
 
 

СТАНОВИЩЕ 
 

От доц. д-р Адриан Георгиев, ФНПП, Катедра Музика, 

относно дисертационен труд на тема :  

„Иновации за стимулиране на интерес към българския музикален фолклор в 

условията на неформално образование“ 

на докторанта Ангел Тодоров Добрев  

за присъждане на образователната и научна степен „доктор”  

по професионално направление 1.3.  

Педагогика на обучението по (Методика на обучението по музика)  

 

Настоящата научна разработка разглежда съвременното състояние на 

интерес на младото поколение в България към българския музикален фолклор в 

неговите неформални измерения. 

В изложението е заложена аргументирана теза, за наличие на понижен 

интерес към тази час от националната ни култура, върху основата на която авторът 

разглежда основните фактори, които в пряка и/или косвена степен влияят върху 

неговата променлива същност. Наред с влиянието на общите глобализационни 

процеси, които в трансграничен ход уравняват културите на отделните етноси и 

представляват опасност от тяхната унификация и обезличаване, специално 

внимание е отделено на семейството, като основна „биологична клетка“, която 

през цялото съществуване на българския народ е била основата за развитие, 

съхранение и продължение на фолклорната ни култура. За подробно изясняване 

на феномена „интерес“ към българския музикален фолклор са проучени, 

изследвани и анализирани интересите на родителите на децата, участващи в 

педагогическия експеримент, а така също и на самите деца.  

Специално внимание е отделено на състоянието на неформалното ни 

образование, като основна територия за развитие на музикално-фолклорни ни 

дейности днес. За постигане на яснота, относно ролята и значението му за 

цялостното развитие на общото ни образование са използвани съпоставителни 

сравнения за неговото развитие в миналото и днес. Изведени са основни 

теоретични постановки, които и днес нареждат неформалното образование като 

основна предпоставка и условие за развитие на фолклорната ни музика. Същото е 

посочено като универсална форма за доброволна ангажираност, която дава 

възможност на всеки, без оглед на неговата религия, възраст и етническа 

принадлежност да упражнява любима дейност, свързана с музикалния фолклор на 

България. Неформалното образование е разгледано като система, която включва 

не само процеса на учене или обучение, но и всички онези страни, свързани с 

неговата организация и управление. Често, за да изведе неформалното 



образование в необходима преднина, авторът на научната разработка прави 

съпоставка с формалното образование и посочва неговите недостатъци, които 

неформалното образование запълва и така допринася за общото музикално-

фолклорно образование на подрастващите деца на България. Посочени са основни 

характеристики, обуславящи значението на българския музикален фолклор в 

неформалното ни образование: 

 Повишава равнището на интерес на участниците и спомага за развитие на 
музикално-фолклорни им способности; 

 Работата в неформална среда има образователно-възпитателен характер; 

 Заниманията с музикален фолклор даряват радост и носят емоционална 
удовлетвореност; 

 Продължава през целия живот и се основава на взаимно доверие от страна на 
обучаващ и обучавани; 

 Всеки участник сам планира времето, мястото, избора на дейност и преподавател. 

Според авторът, предимствата на неформалното музикално образование се 
изразяват в следното: 

 служи за целите и задачите на общото образование; 

 провокира и активира музикалните заложби на участниците; 

 ражда и стимулира желание за занимания с музикални дейности; 

 чрез колективното музициране (и/или танцуване) развива умението за 
екипност, отговорност и чувство за благородно състезание, за постигане на 
индивидуални и общи цели; 

 провокира организираност при участниците и чувство за изящност и 
прецизност; 

 развива личностни качества, като поведение на сцената, артистичност, 
стремеж към естетическо поднасяне на музикалния материал; 

 развива музикалните способности на отделната личност и създава 
естетически критерии; 

 става предпочитаното средство за рационално разпределение на 
свободното време; 

 възпитава умения за преследване на успеха чрез и с колектива; 

Първа теоретична глава разглежда неформалното образование както в неговия 
глобален контекст, така и в тясно национални мащаби. Изяснени са основните му 
особености, посочени са онези музикално-фолклорни дейности, които намират 
приложимост в съвременни условия, а така също и неговото място, като компонент 
на общото образование. Феноменът „Интерес“ е разгледан в психолого-



педагогически аспект, свързан пряко с музикално-фолклорните интереси на 
подрастващите. 

Втора теоретична глава засяга основни моменти свързани с факторите и 
психолого-педагогическите условия, необходими за формирането на интерес към 
българския музикален фолклор. Направен е обстоен преглед и анализ на 
класическите и нетрадиционни технологии в обучението по музика, а така също и 
мястото на музикалния фолклор в някой чужди музикално-образователни системи.  

В трета глава на научната разработка е направен обстоен анализ на 
проведения педагогически експеримент, неговите етапи на развитие, както и 
резултатите от неговото провеждане.  

 

Оценявам високо приносните моменти в дисертационния труд:  

 

- Разгледани са отделните проявления от българския музикален фолклор чрез 
непосредствена демонстрация от ярки представители на автентичния музикален 
фолклор;  
- Разработени и апробирани са няколко  форми на творческа намеса при 
запознаването на децата със същностните моменти на проявления на българския 
музикален фолклор;  
- Постигната е информираност на децата за съвременните форми за записване и 
нотиране на български музикален фолклор чрез използването на специализиран 
музикален софтуер;  
- направени са успешни опити при съчиняване на песен с български фолклорни 
интонации с помощта на секвенсърни програми - като четвърта форма на 
творческа намеса;  
- Изработени са мултимедийни продукти за запознаване на децата с българските 
народни инструменти и процеса на тяхното развитие.  
 

В заключение мога да добавя, че постигнатите резултати ми дават 
основание да предложа да бъде присъдена образователната и научна степен 
„доктор” на  Ангел Тодоров Добрев  по направление 1.3. Педагогика на 
обучението (Методика на обучението по музика). 

 
 
20.02.2015г.                                                                Доц. д-р Адриан Георгиев 


