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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от доц. д-р Стефка Георгиева Венкова-Мошева 

за дисертационния труд на Ставри Петров Ангелов,  

задочен докторант в ИГ „Музикален театър“, сектор „Музика“ 

 на тема: 

Българско музикално-сценично творчество за деца през втората 

половина на ХХ век. Типологична и жанрова характеристика. 

Сценична участ. 

за присъждане на образователната и научна степен “Доктор” 

(по научната специалност Музикознание и музикално изкуство, 8.3.) 

 

Дисертационният труд е обсъден на разширено заседание на 

изследователска група „Музикален театър“ на 31.03.2016 г. и насочен за 

публична защита в съответствие с изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България, Правилника за неговото 

прилагане и Правилника за условията и реда за придобиване на научни 

степени и за заемане на академични длъжности в Българска академия на 

науките. Процедурните изисквания са спазени. 

Представеният за рецензиране дисертационен труд на докторант 

Ставри Петров Ангелов, авторефератът, справката за приносите и 

научните публикации, свързани с дисертационния труд, са резултат от 

самостоятелно научно изследване. Те свидетелстват за целенасочените 

усилия на автора да изследва една като цяло неразработена област в 

нашата музикална наука – българското музикално-сценично творчество за 

деца от втората половина на ХХ век. Намирам темата за много интересна и 

перспективна, и в този смисъл – за дисертабилна -  не само от гледна точка 

на това, че с нейната разработка се запълва съществуваща празнина. Но 

също и като част от актуалната тенденция за изследване на музикалните 
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явления от втората на половина на ХХ век у нас от позицията на 

съвременния изследовател, освободени от идеологически или други 

ограничения. И не на последно място, цялостното и детайлно разглеждане 

на музикален репертоар, свързан с музикалното обучение и възпитание на 

децата – бъдещите музиканти и музикални слушатели на България.  

Структурата на дисертационният труд е издържана в духа на 

сериозно изследване, почиващо върху добре обоснована логика, 

последователност и връзка между третираните проблеми. Предложената 

организация на текста, както и изборът на методи на изследването, 

логично отразяват заложената цел. Текстът е организиран в три глави, 

въведение и заключение, общо 421 стандартни страници, в това число 313 

страници текст с 84 нотни примера, 6 приложения и библиография.  

Библиографският апарат се състои от 247 заглавия, от които 218 на 

български език и  2 на  английски език, 15 партитури и клавири, 4 аудио 

записа и 8 видеозаписа. С. Ангелов показва добро познаване на научните 

изследвания на български и чуждестранни изследователи по въпросите, 

свързани с темата на дисертацията. Позовава се на конкретни тези и 

концепции на избрани автори. Литературните източници са ползвани 

добросъвестно и коректно.  

Имам впечатления както от музикалноизследователските интереси 

на С. Ангелов, така и от неговата диригентска, педагогическа и 

изпълнителска дейност. Неговата задълбоченост, упоритост, желание за 

развитие и усъвършенстване са причината днес пред нас да стои един 

значим по обема си и свършената работа дисертационен труд.  

Формулираната във въведението основна цел на изследването: “да се 

проучат музикално-сценични произведения 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 ясно и точно дефинирана. На тази основа са предпоставени и 
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основните задачи. Аргументирано и убедително са откроени актуалността 

и значимостта на изследваната проблематика. Прави се кратък 

исторически преглед на развитието на музикално-сценичните жанрове за 

деца през ХХ век. Началото е поставено през първата половина на миналия 

век от придобилия голяма популярност жанр на детската оперета. Чрез 

активната дейност на различни самодейни формации - детски музикални 

китки, ученически хорове и други, жанрът на детската оперета се 

превръща в мощен фактор както за музикално обучение, за 

„приобщаването на децата към музиката и сцената“ (с. 279), така и за 

развитие на българското музикално-сценично творчество. В него се 

изявяват най-значимите първи наши композитори като Добри Христов, 

Маестро Атанасов, Панайот Пипков, Александър Кръстев и др. 

Дисертантът откроява основни различия между съществувалата през 

първата половина на века у нас практика, от тази през втората половина на 

ХХ век. Важната отлика е създаването на сценични формации с изцяло 

детски репертоар, организирани по съветски образец и 

институционализирани под формата на държавни детски театри и като 

част от държавните оперни театри.  

Във въведението С. Ангелов разглежда накратко особеностите на 

жанра приказка. Предлагат се съвременни тълкувания на понятието и се 

цитират и сравняват мненията на наши и чужди изследователи. Прави се 

вътрешно разграничение на различните подвидове приказки. Дисертантът 

проследява историческото развитие на жанра от фолклорно към авторско, а 

именно: приказка – авторизирана приказка – литературна приказка. 

Представя европейските и българските автори на приказки, като 

творчеството им се разглежда в контекста на неговата употреба „като 

обект на пресъздаване от драматурзи, композитори, либретисти и различни 

други творци на сценични творби“ (с. 15). Искам да подчертая уместността 

на предложената информация по въпроса, логически свързана с избрания 
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от С. Ангелов подход към разглеждане на музикално-сценичните образци – 

от литературния първоизточник към музикалната и сценична реализация.  

Намирам за много точни направените от дисертанта във въведението 

уговорки относно конкретизирането на обекта на изследване на 

дисертационния труд. Те внасят допълнителна яснота относно периметъра 

на изследователската работа и поставените цели и задачи.  

В трите глави на дисертацията последователно и изчерпателно се 

разглеждат музикално-сценични творби за деца, разграничени по различен 

принцип. В първите две глави са представени български музикално-

сценични творби, разделени според вида на литературния първоизточник. 

В първа глава са включени произведения за деца по вълшебни приказки – 

мюзикълът от Ал. Владигеров „Вълкът и седемте козлета“, операта за деца 

„Снежанка и седемте джуджета“ от А. Косев и мюзикълът „Благодаря ти, 

Шарл“ от Ж. Леви. Във втора глава се изследват музикално-сценични 

композиции за деца по литературни творби от български автори – балетът 

на А. Косев „Невероятните приключения на момчето Ян Бибиян“, операта 

от  Н. Геров по същия сюжет „Ян Бибиян“, мюзикълът „Копче за сън“ от Г. 

Генков и операта за деца „Чудните приключения на Тошко 

Африкански“ от А. Йосифов. В трета глава са представени две оперетки от 

Ж. Леви, предназначени за изпълнение от деца – „Думите на мама“ и 

„Който не работи, не трябва да яде“. Изходната гледна точка тук е опитът 

на С. Ангелов като музикален педагог, участвал в постановката и 

сценичната реализация на тези творби с деца от няколко столични детски 

градини, което е особено приносно.  

Избраният метод на изследването, аналогичен в трите глави, е 

резултатен. Проследена е трансформацията на литературния 

първоизточник в либрето и неговата музикална и сценична реализация, 

като се поставя акцент върху типологично-жанровата интерпретация. 

Огромен труд и упоритост, вложени в изследването от дисертанта, 
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проличават от анализа на музикалните партитури. Целта е както да се 

представи основата за направените от дисертанта изводи, така и да бъде в 

помощ на постановчика. Правят се сравнения на музикалния език на 

различните композитори, като се фокусира върху специфичните за 

музикално-сценичните жанрове за деца похвати.  

 На базата на масива от анализирани партитури, както и от 

емпиричния си опит, дисертантът излага своите обобщения в 

заключението. Съгласна съм с изведените от дисертанта изводи, като 

лично за себе си аз бих назовала още поне няколко, например по 

отношение на музикалния език на произведенията и вписването им в 

контекста на българската музика от втората половина на ХХ век.  

Предложеният за рецензиране и оценка дисертационен труд на С. 

Ангелов притежава научни приноси от музикалноисторически, 

музикалнотеоретичен и практико-приложен характер. Могат да се откроят 

следните основни негови научни достойнства: изследване на връзката 

между литературния източник, либретото, музикалната реализация и 

крайния продукт – сценичната постановка; изследване на жанровата 

типология на творбите и промените, които те претърпяват в сценичната 

реализация; конкретните интерпретаторски указания при работата с деца-

изпълнители, в които се споделя личния опит на дисертанта, и други. Като 

приносни бих посочила и прецизно изготвените от С. Ангелов таблици в 

приложенията 1-5, в които според различни признаци е дадена огромна и 

много полезна информация. Интересни и полезни както за специалистите, 

така и за бъдещите читатели, са събраните и публикувани в приложение 6 

отзиви в българската преса от втората половина на ХХ век за сценични 

постановки на български музикално-сценични творби за деца.  

Запозната съм с представения ми от С. Ангелов автореферат, който е 

в обем от 26 страници. Той кореспондира с основния труд и представя в 

синтезиран вид ясно, точно и коректно основните моменти от текста на 
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дисертацията, както и основните приноси и публикации по темата на 

дисертацията. Справката за приносите в дисертационния труд приемам 

като вярна. Тя коректно отразява основните научни постижения на 

докторанта. Изведените приноси отговарят на действителните приносни 

моменти в дисертационния труд. С. Ангелов има 2 научни и 1 научно-

популярна публикации, пряко свързани с тематиката на дисертационния 

труд.  

Някои бележки: Дисертационният труд би спечелил, ако обемът се 

съкрати. При публикуването на текста, което бих насърчила, все пак би 

било добре конкретното разглеждане на музикалните композиции да се 

направи с аналитично преосмисляне и преработка. По отношение на 

посоченото на с. 279, че “докато в първата половина на ХХ в. детските 

оперетки се играят в музикалните китки, то през втората половина те 

стават приоритет на ученическата и детската самодейност в училищата и 

детските градини”, бих уточнила, че и през първата половина на ХХ век 

детските оперетки масово се играят в училищни формации. Имам няколко 

препоръки  и от техническо естество към текста: да се поправят немногото 

грешки като изпуснати букви, запетаи и прочие. Въвеждането на единна 

номерация на примерите и бележките под линия, също би улеснило 

ползването на текста. Посочените бележки не принизяват достойнствата на 

разработката и не влияят върху общата положителна оценка на 

дисертационния труд като самостоятелно изследване с доказани научни 

приноси.  

Въз основа на гореизложеното оценявам положително и високо 

извършените от дисертанта С. Ангелов дългогодишни проучвания, 

систематизации и постигнати научни резултати. Дисертационният труд се 

характеризира с оригиналност и е приносен както за музикалната история 

и теория, така и за музикално-сценичната практика и обучение.  
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Гласувам за положително решение, образователната и научна 

степен „доктор” по научната специалност 8.3 Музикознание и музикално 

изкуство да бъде присъдена на Ставри Петров Ангелов за дисертационния 

му труд „Българско музикално-сценично творчество за деца през втората 

половина на ХХ век. Типологична и жанрова характеристика. Сценична 

участ“.  

 

04 август 2016 г.     Доц. д-р Стефка Венкова-Мошева 

 


