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РЕЦЕНЗИЯ 

за дисертацията на тема :  

„Мястото на българската религиозна народна песен в 

учебния процес” на докторанта Цветелина Велева  

за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

професионално направление 1.3. Педагогика на обучението по 

(Методика на обучението по музика) 

 

В представения дисертационен труд е разработена една 

важна и интересна тема, свързана с религиозната народна песен и 

мястото й в българския фолклор. Като основна насока в това 

изследване е посочена ролята и мястото на религиозната народна 

песен в учебния процес.  

Още в началото на дисертацията Цветелина Велева прави 

констатацията, че въпросът за мястото на религиозната народна 

песен не е изследван достатъчно и тя не е добре позната като 

жанр в музикалните среди като цяло. Велева изтъква и 

едностранчивия начин, по който се преподават религиозните 

народни песни в учебния процес, като се набляга преди всичко на 

музикалната страна, а се изоставя другия образ на песента – 

духовния, свързан с текстовата част. Всички тези проблеми 

според докторантката правят изследваната материя особено 

актуална. Изброените по-горе проблеми, констатирани от 

Цветелина Велева, са сериозен стимул в нейната работа и 

показват желание за личен принос за тяхното разрешаване. 

Изводите, които прави Велева, показват и още нещо – добро 

познаване на разработките от различни автори по споменатите 

проблеми. 

По отношение на конструктивната част на дисертацията бих 

отбелязал, че тя е изградена според установените изисквания към 
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подобен вид разработки. Ясно и точно са формулирани основните 

цели на дисертацията, обекта и предмета на изследването, 

основните задачи, които произтичат от поставената цел. 

Педагогическото изследване, насочено към ефективен учебен 

процес по музика, чрез българската религиозна песен като част от 

този процес, обуславя и формулираната от Велева хипотеза. 

Посочени са и конкретните методи, приложени от докторантката 

за развиване и доказване на собствената си теза за ефективността 

от целенасоченото използване на българската религиозна народна 

песен за комплексното музикално, нравствено и духовно 

развитие на младите хора.  

Трите глави, съставящи дисертацията, третират различни 

проблеми, свързани с българската религиозна песен, но са 

обединени от една обща цел. В първата глава на дисертацията са 

разработени теоретични постановки на проблема както и 

исторически обзор на съдбата на българската религиозна песен в 

България. Главата е разделена на пет основни части, в които 

проличават изследователските качества на Цветелина Велева и 

стремежа й да формулира логични изводи и заключения в 

подкрепа на изказаните от нея тези. Бих искал да отбележа 

частта, посветена на връзката между българската религиозна 

народна песен и източно-православното църковно песнопение и 

заключението за близостта на мелодическата основа, върху която 

са изградени. Внимание заслужават и разработените въпроси за 

религиозното в българската народна песен, за вярата и музиката, 

за специфичната връзка, която съществува между текста на 

религиозното песнопение и неговата мелодия и пр. 

Като цяло тази глава заема основно и важно място в 

дисертационния труд, разглеждайки двуединството между музика 

от една страна, и религия и вяра от друга. Интерес представлява и 

историческия преглед на съдбата на българската религиозна 

народна песен след приемане на християнството през 9-ти век. 
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Докторантката прави уточнението, че не разполагаме с песенни 

образци от този твърде ранен период на младата държава и че 

през този период (според видния фолклорист Петър Динеков) е 

съществувала обредната песен. В противовес на тезата на някои 

изследователи, че християнската религия в началото е била чужда 

на българския народ, Велева изказва мнението, че 

християнството е възпявано в народните песни именно защото е 

прието и че творчеството на един народ е онова, което го 

вълнува, което изживява и което намира израз в песните му. 

Като много важна част от докторската дисертация е втората 

глава, която условно може да се раздели на две части. В по-

голямата част на тази глава Велева излага своите разсъждения и 

виждания, свързани с присъствието на българската религиозна 

народна песен в обучението на децата още от най.ранна детска 

възраст. Това е едната страна на проблема. Втората, естествено е 

свързана с подготовката на бъдещия музикален педагог, който да 

има необходимите знания и подготовка, да възпитава духовни и 

нравствени качества у подрастващите. Точно на тази част от 

проблема е посветено и педагогическото експериментално 

изследване, осъществено от Цв.Велева. Ясно и точно са 

формулирани основните елементи на експеримента – обект и 

предмет на изследването, целите и задачите, които са поставени и 

естествено анализ на получените резултати. Необходимо е да се 

отбележи прецизното излагане на методите на работа в отделните 

етапи на експеримента, целящ проверка на формулираната по-

горе хипотеза. Експерименталната работа е организирана в три 

сектора – констатиращ експеримент, формиращ експеримент и 

заключително изследване. Като резултат от анализите на 

български религиозни народни песни са направени изводи и 

констатации, свързани с музикално-изразните елементи 

(метроритмика, интервалика, мелодика) от една страна и 

особености на текстовото съдържание на изследваните песенни 
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примери от друга. По отношение на мелодиката, в ладово 

отношение, всички анализирани песни са базирани на диатоника 

и хроматоника. Във връзка с тази констатация Велева изказва 

мнение, че е възможно съществуването и на песни в останалите 

два тонови рода – пентатоника или енхармоника. По въпроса за 

текстовото съдържание, студентите, участващи в изследването, са 

оформили три модела религиозни песни в зависимост от 

сюжетната им линия. 

Като важна част от стремежа на Цветелина Велева да 

разработи цялостно въпроса за българската религиозна народна 

песен е и анкетата, която прави със участващите в експеримента 

студенти. Отговорите на зададените от нея въпроси към 

студентите показват интереса и личното виждане на всеки един 

от тях относно същността и мястото на българската религиозна 

песен в учебния процес и като важен фактор за формирането на 

нравствена и духовна култура на детето, респективно учителя. 

Като цяло в докторската дисертация на Цветелина Велева се 

открояват няколко важни елемента: подробни и задълбочени 

познания, свързани с тази специфична част от българския 

фолклор, отлична информираност и познаване на впечатляващо 

количество българска и чуждестранна литература, свързана с 

фолклора, отлично чувство за анализ и стремеж към свой личен 

подход към разглежданите проблеми. Тук трябва да отбележа и 

принос на дисертационния труд на Велева към тази 

проблематика, насочен в няколко насоки: Формулиран е научен 

проблем в областта на методиката на обучението по музика, 

висока приложимост на темата, като основа за теоретична 

подготовка не само на децата, но и на бъдещите преподаватели, 

като отправна точка за други изследвания в тази насока и пр. Не 

на последно място трябва да отбележим и формулирането на 

нови тези в глобалната тема за качеството учебния процес. 
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Като отчитам високите професионални качества на 

дисертационния труд, предлагам на уважаемото жури да присъди 

на Цветелина Велева образователната и научна степен „Доктор” 

по научната специалност 05.07.03 Методика на обучението по 

музика. 

 

  Рецензент:     

    /проф. Румен Байрактаров/ 


