
С Т А Н О В И Щ Е 

от Атанас Николов Атанасов, професор в 
Национална музикална академия „Проф. П. Владигеров” 
относно дисертационния труд на Ангел Тодоров Добрев 

„Иновации за стимулиране на интерес към българския 
музикален фолклор в условията на неформално образование“ 

за присъждане на образователната и научна степен 
„Доктор” в професионално направление 1.3. 
Педагогика на обучението по (Методика на 
обучението по музика). 

 
 Дисертационният труд на Ангел Добрев „Иновации за 
стимулиране на интерес към българския музикален фолклор в 
условията на неформално образование“ представлява 
задълбочено научно изследване върху някои проблеми на 
съвременното образование и по-конкретно влиянието на 
специфични занимания с музикален фолклор върху формиране и 
изграждане на личности с национално самосъзнание. 
 
 Ангел Добрев е завършил Средно музикално училище в гр. 
Котел със специалност гъдулка и Академия за музикално, 
танцово и изобразително изкуство – гр. Пловдив със специалност 
„Музикална педагогика”. Неговите интереси са насочени както 
към българския фолклор, така и към народното творчество в 
други държави. Автор е на голям брой композиции в различни 
жанрове и за различни формации, а също и на голям брой 
аранжименти. Работи в Оркестъра за народна музика при БНР и 
преподава във Факултета по начална и предучилищна педагогика 
в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. Съчетавайки 
дейностите на изпълнител, композитор и педагог, Ангел Добрев 
се насочва и към научна дейност, като използва своя богат 
професионален опит за конкретизиране темата на научния си 
труд. 
 
 Дисертационният труд е отлично структуриран и съдържа 
увод, три глави, заключение, библиография и приложения. 
Изборът на темата е сполучлив поради актуалността на 
въпросите, разглеждани в отделните глави на научната 
разработка. Този избор е отлично мотивиран в уводната част, 
убедително са представени обектът и предметът на изследването, 
а също поставените цели и задачи, както и методите за тяхната 
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реализация. Формулирана е основната работна хипотеза, касаеща 
стимулирането на интереса на подрастващите към българския 
музикален фолклор. 
 
 Авторът Ангел Добрев в своя дисертационен труд прави 
прецизен анализ на състоянието на съвременната образователна 
система, свързвайки я както с постиженията от недалечното 
минало, така и с проблемите на образованието в световен мащаб. 
Обърнато е специално внимание на ролята на съвременните 
технологии и комуникации и процесите, произтичащи от тяхното 
бурно навлизане в живота на подрастващото поколение. Не бих 
искал да изброявам конкретните подточки на всяка глава от 
дисертационния труд – те следват своя логичен ход и са 
изпълнени със съдържание. Добре замислени и отлично 
изпълнени – това може да се каже и за всички параграфи. 
Изхождайки от познието за мястото на музикалното възпитание в 
съвременността и обосновавайки се теоретически, авторът 
насочва своето изследване към практиката. Обърнато е внимание 
на спецификата на неформалното образование, като изследването 
се насочва конкретно към музикалния фолклор и неговата роля за 
изграждане на националното самосъзнание. Определени са 
основните компоненти, характеризиращи музикално-
педагогическата система, а именно: системо-пораждащ 
компонент, системо-образователни компоненти, системо-
съдържателни компоненти, процесо-реализиращи компоненти и 
технико-технологични компоненти. За възпитението на 
подрастващите и създаването на интерес у тях към музиката и по-
конкретно към музикалния фолклор е изяснена ролята както на 
семейната среда, така и на обществената среда, социалните 
институции и обучението в детските градини и учебните 
заведения. 
 
 Разбира се, обърнато е внимание на съвременните 
компютърни технологии, заемащи съществено място в живота на 
съвременния човек и особено на младото поколение. 
 
 Важно място в дисертационния труд заема 
експерименталното изследване, проведено от автора Ангел 
Добрев. Добра планирано и прецизно изпълнено, това изследване 
дава възможност да бъдат представени обобщени резултати 
относно ролята и мястото на българския музикален фолклор в 
съзнанието на децата от изследваните групи, а също и начините 
за повишаване на техния интерес към музиката. Подчертавам 
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значимостта на изводите, направени в Трета глава на 
дисертационния труд. 
 
 Като цяло основните научни и научно-приложни 
постижения в дисертационния труд са ясно формулирани в 
изброените от автора приносни моменти. Считам, че трудът 
отговаря на критериите и показателите за придобиването на 
образователната и научна степен „доктор” съгласно Закона за 
развитие на академичния състав в Република България и 
Правилника за неговото приложение. 
 
 Моето мнение е, че такъв вид изследване като обхват на 
специфична тематика се прави за първи път в България. 
Значимостта на дисертационния труд е както в областта на 
научните изследвания, така и в чисто практическата дейност, 
свързана с обучението на подрастващото поколение и 
дейностите, свързани с формалното и неформално образование. 
Точно затова считам, че трудът може да се ползва не само от 
тясно специализирана аудитория, а и от по-широк кръг читатели 
(не само педагози и музиканти), интересуващи се от тази 
проблематика. 
 
 В заключение бих обобщил: дисертационният труд на 
Ангел Добрев „Иновации за стимулиране на интерес към 
българския музикален фолклор в условията на неформално 
образование“ представлява ценно изследване и има приносен 
характер както с отделни елементи и изводи, така и като цяло. 
Давам положителна оценка за представения дисертационния 
труд и предлагам на научното жури да присъди на Ангел 
Тодоров Добрев образователната и научна степен „Доктор”. 
 
 
 

   
 

Проф. Атанас Атанасов 
 
 
 
София, 24.02.2015 г. 


