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УВОД 

 

В 20-и век се наблюдават значими промени в множество различни полета из 

целия свят, от икономиката до културата. Значими промени се появяват и в 

изкуството, чиято взаимовръзка с традицията динамично се видоизмени. От голямо 

значение е да се изследват младежките хорове и тяхното общо положение, 

образование, ефекти и проблеми в турската музикална култура, както и процесът на 

тяхното развитие по отношение на традиционната им структура от края на 20-и век 

до началото на 21-ви век в Турция и специално да се изразят техните перспективи, 

тъй като Турция има многобройно младо население. 

Младежките хорове са един от важните инструменти за социално и 

художествено развитие в еволюцията на една държава. Много е важно да се прави 

музика заедно, да се поддържа националната култура и да се осигурите единството 

„глас-дума“ в цялата страна. В този контекст може да се каже, че младежките 

хорове са важно средство за представяне на развитието на училищата и социалната 

среда. 

Когато разглеждаме хоровите култури на развитите страни, виждаме, че те 

играят важна роля в социалното и артистично развитие. Един от най-основните 

принципи в подхода на Золтан Кодай е, че всеки може да използва пеещия глас 

като най-удобния и достъпен инструмент. 

Детските хорове имат значение за формирането на основата на развитието и 

следващото поколение поради образованието, което дава в ранна възраст. В 

допълнение, лесното и практично вокално поставяне на човешкия глас и 

практическото създаване на хорове позволяват образователният процес да се 

формира ефективно. 

В подкрепа на тази идея са важни възгледите на Муамер Сун (Muammer 

Sun), композитор и педагог. Той заявява, че слушателите са по-силно повлияни от 

вокалната музика, отколкото от който и да било музикален инструмент, и че тя 

може да бъде много по-ефективна от музикалния инструмент в музикалното 

развитие на обществото. И споделя следните възгледи във връзка със значението на 

детските и младежки хоровете: „В бедните страни (и в нашата бедна околна среда) 
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не всеки човек (дете, тийнейджър, пълнолетен) може да е в състояние да си купи 

инструмент, но всеки може да пее. Следователно детските и младежки хорове 

могат да изпълнят ролята на съграждащи основата в развитието на качеството на 

музиката у нас. Разбира се, обучението по музикални инструменти може да се 

подкрепи колкото може повече и могат да се създадат общностни от 

инструменталисти. Това трябва да се направи и такива бяха направени. Хоровете 

обаче са по-склонни да бъдат разширени в цялата страна. Хоровете могат да бъдат 

в основата на развитието на музиката в цялата страна. 

Според резултатите от системата за адресна регистрация на населението, 

общото население на Турция в края на 2017 г. е 80 милиона 810 хиляди 525, докато 

броят на младите хора във възрастовата група 15-24 г. е 12 милиона 983 хиляди 97, 

т.е. ок. 16% от населението. В този контекст се оказва полезно и важно да се 

постави под въпрос и да се проучи позицията на младежките хорове и хоровата 

култура в сравнение с населението и потенциала за музикално образование в 

Турция, която има многобройна младеж, активна под различни форми по 

отношение на развитието на Турция в областта на музиката и хоровата й култура, 

от традиционно фолклорните й структури до тези в наши дни. В тази връзка 

настоящата дисертация има за цел да изследва проекта на Националния младежки 

хор „100 гласа“, осъществен в национален мащаб, и да разкрие резултатите, 

постигнати до момента. (Въведение). 

Това дисертационно изследване има за цел да разработи предложения за 

развитието на младежки хорове, като разкрие положението на младежките хорове в 

Турция в края на 20-и и началото на 21-ви век и да осветли трудностите, през които 

те са преминали. В този контекст е важно да се представят осмислянията и 

резултатите от данните, получени в Националния младежки хор „100 гласа“ за 

хоровата музика на страната ни. 

В този план, чрез проучване на проектите на Националния младежки хор 

„100 гласа“ и преразглеждане на резултатите, бяха представени проблемите и 

предложенията за решения в областта на турската хорова музика. (Цел на 

изследването). 
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Настоящото изследване е от приносно значение и към научната литература, 

и към посрещане на практическите изисквания на хоровата музика в Турция чрез 

определяне на историческото й развитие и статута на младежките й хорове, 

разкриване на свързаните с тях проблеми и предлагане на предложения за 

възможни техни решения. 

Изследването е особено важно за представянето на систематичното 

формиране на младежки хорове в Турция, разпространението на младежките 

хорове в хоровите структури като цяло, техните образователни модели и роли в 

официалното образование, разнообразието на хоровото представяне и част от каква 

структура са. По тази причина изследването е важно за разкриването на общото 

положение на младежките хорове и осветляването на перспективи пред тях, както и 

за създаване на цялостна библиография за турската хорова музика, в полза на 

изследователите й. (Значимост на изследването). 
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Глава 1. 

ОЦЕНКА НА ИСТОРИЯТА НА ХОРОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ В 

ТУРЦИЯ ОТ 1970 ДО НАЧАЛОТО НА 21. ВЕК 

 

Училища за преподаване на музика, създадени по силата на политиката на 

Републиката и първите хорови ансамбли, създадени в нейно лице; консерватория, 

оперни хорове и хорови групи, сформирани в обществени институции; и 

многогласните младежки и детски хорове, създадени в турските радио- и 

телевизионна корпорации, бяха първите важни скокове във формирането на 

турската хорова култура в средата на 20-и век, по отношение на турското хорово 

музикално образование и култура. Може да се твърди, че многогласната хорова 

музика започва да е част от турската музикална култура в началото на 20-ия век в 

резултат на определени фактори, които са били от съществено значение за 

раждането на многогласната музика в Турция, в обхвата на прозападните 

движения, започнали в Османската империя по време на управлението на Махмуд 

II1 през 19-и век. В рамките на настоящата дисертация бе изследвано цялостното 

положение на турските младежки хорове и подробности бяха представени в 

обзорните заглавия, свързани с историята на турската хорова музика. История на 

турската хорова музика (Заглавие 1.1.). 

Традиционната музикална система на Турция не включва многогласната 

певческа култура. Географски, в Турция има музикално разнообразие поради това, 

че е част от Анадола и Европа. Турската музика обхваща много голяма площ. 

Освен това турската музика е оставила важни следи на Балканите и в Източна 

Европа. В този контекст можем да изброим южнославянските племена, словенците, 

сърбите, хърватите, македонците, българите, черногорците, румънците, гърците и 

албанците. Турската музика може да бъде разгледана под 2 основни типа – 

традиционна турска дворцова музика и фолклорна музика. Турската музика 

(Заглавие 1.2.). 

 
1 Mahmut II (20 юли  1785 –  1  юли  1839) –  30-ият  султан на Османската империя, от 1808 

до смъртта му през 1839. 
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Можем да кажем, че традиционната турска дворцова музика се е появила 

като синтез, развил се под влиянието на османската и анадолската култура, както и 

на арабската и иранската култури. Тази музика е създала редица звукови поредица 

с общото название “макам”2. В дворцовата музика намират място произведения в 

религиозни и нерелигиозни форми, в които предимно се използват инструментите 

„тръстиковата флейта, тамбура, лютнеобразният уд, арфообразният канун и 

барабанът кудюм3“. Традиционната турска дворцова музика (Заглавие 1.2.1.). 

Най-забележителната черта на турската фолклорна музика е, че 

композиторите на тези творби не са известни, докато турската дворцова музика е 

разработена под влиянието на арабската, иранската и дори византийската. Турската 

народна музика е запазила своите уникални основни характеристики, които е 

получила от Азия, въпреки намесата на гръцката, романската, византийската и 

много други чужди култури, които съществували в Анадола. 

Погледнато генерално, музиката в страната се свързва с всички социални и 

хуманни събития от раждането до смъртта, като оплаквания, любовни песни, 

героични песни и песни от планините и низините. В широк географски план, 

турската народна музика се е вписала в музикалните тенденции на много нации, 

живеещи в Анадола. В произведенията на Ахмет Аднан Сайгун (1907-1991) и на 

унгарския композитор Бела Барток (1881-1945), които съставят фолклорни 

музикални сборници, пътувайки из Анадола от село на село по време на 

Републиканската епоха, те подчертават, че културата на народната музика е силно 

съвместима с анадолските хора и че народната музика трябва да бъде подредена 

под важна компилация по време на процеса на преход от селата към градовете. 

Традиционната турска фолклорна музика (Заглавие 1.2.2.). 

Турция е общество с традиционна музикална култура. В допълнение към 

продължаването на музикалното обучение с „мешк системата“ 4, която не включва 

 
2 Турската дворцова музика е базирана на модалната система, в която  всеки лад („мод“ 

на турски език) има собствено име, но общо се нарича макам.  
3 Традиционни турски дворцови музикални инструменти.  
4 Meşk системата е музикална система без нотация, на основата на повтаряния за  

тренинг на паметта. Полезна е в старите времена , в които в турската музика не се ползва 

музикална нотация. Спомага за  неколковековно препредаване на  няколко хиляди музикални 

творби  и на музикални стилове. Като музикална образователна система, meşk предоставя модел, 
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музикална нотна система както в западно европейската структура, бяха предприети 

някои стъпки за изграждане на подобна образователна култура след контактите със 

Запада. Те бяха направени в 5 различни групи: „Ендерун-и Хумаюн5, Meхтерхане- 

и Хумаюн6, Mевлеви ложи, музикални търговски гилдии и частни мешк къщи. 

Турската музика никога не е била музика за колективно изпълнение, освен в някои 

изключителни случаи. И в частност, в османската музика не са включвани вокални 

ансамбли. Първото унисонно вокално ансамблово изпълнение в турска музика е 

осъществено през 1920 година. Като се има предвид еволюцията на турската 

музика в хода на историята, може да се види, че соловите изпълнения в народната 

музика са чести, поради причините, произтичащи от традицията на бардите и 

менстрелите, докато в дворцовата музика са доминиращи традициите на соловото и 

групово изпълнение. Колективното унисонно пеене в традиционната турска 

култура (Заглавие 1.3.). 

Турците са имали национална музика преди Исляма. Религиозни музикални 

пиеси са композирани и изпълнявани от бардове. Поети и музиканти, известни под 

имената на Озан, Бахши, Кам участвали в религиозни ритуали. Пророк Мохамед 

отделя голямо внимание на музиката, изпълнена чрез човешкия глас, т.е. пеенето. 

Той нарежда Коранът да се чете с добър глас и в хармония, според канона (или 

законите на пеенето). Най-забележителната черта на турската религиозна музика, 

изпълнявана в джамиите, е, че се използва само човешки глас. Имайки предвид 

въздействието на религията върху музиката, когато казваме „религиозна музика“ в 

Турция, първото, което ни идва на ум, е суфийската музика. В полето на 

религиозната музика, с нейната голяма традиционна култура, в държавната 

структура на Турция се създават суфийски едногласни вокални ансамбли, 

религиозният химнови хор към Министерството на религиозните въпроси и детски 

едногласни вокални ансамбли към различни институции, които пеят религиозни 

 
при който инструменталисти и певци уважават и спазват  оригиналния стил на музиката, но 

същевременно  й добавят и свои индивидуални интерпретаторски черти . 
5 Една от ранните образователни институции в османската образователна система е 

училището Ендерун. То  е  абсолютният  образец  за  традицията на дворцовото училище, 

наблюдавана в  по -ранните ислямски държави. С над 500 -годишната си история ,  училището 

Ендерун има за основна мисия обучението на високопоставени офицери / ръководители. В 

същото време се явява и училище по изкуства.  
6 Организацията на военните оркестри в Османската империя.  
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химни. Мястото на колективното унисонно пеене в религиозните традиции и 

практики в Турция (Заглавие 1.4.). 

Ако хвърлим поглед във времето преди ХХ век, влиянието върху турската 

вокално-ансамблова музика на тенденциите и музикалните езици по света е голямо. 

В османската музика необходимостта от самоопределяне и система се появява едва 

в края на ХІХ и началото на ХХ век, като следствие от процеса на запознаване със 

западната музика. За да се разберат предпоставките, повлияли на раждането на 

турската хорова музика като цяло, е необходимо да се анализира преходният 

период от османския към републиканския период, както и турската музикална 

образователна система. Във връзка с това културално взаимодействие, вокално-

ансамбловата музика започва да се проявява директно след установените системи, 

поради необходимостта от национална музикална култура. Субективни и 

обективни предпоставки за създаване на хорове в Турция (Заглавие 1.5.). 

В османско-турската музикална система, мехтер (mehter) е музикално 

движение, което отключва първия процес на взаимодействие със Запада. 

Развитието на отношенията с Австрия, която е център на европейската музика през 

17-и и 18-и век, както и изпълнението и концертите на мехтер за посланици, 

изпратени в Турция, привличат вниманието на европейските композитори. 

Композиторите включват в своите произведения мотиви и ритъмни елементи, чути 

в мехтера. Яничарска (Мехтерхане) музика (Заглавие 1.5.1.). 

Османският султан Махмут II отделя много внимание на музиката. След 

мехтерната култура, султанът иска да развие военна музикално-педагогическа 

система, като доведе музиканти от Италия. В резултат на това взаимодействие 

оркестровата музика, оперните хорове, много музиканти, оперни и хорови певци, 

докарани от чужбина, вероятно са имали основното влияние върху формирането на 

концепцията за турска хорова музика в музикалната ни култура, продължила и през 

републиканската епоха. Музикалната реформа но западен образец, наречена 

Mъзъка-и Хюмаюн, която е установена, за да създаде западен тип военна 

музикална група вместо мехтер системата, се превърна в организация, която с 

течение на времето съвместява различните музикални направления, сценичните 

изкуства и забавления. И макар че за ръководител на оркестъра отначало е 
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назначен живеещ по това време в Истанбул френски музикант, преценяват, че е 

неподходящ и поканват препоръчания от правителството на Сардиния Джузепе 

Доницети, който идва в Истанбул на 17 септември 1828 г. и е назначен за диригент 

на оркестъра. 

Първият ярък артистичен възход на Mъзъка-и Хюмаюн е през 1919 г. с 

концерти в европейски градове със състав от 60 души. Преди концертите 

директорът на Mъзъка-и Хюмаюн и диригентът на оркестъра се разделят и Осман 

Зеки Юнгьор за първи път прави опити да работи като независим диригент на 

оркестъра. По време на „Турската война за независимост“ (1919-1922) оркестърът 

продължава да съществува като институция, свързана с османския султан. Когато 

Султанатът е премахнат, оркестърът е прикрепен към халифа и е наречен Макам-

Хилафет Мъзикасъ. Влияние на западните музикални традици върху 

османската музика (Заглавие 1.5.2.). 

След създаването на Републиката, Ататюрк иска да направи в изкуството 

значими просветителски начинания. След обявяването на Републиката, с негова 

заповед е проведено общонационално проучване и са намерени талантливи 

музикални младежи. Изпратени са да се образоват в чужбина и след завръщането 

си те осъществяват важни насоки в турската музикална революция. Сред тях са 

Ахмед Аднан Сайгун, Джемал Решит Рей, Улви Джемал Еркин, Казим Аксес и 

Хасан Ферит Алнар, които са наречени „Турската петорка“. От началото на второто 

десетилетие на Републиката, във втората фаза на музикалната модернизация, в 

Турция са доведени европейски експерти, с което продължава движението за 

музикална промяна. Сред тези важни музиканти е и Паул Хиндемит. Достигнал в 

Германия връх в областта на музиката, той приема официалната покана на Турция 

и, въз основа на съответното споразумение, идва в страната на 6 април 1935 г. След 

много къс период, в резултат на препоръката на Паул Хиндемит и предложение от 

Министерството на образованието, през 1936 г. в Турция идва и проф. Едуард 

Цукмайер. В лоното на хоровата култура, която започва да се появява в резултат на 

това преструктуриране и развитие, през 1970 г. е основан първият професионален 

многогласен хор, този на Турското Радио и Телевизия в Анкара, с усилията на 

диригента на оркестъра проф. Хикмет Шимшек и на композитора Муамер Сун. 
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През 70-те години на Републиканския период опити за развитие в хоровата област 

се наблюдават най-вече в споменатия по-горе професионален хор и аматьорните 

младежки хорове. 

По това време бяха предприети стъпки за композиране на нови детски и 

младежки песни, главно в подкрепа на създаването на детски и младежки хорове. 

Проф. Муамер Сун е осъщетвил и осмислил много важни проучвания, като е 

обърнал внимание на разпространението на детските хорове в цялата страна с 

помощта на учителите по музика. Може да се каже, че в края на 70-те години е 

положена образователна и социална основа за създаването на детски хорове към 

турското радио и телевизия в различни градове. Многогласният смесен радио хор и 

Държавният многогласен смесен хор към Министерството на културата изиграват 

важна роля в общественото образование по музика. Те също така насърчават и 

учителите по музика да създават свои собствени хорове. Като се има предвид 

осигуреното взаимодействие между европейските музикални традиции и 

музикалните образователни политики в страната, несъмнено важен фактор за 

формирането на хоровата традиция в Турция са прозападното движение, започнало 

по време на Османската империя, и последвалите политики на Републиката. 

Можем да кажем, че художествените политики на Републиката, започнали особено 

с турската Петорка, са били основен фактор за формирането на хорови ансамбли в 

турската музика и това развитие продължава и през целият 20-и век. Музиката 

през епохата на Република Турция (Заглавие 1.5.3.). 

Особено след Републиканската епоха и създаването на Многогласния хор на 

Турското радио и телевизия, който е първият професионален хор на Турция, може 

да се установи, че в областта на хоровата музика взаимодействието с Европа се 

увеличава. С хоровете, създадени през същото това време в Анкарската 

многогласна музикална асоциация (основана през 1973 г. под ръководството на 

проф. Музафер Аркан), турските хорове започват да участват в хорови фестивали в 

чужбина и получават награди на много от тях: Международен хоров фестивал и 

конкурс в Анкара (1997), Международни хорови дни в Истанбул (2008), 

Международни хорови дни в Истанбул (2009), Международен хоров фестивал в 

Анталия (2009), Хоров фестивал в Богазичи (2011) и Международен хоров 
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фестивал в Чанаккале (2019) са от особено значение за участието на чуждестранни 

хорове в турска хорова култура. Освен това турските хорове, които започнаха да 

участват в хорови фестивали и конкурси в Европа, имат голям принос за 

опознаването в чужбина на нашата национална хорова музика. Те се придържаха 

към изискванията на конкурсите и подготвяха задължителните хорови творби от 

различни епохи и композиционни структури, така че, запознавайки се отблизо с 

културата на световната и най вече европейската хорова музика и завръщайки се в 

Турция, обогатиха репетоара си и приложиха подобни подходи в местните 

конкурси. Първи значим пример за това е участието на младежкия хор от Анкара 

под диригентството на проф. Музафер Аркан в един от конкурсите на асоциацията 

„European Grand Prix for Choral Singing“, състоял се в град Арецо, Италия. 

Оттогава насам турските хорове постигат най-различни успехи, като в началото е 

наградата за най-добър хоров диригент на полския международен фестивал и 

конкурс в Бидгошч през 1989 г. По късно, едни от най-влиятелните постижения на 

турските младежки хорове са наградите, спечелени в много международни 

конкурси от хор „Анкапела“ под ръководството на доц. Ахтер Дестан, д-р: Трета 

награда в град Гориция, Италия, втора награда и награда за най добър диригент в 

конкурса „Бела Барток“, гр. Дебрецен, Унгария и Първа награда на конкурса в град 

Тур, Франция (3 от 5-те конкурса от Европейската асоциация „European Grand Prix 

for Choral Singing“). 

 След тази поредица успехи, хор „Анкапела“ става един от трите хора в 

света, избран за участие във Фестивала на световните хоровете лауреати, проведен 

в град Vaison-la-Romaine, Франция през 2006 г., където с решението на Френската 

музикална асоциация, един от концертите на хор  „Анкапела“ е записан на живо и е 

издаден като CD. 

Хоровите диригенти, получили хорово обучение в чужбина, живеейки след 

това в Турция, са работили в много институции и са допринесли много за страната 

в края на 20-и век и началото на 21-ви век. Като най-популярни имена е 

необходимо да споменем Ахтер Дестан, Елнара Керимова, Елена Пушкова, Сунай 

Муратов, Антонио Пироли, Любомира Субашева, Гьокчен Корай, Николай 

Мерджанов, Джемий Джан Делиорман и Инджи Йоздил. Тези диригенти имат 

https://en.wikipedia.org/wiki/European_Grand_Prix_for_Choral_Singing#:~:text=The%20European%20Grand%20Prix%20for,It%20was%20inaugurated%20in%201989.
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Grand_Prix_for_Choral_Singing#:~:text=The%20European%20Grand%20Prix%20for,It%20was%20inaugurated%20in%201989.
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Grand_Prix_for_Choral_Singing#:~:text=The%20European%20Grand%20Prix%20for,It%20was%20inaugurated%20in%201989.
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Grand_Prix_for_Choral_Singing#:~:text=The%20European%20Grand%20Prix%20for,It%20was%20inaugurated%20in%201989.
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голямо значение за опознаването и създаването на основните представи за стилово-

интерпретателското ниво на европейската хорова музика и внедряването й в 

турската хорова музика. Влиянието на европейската хорова култура върху 

развитието на хоровото творчество в Турция (Заглавие 1.6.). 
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Глава 2 

ВИДОВЕ ХОРОВО ПЕЕНЕ В ТУРЦИЯ ПРЕЗ 20. ВЕК 

 

Музиката заема много важно място в човешкия живот. Като се има предвид, 

че основната структура на музиката е движението на звука, музиката съпътсва 

човека още от раждането – с говорната мелодия на гласа, и по късно със звуците от 

динамичната му околна среда. Тъй като музикалното развитие на всеки човек е 

свързано с неговото общообразователно обучение, то трябва да се анализира и 

осмисли от гледна точка на приноса на обучението в страната. 

Официалното образование Турция прилага 12-годишно непрекъснато 

обучение, което обхваща първи, втори, трети и четвърти клас като начално 

училище; пети, шести, седми и осми клас като средно училище; и девети, десети, 

единадесети и дванадесети клас като гимназия. Има различни видове гимназии в 

зависимост от това в каква насока подготвят учениците („Анадолска“ гимназия7, 

Гимназия по математика и физика, Гимназия за преподаватели, Гимназия по 

изящни изкуства, Гимназия по здравеопазване и др.). 

В тази система общообразователното музикално образование в Турция се 

извършва в четири основни нива в зависимост от естеството на съвременната 

турска система за официално образование. Музикалното образование (в частност 

предмет „музика“) се състои от предучилищно образование, начално образование, 

средно образование и висше образование (основни нива в училища с 

общообразователна структура). Най-общо погледнато, в предучилищното 

образование има ясли за деца от 0 до 3 години, ясли за деца от 4 до 6 години и 

детски градини за 5-6-годишни деца. Нивото на основно образование се състои от 

начални училища, които осигуряват осемгодишно задължително и непрекъснато 

обучение за деца на възраст между 6 и 14 години. Средното ниво на образование 

включва общи, научни, технически, художествени и професионални гимназии, 

които осигуряват 3-годишно обучение с подготвителна година. Висшето 

образование се състои от професионални училища, които предлагат двугодишно 

 
7 Престижни държавни гимназии за деца с висок успех, със специализации.  
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приложно бакалавърско образование, докато колежите и факултетите предлагат 

четиригодишно бакалавърско образование, както и следдипломна програма. 

Мястото и ролята на музикалното и хоровото образование в училищните 

програми (Заглавие 2.1.). 

В системата на официалното образование „училищните хорове“ не са 

включени като тема и не фигурират в учебната програма, тъй като няма графа, 

която да включва предмет с името „хор“. Вместо това се прилага предмет като 

„колективно пеене и свирене“, в допълнение на което хоровото образование и 

хоровите култури извън уроците представляват обучението по хор и хорово пеене 

като извънкласни предмети. Йенер заявява, че „броят на детските хорове, които ще 

формират основата на хоровата традиция у нас, е много малък и че те не са 

балансирано разпространени в цялата страна“. Функции и цели на училищните 

хорове (Заглавие 2.2.). 

Поради липсата на предмет под наименованието „Обучение по хор“, в 

официалното образование е невъзможно да се срещнем със систематична хорова 

култура и да търсим каквито и да е постижения от детска до зряла възраст. В 

общата структура основната цел е да се създадат хорове в класовете поотделно 

които да пеят в унисон, стига условията да позволяват това. Хорове към 

училищните класове (Заглавие 2.2.1.). 

Отделни са хоровете, които се създават от учителя по музика извън 

редовните учебни часове и провеждат обучението си под наименованието етюд 

чрез доброволното участие в тях на талантливи деца. Тези хорове изнасят различни 

концерти и събития както в собствените си училища и градове, така и на хорови 

фестивали. Изпълнителски хорове (Заглавие 2.2.2). 

В рамките на официалното образование, концертните участия на 

училищните хорове се провеждат под различни заглавия, според събитията и 

официалните празнични дати в Турция. Обичайни концертни типове и 

структури на училищните хорове (Заглавие 2.2.3.). 

Учителят по музика формира основата на официалното музикално 

образование, тъй като, според Учан „учителите по музика са отговорни за 

създаването на определено поведение и промени в ученика в съответствие с целите 
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на музикалното образование. За да изпълнят тази задача, преподавателите по 

музика трябва да имат определени квалификации и те са сред най-основните 

елементи на официалното музикално образование в Турция“. Тези, които успешно 

завършват Музикалния педагогическия факултет, се назначават за учители по 

музика в цялата страна с техните предпочитания според резултата, получен от 

държавния изпит за подбор на публичен персонал. Обучение и ръководство на 

училищни хорове; учители по музика (Заглавие 2.2.4.). 

В музикалното разнообразие на хоровите общности в Турция (въпреки че 

това не са хорове в класическия смисъл на понятието – те се наричат така в 

страната) има 3 структури, под имената: ансамбли на традиционната турска 

дворцова музика, вокални ансамбли на фолклорната музика и полифонични хорови 

ансамбли. Класификация на видовете хорове (Заглавие 2.3.). 

Дейностите в хоровата област в Турция се организират като събития с 

изпълнителско (концертно) и образователно съдържание. Видове организации на 

хоровете (Заглавие 2.4.). 

При исторически преглед на хоровата култура в Турция виждаме, че има 

създадени множество хорови асоциации, някои от коита продължават да бъдат 

активни и до днес. Хорови асоциации (Заглавие 2.4.1). 

Общо погледнато, почти всички държавни и частни хорове в Турция 

предпочитат да концертират предимно през септември и юни, по тази причина 

изнесените голям брой хорови концертни събития образуват нещо като хорови 

концертни сезони. Хорови концерти (Заглавие 2.4.2.). 

С цел развитието на хоровата музика в социално и художествено отношение, 

от 1990 г. в Турция се организират редица хорови фестивали и конкурси. Хорови 

фестивали (Заглавие 2.4.3.). 

Музикално образование и хоровото обучение във всички етапи на 

официалното общо образование (начални, средни и висши училища) се 

осъществява от назначените в училищата учители по музика. Видове хорово 

образование (Заглавие 2.5.). 

Училищните хоровете действат или като „класни хорове“, създадени от 

съответните учители по музика, или като „общоучилищни хорове“, създадени чрез 
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избор на ученици с определени музикални способности. Хоровете в началното, 

средното и висшето образование (Заглавие 2.5.1.). 

Музикалните гимназии, които са свързани към Министерството на 

националното образование, избират ученици след средно училище чрез тест за 

способност. По време на 4-годишния период на обучение в тези гимназии, часовете 

по хор се водят от назначените в тях учители. Хоровете в гимназиите по изящни 

изкуства (Заглавие 2.5.2.). 

Университетските хорове биват 2 вида: общоуниверситетски хорове и 

хорове към музикалните департаменти. Младежките хорове извън музикалните 

департаменти се формират предимно в рамките на така наречените музикални 

клубове, но трябва да се отбележи, че в тях западноевропейската хорова култура по 

принцип не е много обичайна. Университетските хорове (Заглавие 2.5.3.). 

Образованието по хор се предлага най-вече в часовете по хор в музикалните 

гимнази и в музикалните катедри на университетите в Турция. Образователни 

методи и форми в хоровото дирижиране в Турция (Заглавие 2.6.). 

В рамките на тази структура звената , в които се прилагат интензивно 

хоровите курсове на университетите, са педагогическите факултети по музика и 

факултетите по изящни изкуства, където освен хорово пеене, частично се изучава и 

хорово дирижиране. Тази програма обучава учители по музика за официалната 

образователна система в Турция. Като част от 4-годишното обучение в 

университетите, това е най-често срещаната програма, в която учителите по музика 

в Турция могат да усвоят хорово пеене и хорови диригентски умения. 

Педагогически факултети (Заглавие 2.6.1.). 

Освен педагогическите факултети по музика на университетите и 

консерваториите, в Турция съществуват и факултетите по изящни изкуства, както и 

факултетите по сценични изкуства, към които са създадени музикални катедри. 

Катедрите по музика (Заглавие 2.6.2.). 

Подобно на образованието в света, така и в Турция обучението на артистите 

-изпълнители се провежда в консерваториите, където са сформирани катедри с 

наименованието „Музика, Сценични изкуства и Музикология“. Отделно 
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съществува и катедра „Изпълнителски изкуства“, с програми за обучение по балет, 

опера и театър. Консерваториите (Заглавие 2.6.3.). 

За съжаление, академичните програми за хорово дирижиране в Турция 

изостават далеч от световните и европейските примери. Катедрите по хор и 

хорово дирижиране (Заглавие 2.6.4.). 

Основните катедри по хорово пеене (1-ви – 4-и курс) на държавните 

консерватории към Университета Адьяман и Афион (открити в 2012 и 2018) са все 

още дейни, докато катедрата по Оперно-хорово пеене към Факултета по 

изпълнителски изкуства на Държавната консерватория в Анкара (открита през 2000 

г.) е закрита през 2011 г. поради липса на щатни работни позиции за 

преподавателите. Това са катедри, които имат за цел да издигат творчески, 

интерпретаторски, образователно и изпълнителски хората на изкуството, за да 

могат те да се справят научно и артистично с хоровото изкуство, да го асимилират 

в световен план и, вече като практикуващи, да допринесат за общото укрепване на 

националната ни музика. В учебните програми на тези катедри студентите 

посещават курсове по хор, школувано пеене, солфеж, акомпанимент, сценични 

знания, техники и практики на дирижиране на хор, други спомагателни 

дисциплини и световна култура, които ще им помогнат да израснат в областта на 

хоровото пеене, ръководене и дирижиране, като им дадат и знания и умения и 

теоретически да изследват и анализират хоровите творби, и практически да работят 

като гласови педагози-интерпретатори и общи учители по музика.  Катедрите по 

хорово пеене в университетите (Заглавие 2.6.4.1.). 

В национален и международен план в Турция се организират периодични, 

седмични и ежедневни обучения по хорово дирижиране под формата на семинари и 

курсове в рамките на фестивали, различни университети, асоциации и хорови 

проекти. Ателиетата по хорово дирижиране – семинари, сертификационни 

програми (Заглавие 2.6.5.). 

Това е поетапна програма за обучение по хорово дирижиране, на нива 

„начално, развиващо се, средно и напреднало“, която е планирана за подкрепа и 

развитие и има за цел да подготвя почвата за обучение по хорово дирижиране, 
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каквото липсва в академична система в Турция. Обучението по хорово 

дирижиране чрез Школата „100 гласа“ (Заглавие 2.6.5.1.). 

Хоровата школа към университета Бахчешехир, Дирекция по изкуствата 

(BAUART) приема млади хорови диригенти за 6-месечен образователен курс с 

интензивно организиран модул от четири уикенда. Сертификационната 

програма по художествено хорово дирижиране на университета „Бахчешехир“ 

(Заглавие 2.6.5.2.). 

Асоциацията, наречена Академията на младите хорови диригенти през 

междусеместриалната ваканция провежда едноседмично обучение по дирижиране 

за различни нива хорови пъководители, придружено и ръководено от експерти 

хорови диригенти. Организацията „Академията на младите хорови диригенти“ 

(Заглавие 2.6.5.3.). 

Държавният многогласен хор отваря за по една седмица вратите си за 

шестима талантливи млади хорови диригенти в края на всеки семестър. 

Мастеркласове по хорово дирижиране към Държавния многогласен хор към 

Министерството на културата на Република Турция (Заглавие 2.6.5.4.). 

Водещите съвременни турски хорови диригенти със значим принос към 

турската хорова музика, от първите години на Републиката и до днес, като 

композитори, ръководители и диригенти. Водещи съвременни турски хорови 

диригенти в Турция (Заглавие 2.7.). 

Проф. Саип ЕГЮЗ (Saip EGÜZ, 1920, Измир – 1981, Анкара, Турция), 

преподавател във консерваторията към университета Хаджеттепе в Анкара 

(Заглавие 2.7.1.). 

Проф. Музафер АРКАН (Muzaffer ARKAN, 1923, Коня – 2006, Анкара, 

Турция), преподавател по хор в държавната консерватория към университета 

“Хачджеттепе“ (Заглавие 2.7.2.). 

Проф. Хикмет ШИМШЕК (Hikmet ŞİMŞEK, 1924, Зюрт – 2011, Анкара, 

Турция), Държавна консерватория към университета “Хаджеттепе“ (Заглавие 

2.7.3.). 
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Проф. Сенан АКЪН (Cenan AKIN, 1932, Шебинкарахисар – 2006, Истанбул, 

Турция), преподавател във факултета на държавната консерватория към 

университета “Мимар Синан“ (Заглавие 2.7.4.). 

Танер СОЛУКЧУ, д-р (Taner SOLUKÇU, PhD, 1937, Ерегли – 2011, Анкара, 

Турция), диригент на Детския радиохор към Турската радиотелевизионна 

корпорация, Анкара (Заглавие 2.7.5.). 

Проф. Юсел ЕЛМАС (Yücel ELMAS, 1942, Баликезир – 2019, Истанбул, 

Турция), пенсиониран преподавател по музикална педагогика към Педагогическия 

факултет по музика, катедрата по педагогика на изящните изкуства към 

университета “Мармара“ (Заглавие 2.7.6.). 

Проф. Суна ЧЕВИК (Suna ÇEVİK, 1944, Чанаккале, Турция), пенсиониран 

преподавател в катедрата по музикална педагогика към преподаването по Изящни 

искуства в Педагогическия факултет на университета “Гази“ (Заглавие 2.7.7.). 

Проф. Мустафа АПАЙДЪН (Mustafa APAYDIN, 1949, Аксеки, Турция), 

пенсиониран преподавател към Хоровия отдел на консерваторията към държавния 

университет “Анкара” (Заглавие 2.7.8.). 

Доц. Ахтер ДЕСТАН, д-р (Ahter DESTAN, PhD, 1962, Шумен, България), 

пенсиониран хоров диригент на държавния полифоничен хор към Министерството 

на културата, лектор в 7 университета, между които е държавната консерватория 

към университета “Хаджеттепе“ (Заглавие 2.7.9.). 

Атилла Чагдаш ДЕГЕР, д-р (Çağdaş DEĞER, PhD, 1975, Хамбург, Германия), 

преподавател в катедрата по композиция и оркестрово дирижиране на държавната 

консерватория към университета “Хаджеттепе“ (Заглавие 2.7.10.). 

Мете ГЬОКЧЕ (Mete GÖKÇE, 1975, Анкара, Турция), преподавател в 

катедрите по педагогика на изобразителнитеизкуства и музикална педагогика към 

Педагогическия факултет на университета „18-и март“ в Чанаккале (Заглавие 

2.7.11.). 

Чигдем АЙТЕПЕ (Çiğdem AYTEPE, 1979, Анкара, Турция), лектор в 

департамента по композиция и оркестрово дирижиране към държавната 

консерватория към университета “Хаджеттепе“ (Заглавие 2.7.12.). 
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Джемии Джан ДЕЛИОРМАН (Cemi’i Can DELİORMAN, 1984, Истанбул, 

Турция), понастоящем дирижира оркестър към Министерството на културата на 

Турция (Заглавие 2.7.13.). 

Що се отнася до многообразието на певческите общности в Турция, можем 

да установим, че традиционните вокални ансамбли и полифоничните хорове са 

създадени предимно към различни обществени асоциации. Младежките вокални 

ансамбли, формирани в по-традиционна структура, са по разпространени, а 

многогласните хорове, работещи предимно в рамките на държавните институции, 

са по-рядко срещани. От важно значение е хоровата култура, която се сформира в 

рамките на образователна система в Турция. Тя и турските хорови фестивали, 

появили се през 80-те години, допринасят за увеличаването на взаимодействията в 

областта на хоровото пеене и хоровото дирижиране. Липсата на академично 

обучение по хорово дирижиране е причина за развитието в тази област чрез 

поединичното доброволно обучение от типа “майстор-чирак“. 

В тази връзка, 14-те хорови фестивала, действащи в Турция, играят роля за 

изясняване на необходимостта от образоване по хорова музика и развитието й във 

всички възрасти и демонстрират важната си мисия за справяне с липсата на 

академично хорово образование. В този контекст се установява, че пътят, следван 

от младите хора, които биха искали да се развиват в областта на хоровата музика и 

да се образоват и школуват за хорови диригенти в академичен аспект, продължава 

да бъде обучението и участието им в различни диригентски курсове в Турция и в 

Европа. Обща оценка (Заглавие 2.8.). 
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Глава 3 

ОЦЕНКА НА ТУРСКАТА ХОРОВА МУЗИКА ЧРЕЗ СТИЛОВЕТЕ В 20. 

ВЕК 

 

В дисертацията са представени хорови творби (акапелни и с акомпанимент) 

от различно вокално естество, създадени от съвременни турски композитори, 

упоменати в книгата „Каталог на турските композитори“ (2006) на турския 

музиколог Ерсин Антеп (Ersin Antep). 

Джемал Реши Рей (Cemal Reşit Rey), Улви Джемал Еркин (Ulvi Cemal Erkin), 

Хасан Ферит Алнар (Hasan Ferit Alnar), Ахмед Аднан Сайгун (Ahmed Adnan 

Saygun), Неджил Казим Аксес (Necil Kazım Akses), Екрем Зеки Юн (Ekrem Zeki 

Ün). Републикански период, 1-во поколение композитори (Заглавие 3.1.). 

Бюлент Арел (Bülent Arel), Илхан Усманбаш (İlhan Usmanbaş), Ертугрул 

Огуз Фърат (Ertuğrul Oğuz Fırat), Невид Кодаллъ (Nevid Kodallı), Ферит Тюрзюн 

(Ferit Tüzün), Дженан Акин (Cenan Akın), Муаммер Сун (Muammer Sun), Дженгиз 

Танч (Cengiz Tanç), Кемал Сюндер (Kemal Sünder), Ялчън Тура (Yalçın Tura), 

Илхан Баран (İlhan Baran), Истемихан Тавилоглу (İstemihan Taviloğlu). 

Републикански период, 2-ро поколение композитори (Заглавие 3.2.). 

Тургай Ерденер (Turgay Erdener), Сидика Йоздил (Sıdıka Özdil), Ертудг 

Коркмаз (Ertuğ Korkmaz), Сервер Аджим (Server Acim), Ердал Тугджулар (Erdal 

Tuğcular), Хасан Учарсу (Hasan Uçarsu), Семих Коруджу (Semih Korucu), Йозкан 

Манав (Özkan Manav), Йигит Айдин (Yiğit Aydın), Джан Аксел Акин (Can Aksel 

Akın). Републикански период, 3-то и 4-то поколения композитори (Заглавие 

3.3.). 

Списъци с творби от турски композитори (Заглавие 3.4.). Хорови 

творби с акомпанимент (Заглавие 3.5.). Други видове хорови / вокални творби 

(Заглавие 3.6.). 
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Глава 4 

ПРОБЛЕМИ НА МЛАДЕЖКИТЕ ХОРОВЕ И ОБЩ ПОГЛЕД КЪМ 

СИТУАЦИЯТА В ТУРЦИЯ В КРАЯ НА 20. И НАЧАЛОТО НА 21. ВЕК 

 

Турските младежки хорове се сформират и действат в сферите на 

общообразователното музикално образование, в самофинансиращото се аматьорско 

музикално образование и в професионалното музикално образование. Общ поглед 

към младежките хорове като цял (Заглавие 4.1.). 

Общото музикално образование има за цел да осигури минималната 

обичайна обща музикална култура, необходима за здравословен и балансиран 

„човешки живот“, независимо от професията, училището, отдела, направлението и 

програмата. В това отношение младежките хорове, сформирани в общото 

музикално образование, се изявяват като училищни хорове, които работят в 

гимназиите и се ръководят от учителя по музика. Младежките хорове в общото 

музикално образование (Заглавие 4.1.1.). 

Аматьорското музикално образование е насочено към тези, които се 

интересуват от музика или имат амбиция и склонност към определено направление 

в музиката. Целта му е да осигури ефективно музикално участие, ентусиазъм и 

удовлетворение и да се достигне до необходимото музикално поведение, което да 

го поддържа и развива във възможно най-висока степен. В това отношение 

хоровете, създадени в любителското музикално образование, се изявяват 

доброволно в средни училища, гимназии, музикални курсове, музикални клубове 

на университети и в лоното на различни официални институции, като общини или 

сдружения. Младежките хорове в любителското музикално образование 

(Заглавие 4.1.2.). 

Професионалното музикално образование е насочено към хора, които имат 

определено ниво на музикален талант и избират цялото поле на музиката или един 

от нейните клонове, както и бъдеща професия, свързана с този бранш. Целта му е 

да осигури музикалното поведение и натрупването на съответните навици, 

изисквани от работата или професията. Младежките хорове, сформирани в тази 

структура, са в музикални гимназии, музикални отдели, консерватории и младежки 
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хорове на университети. В този контекст, когато разглеждаме хоровете, отбелязани 

в горепосочените 3 различни вида музикално образование и разглеждаме 

програмите на 4-те най-посещавани хорови фестивала в Турция през 2019 г., 

установяваме, че общо 30 младежки хорове осъществяват участия, съобразени със 

световното хорово развитие в академичен и социален план. 

Като разглеждаме процентния дял на младото население в Турция (ок. 16%), 

лесно може да се твърди, че този брой хорове е доста нисък. Малък е броят на 

младежките хорове, които работят институционално и усърдно в общото 

музикално образование в публични и частни институции в Турция. От друга 

страна, когато разглеждаме програмите на същите фестивали и общо всички 

хоровите фестивали, проведени в Турция, виждаме, че през 2019 г. са участвали 17 

младежки хорове, създадени на аматьорна основа. Този брой е доста малък и 

недостатъчен. С огледа и оценките, до които достигнахме в тематичните заглавия, 

посочени в тази дисертацията, виждаме, че желаната систематична академична 

структура в областта на полифоничното хорово развитие в страната (особено в края 

на 20-и и началото на 21-ви век) не е на необходимито ниво. Реформите и 

проучванията, направени в Турция в областта на музиката показват, че политиките 

на училищните хорове в държавното образование и младежките хорове на 

аматьорна основа не са обхванали в достатъчна степен детската до младежката 

възраст. 

Най-активната хорова традиция в Турция, показваща най-голям брой 

участия в хорови фестивали и младежко население в този контекст, са младежките 

хорове на музикалните гимназии, както и хоровете, състоящи се от студенти, 

получаващи образование в музикалните отдели на университетите и 

консерваториите. Има и общоуниверситетски младежки хорове, работещи извън 

музикалните отдели. Съгласно числата, за 2019 г. в Турция има 88 музикални 

гимназии, 26 университета, които имат педагогически факултети с катедри по 

музикална педагогика, 18 университета, които имат катедри  по музика в рамките 

на факултета си по изящни изкуствоа и музика, и 39 университета, към които има 

консерватории (западноевропейското музикално образование се предоставя само в 

34 от тях, останалите са предимно за традиционната турска музика). В тези 
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университети курсовите хорове и обединените големи младежки хорове извършват 

образователни и социални дейности. В този контекст, независимо от многото 

възможности в областта на образованието и недостига или изобилието от 

възможности като програми за уроци по музика и т.н., създадени в гореспоменатата 

академична система (въпреки че няма програми за дирижиране на хорове), 

учителите по музика, хоровите ръководители, които искат да се усъвършенстват в 

диригентската област, и нивото на развитие на хората, обучени в тези хорове, 

играят важна роля за създаването на хорова традиция в Турция. Младежките 

хорове в професионалното музикално образование (Заглавие 4.1.3). 

Следните проблеми са разгледани в обхвата на основните фактори в общото 

образование, напредването и развитието на младежки хорове в Турция. 

Проблемите (Заглавие 4.2). 

По отношение на качествата, които трябва да има хоровият диригент и 

липсата на академично хорово дирижиране в Турция, по-долу са изброени 

недостатъците на хоровото ръководство и диригентска култура, които продължават 

с поединични обучения на добра воля между професионалисти и ученици. 

Установени недостатъци у диригентите на младежки хорове (Заглавие 4.2.1.). 

По отношение на хоровата музика, в университетите в Турция не са 

създадени катедри по хорово дирижиране. В този контекст хората, които искат да 

се усъвършенстват в областта на хоровото дирижиране, се опитват да си проправят 

пътя чрез различни експериментални обучения, практики или краткосрочни 

обучения. Има значителен дефицит в диригентските умения и сугестивното 

изразяване чрез движенията на ръцете и стойката на тялото, отразяващи 

музикалната сила на творбата, задавайки диханието на хора, поддържайки го жив и 

контролирайки целостта на музиката и хора в същия този момент. Техники на 

хоровото дирижиране (Заглавие 4.2.1.1.). 

Важно е хоровите диригенти да умеят да разпознават човешкия глас според 

възрастовите етапи и да го тренират, да определят хоровата група според 

характеристиките на гласа и да избират добри вокални упражнения според 

проблемите в хоровите групи. Гласови проблеми в хора; здравето на гласа; 

хорови егзерсизи (Заглавие 4.2.1.2.) 
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Основният проблем на младежките хорове в Турция е свързан с репертоара 

и репертоарната култура. Хорови диригенти, които не са пели преди това в хор, не 

познават разнообразието на хоровите произведения и не знаят репертоарните 

технически изисквания. Те се опитват да изградят своя репертоар, без да се 

съобразяват с техническата възможност на своите хорове; опитват се да насилват 

певците да изпълняват избраните хорови творби; не следват утвърдения репертоар 

в хоровата музика и предпочитат да изтеглят творби от интернет. Като общ 

недостатък може да се посочи нежеланието да се харчат пари за поръчка на 

оригинални ноти на желаните произведения. Съществен недостатък е и липсата на 

издателска нотна култура в Турция. Създаване на репертоар според 

възрастовите групи и репертоарната култура на младежките хорове (Заглавие 

4.2.1.3.). 

Хоровите диригенти в Турция често имат недостатъци по отношение на 

интерпретацията и управлението на хоровите произведения в съответните стилове, 

дължащи се на липсата на катедра за хорово дирижиране. Анализи на хорови 

произведения (форма, стилови характеристики и интерпретация) (Заглавие 

4.2.1.4.). 

Основният инструмент за обучение и вокална подготовка в хора е пианото, 

което се изучава в рамките на 4-годишно обучение като задължителен предмет в 

музикалните факултети на университетите, както и в консерваториите на страната. 

Прави особено впечатление, че учителите по музика не могат да използват добре 

пианото дори при завършване на обучението си. Преподаватели, които технически 

са можели да свирят през учебните години композиции като сонати, етюди и 

подобни, се затрудняват да преподават песен на хора и да свирят едногласни, 

двугласни и тригласни творби. Тъй като не са в състояние да свирят на пианото 

пред хора три или повече гласни песни, хоровите диригенти предпочитат да правят 

групови репетиции, използвайки методи за обучение по слух, вместо с пиано. При 

такива хорове се създават значителни недостатъци в развитието на техническите 

им умения, особено по отношение на интонация и тембър. Просвирване на 

партитурите и работа с пиано (Заглавие 4.2.1.5.). 
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Едно от основните умения в хоровото дирижиране са ефективните методи на 

обучение. В този смисъл методите на работа на хоровия диригент и 

репетиционните му умения са много важни за вярното представяне на творбата и за 

създаването у хора на представа за нея, за научаването на всички партии заедно и 

за бързото овладяване на песента. Един от основните проблеми, с които се 

сблъскваме на Международния хоров фестивал в Чанаккале, е 10-минутното време 

за акустическа репетиция на сцената, дадено на всеки хор, което е считано за 

недостатъчно, особено от хоровите диригенти от Турция. Поради липсата на 

стандартна репетиционна култура или концертна готовност на хора и поради 

усещането, че хористите не могат да преодолеят организационните проблеми и 

нямат концертна дисциплина, хоровите диригенти предимно искат да постигнат 

резултатите си с усилия в последната минута и желаят по-дълго репетиционно 

време. Хорът, методите на работа над хорови творби, видове репетиции 

(Заглавие 4.2.1.6.). 

Като цяло, в резултат на различни наблюдения на хоровите фестивали в 

Турция установихме, че хоровите диригенти не създават специална мотивация за 

всеки тип концерт и не са в състояние да създадат култура на концертните турнета 

и дисциплина, отговаряща на конкретния концерт и на обстоятелствата, свързани с 

него. Концертната култура – концертът и общата мотивация (Заглавие 

4.2.1.7.). 

Основният източник и причина за всички проблемни или положителни 

ситуации в хоровете са хоровите диригенти. В този контекст се забелязва, че 

хоровият диригент не получава професионална подкрепа или обучение по умения 

като лидерство, мотивация, контрол на гнева и управление на кризи по добър 

начин. Обща човешка психология, лидерски умения (Заглавие 4.2.1.8.). 

Забелязва се, че хоровите диригенти не поемат достатъчната 

самоотговорност да постигнат обща хорова култура, така че, извън музиката, 

членовете на хора да бъдат някак като семейство или да имат чувство за 

принадлежност към своите хорове. Социалната активност на хора; хорова 

култура (Заглавие 4.2.1.9.). 
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Започвайки от детския хор и преминавайки през младежката и зрялата 

възраст, културата на това да пееш заедно в многогласна хорова музика не е 

широко разпространена в Турция и протича неорганизирано. Установени 

недостатъци при хористите (Заглавие 4.2.2.). 

В Турция липсата на хорова култура в детството създава трудности в учебни 

ситуации по много теми, особено по отношение на дисциплината. Освен това 

нивото на интерес към многогласните хорове сред младите хора, учещи извън 

музикалната област, е много ниско. Основните причини за това са липсата в цялата 

страна на детската хорова култура, като традиция, и неадекватността на учителите 

по музика при създаването и обучението на младежки хорове. Хорова култура и 

дисциплина (Заглавие 4.2.2.1.). 

Вижда се, че един от основните проблеми, които се появяват в младежките 

хорове е, че хористите не отдават достатъчно значение на здравето на гласа си и 

техническото му развитие. В този контекст, не се постига технически силен глас 

поради липсата на достатъчно уроци по пеене в музикалните отдели на 

университетите и недостатъчното вокално обучение в хоровете. Развитието на 

гласа в хора и обучението по вокална техника (Заглавие 4.2.2.2.). 

Установява се, че младите хористи предпочитат да пеят предимно 

популярни турски или чужди хорови произведения, които гледат в YouTube. Освен 

това, най-големият проблем в хоровете е, че се появяват сериозни проблеми при 

бързото и непрецизно дешифриране на произведения. В този смисъл може да се 

каже, че младите хора страдат от проблема със солфежа и не подготвят с 

нужнатото внимание хоровите си партии. Репертоарна култура, осмисляне и 

анализ на песента; ниво на солфежа (Заглавие 4.2.2.3.). 

В областта на музиката младите хора не изглеждат много желаещи да 

отделят средства, за да посещават обучения в различни области на 

усъвършенстване, да наемат различни музикални преподаватели, да посещават 

различни музикални семинари и да получават образование извън предлаганото им 

в училище. Грижа за личното интелектуално развитие на хориста (заглавие 

4.2.2.4.). 
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Увеличаващият се брой на хоровите фестивали в Турция, особено през 

последното десетилетие, семинарите за хорово дирижиране и споделянията в 

областта на хоровото дело подобряват общите стандарти в хоровото дирижиране. В 

този контекст, сред младежите, изучаващи музика, се засилва интересът да станат 

хорови диригенти. Въпреки това, и в 2020 г. все още не е открита катедра по хорово 

дирижиране. Перспективи пред хоровото дирижиране (Заглавие 4.2.2.5.). 

Един от основните преблеми също така е, че младежките хорове не могат да 

намерят финансова подкрепа в Турция. Особено през последните 5 години (2015-

2020 г.) институциите, в които са включени хорове, са спрели напълно отделянето 

на средствата за фестивали или концерти, в които хоровете биха искали да 

участват. Проблеми от икономически характер (Заглавие 4.3.). 

Хоровете в страната провеждат своята широко социална музикално-

образователна дейност под множество форми, като безплатни концерти, публични 

ателиета, участие в местни и международни фестивали. В този смисъл, именно 

хоровете и техните диригенти носят отговорноста за цялостното и ефективно 

разпространение на добре подбраната и качествено изработена многогласната 

хорова музика, за нейното разбиране и добро възприемане от страна на широката 

публика. За посочената цел, броят на хоровете в Турция, които редовно се изявяват, 

е съвсем недостатъчен. В този смисъл е необходимо да се увеличат проучванията и 

е нужен цялостен общ качествен възход. Популяризиране на хоровата музика 

(Заглавие 4.4.). 

През последните 15 години броят на симпозиумите и работните ателиета, 

проведени в Турция за развитието на хоровата музика, и на дипломните работи, 

написани във връзка с хоровете в Турция, е доста ограничен. В академичните 

изследвания, написани в Турция между 2011 и 2019 г., са налице само 19 дипломни 

работи и дисертации, свързани с хоровата музика. Във връзка с темата на 

настоящата дисертация, тези дипломни работи бяха проучени и от тях се установи, 

че параметри на преценките на проблемите на младежките хорове в Турция почти 

не съществуват. В допълнение бе забелязано, че гореспоменатите изследвания, 

свързани с темата „хор и оркестър“, не се отнасят пряко до самия хор, а са свързани 

косвено с него, като със средство. Липсата на проучвания, засягащи младежки 



 33 

хорове в тези теми на разработките разкрива недостатъчното значение, което се 

отдава на хоровата музика в академичната структура в хоровата област. 

Академични изследвания в областта на хоровата музика (Заглавие 4.5.). 

 



 34 

 

Глава 5 

ИЗСЛЕДВАНЕТО НА ПРОЕКТА „НАЦИОНАЛЕН МЛАДЕЖКИ ХОР 

100 ГЛАСА“ В РАМКИТЕ НА РАЗВИТИЕТО НА МЛАДЕЖКИТЕ ХОРОВЕ В 

ТУРЦИЯ 

 

В светлината на днешните данни, броят на учителите по музика, работещи в 

държавните училища в Турция (основни и средни училища и гимназии), е обявен за 

13415. Ако добавим учителите, работещи в частни институции, броят им става 

около 20 000. Освен това в Турция има близо 5000 студенти, които учат в областта 

на музикалната педагогика в различните университети в страната. Когато 

разглеждаме общите числа, се вижда, че съществува потенциал, който би могъл да 

повлияе на цялата страна по отношение на образованието и културата в областта на 

музиката и хоровете. Въпреки този потенциал, в университетските музикално-

педагогически програми липсват предмети, свързани с преподаването по хор и 

дирижиране, по хорова култура и по педагогика на хоровото преподаване. Поради 

това се образуват неясни хорови системи, които водят до проблеми като цяло при 

правилното разпространение на хоровата традиция в художествен, социален и 

академичен план. 

За да се избегнат тези проблеми и да се демонстрира, че поне съществува 

решение, в миналото в Турция бяха проведени няколко проекта с цел да се покаже 

развитие в областта на хоровата музика чрез събиране на студенти, които учат в 

музикални катедри в Турция и учители по музика в общообразователната 

платформа. 

В рамките на общата музикална картина, като увеличаващият се брой както 

на хоровите фестивали и на новосъздадените хорове, така и на младите хора, които 

биха искали да бъдат хорови диригенти, нови енергии започнаха да намират израз в 

хоровата област. Така се появи неотложната необходимост от създаването на 

правилно действащата система – и създадохме школата „100 гласа“. 

Името „100 гласа“ има многолик смисъл. Това не е просто число. Отвъд това 

е изразът „да гледаш лице в лице“, да си „лице в лице“, да сте стотици, да пееш 
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лице в лице и да имате общо лице. Национален младежки хор „100 гласа“: 

създаване, статут и цели (Заглавие 5.1.). 

Проектът е новаторско синтезиращо начинание със собствени образователни 

програми, които осигуряват развитието на нашата национална хорова музика в 

академичната и обществена структура, по международни хорови стандарти и в 

областите, необходими на страната ни. Националният младежки хор „100 гласа“ е 

програмиран да споделя музикалния възглед и житейската перспектива на основата 

на междучовешка обич и хуманност; да се достигне до световно художествено 

осмисляне, да се осъществява актуална и перспективна продукция, както и да 

бъдеш личностно щастлив, осъзнат, позитивен в нашия професионален живот и да 

се създаде осведоменост за музикалното бъдеще. Хоровите школи „100 гласа“, 

които продължават с обучението си във ваканционните периоди през зимните и 

летните месеци, провеждат поддържащи обучения в различни области с курсове по 

много теми в полето на обучението по изпълнителски умения, диригентското 

образование и хоровото обучение и представят резултатите си чрез активен 

програмен модел с множество концерти, семинари и работни срещи. Проектът 

осъществява за първи път в Турция голямо събиране в областта на хоровата 

музика. Основните цели на Националния младежки хор „100 гласа“ (Заглавие 

5.2.). 

Националният младежки хор „100 гласа“ се събира основно през 

междусеместриалните и летните ваканции. Отделно, когато е необходимо, са 

възможни чрез предварително планиране и лагери, извършващи се през уикендите. 

Членовете на хоровата школа се приемат въз основа на предварителна заявка и 

подбор, като изборите за хористи се определят въз основа на предварително 

обявена календарна програма. 

Освен това, членовете могат да участват в лагерите на Националния 

младежки хор „100 гласа“ при условие, че не нарушават своите лични 

образователни ангажименти в съответните си училища и хорове, в които 

целогодишно участват. В лагерите всеки хорист е длъжен да се съобразява с 

музикално-социалните и морални принципи на хора и хористите, а именно: да имат 

социална култура на съвместна работа; да са позитивно настроени и склонни към 
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работа в екип; да имат култура на „не Аз, а Ние“; да нямат общи и свързани с гласа 

здравни проблеми; да солфежират добре и да имат добри слухови възможности, и 

др. Основните принципи и правила на Националния младежки хор „100 гласа“ 

(Заглавие 5.3.). Качества, изисквани от хористите (Заглавие 5.3.1). 

Младежкият хор „100 гласа“ организира зимни и летни лагери 2 пъти 

годишно. Датите на лагерите се обявяват предварително в социалните медии и 

студентските комуникационни групи за този процес. В определени периоди хорът 

предоставя стипендии на студенти, за които е установено, че са успешни и чието 

икономическо ниво не е подходящо. Разработена е и административна система за 

управление на организацията в рамките на Националния младежки хор „100 гласа“. 

В рамките на тази система се провеждат лагерни организации с генерален 

координатор, помощник-координатор, представители на университети, 

координатор на настаняване, координатор на икономиката на лагера, звена за 

координатор на образованието в лагера, избрани измежду членовете на хоровите 

кадри, и доброволци-студенти в рамките на социалните курсове за развитие. Тези, 

които успешно участват в обученията на организацията, имат право да получат 

Сертификат за участие. Организационна структура (Заглавие 5.3.2.). 

В рамките на обучението е сформирана и подготвителната група, състояща 

се от членове, които за първи път се присъединяват към младежкия хор „100 

гласа“. Подготвителна група (Заглавие 5.3.2.1.). 

Участниците, успешно завършили подготвителната група, биват включени в 

Националния младежки хор „100 гласа“. Младежки хор (Заглавие 5.3.2.2.). 

В програмата на обучение са представени 3 хорови формации: 

подготвителна, обща и представителна. Представителният хор е лицето на 

Националния младежки хор „100 гласа“, участвайки в национално-международни 

фестивали и различни концерти, провеждани от младежкия хор „100 гласа“ както 

по време на лагера, така и извън лагерното време. Представителен хор (Заглавие 

5.3.2.3.). 

В рамките на Националния младежки хор „100 гласа“, за участващите 

членове се организират общообразователни хорови и подкрепящи курсове в 

области с общи познания. Съдържание на курса и програмата (Заглавие 5.3.2.4.). 
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 На студентите се предоставят ефективно действащи програми чрез 

перспективна и академична култура, както и различни панели и семинари, водени 

от експерти-преподаватели в различни учебни образователни предмети в 

допълнение на хоровата музика. Програми за семинарни разговори (Заглавие 

5.3.2.5.). 

Постигането на резултатите от обучението и семинарите, проведени в 

хоровата школа „100 гласа“, е предимно насочено към фестивалната култура на 

общообразователните училищни хорове. Хоровият фестивал на хоровата школа 

„100 гласа“ (Заглавие 5.3.2.6.). 

Националният младежки хор „100 гласа“ формира начина, по който  работят 

хоровите диригенти и други преподаватели, занимаващи се с хор в Турция, като им 

създава общ поглед върху различните сфери на взаимодействие с хоровото 

изкуство. Академичен състав (Заглавие 5.4.). 

Във връзка с обучението в Националната хорова школа, в дисертацията е 

представен и академичният състав, работещ в „100 гласа“, по години. 

Преподаватели в годините 2014-2015 (Заглавие 5.4.1.), Преподаватели в 

годините 2015-2017 (Заглавие 5.4.2.), Преподаватели в годините 2017-2018 

(Заглавие 5.4.3.), Преподаватели в годините 2018-2020 (Заглавие 5.4.4.). 

Лагерната и образователна програма на Националния младежки хор „100 

гласа“, която е ефективен учебен модел, е представена в общ план. Работна 

програма на лагерните обучения (Заглавие 5.5.). 

В текста на дисертацията са представени и чувствата и мислите на онези, 

които са преминали обучение в Националния младежки хор „100 гласа“, 

впечатленията на външни лица, както и на преподавателите, които са взели участие 

в процеса. В допълнение, "Herkes Şarkı Söylese" („Ако всички пеят“), 

телевизионната програма на музикалния канал на Турското радио и телевизия 

(TRT) – част от националното държавно радио на Турската радио-телевизонна 

корпорация – записа процеса на обучение в един от лагерите на Националния 

младежки хор „100 гласа“ и го излъчи по канала TRT Music. В този контекст 

чувствата на ученици и преподаватели към Националния младежки хор „100 гласа“ 
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са представени анонимно. Мнения за Националния младежки хор „100 гласа“ 

(Заглавие 5.6.). 

В дисертацията е представено и разпределението на хоровите певци, 

присъствали на Националния младежки хор „100 гласа“ – по университети, които 

имат факултети по педагогиката на музиката, по общо музикално образование, по 

изящни изкуства и консерватории. Студентите участници в Националния 

младежки хор „100 гласа“, по университети (Заглавие 5.7.). 

В глава 5 на дисертацията се вижда, че е много важно усилието да се 

осигурят академични и социални предпоставки, чрез които да се разрещат 

горепосочените проблеми на младежките хорове и да се осигури постигане на 

основните цели и принципи на проектите на Националния младежки хор „100 

гласа“, с мисъл за бъдещето. Постигнатите цели (Заглавие 5.8.). 

За да осигури бюджета си за участие в лагери и обучения, всеки кандидат 

отделя средства за образование, за самоусъвършенстване и поема отговорност в 

тази област. Така той формира у себе си разбиране за необходимостта от уместно 

финансово планиране на личното си образование; придобива навика да планира 

бъдещето си, за да осъществи добро оползотворяване на времето си и да следва 

лагерната програма, да присъства на обученията, да участва в изяви и да има 

чувството за собствена стойност, участвайки в един или друг случай.  

Много важни личностно, и особено за младия човек, са достигането до 

нужното разбиране, постигането на съответните умения, поемане на отговорности 

и създаването на навици да планираш и обезпечаваш личния си бюджет за участия 

в лагери и обучения, в начинания за собственото ти самоусъвършенстване, в 

уместно планиране на бъдещето си, рационално използване на времето си, добро 

следване на лагерната програма, присъствия на обученията, участия в изявите, 

оттам и постигане на адекватно чувство за собствено достойнство и стойност. Все 

цели, които са заложени в идеята и дейността на Националния младежки хор „100 

гласа“. Социално развитие (Заглавие 5.8.1.). 

Общо формулираните изисквания към участниците на школата „100 гласа“ 

са следните: предварително изпратеният нотен репертоар да бъде прецизно 

подреден в личния класьор; произведенията да бъдат предварително разучени; да 
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се включват в обученията на лагерите цялостно по-подготвени музикално; да се 

стремят да подобряват гласовите си качества; за тези, които участват в обучението 

по дирижиране, да покажат напредък в мануалната техника, от академична гледна 

точка; да се стремят да подобрят аналитичното си мислене спрямо хоровите 

творби; да се стремят добре да разпознават хоровите произведения и техните 

видове; да се информират за различните академични събития, като панели и 

интервюта. Академично развитие (Заглавие 5.8.2.). 

Целите, по които не постигнахме развитие в школата – най-вече поради 

обществените навици и принципи на работа в цялата страна – са следните: 

Когато студентите се завърнат в условията си на живот и работа, попадайки 

в съвсем неадекватна среда, не успяват да се адаптират към неуредиците и 

неразбирането. Те не намират условия за прилагане на уменията, показана им в 

лагерните периоди; 

Генерално погледнато, въпреки изричното акцентиране върху това по време 

на лагерния период, е налице неспособност за самодисциплина у студентите по 

отношение на собственото им социално време и участието им в лагера; в това 

число и отменянето на участието им в последния момент; 

Въпреки предварително изяснената икономическа дисциплина и съгласие с 

условията, не се плащат навреме разходите за лагера. Цели които не бяха 

постигнати (Заглавие 5.9.). 

В основния текст на дисертацията са описани проведените досега 

обучителни лагери и концерти. Те са онагледени и оповестени чрез различни 

плакати, социални медии и други подобни. Проведени лагерни обучения и 

изнесени концерти на Националния младежки хор „100 гласа“ (Заглавие 5.10.). 

Снимки от лагерните обучения на Националния младежки хор „100 гласа“ 

(Заглавие 5.11.). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящата докторска дисертация, темата на изследване беше разгледана в 

широк исторически контекст, като бяха осъществени следните приноси: 

• В исторически план обстойно са изследвани етапите на развитие на 

музикалната култура и в частност на хоровата през периодите на 

Османската империя и на Република Турция.  

• В обхвата на дисертационната разработка бяха разгледани системата и 

развитието на турската хорова музика до момента, в общ план бе обгледано 

и преценено мястото на турската музика в световната музикална култура, в 

особен фокус бе поставено общото състояние на турската хорова музика. 

• Описаните в тази дисертация структури и начинания, осъществени във 

времето на Османската империя и в Републиканския период, оставили 

важни следи в развитието на хоровата музика в Турция, са осветлени както в 

социалната, така и в художествената област. 

• С оглед на появата на многогласната хорова музика в пределите на 

османската традиционна музикална структура, в исторически план е 

изследвано взаимодействието на западната музика върху турската 

музикална култура и резултатите са представени в дисертацията. 

• В историческата перспектива, представена в дисертационната разработка, на 

първо място са изяснени подробно характеристиките на културата на 

фолклорната и дворцовата музика в Османската империя, техните 

образователните структури, начините на тяхното изпълнение, структурата 

на колективните певчески култури в традиционната и религиозна структура 

на турската музикална култура. 

• Представени са етапите на промените на музикалната структура от западно 

европейски тип, като е отделено специално внимание на влиятелните 

личности и са систематично представени първите хоровите структури от 

началото на Републиканския период. 
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• При подробното изследване, представено в дисертацията, се установява, че 

първите стъпки в развитието на многогласната хорова култура са 

осъществени именно от младежките хорове. Представен е също и 

историческият процес, започнал от сформирането на първият 

професионален смесен хор към Турското радио и телевизия през 1970-та 

година, както и първите турски хорови композитори, музикални педагози и 

особено работата на първите хорови диригенти по това време. 

• В аспекта на многогласната хорова музика (детската, особено младежката), в 

дисертацията са представени в таблици настоящето положение и формите на 

хоровото обучение в цялостната образователна система в Турция. Така се 

предоставя ясна картина на  развитието и появата в Турция на хоровите 

разновидности, които са класифицирани подробно. 

•  В рамките на дисертацията се акцентира върху липсата на място на 

полифоничната хорова музика в общообразователната система в Турция, 

липсата на интерес към пеенето в хор (особено в младежки хорове), като се 

установява, че основните причини за тези недостатъци е липсата на 

академична подготовка на хоровите диригенти, които работят с учебните 

хорове. 

• В дисертацитяа е изследван и представен статутът на предмета „хорова 

музика“ в музикалните отдели в рамките на висшето образование, като 

музикални катедри, формирани в рамките на факултети, консерватории към 

отделните университети и катедрите по педагогика на музиката. 

• Извън образователния контексту, в дисертацията е разгледана и дейностната 

хоровата изява в страната като фестивали, концертни разновидности в 

цялостното хоровото музикално поле. Разгледана е и работата на 

обществени и частни хорови организации в целия статут на разпространение 

на музиката в Турция, имащи принос към социалното развитие на страната. 

• В настоящото дисертационно изследване са представени първите най-

високите постижения и  награди, получени в европейските хорови 

фестивали и конкурси на турските хорове досега. В тази връзка е анализиран 

приносът и влиянието за сформирането и развитието на  турската хорова 
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музика както на турските диригенти, завършили хорово дирижиране в 

чужбина, така и на чуждестранните хорови диригенти, работили в страната. 

• В дисертацията е представено академичното обучение, свързано специално с 

многогласната хорова музика. Показано е, че един от основните неуспехи в 

развитието на академичното хорово обучение е създаването на малко на 

брой катедри по хор, без да се включва хорово дирижиране, които се 

закриват в кратък период от време поради липса на щат за преподавателите. 

• В общия контекст на дисертацията са включени имената на турски хорови 

диригенти (включително тези, получили образованието си в чужбина), които 

са допринесли ефективно за развитието на полифоничната хорова музика, 

както и имената на композиторите и списък на творбите им в областта на 

хоровата музика. 

• В рамките на основната тема на дисертацията, е осъществен подробен 

преглед на младежките хорове в Турция. В този контекст, е съставена 

таблица на всички любителски и професионални младежки хорове в Турция, 

имащи активна роля в развитието на хоровото изкуство в страната. В 

различни аспекти са разгледани  плюсовете и минусите на 

нововъзникващото младежко хорово движение в Турция, като е обърнато 

внимание върху необходимостта от осигуряването на ефективни 

разрешения, с цел по-ефективно развитие. 

• В светлината на синтезите, направени чрез общ поглед върху 

турската хорова музика, младежките хорови проблеми на страната са 

разгледани детайлно, за да се докаже необходимостта от перспективно 

решение на идентифицираните проблеми, а именно, необходимостта от 

създаването на Националната младежка хорова школа „100 гласа“. Чрез 

внимателно проучване и оценка, може да се установи, че представянето й 

като модел за решение дава национален принос за преодоляването на 

проблемите на младежката турската хорова музика.  
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ПРИНОСИ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1. За първи път историята на турската музика е проследена от гледна точка 

на хоровата култура. 

2. За първи път обект на проучване е историята на младежките хорове в 

Турция през последните 30 – 40 години и се коментира значението на 

хоровете като възпитателно средство на младежта. Въз основа на авторски 

подбор и аналитичен коментар са съставени и хронологични списъци на 

хорови диригенти, композитори и хорови творби. 

3. За първи път в турската научна литература се изследват класификациите 

на хоровете, както и създаването и реализирането на подходящ за 

съответните видове хорове репертоар. 

3. За първи път се акцентира върху ролята на учителите по музика в 

създаването, ръководенето, изявите, общата дейност и въздействие върху 

обществото в Турция – общество с висок процент млади хора. 

4. За първи път в турската изследователска и педагогическа литература 

аналитично се разглеждат подготовката на хоровите диригенти и 

необходимостта от изграждане на академично образователна система по хор 

– за музикална грамотност, солфежни познания и умения, професионална 

култура, гласова подготовка, организационни въпроси, диригентска техника, 

репетиционна техника и дисциплина, сценично поведение, концертни 

стандарти. 

6. За първи път в турската изследователска литература се коментират 

въпросите за психологията на диригента, хориста и състава. В наблюденията 

е включен и богатият личен опит на докторанта по отношение на създаване 

и ръководене на хорове, както и личният му опит по организация и 

осъществяване на хорови фестивали. 

7. Основното новаторско решение на проблемите, представени в 

дисертацията, е създадената от автора единствената по рода си организация 

Национална хорова школа „100 гласа“ (100 Vocal National Choir School), 
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която е разгледана като модел на ефективно разрешение на проблемите и 

перспектива за развитието на младежката хоровата музика в страната. 
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