
СТАНОВИЩЕ 

За дисертационния труд на АЛЕКСАНДЪР ИЛИЕВ КАСАБОВ 

„Музикалните музеи в България – стратегии, развитие и културен PR 

в условията на информационно общество и пазарни отношения. 

Дигитализация и опазване на фондовете”. 

/За присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

специалността „Обществени комуникации и връзки с 

обществеността” / 

 Дисертационнният труд на Александър Касабов е  оригинална, 

актуална и приносна  научна и научно-практическа разработка, посветена 

на един неразработван досега проблем в областта на музеезнанието и 

популяризирането на специфичната музейна дейност в България. На базата 

на  историята /която проследява още от момента на възникването на идеята 

за създаване на музей до ден днешен/ и дейността на три музея, свързани  

съответно с три големи имена не само в българската музика в българската 

култура, но и в европейски мащаб – Петко Стайнов, Панчо Владигеров и 

Борис Христов, авторът прави интересни изводи и заключения, свързани 

със спецификата на този вид културни институции,  изтъква 

необходимостта от специални грижи  и специална политика за уреждането 

на техния статут, като определя и особеностите на популяризирането и 

рекрламирането на тяхната дейност и съответно на личностите, с които са 

свързани. Както правилно отбелязва дисертантът, PR – дейността при 

такива културни звена е не толкова предпоставка за продаване на 

изкуството на отдавна утвърдени творци ,тя е по-скоро създаване на 

изкуство, спомагащо за изграждане на новата визитна картичка на 

България пред света. От реклама и популяризиране имат нужда не Петко 

Стайнов, Панчо Владигеров и Борис Христов, а всички ние, както и 



бъдещите ни поколения, за да легитимират високите достижения на 

българската култура и да изградят един нов образ на България.  

 Разработката на А. Касабов, макар и предимно фактологична по 

характер, има своите важни научни и практически приноси. Като 

разглежда детайлно историята на трите къщи – музеи, той набляга върху 

необходимостта от намиране на точната граница между автентичността и 

публичността – всъщност между характера на музикалните послания, 

които носят и необходимостта те да бъдат представени пред максимално 

широка публика у нас и в чужбина и да битуват едновременно като 

музикални центрове и като музеи в класическия смисъл на думата. 

Изтъкната е нуждата от дигитализация и реставрация на аудиовизуалните 

документи, които се съхраняват в обектите му на изследване, но и в други 

подобни места, с оглед запазването на културното ни наследство и 

осигуряването на бърз достъп до него. Анализирани са причините, които 

налагат специално финансиране на този тип музеи.В момента  те изпитват 

остри финансови проблеми според наблюденията на автора, които им 

пречат да разгърнат потенциала си. Всеизвестно е, че колкото повече се 

влага в един културен център, толкова повече може да се очаква от него – 

и в духовен, и във финансов план и е време това да бъде разбрано от  

онези, които изготвят културната политика на страната ни. Още повече, че 

и трите музея са доказали, че могат да откриват и привличат млади 

таланти, да подпомагат образователния процес на различни нива, да 

организират експозиции от документи и музикални произведения, както и 

да провеждат активна концертна дейност. 

Един от най-важните приноси на дисертанта е изготвянето на 

Стратегия за създаване  за първи път у нас на един нов музей -„Виртуален 

музей на българската музика”, който да се ориентира към Националната 

библиотека. Това без съмнение ще позволи разгръщането на  мащабна 



концепция за разкриването на историята на българската музика и ще даде 

тласък в няколко посоки на различни видове специалисти и изследователи. 

  

В подзаглавие към темата си А. Касабов е добавил в скоби и „Връзки 

и взаимоотношения между музеи и библиотеки”, имайки предвид преди 

всичко дейността на Музикалния отдел на Националната библиотека , 

чийто дългогодишен рпъководител еи тесните контакти на този отдел с 

разглежданите в треда музеи.. Макар и на пръв поглед тази добавка да 

изглежда като пришита, а не органична част на изследването, всъщност 

има важно значение – от една страна тя синтезира дългогодишния 

практически опит на А. Касабов, натрупан при работата му в това важно 

звено на библиотеката, а от друга – дава база за научно надграждане на 

някои тези, свързани с развитието на музикалните музеи и тяхната 

органична връзка с националното книгохранилище. Както се вижда от 

изреждането на приносите му, с които съм напълно съгласна,  авторът има 

и редица практически приложения в това отношение – проектиране и 

монтаж на озвучителна система за цялата меузейна ескпозициа  на къща-

музей „Панчо Владигеров”; презапис и реставрация на 20 компактдиска с 

изпълнения на Борис Христов, презапис на над 100 часа записи от 

магнитофонни ролки от Къща –музей „Панчо Владигеров”, изработване на 

постоянна експозиция в НБКМ съвместно с Дом „Петко Стайнов”, както и 

на постоянна експозиция, свързана с Борис Христов и др. Дейността му от 

една страна прави класически PR на Музикалния отдел на Националната 

библиотека и на неговите възможности, а от друга страна подпомага 

изявите и развитието на къщите - музей на именитите наши творци Петко 

Стайнов, Борис Христов и Панчо Владигеров.  

 



На базата на всичко казано по-горе, убедено препоръчвам на 

Александър Илиев Касабов да бъде присъдена образователната и научна 

степен „доктор”.  

23 август 2011                                           Изготвил становището: 

                              

                                                              /Проф. Дфн Боряна Христова, 

                                                              Директор на НБКМ/   

 


