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СТАНОВИЩЕ 

 

от доц. д-р Николай Стефанов Градев, НМА Проф. Панчо Владигеров, 

за дисертационния труд на Ставри Петров Ангелов, редовен докторант в 

ИИИзк, на тема Българско музикално-сценично творчество за деца през 

втората половина на ХХ век. Типологична и жанрова характеристика. 

Сценична участ за придобиване на образователната и научна степен 

доктор по научната специалност Музикознание и музикално изкуство 

 

Актуалността на избраната дисертационна тема „Българско 

музикално-сценично творчество за деца през втората половина на ХХ 

век. Типологична и жанрова характеристика. Сценична участ“ 

произтича от факта, че до този момент не е правено самостоятелно 

цялостно изследване на българското музикално-сценично творчество за 

деца от този период. По-обобщаващите жанрови изследвания на 

музикалното творчество за деца, като тези на Р. Каракостова, Р. Бикс, М. 

Булева, М. Ценова, са ориентирани основно към периода от първата 

половина на века. Запознаването с библиографията по темата потвърждава 

констатацията, че за интересуващия дисертанта период от втората 

половина на миналия век тя се свежда преди всичко до статии и рецензии 

на отделни постановки, в които като цяло не се търси извеждането на 

обобщения на проблемите и тенденциите през периода. А това е 

предпоставка за осъществяването на конкретно изследване на избраната от 

дисертанта проблематика. 

По изложените причини декларираната от Ставри Ангелов основна 

цел на изследването – „да се проучат музикално-сценични произведения 
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за деца от български композитори през втората половина на ХХ век и се 

проследят промените в техните жанрови характеристики при 

различните сценични интерпретации у нас“ (с. 9) – е изследователски 

проблем с конкретно научно-приложно значение, който може да бъде 

обект на дисертационен труд. Поставяйки си за основна задачи анализите 

на първоизточника, либретото и музикалния материал, изследването на 

жанровата класификация и на различните сценични интерпретации на 

произведенията, Ставри Ангелов заявява намеренията си за едно обхватно 

разглеждане на проблематиката в различни взаимосвързани аспекти. 

Оттук, от една страна, произлизат както сериозността, така и трудностите 

при осъществяването на изследователските цели и задачи, а от друга – 

основните опори за структурирането на труда, чиито първи два основни 

раздела са обединени от проблематиката за литературния 

първоизточник на музикално-сценичните произведения – съответно по 

вълшебни приказки (раздел 1, с. 17-135) и по литературни творби от 

български автори (раздел 2, с. 136-278), към което са приобщени и 

„Оперетки за деца, играни от деца“ (раздел 3, 279-308). 

Привличането на обширен доказателствен материал – партитурите и 

клавирите на разглежданите произведения, видео- и аудиозаписи на 

различни техни постановки, осъществяването на интервюта с участниците 

в тях и със самата публика, както и обобщаването на информацията от 

отзивите, рецензиите и обзорите на отделни произведения и техните 

постановки, събрани христоматийно в специално приложение, се оказва 

плодотворен подход за по-многостранното разкриване на 

проблематиката. Основният акцент в работата обаче, нейният център, е 

„анализът на музикалната творба и сценичната й реализация“ (с. 9) с цел 

да се изведат „различията в творческите подходи на композиторите 

спрямо детската аудитория“ (с. 10). Достойнство на дисертационния 
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труд в това отношение е илюстрирането на анализите с умело подбрани 

музикални примери. От важно значение е и проследяването на 

промените в жанровите характеристики на творбите. 

Запознаването с изпълнението на поставените цели и задачи ми дава 

основанието да твърдя, че те като цяло са постигнати: изяснени са 

проблемите за преобразуването на литературните първоизточници в 

либрето, за сътрудничеството между либретист и композитор, за връзката 

между особеностите на музикалната реализация и адресата на 

произведенията, за самото музикално изграждане на творбите, за тяхната 

жанрова характеристика и мобилността на сценичните й реализации, за 

ролята на жанра за спечелването на децата за музиката. 

За основна слабост на дисертационния труд смятам увлечението на 

автора му по наративно описание на партитурите, проведено 

педантично стъпка по стъпка отначало докрай както по отношение на 

цялостните творби, така и на отделните изграждащи ги номера. Това 

довежда до самоцелното разгръщане на един музикално-езиков ракурс, 

който обаче, оставайки на равнището на конкретните музикални детайли, 

не допринася особено за изясняването на типологичната и жанровата 

характеристика на творбите и няма пряко отношение към въпроса за 

тяхната „сценична участ“. Това е проблем на избраната насока на 

изложение, който беше сериозно дискутиран на вътрешната защита на 

труда. Държа специално да отбележа, че след това дисертантът е направил 

много за коригирането на тази слабост, но поради аксиоматичната й 

заложеност от него, без цялостна реорганизация на труда тя не би могла да 

бъде напълно преодоляна, а само смекчена – нещо, което Ставри Ангелов е 

осъществил. 

За сметка на това авторефератът на дисертацията е написан 

концентрирано, ясно, с много точно изведени акценти и представя в 
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пълнота нейната проблематика. С тези си качества той на практика 

успява до голяма степен да компенсира отбелязаните недостатъци на самия 

дисертационен труд. 

Представените от дисертанта три публикации по темата на 

дисертационния труд, осъществени в научни издания и в интернет 

пространството и двата доклада, изнесени на научни конференции у нас и 

в чужбина (ИИИ – БАН и Истанбул, Турция), застъпват съществени по 

значимост аспекти на дисертационния труд и с това покриват изискванията 

на ЗРАСБР. 

Приемам изведените от дисертанта приносни моменти. Лично за 

мен обаче значението на направеното от Ставри Ангелов е по-голямо. 

Смятам, че най-голямата полза от дисертацията е практико-приложна – 

като едно обобщено знание за състоянието на жанра българско 

музикално-сценично творчество за деца през втората половина на ХХ 

век, което би било ценно за всички, които проявяват интерес към тази 

проблеметика и е една сериозна база за следващи изследвания в тази 

област. И още нещо – основен патос в текста е ангажираността на автора 

към музикалното възпитание на децата и спечелването им за 

общуването с музиката, което е от особено значение за духовното им 

формиране. Принос в тази насока е и участието на самия дисертант като 

музикален ръководител и постановчик на пет детски оперетки, изнесени в 

различни детски градини в София. Със собствена значимост са и 

приложенията към дисертационния труд (шест на брой), в първите пет от 

които музикалните произведения за деца от български композитори са 

класифицирани по различни признаци (по литературен първоизточник, по 

азбучен ред, по един и същи сюжет, по жанрове и по сценична съдба), 

което ги прави ценен информационен източник по темата на 

дисертацията. 
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 Въз основа на изложената оценка за актуалността на изследвания 

проблем, обосноваността на целите и задачите и тяхната успешна цялостна 

реализация и отбелязаните научно-приложни приносни моменти 

предлагам на уважаемото научно жури да присъди на Ставри Петров 

Ангелов образователната и научна степен доктор по научната 

специалност Музикознание и музикално изкуство. 

 

5.8.2016           Подпис: 

    доц. д-р Николай Градев 


