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Докторантът Веселин Христов Караатанасов е роден на 7 юли 1966 

г. в гр. Горна Оряховица. През 1985 г. завършва Средното музикално 

училище “Панайот Пипков” в гр. Плевен, а през 1991 г. и Държавната 

музикална академия “Панчо Владигеров” - специалност „Композиция“. 

През 1991-92 г. в Кралската консерватория гр. Хага, Холандия, 

докторантът специализира композиция, компютърна и електронна музика. 

Завършва майсторски клас по композиция при ДМА в София през 1993 г. 

 

Представеният дисертационен труд е приложно-реализиращо 

изследване с богата практическа част, подкрепяща теорията в основата на 

изследваната област. 

Общият обем на дисертацията е 380 стандартни страници. 

Разработена е в три глави с увод, заключение, литература (23 заглавия и 6 

клавирни извлечения, онлайн ресурси в електронен курс). 

Направена е аргументация за избора и актуалността на темата. 

Научният статус на изследването е очертан пестеливо, но в 

съответствие със спецификата на темата.  



Във фокуса на вниманието се намира изучаването на нотопис и 

приложна оркестрация в дигитална среда, както и използването на 

специализирани приложни програми. Те се разглеждат на фона на 

обучението на студенти от магистърска степен.  

В хода на изследването, авторът представя възможностите на 

софтуера за компютърен нотопис Finale, като основа за провеждане на 

експерименталното обучение. Направен е опит да се представи методика за 

използване на програмата, на основата на съвременни теории и концепции. 

Създаден е електронен курс в платформата за електронно обучение 

MOODLE. 

 

Характеристика на изследването 

В последните години се появиха предпоставки за превръщането на 

компютъра в динамична сила за обучение, чрез прибавяне на нови и нови 

компютърни средства. Те стоят в основата на такива специфични дейности 

като компютърното музикално нотиране.  

Уводът въвежда читателя в съдържанието на дисертационния труд. 

Разглежда се необходимостта да се изследва и разработва проблема за 

изучаването на нотописа по един съвременен начин, за овладяването на 

нови и съответстващи на съвременността умения на обучаемите.  

В първа глава се прави задълбочен анализ и преглед на историята и 

предпоставките за възникване на нотното писмо, както и съвременните 

софтуерни технологии. Разгледани са с много подробности техническите 

детайли на компютърния нотопис, като специфични за компютърния 

музикален софтуер.  

Във втора глава е представен методическият модел на курса за 

обучението по компютърен нотопис и приложна оркестрация. Той е 

обособен в 15 части, съответстващи на отделните теми в курса на 

обучение. Много подробно е описан инструментариумът на програмата за 



компютърен нотопис. Изяснена е подобаващо и същността на софтуерното 

приложение Finale в обучението на студентите-магистри, спецификацията 

на дейностите, включени в приложението.  

Третата глава е посветена на анализа на резултатите от 

проучвателната работа. Представените резултати подкрепят тезата, че 

компютърният музикален софтуер предоставя практически неограничени 

възможности за създаване и обработка на нотни текстове. 

Авторефератът в голяма степен отразява основните положения на 

дисертационния труд. 

 

Приноси 

1. В дисертацията е изследван е един много интересен, съвременен и 

значим проблем – използване на съвременни компютърни технологии в 

обучението на студентите по музика. 

2. Направен е опит да бъде интерпретиран по нов начин важен за 

съвременното обучение с интегриране на информационните технологии 

въпрос – посредством тези програми компютърният нотопис, най-вече в 

частта си на приложната оркестрация, застава в пряка взаимовръзка с 

наученото по учебните дисциплини, засягащи дигиталните и 

мултимедийните технологии. 

3. Извършена е значителна по обем и мащаб проучвателна работа. 

4. Изяснени са по-важните особености в приложението на софтуерни 

програми в обучението по солфеж и оркестрация. 

5. Представен е специално разработен електронен курс, който е част 

от работата по проект 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”, който считам за един от 



основните приноси в работата, тъй като чрез него се извършва същинското 

операционализиране на дидактическите цели в учебния процес. Курсът е 

апробиран със студенти. На тази основа са направени важни изводи и 

препоръки за методиката на обучение. 

 

Критични бележки и препоръки 

При четенето на дисертационния труд се откриват и някои 

недостатъци. За да бъде спазена обективността, ще си позволя да ги 

спомена. Кратко представени, те са: 

1. Не е добре представена процедурно-методическата 

характеристика на изследването. Също така, не са ясно откроени и 

систематизирани най-характерните опитни промени и аспекти на 

изследването, намерили място в този труд.  

2. Забелязва се голям дисбаланс в обема на текста при отделните 

структурни части на изложението – втора глава е почти 300 страници, а 

първа и трета – съответно по около 20 и 30. 

3. Не са очертани ясно логическите преходи между отделните 

структурни части на дисертацията. 

4. Изводите и резултатите не са в пълно съответствие с 

характеристиките на изследването и приетата хипотеза. 

 

Заключение 

Изследването е смело и оригинално. Не може да не се отчете фактът, 

че докторантът е овладял и представил изключително детайлно с почти 

маниакална прецизност всички възможности на софтуера Finale, което е 

изключително сложно и трудно, и надхвърля очакванията за такъв род 

трудове.  



Като цяло, дисертацията се отличава с оригиналност и съвременно 

звучене. Новият опит на докторанта, получен в резултат на извършената 

проучвателна работа, прави Веселин Караатанасов един компетентен човек 

с уникална смесица от умения – от областта на обучението по музика 

(солфеж, нотопис, оркестрация, композиция) и приложен софтуер за 

музикално-теоретичните дисциплини за обучението на студентите.  

Представеното дисертационно изследване е актуално и значимо. То е 

в съответствие с новите реалности и потребности в теоретичен и 

приложно-практически план. Работата може да се развива, усъвършенства 

и надгражда за целите на обучението по солфеж и оркестрация. 

Във връзка с всичко казано до тук, имам основания да предложа на 

уважаемото жури да присъди на Веселин Христов Караатанасов 

образователната и научна степен  „доктор”. 

 

 

17.03.2016 г.                                           Рецензент: 
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