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       Интонационният слух е феномен с неограничен радиус на действие и   

е неделима част от съзнанието както при професионалистите музиканти, 

така и при всички, които са подвластни на това, което реално звучи и 

съществува в заобикалящата ни социална действителност.  

       Универсалният характер и специфика на категорията „интонация”, 

нейната психо-физиологическа и чисто акустическа природа се проявяват в 

различен план : от обичайните, ежедневни комуникативни връзки между 

хората, до звуковата среда и свързаните с нея художествени явления, с 

музиката на миналото и настоящето. Историческата детерминираност на 

категорията „интонация”, особено пълно характеризирана от 

забележителни учени в музикознанието като Риман, Курт, Асафиев, 

Холопов, нейната обхватност и общозначимост за музиката и днес 

продължават да разкриват нови аспекти, един от които е и в полезрението 

на дисертационния труд на Боряна Миролескова.  Очертани са рамките на 

едно изследване, насочено към възраст, в която се формират личността и 

характера, естетическия мироглед и моралните устои на човека.  

       Определението на понятието „интонационен слух” в изходната 

позиция на дисертацията се базира на неговата иерархична 



многозначност, застъпена в научни трудове и изследвания, акцентиращи 

на мелодичния слух. Но в обсега на интонационния слух е не само  

мелодичната страна, но и многогласието, където звуковите комплекси 

имат интонационна природа, от интервалната структура, до 

многозвучията, до сложните комплекси в музиката на ХХ век. 

Интонационният слух се проектира и на метро-ритмичната страна и се  

проявява в разнообразните ритмо-интонационни формули, особено в 

комуникативните и популярни жанрове. Това значително повишава 

актуалността на поставените в дисертацията проблеми за развитие на 

интонационния слух и търсенето на нови, по-ефективни методи за 

стимулиране на развитието му. Сравнително-аналитичният исторически 

метод и свързаният с него метод на теоретичен анализ и синтез, 

представляващи методологичната основа на дисертацията, са свързани с 

практически приложната сфера, с експериментално изследване и 

доказателствен материал, обобщен в хода на изложението. 

        Предложеният модел за развитие на интонационния слух е породен                   

 от необходимостта музикално-образователната система да отговори 

адекватно на динамиката на протичащите в социалната структура  

процеси. В дисертацията, идеята за обновяването на образователните 

програми, както в специализираните училища по музика, така и в 

общообразователните е особено актуална. Системният модел за развитие 

на интонационния слух при 15-17 годишните ученици и апробацията му в 

проведения експеримент очертават възможността за реализирането на 

обновяваща, активизираща интонационното мислене нова програма, 

която несъмнено би провокирала и подпомогнала творческата активност в 

тази възраст. 

       Връзката говорна-музикална интонация, характеристиката им, тяхната 

близост и диференцираност, особеностите им при вокалното и 

инструментално интониране са един от съществените, приносни моменти 

в дисертацията. Познаването на изследванията за интонацията /научни 

трудове, учебници,студии/ показва добра осведоменост и тук  определено 

важен, приносен момент в дисертацията на Боряна Миролескова е 

представянето на българския опит, значителната теоретична база, с която 

разполагаме и която очаква своето ново осмисляне и развитие. 



       Оценявам положително дисертационния труд на Боряна Миролескова, 

който като цяло е нов принос в музикалното възпитание и предлагам на 

Боряна Миролескова да бъде присъдена образователната и научна степен 

„Доктор”. 
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