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„Иновации за стимулиране на интерес към 

българския музикален фолклор в условията на 

неформално образование“ е научна разработка, минала 

успешно на вътрешна защита на 11.11.2014г. и насочена 

към публична защита на ………………………….. 

Съдържанието на настоящата работа включва: увод, 

две теоретични глави, анализ на проведен педагогически 

експеримент, заключение, библиография и приложения. 

Дисертационният труд се състои от 251 страници, от 

които: 214 стр. текст, 13 стр. използвана литература, 8 

стр.-приложения с обем 23 стр., в които влизат 12 схеми, 4 

диаграми, 8 таблици, 12 нотни примери и 6 анкетни карти. 

В уводната част е изложена мотивацията за изборът 

на темата, изведени са обекта и предмета на изследването, 

както и целите, задачите и методите за тяхната 

реализация. 

Дисертационният труд е разработен в следните 

основни направления: 

Глава I: „Новата образователна парадигма в 

глобален контекст и българския музикален фолклор“. 



3 
 

Глава II: „Класически и иновационни технологии, 

свързани с формиране на интерес към българския 

музикален фолклор в условията на неформално 

образование“. 

Глава III: „Постановка и организация за 

експериментално изследване 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА НАУЧНАТА РАЗРАБОТКА 

Въпросите, свързани с възпитанието на 

подрастващите стоят с особена важност и днес, когато 

ежедневието ни изобилства от прояви, често с негативен 

характер. Заниманията им с различни музикално-

фолклорни дейности, са средство за формиране на 

национално-осъзнати личности, което доказва и особената 

актуалност и значимост на проблема. 

 Обект на дисертационното изследването са 

интересите на учениците от 6-ти клас на 18 СОУ „Уйлям 

Гладстон“ в гр.София към българския музикален фолклор, 

а проучването на общите и на специфичните особености, 

на взаимодействията и взаимозависимостите при тяхното 

проявление - негов предмет. 

Целта на дисертационния труд е да се разработи и 

апробира система от технологии за стимулиране интереса 

на децата към българския музикален фолклор. 
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Задачите, свързани с постигането на целта са: 

1. Да бъдат проучени някои по-важни аспекти на 

влиянието на глобализационните процеси върху 

интересите на съвременните подрастващи.  

2. Теоретично да се анализира и изясни същността 

на музикалния интерес като психологически феномен. 

3. Да се изследват факторите, които обуславят 

интереса на учениците към неформални занимания. 

4. Да се разкрият и апробират иновативни 

технологични решения за стимулиране на интереса към 

музикалния фолклор. 

5. Експериментално да се установят 

предпочитанията на обектите за участия в различните 

видове музикално-фолклорни дейности. 

На тази основа е формулирана и следната хипотеза: 

Стимулирането на интереса към българския 

музикален фолклор е в пряка зависимост от въвеждането 

на иновативни технологични решения, които се 

проявяват най-значимо в условията на неформално 

образование. 

Обхвата и насоките на цялостната дисертационна 

разработка обобщено са дадени в предварително изготвен 

Модел на дисертационното изследване отразен на 

следващата Схема №1. 
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Схема №1 Общ модел на дисертационно изследване 
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Глава I: Новата образователна парадигма в глобален 

контекст и българския музикален фолклор.  

Първи параграф разглежда състоянието на музикално-

фолклорната ни култура, поставена в условия на 

глобалност, при които същата променя изначалното си 

състояние и функционална определеност. Така, от локално 

развиваща се култура, тя привнася по нещо „чуждо“ в себе 

си и придобива интернационален оттенък. Тази „нова“ 

среда поражда нови формации, трансформира досега 

съществуващите, обогатява със съвременни средства 

вариантите по нейната интерпретация. Фолклорното ни 

образование, обучение и възпитание придобиват нови 

смислови значения. Разглеждането им в широк 

глобализационен аспект налага и по-тясна спецификация, 

а именно в рамките на неговата Европейска измеримост. 

Точка първа от този параграф поставя основни 

въпроси, свързани музикално-фолклорното образование в 

България, в обсега на неговите Европейски измерения. 

Идеята за създаване на Европейска 

образователна система, в която учебните институции 

свободно да осъществяват обмен на знания, умения и опит 

и заедно да работят за изграждането на единно общество 

на знанието, е парадигма, цел и задача на обединена 

Европа.  
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В тази връзка образователната система на България 

залага на добрите си традиции от миналото, като не 

престава да търси и нови пътища за нейното 

усъвършенстване. Това е видно и от разгръщането на 

всеки един от учебниците по Музика, от които ясно се 

вижда, че българския музикален фолклор заема достойно 

място и днес в общото учебно съдържание. 

В точка втора от първи параграф е отделено 

специално внимание на особеностите на неформалното 

образование в България. В практико-приложен аспект 

неформалното образование е разгледано в комплексна 

форма, включваща процеси, средства и институции, 

даващи знания, умения и квалификация на хора, желаещи 

да усъвършенстват своите способности в различни сфери 

на българския музикално-танцов фолклор.  

Негови предимства са: 

 служи за целите и задачите на общото 

образование; 

 провокира и активира музикалните заложби на 

участниците; 

 ражда и стимулира желание за занимания с 

музикални дейности; 
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 колективното музициране (и/или танцуване) 

развива умението за екипност, отговорност и чувство за 

благородно състезание; 

 провокира желания и чувство за изящност и 

прецизност; 

 развива личностни качества, като поведение на 

сцената, артистичност, стремеж към естетическо 

поднасяне на музикалния материал; 

 създава естетически критерии; 

 предпочитаното средство за рационално 

разпределение на свободното време; 

 възпитава умения за преследване на успеха чрез 

и с колектива; 

Трета точка на настоящия параграф е свързана 

с основните музикално-фолклорни дейности, развиващи се 

в неформална среда днес. Разгледана в „…процес на 

неспирно развитие1“, за фолклорната музика на България  

могат да бъдат прибавени следните характеристични 

белези: 

 Интересът към българските народни танци 

заема водещо място сред всички останали музикално-

фолклорни дейности;1 

                                                           
1 Кауфман, Н. Български народни песни, С., 1981, с.4 
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 Забелязва се повишаване на интереса и към 

народното пеене, в неговия солов и хоров вариант.  

 Възникват нови формации, а голяма част от 

старите продължават своето съществуване. 

 Интересът към народните оркестри и 

школите по народни инструменти остава твърде слаб. 

Малко са нововъзникналите състави към неформалните 

институции днес, няма възстановяване на старите и 

поради тази причина този дял от музикално-фолклорната 

ни култура бележи занижение. 

Четвърта точка на първи параграф разработва 

темата за фолклорните традиции на България, 

представени в етапен порядък от създаването на първите 

читалища, до днес.  

В исторически аспект неформалното образование в 

България условно може да бъде разделено на 3 периода: 

Първият период включва периода от създаването 

на първото българско читалище /1856 г./ до 1944 г., в 

който се поставят основите на мощно национално 

движение за развитие и популяризиране на националната 

ни култура. 

Годините от 1944 до 1989 година определям като 

вторият период, който се характеризира с бърз напредък 

на отделните жанрове в музикалното ни фолклорно 
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изкуство. За това Г.Гайтанджиев пише:„ В самодейните 

колективи на страната се занимават хиляди хора—деца и 

юноши, младежи и възрастни“2. Основните фактори, 

които благоприятстват неговото развитието са: 

 Отделяне на достатъчно финансови 

средства от държавата; 

 Държавата приема българският музикален 

фолклор като важна част от духовната култура на 

България; 

 Държавата стимулира участието на всички, 

като предлага безплатно участие в техните дейности. 

 Участието на ученици, студенти и 

работници в неформалните дейности, свързани с 

българския музикален фолклор е резултат на осъзната 

потребност. 

Годините след 1989 г. бележат третия период, 

който е изпъстрен с множество събития от национален и 

световен характер. „Образователните системи на 

отделните страни са пряко отражение на техните 

икономически възможности, на политическата и социална 

                                                           
2 Гайтанджиев, Г. Масовото музикално възпитание, С. 1980, С. 

с.178 
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ситуация в тях“3. Намаляването на интересите на 

подрастващите към българския музикален фолклор и 

ориентацията им в други посоки, е резултат от новите 

„изкушения” на днешният ден и желанията на младите 

хора да „опитат” нови занимания, различни от фолклора.  

Параграф втори разглежда музикалното образование 

като компонент на общото ни образование. Тука 

музиката е разгледана като важен фактор, която активно 

спомага за цялостното духовно, интелектуално и 

емоционално развитие на отделната личност. Негова цел е 

да формира музикално-естетическа и възпитателна 

култура и критерии, резултат от усвоено учебно 

съдържание, представляващо съвкупност от целенасочено 

подбрани музикални образци за изпълнение, възприемане 

и творческо претворяване.  

Музикалното образование в България заема важен 

дял от общата образователна система на страната ни. 

Основните белези, които я отличават от сродните ú 

подсистеми, произтичат от особеностите на музиката да 

въздейства на обекта непосредствено, емоционално и 

директно. Структурно организирано, днес музикално 

                                                           
3 Попов, Н. Г.Бишков-Образователни системи в Европа, С,. 1997, 

с.12 
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образование в България може да бъде подредено в 

следния схематичен вид:/Схема №2/ 

Схема №2 Организация на музикалното образование в 

България 
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обновяване е резултат от непрекъснато увеличаващите се 

нужди, желания и потребности на обществото, което 

определя и нейния динамичен характер.  

Целите на музикалното възпитание посредством 

българския музикален фолклор са свързани с възпитание у 

учениците на обич и преклонение към богатството на 

българския фолклор, към зачитане на родовите традиции и 

към формиране на национално самочувствие и чувство за 

гордост и преклонение. 

Съдържанието на музикалното възпитание при 

подрастващите представлява съвкупност от знания, 

умения, навици и способности, необходими за бъдещото 

им израстване като широко образовани личности. 

Основни компоненти, характеризиращи музикално – 

педагогическата система са: системо-пораждащ 

компонент, системо – образователни компоненти, системо 

– съдържателни компоненти, процесо - реализиращи 

компоненти и технико–технологични компоненти.  

Системо-пораждащият компонент представлява 

двустранен процес между СУБЕКТА/учителя/ и 

ОБЕКТА/ученика/. Обучаващият, в ролята на предаващ 

знания и обучавания, като възприемателен обект, са двете 

основни страни в музикално-образователната работа.. 
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2. Системо-образователните компоненти са 

подчинени на определени принципи, представляващи 

опорни точки, засягащи процесите на музикално-

фолклорното обучение. Те: 

 определят дейността на обекта и 

субекта в музикално-образователния процес; 

 изразяват закономерностите в 

музикално - обучителния процес; 

 са основа, на които се градят 

теорията и практиката на обучението ; 

 дават насоченост на учебния процес 

и дейността на учителя в него; 

 представляват основни положения, 

на които се опираме при преподаване на 

музикално-фолклорното съдържание ; 

 имат голямо значение за 

организацията на общия педагогически процес. 

3. Следващите компоненти от музикално-

педагогическата система са системо – съдържателните, 

които могат да бъдат разгледани в два аспекта: музикални 

дейности, към които принадлежат: възприемането, 

възпроизвеждането и съчиняването на музика и 

произтичащите от тях музикално-фолклорни дейности, 

които включват: пеенето на народни песни, свиренето на 
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народни инструменти, танцуването на народни танци, 

участия във фолклорни фестивали, конкурси и др. 

Факторите, които играят важна роля за тяхното развитие, 

са: социалния статус, общия психолого-педагогически 

фактор, социалните институции, специалните 

педагогически особености, масмедиите, религията и др.  

4. Процесуално-реализиращите компоненти, 

свързани с развитието на музикално-фолклорните 

дейности са разгледани в две основни направления-

музикално-фолклорното обучение във формални и 

неформални условия. В първия случай, музикалното 

обучение е реализирано в средните общообразователни 

училища. Тука обучението по музика е строго 

регламентирано от образователните институции и се 

реализира преди всичко групово.  

Неформалното образование е представено като 

доказаната територия за реализация на музикално-

фолклорните интереси на различни възрастови групи от 

хора. Обучение в тази сфера е изведено в две посоки: 

извънкласни- към които се отнасят народното пеене, 

народни танци и народни инструменти, и извънучилищни - 

народно пеене, народни инструменти, танцови клубове, 

групи за автентичен фолклор и др. Независимо от това, че 

неформалното образование не е регламентирано в 
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законова рамка, то има своите вътрешни правила и 

закономерности.  

5. Важно място в структурата на музикално-

педагогическата система е отредено на технико-

технологичните компоненти. Най-широка приложимост в 

общия музикално-педагогически процес днес намират: 

интерактивната дъска, ролевите игри, интернет-

базираното обучение, DVD, CD, проектори и др. Тяхната 

употреба навлиза все по ускорено и в работата на 

педагозите, които пряко се занимават с българския 

музикален фолклор 

Трети параграф на настоящата глава разглежда 

мястото на българския музикален фолклор в системата 

за музикално възпитание. Съвременните икономически и 

политически условия след 1989г. изместиха фокуса на 

художествените и културни интереси на зараждащото се 

демократично общество. Масовата фолклорна култура 

бележи упадък в търсенето на нова адаптация и 

себеутвърждаване. Читалищата, културните домове и 

клубове продължават да бъдат основни културни и 

просветителски центрове, макар и със занижена 

художествена функция.  

Музикалният фолклор във формалното 

музикално образование и възпитание бележи съществен 
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дял в цялостната система за музикално възпитание. В 

общообразователните училища на България Музика се 

изучава от 1-ви до 9-ти клас при определени стандарти, 

установени от Държавните образователни 

изисквания/ДОИ/. И днес присъствието на българския 

фолклор заема важен дял в учебното съдържание. За 

пропагандирането на музикално-фолклорната ни култура 

съществен дял заемат и националните училища за 

фолклорни изкуства в гр.Котел и с.Широка лъка, както и 

тези, с разширено изучаване на български фолклор. 

Българският музикален фолклор е широко 

застъпен и в сферата на висшите училища на България. Те 

предлагат най-разнообразни възможности за подготовка 

на бъдещи педагози, инструменталисти, диригенти на 

хорови и оркестрови състави, композитори, хореографи и 

др.  

Състоянието на музикално-фолклорната ни 

традиция в неформални условия е разгледано в 

хронологичен план—от детската градина, през 

училищната и студентска среда и завършва със занимания 

в неформална среда. 

Неформалните музикално–фолклорни дейности в 

детските градини са осъзната практика от държавата и 

обществото за ранно възпитание на подрастващите в духа 
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на старите народни традиции. Факторите, които играят 

определяща роля този тип дейности да бъдат сведени до 

реалност се дължи преди всичко на волята и желанието на 

родителите и благоразположението на ръководствата на 

отделните детските градини. 

В училищата подобни дейности представляват 

допълнение към всички останали нормативно установени 

учебни програми. Участието на учениците има 

доброволен характер и запълва с рационални практически 

занимания свободното им време. Факторите и психолого-

педагогическите условия, които в пряка или косвена 

степен влияят на активността на учениците за уачстия в 

неформални музикални и танцови занимания имат преди 

всичко субективно-обективни причини: 

 Икономически възможности на 

родителите;  

 Факторът „свободно време”; 

 Резултат на вътрешна потребност; 

 Резултат на външна намеса - родители, 

приятел, /приятелка/, колеги и др. 

Неформалните музикално–фолклорните дейности 

във висшите  училища са в пряка зависимост от учебните 

програми и специалности, които изучават студентите. Тук 

те имат свободата за избор на учебни дейности, които 
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кореспондират с техните интереси и желания, и 

посредством които развиват и разширяват своите 

способности и умения в определени сфери на висшето 

образование. 

За проучване на актуалното състояние на 

неформалното обучение и степента на интерес към 

българския музикален фолклор, насочих вниманието си 

към Центровете за работа с деца/ЦРД/, намиращи се на 

територията на София-град. От общото многообразие на 

дейности, присъствие на музикално-фолклорни практики 

бяха открити само в ЦРД „Бели брези” и ЦРД „Ботунец”. 

Ниско ниво на интерес към българския музикален 

фолклор бяха регистрирани и в най-голямата неформална 

институция в България - Националния дворец на децата 

/НДД/. Направеното съпоставително проучване на 

дейностите в Детско-юношеския фолклорен ансамбъл 

„Изворче“ показа следните резултати:  

Таблица №1 Състояние на музикално-фолклорните 

дейности в ДЮФА „Изворче“ 
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№ 
Ансамблово 

 подразделение 

Брой 
участници 

през 1985 г. 

Брой 
участници  

през 2012 г. 

%  
намаление 

1 Народен хор 60 25 58 

2 Танцов състав 350 120 66 

3 
Народен 
оркестър 

25 6 76 

 

Точка четвърта на първи параграф разглежда 

феноменът „интерес“ в неговата конкретна насоченост 

към българския музикален фолклор. От общото 

многообразие на интереси, с особена важност стоят тези 

към изкуствата и конкретно към музиката. Разгледани в 

широк аспект, музикалните интереси представляват 

избирателна насоченост на индивида към музиката и към 

занимания с определени от него музикални 

дейности/Схема№4/ 

.  
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Схема №4: Интереси 

 

 

                                                                                                                                                                Схема №   Интереси 

Ф             А             К             Т             О             Р             И   

Социални 

институции 

Музикални 

способности 
Социален 

статус 

Етноопределеност 

 

Учебна среда Масови медии 

Психологическа 

нагласа 

Религия N 

МУЗИКАЛНИ ИНТЕРЕСИ 

Неформално музикално образование 

Групово Индивидуално 

ОБЩИ ИНТЕРЕСИ 

РС 

технологии 

Фолклорна 

музика 

Класическа 

музика Популярна 

музика 

Попфолк 

Танци 

МУЗИКАЛНО-

ФОЛКЛОРНИ ИНТЕРЕСИ 

N 
Нар. 

песни 
Нар. 

танци 

Нар. 

инструменти

 

 
Нар.песни 

Традиции и 

ритуали 

N 

Формално музикално образование 

Специално/индивидуално  

и групово/ 

Общообразователно 

/групово/ 

Изкуства 

Наука 

N 

Спорт 
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Съществен дял от музикалните интереси 

представляват музикално-фолклорните интереси. В 

сферата на формалните практики музикалното 

съдържание има дианимчен характер и търпи промени 

през определени периоди от време. Независимо от това, 

мястото на българския фолклор заема важен и съществен 

дял. 

 Специфична и различна е ситуацията в 

неформалното образование. Възпитанието и обучението 

на подрастващите в духа на музикално-фолклорната ни 

традиция е поставено основно в тяхна услуга, при 

свободна воля на взимане на решения по избор на 

дейност, преподавател, време и място за занимания. Тука 

факторът социалната среда е от особено важно значение 

за цялостното изграждане на отделната личност. Деца, 

живеещи в среда, в която музикално-фолклорната 

традиция е „жива“, много често „прихващат“ от своите 

предшественици и заниманията им с подобни дейности 

става част от техните общи интереси. Почитането на 

родовите традиции в семейството са предпоставка за 

един непрекъснат възпроизводствен процес на музикално-

фолклорни интереси и тяхната продължимост чрез 

потомството във времето.  
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Другия, не по-малко съществен фактор е 

музикалното образование. Това е процес, продължаващ 

твърде дълго във времето, който много често продължава 

и през целия живот на човека. Започва от детската 

градина, преминава през средните и висши музикално-

образователни структури и продължава в сферата на 

неформалното музикално образование след това. 

Социалните институции играят не по-малко важна роля 

при формирането на интересите на подрастващите към 

фолклорната ни музика. В читалищата, културните 

домове, Общинските детски центрове /ОДЦ/, Центровете 

за работа с деца /ЦРД/ и дори в Националния дворец на 

децата /НДД/ присъствието на музикално-фолклорни 

дейности са в пъти по малко в съпоставка с тези, от 

близкото минало. 

Глава II: Класически и иновативни технологии, 

свързани с формирането на интерес към българския 

музикален фолклор в условията на неформално 

образование.  

Първи параграф от втора глава разглежда факторите и 

психолого-педагогическите условия за формиране на 

интерес към българския музикален фолклор. Семейната 

среда, наричана често „храм” и „ковачница” на ценности и 

добродетели, първа поставя основите на цялостното 
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художествено и естетическо възпитание още от ранна 

детска възраст.  

Върху основата на това може да бъде допълнено, 

че интересът и възпитанието към българския музикален 

фолклор, провокиран в семейно-родова среда и доразвит в 

различни формални и/или неформални образователни 

структури са базата за неговото съществуване и 

развитие. 

В цялата си съвкупност от воля, разум, 

темперамент, характер, мотивация, самосъзнание и др., 

особеностите на личността играят основополагаща роля 

за развитието на музикалните способности на индивида.  

Ролята на образователните институции /детски 

градини, началните, средни и висши учебни заведения/ са 

от особено важно значение. Именно в детската градина се 

поставят основите на организираното, методико-

съобразено възпитание и обучение на детето с музикално-

фолклорни интонации. Това са и първите стъпки по 

родолюбие и обич към родовите корени.  

Изучаването на българския фолклор продължава в 

училищна среда, където учениците придобиват познания 

за различни аспекти, свързани с българския фолклор –

певчески, инструментален, танцов и обреден, и по този 
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начин формират мироглед, основаващ се на традициите и 

културата на българина.  

Висшите институции за музикално възпитание и 

обучение са следващата степен от така установената 

подредба на образователната ни система. Тука се 

осъществява надстройка на учебното съдържание като 

теория и практика и подготовка на студентите за бъдещата 

им реализация като музиканти, певци, танцьори, педагози 

и др.  

Средствата за масова комуникация имат 

определящо и формиращо значение. В търсенето на своя 

„образ” в новите времена, повече от тях често остават 

индиферентни към националните ценности и духовни 

нужди на хората, към които в пълна степен принадлежи и 

българския музикален фолклор. Поставенн в общи 

блокови схеми, фолклорното звучене губи своята стойност 

и възпитателно въздействие. Намаляването на 

предаванията с подобна насоченост е факт, което 

обезличава в голяма степен тяхната национална 

принадлежност. 

Важен фактор за формирането на музикално-

фолклорните интереси остават неформалните 

институции. . Възприети като „…специфични културно-
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просветни организаци с демократичен характер“ 4, и днес 

те са основни средища за развитие на музикално 

фолклорни дейности и важен фактор за развитие на 

способностите на подрастващите.  

Религията е мощен фактор, който има „силата“ да 

влияе върху художествените потребности на хората и да 

формира естетически вкусове. В една многоетническа 

държава, каквато е България, религията въздейства върху 

нравите, обичаите и празниците на отделните религиозни 

общности.  

Наред с гореизложените фактори, необходимо е да 

добавим и този, свързан с ролята и значението на 

компютърните технологии/PC/. Независимо за кои сфери 

става дума, тяхното място има особена значимост за 

ефективността на цялостния обучителен процес. В тази 

връзка, тяхната роля в преподаването на българския 

фолклор в средните и висши учебни институции, а така 

също и в неформална среда, заема своето място в общия 

педагогически инструментариум на преподавателя. 

Във втори параграф на втора глава е направена 

характеристика на класическите и нетрадиционни 

технологии в обучението по музика.  

                                                           
4 Баларева, Аг. Хоровото дело в България, С., 1992, с.24 
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Класическите/традиционните/ технологии 

намират и днес приложение в различни области на 

общообразователния процес. Съотнесени към изкуствата и 

по специално към обучението и възпитанието на 

подрастващите чрез българския музикален фолклор, 

класическите технологии включват всички онези 

утвърдени и доказали своите предимства традиционни 

методи на работа, които дават ефективни резултати. 

Нетрадиционните технологии в паралелна форма 

допълват възможностите на традиционните технологии. 

Използването на компютърните технологии дават огромна 

база от технически и технологични възможности, които 

спомагат за използване на допълнителна музикална 

информация от Интернет пространството.  

Точка първа на втори параграф на настоящата 

глава разглежда мястото на музиката и музикалния 

фолклор в поредица от чужди музикално-образователни 

системи. В някой от тях, същата се изучава в единство с 

други изкуства. Така например, в образователните 

системи на Белгия и Германия музиката се намира в обща 

форма с изкуства, като рисуване, танц, поезия и др. В 

Белгия тя е обособена под общото наименование 

„изразителни изкуства“, а в Гърция - „естетическо 

възпитание“. В полската образователна система 
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музиката се изучава от 1-ви до 9-ти клас, като първите три 

години е в смесена форма с други изкуства и едва след 

това се обособява като самостоятелна дисциплина. В 

Дания музика се изучава от 1-ви до 10-ти клас - първите 

шест години-като задължителен предмет, а след това –

като свободно избираема дисциплина. Впечатляващо 

внимание е отделено на музиката в Унгарската 

образователна система5 където е въведен фолклорния 

инструмент „форуя“ като задължително изучаващ се, а 

училищата с музикална насоченост са над 100 на брой, 

наричани „Общообразователни музикално-певчески 

училища“. Мястото на унгарския фолклор заема важно и 

основополагащо място. 

За Японската образователна система музиката е 

в основата на нравственото и естетическо възпитание на 

младите хора от тяхната най-ранна възраст. Въведени са 

редица извънучилищни и извънкласни форми и програми 

на работа, които дават възможност на японските деца за 

занимания с японското фолклорно изкуство6. Една от тези 

                                                           
5 По:Д.Найденова, Традиции в преподаването на музика в 

Европейското образователно училище в началото на 21 в. С., 

2006,  

6 По:Влаева, Ив. Музиката по пътя на коприната,С., 2009,  
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програми е YIS, чиито цели и задачи са насочени към 

дълбоко разбиране и оценяване на традиционната японска 

култура. 

От направеният преглед и анализ на изследваните 

музикално-образователни системи бе установено, че 

фолклорът присъства частично в учебните програми на 

голяма част от изследваните страни, а така също и в 

неформалната му сфера. Забележително е и това, че някой 

от тях, като Полша, Унгария и Русия, за фолклора в по-

голяма или по-малка степен има отредено място. 

Разкриването на мястото на фолклора в образователните 

системи на другите страни позволява откриването на 

положителните страни и пренасянето му в наши условия.  

Глава III: Постановка и организация на 

експерименталното изследване 

В първи параграф на тази глава е направена 

характеристика на цялостното експериментално 

изследване, като са очертани в последователност етапите, 

на нейното развитие.  

 В констатиращият етап (2011-2012г.) насочих 

своето внимание към установяване на наличните интереси 

на учениците от 6-ти клас на 18 СОУ „У. Гладстон“ в 

София към българския музикален фолклор. Проучването 

бе осъществено с 51 ученика, като за целта използвах 



30 
 

следните методи на работа: анкети, беседи, 

непосредствено наблюдение, а така също и контент-

анализ на учебниците по Музика за 6-ти клас. За пълното 

изясняване на феномена „интерес към българския 

музикален фолклор“ бяха анкетирани и родителите на 

изследваните деца. Факторът „социална среда“ е посочен 

като основополагащ при формирането на интересите на 

децата към музикално-фолклорното ни наследство. 

Потърсих също и онези обективни фактори, които в пряка 

или косвена степен влияят върху формиране на техните 

музикални интереси. 

От съществено значение са получените данни на 

децата, участващи в музикално-фолклорни дейности в 

неформалната сфера. Според тях малка част отделят време 

за музика след училище, а други отчитат, че имат желание 

за това, но нямат възможност/свободно време/. Не липсват 

и такива, които признават, че „не са музикални“. От 

общият брой анкетирани, нито един не е посочил, че 

свири на български народен инструмент. Относно това, 

кой в техния дом слуша българска народна музика, 

основен дял е отреден на възрастните хора. Твърде висок е 

процента и на онези, които изобщо не слушат народна 

музика в къщи. Що се отнася до това, дали децата имат 
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желание да свирят на български народни инструменти, 

процента на желаещите е твърде нисък.. 

Извършеното предварителното експериментално 

изследване даде информация за: 

 Равнището на интерес и отношението на 

анкетираните обекти към българския музикален фолклор; 

 Техните предпочитания за слушане на 

музика в свободното им време; 

 Мястото на фолклорната музика в семейна 

среда; 

 Значението на факторът „свободно време“; 

 „Изместване“ на музикално фолклорните 

интереси от новите съвременни възможности, които 

предлага глобалната мрежа и Интернет; 

 Липсата на подходяща интонационна 

среда, която да провокира техните заложби; 

Вторият формиращ етап /2011-2013г./ се базира 

на дългогодишни наблюдения и практически участия в 

редица музикално-фолклорни състави, ситуирани в 

неформална среда. На тази основа разработих и апробирах 

система от методи, която приложих в 

Експерименталната/Е/ група при целенасочена 

последователност и в реализация на следните 

педагогически ситуации /ПС/: 
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ПС1 – запознаване с модели от изворния 

фолклор на България; 

ПС2 – българска народна музика „на живо“ пред 

децата; 

ПС3 – можем ли да изпеем двугласна народна 

песен, или …що е „обработен фолклор“; 

ПС4 – модерните форми за битуване на 

музикалния фолклор; 

ПС5 – информираност на децата за съвременни 

възможности за съхранение на българския музикален 

фолклор с помощта на новите дигитални технологии; 

ПС6 – презентация на тема „Българските 

народни инструменти-минало и настояще“; 

В хода на научното изследване установих, че 

учениците при формалното образование изучават 

българският музикален фолклор преди всичко в 

теоретичен аспект и по-малко в практико-приложен. Това 

ми даде основание да възприема метод на работа, чрез 

които децата, участващи в експериемента да могат да се 

докоснат, да чуят и вядят в максимална степен образци от 

музикално-фолклорната ни култура „на живо“, да пеят 

заедно с тях, да бъдат съпровождани от тях, да разговарят 

с тях. Изборът на интерактивен подход на работа 

спомогна за създаването на естествено-интригуваща 
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среда, при която учениците бяха поставени в позиция на 

активната страна. Присъствието на гост-информатори 

„отключи“ в тях желание да покажат и своите певчески 

умения в изпълнение на любими за тях народни песни.  

Постигнатите резултати в ПС1 ми дават основание 

да достигна до предположението, че непосредствената 

среща на учениците с носители на автентичната 

фолклорна традиция въздейства вдъхновяващо и пряко 

на сетивата и техните емоции, като стимулира 

интереса им към българския музикален фолклор. 

От проведените експериментални дейности в ПС2 

може да бъде изведено заключение, че непосредственото 

представяне на народните песни и инструменти от 

носители на фолклорната ни традиция обогатява и 

разширява техните знания за широката гама от 

проявления на българската народна музика. Ефективни 

средства в обучителния процес са игровите подходи, 

демонстрацията „на живо“ и използването на 

компютърните технологии като помощни средства. 

Резултатите от ПС3 дават основание да се твърди, 

че усещането на децата за участие в народен хор се 

възприема като дейност, която те извършват с желание 

и емоционална приповдигнатост. Подобни музикални 

форми развиват чувството им за работа в група, 
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тренира усета им за интонационна чистота, 

ритмичност и чувство за диференцирано мислене. 

Допуска се, че пеенето на обработен фолклор допада на 

децата и обогатява тяхната обща музикална култура. 

ПС4 затвърди знания и утвърди начин на мислене, 

свързано с многообразните проявления на музикално-

фолклорните ни традиции. Резултатите дават основания да 

бъдат изведени поредица от изводи, според които 

знанията на децата, придобити във формална учебна 

среда, свързани с българския музикален фолклор имат не 

толкова траен и постоянен характер. Допуска се, че 

използваната методика на експериментална работа, на 

пряк контакт на децата с фолклорното ни изкуство ще 

остави отпечатък в тяхната памет и ще провокира 

желанията им за бъдещи музикално фолклорни 

занимания.  

ПС5 беше посветена на записването/дешефриране/ 

на българска народна песен, а също така и композирането 

на симбек на такава със средствата на дигитален софтуер. 

В първият случай бе използвана шопската народна песен 

„Мома коси зелено ливаде“ /Нотен пример №1/, а във 

втория-„Мъри момиченце“/Нотен пример №2/. 

Нотен пример №1 
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Нотен пример №2 

 

Резултатите от проведения ПС5 дават основание да 

се твърди, че учениците проявяват активен интерес към 
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различните проявления на българската народна музика и 

възприемат народната песен, в нейния неподправен вид и 

имат особено мнение относно всички опити тя да бъде 

модернизирана и аранжирана по електронен път. 

Последният ПС6 от експерименталната работа 

включва презентация на тема: „Българските народни 

инструменти – минало и настояще“. Изборът на тази 

тема бе провокиран от усещането ми, че децата не 

познават добре българските народни инструменти. 

Поради тази причина възприех метод на работа, при който 

отделните народни инструменти бяха разгледани в 

отделни слайдове и в съпоставителен план. Използван бе 

подходящ набор от снимков, аудио и видео материал, 

който спомага за проследяване на еволюционното им 

развитие от миналото до днес. В съдържанието на 

презентацията са включени 11 слайда, подредени в 

следната последователност:1-ви слайд-кавал; 2-ри слайд-

гъдулка; 3-ти слайд–гайда; 4-ти слайд–тамбура; 5-ти 

слайд–тъпан; 6-ти слайд–дудук; 7-ми слайд–двоянка; 8-ми 

слайд–българските народни инструменти в ролята им на 

съпровождащи; 9-ти слайд-камерна фолклорна формация; 

10-ти слайд – оркестърът от български народни 

инструменти; 11-ти – „Познай кой е този инструмент“- 

забавно-обобщаваща част. 
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Последният ПС6 от формиращия експеримент 

приключи със затвърждаване и проверка на знанията, 

придобити в неформално-експериментални условия. 

Резултатите дават основание да се твърди, че е налице 

един правилен подход на методическа работа, който 

съчетава интерактивни методи на работа, 

непосредствено представяне на образци от музикално-

фолклорната ни култура и всичко това в съчетание с 

използването на дигитални технологични средства. 

Точка трета от трети параграф на настоящата 

глава е свързана с проучване и отчитане на 

количествените и качествени изменения, настъпили в Е 

група, следствие от проведения формиращ експеримент. 

Чрез съпоставително разглеждане на резултатите в двете 

групи /К и Е/, в крайният контролен експеримент бяха 

отчетени резултати, които дават основание да се твърди за 

наличие на повишен интерес към българския музикален 

фолклор при учениците от Е група. За това спомогнаха и 

анализите на данните от проведените анкети, от които 

могат да бъдат получени отговори на редица въпроси, 

поставени в двете теоретични глави, както и за основни 

закономерности, свързани с феномена „интерес към 

българския музикален фолклор“. Съществени моменти, 

регистрирани в крайния контролен експеримент са: 
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 Установени са някой от факторите, 

провокирали интересите на учениците към българската 

народна музика.  

 Голяма част от децата, показали в 

експерименталната работа интерес към българския 

музикален фолклор имат връзка със селото или пък 

живеят с дядо и баба, които редовно слушат в домът им 

народна музика.  

 Следствие от проведения експеримент, в 

който гъдулката бе използвана в помощ на различни 

музикални дейности, част от Е група в края на 

експерименталната работа са изразили желание да свирят 

на този инструмент.  

  От прецизния преглед на подадените 

отговори на отделните въпроси правят впечатление и 

такива, които са посочили, че сами са започнали да 

харесват българската народна музика, без някой друг да е 

причина за това.  

 При анализа на анкетни карти беше установено, че 

пеенето на песни остава любимо занимание за децата, по-

малко са желаещите да свирят на народен инструмент и 

най-малко - за съчиняване на музика.  
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Заключения и изводи 

Анализите на резултатите, получени от 

обработката на данните в края на експерименталното 

изследване, допълнени и от общи наблюдения, натрупани 

от дългогодишен педагогически опит, и пряко от 

настоящата изследователска работа, дават основание да 

приемем наличие на повишен интерес на децата от 

експерименталната група към българския музикален 

фолклор. Тези резултати се основатат на базата на 

използваните ефективни традиционни методи на работа и 

на нови съвременни технологични подходи. На основата 

на наличните резултати, получени при постигането на 

поставените цели и задачи, могат да бъдат изведени 

следните обобщения и изводи: 

- Поставената в начален етап на научно 

изследване цел е постигната чрез практическо прилагане 

на нов модел на педагогическа работа, успешно приложен 

и апробиран в експерименталната част на настоящата 

научна разработка; 

- Повишаването на интересите на децата към 

българския музикален фолклор може да се получи в 

резултат от целенасочено разработена система от методи, 

която включва: установени във времето добри 

традиционни практики, интерактивни методи на работа, 
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непосредствено представяне на ярки образци от 

музикално-фолклорната ни култура „на живо“ пред децата 

и използването на помощно дигитално-технически 

средства; 

- Пеенето на народни песни като част от 

основна музикална дейност, може да бъде използвана за 

провокиране на детските музикално-фолклорни интереси; 

- Практическите музикални занимания  е 

добре да преобладават над теоретическите обяснения; 

- Предложеният модел е напълно приложим 

в неформални условия на работа; 

- Неформалното образование остава 

доказана територия за развитие на музикално-фолклорни 

дейности. 
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Приносни моменти в дисертационния труд: 

 

- Разглеждането на отделни проявления от 

българския музикален фолклор чрез непосредствена 

демонстрация от ярък представител на автентичния 

музикален фолклор; 

- Разработване  и апробиране на  три форми 

на творческа намеса при запознаването на децата със 

същностни моменти  на проявления на българския 

музикален фолклор; 

- Постигане на информираност на децата за 

съвременните форми за дешефриране /нотиране/  на  

български музикален фолклор чрез използването на 

специализиран музикален софтуер; 

- Постигане на успешни опити при 

съчиняване на песен с български фолклорни интонации с 

помощта на секвенсърни програми - като четвърта 

форма на творческа намеса; 

- Изработване на мултимедийна забавно-

развлекателна форма за запознаване на децата с 

българските народни инструменти  и процеса на тяхното 

развитие.  

-  
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