ОТЧЕТ НА ФАКУЛТЕТ МУЗИКАЛНА ПЕДАГОГИКА
януари 2016 януари 2017

1. УЧЕБНО МЕТОДИЧЕСКА ДЕЙНОСТ
1.1

Учебни планове
Проф. д-р Юлиан Куюмджиев
- Изготвяне на актуализиран план за специалност Музикознание,
профил Историческо музикознание, 3 семестъра
- Участие в работна група към МОН за обсъждане на учебните
програми по Музика за 8., 9. и 10. клас на общообразователните
училища (април 2016)
Ас. д-р Милена Богданова
- Изготвяне на актуализиран план за специалност Музикознание,
профил Теоретично музикознание – Солфеж, 3 семестъра
Ас. д-р Зоя Микова
- Изготвяне (съвместно с проф. д.изк. Лозанка Пейчева) на
актуализиран план за специалност Музикознание, профил
Етномузикознание, 3 семестъра
Доц. Кирил Чапликов
Актуализиране на учебни планове в бакалавърските специалности на:
1. Педагогика на обучението по музика
2. Оркестрови инструменти
3. Пиано, акордеон и китара
4. Класическо пеене
5. Джаз и поп инструменти
6. Джаз и поп пеене
Проф. д-р Капка Солакова
Учебен план „Музикотерапия“ магистри – редуциране в 3-семестриален
Катедра „Пиано и акордеон“
1. Разработен и приет е учебния план на нова магистърска специалност
„Теория на клавирното изкуство“ със срок на обучение 1 година.
2. Изготвена е Програма за повишаване квалификацията на
преподавателите по пиано на тема „Съвременна клавирна култура“
3. Редуцирани и актуализирани са учебни планове в бакалавърската
степен на специалностите ПОМ и ИИК. Изработени са нови учебни
програми по пиано /задължителен инструмент/.
4. Обявени са интензивни едномесечни курсове по „Клавирна
Педагогика“ към ДЕСП

1.2

Учебни програми
Катедра „Теория и история на музиката“
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Всички членове на катедра „Теория и история на музиката“ преработиха
или изготвиха нови учебни програми и нови лекционни курсове по
музикалнотеоретичните дисциплини, чиито хорариум беше намален във
връзка с новите учебни планове (от юни 2016 г.) за специалностите ПОМ,
ИИКИ, ИИПД, ИИФИ, ПОИИ, ДО, ГДФ, Сценография, БП, БНХ (история
на музиката, солфеж, хармония, полифония, анализ, музикален фолклор,
оркестрация, естетика, музикална публицистика).
Ас. Аделина Калудова
Изготвяне на учебна програма по Анимация с музика за специалността
Аниматор в туризма
1.3

Студенти - награди
1. Студент на годината 2016 за Джулия Узунова
2. Златна лира на Орфей от 26-ти национален музикално-фолклорен конкурс
„Орфееви таланти“ 2016 г. е присъдена на Цветомир Детелинов /I курс ИИК/ и Станислав Стоянов /III курс – ПОМ/, студенти от класа на ас. Тончо
Тонев
3. Първа награда за Мартин Дафинов – магистър ИИК – пиано от класа на
проф. д-р Ромео Смилков - X международен конкурс „Craiova piano” - 18-20
март, 2016, Крайова, Румъния
4. Плакет за Александър Маринов /III курс – ИИК/ от Трети международен
конкурс за вокална и инструментална музика "Звукът на времето" Велико
Търново 07 – 08 май, 2016 година
5. Сребърен медал за Александър Маринов /III курс – ИИК/ и Стефан Делиганев
/I курс – ПОМ/ от Трети международен конкурс за вокална и инструментална
музика "Звукът на времето" Велико Търново 07 – 08 май, 2016 година
6. I награда и лауреатско звание за докторант Велислава Стоянова и Мартин
Дафинов от класа на проф. д-р Ромео Смилков на конкурса „Класика и
съвременност“, Стара Загора в категория клавирно дуо
7. 03.12.2016, зала "Юрий Буков" и зала АМТИИ - 16 издание на академичния
конкурс „Й. С. Бах и неговото съвремие“. Конкурсът се проведе в следните
категории – пиано, задължително пиано, орган и камерни ансамбли. Наградени
студенти: Цвета Панчева и Алиа Хансе от класа по задължително пиано на гл.
ас. д-р Надежда Кузманова, Диди Божкова от класа по пиано на проф. Роксана
Богданова, Ганна Карамаврова от класа на доц. д-р Зорница Петрова,
Джорджия Николова от класа на хон. преподавател Стефан Далчев
8. вокалният ансамбъл “Pro belkanto” беше отличен с първа награда;
9. Андония Рабаджиева и Христина Румельоти – класическо пеене получи ха
втори награди;
10. през м. ноември 2016 г. в НУМТИ „Д. Петков“ се състоя конкурс за
инструменталисти, на който студентът от първи курс ИИ Йордан Вичеввиолончело получи трета награда и лауреатско звание;
11. Teoдор Налбантов-китара, трети курс ИИ зае първо място в категория
„Инструментални изпълнители над 18 години“ на Международния фестивал на
изкуствата „Утринна звезда“-гр. Банско;
12. Студентът Калин Георгиев – китара се изяви като солист на камерния оркестър
гр. Хасково. Той изпълни концерт за китара и оркестър от Мауро Джулиани.
2

13. На четвъртия международен музикален фестивал за млади музиканти „Охрид
те сакам“ в гр. Охрид – Македония, състоял се през м. декември т. г., бяха
отличени следните студенти от специалност ИИ:
Кристиян Костадинов – кларинет- първа награда
Димитър Дзанев – кларинет – първа награда
Теодор Тотев – кларинет – втора награда
Акис Маврикос – тромпет – трета награда
Студентите са от класовете по кларинет на ас. Едуард Сарафян и по тромпет на
хон. преп. Пенчо Пенчев
14. Диплом за отлично представяне на Китарен ансамбъл „Академика” към
АМТИИ – Пловдив и на Тодор Янков от 29-то издание на фестивала „Дни на
класическата китара”, Варна (март)
15. Втора награда на Калин Георгиев; Трета награда на Тодор Янков и
Специална награда на Йоана Тихолова от 20-ти Международен конкурс за
класическа китара „Акад. Марин Големинов”, Кюстендил (април)
16. Втора награда на Тодор Янков и Трета награда на Теодор Налбантов от XI
Международен конкурс за млади изпълнители на класически музикални
инструменти, Перник (април)
1.4

Докторанти

Защитили
Валя Янчовска – "Ролята на тембровия слух за изграждането на
музиканта изпълнител" защита (11.03.2016)
София Русева – "Структура и форма на хороводните народни
песни в Североизточна, Средна Северна и Северозападна
България" (18.03.2016)
Желязка Белчилова (отчислена с право на защита) – научен
ръководител проф. д-р Полина Куюмджиева
Борис Мирчев отчислен и допуснат до публична защита е
докторант /научен ръководител проф. Роксана Богданова/ с
изследване на тема „Приказките за пиано на Николай
Метнер“ 26.04.2016,
доц. Людмил Петков, Публична защита на дисертацията за
присъждане на ОНС „доктор“. Тема на труда - „Непознати и рядко
изпълнявани творби за клавирно дуо от периода XVIII - XX век.
Исторически и изпълнителски ракурси“. Научен ръководител –
проф. Снежана Симеонова. 27.09.2016,
Галина Димова Вътрешна защита и отчисляване с право на
публична защита на - докторант на самостоятелна подготовка
научен ръководител проф. д-р Ромео Смилков. Темата на
дисертацията е „Клавирното наследство на Николас Економу“ .
декември,2016, АМТИИ
доц. В. Койчев
доц. Ст. Митева - Публична защита на дисертационен труд на
тема: „Теоретически и изпълнителски аспекти в концертите за
китара от Хоакин Родриго („Концерт Аранхуес”, „Фантазия за един
благородник”, „Концерт за един празник”) – 16 септември 2016
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Текущи
Георги Шамлиев – научен ръководител проф. д.изк. Ангел
Ангелов
Петър Стойков – научен ръководител проф. д-р Ангелина
Петрова
Екатерина Георгиева – научен ръководител проф. д-р Юлиан
Куюмджиев
Ас. Жан Пехливанов
Ас. Едуард Сарафян
Димитър Наков
Радостина Кацарова
Диан Чобанов
Велислав Годжунов
Божана Юрганджиева
Цветан Цветков



Нови
Александър Леков (ноември, 2016)
Евгения Тагарева. Зачисляване на в редовна форма на обучение
ноември,2016,
Матеуш Тенев
доц. Малина Малинова в докторантура на самостоятелна форма
на обучение с научен ръководител проф. д-р Юлиан Куюмджиев.
Заглавието на изследването е „Темата за мистичната любов в
клавирния цикъл „Двадесет погледа към Младенеца Иисус” от
Оливие Месиен“. октомври, 2016,

17. НАУЧНА ДЕЙНОСТ

17.1

Монографии, учебници и книги
проф. д-р Капка Солакова
Солакова, К. Педагогическото образование в сферата на изкуството.
Теоретико-приложни аспекти. Пловдив: Астарта, 2016, 168 с.

18.
18.1

Публикации
Проф. д-р Полина Куюмджиева
Проф. д-р Юлиан Куюмджиев
Гл. ас. д-р С. Карагенов
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Ас. д-р Милена Богданова
Доц. д-р Цветанка Коловска
1. Коловска, Цв. Художественият репертоар в учебното съдържание по
музика и професионалната подготовка на студентите от специалност
„Педагогика на обучението по музика. Научна конференция с
международно участие „Хоризонти в развитието на човешките ресурси и
знанието”, Сб. доклади, Том ІІ, БСУ, 06. 2016г
2. Коловска, Цв. Пред старта на нова учебна програма по музика за първи
клас. Годишник на АМТИИ, 10. 2016г
Ас. Жан Пехливанов
Докторант Димитър Наков
Докторант Велислава Стоянова
Студентката Златка Миронска
18.2

Участие в научни форуми
Проф. д-р Юлиан Куюмджиев
Ас. д-р Милена Богданова
Ас. д-р Зоя Микова
1. Пролетни научни четения, АМТИИ 2016 – доклад на тема "Арменски
песни за Виджаг (по теренни материали от арменската общност в
град Пловдив)".
2. Пролетни научни четения, АМТИИ 2016 – доклад на тема "Поглед
към музикално-културния живот на етническите общности в град
Пловдив".
Проф. д-р Капка Солакова
Доц. д-р Цветанка Коловска
Ас. Жан Пехливанов
Доц. д-р Красимира Филева
Доц. д-р Стела Динкова

1.4 Рецензии, становища, членство в жури, научно ръководство
1. Научно ръководство на докторанта Георги Шамлиев
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Проф. д-р Юлиан Куюмджиев
1. Научно ръководство на докторант Радостина Чолакова
Проф. Роксана Богданова
Проф. д-р Ромео Смилков
Доц. д-р Велислава Карагенова
Доц. д-р В. Гелева
проф. д-р К.Солакова и доц. д-р Цв.Коловска
Рецензии на дипломни работи в специалност „Музикотерапия“
Научно ръководство на докторанти Мария Стоименова, Тихомир Радев,
Жан Пехливанов
Доц. Кирил Чапликов
проф. д-р К.Солакова и ас. Милка Толедова
Рецензии на дипломни работи в специалност „ПОМ“
Ас. Милка Толедова
Рецензент на учебник по музика 1-ви клас на издателство“Просвета“с
авторски колектив: Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира
Филева, Светла Христова
Доц. д-р Стела Митева
Председател на жури на Фестивала „Дни на класическата китара”, Варна
(март),
Председател на международно жури на Международен конкурс за
класическа китара „Акад. М. Големинов”, Кюстендил (април)
Участие в жури на 13-ти Национален фестивал на школите по изкуствата,
Читалище Хр. Ботев, Пловдив (юни)
Участие в жури на Четвърта възрастова група „Без възрастови
ограничения” в рамките на „Втори международен фестивал на китарата”,
Плевен (декември)
1.6

Проекти и конкурси

2

ХУДОЖЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

1.1 Концерти и спектакли
4.1.1. Солови и камерни концерти на преподаватели
13 и 20.02.2016 г., Първо студио на Радио Пловдив - Два рецитала на
проф. д-р Ромео Смилков с интегрално изпълнение на клавирните
вариации на В. А. Моцарт от „Виенския период“ с участието на студента
Мартин Дафинов и докторант Велислава Стоянова
01.04.2016 г. Концертна зала Пловдив – Участие на проф. д-р Ромео
Смилков и доц. д-р Зорница Петрова в изпълнение на „Симфония
кончертанте“ за 2 клавирни дуета от Александър Йосифов като солисти
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на Симфоничен оркестър при Държавна опера – Пловдив- съвместно с
клавирно дуо Дора и Анастас Славчеви, диригент – Пламен Джуров.
17.04.2016 г. Зала АМТИИ – Органов рецитал на гл. ас. д-р Надежда
Кузманова под надслов „Барокова и Романтична музика за орган“.
Изпълненията са съчетани с мултимедийна презентация. За първи път са
изсвирени произведения за двама органисти с участието на хон.
преподавател Стефан Далчев.
19.04.2016, Зала Театрална, Музикална академия „К. Липински“ Вроцлав, Полша – Клавирен рецитал на проф. д-р Ромео Смилков. В
концерта са участвали докторант Велислава Стоянова и студентът
Мартин Дафинов /от класа на проф. д-р Р. Смилков/.
25.05.2016, Зала АМТИИ – Концерт на клавирно дуо доц. д-р Велислава
Карагенова и ас. Катя Василева под надслов „Френска палитра“.
27.05.2016, Зала АМТИИ – Клавирен концерт на доц. д-р Татяна Гигова.
Концертът е посветен на 160 години от смъртта на Роберт Шуман и е
осъществен с участието на проф. Магдалена Дойкова /виолончело/.
22.06.2016, НДК – София – Клавирен рецитал на проф. д-р Ромео
Смилков в рамките на международния фестивал „Софийски музикални
седмици“. В програмата са изпълнени Клавирните вариации на В. А.
Моцарт от „Виенския период“. /първо изпълнение в България в рамките
на един рецитал/.
Ноември, 2016, Лимасол и Пафос, Кипър – Клавирни рецитали на
проф. д-р Ромео Смилков.
Ноември, 2016, Стара Загора – Рецитал на проф. д-р Ромео Смилков.
14.12.2016, Зала АМТИИ – „Френска фантазия“ - камерен концерт на
флейтиста Борислав Ясенов и доц. д-р Велислава Карагенова.
Проект “Piano Форум“ с ръководител проф. Албена Димова
Осъществи пет концерта - лектории на тема „Пианото – кралят на
музикалните инструменти“. Концертите се проведоха както следва:
15.04.2016 г., Зала „Юрий Буков“ - АМТИИ
18.04.2016 г., Зала „Проф. Венета Вичева“ - Шумен
19.04.2016 г., Зала „Филхармония“ - Разград
20.04.2016 г., Зала “ Читалище „Наука - 1870“ - Ловеч
27.04.2016 г., Зала „Форум“ - Шумен
В концертите участваха преподавателите проф. Албена Димова, проф.
Роксана Богданова, доц. Людмил Петков, доц. д-р Велислава
Карагенова, ас. Катя Василева и студентите Диди Божкова и Диана
Атанасова – Стоева /от класа на проф. Роксана Богданова/. Всеки от
концертите е съпътстван от образователна лектория. Турнето е отразено
в пресата и Интернет като успешна музикална кампания на АМТИИ.
4.1.2. Концертни участия на преподаватели
14.03.2016, Зала НМА „Проф. Панчо Владигеров“ - София
16.03.2016, 18.00 ч., Зала АМТИИ - Клавирен концерт „Честит рожден
ден, маестро Владигеров“ с участието на преподаватели и студенти от
НМА и АМТИИ. Участват: проф. д-р Р. Йовчев /НМА/, проф. Красимир
Тасков /НМА/, проф. Ромео Смилков /АМТИИ/ и студентите Анатоли
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Асланиду /АМТИИ/, Елица Мирчева/НМА/, Вероника Табакова /НМА/,
Анелия Господинова /НМА/. Рецензия за концерта от Радослав Николов
е поместена в бр.3 2016 г. на сп. „Музикални хоризонти“.
26.03.2016, Зала „Г. Минчев“ ГХГ Габрово - Участие на проф. д-р
Ромео Смилков в Юбилеен концерт на проф. Николай Стойков.
23.04.2016 г. Зала АМТИИ - участие на гл. ас. д-р Надежда Кузманова
във „Великденски концерт”, съвместно с хор „Гаудеамус” - диригент
доц. Весела Гелева.
20.05.2016 г. Зала АМТИИ – Концерт на Илгар Маджлумов – баритон
(Азърбейджан) - Клавирен съпровод –доц. д-р Зорница Петрова и
студентите Ивета Колева и Гюлфер Ибрям.
28.04.2016 г. Зала АМТИИ – Участие на ас. Катя Василева в концерт на
камерни състави към катедра „Оркестрови инструменти и класическо
пеене“.
08.05.2016 г. Зала „Тракарт“, Пловдив – „В света на романтиката” участие на гл. ас. д-р Надежда Кузманова като органист и пианист в
концерт на вокална формация „К’АРТЕ” с дир. Крикор Четинян.
14.05.2016 г.. Хорова зала, Варна - Участие на проф. д-р Ромео
Смилков в Юбилеен концерт на проф. Николай Стойков. Концертът е
проведен в рамките на Международния хоров конкурс.
01.06.2016, зала ГХГ – Стара Загора – участие на проф. д-р Ромео
Смилков в концерт, изнесен съвместно с проф. д-р Албена Найденова
/сопран/ и проф. Мариане Роне /виола д'аморе/
02.06.2016 г. Зала „Тракарт“ Пловдив – „Лириката в органното
изкуство“ - камерен концерт с участието на органисти от класа на хон.
преподавател Стефан Далчев. Участници: гл. ас. д-р Надежда
Кузманова, доц. д-р Велислава Карагенова, д-р Ваня Балева, Джулия
Узунова, Елена Чавдарова – Иса, Борислав Ясенов
10.06.2016, зала АМТИИ – концертно участие на доц. Людмил Петков в
творческа среща с писателя Георги Господинов в рамките на форума
„Пловдив чете“.
12.06.2016, Етнографски музей – Пловдив – участие на проф. д-р
Ромео Смилков в юбилеен концерт на проф. Николай Стойков в рамките
на 52-рото издание на Международния камерен фестивал
19.06.2016, зала Тракарт – Пловдив – Участие на проф. д-р Ромео
Смилков в юбилеен концерт на проф. Н. Стойков в рамките на Фестивал
на тракийската и българската култура.
28.11.2016 в залата на НМА, София и 30.11.2016, зала АМТИИ - Два
концерта, посветен на 110 години от рождението на проф. Мара Петкова.
Съвместна изява на преподаватели от АМТИИ и НМА „Проф. Панчо
Владигеров“ с участието на проф. Роксана Богданова и доц. Малина
Малинова.
30.11.2016, Зала „Борис Христов“, Пловдив – „Opera con pianoforte” изпълнение на операта „Орфей“ от Глук с участие на доц. д-р Зорница
Петрова, Цветелина Малджанска, Жанет Стагарева, Андрей Найденов и
Момчил Енчев
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05.12.2016, Зала АМТИИ – Участие на доц. Татяна Гигова и доц. д-р
Зорница Петрова в концерт на студенти от класовете по камерна
музика.
18.12.2016, 11.30, Зала АМТИИ - „Празнични превъплъщения“ - голям
органов концерт с участието на хон. преподавател Стефан Далчев,
проф. Албена Димова, гл. асистент д-р Надежда Кузманова, доц. д-р
Велислава Карагенова, Ваня Балева, Академичен хор „Гаудеамус с
диригент доц. д-р Весела Гелева, доц. Лилия Илиева. За първи път са
изпълнени произведения за пиано и орган и за два органа. За първи път
в България е изпълнен „Химн за Дева Мария“ от Ференц Лист за хор,
орган, пиано и арфа.
декември, 2016, София – Концертно участие на проф. д-р Ромео
Смилков в Юбилея на сп. „Музикални хоризонти“
19.12.2016, 11.30, Зала „Юрий Буков“ - Участие на проф. Албена
Димова в концерта на магистър Злата Тошевска от класа по класическо
пеене на доц. Лилия Илиева.
доц. д-р В. Койчев
Акустик трио 3000 – Фестивал на китарата, гр. Плевен;
The Teacher‘s – Празници на изкуствара „Аполония 2016“;
В. Койчев и Цветан Недялков-квартет – концерт в Бибоп кафе, Пловдив
гл.ас. д-р Б. Ясенов
представи концерт на „Б. Ясенов-квартет“ в ОМД „Спектър“;
участва в международния музикален фестивал „Жълтите павета“-София
– с изпълнения на „Б. Ясенов“ квартет;
участва като гост-солист в концерта „Лириката в органното изкуство“ –
Тракарт, Пловдив;
участва като гост-солист в концерт „Пианото и камерното творчество на
Иван Спасов“ в дуо с докторанта Димитър Наков-пиано;
Проф. М. Чикчева
участие в концерт, посветен на творчеството на Р. Шуман с
изпълнението на „Адажио и алегро“ съвм. с доц. д-р Т. Гигова;
изпълни партията на виолончелото в „Годишните времена“ от Ант.
Вивалди – съвм. с Веселин Ешкенази-цигулка – гр. Хасково;
участва в концерт на камерен оркестър с диригент Врам Чифчиян –
Етнографски музей, Пловдив;
в състава на струнен квартет взе участие в джаз-концерт с авторски
аранжименти на ас. М. Турийски и солист Мирослава Кацарова;
ангажирана е като водач на виолончеловата група в симфоничния
оркестър – гр. Пазарджик
ас. Ед. Сарафян
през м. ноември изпълни соната No 1 от Й. Брамс – гр. Хасково, съвм. с
пианистката Ирен Капеловска;
през м. декември се представи със същата соната и на концерт в НУМТИ
– Пловдив
ас. М. Турийски участва в концерти у нас и в чужбина с множество джаз
концерти и проекти;
4.1.3. Самостоятелни концерти на студенти и докторанти
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11.03.2016, зала "Юрий Буков"- Дипломен концерт на Ивелина
Новакова - ИИК, бакалавър от класа на проф. Снежана Симеонова.
Изпълнени са творби от Бах, Бетховен, Дебюси, Лист, П. Владигеров
15.03.2016, Зала „Юрий Буков“ - Клавирени концерти на студентите от
магистърска степен Диди Божкова и Дейвид Магризос /от класа на
проф. Роксана Богданова/.
14.04.2016, Зала НМА - София – Концерт на докторант Димитър
Наков с научен ръководител проф. Роксана Богданова. В програмата са
изпълнени произведения от Ф. Шуберт и Иван Спасов.
05.05.2016, зала "Юрий Буков" – Дипломен концерт на Мартин
Ненков - ИИК, магистър от класа на проф. Снежана Симеонова. На
второто пиано – доц. Людмил Петков.
09.05.2016, Зала АМТИИ - Концерт на докторант Димитър Наков
/научен р-л проф. Р. Богданова/ с участието на проф. Роксана
Богданова – пиано, Момчил Енчев – цигулка, Христо Аролски – виола.
Концертът е част от художественотворческата доктурантура на Д. Наков
на тема „Пианото в соловото и камерно-ансамблово творчество на Иван
Спасов“.
11.05.2016 г., Зала „Химик“, Димитровград - Клавирен концерт на
Мартин Дафинов /магистър/ от класа по пиано на проф. д-р Ромео
Смилков. В концерта е участвала и докторант Велислава Стоянова.
26.05.2016, Зала АМТИИ – Концерт на клавирно дуо Велислава
Стоянова /докторант/ и Мартин Дафинов /магистър ИИК/ от класа по
камерна музика на проф. Д-р Ромео Смилков. Осъществена е
Световна премиера на Голдберг вариации от Й. С. Бах в транскрипция за
две пиана от проф. Н. Стойков.
10.06.2016, зала "Юрий Буков" – Концерт на Деница Анастасова – ИИК
от класа по пиано на доц. д-р Татяна Гигова.
10.06.2016, зала "Юрий Буков" – Концерт на Анатоли Асланиду – ИИК
от класа по пиано на доц. д-р Татяна Гигова.
22.06.2016, Зала „Юрий Буков“ – Клавирен рецитал на Джулия
Узунова от класа на доц. Малина Малинова.
27.06.2016, зала АМТИИ – Клавирен концерт на Мартин Дафинов –
магистър ИИК от от класа на проф. д-р Ромео Смилков. На второто
пиано – докторант Велислава Стоянова.
29.06.2016, зала АМТИИ – Камерен концерт на докторант Димитър
Наков с участието на Ева Перчемлиева – Тъканова /сопран/ и Борислав
Ясенов /флейта/.
14.06.2016, НМА – София – Концерт на клавирно дуо Мартин Дафинов
и Велислава Стоянова от класа на проф. д-р Ромео Смилков в
рамките на международния фестивал „Софийски музикални седмици“.
27.05.2016, Зала „Юрий Буков“ - Клавирен концерт на студентите
Гюлфер Ибрям /абсолвентка, ПОМ/ и Диана Атанасова – Стоева
/ИИК/ от класа на проф. Роксана Богданова.
28.06.2016, Смолян – Клавирен рецитал на Джулия Узунова от класа на
доц. Малина Малинова.
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21.09.2016, Зала „Юрий Буков – Клавирен концерт на Деница
Анастасова – ИИК от класа по пиано на доц. д-р Татяна Гигова. На
второто пиано – доц. д-р Татяна Гигова
21.09.2016, 17.00, Зала „Юрий Буков – Клавирен концерт на Анатоли
Асланиду – ИИК от класа по пиано на доц. д-р Татяна Гигова. На
второто пиано – доц. д-р Татяна Гигова
10.10.2016, , зала "Юрий Буков" – Клавирен концерт на Дейвид
Магризос – студент в магистърска степен, специалност ИИК от класа на
проф. Роксана Богданова.
4.1.4. Концертни участия на студенти и докторанти
22.02.2016 г., Зала„Юрий Буков“ - Открита сцена – концерт на
студенти от класовете на проф. Роксана Богданова и доц. д-р Татяна
Гигова
01.03.2016 г., Зала „Юрий Буков“ - „Открита сцена“ - клавирен
концерт с участие на студенти от класовете по пиано на проф.
Роксана Богданова и доц. д-р Татяна Гигова. Участват студентите:
Диана Атанасова, Анатоли Асланиду, Деница Анастасова, Диди
Божкова.
19.03.2016, Зала АМТИИ - Участие на клавирно дуо Диди Божкова и
Диана Атанасова от класа на проф. Роксана Богданова в концерт при
откриване на националното състезание по музика „Ключът на музиката”
23.03.2016, Зала АМТИИ - „Франц Шуберт и песента“ - концерт на
Христина Венчева /сопран/ и студенти от класа на доц. д-р Зорница
Петрова. Участват студентите – пианисти от специалност ИИК Диди
Божкова, Деница Анастасова, Ивета Колева, Диана Атанасова.
25.04.2016 г., Зала „Юрий Буков“ - „Открита сцена“ - клавирен концерт
с участие на студенти от класовете по пиано на проф. Роксана
Богданова и доц. д-р Татяна Гигова.
20.04.2016, Зала НЧ „Христо Ботев“ - Пловдив – участие на
докторант Димитър Наков с концертна програма в откриване на
юбилейната изложба в памет на сценографа Веселин Ковачев.
27.04.2016,. Зала Тракарт Пловдив – участие на докторант Димитър
Наков с концертна програма в представяне на поетична книга от Иван
Странджев.
12.05.2016, Зала АМТИИ – Концерт на студенти от от класа по пиано на
проф. д-р Ромео Смилков.
25.05.2016, Зала АМТИИ – Клавирен концерт на студенти от класовете
на доц. д-р Красимира Филева и доц. д-р Велислава Карагенова. В
концерта участват студентите Благой Ангелов, Константинос Албантис,
Надежда Славчева, Христина Румельоти.
26.05.2016, Зала „Юрий Буков“ - „Барокови творби“ в изпълнение на
студенти от класа по съпровод на доц. д-р Зорница Петрова. Участват:
Деница Анастасова, Диана Атанасова, Гюлфер Ибрям. Солист Надежда
Славчева – флейта
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24.05.2016, Открита сцена пред Община Пловдив – Участие на
студентите – пианисти Деница Анастасова, Диди Божково и Диана
Атанасова – Стоева от класовете на доц. д-р Татяна Гигова и проф.
Роксана Богданова.
28.05.2016, Зала Тракарт, Пловдив – Участие на клавирно дуо
Велислава Стоянова /докторант/ и Мартин Дафинов /магистър ИИК/
от класа по камерна музика на проф. д-р Ромео Смилков в Юбилеен
концерт на проф. Николай Стойков, изнесен съвместно с ученици от
клавирната школа „Весела“ на педагога Весела Пенева от Габрово.
09.06.2016, 17.00, зала "Юрий Буков" – „Финални акорди“ - концерт
на студенти от класовете по пиано и камерна музика /специалност ИИК/.
Участници: Златка Миронска, Диди Божкова, Деница Анастасова, Диана
Атанасова, Теодор Тотев, Ивета Колева, Анатоли Асланиду, Мартин
Дафинов, Велислава Стоянова.
23.09.2016, Галерия ТРАКАРТ, Пловдив – Участие на Диана Атанасова
от класа на проф. Роксана Богданова в концерт на преподаватели от
Школите по изкуствата към Читалищата в Пловдив
07.10.2016, Зала „Съединение“ Пловдив - Участие на Диана
Атанасова от класа по пиано на проф. Роксана Богданова в концерт
на дружество "Gradus ad Parnasum"
21.11.2016, зала "Юрий Буков" – „Открита сцена“ на студенти от
класовете по пиано и камерна музика с участие на Диди Божкова, Диана
Атанасова, Златка Миронска от класа на проф. Роксана Богданова
28.11.2016, зала "Юрий Буков" – „Открита сцена“ на студенти от
класовете по пиано и камерна музика с участие на Златка Миронска от
класа на проф. Роксана Богданова
06.12.2016, Зала АМТИИ - Участие на Златка Миронска от класа по
пиано на проф. Роксана Богданова в Празник за Осми декември и в
Концерт на студенти по композиция. Студентката е осъществила първо
изпълнение на Токата за пиано от Венцеслав Вълчев ІІ курс.
07.12.2016, зала Градска библиотека – Асеновград - Акордеонно шоу
на студенти от класа на хон. преподавател Ангел Маринов.
Декември, 2016, Зала АМТИИ - Концерт на студенти от класовете по
акордеон и камерна музика на доц. Георги Митев и хон. преподавател
Ангел Маринов с участието на ученици от НУМТИ „Д. Петков и студенти
от НМА „Проф. П. Владигеров“. В концерта са взели участие студентите
Станислав Стоянов, Стефан Делиганев, Деян Дженков, Георги Куманов,
Александър Маринов и Господин Иванов.
Доц.д-р Весела Гелева, съвместно с ас. Диана Райчинова
12.03.2016 г. –Зала на Филологически факултет на ПУ”Паисий
Хилендарски”, Пловдив. Участие на Академичен камерен хор”Гаудеамус”
в тържествена промоция-концерт на абсолвенти на ПУ.
06.-08.04.2016 г.-Шуменски университет”Константин Преславски”. Конкурс
за студенти-диригенти”Златната палка”. Носител на Първа наградаДжулия Узунова, студентка от ПОМ, 3-и курс в АМТИИ.
12.04.2016 г.-Малка базилика, Пловдив. Концерт-изложба на иконопис.
Участници: Академичен камерен хор”Гаудеамус”, студенти по иконопис от
АМТИИ.
17.04.2016 г. –Малка базилика, Пловдив. Концерт под егидата на БХС
„България пее”.Участници: АКХ ”Гаудеамус”, Детски хор „Слава Русева”,
вокален ансамбъл с диригент Станимира Манолова.
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23.04.2016 г.- Концертна зала АМТИИ. Великденски хоров концерт.
Участници: хор „Детска китка” и АКХ”Гаудеамус”.
08.05.2016 г. - Зала ”България”-София. Първи международен
Великденски хоров фестивал. Участници: АКХ”Гаудеамус” и хорове от
България и чужбина. Диплом и плакет.
11.05.2016 г.- Концертна зала АМТИИ, Пловдив. Концерт на
Университетски хор от Сиракюз-САЩ с диригент Джон Уорън и АКХ
„Гаудеамус”.
13.05.2016 г. –Концертна зала, Пловдив. Връчване на почетна грамота за
принос в концертната дейност, творческото израстване и историята на
ППД ”Ангел Букорещлиев”.
16.05.-23.05.2016 г.- Участие на АКХ „Гаудеамус” в 35-и Международен
хоров фестивал за църковна музика, Полша. Концерти в катедралата „Св.
Петър и Павел” в Краков, концерти в Бялисток, Супрашъл и Хайнувка.
25.05.2016 г. БНР-София. Запис и излъчване на предаване „Cantate,
jubilate” с водещ Мануела Манчева, посветено на АКХ ”Гаудеамус”.
29.05.2016 г. – Дом на техниката, Пловдив. Концерт по случай
закриването на Международен симпозиум по шрифтовете „ТИПО”.
Участници: АКХ ”Гаудеамус”.
10.06.-14.06.2016 г. –Участие на АКХ „Гаудеамус” в 13-и Международен
хоров фестивал „Достойно есть”-Поморие. Концерти и литургийни
богослужения в храм ”Света Богородица”-Поморие, храм ”Рождество
Богородично”-Бургас, Концертна зала „Поморие”. Участници: АКХ
”Гаудеамус” и 32 хорови състава от 9 държави. Доц. д-р Весела Гелева е
член на журито на фестивала.
16.06.2016г.- Концертна зала на читалище „Шалом Алейхем”, Пловдив.
Концерт-лекция за българската хорова музика. Участници: АКХ
”Гаудеамус”, Яна Делирадева и хор от САЩ с диригент Калин Чонев.
24.06.2016- Участие на АКХ „Гаудеамус” в изпълнението на 9-а симфония
на Бетховен. Зала”България”, София. Нов симфоничен оркестър, сборен
хор.
29.-30.10.2016-Храм „Света Богородица”, Сливен. Участие на
АКХ”Гаудеамус” в 7-и Международен фестивал на източноправославната музика „Николай Триандафилов-Сливенец”. Диплома за
еталонно изпълнение на православна музика и плакет.
31.10.2016- НБИВ”Иван Вазов”, Пловдив. Концертно участие на
„Гаудеамус”по случай връчването на наградата „Народен будител”.
09.11.2016-Концертна зала АМТИИ. Концертно участие на „Гаудеамус”по
случай честването на 120 год. от рождението на акад.. Петко Стайнов.
06.12..2016- Концертна зала, АМТИИ. Участие в празничния концерт по
случай Студентския празник.
16.12.2016-Аула на Софийския университет”Климент Охридски”, София.
Участие на „Гаудеамус” в концерта и церемонията по връчването на
приза „Студент на годината”.
18.12.2016-Концертна зала на АМТИИ. Органов концерт с участието на
АКХ”Гаудеамус”. Премиерно изпълнение за България на „Inno a Mariа
Vеrgine” от Ференц Лист.
--Участие в регулярни и празнични богослужения като диригент на хора
при храм „Света Троица”, Пловдив.
Ас. Яна Делирадева – като диригент на хор “Детска китка”
Участия в Международни хорови фестивали:
- I-ви Международен Великденски хоров фестивал – София.
8.05.2016 г. Зала България;
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-

II-ри Международен фестивал за девически хорове Trillme в
Познан, Полша. 14-18.09.2016 г. Концерти се състояха в залите на
Дома на културата - Замъка, Аулата на Музикалната академия,
Аулата на университета "Адам Мицкевич", в училища и църкви в
Познан и Гниезно.
Участия в концерти на Държавна опера – Пловдив:
- „СВЕТЪТ Е КОЛЕДА“ Коледен концерт на ДО Пловдив, 23.12.2016 г.,
ДК „Борис Христов“;
- „СВЕТЪТ Е КОЛЕДА“ Коледен концерт на ДО Пловдив, 24.12.2016 г.,
ДК „Борис Христов“
Самостоятелни концерти:
- Заключителен концерт за сезон 2015-2016 и изпращане на
абитуриентките. 18.06.2016 г., Лятно кино „Орфей”;
- Предколеден благотворителен концерт. 4.12.2016 г., ДК „Борис
Христов”;
- Коледен концерт на Подготвителен и Стажантски състави.
16.12.2016 г., Евангелска съборна църква Пловдив
Съвместни концертни изяви:
- БЪЛГАРИЯ ПЕЕ – национална инициатива на Българския хоров
съюз, 17.04.2016 г., Концертна зала;
- Великденски концерт с Академичен смесен хор „Гаудеамус”. 23.04
2016 г., Зала АМТИИ;
- Тържествено отбелязване на 120-тата годишнина от основаване
на хоровото движение в Пловдив, 11.05.2016 г.;
- Концертна програма по случай 24 май. 24.05.2016г.. Открита сцена
пред Община Пловдив;
- Участие в концерт по случай 25 години от създаването на
Френската езикова гимназия „Антоан дьо Сент Екзюпери” –
Пловдив. 1.06.2016 г, ДК „Борис Христов”;
- Юбилеен хоров концерт на проф. Николай Стойков, 01.10.2016 г.,
зала АМТИИ
Ас. Милка Толедова – като диригент на Хор на пловдивските момчета
“Стефка Благоева”
Осъществени повече от 30 концертни изяви, по-важни между които:
Участия в хорови фестивали:
- VII МЕЖДУНАРОДЕН ФЕСТИВАЛ НА МЪЖКИТЕ ХОРОВЕ „Св. ИВАН
РИЛСКИ” – Дупница, 15 - 16 октомври 2016г.
- НАЦИОНАЛЕН ХОРОВ ПРАЗНИК „120 ГОДИНИ ПЕТКО СТАЙНОВ“ –
Казанлък, 03 – 04 декември 2016г.
- I НАЦИОНАЛЕН ФЕСТИВАЛ НА КОЛЕДНАТА И НОВОГОДИШНАТА
ПЕСЕН – Хасково, 16 – 18.12.2016г.

Участия в музикални фестивали:
- Международен музикален фестивал „ДНИ НА МУЗИКАТА В
БАЛАБАНОВАТА КЪЩА“ - Съвместен концерт с оперните певци
Орлин Анастасов (международно признат оперен певец – бас № 1 в
света) и Ралица Ралинова,14.05.2016г., ДК „Борис Христов“
- ОПЕРЕН ФЕСТИВАЛ “OPERA OPEN” на Античния театър:„Кармен“ –
диригент Никша Бареза (Хърватия), 02.07.2016г.; „Турандот“ –
диригент Найден Тодоров, 15.07.2016г.

Участия в спектакли и концерти на Държавна опера – Пловдив:
- "Кармен" – диригент Диан Чобанов, 08.09.2016г., Античен театър;
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„Турандот“ – диригент Григор Паликаров, 29.11.2016г., ДК „Борис
Христов“;
- „СВЕТЪТ Е КОЛЕДА“ Коледен концерт на ДО-Пловдив, 23.12.2016г.,
ДК „Борис Христов“;
- „СВЕТЪТ Е КОЛЕДА“ Коледен концерт на ДО-Пловдив, 24.12.2016г.,
ДК „Борис Христов“;

Самостоятелни концерти:
- Концертна програма при закриване на националното състезание
„Ключът на музиката“, 20.03.2016г., зала АМТИИ;
- Тържествен концерт 40 години ХОР на ПЛОВДИВСКИТЕ МОМЧЕТА
„СТЕФКА БЛАГОЕВА“, 28.04.2016г., заснет и излъчен от БНТ,
Концертна зала;
- Концертна програма за откриване на ИЗЛОЖБА от мозаечни пана,
икони и християнски символи на Ирена Янчева, 05.12.2016 г., Малката
базилика;
- Традиционен Коледен концерт, 21.12.2016г.;

Съвместни концертни изяви:
- БЪЛГАРИЯ ПЕЕ – национална инициатива на Българския хоров съюз,
17.04.2016г., Концертна зала;
- Юбилеен хоров концерт на проф. Николай Стойков, 01.10.2016г., зала
АМТИИ
- Тържествено отбелязване на 120-тата годишнина от основаване на
хоровото движение в Пловдив, 11.05.2016г.;
- Концертна програма по случай 24 май. 24.05.2016г.. Открита сцена
пред Община Пловдив ;
- Концерт по случай Международния ден на детето, 01.06.2016г.;
-

Ас. Милка Толедова и ас. Яна Делирадева
Годишен концерт Курсов хор от I и III курс , специалност „ПОМ“/
30.05.2016 г., зала АМТИИ Коледен концерт Курсов хор от I и II курс,
специалност „ ПОМ“ / 21.12.2016 г. зала АМТИИ
Ас. Яна Делирадева съвместно с гл. ас. д-р Рада Славинска,
организира в зала АМТИИ хорова среща на първокурсниците в
Академията.
Доц. д-р Стела Митева
23.09., Пловдив, Евангелска съборна църква
Цикъл „Нощ на музеите и галериите – Пловдив” (23, 24.09.2016)
Концерт „Музика от Храма” на Стела Митева-Динкова (класическа
китара), Евгения Тагарева (авторска музика за пиано и стихове) и
Мариана Григорова (орган)
Концертно турне в САЩ:
Програма: Й. С. Бах – Прелюд, Вл. Влаев – Малка сюита в старинен
стил, Ф. Сор – Интродукция и вариации върху френската песен
„Малборо отива на война”, К. Доменикони – „Вариации върху
анатолска песен”, Росен Балкански – Вариации върху „Полеганала е
Тодора”, И. Албенис – „Шумът на залива” и „Астуриас”, Н. Пеев –
„Дихание” и „Пеперуда”
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3.11., град Минеаполис, „Университет Минесота”, Концертна зала
„Lloyd Ultan”
5.11., Бреа, Калифорния, Организация „Китарена оркестър на Ориндж
каунти”
Магична китарна вечер със Стела Динкова
6.11., Ориндж каунти, Лонг бийч,
Clubhouse Concerts in Cypress
“Следобед в България със Стела Динкова”
11.11., Ориндж каунти, Санта Ана,The Green room Arts Co
„Концерт на Стела Митева-Динкова”
12.11., Лос Анжелис, Лос Анжелис колеж „Валей”, Концертна зала
Солов рецитал на Стела Митева-Динкова
15.11., Ориндж каунти, Серитос, Библиотека „Серитос”
Концерт класическа китара на международно признатата китаристка
Стела Митева-Динкова
1.12., Плевен – Международен фестивал на китарата, Плевен 2016 –
Концерт на Плевенска Филхармония със солисти: Боян Дойчев, Стела
Динкова и Георги Василев (Росен Балкански – Концерт за три китари и
оркестър)
Ас. Жан Пехливанов
множество концертни изяви с ръководения от него квартет „Интро“
Кореп. Райна Петрова
1. 25.03. 2016 – Концерт от клавирни пиеси на Дандрие и Дакин с
едновременно представяне на авторски акварели и стихове хайку на
изпълнителката. / зала АМТИИ/
2. 10.11.2016 - Концерт под надслов „Клавирен микрокосмос“ с
произведения на Бела Барток и представяне на автопски акварели и
стихове хайку на Райна Петрова. Концертът е съвместен с вокална
формация „Деветте музи“ / зала „Съединение“/
3. 12.11. 2016 –Участие в предаването на Людмила Сугарева в Радио
„Пловдив“
Кореп. Борис Мирчев
1. 3 /12/2016 – участие в шестнадесети академичен конкурс „Йохан
Себастиан Бах и неговото съвремие“ в категория „камерни
анасамбли“. Две втори и една първа награда.
2. 17/01/2017 – участие в концерта „Годишен алманах“ на студентите от
класа по пиано на проф. Роксана Богданова
3. 19/12/2016 – съвместно участие със Злата Тошевска – сопран,
магистър от класа на доц. Лилия Илиева в концерта „Към светлината
на Рождеството“
2.5 Майсторски класове
21, 22, 23.03.2016, - Майсторски клас по пиано на проф. Гжегош
Кужински /Музикална Академия „Карол Липински“ - Вроцлав,
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Полша/. Курсът е осъществен по международната програма CEEPUS II.
В него участваха докторант Димитър Наков и студентите Ивета Колева,
Диди Божкова, Мартин Дафинов, Диана Атанасова, Анатоли Асланиду,
Деница Анастасова.
Майсторски клас на проф. д-р Ромео Смилков по Европейска
програма за мобилност „Еразъм плюс“. Курсът е осъществен с 22
участника. 18/22.04.2016, Зала Камерална , Музикална академия „К.
Липински“ - Вроцлав, Полша
Майсторски клас по акордеон на Петър Ралчев. 20.05.2016,
Майсторски клас по пиано и импровизация на проф. Боян
Воденичаров от Кралската академия, Брюксел, Белгия със студенти и
докторанти от АМТИИ и НМА „Проф. П. Владигеров“. В курса участваха и
ученици от средните музикални училища в Пловдив и Варна. Събитието
е по инициатива на проф. Роксана Богданова и е осъществено по проект
с ръководител доц. Малина Малинова. Участници от АМТИИ – Диди
Божкова и Диана Атанасова от класа на проф. Роксана Богданова 24 –
27.10.2016
Майсторски клас на проф. Снежана Симеонова по програма Еразмус
28.11–02.12.2016, Кралска академия в Хага, Холандия
Доц. д-р Ст. Митева проведе майсторски класове в Плевен(където беше
и член на жури), в Бургас и Разлог, а в рамките на свое концертно турне в
САЩ - в градовете Минеаполис, Ривърсайд, Ориндж каунти, Санта Ана
проф. д-р Т. Шекерджиева застана начело на майсторски клас във гр.
Вроцлав-Полша, пак там изнесе и доклад;
ас. Ед. Сарафян съдейства активно за успешното провеждане на
майсторски класове по кларинет на проф. П. Радев и Илиан Илиев – м.
април и май
ас.П.Салчев участва активно в подготовката, координацията и
организацията на майсторски класове, открити уроци и концертни изяви(
и със свои изпълнения): майсторски клас на Елинор Валкенбург-САЩ,
концерт и открит урок на Конрад Херуиг-тромбон, конц. на Илиян Илиевкларинет.
Доц. д-р Стела Митева
20-21.04., Бургас, НУМСИ ”Проф. Панчо Владигеров” - майсторски клас с
учениците по китара от училището
18-24.07., Плевен, Лятна китарна академия – майсторски клас по китара и
ръководител на китарен ансамбъл
14-20.08., Разлог, Международна лятна академия за изкуство „Огънят на
Орфей” – майсторски клас по китарен ансамбъл
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2.11, град Минеаполис, „Университет Минесота”, Концертна зала „Lloyd
Ultan”
Workshop със студенти от класа по класическа китара в Университета
8.11., Ривърсайд, Средно училище за изкуства „Енкор”
Майсторски клас с учениците по китара в училището
9 и 10. 11., Ориндж каунти, Санта Ана,The Green room Arts Co
Майсторски клас с китарни ансамбли и ученици от студио „Green room”
3.12., Плевен, Международен фестивал на китарата – майсторски клас по
китара
4.6 Записи
03 – 04.03.2016 г., Зала „Фациоли“, Гърция – Студиен запис на проф.
д-р Ромео Смилков за фирмата „Арко“ на цялостното клавирно
творчество на Димитър Ненов. Изпълнени са 12 солови пиеси и 4
клавирни транскрипции на проф. Р. Смилков по вокалната лирика на
композитора.
01.10.2016, Радио Пловдив – Запис за БНР на гл. ас. д-р Надежда
Кузманова съвместно с камерна формация под ръководството на
диригента Крикор Четинян.
декември, 2016, АМТИИ – Издаден компактдиск на съставите „Интро“ и
„Ламико бенд“ с ръководител на проекта доц. д-р Людмил Петков

3

КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ, НАГРАДИ

Проф. д-р Полина Куюмджиева
1. "Книга на годината" на СБК за монографията "Музикалната естетика като
дисциплина в средното и във висшето образование". Пловдив, Коала прес,
2015.
Проф. д-р Юлиан Куюмджиев
1."Златно перо" на Класик ФМ радио и галерия "Макта" за 50-годишнината на
списание "Музикални хоризонти"
2. Плакет и почетна грамота от Съюза на българските журналисти за 50годишнината на списание "Музикални хоризонти"
Доц. д-р Весела Гелева
Награда на Ректора на АМТИИ. 24.05.2016г.
Гл. ас. д-р Надежда Кузманова
Награда на Ректора на АМТИИ. 24.05.2016г
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