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Abstract: the proposed material is based on a survey conducted among second- and third-year students 
at „Prof. Dr Asen Zlatarov“ university, Burgas with specialties „Preschool and primary school pedagogy“, „Pre-
school pedagogy with a foreign language“, „Primary school pedagogy with a foreign language“ and „social ped-
agogy“. the choice of these specialties is justified by the fact that these students have musical disciplines in their 
curriculum. the personal observations of the author and the need to check and expand and enrich the knowl-
edge of the students (and through the information from the survey) are the reasons for the creation and im-
plementation of the survey. the survey includes questions about some of the significant and bright representa-
tives of the first and second generation of Bulgarian composers, based on the Bulgarian musical culture as part 
of the world musical heritage. the questions posed in the survey are in accordance with the musical material 
(song and instrumental), with which the students get acquainted during their music education. the analysis of 
the survey leads to conclusions concerning both the general musical culture of the students in the field of Bul-
garian professional music, as well as their knowledge and gaps in this field. the development and enrichment 
of young people’s knowledge in the field of Bulgarian professional creative output is in the context of improving 
their skills for learning and expression through creativity, which leads to increasing the level of their social, civ-
ic and cultural competencies.
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Увод
Българската професионална музика се ражда в края на 19 век – след освобождението на България. 

първото поколение български композитори е творило в края на 19 и началото на 20 век. най-ярки негови 
представители са добри Христов, емануил манолов, панайот пипков, ангел Букурещлиев, маестро геор-
ги атанасов. някои от тях са учили в чужбина – чехия, Русия, италия, Румъния. Връщайки се в България, 
те носят информацията и познанието за и на европейската музикална култура. ползвайки наученото в ев-
ропа, те не забравят своята принадлежност и творчеството им е пропито с интонационното, ритмично и 
колоритно звучене на българския фолклор. едновременно с творческата си дейност, част от първите бъл-
гарски композитори преподават в родните училища, развивайки и музикално-педагогическа дейност. „В 
първите десетилетия след освобождението началните музикалнотеоретични знания… се разпространя-
ват чрез учебниците по пеене за масовото училище... основната цел, която авторите от това време си по-
ставят, е чрез адаптирането на основни положения на традиционната западноевропейска музикална те-
ория обучаваните да придобият начални теоретични и исторически знания за музиката.“ [1]

Второто поколение български композитори естествено следва пътя на първото поколение. сред ярки-
те имена на второто поколение са: панчо Владигеров, Любомир пипков, марин големинов, петко стай-
нов, Филип кутев, Веселен стоянов. В тяхното творчество изконно присъства връзката им с националния 
фолклор. В богатата история на българската музика завинаги ще останат Рапсодия „Вардар“ от п. Влади-
геров, сюита „тракийски танци“ на п. стайнов, балетът „нестинарка“ от м. големинов и разнообразието 
от форми и жанрове, сюжети, песенни и инструментални творби в произведенията на плеядата българ-
ски композитори от това поколение.
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Българското училище отдава своето уважение, признание и преклонение към делото и паметта на 
българските композитори. В учебните програми и за детска градина, и за начално училище, в учебници-
те по музика, неизменно присъстват произведенията им. силата на внушение на песните или на инстру-
менталната им музика не е отслабнала до ден днешен. съвременните деца с радост и удоволствие пеят и 
слушат предаваното поколения наред богатство, сътворено от българските композитори. В този смисъл, 
подготовката на бъдещите учители в детска градина, или начално училище е свързана със запознаване с 
музикалното творчество на композиторите и с информираност относно тяхната дейност – личностна, про-
фесионална, педагогическа. наред с изучаваните песни и инструментални пиеси от български композито-
ри, информацията, поднесена на студентите изисква и най-общи факти, данни за създателите им – био-
графия, творчество, награди, международно признание (например: в частното музикално училище в со-
фия панчо Владигеров е учил композиция и теория на музиката при добри Христов, или – в началото на 
20-ти век панчо Владигеров като композитор два пъти печели менделсонова награда, или – освен компо-
зитор, панчо Владигеров е бил великолепен пианист). това би разширило не само представите и позна-
нието на студентите за определената личност, а и осмислянето от тяхна страна на приемствеността меж-
ду поколенията, на спецификите в творчеството на дадения композитор, на предпочитанията му към оп-
ределени форми, жанрове, инструменти. 

В свое изследване, [2] Зорница димитрова разделя новопостъпилите осмокласници в професионал-
ни гимназии на 3 групи, съобразно различната им подготовка по музика:

 y ученици, които имат стабилна историко-теоретична и музикално-изпълнителска подготовка – те 
познават основните етапи в развитието на музикалното изкуство, владеят макар и ненапълно му-
зикалната терминология и имат развити музикални и изпълнителски способности;

 y ученици, при които и акцентирано единствено върху музикално-изпълнителски способности – те 
активно участват в певческите дейности, имат добре формиран комплекс от музикални дейности, 
но осезателно им липсва музикално-теоретична подготовка;

 y ученици, при които е формирана положителна естетическа нагласа към възприемането на музика – 
те активно възприемат музика, но рядко свързват конкретното произведение с изучаваната епоха, 
композитор или жанр. 

изброените групи могат да се отнесат както към възрастта, посочена от авторката, така и към начал-
ната училищна възраст. Защото подготовката по музика в началното училище съдържа и историко-теоре-
тична, и изпълнителска, и слушателска подготовка, разбира се – съобразена с детската възраст. За това и 
бъдещите начални учители, както и тези в детската градина, е необходимо да са обучени и в различни-
те музикални дейности, и в историко-теоретичен аспект. Развитието на музикалните способности и уме-
ния у децата не е само въпрос на изпълнителска и слушателска дейност – те са база за надграждане. ком-
пактният градеж на музикална култура, вкус и естетика е свързан и с историческото развитие на музика-
та – епохи, стилове, творци, произведения. а когато се използва интеграционният подход към различни-
те учебни дисциплини, особено към изкуствата, то знанията, основани на логични, образни, тематични 
връзки, неминуемо ще бъдат по-ангажиращи, трайни, устойчиви и стабилни. 

пишейки за дисциплината „история на музикалното образование“, мариана Булева отбелязва, че „тя 
има културологична и аксиологическа насоченост, стреми се да формира широта на мисленето, умение 
за ориентация в отношенията между културните практики в дадена епоха и да даде знания, които са съ-
ществени…“ [3] авторът се присъединява към мнението за важността от историческото познание. то е не-
обходимо за всяка една от изучаваните в началното училище дисциплини и в частност – музиката. „Защо-
то в условията на емоционална дейност, каквато е по същество е музикалната, по интересен и спонтанен 
начин може да се работи върху познавателната дейност на обучаемия.“ [4]

Анкета
В контекста на горе изложеното, и изхождайки от личните си наблюдения, авторът проведе педагоги-

ческо изследване – анкетно проучване. чрез разработената анкета се проучва нивото на историко-теоре-
тичните знания на студентите, свързани с имената и творчеството на български композитори от първо и 
второ поколение. подбраните личности са предпочетени, защото техни произведения се слушат и изпъл-
няват от студентите в часовете по музика и са включени в учебните програми за детска градина и начално 
училище. анкетата е реализирана сред студенти от университет „проф. д-р асен Златаров“ гр. Бургас, спе-
циалности Предучилищна и начална училищна педагогика, Предучилищна педагогика с чужд език, На-
чална училищна педагогика с чужд език и Социална педагогика. изборът на посочените специалности е 
обоснован с музикалните дисциплини, които се изучават в тях. студентите не изучават история на музика-
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та, но са информирани за поколенията български композитори, най-ярките им представители и творчест-
вото им. анкетата е анонимна, писмена, засягаща общата култура на анкетираните в областта на българ-
ската музика. подготвена е и реализирана в електронен вариант, където се използва „разбъркване на по-
следователността на опциите“. Всички въпроси са задължителни. тя включва 15 затворени въпроси. при 
всеки въпрос са дадени 3 варианти на отговор и анкетираният посочва само един от тях. Въпросите са от-
несени към първо и второ поколение български композитори, към имената на техни ярки представители 
и авторските им произведения. присъстват въпроси и за съвместната дейност на композитори и поети, 
създали незабравими български популярни и патриотични песни, както и исторически факти. анкетата е 
изработена и реализирана през м. май 2021 г. (приложение 1) 

Анализ на анкетата
В анкетата са регистрирали участие 41 студенти (100%). от пупче в попълването на анкетата участ-

ват 6 студенти (14,6 %); от пнуп – 18 ( 43,9 %); от нупче – 9 (22 %) и сп – 8 (19,5 %). от тях 32 студенти са 
от втори курс и 9 – от трети. един студент от пнуп е отбелязал едновременно втори и трети курс, поради 
което на въпрос № 3 общия брой отговори са с един в повече и едновременно с това е дал 2 отговора на 
въпрос № 9. още двама студенти (пнуп) са отбелязали по 2 отговора на въпроси № 5 и 6, които влизат в 
процентното изчисление на верни/неверни отговори. 

на въпрос № 1 правилно са отговорили 31 от анкетираните (75,6 %) – Цв. Радославов; 10 (24,4 %) са 
отбелязали д. Христов и 0% за е. манолов. не случайно анкетата започва с въпрос за автора на българ-
ския химн. принадлежността към нацията е обвързана както с емоционалната и гражданско-патриотична 
осъзнатост, така и със символите и атрибутите, принадлежащи на държавата и народа. Фактът, че 2/3 от 
анкетираните са запознати с името на Цв. Радославов е показателен за добро гражданско възпитание и 
национално самосъзнание. колебанието, изразено в 10 % сигнализира за недостатъчна информираност, 
макар и на малка част от студентите, за ролята и творческата дейност на д. Христов най-вече в областта 
на българската музикална педагогика и образование.

на въпрос № 2 правилните отговори са 28 (68,3 %) – за п. пипков; 10 отговори (24,4 %) – Л. пипков и 
3 (7,3 %) – к. милетков. Вероятно еднаквите фамилии и непознаването на родствената връзка, са причи-
на за налични отговори, свързани с Л. пипков – представител на второ поколение български музиканти. 
макар и незначителен процент, отнасящ се до композиторът кр. милетков – продължаващ да твори и до 
ден днешен, показва, че името му не е добре познато и съотнесено правилно към съвремието, въпреки 
че, във всички учебници по музика се изучават негови песни – пропити както с детската си насоченост, та-
ка и с адекватност към времето, в което са създадени. от една страна недостатъчната информираност, от 
друга – липсата на логична връзка между характерното звучене на българските песни, създадени в края 
на 19 и в края на 20 век, вероятно са причина за допуснатите от студентите грешки. 

Въпрос № 3 – верни отговори ст. михайловски и п. пипков са дали 39 студенти (95,1 %); по един отго-
вор има за и. Вазов и п. пипков (2,4 %) и за Ц. калчев и п.пипков (2,4 %). похвално е познанието на поч-
ти всички участници за авторите на една от най-популярните и красиви български песни. допуснатите 2 
грешни отговора не са меродавни за направения извод. 

при въпрос № 4 има 23 верни отговори (56,1 %) – м. големинов; 14 (34,1 %) – Ф. кутев; 4 (9,8 %) – а. 
стоянов. останал в българската „класика“ балет на м. големинов е познат на по-голямата част от студен-
тите. Вероятно посочването на Ф. кутев като композитор на „нестинарка“ е обусловено от факта, че той 
работи в областта на фолклора, а нестинарските танци са част от него. макар и малко на брой, отговори-
те, в които е отбелязан а. стоянов озадачават. мотивите за отбелязването на неговото име могат да бъдат 
различни: незнание; грешна връзка с брат му – Веселин стоянов; случайно отбелязване и др.

по-горе беше отбелязано за въпрос № 5, че един студент е отбелязал 2 отговора (и двата са грешни). 
правилен отговор – Рапсодия „Вардар“ – са дали 23 анкетирани (56,1 %); Вариации „горда стара плани-
на“ – 12 (29,3 %); Българска сюита – 7 (17,1 %). творчеството на п. Владигеров е голямо, богато откъм съ-
държание и форма, многообхватно. В известна степен Рапсодия „Вардар“ е символ за неговото име. Ве-
роятно отговорите за Вариации „горда стара планина“ и Българска сюита са повлияни от заглавията на 
произведенията, защото запознаването с тях е въпрос на „надстройка“ в обучението на студентите, или 
на личен техен интерес към творчеството на Владигеров.

Във въпрос № 6 отново 1 студент е отбелязал 2 отговора (единият е верен, другият – грешен). тук има 
31 верни отговори (75,6 %) – „Родина“; „Високи сини планини“ – 10 (24,4 %); „България“ – 1 (2,4 %). пе-
сента „Родина“ е задължителна в началното училищно обучение. повече от 2/3 от студентите са инфор-
мирани за точното ѝ име. останалата част явно изхожда от текста и съдържанието на песента и не е за-
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позната с оригиналното заглавие.
Въпрос № 7 – верен отговор „Вятър ечи“ – 35 (85,4 %); „тих бял дунав“ – 3 (7,3 %) и „Боят настана“ – 

3 (7,3 %). по-голямата част от студентите разпознава/знае, че авторът на „Вятър ечи“ е д. чинтулов. оста-
налите 2 изброени песни са по текст на и. Вазов. пропускът в информираността на неточно отговорили-
те е сериозен. Бъдещите педагози не трябва да допускат липса на знания в областта на българската ли-
тература. 

Верните отговори на въпрос № 8 са 35 (85,4 %) – Л. каравелов; г. Раковски – 4 (9,8 %) и за и. Вазов – 2 
(4,9 %). казаното по въпрос № 8 може да се повтори и за отговорите на въпрос № 9, тъй като броя на греш-
ните отговори при двата въпроса е един и същ, а проблематика – сходна.

правилно отговорилите на въпрос № 9 са 31 (75,6 %) – фолклорист; 11 (26,8 %) предполагат, че Ф. ку-
тев е цигулар и 0 % – певец. тук 1 студент е отбелязал 2 отговора, единият от които точен, а другият – не. Ф. 
кутев е свирил на цигулка, но не като цигулар името му е останало в българската музикална култура. съ-
бирателската му дейност в областта на фолклора, песенните му обработки на народното творчество, съз-
даването на държавния ансамбъл за народни песни и танци – това е ярката диря, оставена от него. пох-
вално е, че по-голямата част от анкетираните е осведомена за неговата творческа дейност. Вероятно от-
белязалите, че е цигулар, са по-скоро неуведомени за музикантската му практика. 

на въпрос № 10 коректно са отбелязали п. стайнов 29 студенти (70,7 %); В. казанджиев – 10 (24,4 %) 
и м. Левиев – 2 (4,9 %). сюита „тракийски танци“ е емблематична за творчеството на п. стайнов. голяма 
част от студентите отговарят точно. но 1/3 от тях не са информирани относно правилния отговор. една от 
причините е, че не знаят. друга – че не разграничават времево периодите, в които работят и творят три-
мата изброени композитори. трета – дори и да са слушали „тракийски танци“, не са запомнили кой е тех-
ният композитор, приели са популярността на произведението, без да го свързват с конкретна личност. 

Вили казасян е отбелязан като верен отговор на въпрос № 11 от 31 студенти (75,6 %); Б. карадимчев 
– 8 (19,5 %); Х. агасян – 2 (4,9%). Българският филм „неочаквана ваканция“ е от 1981 г. музиката в него е 
на композитора В. казасян. създадена преди 40 години песента „неочаквана ваканция“ и до днес не гу-
би своята популярност. Фактът, че по-голямата част от анкетираните са отбелязали името на В. казасян го-
вори за техния интерес не само към самата песен, а към нейните автори. останалите неправилни отго-
вори вероятно са повлияни от детските песни на двамата наши не по-малко популярни композитори – Б. 
карадимчев и Х. агасян.

Въпрос № 12 е правилно решен от 34 участницни (82,9 %) – Ф. кутев; 5 (12,2 %) са отговорили п. стай-
нов и 2 (4,9 %) – к. стефанов. държавният фолклорен ансамбъл носи името на Ф. кутев – в това са сигурни 
почти всички участници в анкетата. малък процент от участниците не знаят точния отговор. този въпрос е 
част от общата култура на студентите, касаещ институции, носещи имена на видни музиканти.

точният отговор на въпрос № 13 е, че „мистерията на българските гласове“ е женски хор, както и от-
говарят 30 студенти (73,2 %); че е смесен са отбелязали 10 (24,4 %), а 1 (2,4 %) участник – мъжки. и в то-
зи въпрос правилните отговори преобладават. малка от студентите не знаят, че този камерен хор е жен-
ски, което говори, че дори и да са слушали негови изпълнения, не са забелязали/обърнали внимание на 
тембъра на изпълнителите.

Въпрос № 14 – 28 (68,3 %) анкетирани знаят, че стиховете на популярната песен „тих бял дунав“ са на-
писани от и. Вазов; 7 (17,1 %) от Х. Ботев и 6 ( 14,6 %) от п. славейков. отново въпрос, свързан с връзка-
та между музика и поезия. добре е, че повечето от студентите знаят, че текста на песента „тих бял дунав“ 
е написан от и. Вазов. отбелязването на Х. Ботев, като автор на стиховете вероятно е повлияно от текста. 
добре би било младите хора да знаят, че Вазов написва стихотворението, разбирайки за стъпването на 
Ботевата чета на козлодуйския бряг. отговорите, отбелязали петко славейков, по-скоро визират време-
то, в което и тримата поети са живели. 

на последния въпрос № 15 правилно отговарят, отбелязвайки шумен 23 участници (56,1 %); 12 (29,3 
%) отбелязват пловдив и 6 (14,6 %) – Русе. В средата на 19 век в българските земи пристигат западноев-
ропейски музиканти, които не само внасят у нас своята култура, но и създават новаторски за това време 
в България форми за разпространението й. В този смисъл гр. шумен се явява средище, в което работят и 
творят не само чужденци, но и родолюбиви българи. За това и верният отговор на въпроса е шумен. ин-
формираността на малко повече от половината студенти за културния принос на шумен, като град със 
създаващи се и развиващи се по това време традиции, е много точна, носеща историческо знание. тези 
от анкетираните, които са отбелязали пловдив и Русе, вероятно са повлияни от не по-малката значимост 
на тези градове във възрожденската ни история. едновременно с това, не са обърнали (вероятно) внима-
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ние на името на д. Войников, споменато във въпроса – български възрожденец, педагог, драматург, об-
щественик – поел след напускането на шафран на шумен през 1861 г. ръководството на оркестъра, отбе-
лязан във въпроса. 

от направения анализ на анкетата бяха направени следните изводи:
 y минимум половината от участниците имат знания и са информирани в тематичната сфера на анке-

тата; 
 y запознати са както с имената на представители на първо и второ поколение български композито-

ри, така и с техни произведения; 
 y разграничават ги; 
 y осведомени са за съвременниците им, чието поетично творчество са ползвали при създаването на 

песните си; 
 y различават песни и инструментална музика; 
 y имат историческо и културно познание.

Всичко това би помогнало на студентите в бъдещата им реализация като учители и социални педагози.
наред с изброените положителни изводи относно общата култура на студентите, бяха отчетени и ня-

кои пропуски в познанието на анкетираните в сферата на музикалната им култура:
 y логиката исторически период – музикална култура не винаги е обмислен от участниците;
 y връзката между имената на композитор и поет в песните не винаги е сигурна;
 y допускат се неточности относно имената на поети, част от литературната ни „класика“;
 y историята на българската музикална култура не е прецизирана.

В заключение на гореизброеното бихме добавили, че работата по подготовката на бъдещите учите-
ли и социални педагози в областта на музиката не е еднозначен процес. тя изисква богата обща култу-
ра не само в областта на музиката, а и в сферите на литература, фолклористика, изобразително изкуство, 
история, психология, гражданско образование. Развитието и обогатяването на знанията на младите хора 
в различни области на науката и изкуството е в контекста на усъвършенстването на умения им за учене, 
инициатива и изразяване чрез творчество, което води до повишаване нивото на техните социални, граж-
дански и културни компетентности.
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Приложение 1
Уважаеми студенти, 
Предложената анкета е анонимна. Тя е свързана с Вашите знания и обща култура за българската 

музика в периода 19-20 век и някои от нейните ярки представители. 
Моля, отговорете на поставените въпроси, базирайки се на Вашите лични знания и опит.
Благодаря за участието!
студент …… курс ; специалност:

1. кой е композиторът и авторът на текста на песента „горда стара планина“ – настоящ Химн на РБъл-
гария?

 а) добри Христов;  б) Цветан Радославов;   в) емануил манолов
2. добри Христов е представител на първото поколение български композитори, творили от края на 

19 и началото на 20 век. кой от изброените композитори също е представител на това поколение?
 а) панайот пипков;  б) Любомир пипков;   в) красимир милетков
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3. песента „Върви народе възродени“ е известна и като „Химн на св. св. кирил и методий“. кои са 
нейните автори?

 а) Цоньо калчев и панайот пипков;   б) стоян михайловски и панайот пипков; 
 в) иван Вазов и панайот пипков
4. композиторът на балета „нестинарка“ е:
 а) Филип кутев;   б) андрей стоянов;   в) марин големинов
5. панчо Владигеров е от второто поколение български композитори. кое е едно от най-популярни-

те му произведения?
 а) Българска сюита;  б) Вариации за пиано „горда стара планина“;   в) Рапсодия „Вардар“
6. „Високи сини планини…“ е написана от георги спасов по текст на младен исаев. какво е името на 

песента?
 а) „Родина“;   б) „Високи сини планини“;  в) „България“
7. добри чинтулов е български поет, композитор и педагог. на коя от изброените песни той е автор 

на музиката и текста?
 а) „тих бял дунав“;  б) „Боят настана“;   в) „Вятър ечи“
 8. композиторът георги горанов написва музика към стихотворението „Хубава си моя горо“. кой е ав-

торът на стихотворението, написано в навечерието на априлското въстание през 1875 година?
 а) георги Раковски;  б) Любен каравелов;   в) иван Вазов 
9. Филип кутев е български композитор, диригент и…
 а) фолклорист;   б) певец;    в) цигулар
10. кой е композиторът на сюита „тракийски танци“?
 а) Васил казанджиев;  б) петко стайнов;   в) милчо Левиев
11. „детство мое“ е популярна песен от филма „неочаквана ваканция“. текстът е написан от Богомил 

гудев. кой е композиторът на тази песен?
 а) Борис карадимчев;  б) Хайгашод агасян;   в) Вили казасян 
12. държавният ансамбъл за народни песни и танци е основан в софия през 1951 година. след кончи-

ната на основателя и дългогодишен ръководител на ансамбъла, той носи неговото име. кое е то?
 а) петко стайнов;  б) Филип кутев;   в) кирил стефанов
13. „мистерията на българските гласове“ е български хор, изпълняващ автентична и обработена фол-

клорна музика. какъв е хоровият състав?
 а) женски;   б) мъжки;    в) смесен
14. стиховете на песента „тих бял дунав“ („Радецки“) са написани от: 
 а) Христо Ботев;  б) петко славейков;   в) иван Вазов
15. В кой български град през есента на 1850 г. е създаден първият български оркестър за „европей-

ска“ музика от унгарския емигрант михай шафран, а през 1859 г. са създадени и първите ученически хор 
и оркестър от добри Войников – първият български оркестров диригент.

 а) Русе;   б) шумен;    в) пловдив


