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РЕЦЕНЗИЯ 

за дисертационния труд на 

 

СТАВРИ ПЕТРОВ АНГЕЛОВ 

 на тема  

 

БЪЛГАРСКО МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНО ТВОРЧЕСТВО ЗА 

ДЕЦА ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК. 

ТИПОЛОГИЧНА И ЖАНРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА. 

СЦЕНИЧНА УЧАСТ. 

 

за присъждане на образователната и научна степен доктор 

 

 

Ставри Ангелов  е музикант, който с искрено увлечение и желание е 

поел пътя на педагог, чието призвание е да обучава, не, да привлича 

децата към музиката и танца. При това, не става дума за гимназиален 

учител, макар че той има и такъв период в творческата си биография, а 

интересът и желанието му е да обучава дечица от  2 до 7 години, т.е. 

възрастова група - детска градина. Ето, това ми направи най-силно 

впчетление, защото е и специфична, и вече много рядка професионална 

насоченост за музикант с висше образование (магистратура в НМА 

"П.Владигеров" по дирижиране - хорово и оркестрово, и оркестрация). 

Четейки биографията му си изграждам и представата- от включването 

му в различни семинари, курсове, конференции и т.н. -   за човек с 
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изразен стремеж да обхваща все по-широки пространства и в 

музикалната педагогика, и в изпълнителското изкуство. А сега прави - 

и то успешен! - опит да навлезе в областта на теорията, да осмисли и от 

този ракурс досегашния си опит и знания. А може би е пожелал и да 

предостави на колеги натрупаното познание. Тъй като освен солфежа и 

основните музикални навици, той, както личи от CV-то му, отива още 

по-напред, създавайки детски вокални и вокално-танцови, и театрални 

групи, с които постига синтеза и завършека на своята музикална работа 

с малки деца. В това направление много е подпомогнат от факта че е 

подготвен акомпанятор, но също свири и на акордеон, важен, мисля, за 

учител по музика в детска градина, и на орган, изучаван с голямия 

майстор Велин Илиев. Очевидно Ставри Ангелов притежава и 

диригентски качества, тъй като е обучаван не само при много известни 

личности като Христо Арищиров, Кирил Стефанов, Христо Тонев,  но е 

бил приет за активен участник в майсторски класна прочутия Михаил 

Юровски,  в Берлин.  Споменах за широк спектър от интереси и трябва 

да спомена конкретно някои курсове, в които е допълвал и 

усъвършенствал възможностите си - за акомпанимент при Ирина 

Щиглич - майстор в този специфичен вид свирене, и още в няколко 

много интересни курса на Софийския университет: „Смесени техники 

на преподаване – поддържащо обучение с интерактивна дъска”  или на 

Центъра за творческо обучение - „Ефективно внедряване на 

интерактивни методи в обучението” и други. Ще си позволя да посоча 

още един - в Инженерно-педагогическия факултет на Технически 

университет – София, курс за професионална квалификация на тема 

„Методика на обучението по БДП в детските градини". Без да 

изброявам всички, налице е  целенасочен интерес към педагогиката. За 
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да се формира като преподавател, който знае и умее  да приобщи 

децата към музиката, в частност песента/пеенето и към танца. За да 

синтезира всичко в реализирането на един  музикален  спектакъл с 

комбинирани и вече сложни задачи,  което споделя в труда си. Ставри 

Ангелов рано е осъзнал необходимостта от едно по-разширено и 

многообхватно първо - лично обучение, за да може да прилага 

усвоеното в практиакта си - от 2005 година и досега, време в което 

работи в детски градини, и то извън столицата. Вече наистина сериозен 

опит в занимания и музикално образоване на деца от 2 до 7 годишна 

възраст. Което си е истинско просветителско, будителско  дело. 

Неговите възпитаници не само добиват базисни музикално-теоретични 

и вокални навици, обучава малки пианисти, но формира от най-

способните вокални групи, както споменах - прави и постановки, 

представя деца на различни концерти и конкурси, музикални форуми. 

И не са единици, които са удостоявани с внимание, награди, различни  

отличия, което вече е признание за труда и способностите на учителя- 

музикант. 

Трябва да отбележа още, че през последните 15 години докторантът е 

организирал и сам е свирил или дирижирал много концерти, спектакли 

и пр. изяви със създадените от него групи, концертира с  Трио за 

класическа музика, дирижира и църковни хорове, участва в семинари и 

музиковедски четения, което пък е свидетелство за теоретичните му 

интереси. Има лауреатства от конкурси, награди от различни участия 

във фестивали - като изпълнител и като педагог, участия в 

международни и университетски конференции. И ще завърша 

представянето на докторанта Ставри Ангелов с лична констатация -  

досега не съм се срещала с музикант толкова посветен на работата с 
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малки деца, което , надявам се не е изключение, за да имам основание 

да мисля, че  все още има личности, които искат и вършат 

просветителска работа  "на  полза роду". 

 

Дисертационният труд на тема: "БЪЛГАРСКО МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНО 

ТВОРЧЕСТВО ЗА ДЕЦА ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК. 

ТИПОЛОГИЧНА И ЖАНРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА. СЦЕНИЧНА УЧАСТ." е 

построен от 3 раздела, Увод, Заключение и Приложения. Обхваща  

внушителните 421 страници. По отношение структурирането: текстът е 

подреден по установена от автора схема, класическа що се отнася до 

регулярен анализ на музикално-сценично произведение. А именно - 

представяне на творбата с нейната история, литературен източник и 

музикално-драматургичен анализ. Избраните творби са приказки - 

световно прочути фолклорни обработки и авторски литературни 

творби. В първия раздел обект на изследването са три популярни 

музикално-сценични опуса от близкото минало: мюзикълите "Вълкът и 

седемте козлета" от Александър Владигеров и "Благодаря ти, Шарл" на 

Жул Леви, и операта за деца "Снежанка и седемте козлета" на Атанас 

Косев; за  вторият са избрани две жанрово различни произведения по 

един и същ сюжет - "Ян Бибиян" (балет от Атанас Косев и опера от 

Найден Геров), още   мюзикълът "Копче за сън" и операта "Чудните 

приключения на Тошко Африкански" - на принципът на най-голям 

брой постановки, респективно - популярност и сценично многообразие. 

Последният раздел е посветен на един особен вид - оперетки създадени 

да се изпълняват от деца. Тук са разгледани "Който не работи, не 

трябва да яде" и "Думите на мама". Това е материалът върху който се 
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строят тези и се прави изводи, дават се препоръки относно 

реализацията на творбите. 

Преди всичко, адмирирам желанието на докторанта да  се заеме с една 

не особено изследвана област в българското музикално творчество и 

музикознание. Детско музикално-сценично творчество присъства в 

музиковедската ни литература дотолкова доколкото е типично за един 

автор. Например, Александър Йосифов, който десетилетия работи в 

това направление. Той със сигурност има архи, в който ще се открият и 

по-обстойни анализи, не само отзиви за постановки. Но, принципно  

музиковедите винаги се насочват към изследване и съхраняване 

паметта за най-важните и представителни автори и творби, формиращи 

облика и тенденциите на нашата композиторска школа до днес. Затова 

рааботата на Ставри Ангеловв тази област е приносна.  

Според статуквото, още във встъпителната част на труда, авторът 

формулира конкретните цели и задачи които, веднага ще кажа, е развил 

и реализирал в разработката. Сам отбелязва като основна цел: "да се 

проучат музикално-сценични произведения за деца от български 

композитори през втората половина на 20 в. и се проследят промените 

в техните жанрови характеристики при рзличните сценични 

интерпретации у нас." (стр. 9). И продължава: "Всяко от разглежданите 

заглавия е подчинено на няколко изисквания и вътрешни деления: 1. 

анализ на първоизточника, 2. анализ на либретото (...), 3. музикален 

анализ на нотния материал и жанрова класификация и 4. анализ на 

сценичната интерпретация." (пак там). И в трите раздела на 

изследването творбите са разглеждани и  описвани по този ред. В увода 

са включени интересни подглави като "Приказаката като понятие и 

разновидности", в която Ангелов, опирайки се на няколко 
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фундаментални литературоведски труда разглежда жанровия състав на 

фолклорните приказки, "тематичното поле", както сполучливо го 

определя, на приказката, връзката мит-приказка, както и литературните 

преразкази и авторските приказки.  

Накратко ще изведа най-същественото от трите части на труда. 

Първият раздел е посветен на музикално-сценични творби за деца по 

вълшебни приказки. В него се разглеждат по оповестния ред на 

задачите, сюжетът и историята на създаването им, направени са много 

подробни музикални анализи, които авторът нарича "В помощ на 

постановчика" - добра идея, инак това са много подробни "работни" 

анализи, необходими само за предварителния, "черен" процес на 

писане. Но, така докторантът обуславя/оправдава присъствието им, без 

съмнение и улеснява музиканти, които нямат много сериозна 

теоретична подготовка. Получават наготово важна информация, която  

ще е необходима, за да подготвят  постановка на дадена творба.  

Особеното във втория раздел е  изборът и интерпретацията на една и 

съща приказка - "Ян Бибиян" от Елин Пелин, в различни музикално-

сценични варианти - балет от Атанас Косев и опера от Найден Геров. 

Направени  са съпоставки, но и са очертани важни тенденции за 

музикалния стил на авторите, например маниер на оркестрация, 

типични мелодико-хармонични похвати, при Атанас Косев се изтъква 

използването на алеаториа техника и т.н. Авторът е извел значимото в 

една от много сполучливите композиции на Георги Генков -"Копче за 

сън", по-известна като радиопиеса, именно в характера и 

находчивостта на избраните водещи мотиви-образи  Дефинира още: 

рондо структурата й, взаимодействието на говор, тескт и музика, дава 

собствено становище за жанра на творбата, определяйки я за детски 
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мюзиъл. А в анализа на "Тошко Африкански" от Александър Йосифов 

извежда някои "устойчиви тенденции", породени от спецификата на 

детската творба, от предназначението й. В третия разедел са две 

музикално-сценични творби създадени специално за обучение по 

музика. Тук докторантът обяснява и разликите между произведенията 

от първата половина на века, т.е. времето на първите детски опретки, 

китки и пр. писани с учебна и музикално-възпитателна цел, и тези от 

втората половина - предимно за професионални оперни театри, за 

детския отдел на Младежкия театър и пр. Впрочем, още в увода е 

засегната тази тема, там се   припомнят и някои исторически факти. В 

този раздел докторантът мотивира избора на двете пиески с личния си 

експеримент и предпочитание към музиката на Жул Леви. И прави 

важна констатация "Причината да включа тези заглавия е заради 

интересната музика на Жул Леви, а така също поради факта, че през 

втпората половина на 20 век почти липсват музикално-сценични 

творби за деца в жанра оперета. Докато за първата половина на 

отминалото столетие е характерно точно обратното..".  

В заключението на труда са  направени съответни изводи и 

констатации относно особености на либретото, на мелодиката, 

ритмиката, оркестрацията, за функцията на говорните текстове, за 

различните подходи в звукоизобразяване, драматургично изграждане и 

т.н., както и за различията, но и за това което е общото в творбите - 

съобразно предназначението и вида им. Най- интересни са подглавите 

за различните сценични реализации и изпълнители на избраните опуси. 

Никак не споделям заявената   от автора концепция да не се позовава 

на вече направени анализи, на  рецензии и статии за творбите, поради 

което всичко, което е открил е подредил в специално приложение. Това 
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неизбежно лишава труда от необходимия историзъм. Макар и 

неголямо, но изследването на т.н. детска музикално-сценична тема в 

нашето музикознание можеше да инспирира още идеи и  находки в 

труда. Убедена съм, че научната дейност се гради върху  темелите 

поставени от предшествениците. А това че съзнателно се избягва 

онова, което вече е  написано, никак не е гаранция за  неоспорими 

открития, за ценност и научност. Та нали един музикално-

драматургичен анализ може да направи всеки добре образован 

музикант. По-стойностно щеше да е ако докторантът диалогизира, 

оборва или доразвива идея, тълкувание на друг колега. Именно това  

липсва в труда. И оставя впечатлението за едно преднамерено самотно 

пътуване в света на избраните автори и творби. То е плодотворно само 

когато стига до индивидуални изводи, а такива има най-вече в третият 

раздел и там, където се коментират или извеждат идеи - постновъчни, 

интерпретационни. Известно е, че  макар в различна степен, но всяка 

рецензия, статия, всяко изследване на детското творчество съдържа 

тезиси, елементи на тълкувание или част от мотивация за тенденции, 

характерология на автора и произведението. Затова някои от изводите 

до които е достигнал и докторантът, не могат да бъдат окачествени 

като нови, оригинални. Очаквах също  много по-ясно и подкрепено да 

се изведе, да се  дефинира и принципната разлика и границите между 

опера, оперета и мюзикъл  за деца. Несъмненият принос на труда е там, 

където пишещият използва личните си познания, експериментите  с 

деца, своите постижения. Както и  ценните приложения, таблици, 

информация, която е прецизно събрана и подредена. Също и профилите 

на различни сценични версии - било по видеозаписи или на основата на 

мнения на свидетели на постановките. Приносна е и онази част от 
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въведението, в която Ставри Ангелов посочва трудове и статии за 

детски музикално-сценични творби, включително и фундаменталният 

труд Български музикален театър на Р. Бикс, Р. Каракостова, А. Янева, 

М.Ценова. 

 

Библиографията се състои от 247 единици, включително нотен 

материал, видеозаписи. Дисертационният труд е обсъден и предложен 

за защита от изследователска група Музикален театър в Института за 

изследване на изкуствата при БАН. 

В заключение, оценявам и достойнствата, и енергията вложена в труда 

на докторанта, посветил се на музикалното образование и възпитание 

на децата. Настоящата му теоретична работа добавя още знания по 

отношение българското творчество за деца, и притежава качества и 

приноси. 

Предлагам Ставри Петров Ангелов да получи образователната и 

научна степен доктор, съобразно всичко констатирано дотук и 

заради приносния характер на неговата дисертация на тема 

БЪЛГАРСКО МУЗИКАЛНО-СЦЕНИЧНО ТВОРЧЕСТВО ЗА ДЕЦА 

ПРЕЗ ВТОРАТА ПОЛОВИНА НА XX ВЕК. ТИПОЛОГИЧНА И 

ЖАНРОВА ХАРАКТЕРИСТИКА. СЦЕНИЧНА УЧАСТ. 
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