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М Е Н Д А  С Т О Я Н О В А
ДОКТОР ХОНОРИС КАУЗА НА АМТИИ - ПЛОВДИВ

Житейската истина, от която Менда 
Стоянова се води е: „Ако всеки промени мъ-
ничко по нещо в правилната посока, ще се 
промени всичко". 

Самата тя споделя, че се чувства повече 
пловдивчанка от родените тук, като това се 
потвърждава на дело. Прие като своя кауза 
необходимостта от отпускане на 1 милион 
лева за реконструкция на Жълтото училище, 
като успя да осигури необходимите подписи 
от пловдивските депутати за отпускане на 
тази сума. След като не получихме финансо-
ва подкрепа от Министерството на образо-

ванието и науката и Министерството на 
културата, тя постави въпросът  директно 
в Министерски съвет, където сумата беше 
гласувана и  приведена в бюджета на АМТИИ 
в края на 2016 г. 

В този смисъл г-жа Менда Стоянова е съ-
мишленик и радетел за това  да се даде въз-
можност емблематичната за града ни сграда 
- Жълтото училище архитектурно-строи-
телен и исторически паметник на култура-
та, която е и от изключителна важност за 
материалното осигуряването на учебния про-
цес на АМТИИ да бъде основно ремонтирана.

Из поздравителното слово на ректора на АМТИИ - проф. акад. Милчо Василев на церемонията по връчването на отличието.
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ВЪЛНУВАЩ МАГИСТЪРСКИ КОНЦЕРТ

5-ти МЕЖДУНАРОДЕН КОНКУРС ЗА КИТАРА
Успешно представяне на студентите от класа по класи-
ческа китара на доц. д-р Стела Митева-Динкова на 5-ти 
Международен конкурс за китара „Тракия”, гр. Комоти-
ни (Гърция). Първа награда за Китарен ансамбъл „Ака-
демика” в категория „Ансамбли”, Втори награди (при 
неприсъдена първа награда) за Димитър Ангелов (II 
курс, ИИК) и Калин Георгиев (IV курс, ИИК) в категория 
„Солисти” и Трети награди в същата категория за Йо-
ана Тихолова (IV курс, ПОМ) и Йоргос Лирадзис (I курс, 
ИИК). Участието на студентите от АМТИИ в този между-
народен форум бе по проект „Академика Арт - Гърция” 
с ръководител проф. Магдалена Чикчева.

На 13 декември, 2017г. в залата на 
АМТИИ, абсолвент Злата Тошевска – 
сопран в клавирно сътрудничество с 
Борис Мирчев PhD, поднесе на публи-
ката вълнуващ Магистърски концерт, 
в навечерието на тържествената про-
моция на Випуск-2017 на Академията. 
Злата Тошевска завършва средното и 
висшето си музикално образование 
в Скопие - Република Македония. От 
2013г., след първото си участие в моя 
клас по оперно пеене в рамките Ака-
демия “Огънят на Орфей“ – Разлог, тя 
е неизменна част от майсторските 
ми класове в академиите в Австрия и 
Черна гора, а от учебната 2016/2017г. 
Злата Тошевска е студентка - магистър-
ската степен в Академията. Вокалното 
усъвършенстване е „кредо“ за млада-
та певица. Едногодишната магистра-
тура по „класическо пеене” на Злата 
Тошевска е пример и повод за оправ-
дани удовлетворения - педагогически 

и творчески. Младото сопрано 
спечелва и пловдивската публи-
ка със своите три концерта в ака-
демичния и културен сезон на 
2016/2017 г. Многобройната пуб-
лика на нейния Магистърски кон-
церт- рецитал съпреживява твор-
би от Луиджи Керубини, Йоханес 
Брамс, Александър Цемлински, 
Жорж Бизе, Руджиеро Леонка-
валло, Джакомо Пучини, Панчо 
Владигеров и Марин Големинов. 
Избраната изцяло нова концер-
тна програма, подготвена в новия 
академичен полусезон е по-висо-
ко стъпало в оперния и камерния 
репертоар на певицата, която е и 
член на трупата на Македонската 
опера и балет. За Злата Тошевска 
интересът й към магистърската 
програма по класическо пеене в 
АМТИИ е обективно оправдан и 
ярко плодотворен.
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Дори за свикналите с интензивния ритъм и ори-
гиналността на творческите изяви в Пловдив това 
събитие в празничните дни преди Коледа бе осо-
бено привлекателно. Мистичната птица - бухалът, 
за когото се счита, че помага на определени избра-
ници от човешкия род да проникнат в бъдещето и 
извън видимото за нашето око, е възпяван от веко-
ве в различни части на земята, от различни етноси. 
За някои той е страховитият предвестник на зло-
щастни събития, алегория на нощта, вестител на 
смъртта, за други – символ на  вечната мъдрост и 
познанието, ерудицията и дълголетието. Незави-
симо какво ни внушава неговият образ, той винаги 
е обгърнат в тайнственост и мистерия.

Изследователски център-музей „ТРАКАРТ“ – едно 
красиво и уютно място в сърцето на Пловдив на ул. 
„Княз Александър I Батенберг“ – приюти на 7 декем-
ври 2017 изложбата „БУХАЛИ“ на проф. Недялчо 
Тодоров. И за хората, които познават неговата дъл-
гогодишна колекционерска страст, и за тези, които 
за първи път се докоснаха до този необичаен свят, 
това бе особено преживяване. Бяха представени 
около 200 от наброяващите над 850 екземпляра, 
лично притежание на нашия колега. Според него 
самия колекцията от сови е само част от богатия 
му личен архив, който съдържа много ценни кни-
ги и нотни издания /предимно за цигулка и виола/, 
включително манускрипти на български компози-
тори, посветени специално на него. Освен това там 
се намират редки монети, пощенски марки, част от 
личната му кореспонденция с именити музиканти 
и други бележити личности на нашето време. Сред 
всички тях тази колекция заема специално място. 
На въпроса „защо точно сови?“, проф. Тодоров от-
говаря обстойно: „Бухалът се приема за символ 
на знанието и мъдростта. На гръцките монети 
са изобразени бухалчета /древна Елада е родина 
на философите Платон, Аристотел, Питагор/. 
Логото на стари печатни издания у нас /“Хр. Г. 
Данов“/ представлява бухал, символ на книгата. В 
народните приказки бухалът е учител. Много от 
световноизвестните поети са посветили свои 
творби на бухала. В българската литература 
също има посветени на тази птица стихове“. 

Очевидно изброените по-горе факти, както и 
личната духовна нагласа и предразположение на 
Недялчо Тодоров към мистичното, духовността, 

познанието са причина за тази му колекционер-
ска страст. Сбирката съдържа повече от 850 сови, 
изработени от различни материали: камък, дърво, 
бронз, стъкло, керамика, порцелан, смола, крис-
тал, платно, хартия и др. Има изображения на буха-
ли върху магнити, които се прикрепят върху метал-
ни повърхности, изображения върху емайлирани 
плоскости, картини, чаши, купи и други съдове, 
върху различни кутийки, картички, календари, по-
щенски марки и др. А най-силното доказателство 
за страстта на проф. Тодоров към тези мъдри пти-
ци човек може да види в дома му в Пловдив – бу-
хал, кацнал върху дървена греда на тавана. 

Особено живописни са специално изплетените 
пана, подарени на Н. Тодоров от негови колеги, по-
кривките, възглавниците и всички други текстилни 
произведения в колекцията, които впечатляват с 
форми и багри. Специално място заема и дърво-
резбата - дар от директора на НУМТИ „Добрин Пе-
тков“ в Пловдив  г-жа Нели Попова-Коева по слу-
чай неговата 50-годишна педагогическа дейност. 

Голяма част от фигурите са подаръци от децата 
на проф. Тодоров - Ясен и Гергана. Синът естест-
вено е наследил бащината професия – той е про-
фесор по цигулка в Държавния университет в Сан 
Франциско, САЩ и също като него извън музиката 
има свое страстно хоби, което дори превръща във 
второ поле за интензивна изява – заниманията му 
като авио-инструктор. Всички приятели, колеги и 
познати на Н. Тодоров продължават при всяка въз-
можност да обогатяват тази оригинална колекция. 

ЕДНО НЕОБИЧАЙНО СЪБИТИЕ
изложба - колекция „БУХАЛИ“ на проф. Недялчо Тодоров
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Изложбата бе открита от д-р Георги Иванов, по-
знат на всички ни повече като Жорж Трак, колек-
ционер и изследовател на древното тракийско 
изкуство. Кратка концертна програма запълни с 
усещане за особен уют пространството на „Тра-
карт“.  Прозвучаха изпълнения на Недялчо Тодоров 
– цигулка и виола, Надежда Кузманова - пиано, Ли-
лия Илиева - медзосопран и Галина Апостолова – 
пиано. Творбите на френския композитор Габриел 
Форе /за цигулка и пиано, за глас и пиано /, на Ве-
лислав Заимов и части от малко познатата за широ-
ката публика Соната за цигулка и пиано от големия 
български цигулар Васко Абаджиев бяха поднесе-
ни фино, стилово и естетически издържано, точно 
в съответствие с камерната атмосфера на вечерта. 
Коментари към всяко произведение от програмата 
бяха направени от гл. ас. д-р Надежда Кузманова – 
дългогодишен партньор на сцена с проф. Тодоров. 

Своеобразен център естествено бе творбата на 
Велислав Заимов „Триптих за медзосопран, вио-
ла и пиано“ /2016) по стихове на Иван Вазов в три 
части: „Бухалът“, „В природата“ и „От дол в дол“, чи-
ето посвещение гласи: „Този триптих би могъл да 
бъде посветен  само на една единствена личност 
и това е професорът Недялчо Тодоров… виден бу-
халофил и бухаловед с не по-малък принос в буха-
лологията от някои световни поети като Charles 
Baudelaire, Иван Вазов и Добри Жотев. Това нотно 
съчинение е скромен опит да се хвърли нова свет-

лина върху тъмните нрави и действия на нощни-
те пернати мъдреци…“.

Ето и стиховете на Иван Вазов, инспирирали 
проф. Заимов да ги превъплъти в своята музика. 

БУХАЛЪТ
Тъга и непонятен страх и мъка
Притиска ме в гората пуста, глуха. 
Ни шум в листа, ни пиле да зацвърка,
Нито бръмченье – да смути въздуха.

Ужасен мир – такъв ще е във гроба.
Ужасна е понявга тишината!
Такваз ще е в зандана глух на роба –
Но там поне дрънчат му железата!

Внезапно глас въздуха ням разтресе.
Вслушах се: бухалът избуха нещо…
И радост ненадейна ми донесе
Тоз звук зловещ в мълчаньето зловещо.

Може би някой ще открие в тях своите образ и 
представа за тази древна мистична птица? Може 
би казаното тук ще породи и любопитство у повече 
хора да се запознаят със забележителната и уни-
кална не само за България колекция на проф. Не-
дялчо Тодоров? Със сигурност той с охота ще раз-
каже нейната прелюбопитна десетилетна история.

Снежана Симеонова
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Национален музикално-фолклорен конкурс „Орфее-
ви таланти” – Пловдив се развива непрестанно с всяка 
изминала година. Един от най-големите успехи е спечел-
ването доверието и подкрепата на Академията за музи-
кално, танцово и изобразително изкуство – Пловдив. А 
тази година вече и осигуряването на едногодишни сти-
пендии на лауреатите на конкурса в направления: „На-
родно пеене” и „Народни инструменти” в 4-та възрасто-
ва група. Раздадени бяха общо 15 едногодишни парични 
стипендии на участници от цяла България.

Това грандиозно съби-
тие, което дава възмож-
ност за изява на хиляди 
талантливи изпълнители, 
е придружено и от още ня-
колко състезателни фору-
ма, които се провеждат в 
социалните мрежи – „Лице 
на Орфееви таланти” – 
конкурсът бе спечелен от 
Дует „Фолклорна усмивка” 
–  Мелек Ерен и Павел Ди-
митров – солисти на ФАФ 
„Куклици” към  ЦПЛР ОДК – 
гр.Пловдив.; лауреатите от 
предишни конкурси участ-
ваха в „Гост-солист на Ор-
фееви таланти” и бяха на 
една сцена със знаменити 
народни изпълнители от 
различните краища на България – Жечка Сланинкова, 
Нели Андреева, Сорина Богомилова и Данислав Кехай-
ов на Тържествения концерт, послучай откриването на 
НМФК „Орфееви таланти” 2018. Те изпълниха произведе-
ния в обработка на композиторите Милчо Василев, Кос-
тадин Бураджиев, Владимир Владимиров, Николай Гур-
банов, Георги Андреев, Костадин Генчев, Николай Петров 
в съпровод на Академичния народен оркестър към АМ-
ТИИ с главен диригент проф. акад. Милчо Василев и ди-
ригент доц. д-р Владимир Владимиров. Специално учас-
тие в концерта взе и Академичния народен хор с главен 
диригент проф. д-р Костадин Бураджиев и помощник-ди-
ригенти гл. ас. д-р Данка Цветкова и Радка Стефанова.

Направленията в НМФК „Орфееви таланти” също на-
растват с всяка изминала година. Тази година стартира с 
голям успех направление  „Класическо пеене”.  Членове 
на журито са проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак и доц. 
д-р Пламен Първанов. Десетки участници в 3 възрастови 
групи взеха участие и получиха награди. 

Нарастването броя участници и новите направления 
доведоха до увеличаване броя на залите, в които се про-

вежда конкурсът. Тази година НМФК се проведе едно-
временно в общо 7 зали на Военен клуб, АМТИИ и НУ-
МТИ „Добрин Петков” гр. Пловдив. Конкурсът посрещна 
над 5000 участници от цяла България, които представиха 
своя талант пред най-авторитетното и обективно жури. 
Членове на журито в останалите направления са проф. 
д-р Костадин Бураджиев, Ваня Монева, Любчо Василев, 
проф. д-р Тодор Киров, проф. д-р Любен Досев, доц. д-р 
Владимир Владимитов, Милко Душков, д-р Данка Цве-
ткова, д-р Зоя Микова, д-р Галя Петрова-Киркова, д-р 

Данислав Кехайов, Ани 
Сърабян, Нели Андреева, 
Жечка Сланинкова, Со-
рина Богомилова, проф. 
Ромео Смилков, доц. д-р 
Татяна Гигова, Стоян Ми-
хов, Велизар Цонев. 

Гранд при от НМФК 
„Орфееви таланти” 2018 
спечели ДЮФА „Пирин-
ска китка” – гр. Благоев-
град. Връчиха се и реди-
ца специални награди. 
Специалната награда 
на Съюза на български-
те музикални и танцови 
дейци получи ФТА „Игли-
ка” гр. Пловдив. Още 9 на 
брой награди се предос-
тавиха от СБМТД. Упра-

вителният съвет на Български национален младежки 
фолклорен съюз удостои със своята специална награ-
да талантливите млади пианисти от Музикален клуб 
„Весела” гр. Габрово.

Организацията на конкурса протече изключително 
професионално и прецизно. В организационния щаб се 
включиха и голям брой ентусиазирани студенти на АМ-
ТИИ – Пловдив. 

Концертна зала на Военния клуб беше препълнена от 
зрители във всеки конкурсен ден. Концертът за Открива-
нето и  Гала-концертите на 23-ти и 24-ти март предизви-
каха огромен интерес сред широката аудитория. Освен 
изпълнители и любители на необятния български фолк-
лор, НМФК „Орфееви таланти” сплоти и изпълнители 
на творчеството на големи български композитори от 
всички поколения в различни направления и жанрове.

НМФК „Орфееви таланти” вече е значима част от Кул-
турния календар на Пловдив – Европейска столица на 
културата 2019.

Алия Хансе

ОРФЕЕВИТЕ ТАЛАНТИ НА БЪЛГАРИЯ
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От 30.11 до 03.12.2017 г. Академичен камерен хор 
“Gaudeamus” осъществи концертно турне в Прага. 
Поводът за пътуването беше поканата, отправена 
към хора, за участие в международния Коледен хо-
ров фестивал. В това издание на събитието взеха 
участие 21 хора от 14 държави, включително Бел-
гия, Франция, Финландия, Швейцария и Германия. 

България беше представена от детски хор “Ор-
фей”, гр. Хасково и Академичен камерен хор 
“Gaudeamus”. Фестивалът протече в 2 дни, а концер-
тите се състояха в три бележити локации: църквите 
Свети Николай, Свети Микулаш и Свети Салватор, 
разположени в центъра на Прага. Времето се ока-
за недостатъчно, за да задоволи огромния интерес 
на обществеността към фестивала, а трите църкви 
трудно побираха всички желаещи да слушат.

В рамките на фестивала “Gaudeamus” осъществи 
два самостоятелни концерта, в които представи 
различни програми със сакрална музика от раз-
нообразни стилове и епохи: от ранен Ренесанс до 
наши дни. 

По традиция специален акцент в програмата на 
хора бе поставен върху българските автори. Със-
тавът изпълни произведения както на класици в 
българската православна музика, сред които До-
бри Христов, Апостол Николаев-Струмски и Петър 
Динев, така и на съвременни български автори 
като Стоян Бабеков и иконом Кирил Попов. Важно 
място в програмата на “Gaudeamus” бе отредено и 
на съвременни чуждестранни композитори като 

Пол Хейли, Джей Алтхаус и Ола 
Йейло. 

Фестивалът завърши с общ 
концерт. В него над 500 певци от 
цяла Европа изпълниха популяр-
ни Коледни песни на английски и 
чешки език. А Gaudeamus достой-
но представи АМТИИ и България 
на този международен форум.

Концертното турне за Акаде-
мичен камерен хор “Gaudeamus” 
завърши с концерт в православ-
ния храм Св. Св. Кирил и Методий, 
който беше осъществен съвмест-
но с хор “Гласове от България”, 
дирижиран от Радосвета Костова. 
Концертът премина с голям успех 
сред засилен интерес от страна 
на православната епархия и бъл-

гарската диаспора в Прага. 
И публиката, и домакините, бяха дълбоко развъл-

нувани от изпълнението на Академичния камерен 
хор. Изключително признание за състава беше под-
несено от страна на Асоциацията на българските 
сдружения в Чешката Република, чийто председа-
тел удостои Академичен камерен хор Gaudeamus с 
почетен плакет за принос към популяризиране на 
българската култура и изкуство в Чехия. 

Концертното турне на Академичен камерен хор 
“Gaudeamus” в Прага завърши сред бурни аплау-
зи и множество покани за последващо гостуване 
в чешката столица. За състава беше огромна чест 
достойно да представи България и Академията за 
музикално, танцово и изобразително изкуство в 
град с многовековна музикална традиция.

Цвета Панчева

КОНЦЕРТНО Т УРНЕ НА АКАДЕМИЧЕН КАМЕРЕН ХОР „ ГАУДЕАМУС” В ПРАГА
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На 31 март 2018г., в препълнената зала на Му-
зея на Съединението, се проведе концерт в памет 
на доц. Крикор Четинян - дългогодишен препо-
давател по дирижиране в АМТИИ, основател и 
диригент на Женски камерен хор и диригент на 
Певческо дружество “Ангел Букурещлиев” гр. 
Пловдив. Приносът му към популяризирането 
на българския фолклор 
и българските компози-
тори на международно 
ниво е всепризнат.

“Хоровото пеене е в 
генезиса на човешка-
та поява и ще същест-
вува дотогава, докато 
има жив човек. Затова 
нашето изкуство ще го 
има, докато ги има хо-
рата. Ако възпитаме 
децата си на добър на 
вкус, колкото и стоят 
пред компютъра, това 
няма да е пагубно за тях. 
Чрез песента можеш да 

стигнеш до сърцето на събеседника си, с думи 
– по-трудно. Гьоте казва, че музиката започва 
там, където свършват думите”, казва в едно от 
последните си интервюта доц. Четинян.

Идеята за този концерт е от певци и дириген-
ти от България, Гърция, Турция и Швейцария, 
обединени от майсторската палка на дири-

гента Кръстин Настев 
- ученик на доц. Крикор 
Четинян и негов после-
довател. 

Прозвучаха про из ве-
де ния от Ф. Мен дел сон, 
Фр. Шу берт, Габриел 
Фо ре и Бе пи де Мардзи. 
В кон цер та взеха учас-
тие и со лис ти те Ми ла 
Ми хо ва, Ва ле рия Мир-
че ва, Да ри на Пет кова, 
прек рас но то клавир-
но дуо Албе на Ди мо ва 
и На деж да Куз ма но ва, 
сбо рен инстру мен та лен 
ан сам бъл.

• IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM •

РЕКВИЕМ ЗА КРИКОР ЧЕТИНЯН
1943 – 2018
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В началото на концерта диригента Кръстин 
Настев прочете прочувствено слово за доц. 
Четинян:

Трудно е да се говори в минало време, когато 
настоящето беше почти до вчера. Казват, 
че няма незаменими хора, а аз казвам, че има 
неповторими хора! Как да повториш уникал-
ното?! Как да повториш гениалното?! Невъз-
можно е да бъде повторен композиторския 
гений на Иван Спасов или художествения та-
лант на Димитър Киров, или изпълнителския 
почерк на Кри-
кор Четинян – 
все емблема-
тични име-
на, на които 
Пловдив дъл-
жи своя об-
лик, своя дух и 
част от своя-
та история.

За люби-
телите на 
хоровата му-
зика и музи-
кантството 
в Пловдив, не 
е нужно да се 
представя името на Крикор Четинян. Всички 
го познаваха лично или просто бяха чували за 
него. В моето детство, в Хора на момчета-
та, за Четинян се говореше като за божество. 
Онзи капацитет, който бяхме виждали само 
в състава на журита по международните фес-
тивали и конкурси, но чувахе да се говори за 
него и за неговия хор непрестанно. Тези споме-
ни и впечатления по-късно изиграха основен 
мотив при избора ми на преподавател по ди-
рижиране и белязаха началото на една дълго-
трайна, силна духовна връзка.

Извоювал национално и международно при-
знание с многобройните си участия с Женския 
камерен хор при Академията за музикално и 
танцово изкуство, Четинян ще остане в па-
метта на нашия град, като един от най-из-
тъкнатите музиканти, творили в последни-
те няколко десетилетия.

Двата хора, които ръководи в продължение 
на години – Женският Камерен Хор и Пло-
вдивското певческо дружество се превърщат 
в първокласни състави, чието ниво и до днес 
остава ненадминато. Плод на педагогическа-
та му работа в АМТИ и в Националната Му-
зикална Академия, са десетки студенти по 
дирижиране, отглеждани и обучавани с много 
внимание и любов, които днес предават мъд-
ростта и знанията, придобити от своя учи-
тел разпръснати у нас и по света.

Последните 
три години 
от живота си 
Крикор Чети-
нян посвети 
на Майстор-
ския клас по 
дирижиране, 
който заедно 
организирах-
ме в помощ 
на младите 
д и р и г е н т и 
и на всички 
онези, които 
искаха да по-
търсят от-

говори на въпроси и да почерпят от безмер-
ните му познания по музика. С неизчерпаема 
енергия организираше концерти с неговия 
малък камерен състав „Капела Арте“, със-
тавен от певци от цялата страна, идва-
щи в много случаи на свои разноски, за да 
откликнат на музикалните му идеи. С тях 
той „говореше“ на публиката. На онази пуб-
лика, с която той остаря и не искаше да 
се раздели. Така каза и в едно интервю, че 
„всеки диригент трябва да остарее със со-
вята публика, което означава, че е оставил 
нещо в сърцата на хората“. И наистина 
до последно кроеше планове за срещи с пуб-
ликата. Искаше да бъде полезен до последния 
си дъх. 

Нестихващи аплодисменти наградиха в 
края на концерта великолепните изпълнители 
- хор, солисти и оркестранти.

• IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM • IN MEMORIAM •
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През месеците януари и февруари тази го-
дина, АМТИИ гостува в различни училища в 
Пловдив и областта с пътуващата изложба към 
Културен семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“. Посеще-
нията бяха реализирани благодарение и на съ-
действието на РУО гр. Пловдив и на предвари-
телните разговори с директорите на училищата. 

Фото-изложбата „Непознатите“ е част от 
Културен семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“, който се 
проведе в АМТИИ през 2016 г. Целта на проек-
та е да разширява знанията за традиционните 
практики, култура и бит на етно-конфесионал-
ните и етнографски малцинства в България. 
Изложбата включва мащабирани фотоси от жи-
вота на арменската, еврейската, ромската и тур-
ската общности у нас, като представя различ-

ни традиционни практики, ритуали и архивни 
снимки предоставени от четирите малцинства. 
Архивните документи са част от първото изда-
ние на семинара и са подготвени от колегията 
на Факултет „Изобразителни изкуства“ в лице-
то на доц. Никола Лаутлиев, Таня Върбева, доц. 
Васил Николов, гл.ас. д-р Александър Гьошев, 
Симеон Паунов и др.

Екипът на семинара в лицето на доц. д-р Вла-
димир Владимиров, Таня Върбева, гл. ас. д-р 
Иван Георгиев, гл. ас. д-р Зоя Микова и док-
торант Мартин Петров успя да гостува на НУ 
„Христо Ботев“ гр. Пловдив, ОУ „Алеко Кон-
стантинов“ гр. Пловдив, ОУ „Гео Милев“ гр. 
Пловдив, ОУ „Васил Левски“ с. Караджово, ПГ 
„Ген. Владимир Заимов“ гр. Сопот и др. 

АМТИИ ГОСТУВА С „НЕПОЗНАТИТЕ”
в училища от Пловдив и областта
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Едновременно с изложбата, подрастващите 
на възраст от 9 до 16 години успяха да се запоз-
наят и с кратка презентация на тема „Няколко 
пролетни празника от Пловдив“, която показва 
общите моменти в традиционните практики на 
четирите малцинства и българското мнозин-
ство. По този начин, семинарът и в частност 
пътуващата фото-изложба „НЕПОЗНАТИТЕ“ 
спомогна за изграждане на толерантно отноше-
ние и взаимоуважение между представителите 
на различните групи и допринесе за обогатява-
не на знанията на децата за ДРУГИТЕ.

Тези срещи, допринесоха за постигне на го-
лямата цел на Културния семинар „НЕПО-
ЗНАТИТЕ“, а именно да възпитаме следващо-
то поколение от най-ранна възраст. Именно по 
тази причина, екипът подготвя срещи и с други 
училища, като оставаме отворени към бъдещи 
съвместни проекти. Благодарим на директори-
те на училищата и организаторите по места за 
гостоприемството и за новите партньорства и 
приятелства, които изградихме.

В навечерието на подготовката за второто из-
дание на Културен семинар „НЕПОЗНАТИТЕ“, 
което ще се проведе на 30 ноември 2018 г. в АМ-
ТИИ и ще представи общностите на каракача-
ни, армъни и торлаци, ние от екипа отправяме 
покана за участие към всички, които вярват, че 
хората не могат да бъдат разделяни, а трябва да 
живеят и добруват съвместно и в уважение.

гл.ас.д-р Зоя Микова
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Уважаеми г-н Ректор, Уважаеми преподаватели, Драги колеги, Скъпи 

родители, Дами и господа,
На нас се падна честта да се обърнем към всички вас от името на ви-

пуск `2017. За нас обучението в Академията за музикално, танцово и 
изобразително изкуство беше важна стъпка от живота ни. Намерихме 
много приятели, научихме много и разраснахме като разбрахме нещо 
ново за себе си.

Пътят който преминахме по време на обучението ни тук не бе лесен. 
Справяхме се с редица трудности, научихме се да преодоляваме множе-
ство препятствия и същевременно натрупахме нови знания и опит въпре-
ки младостта и наивността си.

Но вярваме, че това ни е изградило като личности, оформило е нашите 
характери и е калило волята ни за да бъдем подготвени за предстоящите 
предизвикателства и да излезем победители в нелеката битка която ни 
предстои от тук насетне.

Скъпи родители, вие бяхте до нас и ни подкрепяхте безрезервно за 
което ви  изказваме ви най-искрените си благодарности. 

Уважаеми колеги, нека непрестанно се стремим към звездите! Ако не 
ги достигнем, поне ще се научим да летим! Трябва да си поставяме най-
високите цели и нито за миг да не се съмняваме, че ще ги  реализираме. 
Дори и да не успеем, пак ще сме надскочили себе си.

Нека трудностите, с които неизменно ще ни сблъсква животът, не сло-
мят борбения ни дух и не угасят искрата на изкуството, която вече е запа-
лена в нас.

Честит празник  на всички ни и на добър час!

Петя Петрова, магистър „Теоретично музикознание”

ПОЗДРАВИТЕЛНО СЛОВО ОТ ИМЕТО НА АБСОЛВЕНТИТЕ


