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          Димитър  Дамянов  Димитров  е  роден  на  17. 04. 1978 г.  В  периода  1996-2000 г.  

е  студент - ОКС –„Бакалавър”  в  СУ „Климент  Охридски”, ФНПП.  През 2000-2001г.  е  

магистър  в  програмата  на  СУ „Климент  Охридски”. От  2010г.  е  докторант  в  същия  

университет. 

          Като  студент  в  СУ „Климент  Охридски” Д. Димитров  прояви  качества  на  човек  

с  музикални  способности и  широки  интереси, които  му  позволиха  едно  ускорено  

възходящо  развитие  с  перспективи, които  естествено  доведоха  до  магистърската  

степен  и  последвалата  докторантура.  Систематично  и  целенасочено  овладяваше  

знания  и  постепенно  изграждаше  основата  за  теоретично  и  научно  мислене,  

предпоставките  за  работа  на  по-високо  равнище  в  един  дисертационен  труд. 

Паралелно  с  това  се  развиват  и  неговите  педагогически  дадености  и  умения,  

благодарение  на  работата  му  като  преподавател  по  музика  през 2000-2002г.  в  74  

СОУ „Г. Делчев”- София,  след  това  в  СМГ „Паисий  Хилендарски”  през  2002 – 2012г.  

Така  се  формира  мисленето  му  на  педагог,  непосредствено  свързан  с  учебния  

процес  и  наблюденията  му  върху  учениците, техните  емоционални  реакции  и  

отношение  към  музиката, набира  значителен  практически  опит. Посетих  водените  

от  него  занимания  по  музика  и  имам  непосредствени  впечатления  от  работата  му  



на  педагог  и  диригент, който  създава  атмосфера  на  освободеност, без  

дидактическа  поучителност  и  натрапчивост, предразполага  учениците  към  

творческо  мислене  и  към  художествена  активност.  

          Освен  водените  от  Д. Димитров  занимания  с  деца  от  предучилищна  възраст  

и  занимания  по  музика  в  I – IX клас, той  създава  и  ръководи  инструменталната  

формация  „Пламък”, също  така  е  диригент  и  художествен  ръководител  на  духов  

оркестър, на  състави  от  София,  Перник и  Монтана. Владее  добре  пиано  и  свири  на  

духови  инструменти, има  големи  технически  умения  и  знания  за  конструиране, 

поддържане  и  усъвършенстване  на  някои  музикални  инструменти.  Към  неговите  

технически  умения  и  компетенции  следва  да  се  причислят  работата  с  компютърни  

програми /указани  точно  в  биографията  му /, както  и  отличното  владеене  на  

немски,  руски  и  английски  език. Ръководител  е  на  проект”Успех”, свързан  с  

иновационни  музикално-педагогически  технологии. Завършил  е  успишно  

квалификационен  курс  по  музика  в  гр. Blankenburg – Германия. 

          „Съвременни  измерения  на  художествените  музикални  дейности” е 

дисертация, обобщаваща  музикалните  дадености  и  способности, техническите  

знания  и  умения  с  педагогическия  опит  в  нетрадиционен  план, излизащ  от  

рамките  на  шаблонните  решения, които  в  последно  време  насищат  пространството  

около  нас.  Поставена  е  амбициозна  цел: иновационни  технологични  решения, 

„каквито  до  сега  не  са  правени”. Актуалността  на  темата, нейната  теоретична  и  

практическа  значимост  не  подлежат  на  съмнение, особено  днес, когато  във  време  

на  технически  открития  и  иновации  творчеството  и  художественото  мислене  

настойчиво  търсят  нови  пътища.  Свидетели  сме  както  на  някои  действително  

интересни  и  полезни, обогатяващи  музикалния  език  иновации, но  също  така  и  на  

инвазията  на  посредствеността, която  очевидно  в  лицето  на  новите  технически  

средства  търси  съюзник за  лек  успех  и  естествено – за  по-голяма  печалба.  

          Дисертацията  е  един  сериозен  опит  да  се  разкрият  закономерностите, 

регулиращи  художественото  мислене  и  връзките  с  онези  фактори  и  сили, които  

повишават  неговата  активност  и  комуникативност, почиваща  на  ресурсите  и  

възможностите  на  нови  технологически  решения.  Те  рефлектират  в  

психологическите  механизми  на  съзнанието, в  интелекта  и  емоцията, в  условните  и  

безусловни  реакции  на  физиологичния  апарат. 

           Нетрадиционен  е  и  конструктивният  план  на  дисертацията : увод,  две  глави, 

библиография,  36 таблици  и  61 диаграми. Терминологичният  апарат  е  експониран  в  

подглавата  „Общи  понятия”, добре  е  обмислен, но  може  да  се  допълни  и  

детайлизира  по  отношение  на  „педагогически  модел”, както  и някои  

конкретизиращи  разяснения  на  т.н. „мисловна  карта”. 



            Дисертацията  съдържа  впечатляваща  по  количество  информация  и  

професионално  познаване  на  проблематиката, познаване  на  широк  кръг  

литература, на  българския  и  световен  опит  в  областта  на  музикалната  педагогика, 

владеене  на  значителна  основна  музикална  литература.   

            Изследването  се  гради  на  методология  и  методи, изложени  в  изходната  

позиция  на  дисертацията, с  диференциация  в две  групи – на  теоретичен  анализ  и  

синтез, и  на  експериментално  практическо  изследване / субективен  метод, 

психодиагностичен  и  психометричен /. Предложените  нови  методи : музикално-

театрално  пресъздаване  на  литературна  творба;  брейнсторминг;  визуализиране  на  

музика;  кароке; аудиозапис;  осцилоскоп; в  творческо  търсене  на  нетрадиционно  

звукоизвличане;  песен  на  звуков  фон;  сръчни  ръце;  мисловни  карти;  излей  

отрицателната  емоция;  свирене  със  запис;  създай  натурален  строй;  импровизация  

със  звукозапис;  импровизация-продължение  на  любима  мелодия;  емоционално  

стимулиране – очертават  контурите  на  основните  етапи  в  изследването, на  

проведената  експериментална  работа. Така,  още  в  изходния  пункт  на  дисертацията  

излиза  на  преден  план  една  от  интересните  и  приносни  страни:  разширяване  на  

методологичната  база, ”отварянето”  и  към   други  сфери  на  художественото  мислене  и  

към   извънмузикални  явления.  Универсалиите, т.н. свръхпринципи  се  проявяват  в  

различните  видове  художествена  дейност,  формират  полета  и  генерират  сили  и  

фактори, които  интензифицират  възприемането  на  информационния  поток, 

активизират  комуникативността  на  звуковата  материя. 

           При  характеристиката  на  методите, дадена  делово  при  повечето  от  тях  в  

лаконична  форма, би  могло  да  се  пожелае  в  някои  случаи  да  има  разяснения  и  

насочващи  кратки  указания. При  описанието  на  метода  „Визуализация” е  

целесъобразно  използването  на  произведения  на   композитори, чиято  музика  е  

обърната  към  видимото, към  зримото.  Какво  по-естествено  от  това  чрез  музиката  

на  Дебюси  да  се  реализира  връзката  с  импресионистите  художници   или  на  

Стравински. Привеждам  мислите  му  по  този  въпрос: „Музиката  не  само  трябва  да  

се  слуша, но  и  да  се  гледа!”.  Също  и  при  метода  „Осцилоскоп”, където  не  

случайно  стои  името  на  Е.Курт,  който  за  първи  път  въвежда  в  музикознанието  

т.н. вълнови  принцип, мелодична  вълна  в  капиталното  му  изследване  за  Брукнер. 

            В  началото  на  I глава  теоретичните  основи  на  проблема  са  разгледани  в  

широк  план  с  ракурс  от  древните  философи  до  началото  на  XX в., фокусирани  на  

художествената  дейност, ролята  и  за  формирането  на  личността, художествената  

потребност  и  феномена  художествена  музикална  дейност. Обхваната  е  

фундаментална  теоретична  литература, като  обектива  се  насочва  към  чисто  

музикалната  изразителност.  Интересните  съждения  на  Римски  Корсаков  за  

визуализирането  на  звуковата  материя, нейното  реално, мислено  и  въображаемо  

звучение, което  има  в  дълбочината  си  неизчерпаеми  ресурси, породили  



разнообразната  , богата  палитра    от  цветове  в  творчеството  на  неговите  

знаменити  ученици : Стравински  с  неговата  чувствителност  към  първичната  сила  на  

руската  фолклорна  архаика  и  Респиги – с неговото  типично, чисто  италианско  

светоусещане.  Проблемите  за  музикалния  усет, интересните  идеи  на  В.Холопова  за  

„емоция-състояние”  и  „емоция-процес”  правомерно  са намерили  място  в  тази  част  

на  дисертацията.  

            Видовете  художествени  дейности  в  музиката – възприемане, изпълняване  и  

съчиняване  на  музика  са  предмет  на  детайлизирано  изследване, представено  в  

схемата  на  стр.77. Позициите  на  Теплов, Сакач  и  Медушевски /неговата  теза  за  два  

вида  възприятие-общо  и  специфично / са  анализирани  обективно  и  точно.  При  

Медушевски  е  засегнат  и  въпроса  за  интонацията, като  фактор, съдържащ  огромен  

комуникативен  ресурс  и  семантичен  потенциал, който  като  че  ли  убягва  от  

вниманието  на  някои  изследователи.  Що  се  отнася  до  „аудиомонтажа”, 

интерпретиран  като  разновидност  на  дейността „възприемане  на  музика”, това  

буди  сериозни  възражения.  Много  отдавна  аудиомонтажа  се  практикува  в  

тонрежисурата  и  звукозаписа  като  технологична  операция, лишена  от  творчески  

елемент. 

            Възприемането  на  музиката  поставя  комплекс  от  въпроси, един  от  които  

засяга  избора,  селекцията  на  произведенията  за  слушане. Полезни  са  насоките  в  

т.н. сугестивен  подход /Маслоу, Петрушин/, ориентирането  към  форми, стимулиращи  

емоционалната  интелигентност  на  учениците.Въпросът  трябва  да  бъде  решен  

съобразно  възрастовите  особености, интересите  и  нивото  на  културата, да  бъдат  

предложени  подходящи  произведения, които  са  по  силите  и  възможностите  на  

децата.  Ярки, емоционално  въздействащи  със  своята  непосредственост  от  рода  на  

„Карнавал  на  животните”  от  Сен-Санс, „Болеро” от  Равел, защо  не  и  класически  

български  произведения  като  Тракийските  танци  на  Стайнов, или  някои  части  на  

„Бай  Ганю”  от  В.Стоянов,  които  леко  се  свързват  с  името  на  Алеко  Константинов.  

У  децата  трябва  да  се  създаде  навик  да  следят  хода  на  събитията. Категорията  

„събитийност”  има  трайно  място  във  времевите  изкуства  и  благодарение  на  

своята  универсалност  е  съотносима  в  почти  всички  сфери  на  музикалната  

изразителност : събитие  е  новият  акорд  в  хармоничната  структура,  новото  

ритмично  движение,  темпото,  смяната  на  тембъра,  смяната  на  динамиката  и  това  

следва  да  бъде  използвано  рационално  в  педагогическата  практика. 

           На  дейността  „Изпълнение  на  музика”  е  отделено  внимание  от  Далкроз,  

Е.Краус,  Шафер,  Орф.  Принципно  важни  моменти  и  идеи  се  съдържат  в  

подглавата  „Фактори, дефиниращи  художествените  музикални  дейности”,  в  

частност  опозицията”спонтанно-рационално”,  намиращи  се  в  съотношение  на  

взаимодействащи  и  взаимодопълващи  се  компоненти. 



            II глава  на  дисертацията  е  по-развита  и  поради  естеството  на  съдържанието  

си  създава  известна  диспропорция  в  общия  план,  която  има  своите  сериозни  

основания,  на  първо  място  детайлно  описаното  експериментално  изследване.  

Предложените  параметри,  показатели  и  критерии  са  в  основата  на  системност,  

която  дава  възможност  да  се  формира  пълна  и  обхватна  картина  на  описаните  

експерименти  и  резултати  от  една  обемна  изследователска  работа.  I параметър – 

социален  статус  на  майката,  II параметър  за  бащата  на  детето,  III параметър  

разглежда  особеностите  на  музикалните  интереси  на  ученика,  последван  от  

онагледяващите  таблици  /стр.120 и 121/.  

            Описаната  от  докторанта  Д.Димитров  експериментална  работа  представлява  

практическа  реализация  на  представените  в  I глава  методи,  почиващи  на  художествените  

музикални  дейности  в  съчетание  с  иновационни  технологични  решения.  

Осъществяването  им  е  възможно  при  определени  изисквания  и  предусловия,  

между  които  от  особено  значение  е  ролята  на  учителя  по  музика. Той  трябва  да  

бъде  подготвен  и  като  професионален  музикант  с  необходимата  квалификация,  с  

по-широк  поглед  и  знания  за  изкуството  и  да притежава  необходимото  равнище  

на  технически  знания  и  сръчности.  Тези  предпоставки  и  необходимостта  от  

наличие  на  съответните  технически  средства  могат  да  бъдат  приведени  в  

действие  с  очакван  ефект,  когато  учениците  разполагат  с  определен  кръг  от  

знания  и  представи.  Така  в  Експеримент  №1 – реализация  на  метода  „Музикално-

театрално  пресъздаване  на  литературна  творба,  преживяване,  желание,  картина”  е  

необходим  определен  минимум  от  знания  за  музикално-сценичните  жанрове,  за  

театралните,  литературните  и  поетични  източници.  В  контекста  на  това  би  било  

целесъобразно  едно  пояснение  за  т.н.  „колаж”  или  колажна  техника,  позната  още  

от  времето  на  Дебюси  и  използвана  в  музиката  на  XX век.  

            В  проведените  31  експеримента  са  фиксирани  онези  фактори,  които  

стимулират  и  активизират  художествените  музикални  дейности,  отключват  

вътрешните  резерви  на  емоционалния  потенциал,  разширяват  диапазона  на  

съзнанието,  на  представите.   При  експериментите  /например  в  №25 и 26  / са 

дадени  конкретни  насоки  и  указания,  свързани  с  технологични  решения,  при  №26  

готовите  стимулни  модели  се  използват  за  изработване  на  мисловната  карта, не  

са  визуални  елементи  или  пластични  образи,  а  кратки  /10-15 секунди / музикални  

фрагменти.  В  сходен  план  е  и  експеримент  №27.  Интерес  представлява  и  

експеримент  №29,  предназначен  за  онагледяване  на  основата  на  „Планетите” от  

Г.Холст.  Арсеналът  от  нови  технологични  средства   включва  фотофилтър.  А  в  

Експеримент  № 31  /педагогическа  иновация  “Караоке”/ художествената  музикална  

дейност  „изпълнение”  е  съчетана  с  плейбек  и  текст, който  се  появява на  екрана  

на компютър.  Целта  е  да  бъде  преодоляно  притеснението  при  пеене,  както  и  да  

се  стимулира  използването  на  блокфлейта. 



            Обобщените  резултати  от  експериментите  разкриват  картината  на  

психологическите  механизми,  действуващи  в  условията  на  видовете  музикална  

художествена  дейност. Многостранната  същност  на  феномена  „музикален  интерес”, 

лъчите, които  отправя  към  съзнанието  активизират  и  стимулират  развитието  на  

мисловните  процеси  у  децата. Те  не  се  ограничават  единствено  във  сферата  на  

изкуството,  но  рефлектират  в  цялостната  психо-физиологична  система.  Това  е  и  

един  от  приносните  моменти  в  дисертацията, който  допълва  изведените  в  

заключението  опорни  моменти. 

            Като  цяло  давам  положителна  и  висока  оценка  на  дисертацията  на  

Димитър  Дамянов  Димитров, която  е  първи  по  рода  си  опит  за  внедряване  на  

нови  технологии  в  музикалната  педагогика  в  България. Практически-приложните  

приноси  на  дисертацията  са  включени  в  програмите  на  общообразователните  

училища, одобрени  от  МОН.  Някои  от иновационните  решения  са  представени  на  

„Открити  музикално-педагогически  практики” за  обучение  на  учители  със  

съдействието  на  РИО. 

            Във  връзка  с  „Усъвършенстване  на  музикалното  възприятие  през  слуховия  

сетивен  канал” ,   някои  от  приносите  са  използвани  от  научен  екип  в  Лаборатория  

по  виртуална  реалност  към  Техническия  университет, София-Немски  факултет. 

Проектът  е  проведен  съвместно  с  университета  в  Карлсруе, Германия. 

            Предлагам  на  Димитър  Дамянов  Димитров  да  бъде  присъдена  

образователната  и  научна  степен  „Доктор”. 

                   

                 София,  25.03.2015г.                              Рецензент: 

                                                                                  Проф. д-р  на  изк.  Пенчо  Стоянов. 


