
 

СТАНОВИЩЕ 

oт проф. Симеон Борисов Щерев 

НМА „Панчо Владигеров” 

 

относно дисертационен труд на тема: „Музикотерапията в социалната 

практика – фактор за успешна социализация и ресоциализация на 

личността (Социализиращи функции на музикотерапията при деца със 

специални образователни потребности)” 

 

за присъждане на образователна и научна степен „доктор” в 

професионално направление 1.3 Педагогика на обучението по музика 

(Методика на обучението по музика) 

 

представен от Биляна Валериева Николова, докторант в катедра 

„Музика” към Факултет по начална и предучилищна педагогика на СУ 

„Св.Климент Охридски” 

 

 

Запознах се доколкото е възможно с огромния, много подробен 

труд на Биляна Николова. Тя е положила неимоверни усилия и е 

постигнала завиден резултат. 

В част първа тя анализира същността, схващанията и значението 

на този процес. Отбелязва много точно, цитирам „Целта е разкриване 

на механизмите за изграждане на личностна идентичност, развитие на 

социални умения и компетентност у деца със специални 

образователни потребности като резултат от музикотерапевтично 

въздействие”. 

Основно нещо е да се разработи терапевтичен план съобразно 

индивидуалните потребности за отделните участници. Невъзможно е 



група от 10-15 деца да усвои по еднакъв начин един вид музика за 

изграждане на естетически стойности. Семейството е мястото за 

усвояване на определени предпочитания у децата. Връзката с 

родителите също е важен момент при музикотерапията. 

Авторката разглежда и анализира трудностите при дефинирането 

на музикотерапията. Терапия по принцип означава лечение. НО! За да 

има лечение трябва да има заболяване. Хората от всички възрасти 

ходят на концерти, слушат музика на запис, изобщо докосват се до 

музиката поради лична необходимост. Ако музиката е хубава и 

изпълнението добро, хората си тръгват в добро настроение, освободен 

дух, разтоварени от ежедневните си проблеми. Авторката уточнява 

„лечение на умствените и психологически разстройства”. 

Връщам се отново към дефинирането на понятието 

музикотерапия. От хилядолетия музиканти, философи се опитват да 

изградят общо и пълно определение за музиката. Биляна цитира много 

умело определения на различни институти – що е това музика. 

Формулировките за това предизвикват повече въпроси, отколкото 

отговори. По какви критерии се определя организацията на тоновите 

последования, симбиозата между вертикални и хоризонтални 

построения. Кое определя формата като красива, ролята на емоциите, 

на естетическия смисъл. Няма точни отговори, затова има теории и 

научни трудове. 

В исторически план проблемите са представени много подробно 

и интересно. Нотописа в Китай, а по-късно и в Гърция. Божествената 

музика в Гръция и в Римската империя. За съжаление звуковата 

същност на древното музикално изкуство е мистерия. Няма артефакти, 

както в другите изкуства. Музиката е ефирна, тя  е най-

нематериалното изкуство. Невъзможно е било изпълненията на певци, 

инструменталисти да бъдат регистрирани по някакъв начин. 



Убеден съм, че музиката е действала терапевтично върху хората 

от древни времена и до днес. Единствено хубавата, естетически 

издържана музика може положително да въздейства върху душевното, 

емоционалното състояние у човека. Тя помага да се освободим от 

негативите, натрупани в ежедневието. 

Трудът на Биляна Николова има изключително висока стойност 

със своя обем, богатства на примери, личен анализ и заключения. Той 

може да бъде полезен за преподаватели, доценти, професори в 

тяхното благородно дело – създаване на положителни навици и 

правилен естетически вкус в своите възпитаници. 

Горещо препоръчвам на уважаемата комисия да присъди 

образователната и научна степен „доктор” на Биляна Валериева 

Николова. 

 

                                                   

                                                 С уважение: 

 проф. Симеон Щерев 


