изследванията по темата „Фолклор – съвременност”; и 

като повлиян от конкретни фактори, свързани с избора на една или друга тема или със 

ситуирането ѝ в общия проект на музикознанието в Института за музика през 60-те и 70-те 

години на ХХ век – „История на българската музикална култура”. Друг раздел на трета 
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глава е посветен на трансформациите на темата за епоса в научните разработки на Тодор 

Тодоров (хайдушки песни, школата на слепите певци). Специално внимание е отделено на 

монографията на Тодор Тодоров (негов голям докторат) „История на българската 

музикална фолклористика до 9. 09. 1944 г.”: първо по рода си изследване, което издирва и 

въвежда в науката огромно количество документи за историята на дисциплината в 

рамките на цял един век, неизследвани дотогава архивни материали; премълчавани или 

забравени имена и фигури; при това го прави новаторски като идеи и структура. В тази 

глава е разгледана и монографията на Тодоров „Васил Стоин. Живот и дело” – първо по 

рода си изследване на приносите на една личност в развитието на българската музикална 

фолклористика. Осветяват се и факти от нереализирания проект на Тодор Тодоров за 

написване на история на българската музикална фолклористика след 1944 г.   

Заключението (стр. 176-180) обобщава най-важните линии и синтезира изводите на 

дисертацията. 

Цитираната литература включва 204 заглавия, от които 184 на кирилица и 20 на 

латиница. 

Приложенията, които са четири, са важна част от труда и кореспондират с 

основния текст. Първото включва пълна библиография на всички публикувани трудове и 

списък на непубликуваните текстове на Тодор Тодоров (в това число и сценарии за 

радиото и телевизията), както и публикациите за учения. Приложение 2 представя 

хронологична справка за теренната дейност на Тодор Тодоров, изготвена според 

наличните теренни материали на хартиен носител, заведени в Инвентарната книга на 

МФА на ИИИзк. Приложение 3 съдържа пълен списък на магнетофонните ленти на Тодор 

Тодоров от теренната му работа, а Приложение 4 – копия на документи от 

Музикалнофолклорния архив на ИИИзк. 

3.Основни научни и научно-приложни приноси 

Мария Кумичин изследва в дисертацията си важна и необходима за съвременната 

българска музикална фолклористика и етномузикология проблематика. Тук, според мен, е 

първото достойнство на докторанта и работата му: изборът на темата. Един учен като 

Тодор Тодоров и периодът в развитието на музикалната фолклористика в България, в 

който той твори – втората половина на ХХ век – са важна, сериозна и недостатъчно 

проучена в нашата наука тема. С актуалността на тематиката и подходите се свързва 
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другата положителна страна на дисертационния труд на Кумичин. В обекта на 

дисертацията попадат явления и процеси, които са проблематизирани в изследването 

едновременно емпирично и теоретично, добросъвестно и честно, субективно преживяно и 

аналитично обективирано – необходими качества на научното изследване в 

етномузикологията. Авторката е свършила огромна изследователска работа в библиотеки 

и архиви. Резултатите от тези натрупвания демонстрират друго достойнство на труда и 

дисертанта: компетентност по проблема и изградени експертни качества. Искам 

специално да отбележа високата осведоменост на автора, коректната работа с голям обем 

от чужди текстове и добросъвестното и трудолюбиво въвеждане в научно обращение на 

малко известни и труднодостъпни архивни източници и трудове. Не на последно място – 

трудът има висока степен на практическа приложимост, защото въвежда неизвестни или 

недостъпни досега документи, свързани с дейността на Тодор Тодоров и с историята на 

Института за музика/музикознание, а оттам – и с историята на българската музикална 

фолклористика през втората половина на ХХ век. Приложения към дисертационния труд 

имат ресурс за бъдещо разработване на модел за персонални каталози на записвачите. 

Изцяло положителна е преценката ми на публикациите по проблема на 

дисертацията (шест научни статии, публикувани през периода 2009-2013 г.в академични 

издания и сборници от конференции) и автореферата (27 стр.), който отговаря на 

стандартите и коректно предава съдържанието на дисертацията. 

Личните приноси на докторанта и труда са изведени в коректна автосправка и 

сочат, че дисертацията е първопроходник в шест посоки: 1).Обектът на изследователско 

внимание – научната дейност на Тодор Тодоров е систематизирана като теренни 

проучвания, изследвания на проблема „фолклор и съвременност” и исторически 

изследвания. 2).Систематизират се възгледите и приносите на Тодор Тодоров в контекста 

на състоянието на музикалната фолклористика: теренните практики, процедурите при 

обработването на материалите, структуриране на Музикалнофолклорния архив на 

Института за музика/музикознание през 50-те – 70-те години на ХХ век; дискусиите в 

Института и тенденциите в индивидуалните теренни стратегии на музикалните 

фолклористи; експлициране на идеологическата рамка, в която се вписва музикалната 

фолклористика през 50-те – 80-те години на ХХ век; нова информания за колективния 

проект на Института за музика „История на българската музикална култура”. 3). Изведени 
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са най-важни научни приноси на Тодор Тодоров чрез анализ на трудовета му и 

поставянето им в диалог с тенденциите в музикалната фолклористика, като: постиженията 

му в дешифрирането на музикалните образци (като вид научно моделиране); в 

културологичното разкриване на функционалността на музиката в традиционната култура; 

поставянето на проблема за динамиката на народното творчество; в създаването на 

първата история на музикологична дисциплина в България. 4). Показани са етапите в 

развитието на възгледите на Тодор Тодоров по ключови за музикалната фолклористика от 

разглеждания период проблеми, като: преход от музикално събирачество към 

контекстуална теренна работа; от позицията на формиран в средата на Института за 

музика фолклорист-теренист, работещ в условията на идеологически задължителни през 

социализма представи за фолклора, към преодоляване на идеологическите рамки в 

осмислянето на функционалността на музиката в традиционната култура. 5).  Открити и 

въведени в научен оборот са неизвестни или недостъпни досега документи, свързани с 

дейността на Тодор Тодоров и с историята на Института за музика и с историята на 

българската музикална фолклористика през втората половина на ХХ век. 6).Приложенията 

към дисертационния труд имат евристичен потенциал за разработвне на модел за 

персонални каталози на записвачите. 

4.Лични впечатления на рецензента за кандидата 

Познавам Мария Кумичин от момента на постъпването ѝ в Института за 

изследване на изкуствата. Работил съм по няколко проекта с нейно участие: 

мултимедийна презентация „Многоликата традиция. Променящите се лица на 

изследователския обект на музикалната фолклористика и етномузикология в България” 

(2008), документален филм „Добруджа – памет и песен” (2008); проект БААРТИ – 3 

(Български арт архиви. Ресурси и технологии на изследване); Документиране на Десети 

национален събор на българското народно творчество – Копривщица (2010); изследване 

на най-ранните звукозаписи на Райна Кацарова (2015-2016) и др. Оценявам работата ѝ по 

обработка, систематизиране, дигитализиране и презентиране на музикално-фолклорните 

архивни материали като добросъвестна, професионална и необходима; ценя качествата ѝ 

като колега и съратник в екипна и проектна работа. Наблюдавал съм нейни изяви в научни 

конференции, изложби, проекти и семинари (тя е сред най-активните участници в 

Изкуствоведските четения на ИИИзк., в Семинар „Нови идеи в етномузикологията“ на 
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нашата изследователска група), оценявам умението ѝ да свързва практиката с теорията, 

архивните източници с научните прочити. Мария Кумичин работи сериозно и познава 

добре Музикалнофолклорния архив, нейните експертни качества са добра основа на едно 

очаквано теоретично осмисляне на огромния масив от архивни документи – посока на 

развитие, което тя уверено показва с настоящия дисертационен труд. 

5.Заключение 

Дисертационният труд „Научната дейност на Тодор Тодоров в контекста на 

българската музикална фолклористика от втората половина на XX век” на Мария Иванова 

Кумичин-Георгиева напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и ППЗРАСРБ за 

присъждане на ОНС „Доктор”. Рецензираният труд изследва важна етномузикологическа 

проблематика, доразвива и обогатява съществуващите досега знания в българската наука, 

допълва съществуващи празноти в изследването на близката история на българската 

музикална фолклористика и етномузикология, в извеждането на приносите на ярък 

теренист, учен-теоретик и историк на науката, като Тодор Тодоров. Оценката ми за труда 

и приносите в него е висока и изцяло положителна. Поздравявам авторката и научния ѝ 

ръководител проф. д-р Горица Найденова, както и колегията от Сектор “Музика“, 

Изследователска група „Етномузикология“ и ННЦОКН при ИИИзк.-БАН,  за създадената 

творческа атмосфера и диалогичност и за постигането на академичен и научно-приложен 

успех с този труд, който е принос и на Мария Кумичин, и на нашата научна общност. 

Предлагам научното жури да присъди на Мария Кумичин онс доктор по научна 

специалност Музикознание и музикално изкуство. 

 

София, 26 януари 2017 г.                                                     Доц. д-р Венцислав Димов 


