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РЕЦЕНЗИЯ  

На дисертационен труд на тема 

„Съвременни измерения на художествените музикални дейности“  

на Димитър Дамянов Димитров, докторант на самостоятелна подготовка 

към катедра Музика, ФНПП. 

Рецензент: доц.д-р Адриан Георгиев 

ДИСЕРТАЦИОННИЯТ ТРУД следва основните положения, които са 

приети в областта на музикалната педагогика и психология, но развити 

съобразно потребностите на настоящето. Неин акцент е актуализирането и 

непрекъснатото усъвършенстване на устойчивото музикалното развитие, 

разбирано в по-широк контекст – главно при подрастващите, но не само при тях, 

а и при цялото общество. Така че възрастовите ограничения дадени от авторът 

могат да се приемат за условни, защото съществено новото, което е разработено, 

апробирано и доказано ва настоящия дисертационен труд е прилагано при по-

широк възрастов диапазон. Все пак фиксираното като възраст (14-16 години) е 

направено с цел за достигане на по-точни резултати.  

Трудът прави впечатление със сериозния си обем от 274 стр, в които 

задълбочено, целенасочено, методологично и системно са разгледани 1. – 

Теоретическите особености на проблема за художествените музикални дейности 

и 2.- Методи и възможности за усъвършенстване решаването на  проблема.   

ПЪРВОТО е осъществено, като различните тълкувания на фундамента 

са обобщени съобразно  осъвременените изисквания, но пречупени през погледа 

на научния изследовател. Структуриран е като авторовите тези са дадени във 

връзка с момента на написването им в световната научна литература. Личи 

задълбоченост и своеобразно иновативен начин на анализ на позоваване на 335 

автора. Димитър Дамянов осъвременява и свързва техните тези с потребностите 
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на настоящето. Това по своеобразен начин обогатява възможностите за цялостно 

преосмисляне на миналия човешки жизнен опит от съвременна гледна точка. Не 

липсват и несъгласия, критики и въпросителни, които показват не само 

личностно отношение и отлично познаване на изследваната проблематика, но и 

подчертано задълбоченост и откритост да се споделят в научен контекст 

слабости на становища и хипотези от миналото и възможността те да бъдат 

усъвършенствани. Това е направено в теоретичната глава на дисертационния 

труд , която е в обем от 90 страници.    

 Следва се главно дедуктивния принцип – от общите научни положения 

към техните частноконкретно и тясноспециализирани разновидности. Така че в 

началото се разглежда общопсихологическия феномен “човешка дейност” и в 

най-голяма степен в духовен аспект. Като частен случай е и феноменът 

“художествена дейност”, който предпоставя специфицирането на музикалната 

дейност като нейна разновидност.  

Тази част от ТЕОРЕТИЧНАТА ГЛАВА е най-пълна и най-задълбочено 

развита, като се има предвид и конкретната насоченост на дисертационния труд. 

Затова се дава и нов поглед на приетите тези на автори като Сишор, Теплов, 

Тарасова, Ветлугина, П. Минчева. Конкретно са развити и някой особености на 

музикалния интерес и музикалната потребност, както и факторите дефиниращи 

художествения елемент при всяка музикална дейност.  

Върху тази база в дисертацията е изградена и внушителна по своя обем 

от 16 метода апробирани в 32 експериментални разновидности – 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛНА ЧАСТ ОТ ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД. Личи висока 

степен на разнообразие,  обхващат се всички разновидности на практическата 

изява на художествените музикални дейности. Това не е случайно получено, а 

целенасочено търсено при научно изследователската работа – целта е 

разнообразно редуване на различни художествени музикални дейности, както и 

възможност за компенсиране на определена дейност при неналичие на интерес 

към нея с друга. От друга страна в настоящия дисертационен труд са 
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предложени начини за стимулиране на музикалния интерес, там където той 

отсъства.  

Много интересен принос в настоящия дисертационен труд е 

превръщането на музикалния интерес в музикална потребност. Това според 

авторът се осъществява при продължителен период на практикуване на 

разработената от него система от методи. Експериментите, провеждани и 

апробирани в настоящата разработка са в процес на усъвършенстване около 

десетилетие с вече конкретно крастализирали изводи и резултати. При такъв 

период може да се отчете високо равнище на стимулиране на музикалната 

потребност. Прави впечатление направлението на изводите – че бързите 

резултати при стимулирането на моментния музикален интерес дават съществен 

принос в развитието на художествените музикални дейности единствено при 

продължителен период от време. Тази закономерност може да се достигне само 

при дълъг период от експериментална работа, какъвто се наблюдава при 

настоящия труд.  

За провеждането на научните изследвания и доказване на резултатите с 

висока степен на достоверност в настоящия труд се използва 

научноизследователската база  на МЕТОДОЛОГИЯТА ЗА ЕМПИРИЧНИТЕ 

ИЗСЛЕДВАНИЯ, приета в областта на педагогиката и широгоанализирана и 

изследвана от проф. Г. Бижков. Акцентът в случая е поставен на методът на 

педагогическото наблюдение и експертната оценка. Достоверността на 

изследванията е потвърдена и от факта, че като експерти са използвани 

възгледите както на музикални педагози, така и на преподаватели специалисти 

по други науки. Като оценяващи са и становищата на научни сътрудници от 

други области на научното познание. Така не само достоверността на 

изследванията е по-голяма, но и задълбочеността на анализите и възможността 

за усъвършенстване е по-точна – по-точна поради факта, че обобщенията са 

направени като синтез от всички експертни оценки, в своеобразното обобщение 

на авторът на настоящата дисертация. Като условия, в които са проведени 

експериментите е училищната атмосфера, а специален подбор на учениците не е 
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провеждан – така резултатите са актуални и практически значими при широк 

контингент от подрастващи най-вече във връзка със социалния им статус. 

Разполага се с богат доказателствен материал за всеки експеримент, като всичко 

е организирано съобразно изискванията за педагогическите изследвания, както и 

за прецизната графическо и цифрово остойностяване във вид на таблично 

изразяване, диаграмна визуализация и обобщения по показатели и критерии, 

предварително уточнени от авторът на дисертационния труд.    

 Особено ценни са научните приноси на дисертационния труд. Те са 

използвани в учебниците по музика и са внедрени в някои музикално 

педагогически системи за работа при неформалното музикално образование.   

 Вече почти десетилетие  някои от иновациите се използват от масовия 

учител по музика във връзка с даване на знания за музикалните стилове е 

търсенето на съпоставителен анализ между музикалната естетика на Барока и 

настоящето – фактор много важен и при изграждане на млади изпълнители на 

музика от епохата на Барока – учебник по музика за 7 клас с авторски колектив 

доц. д-р Валентина Манолова. Авторът на дисертацията Димитър Дамянов е 

рецензент на този учебник.    

При задълбочен анализ на съществуващата досега литература се 

забелязва, че тя се нуждае от усъвършенстване по въпроса за връзката между 

музиката и другите изкуства. Това в настоящия дисертационен труд се 

осъществява съобразно потребностите на музикалната педагогика. 

Изследванията са обогатени по въпроса и с емоционално стимулиране, което 

като метод разработен от Димитър Дамянов дава възможност за по-интензивно 

музикално развитие. Това е дискутирано и в последствие публикувано в 

Годишник на Софийския университет, пълното описание на което авторът дава в 

дисертационния труд.  

 Освен като официален РЕЦЕНЗЕНТ НА УЧЕБНИЦИТЕ ПО МУЗИКА 

на издателство “Анубис”, материали от иновационните му търсения са 

публикувани в специализираната музикално-педагогическа литература,  участие 
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на конференции в Държавна музикална Академия “Панчо Владигеров”. Димитър 

Дамянов е и външен сътрудник в Технически Университет Град София по 

въпросите, свързани с музикално психологическите феномени. Иновациите от 

разглеждания дисертационен труд приемам за публикации и оценявам много 

високо. Димитър Дамянов участва в международни форуми и дискусии, 

свързани с търсене на пътища за стимулиране на практическата изява на 

ХУДОЖЕСТВЕНИТЕ МУЗИКАЛНИ ДЕЙНОСТИ.   

  С разрешение на РИО София, главният експерт по музика към РИО са 

проведени уроци пред преподавателите по музика от София, като иновациите от 

дисертацията се оценяват като възможни за прилагане в различни учебни 

заведения на страната при учители по музика с разнообразен стаж и опит. 

В заключение мога убедено да кажа, че всичко изброено до тук ми дава 

основание да препоръчам на Димитър Дамянов Димитров да бъде присъдена 

научната и образователна степен “Доктор” , област на висше образование 1. 

Педагогически науки, направление 1.3 Педагогика на обучението, (Методика на 

обучението по музика). 

 

 

 

София 3.12.2014г.                                                              Подпис:………………… 

              Доц.д-р Адриан Георгиев 


