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 РЕЦЕНЗИЯ 

 

за дисертационния труд на Александър Илиев Касабов на тема: 

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 образователна и научна степен „доктор” по 

професионално направление 3.5 Обществени комуникации и 

информационни науки, Журналистика (Връзки с обществеността)  

 

Член на научното жури: проф. дфн Милко Петров 

 

 Темата на този дисертационен труд е малко изследвана, тя е 

актуална от гледище на културната политика на България и развитието на 

българската музикална култура. Да се направи изследване на дейността на 

три музикални музеи, които представят живота и дейността на именити 

музиканти като Петко Стайнов, Панчо Владигеров и Борис Христов, 

несъмнено е полезно. За период от двадесет години (1989-2009) авторът 

биографично проследява тяхното създаване, концертна дейност, 

развитието им като музикални центрове. 

 Избраният научно-изследователски подход е библиографско-

музиковедски. Дейността на трите музикални музеи се разглежда 

хронологично, през тяхното развитие като културни средища, през 

биографиите на трима много известни български композитори. 

Докторантът биографично проследява многообразните им дейности, прави 

сравнителен анализ на тяхното участие в културния живот. 
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 Целта на дисертационния труд е на основата на добрите практики 

в развитието на трите музикални музеи да се очертае примерната рамка на 

новия музей на 21 век, да се покажат връзките между един музикален 

музей - с другите културни области, да се проследи развитието и 

промяната на регулаторната рамка, създаването на други условия за 

музейно дело - нови носители, преход от традиционния – към новия 

виртуален музей. 

Дисертацията е в общ обем от 248 страници. Тя се състои от Увод, 

пет глави, заключение, библиография и приложения. Библиографията 

включва 107 заглавия на кирилица, и девет онлайн източници. Към общия 

текст има няколко приложения, както и многобройни илюстрации. 

Основните ключови думи на научно-изследователския анализ са: 

синкретизъм, компромис, дигитализация, комуникация, култура, 

реставрация, виртуална експозиция. 

Докторантът обръща специално внимание на културния PR, той го 

определя като целенасочена социална комуникация на културните 

институти, която си поставя за цел изграждането на положителен имидж, 

представянето на дадена културна институция пред обществото, 

формирането на естетически ценности, събуждането на интерес, уважение 

и одобрение на постиженията на културата.  

Това теоретико-емпирично изследване е резултат на извършена 

добросъвестна изследователска дейност, проучване на многобройни 

източници, исторически факти, биографичен анализ на живота и 

творческата дейност на трима известни български музиканти - Петко 

Стайнов, Панчо Владигеров и Борис Христов.  

Структурата на дисертационния труд съответства на 

изследваната проблематика: увод, интердисциплинарен характер на 

изследването, история на музикалните музеи в България, общественият 

натиск като двигател за създаването на нови музеи, културната биография 
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на трите музикални музеи и проект за Стратегия за развитие на 

„Виртуален музей на българската музика” към Музикалния отдел на 

Народната библиотека.  

Извършеният научно-изследователски анализ е дедуктивен, 

докторантът най-напред изследва общите процеси, които се отнасят до 

развитието на музеите и музейното дело у нас, след което разглежда 

конкретните въпроси, отнасящи се до развитието на трите музикални 

музеи. 

Докторантът подробно разглежда необходимостта от 

цифровизиране на музейните фондове, което е необходимо за 

съхранението и реставрацията на колекциите от грамофонни плочи, 

магнитофонни ленти, аудио- и видеокасети и компактдискове. Той прави 

сравнителен анализ на предимствата и недостатъците на различните 

материални носители, представя и проект за създаване на единна 

лаборатория за реставрация и консервация на аудио- и видеодокументи, 

която може да е базирана към Националната библиотека „Св.св.Кирил и 

Методий”.  

Докторантът осъществява и сравнителен анализ на дейността на 

трите музеи, като акцентира върху приликите и разликите в тяхното 

развитие. Той търси връзка между тях и Националната библиотека- по 

отношение опазването и развитието на фондовете, тяхната реставрация и 

цифровизация, в отношението им към посетителите, които са потребители 

на част от българската музикална история, която всеки музей съдържа и 

представя на публиката. По отношение на стратегиите за връзки с 

обществеността и медиите, които дават шанс на всеки музей да се 

приобщи към културната сфера, да бъде част от динамично развиващата се 

модерна култура. 

Заслужава да се отбележи идеята на докторанта за необходимостта 

от създаване на лаборатория за реставрация и цифровизация на звукови, 
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нотни и текстови документи от специализираните отдели „Изкуство” към 

библиотеките или притежание на музикалните музеи, което изисква много 

добра материална база и достатъчно финансови средства. Само по този 

начин може да се опазят музикалните фондове, и да премине към нов 

начин на функциониране на музикалните музеи. Оттук- до създаването на 

бъдещия виртуален музей на музикалната култура има само една крачка. 

 Отчасти изразявам подкрепата си към заявените приноси в този 

дисертационен труд. 

В областта на музикалната теория изготвянето на проект за 

Стратегия за създаването на „Виртуален музей на българската музика” е 

похвално начинание, макар че за неговото осъществяване се изисква по-

голяма концептуалност, продължителна работа, обединените усилия на 

множество итституции и експерти; 

В областта на музикалната практика успехите на докторанта са 

далеч по-безспорни. Във връзка с разнообразната дейност на трите 

изследвани музикални музеи, докторантът е извършил редица практически 

действия, които се отнасят до озвучаване, реставрация на музикални 

носители, организиране на музикални експозиции, връзки с 

обществеността и медиите и др. 

Докторантът има три научни публикации по темата на докторската 

дисертация, както и девет други научни публикации, той има редица 

участия в предавания на Българското национално радио, университетското 

радио „Алма Матер” и др. 

Към представения дисертационен труд имам следните основни 

забележки и препоръки:  

1.Подчертано библиографско-музиковедският подход стеснява 

метода на научно-изследователския анализ. Музикалният музей (като 

теория и отделни практики) се разглежда главно като музикална биография 

и културна територия, а не като специфична медия, която равностойно 
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участва в динамиката на медийната среда. Редица важни въпроси от 

българското медиазнание остават неразгледани, а именно: за отношенията 

между музикалния музей и традиционните електронни медии, 

разпространяващи музикално съдържание - радио и телевизионни 

програми с национален и регионален обхват, излъчвани по ефир, кабел и 

сателит; за връзката между музикалния музей и музикалното съдържание, 

разпространявано онлайн - чрез интернет и новите медии, за 

кросмедийното производство на музикално съдържание, което все повече 

се налага в музикалните практики, за авторските права върху музикалните 

произведения в условията на тяхното онлайн разпространение и т.н. 

2.Концепцията на Стратегия за нов „Виртуален музей на 

музикалната култура” към музикалния отдел на Националната 

библиотека е твърде неясна, тя има практико-приложен, а не 

концептуален характер. Докторантът по-скоро маркира някои основни 

стъпки и действия в бъдещото преустройство на дейността на Музикалния 

отдел към Националната библиотека. Това не може да се разглежда като 

проект за Стратегия за нов „Виртуален музей на музикалната култура”. 

Изработването на такава Стратегия е продължителен процес и той 

предполага обединените усилия на редица институции и експерти - от 

научните области на музейното дело, библиотекознанието, 

музикознанието, медиазнанието, управление на културата. Една такава 

Стратегия предполага разгърнат и много подробен концептуален анализ, в 

който тя се поставя в общоевропейска рамка, анализират се нейните силни 

и слаби страни, открояват се нейните предимства и недостатъци. 

3. Тезата на докторанта, че културният PR не продава изкуство, 

а създава изкуство е спорна. Поне доколкото основната роля на PR е да 

бъде успешен посредник между артефактите (които всеки музей съдържа) - 

и външните публики, да създаде благоприятни условия за тяхното 

възприемане, популяризиране и оценка. Ето защо културният PR не може 
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да бъде „ изкуство за изкуството”, както смята докторантът, той е по-

скоро посредник и посланник на даден вид изкуство - пред неговите 

публики и обществото като цяло. 

4. Докторската дисертация страда от излишна фразеология, 

редица научни постановки и основни тези са поднесени мъгляво и 

неясно, те са обвити в пашкула на многобройни труизми и банализми. 

Това затруднява четенето и осмислянето на основните тези, поднесени в 

този дисертационен труд. Необходимо е известно олекотяване на стила на 

дисертационния труд, освобождаването му от излишна помпозност и 

епатиране, които не допринасят за съдържателното аргументиране на 

неговите основни научни тези. 

Като имам предвид актуалността на този дисертационен труд, 

добросъвестно извършеното практико-приложно изследване на три 

музикални музеи като културни средища, събраният емпиричен и визуален 

материал, направената библиография, препоръчвам на уважаемото научно 

жури да присъди образователната и научна степен „доктор” на Александър 

Илиев Касабов за неговата дисертация на тема „Музикалните музеи в 

България - стратегии, развитие и културен PR в условията на 

информационно общество и пазарни отношения. Дигитализация и 

опазване на фондовете.”  

  

 

 

19 септември 2011 г.      

Проф. дфн Милко Петров  


