
                                         СТАНОВИЩЕ  

 
                                от  доц. д-р Мария  Горанова Горанова 

 

                                         за качествата на дисертационния труд                          

                                        
                      на  Цветелина Николова Велева - редовен докторант  
    към катедра „Музика” при Факултета по начална и предучилищна педагогика  - 

Софийски  университет  „Св. Климент  Охридски” - 

на тема  „Мястото на българската религиозна народна песен в учебния процес ” – 

за просъждане на образователната и научна степен „доктор” 

                                              по научна специалност 05.07.03 

 

 

    

      Разработената от  докторантката тема  е много актуална, и 

апостолска в мисията си, защото знаем от практиката, че дори през 

последните двадесет години, когато бяха снети забраните относно 

религиозните изповедания, появяването на българската религиозна 

народна песен в учебновъзпитателния процес по музика е съвсем 

епизодично и в повечето случаи свързано с обредността при някой 

християнски празници.     

       Още в началото на труда си Цветелина Велева показва добра 

осведоменост относно състоянието на разработвания от нея проблем, 

като фокусира вниманието си „върху  неизследвания сегмент  на 

народната религиозна песен с християнски елементи”. Това предполага  

голям изследователски труд  по отношение издирването на този фолклор 

от различни сборници, описването и  класифицирането  му. Докторантката 

прави  анализ  на около 200 песни и опирайки се на собствените 

изследвания и  различни литературни източници стига до значими изводи 

като: „...песента е „религиозна” само що се отнася до текста й, но 

интонационно тя е представител на българската народна музика” (с. 25) 

и  „...религиозната народна песен е останала вън от новото езичество. 

Паганистичните идеи на Новата епоха не са намерили място между 

редовете й . Смислово тя запазва чистотата на християнската ни 

вяра...” (с. 31) 

 В края на Първа глава от разработката си, Цв. Велева стига до риторичния 

въпрос „Подходяща ли е религиозната народна песен при обучението на 

децата в предучилищна възраст?”(с. 53) Това беше въпроса, който си 

задавах четейки  до тук  дисертацията. Подробно изложеният отговор за 

мен беше убедителен, а визираната изключително важна роля на 

музикалния педагог в тази мисия е един плавен преход към последвалото 

педагогическо - експериментално изследване. Именно то е  

съществената част  на научната разработка. Подробния анализ на 



музиката и текста, както  и съответната класификация на 97-те народни 

песни  с религиозно съдържание, които авторката описва,  дават 

възможност  за „конструиране на модел- система от песенни еталони, 

които биха могли да бъдат използвани за целите на музикалното 

образование в предучилищна възраст” (с.91) 

         Особенно значими за мен са изводите и препоръките, групирани по 

различни показатели  до които  стига докторантката в резултат на 

експерименталното изследване с всички негови фази. Приветствам 

констатацията  й, че  религиозната народна песен, подходящо представена,  

и в съответствие с  празниците в православния календар, може да бъде 

използвана на различни нива  в музикалното обучение и възпитание. 

     

    Представеният ми  автореферат, като структура и съдържание представя 

в достатъчна степен разработката.(Имам забележки по отношение на 

таблици N 6,7,8, които се различават от текстовото обяснение (с.24-25), а 

таблица 13 е буквално повторение на таблица 11(с. 27). Явно става въпрос 

за техническа грешка, защото в дисертационния труд такова разминаване 

няма.)   

    Посочените в автореферата научни и научноприложни приноси  имат 

значимост, и са лично дело на докторантката. 

 Убедена съм, че голяма част  от идеите и препоръките които дава в 

разработката си  Цветелина Велева   ще бъдат ползвани в бъдеще  от много 

музикални педагози. 

   Коректно е да отбележа, че на места дисертационния труд има нужда от 

редакторска намеса. Смятам, че за по-убедителното представяне на  

анализираните български религиозни песни, те можеха да съпровождат 

дисертационния труд като отделно приложение (включително и с нотен 

текст) 

   Разбира се,  тези забележки считам за незначителни и смятам, че те в 

никакъв случай не могат да намалят стойността на представения научен 

труд. 

      Задълбоченото анализиране  качествата на научната разработка, ми 

дават основание  с убеденост  да препоръчам на уважаемите членове на 

научното  жури, въз основа на дисертационния труд „Мястото на 

българската религиозна народна песен в учебния процес”, да присъдят на 

докторантката Цветелина Николова Велева образователната  и научна 

степен „доктор”. 

       

  

 

      25.03.2012 год.                                    Член на журито: 

            София                                                          /доц.д-р Мария Горанова/ 


