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Текст: Камелия Илиева | Снимки: „Роден глас“

Уникална книжка Уникална книжка 
издаде сдружение „Заедно“издаде сдружение „Заедно“
На 13 май, в Дома на националните малцинства в Прага, се състоя „Се-
минар за българска народна музика и пеене“, организиран от сдруже-
ние „Заедно“. Публиката, състояща се от български и чешки приятели 
на сдружението, обогати познанията си за родния ни фолклор и за 
уникалните неравноделни ритми, типични не само за българската, но 
и за балканската музика, чрез занимателната лекция на доц. Веселка 
Тончева от Българската академия на науките, като същевременно се 
запозна с практическото приложение на първата по рода си българ-
ска песнопойка, издадена в Чешката република.

Първата българо-чешка песно-
пойка предлага запознанство с 
уникалния български фолклор. 
Автентичните български хуморис-
тични песни са нотирани, а към тях 
е добавена информация за подхо-
дящите народни танци, както и за 
първите записи и изпълнители на 
съответната песен. Песнопойката 
предлага и кратка информация за 
българските народни песни с ав-
тор д-р Ангел Янков и за същност-
та на хумористични песни, дело 
на доц. д-р Веселка Тончева, а 
оригиналните илюстрации на Сев-
далина Коваржова са издържани 
в духа на класическите български 
детски книжки.

Интересната и много 
забавна вечер бе от-
крита от Севдалина 
Коваржова, зам.-пред-
седател на „Заедно“ 

и автор на концепцията и на илюс-
трациите на списание „Камаради“, 
която обясни, че уникалната книжка 
е приложение към издаванато от тях 

списание и се ражда в сътрудничест-
во с доц. Тончева и благодарение на 
екипната работа на много всеотдайни 
сътрудници, както и с финансовата 
подкрепа на Министерството на кул-
турата на Чешката република. 

Според доц. В. Тончева задачата 
й е много специфична, защото тряб-
ва да представи лекцията си така, че 
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Доц. Веселка Тончева завършва музикознание, специализирайки етномузикология, а понастоящем е доцент, доктор в БАН, Институт за етнология и фолкло-
ристика с Етнографски музей. В научната си работа се съсредоточва, както върху традиционния български фолклор, така и върху културата на различните 
общности в България и на Балканите. От 2007 г. изследва славяноезичните области в Албания, а през последните години работи и документира традицион-
ните сватби и сватбени ритуали на Балканите, на основата на сравнителната характеристика: България, Македония, Сърбия, Албания, Косово. Сценарист на 
десетки филми за българската телевизия на етнографска тема, автор на статии и на книгите: „Гайдите на Родопа планина“ и „Писаната булка“.
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да бъде любопитна и за хора, които 
имат познания за българския фолк-
лор и за такива, които нищо не знаят 
за него. В същото време не пропус-
на да отбележи, че част от вечерта 
ще бъде и разучаването на някои от 
песните, намерили място в песно-
пойката. Интересна беше и инфор-
мацията за типологията на българ-
ските хумористични песни, „които 
са дефинирани за определено мяс-
то и време“. Има дни в българския 
празничен календар, на които за-
дължително се пеят такива песни. 
Такива са например Бабинден, както 
и българската сватба. Неразделна 
част от лекцията бе и обясняване на 
термина неравноделни ритми, твър-
де непонятни за чехите, пък и за 
другите обитатели на тези географ-
ски ширини. Различните етнограф-
ски области и техните специфични 
особености в областта на фолклора 
бяха демонстрирани с мултимедий-
на презентация, както и със записи с 
изпълненията на едни от известните 
български народни певци. 

Безспорно най-забавната част 
на вечерта бе разучаването на на-
родни песни, в което се включиха 
всички присъстващи, дори и таки-
ва като мен, знаещи, че не могат да 

пеят. Заедно научихме няколко пес-
ни, а една моя приятелка (и тя като 
мен смята, че не й се удава пеенето) 
продължава и до днес да си при-
пява „Кацнал бръмбар на трънка“. 
Организаторите се бяха подготви-

ли с текстове за всички, за разуча-
ване на песните неоценима беше и 
помощта на самата песнопойка. Ве-
черта завърши с традиционно бъл-
гарско хоро, в което се включиха 
почти всички присъстващи.  ◆

Мария Селингерова, доц. Веселка Тончева, Севдалина Коваржова

Публиката запя български народни песнидоц. д-р Веселка Тончева


