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Р Е Ц Е Н З И Я 
На Докторантския труд към Факултета по журналистика и 

масова комуникация към СУ “Кл.Охридски” на 

Александър Илиев Касабов 
“Музикалните музеи в България-стратегии, развитие и 

културен PR в условията на информационна общество 

и пазарни отношения. Дигитализация на фондовете” 

 

За присъждане на образователната и научна степен 

“Доктор” по специалността “Обществени 

комуникации и връзки с обществеността”- шифър 3.5 

 

/Рецензент: доцент Ростислав Йовчев - преподавател по 

пиано в Национална Музикална Академия “Панчо 

Владигеров”- София/ 

 
        Появата на сериозно изследване в сферата на българската култура  е 

факт, който сам по себе си е знаменателен. Годините, в които живеем, 

особено в България, се характеризират с всички белези на фетишизиране 

на материалното и обезценяване на духовното начало. Тъй наречения 

преход в продължение на 20 години така и не успя да намести истински 

ценните и непреходни явления в българската действителност, вследствие 

на което на родната култура се гледа като на област, която не “носи 

принадена стойност”, според израза на настоящия ни финансов министър. 

      Споменавам всичко това, за да отдам заслуженото на автора на 

разглеждания днес дисертационен труд- Александър Касабов. Самият той, 

повече от десет години е част от нелеката дейност на библиотекаря в 

съвременните условия. При това, спецификата на музикалния отдел в 

Националната библиотека “Кирил и Методий” изисква от нейния 

ръководител истинска интердисциплинарност на знанията, а не само на 

образованието. Последното само по себе си е само предпоставка, но не и 

определящо за личността, заемаща този пост. Затова ми се иска с няколко 

думи да представя основните биографични данни за докторанта. 

      Роден през 1968, Александър Касабов завършва Националното 

музикално училище “Любомир Пипков” със специалност “Пеене”, след 

което последователно: Висшето училище по библиотечно дело,  

Философския отдел на СУ “Кл. Охридски”, със специалност “бакалавър” 

по “Библиотечно-информационни  дейности”, Факултета по журналистика 
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и масови комуникации в СУ “Кл.Охридски”, със специалност магистър в 

специалността “Връзки с обществеността”. Работи за кратка като 

библиотекар във Висшето училище по библиотечно дело, след което от 

1997г. досега е Ръководителна Музикалния отдел в Националната 

библиотека “Кирил и Методий”. Една допълнителна част от трудовия стаж 

на Александър Касабов е като водещ на музикални предавания и 

звукорежисиор в Университетското Радио “Алма Матер” в периода 1997-

2008г. Докторант на самостоятелна подготовка е от 2008г., като ползва 

свободно руски и италиански език. 

        Разгръщайки обемния /242стр./ дисертационен труд, веднага прави 

впечатления достъпния и емоционален език, с който са изложени 

основните тези. Ал. Касабов не се стреми да “блесне” с невероятна 

оригиналност на изследването, както и със сложен и объркващ език, често 

присъстващ в редица подобни трудове. От това, научният стил не само не 

губи, но и има далеч по-обширно послание, с което текстът постига по-

голяма актуалност за бъдещите поколения. 

       Уводът е силен не само като отправна точка, но би представлявал и 

ценна научна статия в специализирано издание, ако се публикува отделно. 

Авторът ясно показва своите приоритети, като основен се явява този, 

който набляга на необходимостта от популяризиране на българските 

музиканти, носещи непреходната слава на родината далеч зад граница. 

Като втори, също така важен пункт стои въпросът с необходимостта от 

дигитализиране на музейните фондове и най-вече неговото значение в 

развитието на съвременния музикален музей. Докторантът извежда и още 

една линия на изследване - PR, като начин на комуникация с широката 

общественост и сродните институции с оглед популяризирането на 

музикалното наследство. 

        Друго положително качество на докторантския труд е неговата ясна 

структура. Отделните глави си поставят лимит на изложените цели и 

задачи, а тенденцията от общото към частното е добър метод за анализ 

както на глобалните, така и на конкретните проблеми. Тръгвайки от 

примерните рамки на музея на 21 век, докторантът Александър Касабов 

разглежда четири типично български културни институции, които можем 

само формално да наречем музеи. Това е така, защото и четерите отдавна 

са разширила своято дейност и представляват културни центрове с 

национално и международно значение. Докторантът разширява погледа 

върху разностранността на тяхната дейност, като показва сложните задачи 

на съвременния музей. Институцията излиза от общоприетото и до 

известна степен архаично название и се насочва към активна роля в 

сферата на културния PR. Това кореспондира с идеята за създаване на 

“Музей на българската музика”, амбициозна задача, с която се е заел 

докторанта в качеството му на ръководител на Музикалния отдел в 

Националната библиотека. 
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       Сред многото достойнства на това изследване, бих искал да изтъкна 

сериозния анализ на музейното дело по света и в частност в България. Това 

е направено в контекста на съвременните условия и обосновава 

дигиталната експозиция като успешно средство за запазване на музейния 

фонд. И оттам в превръщането на музея на 21 век като печеливша част от 

все по-набиращия сили културен туризъм. Авторът с право изтъква, че 

музикалните музеи, поради спецификата на изкуството което представят, 

са още по-комуникативни, а връзката им с учебните заведения и 

обществеността като цяло в страната където се намират е още по-тясна. 

Именно в този контекст са разгледани трите музея- дом.музей “Петко 

Стайнов”- Казанлък, Музикален център “Борис Христов” и къща-музей 

“Панчо Владигеров”, последните два-в София.. 

     Следващите две глави изследват същността на интердисциплинарността 

в същността на поставените задачи на докторантския труд и акцентират 

върху понятието “културен PR”. 

    Първото понятие е обусловено от самата същност на музейното дело и 

особената роля на музеологията като наука. Авторът обстойно разглежда 

нейното фундаментално място в изследването на музейното дело и нейната 

близка връзка с етнографията и краезнанието, което представляват области 

в човешкото познание, които определят съответната национална 

идентичност. Като несъмнен успех бих посочил ясната формулировка на 

понятието “културен PR”. Докторантът отчетливо разграничава общото 

понятие на съвременния PR, като модерна сфера на легитимиране на 

определена фирма, или институция пред обществото /с преди всичко 

търговски, или политически интерес/ и насочва вниманието върху строго 

специфичната същност на културния PR. Той е лишен от каквато и да било 

меркантилност и служи за да създава изкуство. Това нова качество на 

съвременния музей създава основен проблем в сегашната епоха, посочен и 

аргументиран от Александър Касабов-належащата необходимост от 

създаване на подготвени кадри, които да знаят как да водят културния PR. 

Като основни партньори в решаването на тази задача, докторантът вижда 

висшите музикално-учебни заведения в страната, които трябва да 

отговорят на особеностите на новите условия в България. 

    След добре заложените цел и задачи на изследването, стройната му 

структура ни отвежда към набелязаните за детайлен анализ обекти, а това 

са сповенатите по-горе три музикални музея в страната. 

   Представянето на сложната и различна конкретика на всеки един от тях е 

направено изчерпателно, с подчертаване на важни детайли от историята на 

създаването им, без обаче да се изпада в досадни подробности. Като всеки 

музикант, авторът подхожда емоционално към фактите, с нескрито 

собствено отношение и възхищение от значимостта на тези големи творци 

в българската музика. Освен върху историята, Александър Касабов се 

спира накратко и върху законодателната основа, върху която развиват 
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дейността си и трите музея, като определено внимание е отделено на 

финансово-счетоводната, като основно за тяхното съществуване. Посочена 

е и причината да се изберат последните двайсет години за времеви 

диапазон на изследването, а тя е залегнала в големите промени, които 

обуславят цялостното развитие на България и нейната култура.  

     Като интересни със своята оригиналност бих определил частите от 

труда, които засягат обществения натиск, като движеща сила за 

създаването на нови музеи, заинтересованите страни, като 

взаимодействащи в този единен процес и не на последно място- 

компромисът, като връзка между автентичността и публичността. 

      В цялостност, докторантът представя сложната и непрекъснато 

променяща се картина на съвременния музей и по-специално на 

музикалния, чиято основна цел е да привлече в “диалога” между експонати 

и посетители. Музиката се явява многопосочно изкуство, чието присъствие 

като внушение в един музикален музей надхвърля ролята на обикновен 

експонат и превръща институцията в център по изкуства. Той осъществява 

концертни прояви /на оригиналните инструменти на Стайнов и 

Владигеров/, открити уроци, представяне на дискове, книги и др. Така 

хората, които се докосват до музейните експонати са много повече. 

Авторът успешно извежда тази връзка и с емоционален и богат речник 

кара читателя да се замисли над този активен процес. 

      Във втория раздел на дисертацията, докторантът Александър Касабов 

се спира на общото и различното в дейността на трите музея. Стига се до 

извода, че независимо от това, че единият институт /дом “Петко Стайнов”/ 

е частен, а останалите два / муз.център “Борис Христов” и къща-музей 

“П.Владигеров”/ второстепенни разпоредители на бюджета на 

Министерството на културата, те осъществяват широкомащабна дейност, 

пропагандирайки синкретизма в изкуството. Участниците в многобройните 

прояви, организирани в трите музея стават сами носители на културния 

PR, като с тази своя теза, докторантът очертава смело музея на бъдещето. 

Даден е подходящия пример със сценичния костюм на Борис Христов и 

неговото “невидимо” послание към тези, които са го видяли. Отчита се 

факта, че привличането на посетители е труден и динамичен процес, който 

трябва да отчита все по-ширещата се “псевдокултура” не само в България, 

но и в световен мащаб. 

     Централно място в този основен за изследването дял е обстойното 

разглеждане на дейността на трите институти. Веднага прави впечатление 

стремежа на автора да отдели всяка една от тях в заглавието. Прибавянето 

на кратка характеристика още тук звучи по-скоро есеистично, но с това не 

се намаляма истинската научна стойност на анализа. Така този, който чете 

докторантския труд, веднага задълбочава своя поглед над сухата 

конкретика. А и веднага проличава активното, действено отношение на 

автора на дисертацията. Той извършва мащабно проучване на дейността на 
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тези музикални центрове в най-малка подробности. И трите подзаглавия 

имат идентична структура. Тръгва се от сложните административни стъпки 

по създаването на експозицията, през особеностите на архитектурата на 

сградата, изложените експонати и др., подкрепени с голям текстов и 

снимков материал. Като най-важна от всички е отделена концертно-

популяризаторската дейност на съответния музей и ролята му на културен 

PR. Така тези средища на духовността имат сериозно влияние върху 

формирането на музикално-образователния статус на всеки, който се 

докосне до посланието, което отправя всеки детайл на тази обемна работа. 

Именно в систематизирането и анализирането на съвременното музикално 

музейно дело виждам неоспоримите качества на дисертационния труд и 

неговия автор. Той обединява своите знания и качества на професионален 

музикант и музеен работник, както и логичното извеждане на същността 

на това, което се случва и ще се случва в бъдеще като изисквания към 

музея в качеството му на основно място за съхранение ва културната памет 

на България. 

          И ако във втората глава докторантът разглежда изминалия път и 

дейност на трите музикални музеи, то третата глава, която с подзаглавията 

и прилежащите й теми заема около 80 страници e посветена на един 

мащабен проект, чиято идея се заражда преди доста време. Авторът на 

настоящата рецензия до голяма степен е запознат с подробностите от 

самото начало, трудностите /обективни и субектини/ и отказът на голяма 

част от хората, които първонабално бяха обещали своята подкрепа. 

Създаването на Музей на българската музикална култура е дело нелеко, 

което изисква внимателен подход, участие на специалисти от различни 

области на музиката и музейното дело и най-важното-ориентация в 

съвременните форми на презентиране на културния продукт и смело 

навлизане на културния PR, като водещо средство за комуникация с 

потенциалната аудитория. В тази своеобразна “разходка в бъдещето”, 

докторантът Александър Касабов, благодарение на многопосочните си 

знания в различни области навлиза дълбоко и от всички страни в сложната 

и нелека проблематика. Изхождайки от своята активна практическа 

дейност в превръщането на Музикалния отдел НБКМ в съвременна и 

отговаряща на все по-високите изисквания на аудиторията база, 

анализирайки всички тънкости на сложната дейност на дигитализация на 

музейния фонд, през мениджърския подход за превръщане на тази база в 

концертен подиум, или място за майсторски класове, симпозиуми и други, 

авторът на изследването дава магистрална насока на действие в областта 

на музейното дело поколения напред. Всички идеи са логично 

структурирани и изградени, като наред с научния подход на музиканта и 

музейния работник, текстът носи и чисто възрожденски плам, който след 

време ще се превърне в реално осъществима дейност. При това, 

Александър Касабов е наясно с необходимостта от мащабно финансиране 
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чрез участие в проекти, които ще подкрепят не само един клон от 

изкуството, а цялостната българска културна политика.  

         Не е тайна, че редица докторати остават често пъти на лавицата на 

библиотеката, в която по задължение са оставени. И много малко хора, а 

понякога и никой не посяга към тях, тъй като изложения материал е далеч 

от действителността, или страда от прекалено усложнен език и липса на 

комуникативност. В случая, който разглеждаме е сигурно, че почти всичко 

написано в това изследване ще остане в полза на настоящите и бъдещите 

поколения. И ако в голяма част от подобни трудове се изследва главно 

миналото, то в дисертационния труд на Александър Касабов погледът е в 

бъдещето. Дори ако тежкото финансово състояние на държавата в момента  

не позволи реализирането на повечето идеи, заложени в трета глава на 

труда, то в бъдеще, ръководителите на музейните институции и най-вече 

най-голямата библиотечна база- Националната библиотека “Кирил и 

Методий” имат готова научна база и практически решения, ясно и точно 

формулиращи стъпките, по които трява да се осъществят всички промени. 

Използването на Интернет пространството, както и всички възможности на 

културната PR агенция, която би могла да съществува в бъдеще, създават 

сложната, но съвременна представа за възможностите на музикалния музей 

през 21 век. Не можем да не адмирираме всичко, което е свършено от 

Музикалния отдел на НБКМ, опита за осъвременяване на фонда и 

стремежа за печелене на по-широка аудитория. Докторантът се е спрял и 

на особеностите на архитектурния проект при реконструкцията на 

помещенията на Музикалния отдел, като и най-малката подробност не е 

убягнала от погледа на докторанта. Систематизацията по музикални 

раздели е извършена строго професионално, като не е даден излишен 

приоритет на нито една част от многоликата картина на българската 

музикална култура. Това е поредно достойнство на изследването, което го 

превръща в добре осъществимо в реалността. Авторът се е спрял на 

необходимостта от тясна връзка с всички музикално-учебни заведения в 

страната в етапа на организиране и популяризация на този мащабен 

проект. Той би съществувал, само ако има разбиране от страна на всички, 

които милеят от запазване на сериозната музикална култура у нас. 

        В глава четвърта, Александър Касабов се спира на неограничените 

възможности на виртуалния музей, като действащ и удобен начин за 

запазване на музейните ценности, намаляване на разходите за подръжка и 

охрана и максимално объщане към световната аудитория. Разгледан е 

подробно завършения електронен архив на дом.музей “Петко Стайнов”, 

който за момента е единствен от този род сред българските музикални 

музеи. Предимствата на интернет подпомагат популяризирането на 

жизнения и творчески път на големия български класик и по този начин 

правят достояние на обществеността по целия свят на широката и активна 

дейност на фондация “Петко Груев Стайнов”. По този път са тръгнали и 
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останалите два музикални музея, защото всяка една личност, която те 

представят има нужда от световна популяризация и поддържане на 

интереса към непреходното в тяхната дейност. 

      В глава 5, докторантът представя още един проект, част от който вечее 

в реализация, а именно сложният начин на дигитализацияи опазване на 

фондовете на библиотеките и музеите. В тази част на изследването се 

разкриват в пълна сила знанията на Александър Касабов в областта на 

звукотехниката, което съставлява една немаловажна част от 

многостранния му образователен статус. Музейнията работник в негово 

лице е тонмайстър от висока класа, който описва в детайли всички 

трудности пред съвременния звуков архив. Прехвърлянето на ценни, а 

нерядко и уникални записи от грамофонни плочи с особеностите им 

отпреди сто години /дори и на 78 оборота/, магнетофонни ленти и 

аудиокасети на съвременни трайни звуконосители е първостепенна задача 

за всяка библиотека като Националната. Запзването на записите от плочи е 

разкрито във всички най-малки технически подробности и може да 

послужи като наръчник за всеки, който има смелостта и възрожденското 

желание да се нагърби с тази трудна и отговорна задача. В този раздел на 

труда, е събран значителния практически опит и наблюдения на автора, 

синтезирани в сериозна научна публикация, която като такава е вече 

достояние на широката публика. Най-важният приносен момент от 

детайлното техническо описание е, че дигитализацията е определена като 

единственото средство, което въпреки усилията и необходимите финанси 

за осъществяването й е подчинена на идеята за изграждане на виртуален 

музей в рамките на Националната библиотека, в който ще се съхранява 

огромна база данни. Авторът отделя място и на дигитализацията на 

нотните материали, нещо особено необходимо за сегашните и най-вече за 

бъдещите поколения български музиканти. При все по-скъпите 

оригинални нотни издания и хроничната липса на средства за закупуването 

им от физически и юридически лица, сканирането, или набирането им на 

съответната нотописна програма е лесен и най-важното достъпен начин за 

музикалните изпълнители да се сдобият с ноти. А и така, по-голямата част 

от българските музикални книги ще бъдат запазени и реставрирани. 

         Финалната, шеста глава обобщава дейността на трите проучени в 

изследването институции, като тя се съпоставя в различни аспекти. 

Набляга се на връзките им с Националната библиотека, общия стремеж за 

опазване и съхранение на фондовете, и стратегията в областта на 

културния PR. Сходството в реалните прояви и най-вече осъществяването 

на идеята за виртуален музей на българската музика сближава музеите на 

П.Владигеров и П.Стайнов с Музикалния отдел на НБКМу чийто 

ръководител е докторантът. Самият той извежда идеята, че е необходимо 

обединяващо звено, което да координира цялата многопосочна дейност, 

свързана с развитието на съвременния музикален музей. Нагледно, авторът 
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на доктората прави сравнение и диаграми на дейността на трите 

институции в разделите: концертна дейност, отбелязване на юбилеии 

годишнини, изложби, съвместна работа с други институции, музейни 

прояви, издателска дейност и дори филмово производство. Въпреки че в 

различните аспекти успехите на трите музея са различни, очертана е ясно 

една значима част от начина им на съществуване и функционирането на 

един активен културен PR. Разглеждат се майсторските класове и 

откритите уроци, като средство за максимално отваряне към аудиторията. 

      Към заключителната част на докторантския труд можем да причислим 

успешно формулираните изводи, които ясно очертават мястото и ролята на 

музикалните музейни институции в България. В 18-те точки отчетливо са 

разкрити всички особености на тяхната дейност. Дискретно, но логично се 

отправят препоръки към бъдещата им работа в условията на непрестанен 

финансов недоимък. 

      Всеки подобен дисертационен труд трябва да носи определени 

теоретични и практически приноси. Тогава той остава ценен за настоящи и 

бъдещи поколения, като се превръща в отправна точка на техните 

изследвания. Докторантът Алвександър Касабов скромно, но ясно 

опроделя значимото в своя труд. А то е изведено логично от всичко 

изложено дотук. Както вече изтъкнах многократно, стратегията за 

създаване на “Виртуален музей на българската култура” е определено 

фундаментално теоретично изследване, чието практическо реализиране 

едва ли може да се помести в рамките на едно, или две десетилетия. Но 

изведените в дълбочина от докторанта причини и ползата това да се случи 

на практика ще са достатъчно красноречив документ за тези, които да се 

надяваме биха имали финансово-организационния ресурс да го 

осъществят. Авторът на този труд обосновава не само необходимостта, но 

и посочва голяма част от начините този истински родолюбива идея, 

свързана с дълбоките пластове на българската духовност да стигне до 

реализация. 

       И ако теоретичният принос ще обхване главно бъдещето, 

практическите приносни резултати на Александър Касабов са най-яркото 

доказателство за неговата цялостна дейност на музеен работник, музикант 

и библиотечен ръководител от национален мащаб. Възстановяването на 

записи от изпълнения на Борис Христов, както и такива за звуковия архив 

на музеите “Петко Стайнов” и “Панчо Владигеров” е не само сложна 

звукорежисьорска работа, но и провеждане на активен културен PR от 

страна на докторанта. Проведените изложби и съвместна концертна 

дейност, осъществени в Националната библиотека показват нагледно 

печелившия начин на взаимно сътрудничество и обмен на материали 

между културните институции. А и не на последно място, ми се иска да 

отбележим многобройните радиопредавания, осъществени от Александър 

Касабов в качеството му на радиоводещ в радио “Алма Матер”, в които 
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той е рекламирал дейността както на музикалните музеи, така и на водещи 

български музиканти, които развиват дейността си в момента. С негова 

помощ е създадена постоянна витрина на фондация “Петко Стайнов”, 

както и такава, в която е изложен сценичния костюм на Борис Христов във 

фоайето на Националната библиотека “Св.св. Кирил и Методий”. 

      В самия край на доктората, Ал. Касабов прилага два раздела, в които 

документално и хронологично представя голямата и разностранна дейност 

на музеите “П.Стайнов” и “П.Владигеров”. Не само чрез текста, но и 

многото снимки приобщават читателя към спецификата на работата на 

тези културни институции. 

       Библиографията е описана изчерпателно и по азбучен ред, по всички 

изисквания за офпмяне на докторантски труд. Красиво оформената 

илюстрация на 4-те институции на фона на картата на България, създава 

приятен фон, който спокойно може да послужи за бъдещо издание на 

книга, която да съдържа основните части и идеи на доктората. 

       Всичко казано дотук, логично води и до заключението на настоящата 

рецензия - предлагам на уважаемото научно жури да присъди на 

Александър Илиев Касабов образователната и научна степен “Доктор по 

специалността Обществени комуникации и връзки с обществеността”. 

 

 

 

 

     16 август 2011г.                                                 доц. Ростислав Йовчев 
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