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Конференцията се осъществява 
с финансовата подкрепа на проект по 
Договор № КП-06-МНФ/23 от 16.07.2019 г. 
с ръководител проф. д-р Тони Шекерджиева-Новак, 
м Фонд „Научни изследвания“ м Министерството
на науката и  образованието.
Координатори: д-р Казашка и д-р Колев
 

The conference  is founded by the project 
Contract № КП-06-МНФ/23 - 16.07.2019 г.
project manager Toni Shekerdjieva-Novak, 
by Bulgarian Science Fund, Ministry of Educaon and Science
Coordinators: PhD Kazashka and PhD Kolev

МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ КОНФЕРЕНЦИИ В АМТИИ

Единствената по рода си у нас специализирана между
народна конференция по проблемите на мениджмънта, 
маркетинга и комуникациите в сферата на изкуството се 
проведе на 15 ноември в арт център „Бялата къща“ в Ста
рия Пловдив. Форумът бе организиран от  АМТИИ „Проф. 

Асен Диамандиев“ и магистърските специалности „Арт
мениджмънт“ и „PR на арторганизации“, които за своето 
16 и 10 годишно съществуване се превърнаха в междуна
родно призната школа по управление и PR комуникации 
в сферата на изкуствата.

Академията за му зи
кал но, тан цово и изоб
ра зи тел но из куст во  
Плов див за втори път  
бе до ма кин на междуна
род на на уч на кон фе
рен ция „На ука, об ра
зо ва ние и иновации в 
област та на из куст во
то“.  Кон фе рен ци я та се 
осъщест вя ва с фи нан со
ва та под кре па на Фонд 

„На уч ни из след ва ния“ към Ми нистерството на науката и 
образованието, по договор КП06МНФ/23 от 16.07.2019 г. с 
ръководител проф. др Тони ШекерджиеваНовак.

Конференцията бе тридневна и  се проведе в периода 24 
 26 октомври 2019 г. в Пловдив на територията на АМТИИ 
„Проф. Асен Диамандиев”.  Реализирането  на този форум за 
учени е в резултат на обединение на силите на български и 
чуждестранни учени в областта на музиката, хореография
та, изобразителното изкуство и педагогиката.

Проф. др Тони ШекерджиеваНовак обяви началото на 
конференцията и поздрави гости и лектори с вълнуващо 

слово и акценти върху културното и историческо наслед
ство:

„Настоящата втора научна конференция е с приоритет 
„Културно историческо наследство“, който не само не е из
черпал своя потенциал, но в съответствие със Стратегията 
за развой на науката в България в периода 20172030 съз
дава ново поле за действие, чрез предвидената разшире
на политика за развитие на човешките ресурси, чиято цел 
е осигуряване на висока квалификация и ефективно кари
ерно разгръщане на учените, основано на високо ниво на 
научните изследвания. Именно за осъществяване целите 
на Стратегията са въведени единни минимални национал
ни критерии за научни степени и академични длъжности по 
отделните научни области. Повишаване квалификацията на 
учените в научните организации и висши училища включва 
и подпомагане участието на учените в научни форуми, по
средством проектно финансиране, покани към световноиз
вестни учени при широко централизирано разгласяване на 
събитието. При осъществяването на тези дейности, като от
говорна институция Фонд „Научни изследвания” към МОН,  
обявява проекти за реализиране на международни фору
ми, каквато е и нашата международна научна конференция.

С Е Д М А  М Е Ж Д У Н А Р ОД Н А  Н А У Ч Н О - П РА К Т И Ч Е С К А  К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я
„УПРАВЛЕНСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ПРОБЛЕМИ В ИЗКУСТВОТО“

ВТОРА МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ 

В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО“
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СПЕКТАКЛИ НА ПЪРВИЯ ФЕСТИВАЛ НА КАМЕРНАТА ОПЕРА - СОФИЯ 2019

 Първият фестивал на Камерната опера положи своето 
начало в България и се превърна в художествен факт като 
насложи в музикалнотеатралната ни среда и простран
ство още един поделикатен сценичен и интимен щрих.   

 В залата на ОКИ "Средец" София бяха представени 
спектаклите на операта от Х. Пърсел "Маската в Тимон от 
Атина" на 2 октомври 2019 г. и камерната версия на опе
рата "Бохеми" от Дж. Пучини на 4 октомври. Премиерният 
спектакъл на „Бохеми“/камерен вариант/ се състоя в Град
ска концертна зала гр. Враца на 19.09.2019г. 

Организаторите на фестивала: Сдружение "Светлината 
на Мъдростта", ОКИ Дом на културата "Средец" и Музикал
на къща Бонев се довериха и представиха наймладите 
български оперни надежди  солисти от Младежкия опе
рен театър към "Софийски оперни семинари" с директор 
Петър Данаилов и студенти от Вокалния факултет на НМА. 

Двете постановки "Маската в Тимон от Атина"/Маската 
е война на думи между Купидон и Бакхус и техните после
дователи, по въпроса дали радостите на любовта или на 
виното са подобри. Накрая стигат до примирие./ и "Бохе
ми" /камерен вариант/ се превърнаха в истински фойер
верк от бляскаво предизвикателство за младите творци и 
в приятно преживяване за публиката, която беше заплене
на и подчинена от таланта и очарованието на младостта. 
В ролите на „Бохеми“ се превъплатиха: Родолфо –Борис 
Тасков, Любомир Дамянов; Марчело –Сергей Афонин; Шо
нар –Йосиф  Славов; Колин – Виктор Кръстанов, Любен 
Байчински; Мими – Венера Мелеки, Радинела Василева; 
Мюзета – Димитрина Кечеджиева, Ива Бизева

Младите певциартисти се справиха блестящо със се
риозните вокални партии, демонстрираха много добро 
техническо ниво и владеене на гласа. Във вокалноин
терпретационното им и актьорско майсторство особено 
и ярко впечатление направи добрия вкус и художестве

на мярка с които те извайваха всеки тон и всяка фраза. 
Бих искала да отбележа участието на студентите от НМА 
в операта "Бохеми" Йосиф  Славов в ролята на музиканта 
Шонар от класа на проф. Нико Исаков, Любен Байчински 
като философа Колин и като Бакхус в „Маската“, Димитри
на Кечеджиева, превъплътила се в изкусителната Мюзета 
и двамата от класа на проф. др Свилен Райчев, както и 
Радинела Василева пресътворила деликатната и  крехка 
Мими от класа на доц. др Велизара Караянкова. Вокал
ният консултант на постановката – изтъкнатия български 
баритон Петър Данаилов преди премиерата подчерта 
„Студентите от ВФ на НМА са изключително добре вокал
но и интерпретационно подготвени, за което благодарим 
на техните вокални педагози“

Заслуга и принос за добрата и качествена подготовка, 
както и за въздействащите певческоактьорски роли в 
спектакъла освен на вокалните педагози от НМА   проф. 
Нико Исаков, проф. др Свилен Райчев, доц. др Велизара 
Караянкова и вокалният консултант Петър Данаилов имат 
безспорно и диригентапостановчик Христо Павлов, дири
гента Никола Петров и режисьора Петко Бонев. Оркестър 
„Симфониета“  Враца се справи блестящо с претворяване
то музиката на Пучини, въпреки ограничения си състав.

Постановчиците с вещина и любов, с много съпричаст
ност и лично отношение отвеждат младите певциартисти в 
красивия и мистичен свят на оперното изкуство, помагайки 
им да сътворят своите затрогващи и въздействащи роли.  

Да пожелаем този фестивал на младостта, красотата и 
таланта, това ползотворно и благотворно сътрудничество 
между институциите, сред които и НМА "Проф. Панчо Вла
дигеров" да се превърне в традиция за музикалния и култу
рен живот на България и в очаквано събитие за публиката.

проф. др Виолета Горчева

Радинела Василева в ролята на Мими, Борис Тасков – Рудолфо,
Йосиф Славов - Шонар, Любен Бачийски – Колин, Сергей Афонин - Марсел

Димитрина Кечеджиева в ролята на Мюзета
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ПЪРВИ КОНКУРС ЗА КАВАЛДЖИИ „С МУЗИКАТА НА МАТЬО ДОБРЕВ“

На 9 ноември в читалището на гр. Стралджа се проведе 
една забележителна среща на млади кавалджии от цяла 
България. Поводът   организирания от кмета на града и 
читалищните деятели първи конкурс за кавалджии „С му
зиката на Матьо Добрев“. С този жест, местното ръковод
ство по един изключително достоен начин показа своето 
уважение и преклонение пред таланта на своя съгражда
нин – големият кавалджия и незабравим музикант  Матьо 
Добрев.

Като глътка жива вода, като птица в полет, като слънчев 
лъч, като майчина сълза, като любовна ласка е звукът на 
кавала. Доказаха го всички участници в Първия Конкурс 
за кавалджии „С музиката на Матьо Добрев“ в Стралджа. 
Свириха с ръце, с ум и сърце, свириха да докажат таланта 
си и да изразят огромното си уважение към големия Ма
тьо Добрев явлението, легендата в българската народна 
музика, успял да вплете традиция и съвременност. 

Желаещите за участие в конкурса бяха 18 кавалджии от 
гр. Котел, от село Широка лъка, от гр. Плевен, от гр. Варна, 
от гр. Стралджа, от с. Зидарово, от гр. Карнобат и един ка
валджия от Франция  Пиерик Марион! Представители на 
нашата Академия бяха – Дамян Йорданов, Георги Добрев и 
Никола Вълчанов. 

Преди началото на конкурса, кметът на общината Атанас 
Киров пожела на участниците не само да се учат от виртуоз
ния и незабравим Матьо Добрев, но и да обичат така силно 
музиката, както го правеше Матьо. 

Още с появата и изпълнението на първите участници в 
конкурса стана ясно, че журито ще изпита сериозни затруд
нения при оценяването на талантливите млади свирачи. Пуб
ликата, изпълнила до краен предел залата не спираше да ап
лодира прозвучаването на познатото на всички „Макамлий
ско хоро“, „Право тракийско хоро“, „Дайчово хоро“, „Матьова 
ръченица“, „Сълзите на Матьо“, „Чорбаджийско хоро“ и пр. 

Найдобре представилите се участници в конкурса полу
чиха специални награди  Марио Иванов от НУФИ „Ф. Кутев“ 
гр. Котел, получи кавал от палисандър, изработен от Кръс
тьо Димов. „Това е бъдещият продължител на Матьо Добрев! 
Той е успял да изучи изцяло Матьовия стил!“  С пожелание 
за големи успехи Дамян Йорданов, студент от АМТИИ „Проф. 
Асен Диамандиев“, получи друга специална награда от дари
теля Милен Минков, „да гони върховете в кавалджийското 
майсторство!“ Матей Станев от гр. Варна и Невена Джахова 
получиха кавали от палисандър, изработени Тодор Дросев. 
Петър Николов и Данаил Йорданов бяха наградени с кавали, 
изработени от майстор Стоян Тодоров. 

А ето и самото класиране:  
СПЕЦИАЛНАТА НАГРАДА на кмета на община Стралджа по

лучава Марио Асенов от гр. Котел от Първа възрастова група. 
Във ІІ възрастова група: І награда – Матей Станев, СУ за ху

манитарни науки и изкуства „Константин Преславски“ Варна 
и още една І награда – за Георги Дамянов, Национално учи
лище по изкуства „Добри Христов“, Варна. ІІ награда за Вен
цислав Кирилов, НФУИ – Широка Лъка и още една втора на
града – за Невена Николова, НФУИ, Широка лъка. ІІІ награда 
за Даниел Росенов,  НУФИ, Котел.

Трета възрастова група затрудни наймного членовете на 
журито: І награда – Димитър Киряков, Казанлък от и І награ
да за Георги Пламенов, АМТИИ – Пловдив. ІІ награда – Кало
ян Георгиев, гр. Плевен и ІІ награда за Александър Стефанов 
и Александър Русев от Русе. ІІІ награда – Никола Вълчанов, 
АМТИИ  Пловдив, плюс книгата на проф. др Любен Досев 
„Малка книга за кавалджиите в България“. ІІІ награда за Ди
митър Димитров от Пловдив Тук бяха връчени и две поощ
рения: за Красимир Кремъков от гр.  Стралджа и Пиерик Ма
рион от Франция. 

Участниците в конкурса бяха оценявани от жури в състав: 
проф. др Любен Досев от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“, 
гр. Пловдив, Панайот Панайотов от анс. „Тракия“ – гр. Ямбол, 
Кръстьо Димов от БНР – София, Тодор Тодоров –технически 
директор на анс. „Ф.Кутев – гр. София, Георги Иванов от с. Ха
ново, Жечко Жечев от гр. Стралджа и Добри Матев, син на 
Матьо Добрев. 

След приключването на конкурса и раздаването на награ
дите, центърът на гр. Стралджа дълго време се огласяше от 
мелодиите на Матьо Добрев…

проф.др Любен Досев
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На 14.06.2019 година, в залата на филхармонията в 
гр. Видин се състоя поредният концерт на „Симфоние
та“ Видин, оркестър доказващ своя професионализъм 
вече седемдесет години. Събитието премина под дири
гентството на Майкъл Розенцвайг, носител на междуна
родни награди по композиция. Гостдиригентът вече е 
имал няколко изяви със „Симфониета“ Видин и е познат 
както на оркестъра, така и на видинската публика. В 
програмата с немска музика бяха включени Концерт за 
флейта и оркестър на композитора, диригент и пианист 
от епохата на романтизма Карл Райнеке (1824 – 1910) и 
Симфония № 6 „Пасторална“ на Лудвиг ван Бетовен. 

Интерес и дори любопитство предизвика солистът в 
концерта – флейтистът Борислав Ясенов, инструмента
лист с успешна кариера и концертна дейност в класи
ческата музика и в джаза. Концертирал е на множество 
фестивали у нас и в чужбина. Има издадени авторски 
албуми и  е реализирал проекти на сцена, в звукозапис
ни студия, в Българска национална телевизия и Бъл
гарско национално радио. Успоредно с това, Борислав 
Ясенов развива и активна педагогическа и научна дей
ност като доцент и доктор в АМТИИ „Проф. Асен Диа
мандиев“  Пловдив, автор на монография, посветена 
на флейтовото изкуство и култура, на сборник с автор
ски джазови произведения за флейта, както и на много 
научни изследвания и публикации свързани с инстру
мента. Концертира и ръководи майсторски класове в 
България, Германия, Италия, Румъния, Гърция, Северна 
Македония.

Концерт за флейта и оркестър в D dur, опус 283 от 
Карл Райнеке е една от найкрасивите творби за флей
та, любима и предпочитана от съвременното поколе
ние флейтисти, но рядко представяна пред българ
ската публика. Като композитор и педагог Райнеке се 

придържа стриктно към консервативните традиции, 
съхранени и поддържани от консерваторията в Лайп
циг. Творчеството му е повлияно от Шуман, Менделсон, 
Шопен, Брамс. Автор е на инструментални, вокално
инструментални и музикалносценични произведения. 
Сред найпопулярните му творби са и флейтовите – 
Концерт за флейта и оркестър в D dur, опус 283, Бала
да за флейта и оркестър, опус 288 и Соната за флейта и 
пиано „Undine“, опус 167. 

Концертът за флейта и оркестър принадлежи към 
късните произведения на Райнеке. Написан е през 
1908 година и е посветен на флейтиста Максимили
ан Шведлер, който е и първият му изпълнител. През 
20 век става част от репертоара на известни флейти
стивиртуози като: ЖанПиер Рампал, Аурел Николе, 
Патрик Галоа и др.

Концертът представлява класически тричастен ци
къл: 

I. Allegro molto moderato
II. Lento e mesto
III. Moderato 
Райнеке се придържа към традиционната трактовка 

на жанра през епохата на романтизма – наситен със 
силни контрастни и емоционални състояния, виртуоз
ност, бравурност и лирика. 

Дълъг по времетраене (20 минути), концертът е пре
дизвикателство за физическата и психическата устой
чивост на изпълнителя. Завладяващ с романтичната си 
красота и силни емоционални внушения, поставя на 
изпитание техническите възможности и интерпрета
торските умения на солиста.

Ясенов завладя оркестъра и публиката с убедител
ното си професионално и емоционално въздействащо 
изпълнение. Перфектна техника и стилова интерпре
тация, подкрепени с изящество и прецизна трактовка 
на звуковия материал. Художествените характеристи
ки на Концерт за флейта и оркестър в D dur, опус 283 
от Карл Райнеке, бяха майсторски интерпретирани 
от изпълнителя, с професионалното партньорство на 
„Симфониета“ Видин, в изграждането на художестве
ния образ. 

Борислав Ясенов е представител на новата българска 
инструментална школа и показа нейните постижения и 
възможности, които издигат равнището и престижа на 
българската музикална култура и нейното развитие.

Желая успехи и нови творчески постижения на флей
тиста Борислав Ясенов. До нови срещи на концертния 
подиум!

Филип Филипов

БОРИСЛАВ ЯСЕНОВ - СОЛИСТ НА „СИМФОНИЕТА“ ВИДИН
С КОНЦЕРТ ЗА ФЛЕЙТА И ОРКЕСТЪР В D DUR ОТ КАРЛ РАЙНЕКЕ
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На 19 октомври тази година, Пътуващата изложба към 
културен семинар „Непознатите“ гостува  в  НЧ „Св. Цар 
Борис  І“ 1909 г. на с. Бистрица, Софийско. Поводът бе 
провеждането на Третия Интернационален  конкурс за 
акордеонисти „Георги Гълъбов“, който събра много гос
ти , изпълнители и колеги от България, Сърбия, Дания, 
Германия и др.  За няколко седмици в изложбената зала 
на бистришкото читалище „Непознатите“ се срещнаха с 
много нови приятели и съмишленици, представители 
на различни организации и сдружения.

В средата на м. ноември, екипът на „Непознатите“ гос
тува на галерия „Марин Гогев“ гр. Перник. По покана на 
НЧ „ Съзнание 1922“ гр. Перник и НЧ „Чичо Стоян“ с. Ди
вотино, Пернишко, галерията прие пътуващата изложба 
и бе домакин на срещите разговори с деца от различни 
училища в гр. Перник и региона както и с представите
ли на местната власт, ръководители, културни деятели 
и други гости на града. 

Благодарим сърдечно, на нашите домакини за парт
ньорството!

гл. ас. др Зоя Микова 

В град Осийек и околностите му, в източната част на 
Хърватия, се грижат за запазването на традиционна
та народна музика. Въпреки, че това е чудесно в крак 
с традицията, не е голям напредъкът да се учи от тра
диционните ни ценности. Опазването на наследството 
трябва да бъде основа за прогреса и новите идеи, кои
то имат своите корени в традицията. Това е причината 
публиката наистина да се заинтересува от българския 
ансамбъл Folk line и какво могат изпълнителите да 
предложат в областта на традиционния и модерен под
ход към музиката.

И те го направиха. Публиката, изпълнила залата, не
търпеливо слушаше специфичните аранжименти на 
традиционните български мелодии и оригинални ком
позиции, изпълнени с джаз влияние. Всеки член на ан
самбъла „Фолк линия“ допринася  много за изразяване 
на тази идея  с великолепните сола от Владимиров на 
тамбура, невероятни мелодични линии на Василев с ка
вал, аранжиментите на Петков и клавирната му импро
визация, целяият ансамбъл се чувства като обединена 
група със страхотни идеи. Невероятна музика, с доста 
интересни ритми, свежа и вълнуваща, найвече с неве
роятното вокално изпълнение на Деница Василева.

В крайна сметка Фолк линия е отличен пример за 
това как да използваме традицията като източник на 
нови идеи и музикален прогрес. Публиката в Осиек на
истина усети тази свежест и с дари с големи аплодис
менти ансамбъла.

Тихомир Раногайец
асистент в Академия за изкуство и култура  Осийек

КОНЦЕРТ НА ФОЛК-ЛАЙН В ОСИЙЕК

НОВИ ПЪТИЩА ЗА „НЕПОЗНАТИТЕ”
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Последното премиерно заглавие в репертоара 
на Академичен оперен театър на АМТИИ „Проф. 
Асен Диамандиев“ – Пловдив  е Играчът /„Комар
джията“/ от Луиджи Керубини. 

Постановката е реализирана със съдействието 
на Камерен оркестър на    Националното училище 
за музикално и танцово изкуство „Добрин Петков”, 
гр. Пловдив.

Диригентпостановчик: доц. др Пламен Първа
нов, диригент: Алия Хансе, Режисьор: Ивайло Ми
хайлов. Солисти: Андония Рабаджиева /мецосоп
ран/  в ролята на Серпила и Алпер Юнлютюрк /ба
ритон/  в ролята на Бакоко  студенти от вокалните 
класове на проф. др Тони ШекерджиеваНовак и 
доц. др Пламен Първанов, клавирен съпровод на 
чембало: др Борис Мирчев, вокален консултант: 
проф. др Тони ШекерджиеваНовак, костюми и 
реквизит: Държавна опера – Стара Загора.

Играчът /"Комарджията"/ е интермецо в три час
ти с музика от Луиджи Керубини (1760) с либре
то на Антонио Салви и оркестрирано от Джузепе 
Мария Орландини. Композирано от петнадесетго
дишния Керубини, произведението е поставено за 
първи път във Флоренция през 1775 г. „Играчът” е 
композирана в едно действие. Действащите лица 
са две – съпрузите Серпила (мецосопран) и Бакоко 
(баритон).

Кратко съдържание: Серпила вече не може да по
нася съпруга си Бакоко, пристрастен към хазарта, 
и се обръща към съдия, защото иска да го напусне. 
Съдията е същият маскиран Бакоко, който започва 
да ухажва Серпила. Серпила сякаш се поддава на 
ухажването и Бакоко, бесен, разкрива себе си и я 
прогонва от дома. Серпила изпада в бедност и ста
ва просякиня, но любовта се възражда между два
мата след случайна среща. Следва щастлив край!

Адмирации за организаторите на Първия  Фести
вал на Камерната Опера – София 2019 : Сдружение 
„Светлината на Мъдростта“; ОКИ Дом на култура
та „Средец“; Музикална къща Бонев, които щедро 
протегнаха ръка на наймладата българска твор
ческа генерация, като им предоставиха уникална 
творческа възможност да покажат таланта и уме
нията си на професионална сцена.

Творческото сътрудничество между вокалния 
педагог проф. др Тони Шекерджиева  Новак и ди

ригента доц. др Пламен Първанов съвсем логич
но намира своето продължение в 14тата найнова 
постановка на Академичния оперен театър на АМ
ТИИ, Пловдив.  Сложните вокални партии и ансам
блови сцени, които поставят сериозни певчески 
задачи пред изпълнителите с широкия си диапа
зон и виртуозност изискват много добра класиче
ска школовка и прецизна фразировка. Бих искал 
да изкажа личните си адмирации към певцитеар
тисти –Андония Рабаджиева и Алпер Юнлютюрк и 
особено към перфектната вокалнопостъновъчна 
и интерпретаторска работа на проф. др Тони Ше
керджиева – Новак за изключителната подготов
ка на младите певци, които блестящо се справиха 
с много сериозните и предизвикателни певчески, 
актьорски и пластически задачи. 

Бих искал специално да акцентирам върху рабо
тата на постановъчния екип – вокалния педагог: 
проф. др Тони Шекерджиева – Новак; диригента
постановчик: доц. др Пламен Първанов; дириген
та: Алия Хансе; режисьора: Ивайло Михайлов, кои
то с вещина и познание за спецификата и каноните 
на жанра, водеха и направляваха певцитеартисти 
при сътворяване, както на интегралния спектакъл, 
така при всяка една от ролите и ансамбловите сце
ни. Трябва да отбележа и великолепното предста
вяне на децата /всъщност изпълнението им съвсем 
не беше детско, а изключително професионално/ 
от Камерен оркестър на Националното училище за 
музикално и танцово изкуство „Добрин Петков”, гр. 
Пловдив.

По този начин органично, неподправено и въз
действащо беше поднесен с вкус един динамичен 
спектакъл, чиято премиера се състоя през проле
тта на 2019 г. в Националното училище за музикал
но и танцово изкуство „Добрин Петков”, гр. Пловдив 
и в залата на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“ гр. 
Пловдив. Радвам се, че постановката на  Играчът/
„Комарджията“/ от Луиджи Керубини  се превърна 
в емоционално и духовно преживяване за зрите
лите в ОКИ Дом на културата „Средец“  София на 
3.10.2019 г. в рамките на Първия Фестивал на Ка
мерната Опера – София 2019 г. 

Проф. др Свилен Райчев

ПОСТАНОВКА НА АКАДЕМИЧНИЯ ОПЕРЕН ТЕАТЪР
НА АМТИИ „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ”

НА  ПЪРВИЯ ФЕСТИВАЛ НА КАМЕРНАТА ОПЕРА - СОФИЯ 2019
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Изследователи от САЩ, Русия, Полша и три български висши училища представиха доклади на 
Седмата международна научно-практическа конференция

„УПРАВЛЕНСКИ И МАРКЕТИНГОВИ ПРОБЛЕМИ В ИЗКУСТВОТО“

Събитието бе открито от проф. др Даниела Дженева 
зам. ректор на АМТИИ по художественотворческата 
дейност. Гости на форума бяха  проф. др Костадин Бура
джиев  зам.ректор по учебната дейност, Христина Коле
варъководител на финансовия отдел и др. 

Пленарните доклади „Какво вижда PRът през Прозо
реца на Овертон“ на професора по теория на изкуства
та проф. др Любомир Караджов и „Иновативен метод за 
моделиране на арт организация“ на проф. др Емилия 
Константинова очертаха основните насоки на научния 
форум – новости в артмениджмънта, маркетинговите 
проучвания и публичните комуникации в изкуството. 

Сред гостите впечатлиха имената на проф. дпн Нина 
Ежкова и проф. дпн Инна Федотенко от Русия, Душанка 
Градишки от САЩ и Катаржина Пирянков от Полша. Ос
вен хабилитирани учени, с научни изследвания се пред
ставиха докторанти, мениджъри на театри, арт центрове,  
международни фестивали и изявени студенти с практи
чески опит.  

След анонимно рецензиране изнесените на конферен
цията доклади ще бъдат издадени в сборник, представен 
в Националния референтен списък на съвременните бъл
гарски научни издания с научно рецензиране в НАЦИД.

проф. др Любомир Караджов Снимки: Таня Върбева

» (продължение от стр. 1)

За поредна, петнадесета година, в АМТИИ „Проф. Асен 
Диамандиев“  Пловдив, се проведе Международния 
фолклорен музикален и танцов семинар. По традиция 
всяка семинарна вечер е отредена за концертни изяви 
на различни фолклорни състави и изпълнители. Тази го
дина найярък и емоционален бе едночасовия концерт 
на шведския хор „Перуника“ от Стокхолм с диригент 
Михаил Делчев. Макар и сформиран едва през 2014 го
дина, хорът изумява слушателите със своето перфектно 
ансамблово звучене и лекотата, с която изпълнява слож
ните хорови партитури. Забележителното е и това, че 
репертоарът е базиран изцяло на обработен български 
фолклор и то не какъв да е, а на произведения от ембле
матични български композитори  Красимир Кюркчий
ски, Филип Кутев, Стефан Мутафчиев, Николай Кауфман, 
Иван Спасов, Георги Андреев и др. 

В концертната програма прозвучаха 18 песни, сред 
които „Рофинка“  Кр. Кюркчийски, „Гел мома“  Ст. Му
тафчиев, „Люляй Доне“  Ф. Кутев, „Айшинка“  Ив. Спасов, 
„Сите муже“  Георги Андреев и др. Всяка една от пред
ставените песни бе силно аплодирана от публиката. Осо
бено силно впечатление направи Трънската песен „Сите 
муже“. Тя бе изпълнена с впечатляваща прецизност не 
само в мелодиен аспект, но и като диалектно произноше
ние. Тази прецизност е присъща за всяка една от изпя
тите песни, независимо каква е сложността на хоровата 
фактура и колко трудни са арнаменталните пасажи в тях. 

Имам честта от самото създаване на този хор да бъда 
както негов вокален педагог, така и да концертирам като 
солист ежeгодно с него. Въпреки първоначалните труд
ности при усвояването на фолклорната техника на пеене 
и спецификата на звукоизвличане, въпреки езиковата 
бариера, хористките бързо преодоляват трудностите и 
смело мога да твърдя, че са достойна конкуренция на ут
върдени вече български хорове. 

гл. ас. др Данка Цветкова

„БЪЛГАРО-ШВЕДСКА ФОЛКЛОРНА МАГИЯ“
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Наука, образование и иновации в споделената академична среда на Академията за 
музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив

В богатата ни научна програма са ангажирани утвър
дени учени от България, Полша, Русия, Казахстан, САЩ 
и Гърция. Интересът към този форум се потвърждава от 
включените 55 доклада, част от авторите на които са: 
проф. Гжегож Кужински – член на европейската акре
дитационна комисия на университетите в областта на 
изкуствата и ректор на Музикалната академия „Карол 
Липински” във Вроцлав, Полша;  проф. дпн  Федотенко – 
ръководител катедра „Педагогика и психология” на Тул
ския държавен педагогически университет „Л.Н. Толской”, 
Русия, автор на над 270 публикации;  проф. др  Кирилов 
ръководител на катедра в Университета в Тоусън – САЩ, 
автор на множество публикации и иновации в областта 
на музикалното изкуство. 

“Желанието ни този форум да стане традиционен за 
нашата Академия, поради необходимостта творците в 
сферата на образованието и изкуството да се изявят и в 
полето на науката, прави сигурни крачки в устойчивата 
си реализация.”, сподели в словото си проф. др Тони Ше
керджиева – Новак.

Целта на Втората международната научна конферен
ция „ Наука, образование и иновации в областта на изку
ството“ утвърди създаденото академично  пространство, 
в което професионализмът е водещ в споделянето на из
следвания, опит и предизвикателства както пред научна
та общност, така и пред всички, които работят в областта 
на изкуствата в България и чужбина. В резултат имаме 70 
участници, специалисти в направления музика, изпълни

телско изкуство, хореография, артмениджмънт, изобра
зително изкуство, теория на изкуството.

В процентно отношение статистиката на участниците в 
конференцията изглежда по следния начин:

Международните участници в конференцията предста
вляват 20%, а българските участници 80%. Конференция
та провокира интерес у различни партньори на Академи
ята за музикално, танцово и изобразително изкуство от 
Европа, Русия и САЩ. Традиционни са творческите кон
такти и обмяна на добри практики, но през последните 
години се забелязва тенденция и на обмен на научноиз
следователската дейност. 

Участниците, извън АМТИИ от  други български уни
верситети, представляват 16%  от общия брой участници 
в конференцията, която добива популярност и е желана 
академична среда за представяне на научните постиже
ния на учените от Софийския университет, Великотър
новски университет, Пловдивски университет, Нов бъл
гарски университет, НМА  София и други висши учебни 
заведения от страната. 

Една от целите на Втората международна научна кон
ференция е активизиране на младите учени от облас
тта на изкуството и включването им в научни форуми и 
изяви. Високият процент участие от тази група ни дава 
увереност, че избраната посока е правилна. В процентно 
съотношение представянето на младите учени с докла
ди е почти половината от броя на научните разработки в 
конференцията или 47% от от общия брой. 

Снимки: Таня Върбева

Откриване – проф. д-р Тони Шекерджиева – Новак

Организационният комитет и модератори на Втора Международна научна 
конференция „Наука, образование и иновации в изкуството” – Пловдив 2019

» (продължение от стр. 1)

Освен млади и утвърдени учени, се формира и трета 
група участници – хора от практиката. Предизвикател
ството, което организаторите на конференцията си по
ставят за следващите издания е увеличаване на броя на 
участниците и засилване на моста между Академията и 
практиката.

Участниците, свързани с практиката са 10 % от общия 
брой участници. 

Интересна е и статистиката на участие на трите кате
гории представители в конференцията. Тя е представена 
графично във Фигура № 5. Младите учени са найактивни 
и представляват найвисок процент участници  47%, ут
върдените учени са 43%, а хората от бизнеса и практика
та съставляват 10% от участниците в конференцията. 

Високата активност на младите учени е съществен ин
дикатор, че научната и художественотворческа кариера, 
които вървят успоредно, са мотивация за кариерно раз
витие на тази група учени. 

Конференцията, според нас, позиционира Академията 
за музикално, танцово и изобразително изкуство „Проф. 
Асен Диамандиев” като център на творчески и науч
ни изяви, в който талантът намира своята реализация, 
представяйки многоликите си превъплъщения. За нас, 
като организатори, посоките които трябва да следваме 
са маркирани точно. Ясни са и линиите, които трябва да 
бъдат добавени – непрестанно развитие, чрез включване 
на нови участници, активизиране на студентите не само 
като слушатели, но и като активни участници в конферен
цията, включване на творчески организации и значими 
личности от практиката.

проф. др Тони ШекерджиеваНовак
доц. др Весела  Казашка
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Културният календар на Пловдив през настоящата го
дина изобилства от интересни и оригинални събития в 
сферата на музикалното изкуство. Към тях можем да при
числим и Международния фестивал за китара “GuitArt”, 
който по традиция се провежда в края на месец октом
ври (2427), като част от „Есенен салон на изкуствата”.

Фестивалът е създаден от признатите български 
китарни педагози и изпълнители Милена и Валентин 
Вълчеви, но в последните три години се организира от 
сдружение „Фюжън Уей” с художествен директор Хрис
то Коликов (възпитаник на НУМТИ „Д. Петков” и Универ
ситет „Моцартеум”, Залцбург). 

Концепцията на събитието е „цветна” и нестандартна. 
Основната цел е „пълнозвучната” презентация на един 
от найпопулярните инструменти на нашето съвремие 
– китарата и нейните разнообразни творчески превъ
плъщения. 

Фестивалната програма предложи концерти и спекта
кли на изявени и световнопризнати изпълнители, като: 
Аниело Дезидерио (класическа китара, Италия), Георги 
Василев (китара, България/Швейцария), ИринаКалина 
Гудева (контрабас, България/Швейцария), Стефан Шапюи 
(бандонеон, Швейцария) и Яманду Коста (седемструнна 
китара, Бразилия). Думите са недостатъчни да опишат пре
живяването, разнообразието, вдъхновението, отпечатъка, 
който всеки един от концертите остави със своя уникален 
творчески почерк и въздействие върху публиката.

В творческо сътрудничество с АМТИИ „Проф. Ас. Ди
амандиев” се проведоха и майсторски класове по кла
сическа китара. За четири дни над 20 учащи от НУМТИ 
„Д. Петков”, Пловдив, НМУ „Л. Пипков”, София, НУИ „П. 
Пипков”, Плевен и АМТИИ се изявиха под вещото ръко
водство на Георги Василев и младите артисти от проек
та „EuroStrings” – Георги Димитров – Жожо (България./
Австрия), Джулиа Баларе (Италия), Димитрис Шукарас 
(Гърция/Великобритания), Зузана Вежик (Полша), Раду 
Валку (Румъния). Проектът „EuroStrings” е една от най
мащабните европейски платформи за китара, обединя
ваща 18 международни фестивала за инструмента, кои
то се провеждат в Европа. Образователен аспект в този 
проект е изявата на лауреатите от провежданите кон
курси в рамките на фестивалите, наречени „EuroStrings 
Артисти”. Тяхна задача е да представят кратка соло
ва програма, но също и камерна творба от български 
композитор. На 25 октомври в залата на Куклен театър, 
благодарение сътрудничеството между споменатите 
погоре „EuroStrings” артисти и Китарен ансамбъл „Ака
демика” към АМТИИ, прозвуча „Люлчина песен” от Ро
сен Балкански.

През последния ден от фестивала се проведе и Втори 
международен конкурс за класическа китара “GuitArt”. В 
Концертната зала на АМТИИ се състезаваха 7 млади и та
лантливи изпълнители от Италия, Ливан, Румъния, Бълга
рия, Великобритания, Турция и Полша. Победител в кон
курса стана възпитаникът на НУМТИ „Д. Петков”, Пловдив 
– Павел Ралев, който живее и работи в Лондон. 

Бързо, неусетно и много емоционално измина Меж
дународен фестивал за китара “GuitArt”. Неговата пъл
ноценна реализация стана възможна благодарение и на 
ръководството на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев”, кое
то подаде ръка на организаторите от Сдружение „Фюжън 
Уей” и им партнира по европейски. Участието в такива 
проекти и събития допринася за международния прес
тиж и популярност на АМТИИ! 

проф. др Стела МитеваДинкова

Т В О Р Ч Е С К О 
С ЪТ Р УД Н И Ч Е С Т В О

П О  Е В Р О П Е Й С К И
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От 21ви до 27 юли по традиция 
АМТИИ „проф. Асен Диамандиев“ бе 
домакин на Международния фолкло
рен семинар. Това бе 15то юбилейно 
издание на тази прекрасна инициати
ва, която води началото си от 2005 г. 
Вдъхновител на идеята е милеещият 
за българското и събирач на българ
ски автентичен фолклор Лари Уейнър. 
При запознанството си с проф. др 
Любен Досев, директор на семинара, 
Лари намира в негово лице приятел и 
опора за реализирането на тази идея, 
а именно осъществяването на между
народен фолклорен семинар. И така, 
с безапелационната подкрепа на ръ
ководството на АМТИИ, вече 15 годи
ни Международният фолклорен се
минар е притегателен център за хора 
от цял свят, които идват, за да научат 
повече за българският фолклор.

През 7те семинарни дни залите в 
АМТИИ от зори до здрач се огласяха 
от българска народна музика, про
ведоха се занимания по български 
народни инструменти и класически 
инструменти, навлезли във фолклор
ната ни изпълнителската практика, 
народно пеене и български народ
ни танци. Едни от найдобрите пре
подаватели и изтъкнати фолклорни 
изпълнители в лицето на: проф. др 
Тодор Киров (гъдулка), доц. др Вла
димир Владимиров (тамбура), гл. ас. 
др Иван Георгиев (джура гайда), гл. 
ас. др Васил Василев (кавал), гл. ас. 
др Данка Цветкова (народно пеене), 
Станка Даутовска  (народно пеене), 
Асен Мусов (тъпан), Димчо Енчев 
(каба гайда), Никола Илиев (клари
нет), Атанас Славов (цигулка), Ангел 
Чакъров (акордеон), Борислав Згу
ровски (акордеон), Кирил Бележков 
(битов оркестър) и Николай Гурбанов 
(народен хор) дадоха найдоброто 
от себе си, за да предадат знанията и 
уменията си на участниците. 

Тази година в семинара взеха учас
тие 60 курсисти от 9 държави, сред 
които Холандия, Франция, Германия, 
Дания, САЩ, Израел, Япония, Швей
цария. Много от участниците посе
щават семинара от години, водени 
от интереса и любовта си към бъл
гарския фолклор. Те споделят, че се 
упражняват през цялата година, за да 
усъвършенстват наученото по време 
на семинара и с нетърпение чакат ля
тото, за да дойдат отново в Пловдив 

за ежегодната си срещата с българ
ското. Преподавателите в различните 
класове също отбелязват, че в групи
те за напреднали има едно постоян
но ядро от курсисти, които идват вся
ка година, работят много усърдно и 
стават все подобри, и подобри. 

Проф. др Тодор Киров разказа 
за своя гъдуларски клас, в който са 
се утвърдили постоянни участници 
през годините  Корнелия от Швейца
рия, семейство Томашек от Германия, 
Крис от Франция и Ралф от САЩ. Към 
днешна дата всички те са усвоили 
много добре техниката на гъдулко
вото свирене и са достигнали много 
високо ниво на музициране. За пръв 
път е дошла Гергана, българка, която 
живее в Женева. Тя е музикант, свири 
на контрабас и в първия ден е била в 
групата за начинаещи, а в края вече 
е свирела с напредналите. Проф. др 
Киров отбеляза, че подборът на инте
ресен репертоар, който да изучават 
курсистите, също е от ключово значе
ние за добрия краен резултат. 

За някои от участниците Между
народният фолклорен семинар бе 
повод да посетят България за пръв 
път. Ето какво сподели Марк от Ва
шингтон, който участва в семинара за 
първа година: „Аз съм от Вашингтон, 
познавам Лари Уейнър и той ме насо-
чи към семинара. България е много ху-
бава страна – културата, музиката, 
храната, историята, всичко това е 
много интересно. Аз харесвам този 
начин на изучаване на културата на 
една страна, чрез музиката, защото 
това е особено дълбоко навлизане и 
усещане. Ако дойдеш тук като ту-
рист, ще видиш хубавите неща, но 
такова опознаване е повърхностно. 
Чрез семинара имам възможност да 
разговарям с преподавателите и хо-
рата тук и да се запозная с култура-
та ви отблизо, да преживея част от 
нея, прекрасно е, наистина.“ 

Гл. ас. др Данка Цветкова също 
сподели задоволството си от пол
зотворната работа в певческия клас: 
„Участниците в певческия клас са от 
Япония, Израел, Франция, Дания и две 
българки, едната от които е живяла 
повече от 25 години в Щатите. С кур-
систите се работи много добре, има 
голямо известно текучество в групи-
те, тъй като някои от курсистите 
посещават и класовете по народни  

15 ГОДИНИ МЕЖДУНАРОДЕН 
ФОЛКЛОРЕН СЕМИНАР В АМТИИ
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инструменти и танци, но има една 
постоянна група от 8 певици, които 
идват редовно. Много бързо се спра-
вяха първия ден, научихме 7 песни за 
един ден, което си е цял рекорд. Днес 
определено са малко по-изморени, 
но им е много интересно това, кое-
то им предлагам като репертоар. 
Постарала съм се тази година да 
подбера по-интересни песни, от 
различни региони на България, малко 
по-сложни, не са ги срещали досега 
и много им харесват. Днес ще учим 
и песни от Пазарджишко с тресене, 
показах им техниката преди обедна-
та почивка. Освен че разучаваме пес-
ни, изнасям и лекция за спецификите 
на различните маниери на пеене в 
отделните региони, която винаги 
поражда много въпроси и затова им 
показвам различните начини на пее-
не. По отношение на диалекта - раз-
глеждаме текста строфа по стро-
фа, фраза по фраза. В по-голямата 
част от текстовете на народните 
ни песни има много метафори, мно-
го символика, много диалектни думи 
и е голямо предизвикателство да се 
обяснят. Въпреки всичко курсисти-
те разбират за какво става дума, а 
и тази година съм наблегнала повече 
на хумористичните текстове – със 
закачки, препратки и те се забавля-
ват докато ги учат. Като цяло ра-
ботата е много ползотворна.“

Интересен бе и разговорът с тан
цовия координатор на събитието 
гжа Илияна Божанова, която за пе
тнадесета поредна година поема 
предизвикателството да подбере 
групите за автентичен танцов фолк
лор, които да се представят на се
минара. Тя разказа кои са основните 
стъпки при избора на танцовите със
тави: „Старая се винаги когато каня 
танцови състави и преподаватели, 
да се придържам към една основна 
идея, а именно да се покаже стилът 
и характерът на българския танц и 
как българите възпроизвеждат тан-
ца, с всичките си различия, било то 
възрастови, социални и т.н. Канейки 
съставите се съобразявам с много 
неща, но най-вече да бъдат групи и ко-
лективи, които имат по-богат и за-
пазен автентичен танцов фолклор. 
В много от случаите самата покана 
е невероятна мотивация за хората 
от състава да възстановят и усъвър-
шенстват репертоара си. Затова 
се радвам, че всичко, което изиграем 
тук се записва и се връща по селата. 
Групите идват тук, показват го на 
курсистите и записано на DVD, про-

дуцирано от Академията, остава за-
винаги – това е историята на танцо-
вия фолклор.  Това е двигател, който 
помага не само на чужденците, които 
идват като гости на семинара, вече 
имаме и българи, между другото, но 
помага и на местните хора, които 
съхраняват фолклора. Резултатът 
е двустранен, така и трябва да бъде.“

Много интригуваща бе и срещата 
ми с участниците в класа по тъпан на 
Бай Асен, чието занимание посетих. 
Той им показваше нашите неравно
делни размери с нестихваща енергия, 
ентусиазъм и чувство за хумор, раз
бира се. Прозвучаха ритмите на пра
вото хоро, пайдушкото хоро, ръчени
цата, дайчовото хоро и различни ком
бинации от тях, които обучаващите 
се възприемаха с много жар и интер
претираха с особено чувство на въз
хищение. Анабел от Франция разказа, 
че участва в семинара за трети път, а 
първото й посещение тук е през 2006 
г. На въпроса „Какво я връща в Бълга-
рия и в Пловдив?“, тя отговори така: 
„Докато бях студентка, свирех в гру-
па, с която правехме различни алтер-
нативни парчета. Аз свиря на акорде-
он. Та започнах да се интересувам от 
балканската музика, от циганската 
музика, каква е разликата… и затова 
дойдох тук, за да се запозная с тези 
стилове, но бях очарована от българ-
ската музика. Много голяма част от 
нея е усещане. Аз съм класически музи-
кант и когато свиря броя или такту-
вам, при българската народна музика 
броенето не върши работа, трябва 
да я почувстваш, да я усетиш, да мине 
през теб и нещата се случват. А ста-
ваш и по-добър музикант.“

Емоцията, която изпитах в дните, 
прекарани на Международния фол
клорен семинар отекваше дълго в 
мен. Брилянтната организация, все
отдайността на преподавателите, 
уважението и трепетът, с който учас
тниците опознаваха нашата българ
ска фолклорна култура. Срещайки 
се с тях не можеш да не забележиш 
пламъка в очите им, старанието и 
усърдието, което влагат, за да ус
воят всичко казано и показано от 
учителите си, вълнението, с което 
след това го интерпретират на сце
ната. Все неща, които няма как да те 
оставят безразличен… Иска ти се 
да не свършва! Може би това са съ
временните посланици на България 
и българското по света. Подобрите 
посланици!

гл. ас. др София Русева
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Българският народен танц е изключително атрактивен, динамичен 
и завладяващ. Българинът е известен със своите танцови умения и ри-
туали,  които представляват интерес, както за български изследователи 
- проф. Стоян Джуджев, проф. д-р Даниела Дженева, проф. д-р Антон 
Антонов, така и за чужди изследователи – проф. Тимоти Райс. Фолкло-
рът и в частност българският танц са неразривно свързани със социал-
ното и икономическо развитие, както на етнографските области, така и 
на страната като цяло. Той следва извивките на времето и също бележи 
върхове и спадове, но при всичките промени присъства в битието на 
хората постоянно.

Традиционно “Европейска нощ на учените” се провежда по едно 
и също време в около 300 града в цяла Европа. За Пловдив и АМТИИ 
“Проф. Асен Диамандиев” организацията е обвързана с проект K-TRIO 
3 - “Учените в триъгълника на знанието” (Researchers in Knowledge 
Тriangle).

Традиция е представянето на фолклорен концерт в рамките на това 
мащабно европейско събитие. Д-р Стефан Йорданов, като хореограф, 
подготвя концертите свързани с “Европейска нощ на учените” в Пловдив 
от 2013 година до сега. Те се явяват мост, който свързва от една страна 
минало и бъдеще, от друга страна - професионалисти и широка публика, 
като същевременно с това провокира чувства и  емоции у  хората.

През 2013 година организираният концерт беше под надслов „Музи-
кално пътешествие из Европа”; през 2015 година ”Нека искри светли-
на”; през 2018 година „Хора на изкуството и изкуство за хората”. 

Тази година, когато Пловдив е и Европейска столица на културата 
2019,  концертът беше под надслов „Магията на българският фолклор” 
и се проведе на Римския стадион в центъра на град Пловдив, като част 
от събитията, с които АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев” и Академичният 
фолклорен ансамбъл се включиха в “Европейска нощ на учените”. Тан-
цът и музиката възпитават публиката в традициите на родното, развива 
самочувствието и усещането за добра екипна работа между изпълните-
лите - Академичен хор, Академичен оркестър, Академичен танцов със-
тав и техните ръководители. Ансамбълът е с почти 20 годишна история. 
Съставът има 3 формации – народен хор, народен оркестър и танцов 
състав. Изпълнителите са млади, талантливи хора, завършили Акаде-
мията и са отдадени на фолклора. Главен художествен ръководител е 
проф. академик Милчо Василев, хореограф - гл. ас. д-р Стефан Йорданов.

Концертът имаше за цел да покаже различни образци от българ-
ските музикално-фолклорни региони. Изпълнителите дефилираха от 
Стария град до Римския стадион, където пловдивчани  и гости на града 
се  насладиха  на шедьоврите на българският музикален и танцов фолк-
лор. С реализирането на концерта „Магията на българският фолклор” 
гл. ас. д-р Стефан Йорданов представи българската фолклорна музика 
и танц на мултикултурната европейска сцена. С това целта е постигната 
– развълнувана  публика и удовлетворени изпълнители.

доц. д-р Весела Казашка

На 07.09.2019г. по инициатива на общинското ръководство на гр. 
Неделино трябваше да  се подготви една представителна програма 
по повод 15 години от първото издание на фолклорен конкурс „Фес-
тивал на Неделински  двуглас  и народна песен“. Предложението бе 
отправено към ръководството на АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“- 
Пловдив. Идеята на общинското ръководство на гр. Неделино бе 
това събитие да се превърне в един тържествен спектакъл изцяло 
изграден върху Родопския фолклор. Трябва да се включат много пе-
сенни  образи от тази фолклорна област подплатени с реализацията 
на характерни за нея танци.

След отправената към мен като ректор на АМТИИ „ Проф. Асен Диа-
мандиев“ реших да възложа хореографската постановка на нашия пре-
подавател гл. ас. д-р Стефан Йорданов. Сроковете бяха изключително 
кратки, а трябваше да се изготви сценарии, хореографски решения и 
режисура.

Бях убеден, че г-н  Стефан Йорданов ще се справи с поставената за-
дача и в отредения срок ми бе представена цялата идея на спектакъла. 
Още от първото ми представяне одобрих решението на Стефан Йорда-
нов и му възложих реализацията на проекта. Художествените заслуги 
по отношения на хореографските решения на Стефан. Йорданов свър-
зани с този спектакъл, доказаха неговите качества като творец. 

Ето фактите:
1. Всички танцови движения на танцьорите са изградени изцяло вър-
ху характерните особености на родопския танцов фолклор - плавни, 
изваяни и леки движения, изразяващи изключително трудолюбие на 
родопчанина
2. Танцовите движения на жените и мъжете изцяло покриват характер-
ните им черти - силата на мъжете и красотата на родопската девойка
3. Цялостния сюжет на танцувалната  постановка бе изграден върху 
един обичай свързан с любовта и сватбата между двама млади, които 
се обричат във вечна любов;
4. В постановката са показани всички специфични особености свързани 
с обреда „сватба“, подплатени с характерните и традиционни родопски 
елементи - танцови движения, костюми, интериор, артистичност, сце-
нарии и пр.

Към всичко това бих добавил и не маловажния фактор, че гл. ас. Ст. 
Йорданов независимо от това, че не е музикант участваше активно в 
подбора на песните, които са характерни и съпровождат този родопски 
обичай. По негово предложение цялата постановка бе „озвучена „ с му-
зиката на оркестър от каба- гайди. Песните към нея бяха изпълнени от 
вокална група за автентични родопски песни.

Определени считам, че постановката „Родопска сватба“ с хорео-
графията, сценария и сценографията на гл. ас. д-р Ст. Йорданов има 
всички художествени качества за един достоен творчески хабилита-
ционен труд.

проф. акад. Милчо Василев

ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА УЧЕНИТЕ И
„МАГИЯТА НА БЪЛГАРСКИЯ ФОЛКЛОР” РОДОПСК А СВАТБА

Фотограф: Данаил Русев
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„КРИСТАЛНА ЛИРА 2019“

ПРОФЕСОР БУРАДЖИЕВ НОСИТЕЛ НА НАГРАДА “НЕСТИНАРКА”

НАГРАДИ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ОТ АМТИИ „ПРОФ. АСЕН ДИАМАНДИЕВ” - ПЛОВДИВ

На 1ви ноември – „Деня на народните будители”, Съ
юзът на българските музикални и танцови дейци по тра
диция връчва наградите „Кристална лира“ за ярки пости
жения в музикалното и танцово изкуство. Този път цере
монията се състоя на сцената на Софийска национална 
опера и балет, като за престижния приз се състезаваха 70 
участници от цялата страна. 

В категория „Танцов фолклор“ бе отличена проф. др 
Даниела Дженева главен художествен ръководител на 
фолклорен ансамбъл „Тракия “  Пловдив, за режисура
та и хореографията на спектакъла  „Земята на Орфей“ 
представен на 14 ноември 2018 година в Дома на култу
рата „Борис Христов“ – Пловдив.

„Трогната съм! Искам да благодаря на танцьорите, на 
всички артисти в ансамбъла, на балетмайсторите и на 
композиторите, защото хореографът не може да бъде са
мотен творец. Ще се радвам, ако ние поне малко успеем 
да бъдем достойни наследници на народните будители.“, 
каза проф. др Даниела Дженева.

Официално тазгодишната награда 
за народно песенно и танцово твор

чество "Нестинарка" беше връчена 
на проф. др Костадин Бураджиев, 
лично от кмета на град Бургас гн 
Димитър Николав, по време на тър
жествената церемония, с която беше 
открито 47то издание на Междуна
родния фолклорен фестивал в Бур
гас. Наградата е учредена за принос 
в съхраняването и популяризирането 
на българските фолклорни традиции. 
Тя се връчва традиционно на офи
циалното откриване на фестивала.  
Проф. др Бураджиев заема важно мяс
то в българската и световна фолклорна 
култура. Той е изтъкнат творец, интер
претатор, музикален изследовател, 
композитор, диригент, педагог и об
щественик.

Проф. Бураджиев допринася мно
го за издигането на равнището на ПФА 
“Добруджа”,  с който е изнесъл над 1000 
концерта в България и много страни в 
света, между които Германия, Холандия, 
Белгия, Италия, Русия, Китай, Тайланд, 

Лаос и др. Той е написал емблема
тични хорови и оркестрови пиеси, 
музикално танцови сюити за почти 

всички професио
нални ансамбли в 
България. Него
вият богат твор
чески репертоар 
се изпълнява и 
от десетки само
дейни хорови и 
инструментални 
състави.

В момента 
проф. Бураджиев 
е преподавател в 
Академия за му
зикално, танцово 
и изобразително 
изкуство “Проф. 
Асен Диаманди
ев” в град Плов
див и диригент 
на прочутия Ака
демичен народен 
хор. Творческият 
път на композитора е съпътстван с множество престижни 
награди от наши и международни форуми, на Министер
ството на културата и Съюза на българските музикални и 
танцови дейци.

Петя Добрева
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Уважаеми колеги, уважаеми гости, 
скъпи студенти,

Добре дошли на това тържество, за 
да открием официално за 55ти път  но
вата учебна 2019/2020 година!

 С чувство на дълбока благодарност 
се обръщам към вас, скъпи студенти 
първокурсници, че избрахте Академия 
за музикално, танцово и изобразител
но изкуство „Проф. Асен Диамандиев” 
Пловдив  за Ваше висше учебно заве
дение  и Ви обещаваме, че  всички  ние 
 преподаватели и ръководство на Ака
демията ще направим всичко възмож
но през следващите години на следва
нето ви да се чувствате комфортно в 
професионално  и битово  отношение.     

Преди всичко бих искал да предста
вя ръководството на АМТИИ и офици
алните ни гости:

проф. д-р  Ромео Смилков (Предсе-
дател на Общото събрание на Академи-
ята); проф. д-р Костадин Бураджиев 
(зам.-ректор “Учебна дейност и акреди-
тации”); проф. д-р Тони Шекерджие-
ва-Новак (зам.-ректор “Научната дей-
ност”); проф. д-р Даниела Дженева  
(зам.-ректор “Художествено-творческа-
та дейност”); доц. Кирил Чапликов 
(декан на Факултет “Музикална педаго-
гика”); проф. д-р Тодор Киров (декан на 
Факултет “Музикален фолклор и хорео-
графия”); проф. д-р Галина Лардева (де-
кан на Факултет „Изобразителни изку-
ства”); проф. д-р Любен Досев (дирек-
тор на “Департамен за специализирана 
и езикова подготовка”); проф. Магдале-
на Чикчева (ръководител на Катедра 
“Оркестрови инструменти и класическо 
пеене”); проф.  Албена Димова (ръково-
дител на Катедра “Пиано и акордеон”); 
проф. д-р Капка Солакова (Ръководи-
тел на Катедра “Музикална педагоги-
ка и дирижиране”); доц. д-р Владимир 
Владимиров (Ръководител на Катедра 
“Музикален фолклор” ); проф. д-р Ан-
тон Андонов (Ръководител на Катедра 
“Хореография”); доц. Весела Статкова 
(Ръководител Катедра “Приложни изку-
ства”); доц. Румен Жеков (Ръководи-
тел на катедра”Изящни изкуства”); доц. 
д-р Пламен Първанов (Председател на 
Контролния съвет); доц. д-р Любомир 
Караджов (PR на Академията); Констан-
тин Мечев (пом.-ректор); Христина 
Колева (Ръководител финансов отдел); 
Костадинка Йорданова (Началник на 
учебен отдел); Веска Павлова (Начал-
ник на библиотеката); Николай Гурба-
нов (Председател на Студентския съ-

вет и член на Съвета на настоятелите); 
Съветът на настоятелите – Председа-
тел г-н Иван Фратев и членове: Светло-
зар Драгушев, Константин Маджаров, 
Иван Шишков, Матей Матеев, проф. 
д-р изк. Лозанка Пейчева  

Считам, че е необходимо  да ви за
позная  на кратко и с историята на  Ака
демия за музикално, танцово и изобра
зително изкуство „Проф. Асен Диаман
диев” от създаването й до сега.

Създадена е през 1964 г. като филиал 
на БДК София (сега НМА „П. Владигеров”).

През 1972 г. този филиал се обособя
ва в самостоятелно висше учебно заве
дение като Висш музикалнопедагоги
чески институт.

През 1995 година се преименува в 
Академия за музикално и танцово из
куство, а от 2004 година се преобразу
ва в Академия за музикално, танцово и 
изобразително изкуство.

От зази година, от  01.02.2019г.  Ака
демия за музикално, танцово и изобра
зително изкуство официално  получава 
името на основателя си  проф. Асен 
Диамандиев 

 В Академия за музикално, танцово 
и изобразително изкуство „проф. Асен 
Диамандиев” има  над  38  специално
сти, отговарящи на найсъвременните 
изисквания на пазара на труда. Съ
държанието на   програмите им в ба
калавърската и магистърска степен на 
обучение, както и тези, свързани с обу
чението на докторантите, отговарят на
пълно на съвременните потребности и 
професионални интереси на младите 
специалисти, завършващи Академията. 

 Искам да Ви съобщя, че и тази годи
на още на първите кандидатстудент
ски изпити предварително заявените 
бройки в различните специалности 
бяха запълнени, независимо от изклю
чително силната конкуренция в Бълга

рия, което категорично потвърждава 
авторитета и високия имидж на нашия 
ВУЗ.

Цялото ни обучение е обединено 
в три фа кул те та: Фа кул тет „Му зи кал
на пе да го гика”, Факултет „Музикален 
фолк лор и хо реография” и Факултет 
„Изобра зи тел ни из куства”, както и  
Депар та мент за специализирана и ези
кова подготовка.

Академията за музикално, танцово 
и изобразително изкуство „Проф. Асен 
Диамандиев” е акредитирана с изклю
чително висока оценка от НАОА по от
ношение на нейната цялост и различни 
специалности и докторски програми в  
бакалавърски и магистърски степени 
на обучение.

През април на тази година успешно 
премина Институционалната акредита
ция и отново получихме  много висока 
оценка 9.14 от НАОА, която акредитира 
Академията за следващите 6 години. 
Много висока оценка получихме  по от
ношения на програмната акредитация 
за Факултет „Изобразителни изкуства”. 
Затова, че сте избрали найдоброто ВУ 
в областта на изкуствата за вашето про
фесионално развитие говорят някои 
неоспорими факти:
1. Академията за музикално, танцово 
и изобразително изкуство „Проф. Асен 
Диамандиев” е единственото ВУ в Бъл
гария, в която са събрани всички (или 
почти всички) видове изкуства – музи
ка (класическа,   поп и джаз  и фолклор
на), танц (класически, съвременен и 
фолклорен) и изобразителни изкуства 
(приложни и изящни).
2. Академията е единствената в Бъл
гария, в която има специалностите 
„Изпълнителско изкуство – народни 
инструменти и народно пеене” и „Ди
рижиране на народни състави”, както 
и специалността „Мултимедия и вирту
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Уважаеми господин Ректор, Уважае
мо ръководство, Скъпи преподавате
ли, колеги, дами и господа, 

На мен се падна частта да се обър
на към всички Вас от името на пър
вокурсниците, които днес отва
ряме нова страница в живота си. 
Академията за музикално, танцово 
и изобразително изкуство е място
то, което избрахме, за да продължим 
развитието си в сферата на профе
сионалното изкуство. Изкачвайки 
всяко едно стъпало от обучението 
ни, нека не забравяме, че имаме ми
сията да съхраним и развием богат
ството на фолклора и културата ни. 
Всеки от нас трябва да знае, че пътят, 
който сме избрали няма да е лесен и 
ще изисква труд, търпение и себеотда
ване. Трябва да уважаваме хората, кои
то ни дават възможност да проявим 
себе си и да изградим личността си. 

Скъпи преподаватели, ще дадем 
всичко от себе си, за да се гордеете с 
нас и постиженията ни!

Пожелавам на всички успешна учеб
на година!

Даниела Димитрова, (Iви курс БНХ)

ална реалност”, „Съвременни танцови 
техники”, „Типография”. 
3. Академията притежава найдобрия 
преподавателски състав във всички 
специалности – професори, доценти, 
доктори, които са носители на много 
престижни награди за изкуство в Бъл
гария и чужбина и които извършват не 
само огромна педагогическа дейност, 
но са и отлични и действащи концер
тиращи артисти – изпълнители, дири
генти, композитори, музиковеди, хоре
ографи, художници, изкуствоведи и др. 
Огромна част от всички тях са добили 
национална и световна известност не 
само като такива, но и като председате
ли и членове на много журита, комисии 
и др. у нас и в чужбина.
4. Гордостта на Академията са и всич
ки утвърдени представителни худо
жествени състави  носители на мно
го престижни награди от България и 
чужбина: камерна опера, камерен ор
кестър, Академичен хор „Гаудеамус”, 
Академичен народен хор, Академичен 
народен оркестър, Академичен фол
клорен ансамбъл, инструментален 
ансамбъл„ИНТРО”, ВИС „Фолк файф +” и 
ВИС „LP”,  вокално трио „Сопрано”, както 
и много камерни и вокални ансамбли с 
участието на наши преподаватели.  
5. АМТИИ разполага с широко разви
та вътрешна информационна система 
– библиотечна, аудио видео техника, 
две звукозаписни студия, издателско 
звено, Център за кариерно развитие, 
които обслужват цялостната й дейност.
6. Голямо е участието на Академията в 
национални и международни проекти 
и широк спектър на сътрудничество с 
български и чуждестранни културни 
учреждения и институции в резултат 
на което в нея се обучават  много чуж
дестранни студенти  и докторанти от 
Македония, Турция, Гърция, Сърбия, 
Швеция, Китай и др. Днес, общия брой 
на обучаващите се в Академията за 

музикално, танцово и изобразително 
изкуство „Проф. Асен Диамандиев” над
вишава 1000 души.
7. Дипломите на студентите, завърши
ли Академията, се признават в цял свят 
и голяма част от тях, работейки в чуж
бина стават и своеобразни емисари  в 
рекламната дейност за набиране на 
нови чуждестранни студенти.
8. Не е без значение факта, че Академи
ята с нейните 7 сгради е разположена 
на едно от найхубавите места на град 
Пловдив – в центъра на Стария град 
до Античния театър, което още повече 
създава предпоставка за един пълно
ценен творчески живот на студенти и 
преподаватели.

Уважаеми  студенти, първокурсници,
От този ден нататък в продължение 

на годините на вашето обучение ще се 
влеете в целия художественотворчески 
живот на Академия за музикално, тан
цово и изобразително изкуство „Проф. 
Асен Диамандиев” и съм убеден че по
лучавайки задълбочени и трайни зна
ния ще се почувствате удовлетворени, 
обогатени и подготвени за бъдещия ви 
живот като дейци на българската култу
ра. В този смисъл, ако в своя професио
нален път ви се наложи да се изправяте 
пред определени трудности (а това е 
неизбежно) не прекланяйте глава, не 
бягайте, а се борете срещу тях със своя 
научен арсенал от знания придобити 
от нашата Академия. 

Спомням си една фраза, която един 
от бившите ректори на проф. Иван Спа
сов отправяше към студентите: „ Подо
бре да тичаме срещу вятъра, отколко 
да стоим и да хленчим!”

Завършвам моето слово с искреното 
пожелание за: здраве, сили, енергия и 
творческо дръзновение за да реализи
рате пълноценно своя талант, а ние – 
преподавателите, ще направим всичко 
възможно  това да стане реалност.

НА ДОБЪР ЧАС, УВАЖАЕМИ ПЪРВО-
КУРСНИЦИ!

ПРИВЕТСТВИЕ ОТ ИМЕТО 
НА ПЪРВОКУРСНИЦИТЕ




