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На 12 и 13 октомври 2017 г. в Академията за музикално, 
танцово и изобразително изкуство-Пловдив се проведе 
Международната научна конференция „Наука, образова-
ние и иновации в областта на изкуството“. Научното съ-
битие бе организирано от АМТИИ и се осъществи с фи-
нансовата подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ към 
Министерството на науката и образованието, с ръководи-
тел проф. Тони Шекерджиева – Новак, по договор ДПМНФ 
01/-3/2017.

В приветствено си  слово проф. Шекерджиева - Новак 
изрази загрижеността на академичните среди по 
призвание за състоянието на образованието, науката 
и преди всичко интересът от новостите в областта на 
изкуството и възможността за дискусии по актуални 
въпроси, свързани с темата на конференцията. 

На 30 октомври 2017 г., в Дома на културата “Борис 
Христов”, с тържествен концерт бе отбелязана 45-та го-
дишнина на Катедра “Музикален фолклор” при АМТИИ. В 
концертната програма взеха участие Академичен наро-
ден хор с главен диригент проф. д-р Костадин Бураджиев, 
Академичен народен оркестър с диригент доц. д-р Вла-
димир Владимиров, Академичен фолклорен ансамбъл с 
ръководител проф. акад. Милчо Василев и хореограф гл. 
ас. д-р Стефан Йорданов и със специалното участие на 
Теодосий Спасов квинтет.

За високите си педагогически и творчески постижения 
и за приноса за развитието и опазването на българския 
музикален фолклор, СБМТД награди Катедра “Музика-
лен фолклор” с най-високото свое отличие “Кристално 
огърлие”.
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„Попитали Мария Кюри как си 
представя науката 

– Като красиво цвете - отгово-
рила тя. Какво по-точно опреде-
ление от тази поетична алегория 
на великата полска изследовател-
ка.  Науката, образованието и из-
куството, както в миналото, така 
и сега имат шанс да са в синтез.“ – 
сподели с аудиторията проф. Ше-
керджиева – Новак. 

Амбицията на организаторите е 
този форум да се превърне в  еже-
годен, поради необходимостта и 
желанието творците в сферата на 
образованието и изкуството да се 
изявят в полето на науката.

Благодарение на всички, които 
се отзоваха на поканата за участие 
в конференцията, благодарение 
на научния комитет за подкрепата 
при кандидатстване по проекта, 
благодарение на организацион-
ния комитет, особено на секрета-
ря на конференцията д-р Весела 
Казашка, както и на гл. ас. д-р Гьо-
шев, за графичното оформ ление 
на всички материали по проекта, 
на всички доброволци, начело 
с магистър Гурбанов, на всички 
участници – млади и утвърдени 
учени, конференцията стана въз-
можна и се създаде желаната ака-
демична атмосфера и среда.

По време на официалното от-
криване на конференцията в свое-
то обръщение към участниците и 
гостите ректорът на АМТИИ проф. 
академик Милчо Василев отбе-
ляза, че този форум затвърждава 
възходящото развитие на науч-
ните изследвания в Академията 
и това превръща висшето учебно 
заведение във все по-значим фак-
тор за творчество и иновации в 
сферата на изкуствата у нас.

В научната конференция бяха 
регистрирани повече от 50 гости 
от шест държави-Германия, Из-
раел, Русия, Украйна, Румъния, 
Полша и България. Сред лекто-

рите бяха имената на уважавани 
специалисти в образованието в 
сферата на изкуствата, чиито пле-
нарни доклади основателно пре-
дизвикаха голям интерес.

Ректорът на Музикалната ака-
демия „Карол Липински“ във Вро-
цлав, Полша, проф. д-р Гжегож Ку-
жински представи темата за ново-
стите в сектор музика в простран-
ството на европейското висше 
образование. С разработката бяха 
очертани съвременните тенден-
ции в музикалното образование 
на стария континент и акцентите 
в педагогическата проблематика. 

Представителката на Академия-
та за музика и танц в Йерусалим, 
Израел, проф. д-р Татяна Вендро-
ва запозна аудиторията с „Подго-
товката на учителите по музика 
в Йерусалимската Академия за 
музика и танц“, а проф. дпн Инна 
Федотенко от Тулския държавен 
психолого-педагогически универ-
ситет „Л.Н. Толстой“-Тула, Русия, 
постави акценти върху инклузив-
ното образование в аспектите на 
неговата история и съвременност.

Проф. дфн Гергана Панова-Те-
кат от Ин сти ту та за съвременни 
танци, Фолк вант Университет по 
изкуст вата, Есен, Германия и Ин-
ститут по Изкуствознание, БАН, 
представи темата „Пре ко ся ва не 
на гра ни ци с тан цу ва не по бъл-
гар ски. Теоретични модели на три 
нива“.

АМТИИ като домакин участва в 
панела на пленарните доклади с 
разработка на ръководителя на 
конференцията проф. д-р Тони 
Шекерджиева - Новак по пробле-
матика, свързана с „Иновации в 
прилагане на изкуството и нови 
форми за финансово подпомага-
не на културни и научни проекти“. 

От българска страна с доклади 
освен АМТИИ участваха предста-
вители от Национална музикална 
академия, Софийски универси-

МЕЖДУНА Р ОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„НАУКА, ОБРАЗОВАНИЕ И ИНОВАЦИИ В ОБЛАСТТА НА ИЗКУСТВОТО“

» (продължение от стр. 1)
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тет, Великотърновски универси-
тет, Пловдивски университет, Нов 
български университет, Югозапа-
ден университет, училища и други 
организации.

Научното събитие протече в 
два дни и в четири успоредни па-
нела, ръководители на които бяха 
проф. д-р Капка Солакова, проф. 
д-р Костадин Бураджиев, проф. 
д-р Даниела Дженева и проф. д-р 
Галина Лардева. 

Високото ниво на научната про-
дукция на конференцията защи-
тиха с участието си 14 професори 
и 7 доценти.

От тях само от страна на АМТИИ 
с доклади в програмата се пред-
ставиха проф. д-р Тони Шекер-
джиева-Новак, проф. д-р Капка 
Солакова, проф. д-р Ромео Смил-
ков, доц. д-р Цветана Коловска, 
доц. д-р Стела Митева-Динкова, 
доц. д-р Емилия Константинова, 
доц. д-р Любомир Караджов, доц. 
Елена Кантарева-Дечева, доц. Ве-
села Статкова.

Научната конференция бе моти-
ватор да изнесат доклади и мно-
жество главни асистенти, асистен-
ти, доктори и аспиранти.

Бяха представени изследвания 
в областта на педагогическата 
дейност в обучението във ВУЗ по 
изкуствата, образователни тен-
денции в обучението по инстру-
мент, вокални и танцови техники, 
предизвикателства пред изуча-
ването на визуалните изкуства, 
управление на проекти в сферата 
на изкуствата, проблеми пред ди-
гиталните компетентности на пре-
подавателите по изкуство, въпро-
си на публичността и рекламата в 
изкуството и мн. др.

Закриването на Международна-
та научна конференция се прове-
де в арт-клуб „Бялата къща“ в сър-
цето на впечатляващия Старинен 
Пловдив. От името на гостите ду-
мата взе проф. д-р Гжегож Кужин-
ски, който подчерта, че конферен-
цията е преминала на изключи-
телно високо ниво, а докладите 
могат да бъдат гордост за всеки 
европейски научен форум по те-

мите на науката и иновациите в 
областта на изкуството. 

Ръководителят на конференци-
ята проф. д-р Тони Шекерджиева-
Новак отправи благодарност към 
всички участници и към органи-
заторите и доброволците, чиито 
усилия спомогнаха събитието да 
протече по най-добър начин. 

В заключителното си слово рек-
торът на АМТИИ проф. академик 
Милчо Василев изрази удовлет-
ворението си от протеклия форум 
и подчерта, че с подобни начина-
ния АМТИИ се изкачва все по-на-
горе по стълбицата на научните 
изследвания в сферата на изку-
ствата, а това спомага за още по-
доброто качество на обучението 
на студентите във висшето учебно 
заведение.

Реализацията на този форум бе 
резултат от обединените усиля на 
български и чуждестранни учени 
в областта на музиката, хореогра-
фията, изобразителното изкуство 
и педагогиката. Целта на между-
народната научна конференция 
„Наука, образование и иновации 
в областта на изкуството“ бе да се 
създаде и утвърди пространство, 
в което академизмът е водещ 
в споделянето на изследвания, 
опит и предизвикателства както 
пред научната общност, така и 
пред всички, които творят в об-
ластта на изкуствата в България и 
чужбина. Единодушно бе отчете-
но, че задачите на конференцията 
са изпълнени и организационни-
ят екип ще работи върху идеята тя 
да се превърне в ежегоден форум. 

проф. д-р Тони Шекерджева-Новак
доц. д-р Любомир Караджов

д-р Весела Казашка

Снимки: Таня Върбева
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На 18 септември Акаде-
мията за музикално, танцо-
во и изобразително изку-
ство откри за 53-ти пореден 
път новата учебна година.

Гост на тържеството бе 
зам.-министърът на култу-
рата Амелия Гешева, члено-
ве на Съвета на настояте-
лите на АМТИИ, гости от 
други пловдивски висши 
учебни заведения, бивши 
ректори на академията, об-
щественици. 

В своето слово Ректорът 
на АМТИИ проф. акаде-
мик Милчо Василев изрази 
благодарност към студен-
тите, че са избрали именно академията, за да продължат 
пътя си в обучението. Той представи пред новоприетите 
цялото ръководство на висшето учебно заведение, чле-
новете на Студентския съвет и съвета на настоятелите. 

В историческия преглед на развитието на АМТИИ 
проф. Василев припомни имената на всички досегашни 
ректори на висшето училище и изтъкна приноса им за 
развитието на академията. 

„Традиция стана в АМТИИ всяка година да се разкри-
ват нови и атрактивни, отговарящи на съвременните 
изисквания на пазара нови специалности, които над-
хвърлят цифрата 38, като тази тенденция продължава 
и сега“-отбеляза той и продължи, че „съдържанието на   
програмите им в бакалавърската и магистърска степен 
на обучение, както и тези, свързани с обучението на док-
торантите, отговарят напълно на   потребностите и про-
фесионалните  интереси на младите специалисти. 

С   удовлетворение бих искал да ви съобщя, че и тази 
година още на първите кандидат – студентски изпити  
предварително заявените бройки в различните специ-
алности бяха запълнени, независимо от изключително 
силната конкуренция между ВУЗ-те в България, което 
категорично потвърждава  авторитета и високия имидж 
на АМТИИ!

Цялото обучение в нашия ВУЗ е обединено в три фа-
култета: факултет „Музикална педагогика”, факултет 
„Музикален фолклор и хореография” и „Изобразител-
ни изкуства”, както  и  Департамент за специализирана и 
езикова подготовка.

Днес АМТИИ разполага със седем учебни сгради 
(всички намиращи се на територията на Стария град), 
както и танцови зали, оборудвани със съвременни сред-
ства и база, необходими за пълноценно обучение на на-
шите студенти.

Всички тези неоспорими постижения в учебната, науч-
но-изследователската и художествено-творческата дей-
ност, както и непрекъснатото подобряване на материал-

ната и техническа бази бяха 
високо оценени от Нацио-
налната агенция за оценя-
ване и акредитация, която 
от максималната оценка 10 
АМТИИ получи 9,19, което 
я акредитира за 6 години 
до 1919 г. С високи оценки 
над 9 бяха акредитирани  
за 6 години докторските 
програми: „Музикознание 
и музикално изкуство”, 
„Хореография”, „Методика 
на обучението по музика” 
и „Методика на обучение-
то по изобразително изку-
ство”, „Приложни изящни 
изкуства и дизайн”.

Проф. Василев увери първокурсниците, че наистина са 
направили най-добрия избор да продължат обучението 
си в АМТИИ и доказа думите си със следните факти:

„1. АМТИИ е единствения ВУЗ в България, в която 
са събрани всички (или почти всички) видове изкуства 
– музика (класическа,   поп и джаз  и фолклорна), танц 
(класически, съвременен и фолклорен) и изобразителни 
изкуства (приложни и изящни).

2.АМТИИ е единствената в България, в която има спе-
циалностите „Изпълнителско изкуство – народни ин-
струменти и народно пеене” и „Дирижиране на народни 
състави”, както и специалността „Мултимедия и вирту-
ална реалност”, „Съвременни танцови техники”, „Типо-
графия”, „Музикотерапия”. 

3.АМТИИ притежава най-добрия преподавателски 
състав във всички специалности – професори, доценти, 
доктори, които са носители на много престижни награди 
за изкуство в България и чужбина и които извършват не 
само огромна педагогическа дейност, но са и отлични и 
действащи концертиращи артисти – изпълнители, дири-
генти, композитори, музиковеди, хореографи, художни-
ци, изкуствоведи и др.

Огромна част от всички тях са добили национална и 
световна известност не само като такива, но и като пред-
седатели и членове на много журита, комисии и др. у нас 
и в чужбина.

4.Гордостта на АМТИИ са и всички утвърдени пред-
ставителни художествени състави-носители на много 
престижни награди от България и чужбина: камерна 
опера, камерен оркестър,   Академичен хор „Гаудеамус”, 
Академичен народен хор, Академичен народен оркес-
тър, Академичен фолклорен ансамбъл, инструментален 
ансамбъл„ИНТРО”, ВИС „Фолк файф+” и ВИС „LP”,  во-
кално трио „Сопрано”, както и много камерни и вокални 
ансамбли с участието на наши преподаватели.  

5.АМТИИ разполага с широко развита вътрешна ин-
формационна система – библиотечна, аудио-видео тех-

АМТИИ ОТКРИ СВОЯТА 53-та НОВА УЧЕБНА ГОДИНА
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ника, две звукозаписни студия, издателско звено, Цен-
тър за кариерно развитие, които обслужват цялостната 
й дейност.

6.Масирано е участието на АМТИИ в национални и 
международни проекти и широк спектър на сътрудни-
чество с български и чуждестранни културни учрежде-
ния и институции в резултат на което в нея се обучават  
много чуждестранни студенти  и докторанти от Македо-
ния, Турция, Гърция, Сърбия, Швеция, Китай и др.  

7.Не е без значение факта, че АМТИИ с нейните 7 сгра-
ди е разположена на едно от най-хубавите места на град 
Пловдив – в центъра на Стария град до Античния театър, 
което още повече създава предпоставка за един пълноце-
нен творчески живот на студенти и преподаватели.

8.Дипломите на студентите, завършили Академията 
се признават в цял свят и голяма част от тях, работейки 
в чужбина стават и своеобразни емисари  в рекламната 
дейност за набиране на нови чуждестранни студенти“.

Словото си ректорът на АМТИИ завърши с тради-
ционното обръщение към първокурсниците и останали-
те студенти:

„Уважаеми  студенти, първокурсници,
От този ден нататък в продължение на годините на 

вашето обучение ще се влеете в целия художествено – 
творчески живот на АМТИИ и съм убеден че получа-
вайки задълбочени и трайни знания ще се почувствате 
удовлетворени, обогатени и подготвени за бъдещия ви 
живот като дейци на българската култура. Тук бих искал 
да цитирам   колега от ВУЗ сроден на нашия, който се 
отнася за вас: цитирам: „Учи в България, за да завладееш 
света” (край на цитата). Чуват се  мнения   че обучението 
тук, е по-трудно и изискванията са големи – да, опреде-
лено е така, но всички вие,   след като сте избрали нашата 
Академия  трябва да се научите, както се казва „на зана-
ят”, а това ви  уверявам е сигурен критерий за  бъдещата 
ви професионална реализация в живота.  В този смисъл, 
когато в своя професионален път се изправите пред оп-
ределена природна стихия (условно казано в областта на 
изкуството)  не прекланяйте глава, не бягайте, а се борете 
срещу нея със своя научен арсенал придобит от нашата 
Академия.  

От сърце ви желая  здраве, сили, енергия и творческо 
дръзновение за да реализирате пълноценно своя талант, 
а ние – преподавателите, ще направим всичко възможно  
това да стане реалност.

На добър час, уважаеми първокурсници“!
След ректора думата за приветствие бе дадена на зам.-

министъра на културата г-жа Амелия Гешева. Тя подчер-
та колко е важно в динамиката на съвремието да се гради 
честно и стойностно изкуство и то именно в академията, 
разположена на най-привлекателното, одухотворено и 
впечатляващо място в Пловдив - над Античния театър и 
над вековния град, сред хилядите години история и кул-
тура, които дават силен творчески импулс на студентите 
да се развиват в изкуствата, които са избрали. 

Според г-жа Гешева България може да съхранява и 
акцентира своята идентичност в семейството на Европа 
именно с високите достижения на своето изкуство, което 
идентифицира страната ни като родина на талантливи и 

надарени хора.
Зам.-министърът на културата изрази удовлетворени-

ето си, че в рамките на учебната 2017/2018 година ембле-
матичното Жълто училище най-после ще бъде възстано-
вено.

Тя поздрави целия преподавателски екип на АМТИИ 
и всички студенти, като им пожела ползотворна работа и 
успехи в овладяването на тайните на изкуството и завър-
ши с думите: „Не губете посоката на пътя, вярата, че от 
вас зависи. Може да се откажете и пак да продължите, но 
ще разберете, че най-хубавото е било именно пътуването 
до целта. Нека не ви напуска усещането за мисия”!

Приветствие към аудиторията бе отправено и от име-
то на Съвета на настоятелите на АМТИИ, а първокурс-
ничката Валентина Ликова се опита с прочувствените 
си приветствени думи да изрази, доколкото е възможно, 
емоциите на новоприетите студенти.

С вълнение тя отбеляза, че „днешният ден бележи на-
чалото на един път, осеян със знание, емоции, красота, 
трудности и изпитания. Поставя основите за изгражда-
нето на осъзнатата личност, готова да разкрие пред света 
своя потенциал.”

„За мен е чест да се обърна към всички вас от името на 
първокурсниците, постъпващи в Академия за музикал-
но, танцово и изобразително изкуство – град Пловдив, 
през учебната 2017/2018 година. С вълнение и голяма 
гордост  ще пристъпим прага на Алма Матер, за да про-
дължим образованието си в едно доказало се чрез своите 
преподаватели и кадри Висше учебно заведение.

Водеща роля тук заемат различието и уникалността на 
артистите. Това – да пресътвориш всичко, което обичаш, 
в няколко щриха, стъпки или звуци – е главният път към 
себедоказването на хората, отдали се на изкуството!

Именно изкуството променя реалността и не позво-
лява на бездуховността, която цари в този сив свят, да 
пребъде. Ще положим усилия да защитим общия труд, 
да докажем своя талант и да се превърнем в достойни 
професионалисти! Наше кредо трябва да бъде идеята, че 
само часовете, в които умът е погълнат от красотата, е 
времето, в което сме истински живи.“

На финала на своето приветствие Валентина Ликова 
завърши с думите на поета Веселин Ханчев:

„За да останеш, за да си потребен,
за да те има и след теб дори,

ти всяка вещ и образ покрай тебе
открий отново и пресътвори!”

„На добър час“!
Тържеството продължи с музикална програма, изне-

сена от възпитаници на академията от по-горните кур-
сове, а пред медиите, дошли да отразят събитието, ректо-
рът проф. академик Милчо Василев заяви, че е изпратил 
предложение до Министерството на културата по повод 
българското председателство на ЕС. АМТИИ се ангажи-
ра да реализира в НДК и „Бояна” пред гостите от Европа 
фолклорни спектакли, класически и джаз концерти, из-
несени от възпитаниците на академията.

доц. д-р Любомир Караджов
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С концерт в АМ-
ТИИ на 4 октом-
ври световноиз-
вестният обоист и 
педагог Борю Па-
мукчиев отбеляза 
своя 70-годишен 
юбилей.

В с т ъ  п и  т е л  н о 
сло во за юби ля ра 
про из не се Ректо-
ра на АМТИИ 
проф. акад. Мил чо 
Ва си лев.

В програма-
та взеха участие 
проф. Геор ги Спа-
сов - флейта, проф. Владислав Григоров - валдхорна, 
проф. Недялчо Тодоров - цигулка, Спаска Боянова - вио-
ла и пианистите проф. Роксана Богданова и доц. д-р Ве-
лислава Карагенова.

Изпълнени бяха творби от Георг Филип Телеман, Карл 
Райнеке, Роберт Шуман, В.А. Моцарт.   

Публиката, препълнила концертната зала на АМТИИ 
дари юбиляра в края на концерта с продължителни 
аплаузи.

Борю Памукчиев дълги години отдава творческите си 
сили, вписвайки се ярко в музикалния живот на Пловдив.

Роден през 1947г., завършил музикалното училище 
в Русе и Българската държавна 
консерватория в София, от 1970г. 
той пристига в Пловдив (първо-
начално на работа в Народната 
опера, а от 1974г.- в Пловдивска-
та филхармония). Същевременно 
преподава обой във Висшия му-
зикално-педагогически институт 
(сега Академия за музикално, тан-
цово и изобразително изкуство).

Концертира активно като со-
лист на симфонични и камерни 
оркестри. Изявява се отлично 
като камерен изпълнител, в твор-
ческо сътрудничество с изтъкна-
тите пианисти проф. Георги Къ-
нев и проф. Роксана Богданова. 
Впечатляващи са записите му с 
проф. Роксана Богданова на Со-
ната за обой и пиано от Паул Хин-
демит и Соната за обой и пиано 
от Лазар Николов, включени в 
новия му компакт диск, издаден 
от Gega New, София, 2017г. Борю 
Памукчиев участва в междуна-

родни фестивали 
в България и чуж-
бина.

Продължител-
на и плодотворна 
е съвместната му 
дейност с проф. 
Недялчо Тодоров. 
С него и ръково-
дения от него Пло-
вдивски струнен 
квартет (1968-97г.) 
се представя мно-
гократно в Плов-
див – на десетки 
музикално – об-
разователни кон-

церти, във Фестивала на камерната музика, на Зимните 
музикални вечери „Проф. Иван Спасов” в Пазарджик, на 
фестивала „Златната Диана” в Ямбол, на сцените в София, 
Добрич, Разград и други градове. Изпълнява прочутия 
Квартет за обой, цигулка и виолончело във фа мажор 
от В.А.Моцарт (KV380) в Санкт Петербург, в легендарна-
та камерна зала „Глинка” и в Павловския дворец (през 
1984г.). Участва в концерта по повод 10-годишнината от 
създаването на Пловдивския струнен квартет (с изпъл-
нение на обоевата партия на квинтетите оп. 45 от Л. Бо-
керини). Тези квинтети записва през 1988г. в София на 
грамофонна плоча (издадена от „Балкантон”).

В партньорство с проф. Не-
дялчо Тодоров и Камерния ан-
самбъл „Дианополис” под дири-
генството на Николай Султанов 
изпълнява двойните концерти 
за обой, цигулка и струнен ор-
кестър от Антонио Вивалди (в 
си бемол мажор), Георг Филип 
Телеман ( в до минор), Йохан 
Фридрих Фаш (в ре минор) и Йо-
хан Себастиан Бах (в ре минор). 
Концертите от Телеман и Фаш 
представя за първи път в Бълга-
рия, а трите концерта от Телеман, 
Фаш и Вивалди включва в съста-
вен и редактиран от него за пър-
ви път у нас сборник ( съвместно 
с проф. Недялчо Тодоров, който 
изготвя клавирното извлечение 
на същите концерти - издаден от 
ДИ „Музика”, София). 

През 1988г. записва четирите 
концерта под наслов „Барокова 
музика” (съвместно с проф. Н. 
Тодоров и КА „Дианополис”) в 

70-ГОДИшЕН юБИлЕй 



АКАДЕМИЧНО КУЛТУРНО-ИНФОРМАЦИОННО ИЗДАНИЕБрой 44, ноември 2017 г. 7

София, издаден от „Балкантон”.
Една от най-значителните про-

яви в творческата биография на 
Борю Памукчиев е изпълнението 
на двойния концерт от Бах в Гданск 
– с Балтийската филхармония под 
диригентството на известния нем-
ски гост – диригент Кристиян Клу-
тиг, както прочутата Кантата №202 
от същия автор (в партньорство с 
пловдивските артисти проф. Кали-
на Жекова – сопран и проф. Н. То-
доров – цигулка).

Немалко са концертните прояви 
на Борю Памукчиев с основаното 
от него Духово трио (с участието на 
Димитър Боянов и Васил Мирчев – 
фагот). 

Още по-разнообразна и дълго-
летна е концертната и педагогиче-
ската му работа във Франция с Duo 
Boris Pamouktchiev и Claude Epingle 
(пиано). Там разгръща напълно ог-
ромния си потенциал и участва в много концерти с най-
известни чуждестранни артисти и камерни състави. 

Позволявам си да цитирам думите на участниците в 
концерта на Борю Памукчиев, изнесен на 4 октомври, в 
АМТИИ – Пловдив:

– Проф. Богданова, как бихте определила с някол-
ко изречения вашето отношение към обоиста Борю 
Памукчиев и приноса му в концертния живот на 
Пловдив? 

– Името и личността на Борю Памукчиев е свързана с 
времето на най-активен концертен живот в Пловдив и 
страната  70-те и 80-те години на ХХвек. Това са години, 
в които той е първи обой в Пловдивската филхармония 
и Фестивалния оркестър на Емил Чакъров, концертира с 
Камерния оркестър  и квартет „Пловдив”, създава духово 
трио „Памукчиев” с Димитър Боянов и Васил Мирчев. Мо-
ето сътрудничество с него беше в сонатно дуо – състав, 
с който всяка година представяхме най-малко една нова 
концертна програма на 
различни сцени в Бълга-
рия, записвахме за Радио 
Пловдив,  участвахме в 
образователни концерти. 
Борю Памукчиев беше из-
ключително етусиазиран 
от идеята да популяри-
зира инструмента обой и 
музиката, писана за него. 
Независимо пред каква 
аудитория беше лекцията-
концерт, той търпеливо 
разказваше как е създа-
ден, от какви части се със-
тои, какъв звук може да 
произведе, кои автори са 

писали за него – правеше го с любов, 
увлекателно, интересно. Неговият 
клас по обой в АМТИИ(тогава ВМПИ) 
беше винаги пълен със студенти, не 
по-малко ученици имаше в музикал-
ното училище. У всички събуждаше 
дълбок интерес и увлечение чрез 
собственото си музициране. Може 
да се каже, че идеята да научим со-
натата за обой и пиано от Лазар Ни-
колов  бе моя и тъй като партитурата 
има сложен нотопис с трудности за 
ансамбъла, започнахме заедно да  
разчитаме нотния текст. Неочаквано 
Борю си счупи крака, беше гипсиран 
и работата по сонатата беше пред 
провал. Когато разбрах, че ще дойде 
на следващия ден да репетираме, не 
му повярвах. И все пак, дойде накуц-
вайки с гипс на крака, без това да по-
пречи на  репетициите - всеки ден в 
продължение на двадесет дни. Такъв 
беше Борю Памукчиев – истински 

всеотдаен към музикалното изкуство и инструмента си!

– Проф. Григоров, какви са впечатленията Ви от 
съвместната творческа работа с Борю Памукчиев? 

–С Борю сме приятели много отдавна. Свирили сме 
заедно и винаги с желание сме правили това. Пътували 
сме много, имали сме концерти в големи европейски 
зали като „Тонхале” Дюселдорф, „Балшой театър”, били 
сме във Франкфурт, на фестивала в Люцерн и много 
други. Тук трябва да споменем и името на големия бъл-
гарски диригент Емил Чакъров, с който сме ходили по 
света. С Борю сме свирили в симфониета, в голям сим-
фоничен оркестър, но сега за първи път свирим в ка-
мерен ансамбъл. Нашето партньорство съществува от 
много години и сега този концерт е потвърждение на 
нашата любов към музиката и на приятелството. 

– Проф. Тодоров, какво бихте казали за педагоги-
ческата работа на Борю Памукчиев в АМТИИ и за 

творческите връзки с 
композиторите – пре-
подаватели в АМТИИ?

– Борю Памукчиев е 
роден педагог. Студенти-
те в АМТИИ го обичаха и 
бяха във възторг от него-
вите уроци и от концер-
тите, които изнасяше в 
Пловдив. Композиторите 
проф. Иван Спасов, проф. 
Николай Стойков и доц. 
Илия Кожухаров му пос-
ветиха прекрасни камер-
ни творби.

Димитър Наков

Снимки: Таня Върбева
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Уважаеми господин Ректор, уважае-
ми колеги, студенти, гости!

Изключително удоволствие и чест е 
за мен да ви приветствам на днешния 
празник в качеството си на ръководи-
тел на катедра „Музикален фолклор” – 
първата и единствена, която подготвя 
професионални фолклорни изпълни-
тели и диригенти в България. От нача-
лото до днес в нашите специалности 
са се дипломирали над 1000 студен-
ти – бакалаври и магистри, успешно 
реализиращи се и популяризиращи 
уникалното ни фолклорно изкуство по 
целия свят.

45 години история са точно толкова, 
колкото е необходимо да почувстваме 
зрялост, увереност и удовлетворение 
от това, което правим, следвайки неот-
менно нашите цели, а именно да съх-
раняваме и развиваме национално ни 
богатство – фолклорната музикално-
песенна традиция.

Ако трябва с няколко думи да опиша 
постигнатото от катедрата от 1972 г. до 
днес, ще кажа само:

Опит, Приемственост, Доверие.
Опит, защото първите преподавате-

ли бяха пионерите в областта на обуче-
нието по народна музика. Проправяха 
пътя, учеха се, преодоляваха непозна-
ти препятствия, за да намерят точните 
методики на преподаване, за да станем 
лидерът, от който днес всеки иска да 
черпи познания. Опит, генериран от 
всяка една личност, преминала през 
катедрата и намерил израз и форма в 

Приветствено слово от
доц. д-р Владимир Владимиров  

настоящ ръководител катедра

десетки научни трудове, методически 
и художествени пособия, достъпни 
до всички. Не на последно място ние 
имаме една истинска творческа лабо-
ратория – нашите щатни състави, кои-
то натрупват и препредават безценен 
сценичен опит на студентите ни.

Приемственост, защото ние сме 
една от малкото катедри в България, 
която сама изгражда своя преподава-
телски състав. Бих искал да отбележа 
изключителната отзивчивост и съпри-
частност на опитните ни професори 
към израстването на младите асистен-
ти. Много често бъдещите колеги са 
забелязвани още на студентската ска-
мейка, качествата им са проверявани в 
щатните ни състави, за да им се гласува 
доверието да станат продължители на 
мисията.

Тук ще си позволя да се отклоня за 
момент, за да споделя: когато през да-
лечната 1999 г. проф. Василев ми споде-
ли „един ден ти ще станеш преподава-
тел и мой асистент” ми стана приятно, 
че ме е забелязал, но ми се струваше 

почти нереално. Затова днес често каз-
вам на своите студенти: вярвайте, че 
няма невъзможни неща и смело меч-
тайте!

Дотук говорих за опита и приемстве-
ността и остана третото и най-трудно 
постижимото – доверието.

Доверие, спечелено през години-
те, за което ние ежедневно работим и 
без което не би могла да съществува 
искрена връзка преподавател-студент. 
Доверие, необходимо взаимно да се 
опознаем и да извървим рамо до рамо 
пътя до поставената цел, да преодоле-
ем заедно препятствията, които неиз-
бежно срещаме. И в края на този път 
ние да сме не само ваши учители, но 
повече ваши приятели, с които освен 
професионален, може да се сподели и 
чисто житейски опит.

Накрая ще си позволя да се обърна 
към вас, нашите студенти и бъдещи ко-
леги, перифразирайки думите на Джон 
Кенеди. Нека наред с въпроса „Какво 
прави катедрата за нас?”, се питаме 
по-често: „Как всеки ще допринесе за 
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Уважаеми господин Ректор, 
днес гледах с огромно удоволствие 

великолепното предаване по БНТ, пос-
ветено на 45-тата годишнина на кате-
дра „Музикален фолклор“. Почувствах 
се горд, че съм работил в АМТИИ! Пиша 
тези редове спонтанно, искрено и не-
преднамерено. Надявам се, че и Вие ще 
ги приемете по този начин. 

Без съмнение, Вие съумяхте да наме-
рите най-подходящите думи за възхода 
на Академията и катедрата. Други-
те колеги се представиха също добре 
(проф. Бураджиев, проф. Киров, проф. 
Станилова, доц. Владимиров). Подбо-
рът на творбите, които прозвучаха, 
беше прекрасен: от самото начало с 
Вашата музика за оркестър (наситена 
с новаторски елементи), до финалното 
изпълнение на народния ансамбъл. Сил-
но впечатление ми направиха и хорови-
те творби на Ив. Спасов и Кр. Кюркчий-
ски, поднесени с голямо професионално 
майсторство, под ръководството на 
К. Бураджиев, както и соловото изпъл-

нение на младия инструменталист (с 
оркестър), който се открои като от-
личен музикант. Много подходящ бе и 
акцентът, свързан с паметта на Генчо 
Генчев (с когото се познавах добре и сме 
общували дълги години). 

Не мога да не споделя и възторга си 
от водещия програмата Даниел Спа-
сов, също възпитаник на АМТИИ. 

Струва ми се, че това предаване 
показа убедително постиженията и 
пътя на съвременната българска му-
зикална култура, а също и бъдещето й 
сред младата публика. Надявам се, че и 
предстоящият концерт в Дома на кул-
турата „Борис Христов“ ще премине на 
най-високо художествено равнище и ще 
предизвика изключително емоционал-
но въздействие върху слушателите. 

Моля да поздравите от мое име всич-
ки изпълнители! 

С най-гореща благодарност и най-до-
бри пожелания 

Недялчо Тодоров 

Поздравително писмо до ректора на АМТИИ от проф. Недялчо 
Тодоров - бивш ректор, по повод излъчено телевизионно предаване 
„Иде нашенската музика”, посветено на годишнината на катедрата.

катедрата ни?”. Защото обучението 
е двустранно действие на взаимоза-
висимост. В този смисъл, не само ние 
даваме познание на вас, а има и обра-
тен процес на преливане на младежка 
енергия, ентусиазъм и емоционалност 
към нас. Ние искаме вашата активност 
и търсим индивидуалността ви, която 
непрекъснато ни стимулира да се усъ-
вършенстваме, за да бъдем на висотата 
на очакванията ви. И тук ще ви споделя 
нещо лично: И ние се учим от вас!

Поздравявам всички колеги и наши 
възпитаници с настоящия празник и 
вярвам, че единението ще ни помогне 
да преодолеем неизбежните труднос-
ти, пред които се изправя катедрата 
ни. За да можем и в утрешния ден да 
бъдем същият силен фактор във фол-
клорното ни изкуство, за да се чувстват 
завършващите ни студенти обогатени и 
удовлетворени от тези четири години в 
Пловдив, и да бъдат най-искреният по-
сланик на нашата работа в Академията.

Благодаря Ви, че ви има и бъдете 
здрави и Благословени, защото мисия-
та на музиканта е да прави хората по-
добри!

Честит празник!

» (още снимки от събитието на стр. 16)Снимки: Таня Върбева
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За тринадесета поредна година, в периода от 23 до 29 
юли АМТИИ бе домакин на Международния фолклорен 
музикален и танцов семинар. За седмица, Академията се 
изпълни с над сто участника от четири различни конти-
нента, гости и семинаристи от Чили през Япония до далеч-
на Австралия. За част от тях, това беше поредната дълго-
очаквана среща, за други бе първо посещение в България. 
Така например американката Карла научила за семинара 
седмица преди старта и решила да завърши своето пъте-
шествие от Израел в България. В Пловдив, заедно с препо-
давателя си по цигулка Атанас Славчев изпълняват тради-
ционна български мелодии – ръченица, право хоро и др.

За първи път на семинара присъстват и гости от далеч-
ната Южноамериканска страна Чили. За семинара научили 
от свой приятел, който горещо им препоръчал да се запоз-
наят с фолклорната музика от България. Младите студенти 
по цигулка и виола са впечатлени от страната ни, от кухня-
та и музиката и най-вече от факта, че в България има висше 
учебно заведение за фолклорна музика.

На семинара за пореден път са Макико от Япония, Хана 
от Израел, Естер от Холандия, Паскал и Крис от Франция, 
семейство Томашек, и др. Човек може само да се възхищава 
на усърдието и концентрацията, на вдъхновението и обич-
та към българския фолклор,  която мотивира тези хора да 
работят неуморно, последователно и да попълват знанията 
си за традиционната ни култура. Когато наблюдаваш Такаю-
ки Секи от Япония с каква прецизност изработва всяко тан-
цово движение се питаш, той не е ли наполовина българин?

Музиката звучеше от всички стаи на АМТИИ. И тази го-
дина семинаристите имаха възможност да работят с пре-
подаватели по музикалните инструменти, народно пеене, 
народен хор и битов ансамбъл като проф. д-р Тодор Киров 
(гъдулка), доц. д-р Владимир Владимиров (тамбура), гл. ас. 
д-р Иван Георгиев (тракийска гайда), гл.ас. д-р Данка Цве-
ткова (народно пеене и народен хор), гл ас. д-р Галя Петро-
ва-Киркова (народно пеене и народен хор), Васил Василев 
(кавал), Ангел Чакъров (акордеон), Борислав Згуровски 
(акордеон), Митко Попов (тъпан), Димчо Енчев (каба гай-
да), Атанас Славов (цигулка), Гроздан Начев (кларинет), 
Кирил Бележков (битов ансамбъл), които благодарение на 
неуморната си и всеотдайна работа издигнаха имиджа на 
АМТИИ като образователна институция. Всичко, което ус-
пяха да заучат в часовете по инструмент, пеене и вокално-
инструментални състави, обучаващите се имаха възмож-
ност да представят на малък концерт.

За първи път на семинара се проведе и един своеобра-
зен експеримент – паралелно обучение по народно пеене 
и тамбура, съвместно с гостите от Народно Читалище „Ми-
ньор-2006“ гр. Бобов дол, ръководители Димана и Боян 
Боянови. Още във вечерния концерт младите артисти от 
Бобов дол многократно изправяше залата на крака и беше 
аплодирана бурно от публиката, която ги прие открито и 
с вълнение. С респект и дълбок поклон към артистизма и 
майсторството на изпълнителите, семинаристите не може-

ТРИНАДЕСЕТИ ФОлКлОРЕН МУзИКАлЕН И ТАНЦОВ СЕМИНАР В АМТИИ
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ха да се наслушат на звънливите им гласове, майсторските 
свирни и стилни изпълнения като ги извикваха многократ-
но на сцената.

Гости на семинарните вечерни концерти бяха и изпъл-
нителките и пазителки на неделински двуглас. Вокалната 
група от гр. Неделино, представи пред чуждестранните 
гости едно от живите ни човешки съкровища, вписани в 
световната книга на ЮНЕСКО. Певиците беха съпроводени 
от делегация от най-високо ниво – кмета на гр. Неделино, 
който имаше удоволствието да покани всички участници 
на семинара да посетят този малък оазис в Родопите.

Във всяка една от семинарните вечери, участниците в 
семинара имаха възможност да се запознаят с различни 
музикално-фолклорни стилове, да наблюдават съставите, 
с които ще работят в следващите дни. Северозападът беше 
представен от Женска танцова група „Фиданките“ от гр. Ви-
дин, от Шоплука гостуваха младежите от Фолклорен тан-
цов ансамбъл „Актавис“ гр. Дупница, с ръководител Войн 
Войнов, зурни и тъпани съпровождаха изпълнението на 
Танцов състав „Пиринска магия“ от Марикостиново, Югоза-
падна България, лица на Добруджанският танцов фолклор 
бяха неуморимите Мина и Георги Карамитеви от с. Бозве-
лийско, общ. Провадия, обл. Варна, които независимо от 
достойната за уважение възраст танцуваха като за послед-
но и се раздадоха физически и емоционално.Танците от 
Тракия бяха представени в два дни от Танцов ансамбъл 
„Тракийска китка“ от с. Гавраилово и с. Селиминово, Сли-
венско и от Танцов състав „Звездици“ от гр. Димитровград, 
Хасковско, с ръководители Антония и Веселин Иванови.

Няма как да бъде подмината концертната програма на 
Академичния фолклорен ансамбъл при АМТИИ с гл. худ. 
ръководител проф. акад. Милчо Василев и хореограф ас. 
д-р Стефан Йорданов, които направиха кратка разходка из 
всички музикално-фолклорни региони и дълго бяха апло-
дирани от публиката.

Вечерните концерти на семинара бяха просто прелю-
дия към това, което се случваше в сградата на АМТИИ през 
деня, защото атмосферата беше празнична, приятелска и 
приповдигната, независимо от горещото време. Фолкло-
рът беше превзел стаите на учебното ни заведение и сякаш 
му дари нова сила и желание за работа. Тази сила усетих 
и в разговорите ми с някои от семинаристите и разбрах, 
че освен да представя България пред света, да разпалва 
огъня у всички онези, които веднъж са се докоснали до 
него, българският фолклор има още по-голяма сила – да 
прибере децата си в България. Няма да крия, че по време 
на интервютата с младите българки родени зад граница, 
като Рая Драгнева плаках и се вълнувах искрено, защото 
бях съпричастна към всичко което чувах. Тези момичета 
бяха тръгнали да търсят корените си и всяка среща с бъл-
гарския фолклор, всеки семинар в Пловдив, всяка изпята 
песен, по време на заниманията -  ги теглеше все повече и 
повече към Родината.

Академията изпрати своите гости и приятели, но оста-
ви отворена вратата в очакване на следващия семинар, с 
ясната мисъл, че посланиците на България в Европа и по 
света, ежедневно се множат.

гл. ас. д-р Зоя Микова
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Тече учебен час по комуника-
ции в изкуството. Сред студентите 
е млада и чаровна клубна певица, 
която е избрала АМТИИ за своята 
магистратура. Когато разбира, че в 
кабинета на долния етаж часовете 
по история на съвременната музи-
ка води Тома Спространов, вълне-
нието се изписва на лицето и.  

- Познавате ли г-н Спростра-
нов?- пита тя с вълнение. 

- Да, много отдавна - отговарям.
- Веднъж в едно предаване той 

спомена името ми, но не се позна-
ваме. А имам нов сингъл - призна-
ва колежката и в този момент не прилича на дама от 
шоу-бизнеса, а на малко дете, което чака подарък.

- Елате, ще ви запозная - казвам и я водя при Тома-
та. Говорят само няколко минути и всичко завършва с 
думите му: „Днес е събота. Чакам ви в понеделник в 1 
следобед пред радио Пловдив да ви запиша за преда-
ването си“.

Това е Тома Спространов и тези думи са чули от уста-
та му стотици млади начинаещи изпълнители през по-
следните 50 години. 

Томито трудно може да бъде описан с няколко думи 
или изречения. „Най-популярният DJ у нас“, „Водещият 
на култовото предаване „Пулсиращи ноти“, „Най-дълго 
водилият в света музикално предаване с несменяем 
водещ- „Любопитно петолиние“, което е вече на 50 го-
дини“… Откривателят на таланти, човекът с непоклати-
ма музикална репутация, „Човекът-Радио“, но най-вече 
сладкодумният, увлекателен и енциклопедичен плов-
дивчанин Тома Спространов.

Заради всичко то ва ръковод ство то на АМТИИ не се 
по ко ле ба и за миг 
да ста не съ уче ре ди-
тел заед но с Радио 
Пловдив и БНТ Плов-
див на пред ло же ни-
ето за изди га не на 
кан ди да ту ра та му за 
най-високото отли-
чие на Пловдив - по-
четен гражданин. 

Няма по-логично 
именно тези три ин-
ституции да сторят 
това - академията по 
музика, където Томи-
то и днес преподава 
на студентите, Радио 
Пловдив, където е 
минал животът му и 

БНТ Пловдив, където Тома е на-
правил великолепни поредици 
за музика.

Едва ли е имало и един човек, 
който да се усъмни, че решение-
то за удостояването му е ще бъде 
подкрепено с пълно мнозинство 
в Общинския съвет на 8 юни. 

И едва ли имаше по-подходя-
що място за връчването на си-
нята почетна лента със знака на 
Пловдив от култовото Студио 
1 на Радио Пловдив, в което са 
свирили и пели поне веднъж в 
живота си всички изпълнители 

от българския поп и джаз небосклон, за които можем 
да се сетим! 

На 14 септември председателят на Общинския съвет 
на Пловдив Савина Петкова постави лентата със знака 
на Пловдив на гърдите на Томата в Радио Пловдив и ле-
гендарният радио водещ получи бурните аплодисмен-
ти на препълнената зала. 

Чаровен, невероятен и изпълнен с уникални момен-
ти е пътят на Тома Спространов. Именно той води за 
ръка малката Мими Иванова при Лили Иванова, след 
като чува от Мими: „О, бати Томи, можеш ли да ме запоз-
наеш с кака Лили?“ 

Помага за старта на десетки от българските звезди - 
Паша Христова, Борис Годжунов, Емил Димитров, Йор-
данка Христова, Кристина Димитрова, Мими Иванова и 
разбира се - „кака Лили“!

Томито никога не осребрява познанствата и услуги-
те си! Той живее с артистичното и вдъхновено разби-
ране, че ефирът не е негов, просто той има щастието и 
отговорността да е пред микрофона и… да си върши 

работата, да прави 
необходимото, за да 
я има музиката и тво-
рците в нея. 

Помня, беше 1994, 
когато с него пра-
вехме поредицата 
„Евъргрийн в неде-
ля“ в неделното ТВ 
шоу „Винаги в неде-
ля“. В това предаване 
Томито доведе като 
гости на живо Борис 
Годжунов, Мими Ива-
нова и Развигор, Ва-
сил Петров и Мария 
Нейкова, чието по-
следно интервю бе в 
този ефир…

ТоМА СПроСТрАНов - ПочеТеН грАждАНИН НА ПловдИв
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Правеше всичко това за удоволствие - негово и тя-
хно, с желанието зрителите да познават своите любим-
ци и да има повече ефирни срещи между музиката и 
хората. 

Личеше си, че всички звезди обичат искрено ради-
оводещия и независимо колко високо са в небоскло-
на на своето развитие, никога няма да забравят мла-
достта си, първите си стъпки и какво е направил за тях 
„бати Тома“.

Вече на 76, радиоводещият с диплома за агроном 
продължава да живее и работи така, както го е правил 
цял живот. През миналата година, във връзка със 75-го-
дишнината му се „изсипаха“ много награди и отличия 
- „Златен век“ от Министерството на културата, „Сирак 
Скитник“ за значим принос в развитието на БНР, „Зла-
тен глас“ на фондация „Надежда Дженева“ и сега вече - 
почетен гражданин на Пловдив. Сигурен съм, че Томи-

По покана на Асоциация на българите “Бъл-
гарска роза” в град Памплона - Испания клавир-
но дуо Велислава Стоянова и Мартин Дафинов 
от АМТИИ - Пловдив участваха в благотворите-
лен концерт. На 21.10. 2017 в Театър “Ансоайн”в 
Памплона в препълнения салон се  проведе му-
зикалното събитие в подкрепа на Божидар /7 г./ В 
концерта взеха участие камерен оркестър Escuela 
de música „Kithara”-Pamplona  , Фолклорна фор-
мация “На мегдана”и др. Изключително топло 
и с бурни овации беше прието изпълението на 
клавирното дуо. На сцената на театър ”Ансоайн” 
прозвучаха “Хабанера” по Сарасате в обработка 
на Николай Стойков за 4 ръце и “Танц върху жа-
рава” отново от Николай Стойков. Испанските 
и български ритми обединиха хората в залата за 
благородната кауза. Разделихме се с Памплона с 
надежда за нови музикални прояви, в които да се 
популяризира българската музика не само у нас, 
но и по света!

то е щастлив от всички тези отличия, но най-много му 
харесва това, че е обичан от хората. Говори неприну-
дено с познати и непознати, никога не „пести“ знанията 
си, разказва увлекателно и бързо става „душата на ком-
панията“ с любопитните си и понякога дори пикантни 
разкази за известните хора от сцената. 

Когато получих поканата да напиша този материал 
за „човека-радио“ реших, че ще го направя на един дъх, 
без да спирам, без да отварям сайтове и да събирам 
за него материали от стотиците публикации. И аз като 
безброй много хора му дължа това за годините прия-
телство, невероятните записи с музика (Томата никога 
не е отказвал да запише нещо и да го подари безре-
зервно дори на напълно непознати), чудесните гости, 
които е довел в телевизионното ми студио, за вицове-
те, невероятните истории и позитивизма, с който об-
лъчва край себе си.

И за още нещо: че няма по-достойно продължение на 
пътя на човек като Томата от това да влезе в Академията, 
да се изправи пред студентите - бъдещи музикални ре-
дактори и тон-режисьори и да им предаде знанията си. 
Да им пусне от хилядите си плочи и дискове, запълнили 
всички стени на апартамента му, да разгърне купища-
та списания и да вдъхне на младите хора от световния, 
българския и най-вече от пловдивския музикален дух 
- същият, който крепи историята на Пловдив и го прави 
истинската столица на културата! 

Бъди здрав и горд почетен гражданин на Пловдив, 
Тома! АМТИИ те обича!

доц. д-р Любомир Караджов

КлАВИРНО ДУО ВЕлИСлАВА 
СТОЯНОВА И МАРТИН ДАФИНОВ 

В ПАМПлОНА - ИСПАНИЯ
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На 15 октомври със самостоятелен концерт 
Академичния народен хор взе участие в VIII-
я Международен музикален фестивал „Дни на 
музиката в Балабановата къща“. 

Бяха представени творби от композиторите 
Стефан Мутафчиев, Иван Спасов, Красимир 
Кюркчийски, Николай Кауфман, Кирил Стефа-
нов, Георги Андреев и Атанас Илиев.

Всички изпълнения на хора бяха посрещнати 
изключително възторжено от публиката, пре-
пълнила залата на „Малката базилика“.

В началото на концерта диригента на хора – 
проф. д-р Костадин Бураджиев, поздрави дъл-
гогодишния ръководител на хора проф. Васил-
ка Спасова за нейния 85-годишен юбилей.

С изпълнението на „Во Царствии Твоем“, 
„Отдолу идат“ и „Шест варненски песни“ беше 
отбелязана и 75-годишнината от рождението и 
на композитора Стефан Мутафчиев.

На 19 октомври в Първо студио на Радио 
Благоевград, с изключителен интерес беше 
посрещнат концерта на Академичния народен 
хор, в рамките на X национален студентски 
фестивал на изкуствата, организиран от Юго-
западен университет „Неофит Рилски“ – Бла-
гоевград.

УСПЕШНИ ИЗЯВИ НА АКАДЕМИЧНИЯ НАРОДЕН ХОР
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В края на изминалата учебна 2016/2017 година, по 
инициатива на г-жа Здравка Джорева-Пенева, АМТИИ 
бе домакин на изложба посветена на 80 годишнината 
на „Бистришката четворка“. Изложбата наброява по-
стери, които представят документални записи и фо-
тоси от изявите на първият фолклорен състав, който 
е привлечен за нуждите на радиопрограмите в Радио 
София от 1936 година. Благодарение на изявите в Ра-
диото, групата в състав Деян Матеин (тамбура), Ан-
гел Кридин (гайда), Йордан Белкин (гъдулка), Стоян 
Гюргин (кларинет) се радва на огромна популярност. 
В групата се включва Цвятко Благоев (кавал), който 
заменя кларинета и така групата е съставена изцяло 
от фолклорни инструменти. Инструменталният със-
тав остава в Златния фонд на БНР със записи от три 
грамофонни плочи, реализирани във фабрика „Си-
монавия“. Музикантите от  „Бистришката четворка“ 
са изключително надарени, музикални и обичани от 
аудиторията на Радио София, като във времето полу-
чават покани за концерти в страната и чужбина.

Независимо от популярността на тази група, у нас  
все още са необходими документални проучвания, 
за да запълни информацията за едни от най-обича-
ните фолклорни музиканти през 30-те години на ХХ 
век. Именно, по тази причина благодарим на г-жа 
Здравка Джорева-Пенева, която ни направи съпри-
частни като институция към отбелязването на този 
юбилей за „Бистришката четворка“. Независимо от 
липсата на специализирано фолклорно образо-
вание, тя повече от 10 години е Член на Читалищ-
ното настоятелство на НЧ „Св. Цар Борис I - 1909” с. 
Бистрица, а от над 30 години танцува и пее в само-
дейния ансамбъл „Бистрица” към читалището. Г-жа 
Джорева, споделя, че за изложбата е използвала 
основно документалния материал, който е събран 
от чичо й Тодор Ковачки, както  и архивни снимки, 
предоставени от родовите наследници на музикан-
тите от „Бистришката четворка“. За подготовката на 
изложбата Здравка Джорева-Пенева работи с ко-
леги самодейци от ансамбъла  - Анелия Овнарска, 
Александра Сайкова и Боян Малинов.

Благодарим на бистричани за усилията, търпени-
ето и мотивацията за съхраняване на културната па-
мет на селото и оживяване на богатата ни фолклор-
на традиция. Ще се радваме да си сътрудничим и 
занапред. 

гл. ас. д-р Зоя Микова

„БИСТРИШКАТА ЧЕТВОРКА”

В АМТИИ




