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1. Увод 

 В този дисертационен труд ще се опитам да направя анализ на 
възможностите за комплексно обучение по музикално теоретични дисциплини, 
базиран на включването на компютърния нотопис и приложната оркестрация в 
програмата за обучение в специалност “Музика” към ФНПП. 
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 Необходимостта от добавянето на предмета “Компютърен нотопис и 
приложната оркестрация” в областта на музикално-образователните програми не е 
необичайно. Изучаването на нотопис в лоното на дигитални технологии, при това 
на академично ниво, е добре установена практика във висшето образование в 
редица развити в културно и цивилизационно отношение страни по света.

 На практиката на компютърния нотопис все по-често се гледа като на 
неотменна част от музикалното образование, която поради своята всеобхватност 
започва да намира място отвъд опциите за свободен избор или иначе казано “по 
желание”, а в сектора на задължителното. Причината е в тоталната отвореност на 
процесите заложени като парадигма в същината на предмета от една страна, а от 
друга – аудио-визуалните ресурси, които използва. 

Фактори

 Основните фактори, които  способстват и дават положителна светлина на 
това развитие се обуславят от наличието на неудържимия и траен прогрес в 
софтуерните и хардуерните технологии. Те от своя страна представляват единното 
базисно звено, обуславящо специфичния модела на подобно обучение водещо след 
себе си множество разклонения по пътя на музикално теоретичната подготовка. 

Трансформация на обучението и перспективи

 Когато се започне с подобно изучаване, по никакъв начин не се изключва 
вероятността да се преподава повече или по-малко така, както по други по-рано 
утвърдени предмети залегнали в съдържанието на учебната програма по 
музикална теория в трите основни области – Западноевропейска класическа 
музика, фолклор, поп и джаз (взети заедно). 

 Изучаването на нотописа по един съвременен начин дава перспективи за 
натрупването на нови и най-вече актуални със съвременността умения на учащите 
се по начини напълно съпоставими с всички тези педагогически практики познати 
до този момент плюс приложимост на всяко ниво, каквато до този момент не е 
наблюдавана. 

Ролята на преподавателя

 Както в миналото, така и към настоящия момент преподавателят е в 
ролята да предава знания и убеждения, да създава предпоставки за траен интерес, 
да способства за усвояването на нови знания подкрепени с препоръки и насоки за 
работа, да контролира процесите при усвояването и провеждането на учебния 
план, бивайки коректив за обратна връзка и оценка. 

 Нещо повече: използването на сложен и многоцелеви софтуер при 
изучаването на компютърния нотопис предлага на обучаващите се студенти 
директни препратки към едно улеснено усвояване на всички дисциплини 
залегнали в програмата по музикална теория. Казано с други думи, подобно 
обучение дава практическа реализация на всички умения необходими взети заедно 
за изграждането на един завършен музикант и бъдещ квалифициран преподавател. 
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Интерес, необходимост и техническа отвореност на системата

 До скоро компютърния нотопис се възприемаше като свободно-избираема 
дисциплина в някои висши учебни заведения. Редица музиканти и учащи, които са 
проявявали интерес в тази насока са се занимавали самостоятелно и любителски, 
съдейки по направените експерименти при установяване на входното им ниво при 
започването на курса. 

 Затова логично се достига до убеждението, че един такъв предмет, с 
толкова всеобхватно приложение е крайно наложително да бъде въведен в 
учебната програма, с което да разшири кръгозора на учащите. 

 Въвеждането на дигиталните технологии, за които толкова често се 
говори, се обосновава с това, че на първо място са широко отворени една към друга 
и този факт способства за разширяването на методическите модели за усвояване на 
знания помежду различни музикално практични дисциплини базирани на 
обединяващо звено и в случая като такова може да бъде приет компютърния 
нотопис.  

 За разлика от популярната музика, която изобилства от невежи и нотно 
неграмотни “звезди”, то в спектъра на професионалната сфера на изяви и в още по-
висока степен –  в тази на образованието, няма място за лаици и полуграмотни 
аутодидакти. 

 Аргументът е в посока на това, че студентите от ФНПП в една по-близка 
перспектива се предполага, че именно те ще бъдат стожерите на следващите етапи 
в предаването на собствените си музикални достижения  и образователни умения 
от своя страна към подрастващите. 

 Ето затова ускореното усвояване на нови сръчности и “можения”, не само 
че са добре дошли, но е редно и логично те да заемат своето място като принципал 
в графата “трябва” що се отнася до включването на предмета в образователната 
програма. 

Натрупване умения, адекватни на съвремието

 Уменията на самоуките “майстори” – аутодидакти, за които стана дума по-
горе, по подобие на онези от Средновековието, отдавна не са на дневен ред. 
Необходимостта от широк поглед над музикално теоретичните дисциплини с 
практическа насоченост може да даде ход на едно макар и комплицирано на пръв 
поглед, но едновременно с това ускорено усвояване на рутинните и новите 
познания посредством софтуер, който изпълнява тъкмо тази обединяваща функция. 
В конкретния случай, тази роля се пада на нотиращите програми.  

Положителни насоки 

 Факултетът по начална и предучилищна педагогика прие преподаването 
на  компютърен нотопис и приложна оркестрация за студенти със специалност 
музика чрез създаването на лекции и упражнения. Освен това експериментът 
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включва и самостоятелната дистанционна форма на обучение посредством  базата 
данни на Мудъл, в рамките на която бяха поместени всички темите съдържащи 
основните насоки и задания за самостоятелна подготовка. 

 Те са обособени в 15 методически раздела подкрепени с примери и видео 
презентации към редица от тях. Предназначени са за бакалавърска програма на 
факултета, който изучава компютърен нотопис и приложна оркестрация.

2. Цел

 Основна цел на дисертационния труд е да се изследват възможностите за 
създаване на интердисциплинарни връзки в обучението по музикално теоретични 
предмети посредством усвояването на софтуер предназначен за компютърен 
нотопис и притежаващ възможности за просвирване на нотния текст или 
експортирането му във вид на стандартен MIDI файл формат 0 или 1 – т.е. при 
първия вариант всички MIDI канали са записани на един трак (писта), а в другия 
всяко нотно петолиние се декодира като самостоятелен трак с цел удобство при 
следващо редактиране в секвенциращ MIDI / аудио редактор. 

 Изискванията към нотиращия софтуер са той да бъде наличен на пазара и 
приложим за целите на изследването, както и с текуща поддръжка. 

 За осъществяване на изложените цели и за илюстрирането на всички 
примери от методическия модел представен в този труд е използвана програмата 
Finale на американската компания Make Music, закупен и лицензиран към Klemm 
Music Technology, Germany. 

 Изследването в тази дисертация си поставя за цел да създаде методически 
модел и ръководство за обучение, което при осигуряването на някои необходими 
условия ще бъде напълно осъществимо. Редом с това, да отговори и на множество 
въпроси, тъй като разглеждания методически модел върви паралелно с 
изследването на процесите при неговото преподаване насочено към групите от 
студенти по музика. 

3. Обект

 На базата на опита от контакта и проведените упражнения със студентите 
от бакалавърски и магистърски програми към специалност “Музика”, ФНПП, 
проведените анализи и експерименти като форма на обратна връзка, се изследва 
освен успеваемостта, но също така и практическите ползи в посока подпомагане на 
усвояването на учебния материал по съпътстващите музикално теоретични 
дисциплини – солфеж, хармония, инструментознание, оркестрация, музикален 
анализ, полифония и музикален анализ.  

4. Хипотеза

 В тази дисертация се застъпва твърдението, че педагогическият подход 
използван в програма за обучение на студенти по компютърен нотопис и 
приложна оркестрация се приема положително от студентите и допринася за 
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повишаване на образователната дейност и активност чрез предлагането на пряк и 
интерактивен път за достигането до множество музикално теоретично познания. С 
други думи можем да формулираме следната работна хипотеза:

Ако при обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация създадем необходимите 
условия за интердисциплинарно експониране на изучаваната материя в комплекса на 
музикално-теоретичните дисциплини, ще добием качествено ново отношение към приложението 
на музикалните компютърни технологии в практиката на музикалния педагог. 
________________________________________________________________________

За доказване на работната хипотеза ще се използват анализ на резултатите от 
проведените изследвания по време на експеримента.  

5. Очаквани резултати и съпровождащи фактори. 
    Участие, успеваемост и обратна връзка

 Резултатите се основават на изследване и съпоставяне на познавателния 
опит от страна на студентите преди постъпването им в тази програма и съответно 
след като вече са я преминали. 

 Цялостното проучване е направено по време на участието им в учебните 
занимания и упражнения. Паралелно с това се взима предвид и проследява 
постигнатото от самостоятелната подготовка с използването на заложените и 
систематизирани на тематичен принцип специализирани ресурси поместени в 
MOODLE и достъпни на сървърите на Софийски Университет “Св. Климент 
Охридски”. 

Тези ресурси са налични при контролиран достъп на следния адрес:

http://moodle.e-center.uni-sofia.bg 

 Наред с това, друг съществен фактор за определяне на успеваемостта са  
направените обобщения и оценки на предадените завършени курсови работи 
както, разбира се и не на последно място, активното on-line участие на учащите  се 
по време на упражненията им в експерименталната дистанционна форма на 
о б у ч е н и е , п р о в е д е н а п р е з 2 0 1 4 г о д и н а в р а м к и т е н а п р о е к т 
BG051PO001-4.3.04/0011 „Повишаване на капацитета на академичния състав от 
педагогическите специалности на Софийски университет в проектиране, 
провеждане и осигуряване на качествено електронно дистанционно обучение”.

 Всички тези дейности взети заедно предоставят пълноценни възможности 
за обратна връзка при провеждането на изследването. 

 Освен вербалната комуникация (преподавател-студент) и изпълнението на 
поставените задачи, хипотезата и достигнатите резултати се базират и на данните 
от проучванията получени от анализа на он-лайн активността след разглеждането 
на видео презентациите и ползването на интерактивните форми на обучение във 
виртуалната среда (т.е. в MOODLE).
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 На значимо по важност място се отчита участието по време на работния 
процес – т.е. при упражненията, на базата на който е най-лесно да се установи 
постигнатия напредък. Той съответно се представя като главен субект на анализа 
при осъществяването на непосредствената обратна връзка между страните в 
процеса. 

 Именно затова основен елемент на проучването е задълбочения разбор на 
отзивите от страна на самите студенти “преди и след” провеждането на курса. 

 Съвкупността на тези фактори определят резултата от обучението (на един 
последен етап от изследването). Тя има пряко отношение към активната работа 
през семестъра на всеки един от учащите се. 

 Така се създават и ясна представа за индивидуалните постижения, 
изхождайки от хипотезата на този труд и достигайки до конкретните заключения 
от изследването проведено в програмата по компютърен нотопис и приложна 
оркестрация.

*   *   *
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ГЛАВА 1
ПОСТАНОВКА НА ПРОБЛЕМА

6.1 Исторически обзор и предпоставки за възникване на нотното писмо

 Композираната музиката на западните цивилизации е записанa 
посредством нотно писмо. Освен това когато се каже “писменост” първата и 
основна връзка, която изплува в  съзнанието ни, неимоверно е свързва със скрипта, 
който ние използваме като букви, съставящи думи, знаци и който на свой ред ни 
служи за изразяването на нашите мисли под формата на изписан текст. В 
продължение на това съждение нотното писмо в много голяма степен е 
своеобразен посредник, благодарение на който сме в състояние да записваме от 
единични нотни стойности и кратки музикални идеи чак до значими построения и 
сложни форми.  

 Самò по себе си нотното писмо не е възникнало или избрано случайно. 
Неговата поява е плод на развитие на усъвършенстване. То е носител на идеи и 
има еволюционен характер. В развитието си през вековете нотното писмо е 
достигнало до положение да бъде в услуга на музикалната култура и служи да 
подчертае не само паралелите с начините за писане на текст приет от западните 
цивилизации, посредством който записът се провежда в хоризонтално положение 
и от ляво на дясно, но и аналогията между музика и език, които от своя страна през 
Средновековието се разглеждат като своеобразна симбиоза, присъстваща дълбоко 
в основата на усвояването на риторични умения впоследствие предавани 
посредством музиката. 

 Именно там се коренѝ аналогията, посредством която се наблюдават 
подчертани сходни проблеми, възникнали и при двете филологии – от една страна 
литературната, а от друга – музикалната.

 Този дисертационен труд не предполага изследване и извеждане на 
обобщения относно спора за това дали дадена музикална концепция е изразена 
чрез подходящия музикално-нотен текст. Иначе казано, игнорира се равнището на 
експертност при изписването – т. е. дали то е съответстващо на композиторската 
инвенция или разглеждайки проблема от позиция на диалектиката, дали от друга 
страна нотното писмо в завършения си вид изразява пълноценно и дори на ниво 
аксиоматичност очакваната акустична реализация на нотираното по един или друг 
начин произведение.

 С увереност обаче може да се твърди, че от музикално-исторически аспект 
нотния текст е жизнената поаната на творческата памет и образувàние, чрез което 
съзнателно е представена определена “звучаща” мисъл с цялата ѝ сложност.  

 Обръщайки поглед към неутолимия стремеж насочен към “опазването”, 
т.е. регистрирането на музиката посредством всякакъв вид звукозаписни носители, 
можем с увереност, макар и с нескрита доза съжаление да потвърдим, че 
техническият прогрес не е успял да узурпира през последните пет столетия 
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достиженията в посока консервация на музиката, по начин по който това е било 
постигнато благодарение на нотния скрипт. 

 Именно затова музикознанието на първо място е наука за резултатите от 
композиционното творчество, достигнали до нашето съвремие, отдавайки прочит 
към развитието на нотното писмо и едва след това в йерархията идва ред на 
звукозаписната индустрия, чиято техническа логика се базира на надграждането 
на предходни достижения. Резултатите, на които сме свидетели до този момента са 
такива, че достигайки ново равнище в своето развитие, технологичните процеси на 
запис започват да страдат от липса на приемственост, при която доскорошния 
“стар” подход на регистрация по неизбежност попада в графата “неефективно” или 
“безполезно”. Трябва само да се направи уточнението, че тук за естетизъм и дума 
не може да става. В допълнение ето един пример – колко компании към настоящия 
момент предлагащи на пазара музика на какъвто и да било твърд (невиртуален) 
звуконосител притежават в своята номенклатура едновременно и касети, и 
винилови грамофонни плочи и компактдискове едновременно на една и съща 
продукция?... Повече от понятно е, че дори от икономическа или практична гледна 
точка подобно условие е трудно за реализиране и никой не таи подобни 
очаквания.      

 Това обаче, което се отнася до отпечатването на литература, с пълна сила 
е приложимо и към разпространяването на музика. Тук обаче се прави изричната 
уговорка, че нотния скрипт е предназначен (или поне се предполага че е насочен) 
“за изпълнение” пред публика. Разликата с писмеността, която предполага пренос 
на убеждения и емоции, е в това, че идеите които ни въздействат посредством 
буквите, думите и препинателните знаци, могат да бъдат четени на ум, както е в 
повечето случаи. 

 При музикалния скрипт “озвучаването” или “художественото изпълнение” 
са необходимост, да не кажа силно желани от авторите, не че четейки ноти добре 
образован музикант не би си представил (до някаква степен) как звучи написаното 
на нотния лист. Акустичното и художествено интерпретиране пълнозначно могат 
да се представят като неотменна субстанция на нотния текст. Една книга би могла 
да бъде прочетена от голяма група хора поотделно и в различно време, но 
възможността това да стане едновременно е, ако е “на глас” под формата на 
литературно (художествено) четене, което прекарано през призмата на 
музикалното изкуство предполага, че нотното писмо достига своята публика едва 
когато композиторското творение бъде изсвирено. 

 Нека си представим, че нотния текст на дадено музикално произведение е 
налице. Какво следва от това? Това обещава ли неизбежно последващо 
изпълнение? Отговорът на този въпрос е по-скоро в смисъла и насоката, която 
носи нотния скрипт. Неговата цел е запазването на музикалната идеята както към 
настоящето или мигà на съзиданието, така и за бъдещите поколения при 
възможност за интерпретация с нищожни (най-вече осъвременени) отклонения.

 И макар музикално-изпълнителските проблеми да не са тема на 
разглеждане, то редно е да се отбележи, че музикалния текст има необятна 
“поносимост” към трактовки, много по-всеобхватна, отколко словото по отношение 
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на тълкуване (изключвам единствено правото и политиката, където убежденията, 
макар и записани в словесен скрипт, се предават и добиват смисъл едва когато са 
предадени посредством натиск или следват нечии интереси). 

6.2.1 Обществено достояние

 Копирането и публикуването на музикално съдържание във вид на 
манускрипт винаги е било свързано с редица неудобства и много допълнителна 
работа на ръка. Едновременно с това новото копие носи в повечето случаи риска от 
технически пропуски и текстови грешки, а също така и няма никаква гаранция за 
прегледност, която да подпомага разчитането при свирене. 

 Всеки, който някога се е занимавал с подобна дейност – бил той 
композитор или копист, е запознат в най-широкия смисъл на думата с тези 
несгоди. Затова и наличните огромни трудности са разбираеми, тъй като те са 
неотменна част от проблемите съпътстващи печатното производство на музика. 

 Говорейки за това в глобален смисъл се визира историята на 
нотопечатането през вековете. 

 В течение на годините са направени редица стъпка в посока за 
преодоляването на изложените техническите трудности. До голяма степен те са 
били успешно решени чрез изобретяването на печатната преса на Йоханес 
Гутенберг.

6.2.2 Публикуване

 Дали обаче всички принципи касаещи литературата и нейното 
отпечатване важат с пълна сила и за нотното писмо?

 За разлика от писмения текст, музикалния се простира не само спрямо 
хоризонтална ос, но и във върху вертикална равнина. По такъв начин се записват 
едновременни провеждания в различни инструментални или вокални партии 
разположение един “под” или “над” друг в партитурата и които са свързани 
помежду си в рамките на изключително сложни синтактични отношения, правейки 
паралел със словесната писменост.  

 Въпреки тази специфична особеност на музикалната тъкан, изобретението 
на Гутенберг дава началото на бързо развиващи се процеси в историята на 
музикалния печат, тъй като те имат отношение единствено и само към 
размножаването, а не към структурата, музикалното съдържание и движението на 
цялата проекция едновременно по хоризонтал и вертикал, както по-горе бе 
споменато.

6.2.3 Нотно (музикално) гравиране

 Процесът, който в крайна сметка е съпоставим с типографията 
(словослагателството) и надделява над обичайното преписване, е това което в 
момента се нарича музикално гравиране. То е дошло на бял свят благодарение на 
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изобретяването на щампите съответстващи на музикалните символи. На свой ред 
това е моментът да отдадем заслужена почит на изобретателя на тези щампи – 
дело на англичанина Джон Уолш. Информацията, която е достигнала до нас 
гласи, че за първи път са използвани през 1730. 

 Този момент се определя като повратен, защото представлява пресечната 
точка между музика и текст в тясно технически смисъл. Става дума за обръщане 
назад в исторически план и отнасяне на препратка отново към типографията, 
която като практика датира още от изобретяването на писмеността. 

6.2.4. Стандарти

 Епохата на Античността е времето на първите академични опити за 
стандартизиране на типографските знаци на редица писмености. Такива са 
гръцкият и латинският език със своите азбуки. Именно там се откриват за първи 
път в най-голяма степен приложността на тези иновации. 

 Съотнесено към изобретението на Уолш, тук е налице същия подход към 
унификация на познатите музикални символи, които в различните национални 
школи неимоверно се оказва, че са имали известни различия помежду си. Тъкмо 
нотната писменост съдържаща в себе си акуратната системност на предаване на 
процеси, развиващи се във времето, допълва и разнообразява полето на 
типографското дело. 

 Нотно-типографската дисциплина получава най-голям тласък цели 262 
години след изобретяването на печатарската преса от Гутенберг, като през тези 
повече от два века и половина, печатарското дело до значителна степен вече е 
определило професионалното развитие и на типографската дисциплина. 

 Това закъснение, ако би било коректно така да го наречем и засягащо 
новия поглед към нотното отпечатване на Уолш, се обуславя с редица исторически 
фактори, които благоприятстват издаването на музикална литература. Като 
основен от тях се отчита прехода от Барок към появата на Класицизма в 
музикалното изкуството, характеризиращ се със своята строга нормативност. 

 В същата тази бурна епоха се разгръща и Просвещението като духовно 
движение на европейска интелигенция. И в този смисъл необходимостта от 
намиране на начини за създаване в частност на общодостъпност (що се отнася до 
музикалната литература) вече е налице.  Двайсети и двайсет и първи век се считат 
за най-плодотворни по отношение на теоретичното стандартизиране и графичното 
усъвършенстване на музикалния скрипт. 

6.2.5 Дигитализация

 С навлизането на дигиталните прийоми в книгоиздаването и чрез 
масовизацията на компютърните технологии в десетилетията след Втората 
световна война до края на XX. век се разширява и полето на обогатяването на 
нотното писмо, като в началото на XXI. век налице са вече редица професионални 
и непрофесионални организации, сдружения и асоциации, които активно развиват 
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и промотират тази дейност. Като съпътстваща част от този процес е налице една 
обогатена нотно-знакова палитра. Тя идва в резултат на експериментите и 
търсенията на композиторите авангардисти главно през втората половина на 
миналото столетие. 

 По същество обобщавайки иновацията на Уолш, това е довело до 
създаването на щампи (клишета или печати, все едно как ще ги наречем) за всички 
знаци на музикалната “азбука” използвани към този момент и то в достатъчен, да 
не кажа прекалено достатъчен брой, така че да бъдат на разположение да 
посрещнат настоящите музикално исторически потребности от самото 
нововъведение.

  Правя последното уточнение, тъй като нотното писмо (отнесено към 
развитието на музикалната стилистика през вековете) е довело до 
усъвършенстването на начините за записване като в основата си това е свързано с 
добавянето на различни нотни и други сложни знаци. В това число не се включват 
пояснения от текстови характер, деривати на серифни, сан серифни, калиграфски 
или декоративни шрифтове (масово застъпени в типографията и представляващи 
неотменна част от създаването на едно “добре отпечатано” музикално 
произведение). 

 Нека погледнем и от един по-различен ъгъл – все пак всяка една творба 
има автор, заглавие, подзаглавие, доста често и благодарствено посвещение, 
номера на страниците, издателска сигнатура, авторски права (т. нар кредити) и 
година на изданието. В допълнение трябва да се прибавят към тях и темповите 
обозначения, апликатурата, подредбата по числов признак на отделните 
инструменти в партитурата от една група, видовете повторения, критичните 
бележки, числовите стойности и/или съотношения обозначаващи т. нар. особено 
делене на нотните стойности (триоли, квартоли и т.н.). Не бива да отминаваме и 
присъствието на предговор, редакторски бележки, сценични, хореографски и 
режисьорски напътствия и ред други, чието изброяване може да ни отегчи. И 
всичко това се изписва чрез словесен текст на някакъв (какъвто и да било 
общоприет) език, а най-често напоследък и на няколко, при това не само в 
предговора. Обяснението на това е, че музикалното изкуство е наднационално. 

 През вековете са се редували общоприетите обозначения преминавайки от 
италиански, през френски, немски, английски, руски и т. н. Още взето всяка 
музикална школа, разполагаща с възможността за издаване на музика в печатно 
тяло (школа, книга, брошура), ползва езика на своята държава, макар че и до днес 
най-широко застъпената терминология е италианската.

 Множеството техники използвани за нотен печат в зората на музикално-
издателската дейност са били заети от по-ранен етап в развитието на грави-рането. 
Сега те са трансформирани под формата на т. нар. дигитален печат. 

 И ако процесът на гравиране върху плоча посредством щампите още при 
самото му откриване е бил разглеждан от съвременниците на Уолш като както 
брилянтно прост и икономичен (защото от едно клише са се отпечатвали много 
копия), то днес той ни изглежда сложен и безкрайно нерентабилен. Дори 
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погледнато през призмата на забързаното ни ежедневие, може да се приеме за 
анахронизъм. Аргументът би бил пълноценен едва когато го съпоставим с 
бързината и необходимото време за изпълнение на същия този процес, само че 
вече с употребата на компютърен софтуер за нотопис.  

 Понастоящем названието на дейността свързана с нотописа, макар и 
извършвана по дигитален път, отново включва думата “гравиране”. В английския 
език се нарича  “Computerised music engraving” или “Type setting”, докато в немския 
се превежда по-скоро като нотослагателство – “N o t e n s a t z ” по аналогията със 
словослагателство (Textsatz).     

6.2.6 Школи и манифактури 

 Изобретяването на щампите на Уолш много бързо довежда до създаването 
на нотно-печатни манифактури. През осемнайсети век и след това на различни 
места в Европа възникват графични бюра, чиято основна дейност се е отнасяла 
както до производството на щампи (печати) за музикално гравиране, а така също и 
за подготовка и изработване на готови за печат релефни плочи, върху които е бил 
издълбан, т. е. гравиран, музикалният текст.  Разнообразие от традиции еволюира 
и се локализира в няколко основни центрове:  Майнц, Лайпциг, Париж, Лондон, 
Виена и Милано. 

 Именно поради този факт музикалните издания, изработвани в различни 
точки на континента (Европа), са с различна степен на вариация по отношение на 
външния дизайн, както и що се отнася до облика на музикалния текст в чистия си 
графичен вид. Разбира се тук не се коментира съдържанието. Както и да варират 
извивките или някои други параметри на щампите касаещи нотите, алтерациите и 
другите символи, те винаги означават едно и също навред! В типографията тази 
съпоставка може да се направи като за примерът винаги се дава разнообразието от 
шрифтове.

 От гледна точка на дигитална ера в която се намираме, анализирайки 
различните издания от отминалите десетилетия и дори столетия, тази 
индивидуална характерност дава възможност на съвременните експерти да 
определят по спецификацията на една гравюра местоположението на тези 
центрове изхождайки от характерните белези на всяко графично звено. Това 
спомага за създаването на класификация по определени признаци.

 Поглеждайки отново назад във времето, нека сега направим плавен преход 
– този път към по-близката история – епохата на навлизането на компютрите в 
почти всички сфери на социалния живот.

6.3.1 Музикален софтуер. SCORE

 Създаването на музикален софтуер датира от началото на 80-те години на 
миналия век. Значима част от проблемите на нотното гравиране върху плоча вече 
отпадат и постепенно този вид техника престава да бъде в основната за 
подготовката на печатните нотни издания. Едни от последните препечатки по 
старите методи са от преди около 10 години. Дори и заклети апологети на този 
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вид техника като Хенле след 2000-ната година използват компютърен софтуер 
(макар че точно тази стъпка води до понижаване на качеството по ред причини, 
една от които е, че в стремежа си към уникалност, с каквато това издателство бе 
известно по отношение на най-високото качество на своите гравюри, в конкретния 
случай избра да работи с нов, специално изготвен софтуер, който според мнозина 
бе определен в последствие като лимитиран, съдейки по резултатите).

 След това отклонение, тук е мястото да се отдаде заслужена почит на 
Лиланд Смит – създателят на програмата SCORE (т.е. “Партитура”). Тази 
програма е написана и компилирана на машинен език “Фортран”. Характерното 
при нея е, че работи на системи под DOS или ползвайки емулация на такъв. 

 След излизането си на пазара програмата много бързо привлича 
вниманието на голям брой издатели и реномирани музикални институции. Според 
мнозина експерти в тази област (чиито наблюдения напълно споделям) и до нед 
днешен софтуерът на Смит заслужено носи репутацията на парагон в нотописа с 
това, че допринася за създаването на висококачествени резултати.

6.3.2 Трудности при работата 

 В контраст на еуфорията от високото качество, което се получават на 
изхода – т. е. на печатащото устройство при работа с тази програма,  редица 
критици не скриват недоумението си от това “защо всичко е толкова трудно –  като 
се започне от разучаването ѝ и се стигне до работа с нея?” 

 Една от причините е, че се сменя маниера на работа и то в съвсем нова и 
непозната посока, тъй като нищожна част от поколението посветило голяма част 
от живота си на нотните гравюри няма познания свързани с компютърните 
технологии. Или погледнато от човешка гледна точка, всяко приемане на новите 
предизвикателства отнема осезателно време за научаване и привикване. 

 Известно е, че за извеждането на нотния текст, в смисъл до появата му на 
компютърния екран, за всеки един елемент – като се започне от петолинието и се 
премине през всевъзможните музикални символи, е било наложително изписването 
с компютърната клавиатура на т. нар. “стрингове” – сравнително дълги поредици 
от команди. (Понастоящем се наричат кодове или казано на по-прост език “думи”.) 

 Въпреки описаните несгоди, този софтуер навлиза широко в музикално- 
издателската дейност през 80 и 90-те години на миналия век и то във времето 
когато графичната операционна система на Майкрософт – Windows още не е 
излязла на пазара!

6.3.3 Качество на нотните примери подготвени под SCORE

 Този софтуер продължава и до днес да има една твърда група ревностни 
последователи на качествените нотни образци, за чиято изработка се използва  
компютърна програма. Много от тях смятат, че това е най-добрия музикален 
софтуер за нотно-компютърно “гравиране” създаван въобще някога. Причините за 
това никак не са за подценяване, тъй като една от тях е тази, че по подразбиране в 
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правилата “за поведение” на софтуера са въведени всички известни до този момент 
канони на нотната ортография, нещо което и до сега не се наблюдава при който и 
да било от най-известните и широко разпространение софтуери за компютърен 
нотопис като Финале или Сибелиус.  

 Има много нотни публикации, които са спечелили високи отличия за 
нотно гравиране като това на Paul Revere и на немските музикални издатели 
обединени под шапката на Musikpresse. SCORE е софтуер, който е популярен със 
способността си да допуска и позиционира изключително прецизно нотните знаци 
на произволни места върху страницата, а също така позволява на потребителя 
пълен контрол върху всеки детайл от състава на музикалната фактура с много 
малки изключения. Посредством SCORE могат да се управляват всеобхватно 
всевъзможни аспекти, свързани със задачи за изпълнение посредством 
компютърно музикално нотиране. Индивидуалното софтуерно манипулиране на 
процесите е почти безгранично. Последното обаче в определени ситуации се 
оказва, че води до затруднения или дори до безсилие от страна на онези, които 
използват софтуера без необходимата техническа подготовка.

 Може би това провокира критиките съм програмата (които аз лично  
приемам с особено мнение, имайки предвид положителните резултати).

6.3.4 Особености и насоченост на софтуера

 SCORE е най-подходяща за прецизно въвеждане на т. нар. “завършена 
музика” – т. е. нотен текст, който е напълно готов за отпечатване. Съответно 
програмата по-рядко е използвана за редактиране на музикален материал, който в 
последствие предполага да бъде пренареждан. Причината е в това, че всяка една 
страница представлява завършен файл и музикалното съдържание при 
необходимост не може да се разположи на следваща страница без това да е 
обвързано с генерирането на нов файл.  

 На днешно време вече тази процедура е твърде обичайна в процеса на 
композиране последван от компютърния нотопис – т.е. музикалният текст да 
прелива от аколада в аколада и при нужда един или повече тактове да се 
прехвърлят от страница към друга страница – било по естетически съображения 
или такива, свързани с отгръщане на удобно за целта място (да речем пауза по-
голяма от една секунда и т. н.). 

 Вмъкването на бележки или изтриване на пасажи от “стрингове” също 
може да причини затруднения в SCORE. Резонно, след като налице са толкова 
предимства, си задаваме въпроса “защо тогава?...” Причината е в това, че 
“наливането” на нотния текст е обвързано с дълги, според сегашните ни 
разбирания, стрингови команди. Те са само текстовѝ (а не графични) и се 
трансформират посредством компилатор в ноти. Но за да открием “къде е 
съответствието” между стринга, който служи за появата на дадена нота или знак 
(опашка, алтерация, динамика и т.н.) се налага “преравяне” на целия файл. В 
последващите версии, при които “играе” и мишката, този процес е по-лесен. 
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 (В продължение на повече от 20 години, заклетите фенове на SCORE не 
спират да подпомагат нейното усъвършенстване, докато в един момент се ражда 
нейната алтернатива “Lilypond” (ЛИЛИЯ), която се рaдва от страна на 
ползвателите ѝ на много добри резултати. За решение на илюстрирания по-горе 
проблем се използва допълнителна платформа за визуализация наречена 
“Фрескобалди”, при която с кликване върху определен елемент се задейства т. нар. 
“spot light” върху стринга, който е в основата на даден елемент.  И тук работното 
поле изглежда досущ като при SCОRE). 

6.3.5 Симбиоза – аудио-визуално възприятие

 Преди да достигнем крайната цел на прехода от манускрипта върху 
хартиения нотен лист, отправяйки се към онази модерна форма на нотописа –
форма, която познаваме в настоящия му вид, ще акцентирам на още няколко 
детайла, които съставляват основното ядро при по-нататъшното развитие на 
музикалния софтуер и едновременно с това проправят път към отговора на въпроса 
“от къде се заражда симбиозата между нотописа и креативността” – т.е. кое е това, 
което подготвя почвата за тази продуктивна взаимовръзка, която вече на свой ред 
ще ни отведе към приложната оркестрация. Тя неслучайно е съпътстваща освен в 
заглавието на темата, ала и в същината на изследването на съвременните 
технологични процеси, имащи пряко отношение към изложеното по-горе. 

6.3.6 MIDI интерфейс

     Нека обобщим: SCORE както се разбра работи на платформи под т. нар. 
DOS (дисково операционна система). Музиката се въвежда като се изписват 
стрингове и се използва ASCII кодовата таблица. Новото при по-високите версии 
на програмата е, че по желание и за улеснение може да се използва MIDI 
клавиатурата, за да се въвежда височината на нотите чрез свирене. По-рядко се 
използва така наречения “menu staff ” като с помощта на метода за копиране и 
поставяне само с един клик се създават нови елементи базирани на темплейти. 

6.3.7 Формат на файловете и отпечатване в Post Script

 Генерираните файлове се записват в уникален за програмата SCORE-
формат. Te в повечето случаи имат разширения "*.mus" или "*.pag". Важно е да се 
знае, че и друг нотно музикален софтуер “Finale” също използва разширение 
"*.mus", но формàтът е съвсем различен (т.е. структурата и съдържанието на 
файла). 

 SCORE компилира, т.е. печата, в PostScript формат графиката на нотната 
картина от екрана. Генерираните PostScript файловете могат или да бъдат 
насочвани или директно към принтер с интерпретатор на езика PostScript, или 
могат да бъдат записани като Encapsulated postscript файл (т.е. на самостоятелни 
страници). 

 Редица издатели предпочитат да използват т.нар. векторизирани 
изображения като гореспоменатите изходни файлове, тъй като те са удобни за 
имплантиране в текстови редактори на трети производители. Това е допълнително 
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удобство, най-вече при издания с педагогическа насоченост, при които 
съотношението между учебния текст и нотните примери най-често е в превес на 
текста.

6.3.8 Съвместимост с операционни системи

 Колкото и странно да звучи от гледище на нашето съвремие, програмата 
в апогея си никога не е разполагала с версия за Microsoft Windows или Mac OS. 
Въпреки това през 2009 година бе направен опит за създаване на версия наречена 
“WinScore”.  Самото заглавие най-малкото предполага инсталиране и работа на 
програмата под Windows... За жалост този опит не се увенча с успех и бе 
игнориран от потребителите. 

 SCORE, макар и пригоден за работа под DOS, все пак посредством 
емулация на DOS може да се използва и под Windows по начина, по който се 
стартират много други програми, въпреки че това обичайно води до нескончаеми 
проблеми, дължащи се на непълната съвместимост. Която и да било нова версия 
на Windows не предполага пълна емулация на DOS, въпреки широко 
разпространеното желание на младите потребители да могат да се запознаят с 
него дори от просто любопитство. 

 Нерядко се задава въпроса “защо програмата остава на това ниво (под 
DOS) и до ден днешен”? Обяснението за това е следното – това се дължи на факта, 
че SCORE беше създадена и поддържана единствено от един човек: самият 
създател, Лиланд Смит.

6.3.9 “Залезът на Боговете”

 След 2010 г., година след оповестяването ѝ, Windows версията, както 
вече стана известно, наричана неофициално "WinScore", не просъществува освен 
като “бета” и бе използва от много затворен кръг потребители. 

 Онлайн публикуваните мнения на бета-тестери съобщават за сериозни 
грешки на софтуер в новия му интерфейс. За голямо съжаление напредъкът по 
отстраняването им бе прекалено бавен и това става една от основните причини за 
широкото ѝ неодобрение и използване ѝ в този вид, което в крайна сметка доведе 
до отхвърлянето на Windows версията. 

 Масови оплаквания валят заради прекалено суровия на вид 
потребителския интерфейс (напомнящ повече на ранен Windows 3.1 отколкото на 
модерна програма от 21-вото столетие). Липсват редица команди, които 
потребителите са очаквали (въпреки че именно те са били добавени по необичаен 
начин), но най-вече критичните позовавания са породени от очевидното и 
произволно предварително дефиниране на някои команди разхвърляни в 
алтернативни библиотеки.

 Както при почти всички съвременни програми, така и за тази са 
създадени редица потребителски плъгини. И цялата тази инициатива през 
годините е дело на самите потребители, които са действали на еволюционния 
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принцип, водени от необходимостта за повишаването на функционалността на 
софтуера.

6.3.10 Графичен ресурс

 Говорейки за първата компютърна програма за нотопис е редно да се 
спомене, че за разлика от абсолютно всички останали аналогични съвременни 
софтуери, при SCORE музикалните символи не са обединени от един или няколко 
шрифта, а представляват набор от редактируеми векторни знаци съставени от 
полигони и систематизирани в папки. Преведено на разбираем език, извеждането 
на кривите се постига чрез сбор от множество вектори в последствие “обвити” във 
външна-линия (out line) с дъгообразен профил при свързване на ъглите чрез т.нар 
“round cups”, което ги прави да изглеждат много приятно “заоблени”. 

6.3.11 Съдържание на векторните библиотеки

 Само за пример – описанието с полигони тип “butt cap” на главичка на 
четвъртина нота (или на по-малка нотна стойност) се постига от сбора на 
приблизително 40 вектора в състава на полигон вместо посредством 4, най-често и 
наистина само 4! (при максимум от 8) параметрични криви на Бизие. 

 Този вид библиотеки са наследство от времената, когато за печатащи 
устройства са използвани плотери, които не са поддържали PostScript езика на 
второ или трето ниво както е в момента и съответно е липсвал “машинен речников 
фонд” за класифициране на криви под формата на дъги съответно за постигането 
на овалните начертания на нотните главички, опашките, легати, лигатури и 
прочее. Колкото и странно да ни се вижда от разстояние на времето, само 
обикновения текст използван за заглавия, имена и други подобни, са били 
поверени на някои от познатите ни днес шрифтове.  

6.3.12 Техническа страна на нотописа в съвременните условия

 Преди да затворя кръга на историческия обзор ще засегна едно друго 
разклонение с отношение по темата, вид допълнение, касаещо неспирните 
тежнения “напред и нагоре” с препратки към техническата страна на проблема. 

 Методите и моделите за осъществяването на нотописа винаги са били във 
взаимодействие с наличните исторически дадености или изобретения като вид 
средства за осъществяването му. 

 Гръцкия корен на думата “техника” (τέχνη) означава изкуство, майсторство 
или умение. С други думи, става въпрос за едно продължително усъвършенстване 
на нотописа като изкуство благодарение на преплитането на технологичните 
нововъведения, извеждащи в различни посоки и спомагащи за подема в тази 
насока. 

 И тъй като не всички те могат да се обобщят в един подобен труд, то 
акцентът в тази подточка ще бъде поставен само на онези, които имат най-близко 
отношение по темата.  
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6.3.13 Нови принципи и правила на компютърния софтуер – дизайн

 Изобретяването на компютърния музикален софтуер през 1980, за който 
стана въпрос по-горе, извежда на преден план един напълно нов проблем. 
Значението му се възприема от специалистите в тази област като навлизане на 
нови принципи, т.е. неотменни правила, както обаче и ограничения, които 
показват резултати с висока степен на еднаквост по отношение на дизайна.

 В днешно време съществуват какви ли не разнолики по своите 
възможности програми, които претендират, че отварят безкрайни хоризонти за 
поддържане на професионални стандарти при въвеждане, редактирането и 
отпечатване на музикален нотен текст. В действителност обаче, те са само три или 
четири програми и се очаква на пазара появата на нова в най-близко бъдеще, тъй 
като промотирането ѝ в Ню Йорк през есента на 2015 мина брилянтно и редица 
издатели “захапаха въдицата”. 

6.3.14 Общи белези на нотните програмите 

 Всичките тези програми съдържат нещо обединяващо помежду си – идеята 
за функционалността. Тя е в това, че те предлагат идентичен модел при работа, но 
с различен интерфейс и потребителски удобства. И това е така, понеже 
принципите са заимствани от наследените през столетията правила на работа: 
винаги първо се задава големината на страницата, следва създаване на петолиние/
я (ако вече не е налице поне едно по подразбиране), поставят се ключове (повечето 
програми по условие винаги имат предварително изписан сол-ключ на 
петолинието), арматурни знаци (ако има необходимост от такива), размер, тактове с 
техните разновидности на черти и т. н. В този момент всичко е налице за едно 
удобно започване. В допълнение, трябва да се отбележи и това, че във всички 
софтуери пре-дефинираните файлове съдържат богат набор от динамични, 
текстови, артикулационни знаци и пояснения, пълните наименования на 
музикалните инструменти с необходимите съответни съкращения и назначени 
интервали за транспониране при нужда. Освен тях са снабдени с по-леко или по-
тежко “снаряжение” от плъгини, графични библиотеки и всякакви други удобства, 
гарантиращи на пръв поглед всички предпоставки за едно бързо започване на 
работата по набиране на нотния текст. Т.е. както иронично колегите от бранша 
казват, че са налице всички “свирки и камбанки”.

6.3.15 Противоречия между стария и новия метод на работа. 

Критики и несъвършенства на първите образци.

 В зората на компютърния нотопис обаче нещата въобще не са изглеждали 
по този толкова пълноценен и дори забавен начин, описани в предходния абзац, 
по какъвто към настоящия момент софтуерните фирми рекламират продуктите си 
като инструмент за работа посредством интуитивни и безгрижни преживявания 
докато пръстите ви се плъзгат по трак-пада и клавиатурата, а нотите едва ли не 
сами се визуализират на екрана. 
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 Нескритата съпротива на работещите специалисти през онези не толкова 
отдалечени времена на миналия век, хора с опит в тази област (става дума за 
гравьорите), аргументират логично своите резерви и застъпват тезата, че 
компютърният софтуер неимоверно ограничава креативната дейност поради 
своите (тогавашни) несъвършенства. 

 Отбелязват се много остри критики по отношение на дизайна на самите 
символи заложени като библиотеки от нотни главички, опашки, артикулации, 
динамики и всевъзможни други знаци. Това на първо място. От друга страна – 
лесно изпълнимите дейности на ръка се оказват трудно преодолими в първите 
етапи от развитието на програмите за нотопис. Става дума за елементарни знаци 
като легати, лигатури, правилно хоризонтално разпределение на нотния текст и 
др. С основание се задава въпроса: “има ли смисъл в името на рафинираната 
хомогенност и преодоляването на препятствията породени от дългия и труден 
работен процес върху плочите да се жертва естетическата същина на крайния 
продукт?”

 Почти всички базови версии на нотния софтуер в най-общ план се 
характеризират с това, че подготвените на книжно тяло материали страдат от 
липса на контрол на редица нива и от друга страна е налице пренебрегване на 
множеството правила на нотната ортография трупвани през годините. Легатите и 
лигатурите изглеждат неестествено, свързващите ребра не съответстват на 
правилата за дебелина и наклон, дебелината на линиите на петолинието е 
пренебрегната (или оставена на свободен избор) и изглеждат доста рехави и 
неподвластни на редактиране, допълнителните линии над и под петолинието не 
отговарят на стандартите, тактовите черти също, дължината на дръжките и 
опашките на нотите (най-вече на тези, които са позиционирани при два гласа на 
едно петолиние), регламентираните отстояния и формулите прилагани при 
различна гъстота на наситеност на фактурата са ограничени или въобще липсват 
(за разпределение на метричните времена линеарно) както и драстични пропуски 
при редица други изисквания за общ изглед на нотната картина. Всички тези 
програми страдат от невъзможност за професионален контрол над процеса на 
работа отнесен към същата тази дейност, която в недалечното минало е била 
изпълнявана на ръка от опитни и образовани специалисти.

 Освен това най-първият елемент когато се изрече “нота”, а именно 
нотните главички, при компютърните програми не съответстват на нито един 
образец от майсторските изпълнения на графичните бюра в изредените нотно 
издателски центрове по света. Просто защото тези начални образи (на софтуер 
предназначен за нотопис) са били създавани от компютърни специалисти, макар и 
ентусиазирани, но очевидно насочвани от посредствени консултанти. 

 Всеки един растеж носи със себе си своите “детски болести”. И тук е така. 
За всеобща радост и в течение на времето споменатите недостатъци постепенно 
бяха коригирани. И ако в интерес на истината би било пресилено да се изрече 
“всичките”, то поне по-голямата част от тях. 
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6.3.16 Шрифтове и ресурси

 Нотните знаци като основен ресурс на компютърните програми 
обикновено са систематизирани в един общ набор. Той съставлява т.нар. основен 
(предварително дефиниран) музикален шрифт на програмата. Дори и към 
настоящия момент, с цел за достигане на по-лесен достъп до нотните символи, те 
са събрани и разположени само в един-единствен шрифт, чиито слотове са 
базирани на ASCII кодовата таблица. Тя може да съдържа всичко на всичко 223 
позиции (глифове). Няма условие, което да налага те да бъдат запълнени до един. 
Ползването на алтернативни нотни шрифтове е с допълваща функция.

6.3.17 Етап на първоначално усъвършенстване

 Въпреки първите значими белези на усъвършенстване на нотния софтуер, 
отново се отчитат, макар и не толкова груби, но все пак, несъответствия водещи до 
продължаващи критики. Те засягат важни постулати на нотната ортография като 
например: наклона на една голяма част от символите и паралелно с това и тяхната 
съразмерност един спрямо друг. С други думи – недоволства не липсват и те са 
породени от факта, че при изработката на софтуера, макар и със значими 
подобрения, сериозна част от правилата са пренебрегнати най-вече поради 
непреодолими на този етап технически проблеми или невъзможност това да стане 
от първия път – т.е. в първата версия на софтуера както обичайно. По тази 
причина крайните резултати не се подчиняват на строгите канони при 
съпоставката с предходни издания подготвяни на ръка. Визуално и естетически 
погледнато т.нар. “компютърни изпълнения” въпреки всичко оставят някакви 
положителни надежди, че компютърните програми ще могат да бъдат от полза, но 
за жалост не съвсем, поне през този преходен етап (1990-1995).  

 Тези критики разколебават една част от издателите, най-вече на 
съвременна музика (която както е известно, е с по-големи изисквания поради 
своята сложност)  безрезервно да прегърнат идеята музикалните произведения 
изцяло да се подготвят на компютър. Освен това един от основните фактори за 
това противопоставяне на старата школа спрямо нововъведенията в бранша се 
аргументира с наличието на една вътрешна съпротива от страна на поколенията 
опитни гравьори, които за съжаление не разполагат с компютърни умения, докато 
младите “експериментатори” са буквално самоуки и както обичайно става в такива 
случаи – натрупват своя опит в движение (проби-грешки) и паралелно с развитието 
на новите цифрови технологии. 

6.3.18 Съпътстващи технологични проблеми

 Същите тези технологии, разглеждани в малко по-широк времеви 
промеждутък – от средата на осемдесетте до края на деветдесетте години на 
миналия век, боравят с компютърни дисплеи, които са с относително малка 
резолюция в сравнение с настоящите. Освен всичко мониторите заемат голямо 
пространство, консумират значително количество електрическа енергия, отделят 
осезаема топлина, генерират вредни излъчвания и не позволяват цялостен поглед 
дори на една единствена нотна страница в реален мащаб или в необходимата 
детайлност. Липсата на навици и съобразяването с ограниченията, които 
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произхождат от гореспоменатите фактори, поставят под въпрос куража и 
убедеността в необходимостта от такъв преход, тръгвайки от стандартизирания до 
този момент модел към дигиталния маниер на работа. 

 Несгодите на пионерите в тази област обаче не спират само до тук. 

 Дори и с преодоляване на препятствията свързани с множеството 
несъвършенства и ограничения на софтуера като последен праг на крехката 
търпимост към компютърния нотопис, излиза резултата от крайния продукт, 
отпечатан вече на хартия. Базовите и по-високия клас принтери използвани в тези 
времена не допускат висока резолюция на печат. Дори от сегашна гледна точка 
най-евтините модели лазерни принтери могат да отпечатат копие с резолюция от 
600 по 600 точки на инч, докато в “бронзовата ера” на компютрите както иронично 
наричат началото на деветдесетте години, копия с резолюция от 300 dpi се смятаха 
за напълно представителни, с уговорката, че това се отнася само за словесен текст, 
но не и за графични изображения изобилстващи от криви, овални фигури или 
наклонение линии. Знаци като легато, лигатура, кресчендо и диминуендо, ласкиар 
вибраре, вълнообразни или насочващи линии с малък наклон и др., при 
тогавашните дадености изглеждат стъпаловидни. Да не говорим за размера на 
медиите (дискове или дискети) и консумативите дори като финансово изражение. 
Много средства са отделени и посветени на това начинание за да може най-накрая 
да се появи една нотна страница, която като качество изглежда твърде скромно 
според сегашните разбирания и очаквания на хората в този бранш.

 Въпреки това, в този наистина революционен исторически преход, 
започнал началото си през 1730, започват да се търсят балансиращите страни на 
този процес и на първо място се поставя усъвършенстването на нотния софтуер, 
защото историческите процеси и и свързаните с тях потребности са необратими.  

6.3.19 Първите значими успехи

 Логично, след толкова експерименти, успехът (не става дума за утехата) не 
закъснява. Не само че “времето лекува”, но и приемането на новите технологии с 
едно по-голямо доверие довежда до редица качествени иновации в софтуера и 
хардуера. Обяснимо е защо малцина си спомнят началните версии на програмите 
за нотопис, тъй като миговете на тяхното първо появяване на бял свят бяха 
съпътствани от следните неудачи: 

 На първо място бе липсата на интерес от страна на широката музикална 
общественост, последван от едно снизходително отношението към тези иновации 
поради крайните резултати на много начален стадий. Покрай тези фактори се 
нарежда и този, че професионалистите в тази област от своя страна  игнорираха 
работата с компютър, а тези, които опознаваха софтуера или го прокламираха бяха 
допускани с големи резерви до издателския процес. На последно място – цената на 
компютрите, консумативите и софтуера също изпълняваха възпираща роля, защото 
цена–качество бе в нарушен баланс на очаквания. 

 Но както гласи една немска поговорка – “Ende gut  - alles gut”... (Добре е 
когато всичко свършва добре). Съответно горните провали на инфантилните 
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версии на всички нотопечатащи програми са безвъзвратно забравени за крайните 
потребители, поне за тези от по-младото поколение, което е най-важното.

*   *   *

Кратко отклонение (но все пак в резонанс по темата): 

 Спомням си далечната 1992 г. Тогава бях студент-специализант в Кралската 
консерватория за музика и театър в Хага. За да се издържам работех  “на ръка” за 
издателство “Донемус” Амстердам. В него се публикуваха само съвременно музикални 
произведения – най-вече на холандски композитори. Задълженията ми включваха от преписване 
на нотни щимове до креативни занимания, бивайки автор на клавирни извлечения и редакции 
предимно на инструментални концерти. 

 Вместо листове хартия се ползваха така наречените “транспаранти”. Един ден бях 
поканен на среща с главния редактор за обсъждане на нов проект, когато в издателството 
влетя един колега и развълнувано попита един от помощник редакторите “дали може да 
използва нотиращ софтуер на компютъра за да въвежда чрез него само нотния текст, т.е. 
отчасти (ноти, петолиния, ключове и артикулации) без да използва дъги и линии за 
изобразяване на легати и динамични промени.” Редакторът се съгласи, а що се отнасяше до 
последните, т.е. “забранените”  знаци за компютърен набор, те трябваше да бъдат поставени 
на ръка, с цел да се постигне по-убедителен естетически резултат. 

*   *   *

 Историята навярно познава редица подобни примери, които на днешно 
време биха изглеждали в тотален регрес или по-скоро контраст с експеримента на 
тази дисертация що се отнася до приемствеността и ползите от компютърния 
нотопис в методиките на преподаването на дисциплини като хармония, 
полифония, солфеж, оркестрация, инструментознание и др.  

 Поглеждайки неволно през рамо, всеки, който смята, че горните критики, 
свързани със зараждането на компютърните технологии и приложимостта им в 
сферата на изкуството са резултат от преднамерена педантичност или 
тесногръдие, е добре да бъде запознат с вълната от негодувание през 1992, 
надигнала се сред типографите в Германия и отнасяща се към излизащия немски 
седмичник DIE ZEIT, пред чиито типографски дизайн всички благоговееха до 
момента, в който е било взето решение да бъде сменен основния шрифт на 
изданието. До този момент това е бил Гарамонд, който сега може да ни се струва 
малко старомоден, но се е приемал за стандарт. 

 Неговото отхвърляне е било в полза на съвременния и според някои, 
много по-модерен Times Roman, чиято основна положителна характеристика е 
неговата висока степен на хомогенност и четимост.

 Сега вече сме свикнали с този шрифт и с множество други. Казусът и 
решението на проблема с “Die Zeit” извежда следния извод: в наше време не можем 
да да си позволим лукса да сме свръхчувствителни, изправяйки се лице в лице с 
такива дреболии.
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6.3.20 Въвеждане на високи стандарти основани на традициите

 В края 90-те години на XX век най-големият нотно-музикално издателски 
консорциум от общо 22 музикални издателства под шапката на SCHOTT MUSIC 
INTERNATIONAL въведе нов стандартизиран шрифт за музикалните програми 
ориентирани към гравираната нотация в знак на приемственост с традицията 
продължаваща повече от три столетия. Този шрифт е адаптиран на няколко пъти и 
се интегрира във всички използвани към момента музикални софтуери и в резултат 
на това партитурите, щимовете или нотните илюстрации, отпечатани чрез него, 
съдействат за това нотните материали на този издателски комплекс да останат 
разпознаваеми по начин, по който това е било по времето на ръчните гравюри.

 Така се достига до решение на всички проблеми описани в предходните 
точки съдържащи критики, използвайки опита на най-голямото нотно издателство 
в цял свят.

 Освен това с цел всеобхватна систематизация при производството на 
нотни материали, на модерните “компютърни нотни гравьори” се предоставя за 
удобство своеобразен наръчник с ясни и задължителни технически насоки за 
нотация посредством използването на компютър посредством ютилизацията на 
три вида софтуер – SCORE, FINALE и SIBELIUS. Това се е превърнало в обичайна 
практика при почти всички съвременни издателства, започнала от началото на 
новото хилядолетие. 

 Посвещавайки макар и скромна част от този труд на приноса на Лиланд 
Смит към компютърния нотопис, в допълнение към горното е редно да се спомене, 
че преди да бъде генериран шрифта, за който стана дума по-горе и използван от 
SCHOTT, първоначално това е била т. нар. “наборна библиотека” в рамките на 
програмата SCORE и едва по-късно тя е била трансформира в шрифт основан на 
криви на Бизие, а не интерпретация на сбор от векторни полигони, за 
използването му в рамките на програми като Финале (и отчасти Сибелиус, поради 
неопровержимата графична лимитираност на последния).

6.4.1 Етични норми, педагогически аспекти и идеологически насоки

 Редно е да се знае, че появата на музикалния нотопис по дефиниция не се 
определя единствено и само от използването на компютърен софтуер и 
дигитализирани нотни или други съпровождащи символи. При него важат много 
строги и ясни правила, които представляват обект, съотносим към педагогическия 
аспект, т.е. към методологията на дисциплината, включена в рамките на тази 
дисертация. 

 Нотописът, както става ясно, е област, в която могат да бъдат 
разграничени отделните традиции една от друга. В по-голяма или по-малка степен 
техните правила, макар и с незначителни отлики, целят създаването на 
индивидуален почерк – нещо, към което разбираемо всеки се стреми, като това по 
никакъв начин не изключва педагогическата насоченост и методика на 
предаването на това знание.
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 Както във всяка наука така и тук не липсват задълбочени дискусии по 
съвсем фрагментарни въпроси. Само като един пример: дали даден знак за 
алтерация трябва да се повтаря след лигатура когато е налице преминаване на 
ново петолиние, и “дали”  “или”  това е валидно по същия начин при пренасяне на 
нова страница, но този път дилемата е “дали”  “или” този знак трябва да бъде вече 
в скоби. 

 Може би отстрани да изглежда дребнаво, но подобен диалектизъм създава 
основа за спорове, макар и предполагащи помирение между опонентите, в което 
всъщност е и смисъла на понятието поне във вида на философската му трактовка от 
18 век.

 Затова тук става въпрос до голяма степен само за идеологически насоки и 
принципи съотносими към дейността в частност на един или друг издател, но би 
било прекалено на тази база да се правят крайни обобщения и те от своя страна да 
бъдат превръщани в императиви.

 До каквото и решение да се достигне, в крайна сметка се оказва, че най-
важното, което е носител на същината и значимостта, е че тези правила трябва да 
бъдат унифицирани, защото това улеснява освен тяхната систематизация, но и на 
по късен етап тяхното преподаване. 

6.4.2 Необходимост от регулаторни насоки и модели на преподаване. 
Интердисциплинарни връзки. 

 Процесът свързан с отпечатването на нотното писмо води до толкова 
много отделни етапи на работа, че те изискват огромен голям брой индивидуални 
решения във всяка стъпка по този път. Ето затова сега е абсолютно необходимо да 
се разработят регулаторни насоки и модели на преподаване както и визиране на 
конкретни методи за това. 

 Те произхождат от симбиозата с други комплексни предмети в 
музикалната област, чиято приложимост е тясно обвързана с нотописa 
благодарение на използването на едни и същи технически средства с почти 
еднакво входно и изходно ниво като цифрови данни и интерфейси между 
устройствата необходими за изпълнението на процеса.

 Потребността от подобно изучаване и експерименти в тази област с цел 
създаване на нови умения и знания в студентите се засилва още повече от това, че 
музикалния пазар е затрупан от издания, които категорично свидетелстват за 
липсата на опит от страна на лицата извършващи тази дейност в предметната 
област. Това към днешна дата се обуславя единствено и само поради наличието на 
неограничен достъп до софтуерни програми за нотация (а и не само). Сега всеки, 
който се е научил да чете що-годе нотното писмо в училище, притежава компютър 
и при малко повече амбиция, се допуска, че би могъл да създава или публикува 
нотно-музикален материал с помощта на съответна програма. 

 Бивайки в състояние да се предлага подобен продукт на издателствата на 
относително ниска цена се заражда един негативен процес на ерозиране на 
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естетически ценности, което в пряк смисъл засяга качеството и грамотността на 
нотните публикации. Неволно ставаме свидетели в изпълнителската си дейност на 
редица издания, които са далеч от общоприетите стандарти от миналото, когато 
принципите са били ясно формулирани и доведени до знанието на тези, които с 
цялата си образованост и посветеност са били заети с осъществяването им. 
Ситуацията е дотолкова абсурдна, че дори може да се направи аналогична връзка 
с тази, при която възможността от закупуване и притежаване на моторно превозно 
средство да предполага управлението му където и по какъвто и начин да било, без 
предварителната подготовка и придобиване на легитимна правоспособност. 

 И ако последното по условие е недопустимо от закона поради 
неоспоримото убеждение за произхождащите от това изключително високи 
рискове от причиняване на трайни вреди най-вече за физическото и психическото 
здраве на хората, то в сферата на духовността – като цяло култура, литература и 
изкуства, това е оставено на волята институциите, на които им се пада честта и 
отговорността да изпълняват насочваща функция и да дават подкрепа в това тъй 
нужно просвещение. 

 Един от множеството аргументи в тази посока, е че понастоящем ставаме 
потребители на нотна литература, в която общуват доста спорни естетически 
парадигми по отношение на музикалния прочит. Тук въпросът пряко касае 
проблема с нарушаването на правилата на нотната ортография – т.е. начина на 
изписване. 

 По такъв начин потребността от методика в обучението на студентите 
като бъдещи преподаватели е повече от наложителна. 

 Ограничаването на негативните процеси в разпространението на 
неправилно поднесен нотен текст от аутодидакти, ентусиасти, дилетанти 
превърнали се в полуобразовани издатели не може да се осъществи с поставянето 
на обществена цензура, тъй като възниква въпроса “кой трябва да я наложи”? 

 Това не бива да се тълкува като крайна или груба възпираща мярка срещу 
безразличието и непросветеността, като своеобразно поставяне на усмирителна 
риза, каквато надяват на буйстващите във всяка що-годе свястна лудница, по 
следната причина – от това ненормалните не стават по-малко луди, но поне не са 
“оттървани”, както се казва, и не пречат за нормалния ход на обществения живот, 
най-малкото с това че не сеят безразборно своите заблуди (и суета породена от 
некомпетентност). 

 Процесът за позитивно и трайно решение, поне в тази тясна област, е само 
един и той е в подема на тази дисциплина и посредством всички лостове на 
образованието, паралелно с въвеждането на методически модел като пряка 
проекция на тази цел – т.е. като основна позиция. 

*   *   *

ГЛАВА 2 

7. Методически модел на курса за обучението по компютърен нотопис
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ГЛАВА 3
8. Изследване и анализ на резултатите

 В паралел с целите на изследването, излагайки картината на експеримента 
в защита на хипотезата, е необходимо да се обърне внимание на един често 
пренебрегван, но така или иначе съпътстващ проблем. 

 Едва ли е необходимо премълчаването, че на днешно време факторът 
заетост, визирайки всекидневието на болшинството от студентите, е нещото, с 
което неимоверно трябва да се съобразяваме. Очевидно не без основание отпадна 
задължителната присъствена форма, изхождайки от текущите социални 
закономерности породени от трайно неустойчивата политическа (довела до същата 
в икономически план) обстановка през последните 26 години. 

 В тази връзка, както и по съвсем прагматични причини, взимането под 
внимание на горното е крайно наложително, тъй като мнозина от днешните учащи 
и студенти, изправени пред хроничните социални предизвикателства и несгоди,  
на първо място организация на физическото време за учене и трудова 
ангажираност, намират работата в рамките на он-лайн дистанционния курс като 
изключително атрактивна и способстваща за по-лесното усвояването на знанията 
по време на лекциите. 

8.1 Преход от традиционните методи към на новите знания

 Припомнянето и илюстрацията с примери (наред с видео демонстрациите 
на вече предадения материал) позволява трайно затвърждаване на знанията 
посредством неколкократното преминаване през етапите на преподаването на 
компютърния нотопис и преодоляване на първоначалните трудностите, които 
съпътстват всяко ново начало. Особено полезно за студентите, съдейки по 
отзивите им, е постигането на светкавично бърз преход от традиционните методи 
на възприемане към новите похвати, които се използват. Четене, запаметяване, 
писане на записки е добре установена практика от миналото. Съкращаването на 
времето за достигането до знанията при новия модел става чрез използването на 
спомагателни ресурси, заложения в интерактивния процес по компютърен нотопис 
и приложна оркестрация. 

 Едва ли би било изненада за някого, че в днешния информационен век, 
ползването на преносими устройства е необходимост за намиране, достъп и 
ползване на бази данни. По подобен начин функционира и дистанционната форма 
на обучение, която залага на методически модели в хармония с реалността. 
Прагматично погледнато, достъпът до ресурсите до такава степен е улеснен 
посредством лаптоп, смартфон или таблет, че при възникването на всякакви 
въпроси, отговорът се появява почти мигновено. Освен всичко, обръщайки поглед 
назад във времето, за укрепването и затвърждаването на едно ново познание са 
необходими множество упражнения на място. При евентуално отсъствие 
пропуските за студента биха били значителни. С въвеждането на дистанционното 
обучение обаче този проблем намира своето решение. На сървърите на СУ са 
поместени редица демонстрации във видео или снимков формат, които набелязват 
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основните точки, през които преминава обучението по дадена тема. И най-ценното 
– те са на разположение по всяко време и от всякъде. Т.е. не е задължително да 
носите със себе си печатни материали за да може да се подготвите. 

8.2 Дистанционна форма на обучение

  Интересно както и понятно обобщение, от това което се наблюдава, e че 
самите учащи (болшинството от тях са от едно поколение), от рождението си са 
закърмени и са в перманентен контакт с дигиталния свят на технологии и 
комуникации. Затова лесно и с искрено желание приемат адаптацията към 
обучение, което се базира на методите произлизащи от участието на 
прогресиращите технологии. Студентите са силно податливи към 
предизвикателства, и най-вече към онези, посредством които им предстои 
запознаването и дòсега с нещо, от което имат реална потребност и се чувстват в 
свои води.  

 Паралелно, по време на анализа на резултатите от изследването, бяха 
проведени редица неформални разговори със студентите. От тях става ясно, че по 
условие, учащите каквито и да са те, преди да предприемат съдбовните стъпки за 
кандидатстване във висше учебно заведение, най-напред проучват перспективите 
за това дали съответната учебна институция има заложени в своите методически 
модели изучаване на предмети с конкретна и прагматична насоченост, по същество 
адаптирана към потребностите на академичния живот не само у нас, но и по света. 
В това отношение дистанционната форма покрива абсолютно всички очаквания. 
При нея са налице редица фактори, които не се ограничават единствено и само до 
бързия и постоянен достъп, но и до систематизацията. 

 Курсът, за който става дума е базиран точно на същите тези принципи и е 
доказано работещ посредством направената апробация през учебната 2014-2015 
година в действащите магистърски програми “Музикални медийни технологии” и  
“Музикални компютърни технологии и тонрежисура” с цел установяване на 
общата пълноценност.

8.3. Взаимовръзка между интересите на студентите 

Формата на обучение

 Търсено и откриването на специалност и предмет на реализация в баланс 
с очакванията са в основата при всяко кандидатстване. Ясно е, че всеки кандидат-
студент пристъпва към следващото стъпало в обучението си тъкмо с тази нагласа. 
Все пак едни 4 или повече години от живота му ще бъдат посветени имено на това 
да бъдат изучавани предметите, които е нужно да кореспондират с горните 
очаквания и интереси. 

 От какво се обуславят тези интереси и как, т.е. до каква степен, те 
съответстват с методите и принципите за преподаването на компютърния нотопис 
и приложната оркестрация? 
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 Нека започнем от това, че компютърът, шеговито казано, е “необходима 
вещ във всяко домакинство”. Иронично или не, но преди повече от 20 години тази 
духовита сентенция бе изречена от един тонрежисьор на подходящото място. И от 
сегашна гледна точка това едва ли подлежи на доказване, тъй като всички 
студенти разполагат със собствени персонални компютри, без значение дали те са 
базирани на Microsoft Windows или на MAC OS X. 

 Началните познания по компютърна грамотност при настоящите студенти 
отдавана са усвоени – едва ли би било прекалено да се каже, че това е станало още 
в детството. От тук нататък нивото до много голяма степен е изравнено, защото 
повечето студенти по музика са “компютърни потребители” на едно съвсем 
релевантно с условията на обучението ниво. 

 Това недвусмислено способства самото преминаването към следващата 
фаза на обучението – запознаването със софтуера, който ще се използва при 
обучението, както и анализа на паралелните възможности предлагани от 
конкурентни програми. 

 Безспорно всеки активно мислещ млад човек си задава въпроса “защо 
точно с тази програма, а не с другата?...” 

 Това е много сериозен момент в обучението по компютърен нотопис и 
приложна оркестрация, защото още на първата лекция трябва да се изведе ясния 
образ на “паралелните светове”. Преподаването трудно би било осъществимо, ако 
студентите трябва едновременно да работят на няколко сравними един с друг 
софтуерни продукта. Все пак трябва да се избере единия, а другия (другите) да 
останат на втора линия като съпътстващи и по желание. 

8.4 Резултати

 На първо място в положителна насока за самите студенти се отчита 
приложността и взаимоприемствеността на курса по компютърен нотопис в 
съвкупността с други музикално теоретични дисциплини. 

• Записването на музикални произведения по специален предмет от 
ръкописен нотен текст и заедно с това при необходимост транспонирането 
на цялото произведение заедно със съпровод (при наличие на такъв) е 
сравнително честа практика при вокалните специалности. В своето 
обучение студентите са изправени пред неизбежността да ползват редица 
нотни материали, които или са копирани, или са писани на ръка по не 
особено четлив начин. Преписването им и естетическото им оформяне с 
помощта на нотно-музикален софтуер е един от удобните и практични 
модели. Освен това неудобствата свързани със заучаването, 
корепетирането и изпълнението (в различна тоналност от оригиналната) 
вече не представлява сериозен проблем, тъй като използвания софтуер 
изпълнява тази функция изключително бързо и при задаване на верните 
настройки – безпогрешно,  нещо от което най-често страдат 
транспонираните материали. 
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• Алтернативно на обичайния метод за решаване на задачите по хармония 
преписвайки задачата от дъската на нотен лист, сега тази дейност 
студентът вече спокойно може да осъществява с компютърен софтуер за 
нотиране. Нещо повече, програмата разполага с възможност (при 
необходимост) за показване или скриване, както и просвирване само на 
определени двойки гласове, което може да се разглежда като подсказваща 
(корективна) функция, защото това е в пряко отношение към значителна 
част от най-важните правила при обучението – анализ на четиригласното 
построяване на акордите, функционалност, проверка за паралелни, скрити 
и антипаралелни прими, октави и квинти между всичките общо шест 
двойки гласове, анализ на използвания диапазон с цел запазването му в 
стриктните за целта рамки и др. Отчитането от страна на софтуера на 
допуснати евентуални грешки изглежда ясно и удобно за разбиране от 
страна на студентите. Грешните тонове се оцветяват в  различен цвят от 
тези, които са приети за основни при сопран, алт, тенор и бас. 

• При подготовка по елементарна теория тази съвкупност се осъществява с 
изработката на тестове за отгатване на ладове, определяне 
характеристиките на зададени хармонични и мелодични интервалови или 
акордови построения, ритмични последователности заедно с употребата на 
т.нар. особено деление на нотните стойности, промяна на положението 
върху петолинието на дадена нота при смяна на нотните ключове и редица 
подобни. 

• При солфежа – записване на диктовки директно в компютърната програма 
или при самоподготовка с вече въведени в програмата като файлове 
предварително записани от преподавателя диктовки, които софтуерът 
просвирва при зададени правила – просвирване на “ла” от първа октава за 
ориентир, определяне на темпо, изсвирване с повторяемост на фразите, 
свързването им при преминаване към следваща фраза и така до финала, 
като накрая в цялост. При тези обстоятелства съответно студентът трябва 
да запише диктовката и след това дори може сам да провери и коригира 
несъответствията. 

• Упражнения по инструментознание – при разпознаване на тембър или 
съвкупност от тембри на няколко инструмента, задачи за определяне на 
диапазон на даден инструмент. 

• Подобно на хармонията, задачите по полифония се решават по индентичен 
начин. Всичко това е удобно и лесно осъществимо без да изисква 
наличието на какъвто и да било допълнителен финансов ресурс от страна 
както на студентите, а така и на преподавателите при подготовката на 
заданията, ако не се брои закупуването на софтуера и компютъра, който 
така или иначе е в употреба на притежателя си и за други належащи цели 
за информация и комуникация.

*   *   *
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 Анализите от експеримент, при който на студентите е предоставен нотен 
текст за анализ, преписване, естетическо оформяне и транспониране показва, че 
изправени пред алтернативата това да се направи на нотен лист, по рутинния 
начин, е далеч по-неудобно, да не кажа неблагодарно, отколкото посредством 
нотираща програма. Причините за това са няколко. Студентите на въпроса “защо 
предпочитате да пишете с компютър, отколкото на ръка” на първо място посочват 
яснотата и бързината, с която нотният текст “става реалност”. 

 В допълнение се посочва, че при писането на ръка погледът следи 
относително ситен нотен текст, разположен на петолиния с големина, която само в 
редки случай достига 7 милиметра – нещо, което може да се определи като 
обичайна ситуация, така или иначе. 

 Но при работа с компютър и с помощта на инструмента за увеличение 
този проблем, свързан с четимостта, се игнорира изключително успешно. Нещо 
повече, за удобство изходния нотен материал (под формата на манускрипт) може да 
бъде сканиран или преснет и поставен на втори компютърен дисплей – т.е. и той 
може да бъде мащабиран за по-удобно разчитане. При това положение мониторът 
би могъл да бъде разположен и на по-голяма дистанция с цел удобно аранжиране 
на работното пространство.   

 При липсата на допълнителен монитор, алтернативата е да бъде 
разположен над програмния прозорец на софтуера за нотиране. В продължение на 
експеримента в тази насока, естетическото оформяне обикновено протича в две 
направления – удобство при четенето на вече правилно разположения нотен текст 
по нов начин, или при съпоставяне с разпределението на брой тактове наред / 
страница така както е по оригинал. Втория метод е по-удачен когато става дума за 
“реновиране” на издания или при работа с преснет от предварително напечатан 
нотен текст. 

 Студентите по вокално изкуство, фолклор, поп и джаз нееднократно се 
сблъскват с проблем за изпълнение на дадено произведение в тоналност удобна за 
техния диапазон. В описания експеримент те трябваше да се справят с тази задача 
по двата начина – по стереотипния – т.е. с писане на ръка и внимаване при 
пренасянето по височина на всеки отделен тон на оригиналния нотен текст и по 
този, при който се използва специализиран софтуер за конкретната цел.  

 Резултатите в първия случай водят до следните изводи – грешките, които 
възникват при транспонирането са по-малко, когато става дума за едноглас. При 
многогласната фактура, най-често свързвана с акомпаниментите за пиано, 
проблемите извират почти на всеки такт. Освен това при транспонирането освен 
пропуските при запазването на ладовотоналните и мелодически съотношения, на 
преден план излизат и т. нар. ортографски проблеми с изписването при 
необходима промяна на посоките на опашките или ребрата на нотите. По една или 
друга причина, навярно по времето на първоначалното обучение по музика в 
основното или следно училище, не е обръщано достатъчно внимание на този 
проблем. Това в случая довежда до сериозни несъответствия с правилността на 
изписването на нотния текст. 
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 Какви са обаче резултатите при работата с компютърната програма: след 
първоначалното въвеждане на текст следва т. нар. страниране или естетическо 
оформяне по начин удобен за четене и отгръщане. 

 Положителното е, че при работа с компютър по едно и също време могат 
да се съблюдават редица паралелни процеси – от такива с ортографска насоченост 
до естетическите, които имат пряко отношение към крайния изглед на нотния 
материал. Освен всичко не бива да се пренебрегва и коректността на текста 
съотнесена към изходния материал. Тук съблюдаването на точността при 
хроматичното пренасяне по височина е императивно, което изисква абсолютна 
безкомпромисност.  В редица от случаите са наложителни и промени, отнасящи се 
до спазването на допълнителни изисквания като наличие на нови алтерационни 
значи за подсещане, които при изходния материал, т.е. първоначалния 
манускрипт, може и да не са налице. Изпълнението на тази задача на компютър е 
без аналог по отношение на сигурността при достигане на крайния резултат, както 
показва експеримента. Първо по отношение на преодоляването на всички несгоди 
породени от преосмислянето на хроматичните интервали на пренасянето, 
алтерациите, които в определени ситуации могат да изискват появата на “бекар” 
за повишение (при зададена крайна “бемолна” тоналност) вместо “диез” както 
например може да е било в изходната или обраното – появата на бемол вместо 
бекар с цел понижение. Нивото на трудност при транспониране на ръка на нотен 
лист неимоверно се мултиплицира при относително по-голям брой арматурни 
знаци. Така например ако транспонираме втора повишена степен, което да 
приемем, че в изходна тоналност ре-мажор представлява ми-диез (енхамонично 
звучащ тон “фа”) то при крайната достигната тоналност, за каквато да речем че сме 
приели фа диез-мажор, е вече “сол двоен диез”. В продължение на същото, 
например понижена шеста степен в същата изходна тоналност “Ре-мажор” е си-
бемол. Нейната проекция в половин тон по-нискостоящата Ре-бемол мажор, 
съответства на “си-двоен бемол”. Примерите могат да бъде ограничени до 
тоналностите с до 7 знака, които всичките са в практическо обръщение в цялата 
музикална литература. (Едва ли е необходимо да споменавам “Добре 
темперираното пиано” на Бах.) Упоменавам “практическо”, защото макар и от 
теорията на музиката да сме запознати, че не се изключва съществуването 
тоналност като ми-диез-, ла-диез-, си-диез-, фа-бемол- или до-бемол мажор заедно 
с техните паралелни минорни такива, то тяхното приложение е сведено до нула в 
реалната практика. 

 Дори и при най-комплицирани ситуации на транспониране, както бе 
посочено, софтуерът е безкомпромисен по отношение на прецизността на крайния 
материал. 

 Единственото условие преди да се пристъпи към транспонирането е да се 
провери за грешки вече въведения посредством софтуера нотен текст. Това се 
оказва изключително важно условие, защото при наличие на подобна техническа 
грешка крайния резултат също би пострадал по отношение на точността на 
пренасяне. Успеха на подобни трудно изпълними задачи на ръка, вече 
посредством компютър, са резултат освен на умелото боравене с програмата в 
нейната графична част свързана с въвеждането на нотен текст и обработката му, но 
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и на просвирващия модул, който обвързва по MIDI интерфейс написаното с реално 
звучащото. 

 На участниците в експеримента от магистърската програма им бе 
предложено и нещо много по-комплицирано като най-висока фаза на тяхното 
обучение: записване и транспониране на музикален текст с употребата на четвърт 
тонови алтерации. В заданието на условията бе определено, че не бива четвърт-
тоновите повишения или понижения при транспониране да се трансформират в 
3/4 диези или 3/4 бемоли, защото това неимоверно би представлявало проблем 
при четенето на подобен текст. В конкретния случай на този втори стадий на 
експеримента музикалната фактура бе едногласна, по понятни причини – 
употребата на подобни ладове или “скали” (като каквито също са известни поради 
по-широката им употреба в етно- или съвременната музика) не предполага 
изпълнението им да се поверява на инструменти като пиано, клавесин, акордеон, 
орган, маримба, вибрафон или други с фиксирана височина на звука, които са в 
състояние да изпълняват акорди или най-общо казано – многозвучия. 

 Прибягването до подобни алтерации най-често е свързано с коректната 
интепретация на т.нар. мултифонни съзвучия при почти всички духови 
инструменти (когато говорим за редките изключения на употреба им като 
хармонично представяне) или при нотирането на мелодични линии изискващи 
експертно ниво на апликатура както на духови, така и на струнни инструменти и в 
много редки случаи на “подготвени” пиана или други клавишни инструменти.

  Участниците в експеримента предварително бяха запознати с тези 
условия, макар че с цел намиране на по-пряк път към техните потенциални 
интереси и практическото им приложение, бяха изложени примери на употребата 
на тези алтерации в етно музиката от Близкия изток. Тук експеримента показа, че 
при работа с молив, гума и нотен лист успеха при крайния резултат след 
транспонирането е на същото ниво, както и при работата с компютър. 

 Трябва да се отбележи, че при употребата на четвърт-тонови алтерации, 
необходимостта от арматурни знаци е излишна, тъй като допълнително би 
затруднила процеса на музикален прочит. Освен това причината за изравнените 
резултати се обуславя от фактора “много висока трудност”. Така поставена 
задачата налага изключителна концентрация, което в подобни случаи винаги 
влияе положително. 

 Друг важен елемент, е че тази задача бе предназначена за студенти 
именно от магистърската програма, чиито активност и обиграност, взети заедно, са 
на най-високо ниво на мисловност. Компютърната програма за разлика от процеса 
на транспониране по обичайния начин със задаване на изходна и крайна 
тоналности в конкретния случай показа резултати, които имаха нуждата от 
редактиране. Например ми-1/4 диез при транспониране цял тон по-високо се 
интерпретираше неправилно според условията на заданието да бъдат използвани 
само четвърт-тонови алтерации. 

 В конкретната ситуация софтуерът предложи фа-3/4 диез, което по 
същество е правилно от теоретична гледна точка, но не бе практично в конкретния 
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случай и при поставените изисквания към участниците, докато при работата с 
молив и нотен лист нещата изглеждаха по-лесно изпълними макар и процесът на 
транспонирането на построението по стария метод  – на ръка, да бе усезаемо по-
бавен. 

 В крайна сметка, отчитайки всички налични факти, се стигна до 
единодушното становище от страна на участниците в експеримента, че дори и да 
се налага допълнителното редактиране при всички повишаващи четвърт-тонови 
алтерации поставени пред “ми” и “си” и понижаващи пред “до” и “фа”, все пак “си 
струва” усилието, това да се изпълнява на компютър, защото цялата останала част 
от процеса по въвеждането на изходния нотен текст става много по-бързо и е 
съпроводена с естетическа прегледност.    

*   *   *

Методически практики в обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

37



9. 1 Приложна оркестрация

 В условията на приемственост между музикално теоретичните дисциплини 
изучавани посредством софтуера за нотопис на първо място като връзка идва така 
наречената приложна оркестрацията и като неин своеобразен подраздел – 
аранжимент. 

 Започвайки с аранжимента, това понятие повече или по-малко го 
свързваме с популярната музиката и джаза, а също така и като вид оркестрация за 
относително по-малък ансамбъл без значение от вида на използваните 
инструменти – били те класически или електрически / електронни. 

 При този вид музикално-креативна дейност въвеждането на нотен текст за 
изпълнителите е относително по-лесно – особено в поп-бранша, тъй като в 
преобладаващия брой случаи музикантите интерпретират хармоничните и 
ритмичните построения в по-голяма степен свободно или, с други думи казано, 
импровизират по зададени буквени означения – еквивалент на акордови 
построения и/или ритмична фигура. 

 Разбира се, тези които свирят на клавишни или други инструменти с 
мелодическа и едновременно с това хармонична функция в общата фактура, почти 
винаги ползват ноти. 

 При по-комплицирани композиции аранжиментът предполага наличието 
на значителен изпълнителски състав. Тогава наличието на нотни материали и то 
за всички е крайно наложително. 

 Въпреки това, на ден днешен когато се каже “аранжимент” като цяло се 
възприемат две посоки на дейност – или изцяло креативна работа със синтезатори, 
семплери и виртуални студийни инструменти или определен брой инструменти, с 
които музикантите свирят или записват по познатия ни досега начин – т.е. “на 
живо” или “unpluged” както е модерно да се наричат тези, иначе на простонароден 
български език казано – свирни. Последните претендират за реалистичност и за 
проява на майсторско интерпретиране, тъй като живото свирене в много по-малка 
степен може да прикрие евентуална некомпетентност или скромни възможности на 
музикантите, както това се постига най-често с изпълнение на “плей бек” от 
изпълнители с напомпана PR-слава и твърде скромни способности. Всъщност, това 
е под нивото на целите и обобщения в тази книга и поради тази причина няма да 
се задълбочавам по тази тема.

 В много от случаите на създаване на аранжименти е налице използването 
на двете основни възможности за изпълнителски състав –  както широкото 
застъпване на синтезатори и VST инструменти така и включването на 
инструментални партии посредством живо изпълнение. 

 Едното не отрича другото – напротив – и двете способстват за 
“доразвиване на дадената музикална мисъл”, което всъщност е и определението на  
понятието за аранжимент, без това да омаловажава функцията му, имайки предвид 
“доразвиването”, а тъкмо обратното. 
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 Студентите често задават въпроса: “какъв е този композитор, комуто се 
налага някой друг да му “доразвива” музикалната мисъл като му “помага” с 
аранжимента”? Отговорът е – “или учил-недоучил” или... най-често певец, комуто 
е хрумнало да съчини някаква мелодия, пронизала се през цедката на събраните 
му до този момент музикални впечатления от заобикалящата го звучаща среда. 
Подобен “творец” е най-правилно да се нарича съчинител, а не композитор, по 
подобие на “текстописец” отнесено към поет.

 И в двата случая суетата пречи на вярата в образованието и това обуславя 
наличието и необходимостта от изучаването на аранжимента като цяло. Разбира се 
има и изключения. С цялата си сериозност, те се отнасят главно до 
осъвременяване на различни стари версии на популярни или джазови “парчета” с 
добавяне на модерни стилистични елементи. Затова и терминът, който определя 
популярната музика в цялост, е “модерна” музика, а не “съвременна”. 
Съвременната музика е тази, чиято насоченост е обърната към образованата 
публика в концертните зали. Понятието “съвременна музика” включва в себе си и 
много голяма доза елитарност, т.е. налице е изискване да отговаря на много високи 
критерии за естетичност и е предназначена за отбран кръг ценители и познавачи. 

 След това отклонение имащо пояснителна цел, да се върнем на работата с 
нотните програми и аранжирането на дадена музикална тема или казано с други 
думи – мелодия с акордови или функционални обозначения, даващи известни 
насоки по отношение на хармонията, която трябва в последствие да “доразвива” 
музикалната мисъл.    

 Всички сме били свидетели на великолепни изпълнения на поп- или джаз 
произведения в съпровод на класически ансамбли заедно с поп-група, или т.нар. 
комбо, за биг-бенд и други по-многобройни състави. Образци от миналото и 
настоящето – достатъчно. 

 Това може да се нарече истински аранжимент! И за неговото претворяване 
и цели са необходими освен значим талант, но и...ноти (както разбира се и други 
съпътстващи работата на изпълнителите музикални, технически средства, 
синхронизационни тракове и др.)     

 Но на първо място поставяме музикални умения хванати ръка за ръка с 
нотна грамотност.

 Програмата за обучение на студентите във ФНПП както дотук стана ясно, 
включва дисциплини с пряка насоченост към редица актуални дигитални 
технологии. При тях, най-общо казано, се добиват всеобхватни знания и сръчности 
за работа със секвенциращ и аудио редактиращ софтуер. 

 Секвенциращите програми вече не се разпространяват самостоятелно 
както преди повече от 20 години, а вече задължително поддържат аудио-едитинг. 
Те съдържат пълния MIDI стандартизиран протокол. Такива програми са Cubase, 
Logic Pro, ProTools и редица др. Трудно е да се изброят всички софтуери с подобна 
насоченост, защото използването им е въпрос на свикване, както и на направени 
първоначални инвестиции.
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9.2 Приложната оркестрация – дигитални и мултимедийни 
технологии. Интердисциплинарни връзки.

 Посредством тези програми и като форма на логично продължение, 
компютърния нотопис най-вече в частта си на приложната оркестрация, застава в 
пряка взаимовръзка със заученото по предметите касаещи дигиталните и 
мултимедийни технологии. 

 Това се осъществява по няколко направления – от единия софтуер и 
дисциплина към другия и обратно, тъй като са с идентични по вид маркери за 
позициониране по време на цифровите събития отнасящи се до съхраняването, 
модифицирането и управлението на инструкциите пряко касаещи звуковата 
картина на изхода. 

 Така например MIDI файл създаден с помощта на Cubase / ProTools / 
Logic Pro или друга програма относително безпроблемно може да бъде декодиран 
от нотиращ софтуер поддържащ съответния стандартизиран протокол. 
Ненапразно предпазливо споменавам “относително безпроблемно” тъй като 
винаги могат да възникнат неудобства породени от вътрешната архитектура на 
дадени програмни продукти от различни производители. Не липсват случаи, 
колкото и редки да са те, при които се използват едни и същи инструкции, но при 
декодирането резултатите да са различни, въпреки афишираното добро намерение 
за придържане към световно определени норми. 

 Говорейки за аранжимента, като едно от направленията в приложната 
оркестрация, MIDI секвенциите, т.е. стандартните MIDI файлове, отворени през 
Финале или Сибелиус вече придобиват съвсем различен вид. Смисълът е в това, че 
ако в Cubase “и сие” може директно и най-вече бързо и удобно да се записват MIDI 
събития, то същите, вече редактирани като звучене, ориентирани по мастер-трак за 
темпото и съдържащи редица други промени, придобиват графичен вид, бивайки 
визуализирани изцяло като нотен текст.

9.3 Методически модел на работа

 Релевантността в случая е на ниво единица активно и пълноценно време за 
достигане на крайния резултат. Разбира се обаче, че след като Финале или 
Сибелиус са в състояние да поддържат, декодират и генерират MIDI протоколни 
ивенти, то тогава студентите биха могли и без помощта на допълнителен софтуер 
да постигат подобни цели. Случаите за това са приблизително половината от 
онези, в които се прибягва до ползването на единия или другия софтуер. Донякъде 
е въпрос само на удобство при работата и целият процес е съотносим със 
стилистиката, в която ще се работи.

 Така например поп и джаз произведения е доста по-комфортно да се 
записват първоначално в секвенциращ софтуер, тъй като това обвързва следващите 
дейности по аудио обработката да се проведат в същата програма. Наред с това се 
предполага, че в тази насока ползването на ефект-процесори е крайно 
наложително. Следователно по-трудоемката работа от страна на обучаващите се е 
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добре да се съсредоточи върху нивото, което изисква най-много усилия за 
довеждане на определен етап от работата до завършеност.

 След това вече същия този завършен материал се конвертира в т.нар. 
стандартен MIDI файл и от там нататък започва подготовката по редактирането и 
анализирането на записания вече музикален аранжимент като нотен текст. 

 Следващите етапите са посветени на подготовката на партитурата и 
инструменталните щимове на вече завършения аранжимент. На свой ред и логично 
те се осъществяват посредством компютърния софтуер за нотиране.

9.4 Изследване на резултатите – анкета със студентите:

 Едновременно с методическите насоки, които студентите получаваха по 
време на този комплициран процес поради своята специфика, бе проведена анкета 
относно това, намирайки се в настоящата ситуация, т.е. да трябва да подготвят 
нотния текст от вече създаден MIDI аранжимент, съответно записан и на аудио 
мулти-трак, как биха предпочели това да се случи. Въпросът гласи: 

За подготовката на нотния материал на вече създаден аранжимент е по-добре това 
да стане:

А. на ръка върху нотен лист съблюдавайки вече готовите тракове 

Б. като се експортират MIDI данните и в последствие се редактират в 
компютърната програма за нотопис. 

 Без съмнения експериментът показва, че ентусиазма и потребността за 
писане на ръка безвъзвратно е останал назад в миналото. 

 При поп музиката продължителността на произведенията е сравнително 
кратка. В тези случаи е прието дори да се говори за “парчета” като в случая не 
става дума дори за елементарна духовитост. По-скоро за буквален превод от 
немски – “Stück” и от английски – “Piece”. Друго обяснение е, че музикалните 
построения в тези жанрове гравитират най-често около т. нар. прости форми – най-
вече проста двуделна или проста триделна форма, като общото времетраене рядко 
надхвърля 4-5 минути.

 Това което студентите имаха да изпълнят като задание по време на 
експеримента бе конвертиране на MIDI файл в нотен текст и последващата му 
редакция. 

 Като време за изпълнение, в най-проблемните ситуации отнемаше не 
повече от минута за първоначални настройки на филтрите за импортиране, около 
5-10 за корекции в съответствие с тоналността и не по-вече от 10-20 минути за 
някои дребни, по-скоро “пипкави” редакции по т.нар. лей-аут (външен облик) на 
партитурата. Към това се прибавя разпределението и странирането на целия 
материал. 
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 Нарочното споменаването на “корекции в съответствие с тоналността” не 
бива да води до недоразумения или противоречия, затова се налага да бъде 
описано както следва: 

9.5 Редактиране на ладовите взаимовръзки в нотния текст при 
конвертиране на MIDI файлове  

 При изпълнението на експеримента по декодирането на стандартния 
MIDI файл в софтуер за нотопис се отчита, че данните за тоналността, както 
обикновено, липсват. Причините за това се коренят в спецификата и насочеността 
на секвенциращите програми. При тях основния принцип (на запис и 
възпроизвеждане на тонови височини) изцяло е подчинен на енхармонизма. 
Наличието на статус “ON” или “OFF” не се отнася към това кой “тон звучи”, а 
само кой “номер” от 0 до 127 е активен. 

 За подобен софтуер няма значение дали “до” от първа октава е записан като 
“до” от първа, “си-диез” от малка или “ре-двоен бемол” от първа октава. 

 За софтуера това е номер 60 по десетичната система, като се има предвид, 
че броенето започва от нула включително. 

 Наличието обаче на алтерации в музиката изисква тяхното правилно 
писмено представяне, а това е тясно обвързано единствено и само с вида на лада 
както съответно и с тоналността. В нашия пример аранжиментът бе на парче в 
“Ла-бемол” мажор – тоналност с четири бемола. 

 Минорната субдоминанта в Ла-бемол мажор се характеризира и съответно 
се представлява от понижената шеста степен – в случая фа-бемол. Ако приемем, че 
по една или друга причина – било от недоглеждане или някакво подвеждане 
поради загуба на тонален център вместо ла-бемол мажор в импортиращия филтър 
на нотната програма бъде зададена паралелната тоналност с четири бемола – фа-
минор, то тогава интерпретацията на шестата понижена степен би се изписвала 
като ми-бекар. 

 Въпреки че става дума за енхармонизъм (т.е. еднакво звучащи тонове 
изписвани по различен начин), то това би компрометирало публикуването на 
дадено произведение визуално интерпретирано по подобен начин, поради 
пренебрегване на ортографските правила произхождащи и в тясна зависимост с 
ладовите връзки. 

 Същото би могло да се случи и в обратния вариант, в който тоналността е 
минорна, а по условие в програмата е посочена паралелна мажорна тоналност. Там 
случаят би бил още по-драстичен, защото появата на седма повишена степен в 
минор като съставна част от доминантовото тризвучие или четиризвучие е нещо 
повече от обичайно. В такава реална, а не хипотетична ситуация, вместо ясно 
изписване на ми-бекар би се появил фа-бемол, което би се третирало като 
недоразумение породено от “неизвестен извършител”. Именно това е основната 
причина, която налага веднага след отварянето на стандартен MIDI файл в 
нотираща програма целия нотен текст да се прегледа, да се анализира в 
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съответствие с правилата за хармоничния строеж на акордите, и накрая да се 
редактира окончателно, с цел привеждането му в адекватен вид за отпечатване и 
изпълнение.

9.6 Предизвикателства съпътстващи експеримента

  Добре е да се знае, че наименованията на траковете, които се записват в 
секвенциращите програми се запазват и се визуализират след импортирането на 
MIDI файла и бивайки подложен на нотна и текстова редакция. В нотната 
програма могат да се добавят щрихи, динамични знаци, редакторски указания, 
темпо и разбира се най-важното – титул, имената на авторите (текст и музика) и 
издателските права (при необходимост и ако такива са налице). 

 Понякога редакцията може да е по-сложна – обичайните случаи са 
свързани с неправилна постройка на изходния MIDI файл –  преобладаващи са 
пропуснатите смени в размера (който има за цел да дефинира и метрума) или 
преустановяване действието на определен контролер, имащ пряко отношение към 
реалната продължителност на тона, който се интерпретира в последствие като 
нотна стойност с неадекватна величина. 

 Най-често срещаното явление, от което произлизат тези “смущения” във 
визуализацията са задържане на педал (sustain) и срязване на MIDI трака при 
редактирането преди да е подаден заявката за статус “OFF” на вече активиран 
контролер. Друг и може би последен момент изискващ по-засилена концентрация е 
маниера на изпълнение.

 Легатото е често използван щрих при свирене, но е много проблемно или 
направо невъзможно за интерпретиране в нотен текст след конвертиране от MIDI. 
Затова прилагането на обща квантизация на всички ивенти в MIDI трака още 
преди да бъде експортиран се приема за задължителна “предпазна” мярка.

 Студентите, преминали през тези кръгове на гореспоменатия експеримент, 
бързо свикват да мислят “какво и кое след кое следва” и с цел да оптимизират 
работата си започват да създават сръчности, които в последствие ги улесняват за 
намирането на преки пътища към пресъздаването на един вид дигитализация на 
MIDI инструкциите към вече правилно изглеждаща партитура.

 Създаването на нотни щимове от аранжимента или оркестрацията става 
сравнително лесно и по-бързо. Няма необходимост от писане на ръка или 
продължителна редакция на вече въведения нотен текст. Веднъж редактиран 
текстът, потребността от козметични промени е сведена до обем време, което 
съпоставимо със старите методи на работа, изглежда пренебрежимо.

 В резултат на проведения експеримент, студентите сами се убеждават, че 
работата с програмите за нотопис водят със себе си и допълнителни преимущества 
в процеса на обучение. Аранжиментът и оркестрацията в най-базисния ѝ т.нар. 
приложен вид, са тясно обвързани с инструментознанието.
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9.7 Инструментознание — съпътстващи умения по приложна 
оркестрация  

 Намесвайки този предмет, добре е преди това да се направи уговорката, че 
в музикалните академии при неговото изучаване в началото се започва с 
изучаването на свойствата на отделните инструменти, похватите, типа мелодични 
линии, които най-често им се поверяват, вида на регистрите с тяхната сонорност, 
характера и изявата на тембристотата в различни комбинации с други 
инструменти, тонов обем и редица други. 

 При повечето нотни програми е налице, както по-рано бе упоменато, 
присъствието на един огромен по обем съпътстващ ресурс от много добре 
подбрани семплирани звуци, необходими за аранжиране или оркестриране.

 Ако приемем, че студентът няма първоначална представа даден 
инструмент, как той звучи и най-вече как се вписва в общата звукова палитра даден 
тембър, то въвеждайки нотния текст или импортирайки го от MIDI файл, вече е 
налице възможността за, условно да я наречем, първата среща със звука, който 
съответства на изписаните ноти. 

 Освен всичко, модерните нотопечатащи програми са приели и функцията 
на “коректор” при определени условия, при които задавайки определен звук, т.е. 
инструмент към дадена музикална линия, при ситуация на надхвърляне на обема 
на инструмента или вокалната партия, нотите започват да се визуализират в 
различен цвят от този, с който до този момент са били показвани на екрана. Това е 
знак за напомняне, че нещо не е наред и трябва да се обърне специално внимание 
на партията, която се изписва или която като елемент от оркестрацията или 
аранжимента, може да се окаже неизпълнима при свирене на живо. 

 Освен всичко, просвирването от страна на нотиращия софтуер в редица 
случаи е един желан референт за това какво звучи добре и “образовано” и какво не. 
Има дори алгоритми, предлагани като плъгини, които проверяват за грешки по 
отношение и на хармоничните връзки, нещо от най-висока степен на важност, 
когато се стигне до едновременното съчетаване на голям брой различно звучащи 
партии. 

 Ако допреди 10 или 20 години методичните модели заложени при 
преподаването на аранжиране, оркестриране и дори композиране да бяха 
обвързани с неотменното проверяване на хармоничния вертикал на многослойната 
фактура на пианото, то сега това може да се каже, че почти е отпаднало като 
необходимост, защото е напълно постижимо посредством просвирването от самата 
нотираща програма.

9.8 Транспониращи инструменти

 Нещо повече –  една от най-тежките задачи в миналото на композитора, 
аранжора, оркестратора или кописта бе работата по създаването на щимовете за 
така наречените транспониращи инструменти. (Този въпрос бе разгледан обстойно в 
анализа на експеримента по нотопис, но тук могат да се добавят и още няколко 
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пункта). Транспонирането в много от случаите е уникално трудоемка и отговорна 
задача, особено когато става дума за пълен симфоничен оркестър или ансамбъл от 
духови инструменти. Както е добре известно, с изключение на флейти, обои и 
фаготи от дървените духови и тромбоните заедно с тубата от медните, всички 
останали транспонират в зависимост от строя (изключвам рядко използваните 
тромпети в “С”-строй или в “До”).

 Тогава подготовката на техните щимове налага изключително обиграна 
техника на работа, рутината и непрестанна концентрация. Споменавам 
последното, защото музикантите винаги са особено, дори не би било пресилено да 
се каже, крайно критични към онова, което им се предлага за изпълнение по 
отношение на точност и четимост на нотния текст и намирането на грешки винаги е 
обвързано със “загуби” по време на репетициите или води до излишно разсейване 
– нещо, което по условие в оркестъра трябва да се избягва. 

9.9 Концертен строй

 Търсене на пътища в посока намирането на положителното решение на 
този проблем, софтуерните програми залагат на алгоритми, посредством които се 
справят брилянтно с изпълнението на тези задачи – а именно транспонирането на 
отделните партии от оркестровата партитура. По тези причини през последните 
години вече не се практикува традиционното до преди няколко десетилетия 
публикуване на партитурите в транспониран вид (Spielpartitur), а в “C” (латинско), 
което съответства на “C”-строй, т.е. в “До”. С други думи – това, което звучи, това 
е изписано в нотната партитура. Нарича се още “Концертен строй”. 

 Понастоящем студентът разполагащ с компютърна програма за нотопис 
спокойно може да си отдъхне и да си каже:  “за щимовете нека се грижат софтуерът 
и компютърът”. И това е така, тъй като всички изчисления относно интервалите 
на транспониране, т.е. на преместване в посока нагоре или надолу според строя и 
запазвайки тоново-височинните взаимоотношенията на конкретния лад, са 
автоматизирани – в това число и пресмятането на четвърт-тоновите алтерации, ако 
се използват и такива. 

(За улеснение, редица от програмите при употребата им за подобни цели, т.е. 
свързани с четвърт-тонови интервалови пренасяния, с цел постигане на безукорна 
прецизност използват допълнителни т.нар. скриптове или плъгини на трети 
производители).

 Дори това, предварително да се познава строя на даден инструмент не е 
задължително условие, на което да се обръща специално внимание. Звучи 
донякъде еретично, така е, но още в началото при създаването на партитурата се 
заявява “коя партия от кой инструмент ще се изпълнява”. А това по подразбиране 
включва всички фактори необходими за автоматичното разполагане на 
петолинията с техните атрибути, включително строй – респективно интервал на 
транспониране при подготовка на индивидуални щимове. 

 Така например, ако в една пиеса за пет саксофона трябва да се подготви 
партитурата и щимовете, достатъчно е да се следва композиторския текст и да се 
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съблюдават само вида на инструментите и правилното им йерархично 
позициониране на “листа”, макар че дори и за това се грижи софтуерът още на 
първоначалния етап. Все пак при изготвянето на щимовете достатъчно е да се 
проследи референцията, която програмата изписва за наличния инструмент – 
строй, ключ, арматурни знаци и интервал на транспониране. 

 Ако хипотетично приемем, че композиторът е образован и е спазил всички 
правила за раздаването на партиите на петте саксофона от нашия пример, и се е 
вместил в техните обичайни диапазони, то тогава при подготовката на щимовете 
се предполага, че всичко би протекло гладко с прилежащите редакции отнасящи се 
главно до естетиката на нотния текст и странирането – т.е. набелязването на 
местата за обръщане на страниците по време на изпълнение или най-точно казано 
– по време на пауза!    

9.10 Анализ и практически резултати

 Образователният ефект в случая е обвързан с анализа на случващото се 
макар и пост-фактум – т.е. от практическите резултати към добиването паралелно с 
това на нови знания посредством предявяването на аналитичния подход. Защото 
по този начин, позовавайки се отново на експеримента със саксофонния квинтет, 
студентът се запознава от първа ръка с конкретния звук на отделните инструменти 
– в този случай с голямото семейство на саксофоните. На второ място, подредени 
по този начин в партитурата (макар и за това заслугата да е изцяло на софтуера), се 
научават основни принципи за разполагане на инструменталния апарат. На трето 
– добива се представа за характера на инструментите в спойката им един с друг и 
как звучат, както и това в кои регистри са най-изявени техните темброви характери 
със своите динамически нюанси. Освен всичко това, анализирайки конкретната 
ситуация, учащият установява в какъв строй е всеки един (от саксофоните), защото 
програмата с едно кликване променя строя от транспониран в концертен – (т.е. в 
“C” строй) и съпоставките са налице на мига. При това в момента на 
позиционирането и избора на инструмент, студентите се запознават с пълната 
характеристика и свойства на всеки един (инструмент) поотделно и от само себе си 
откриват в този случай отговорите на редица често срещани въпроси, като 
например, защото е общоприета практика при аранжимент с участието на 
саксофони те да свирят “ам-блок” и защо се избягват да им бъдат поверявани 
полифонични линии, а вместо това се третират най-често като солови 
инструменти. Примерите са много, а отговорите на всички въпроси идват на 
момента.

9.11 Съпоставки в методиката на преподаване на оркестрация – 
преди и сега

 Преди години (в процеса на обучението си по духова и симфонична 
оркестрация) студентите от теоретико-композиторския факултет на Музикалната 
академия имаха честта само веднъж (и в много редки случай повече) през целия 
курс на обучение да могат да чуят в изпълнение на щатния симфоничен оркестър 
на Академията как звучат собствените им оркестрации. В пълен контраст на това – 
сега при овладяване на работата с програмите за компютърен нотопис това е 
заложено по условие. 
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 Говорейки за оркестрацията като една от най-трудните музикално-
академични дисциплина се предполага едно по-задълбочено отношение към 
темата. “Отваряйки дума” за симфоничен оркестър, с какъвто най-често се свързва 
предмета, вече се предполага наличието на дълбоки познания по 
инструментознание, високо обигран слух – съответно умения по солфеж, 
полифония, хармония, акустика и музикален анализ. 

 До каква степен тези познания “са”, или по-скоро въпросът е: “дали те 
биха били на лице” за по-пряк път при достигането им в процеса на обучени по 
нотопис? Това е дилема, чиито отговор се намира на първо място в 
предразполагащата среда на нотно-музикалния софтуер. Става въпрос за 
интерфейса и опосредстваните от него възможностите за анализ на това, което е 
изписано като ноти на екрана. Заедно с това се нарежда и непосредственото 
озвучаване на музикалната картина в този момент.

 Както стана ясно, нотиращите програми са MIDI базирани и обвързани с 
широки ресурси. Те разполагат с богат набор от звукови библиотеки и дори готови 
темплейти (заготовки) за работа с оркестровата тъкан. 

9.12 Звукови библиотеки – VST инструменти 

 Аудио ресурсите на нотиращите софтуери не се ограничават само до 
съпровождащите семплирани библиотеки, които най-често са в обем от 1-2 
гигабайта и в така наречените пулс-кодово-модулационни формати. Един от най-
атрактивните и сред най-предпочитаните методи за работа, изискващ 
просвирването на дадена симфонична партитура, е този с назначаването по 
различните виртуални MIDI канали на добре подбрани VST инструменти. 

 Това обикновено са продукти на други производители, различни от 
създателите на софтуера за нотопис или аудио редакторите. Тяхната роля (на VST 
инструментите) до такава степен се е сраснала с компютърните нотни редактори, 
че е трудно да си представим педагогическата ни активност без тях. Ако преди 
години музиканти, диригенти и композитори намираха тези софтуерни продукти за 
относително добри, макар и да гледаха с нескрити резерви към тях (поради 
редицата ограничения, които в процеса на работа или в последствие изникваха 
възпрепятствайки свободното опериране с тях) то сега употребата им във всяко 
сериозно студио или учебен комплекс е, най-просто казано, абсолютно 
задължителна. 

 Само за сравнение – преди малко повече от 20 години фирмата “Енсоник” 
направи силен пробив в синтезаторите и семплерите с това, че предложи на пазара 
инструмент с много сполучливо семплирано пиано (според тогавашните критерии). 
Промотирането гласеше, че обема от данни разположени на “Read only memory” 
чипа за пресъздаването на клавирния звук надхвърлял ... един мегабайт! Веднага 
се сещам за титула на една епична съвременна композиция, който преведен от 
иврит гласи: “Само за момент, моля за тишина!” (“Rega echat, shaket bevakasha”, 
Chaya Czernowin). Според съвременните ни представи един мегабайт е достатъчен 
за запис на една минута звук или ... тишина. 
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 Тъй като всеки докторат предполага също така освен анализи и решения 
на методични проблеми, но и едно философско отношение към поставената тема, 
ще си позволя да споделя, че тишината е онова състояние, сетния връх, до което в 
крайна сметка цялата музикална енергия ни извежда, докато човешката душа 
изживява времевия преход от естетическото съприкосновение с музиката и накрая 
нейното разтваряне в безмълвието. (Е, ... разбира се накрая често има и 
аплодисменти, ръкопляскане, двусрични подвиквания и други звуци, за които с 
основание се твърди, че са останали в наследство от родовообщинния строй, 
когато речниковия фонд е бил в голям недоимък).

 Музиката и обкръжаващата я тишина (условно казано) са част от богатия 
спектър на предлаганите на днешно време звукови библиотеки. Дадох сравнение с 
размера на ROM-паметта посветена преди толкова години на звука на едно пиано. 
Какво е съотношението сега, ако обема от данните би бил отправна точка за 
сравнение: към 2015 г. един от най-успешно семплираните рояли YAMAHA CFX (в 
Аби Роудс Студио в Лондон) е 122 GB при това само за един единствен виртуален 
инструмент. Т.е. над 122 000 пъти в сравнение предишния пример. Ако някой 
пожелае да прослуша всички отделни семпли съдържащи се в това виртуално 
пиано – един по един и без прекъсване, за това начинание биха били необходими 
повече от 86 дни и половина – ден и нощ. 

 Същото се отнася и до струнните инструменти – само за пример: цигулки 
(I & II), виоли, чели и контрабаси – 320 GB, по подобен начин за духови, ударни и 
електронни.

 Това допълнение е в аргумент на това, че приобщаването на студентите 
към предмета и съпътстващите го дейности са на равнище, на каквото досега 
никога не са били.

9.13 Натрупване на слухов опит

 С предходните примери визирайки най-често класическата музика, по 
никакъв начин не пренебрегват и факта, че освен насоката за едно консервативно 
обучение застъпващо преимуществено здравата традиция е добре за обучаващите 
се да са запознати и с друг вид практики – тези от жанровете на популярната и 
джазова музика, а на също толкова важно място – фолклора. 

 По тази причина софтуерът, за който става дума, е добре подплатен и с 
колоритни “банки” от електронни, най-често семплирани инструменти, широко 
застъпени в народната музика на различните етноси по цял свят и в т.нар. по-леки 
жанрове. Редом с това, присъствие отбелязват и звуковите ефекти подходящи за 
по-комерсиални цели или такива с илюстративен характер влизащи в руслото на 
така наречения “саунд дизайн”.

 Една приложна оркестрация предполага бърз достъп до същината на 
предмета в относително кратки срокове на запознаването с принципите и 
практиките за осъществяването на целите.  Намесвайки отново понятието 
“приложност” и добавяйки я към оркестрацията в една съвкупност с компютърния 
нотопис в рамките на обучителна програма от само един семестър, трудно бихме 
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могли да очакваме достижения на студентите близки до тези на великите майстори 
на оркестровата звучност като Рихард Вагнер, Ектор Берлиоз, Густав Холст, 
Рихард Щраус, Морис Равел, Ян Сибелиус, Антон Брукнер, Густав Малер, 
Дмитрий Шостакович и много други.    

 В експериментите с озвучаването на вече готови партитури винаги е стоял 
първият и изконен въпрос “как и на каква база” са основани тези взаимни 
преплитания водещи до релевантността, за която става въпрос.

 Отговорът е в разбирането и натрупания слухов и технически опит от 
страна на студентите, базиран вече на новите познания в тясна връзка с 
въвеждането на нотния материал и начина на функциониране на софтуера като 
цяло. 

 Като пояснение към смисъла на последното се влага разбирането, че 
всички компютърно базирани програми за нотиране са базирани на т.нар. MIDI 
имплементация –  т.е. на дигитализирани събития със статус съответстващ на 
заявките, които софтуерът получава от входните устройства по интерфейса. Това 
могат да бъдат мастер-кийборди, синтезатори, обикновени компютърни 
клавиатури, инструменти – било те струнни (най-често плектрумни) или духови с 
преобразуватели на аналоговия сигнал по MIDI, както и ударни инструменти с 
тригери. Всички тези инструменти с подходящ интерфейс (т.е. устройство за 
преобразуване на аналоговия сигнал във вид на т.нар. MIDI събитие) могат да 
служат за въвеждане на нотен текст. След въвеждането на текст, той предстои да 
се редактира и от там нататък да добие вид на партитура и съответно 
инструментални щимове за изпълнителите.

Студентите преди да направят своите първи крачки по компютърен нотопис и 
приложна оркестрация вече са натрупали достатъчен опит по музикални и 
дигитални студийни технологии, наясно са как функционира MIDI системата и 
това отваря широко вратите за надграждането на своите знания.

9.14 Постигнати резултати и анализ

 Експериментът и резултатите произхождащи от него по частта “приложна 
оркестрация” остават, разбира се, в най-голямата си част на аналитично ниво. Да 
се очаква нещо повече за конкретната продължителност на курса от един семестър 
от страна на студентите, чиито цели и амбиции с приоритет са насочени към 
педагогическата практика, би било нереалистично. Но все пак досегът със звука и 
добиването на конкретни сръчности в работата със софтуера извеждат резултати, 
при които са налице нови форми на възприемане на музикалната теория като цяло. 

 По-лесно се осъществява запознаването с физическите (в смисъл 
акустически) свойства и естетически насоки, съпътстващи овладяването на даден 
инструмент като роля в оркестровата система.

 Самата представа се обогатява и с това какво е подходящо, какво е трудно 
или направо какво трябва да се избягва да се задава на определен инструмент.
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 На трето място в експеримента със замяната на дадени инструменти с 
такива от други оркестрови групи (например струнни с духови) се намира 
правилното решение за балансиране на звука благодарение на почти 
неопосредствания досег с всички компоненти на общата сонорност. Правя 
недвусмислената уговорката казвайки “почти”, тъй като все пак става дума не за 
живи инструменти, а за семплирани, макар и с качество, при което добре обигран 
слух трудно би разграничил фрагмент изпълнен на живо от такъв просвирен от 
семплирани библиотеки.

 Другия положителен резултат е в това, че вместо да се записват на хартия 
и на нотно петолиние, нотите са въведени за относително кратък период и 
софтуерът позволява при неудачно интерпретиране да бъдат направени бързи 
корекции. Същата тази ситуация приравнена към метода с писането на ръка 
винаги е обвързана или с много допълнителна работа или с деструктивна намеса, 
което рефлектира върху естетическата страна при работа с подобни “надраскани” 
от промени партитури.

9.15 Потребности на изпълнителската оркестрово-диригентска 
практика

 В момента, изхождайки от опита си в тази сфера, няма нито един оркестър 
или диригент, които да предпочитат да свирят от партитури или оркестрови 
щимове писани на ръка. Изключват се ситуациите, при които нотите са на 
композитори, които не са сред живите или техните наследници не са в състояние 
да ги приведат в съответния подобаващ вид. 

 Друга позитивна страна след усвояването на предмета е промяната на 
разбирането за работа с множество дигитални формати, архиви и постигането на 
умения при тяхната конвертируемост в зависимост от належащите цели.  

9.16 Конвертиране на данните

 Студентите с приповдигнатост изразяват задоволство от това, че написана 
от тях музиката под формата на нотен текст посредством “Финале” или какъвто и 
да било друг съвременен софтуер, може да се просвири не само със софтуера, с 
който е създадена, но вече (след експортирането ѝ в MIDI формат) и от всякаква 
друга DAW (Digital audio workstation) система. 

 По време на процеса на усвояване на компютърния нотопис една от 
задачите, която още в самото началото се поставя, е да се отворят и редактират 
чрез софтуера за компютърен нотопис вече изработени стандартни MIDI файлове 
(формат 1). Съпоставяйки тези изисквания вече при работата по втория раздел на 
предмета – “Приложната оркестрация”, целта е точно обратната –  след като 
нотите са налице написаното трябва да се изпълни с помощта на VST 
инструменти. Реално погледнато, процесът е отворен по своята същност – почти 
без значение е коя от формите би била на първо или второ място. Всичко се 
определя от целите, за които ще се използва софтуера. 
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 Тази многопосочност на резултатите е положително доказателство за 
преливането на вече достигнатите от студентите технологични сръчности в 
процеса на усвояване на знанията свързани с програмите за компютърен нотопис. 

 На въпроса “бихте ли се върнали отново към писането на ръка, или иначе 
казано, кое бихте предпочели – молива и гумата или мишката и клавиатурата на 
компютъра” – отговорът бе в полза на новите технологии, но с уговорката, че това 
е бързият и лесен начин за естетическо предаване на вече изяснена музикална 
мисъл. Ако става обаче дума за композиране, каквито способност проявяват част от 
студентите, тогава отговорът е: “предпочитам молива и гумата, но после отново 
сядам на компютъра да запиша вече композираното”.

 В това едва ли може да се търси противоречие. Дори илюзионистите са 
казали, че “ръката е по-бърза от очите”. Т.е. записването на поредица от ноти при 
композиране (при това съвсем логично без да се търси визуалната естетика на 
момента) е въпрос на съхраняване на концентрацията и следване на мисълта по 
най-естествения ѝ начин. Това важи в най-голяма степен в случаите, при които 
композиторът пише своята музика дори без да ползва инструмент (имам предвид 
пианото), осланяйки се изцяло на своя вътрешен слух и едновременно с това на 
своята теоретична подготовка и практическите си умения. 

 Що се отнася обаче до композиране на музика посредством свирене на 
MIDI инструмент – синтезатор, MIDI клавиатура, китари с MIDI конвертори и 
т.н., то тогава молива и гумата при тези студенти остава или в спомена им за 
детските им години когато са писали ченгелчета и оцветявали по контур... или в 
кутията с дърводелските инструменти, ако въобще тези които са се отдали на 
композиране разполагат с такава за обичайните домашни ремонти. И в това няма 
ирония. Причината е, че времето от момента на експонирането, т.е. просвирването 
на определена музикална мисъл посредством MIDI интерфейс до съхраняването ѝ 
е изключително кратко. Нещо повече дори – създавайки паралел с методите на 
работа и обучение на студентите от преди години, целия мисловен и теоретико-
познавателен материал бе преподаван посредством звукова илюстрация на пиано, 
тъй като използването на оркестър, който да бъде на разположение, могат да си 
позволят много малко учебни институции. 

 В случая не става дума за противопоставяне, а за надграждане на методите 
за предаване на практически умения. Човек е устроен така, че непрекъснато 
сравнява, съпоставя, премисля и определя избора си спрямо потребностите си. 
Безспорна потребност е натрупването на максимум знания и умения в колкото се 
може по-сбити времеви рамки. Работата във виртуалната среда на софтуера за 
компютърен нотопис предлага именно това съкращаване на пътя от формирането 
на представи до намирането на ориентир в креативната насока от  работа и 
обучението на студентите. Макар и да не учат композиция (студентите във ФНПП, 
катедра Музика), почти всеки от тях под една или друга форма е ставал съзидател 
на някаква музикална мисъл. 

 Връщайки се към ползването на MIDI интерфейс и в продължение на 
съпоставките от миналото, най-важното което може да се каже е, че при този вид 
креативна дейност се избягва необходимостта от въображаемо трансформиране на 
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определена звукова имагинерност в друга такава (тембърът на пиано да се заменя с 
тембъра на цигулка, фагот и прочее).  Като база преди най-често се е тръгвало от 
точно от тембъра на пианото, както е било при повечето форми на обучение по 
музикална теория на времето, за да се създаде представа, поне хармонична и 
“обрисувателно” близка до това, как една партитура би прозвучала изпълнена в 
оркестър или насочвайки нещата към аранжимента – “раздадена” по партии за 
поп- джаз- или фолклорен състав. През изминалите векове представянето на 
симфоничните произведения от страна на композитора пред издателя или тесен 
кръг съмишленици е ставало само по този начин. Всичко се е свирело само на 
пианото. Също така, бих казал, че не е отминало и чак толкова отдавна времето, 
когато по същия образец студентите по композиция представяха по време на 
дипломна защита композициите си за оркестър под формата или на клавирно 
извлечение или като редакция за две пиана. 

 Безспорните предимства на новите методи на обучени при всичките си 
стремежи обаче не дават пълно съответствие на 100% между изградените 
представите и реалността, говорейки за преподаването на оркестрация. Такова не 
може да има никъде, дори и в изпълнението на едно и също произведение от два 
различни ансамбъла на живо. Но тук, при работата с компютърния софтуер, 
моделът е доста по-улеснен – поне що се отнася до изграждането на слухов опит и 
достигането на крайната  цел – съответствие между нота-звук-тембър. Не 
споменавам останалите музикално изразни средства като динамика, темпо, 
хармония, преобладаващото положение на звука по височина – т.е. тесситура, 
контрапункт и други, защото те са в съвкупност при процеса на писането на ноти 
на компютър и тяхното звуково илюстриране. 

 Експериментът направен със студентите в посока овладяване на основни 
принципи на приложната оркестрация бе свързан с обобщението “добиват ли 
слухова представа за това, което пишат” (в конкретния експеримент това е 
музикално построение за относително малък състав) и как съпоставят процесите – 
от една страна с молив, гума и лист и същото, само че вече на компютъра и с 
нотната програма. Въпросът е “Дали им звучи това което изписват?”

 Отговора в първия случай (с молива, гумата и листа) е: “не, нищо не ми 
звучи” докато преписвам на листа, освен отчасти и то ако инструментите не са ми 
познати предварително”.

 Втория едва ли се нуждае от преекспониране на положителния отговор. 
При така направената съпоставка става ясно, че всичко което се експонира на 
дисплея (и докато се въвежда се озвучава от програмата) “звучи” (почти) така, 
както и в реална акустична среда, бивайки изпълнено от живи инструменти. 
Сравнението е с аудио запис на CD на същия откъс.
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9.17 Клавирно извлечение

 Приложната оркестрация засяга и придобиването на още една 
практическа сръчност при обучението по музика. 

 Съобразявайки се с учебния материал и техническата базата в училището 
където работи, всеки един преподавател по музика е изправен пред 
необходимостта да илюстрира пред учениците как звучи даден тон (най-вече като 
тембър и по височина), интервал, акорд, мотив, определена музикална фраза или 
по-голямо построение, било то цяла песен, инструментален съпровод или пиеса за 
различни инструменти. 

 Той/тя трябва да намери начин как да я представи пред аудиторията 
посредством наличните средства, с които разполага, визирайки пианото като 
инструмент, с който най-често е оборудван кабинетът по музика. 

Какъв е приноса на приложната оркестрация съотнесена към тази тема?

 В академично обучението по оркестрация, заедно с четенето и свиренето 
на хорови и оркестрови партитури, винаги присъстват и заданията за създаване на 
т.нар. клавирно извлечение. То обикновено пресъздава в синтезиран вид цялата 
музикална фактура на произведение композирано за камерен или по-голям състав. 
За да се подготви подобно извлечение, при все че не всички партии могат в редица 
от случаите да се изсвирят само с две ръце на пианото, се налагат някои промени в 
нотния текст, при които тонове от по-високи или по-ниски октавови групи се 
изпълняват на места върху клавиатурата, където това е по-удобно. От друга страна 
партии, чието разположение не е характерно за пианистичната техника се 
редуцират до вариант за тяхната изпълнимост, като някои тонове се пропускат, 
особено такива, които биха били туширани в общата звукова маса, както и 
окрупняването на акордови тонове до физическата възможност да бъдат изсвирени 
на пианото. Това са в най-синтезиран вид условията, които стоят пред един 
образован музикант, изправен пред необходимостта да пресъздаде в пианистичен 
вид произведение, което в оригинал е композирано за по-голям състав.

 Сравнявайки тази дейност с по-горе описаната (свързана с раздаването на 
инструментални партии) тук нещата са поставени точно на обратния принцип.

 Макар и да не се предполага, че един преподавател по музика ще бъде 
изправен пред необходимостта да изсвири на живо пред учениците дадена 
симфония на Моцарт, вместо да я пусне да звучи от аудио уредбата, то от 
практична гледна точка сръчностите и уменията за създаване на клавирно 
извлечение имат пряк досег например с илюстрирането на една детска пиеса за 
няколко инструмента, свирещи заедно – да кажем: триоли, металофони, блок 
флейти и др. 

 Софтуерът за компютърен нотопис позволява при наличието на фактура с 
по-рехава плътност да се създаден автоматично клавирното извлечение, като по 
този начин преподавателят може без особено затруднение при четенето на всички 
партии да ги илюстрира на обучаващите се като ги изсвири на пианото.
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Единственото необходимо условие при ползването на нотната програма е да се 
зададе междинен тон спрямо лява и дясна ръка като отправна точка, според която 
програмата ще раздели тесситурата за лява и дясна ръка.

 Няма съмнение, че след автоматичното изпълнение на този процес е добре 
да бъде направена известна редакция, която би имала за цел да спомогне за по-
голямата прегледност на нотния текст при интерпретацията впоследствие. 

 Освен това, изхождайки от трудността на фактурата и темпото, 
редуцирането на тоновете по ритмични стойности също може да бъде взето 
предвид с цел допълнително улеснение при просвирване на клавирното 
извлечение от преподаватели с по-скромни пианистични способности, макар че 
като цяло пиесите за детски ансамбли са достатъчно семпли и това едва ли би 
могло да се приема като задължително условие. По-скоро подобен похват би имал 
отношение при работа с произведения от вокално-инструменталните жанрове, при 
които сложността на тематичните линии и броя на инструментите е значителен по 
обем.

 Въпреки това, тази опция в програмите за компютърен нотопис присъства 
така или иначе и нейното използване винаги е добре дошло в подходящия момент.

 Както при по-горните експерименти с набора на нотен текст и 
озвучаването му, така и тук корекции могат да бъдат направени на база за аудио 
сравнение с това, което е написано и как то се пресъздава в реални измерения, т.е. 
какво се чува от написаното. При нужда винаги могат да се правят промени, 
добавяне на нови тонове, дописване на линии, за които ще се знае, че са водещи 
или съпровождащи – най-често ударни инструменти без определена височина на 
звука. Такива са барабан, кастанети, дървени блокчета и т.н., които по обясними 
причини няма как да се изсвирят пълноценно на пианото, освен с маркиране по 
корпуса.

*   *   *
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Едва ли някой, било поради консервативни или други нагласи, би 
контрирал подобен тип методика на обучението – т.е. с използването на най-
съвременните средства средства, при все че стремежите на сегашните студенти да 
бъдат обучавани именно с най-новите технологии (и които едва ли ще останат в 
бъдеше само на това равнище) е недвусмислен, съдейки по наблюденията  
направени по време на упражненията по предмета.                     

 Ясната представа как звучи даден инструмент, регистриран (записан) в 
реална среда (най-често в такава, в която се провеждат рекординг сесии – 
концертни зали или големи филмови студия), е гаранция за добиване на трайни и 
ясни акустични представи. При обучението по оркестрация преди десетки години, 
самите инструменти бяха “разказвани” – много се пишеше за това какво 
представлява техния звук. И за Моцарт се пише само хубаво, но е още по-хубаво 
когато зазвучи гениалната му музиката. Тогава отведнъж писаното и казаното 
могат да се забравят, защото музиката, както споменавам в една от тезите си, е 
изкуство, което не се нуждае от посредници за да бъде прието; изкуство, което е 
насочено към човешките сетива, а не рационалност сама за себе си, макар че 
последната може да присъства в процеса на съзиданието, най-малкото 
допринасяйки с познанията по всички музикално-теоретични дисциплини взети 
заедно. 

 Така че слуховият опит е първото стъпало при обучението по 
оркестрация, макар и наречена приложна, поради факта, че за един семестър няма 
физическо време за обхващане на цялостните процеси. Това е предизвикателството 
пред педагогическата колегия – липсата на време, спецификата на материята и 
възможностите на електронното дистанционно обучение. 

 Тъкмо натрупването на този слухов опит лесно и неопосредствано от 
много думи може да се добие чрез ползването на нотиращ софтуер и някои 
помощни семплирани звукови библиотеки. Всичко е въпрос освен на време, но и на 
опит, а преди опитът или поне заедно с него, стои анализът на звуковата среда. По 
този начин достъпът до намирането на преките пътища към това “как” е 
неимоверно пряк и съкратен благодарение на използваните дигитални студийни 
технологии, интердисциплинарни връзки в рамките на обучението по теория на 
музиката, обединени от софтуера за компютърен нотопис и други програми 
базирани на MIDI протокол.  

 Разбира се не бива да се гледа прекалено едностранчиво на метода с 
показването и озвучаването на вече изписани като ноти музикални примери. 
Знанията винаги трябва да вървят ръка за ръка и с теоретичната основа, зададена 
в учебниците или в дистанционните ресурси като паралелна и алтернативна форма 
на обучение. Това е така, защото същите тези знанията се основават на трайната 
памет. В музикалната практика това най-често е двигателната (памет), а тя е 
следствие на закодираните команди (дори и под формата на генериране на MIDI 
съобщения (имплементации)), които музикантът изпълнява докато музицира (в това 
число и на дигитален инструмент). 
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ПРИНОСНИ МОМЕНТИ

В този дисертационен труд могат да бъдат обобщени следните приносни моменти: 

• направен е исторически преглед и анализ на зараждането и развитието на 
нотописа от гравюрата до съвременната нотна типография посредством 
компютърен софтуер

• анализирани са предпоставките и наличието на междупредметни връзки при 
музикално-теоретичните дисциплини 

елементарна теория – солфеж

солфеж – хармония

хармония – полифония (контрапункт)

инструментознание – оркестрация

оркестрация – компютърен нотопис

компютърен нотопис – методика на обучението по музикално-
теоретични дисциплини.      

• изведен е методически модел на обучение по компютърен нотопис и приложна 
оркестрация

• създадени са петнайсет методически единици – ресурси за дистанционно 
обучение по дисциплината компютърен нотопис и приложна оркестрация
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ПУБЛИКАЦИИ ПО ТЕМАТА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

MOODLE:

http://moodle.e-center.uni-sofia.bg

http://moodle.e-center.uni-sofia.bg/course/view.php?id=330

Клавирни извлечения:

Ingomar Grünauer, Oper “Cantor”,  Opernhaus Halle, 

© 2005 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz; Nº 51 727

Aribert Reimann, Oper “Medea”,  Wiener Staatsoper, 

© 2010 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz; Nº 53 069

Aribert Reimann, Oper “Der Eindringling”, Deutsche Oper Berlin, 

© 2014 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz; Nº 54 708

Dieter Schnebel, Oper “Kinder / Musik”,  Alte Oper Frankfurt, 

© 2016 Schott Music GmbH & Co. KG, Mainz; Nº 56 957

Giorgio Battistelli, Opera “CO2” ,  Teatro alla Scala, Milano,

© 2015 Casa Ricordi; 

Giorgio Battistelli,  Opera “Lot”,  Staatsoper, Hannover

© 2016 Casa Ricordi; 
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