
Становище 

от  доц. д-р Велислава Карагенова 
катедра Пианои акордеон, АМТИИ „Проф. А. Диамандиев“ 

за 

дисертационен труд  на 

      Ли Йълън 

„Историческо развитие на клавирното изкуство в Китай от 

1913г. до наши дни“ 

 

НМА „Проф. П. Владигеров“ 
 

Представеният в завършен вид дисертационен труд отговаря на 

изискванията на закона за присъждане на научна и образователна степен 

“Доктор”. Написан е в обем от 164 страници. Основното изложение е 

разположено на 150 от тях и обхваща: предговор, шест глави, заключение и 

библиография, която представя ползваните източници в изследването – 

китайски онлайн научни журнали - 40, база данни китайски магистърски и 

докторантски  тези - 28, база данни китайски монографии  - 30. Ли Йълън е 

реализирал и 3 публикации по темата, представени в специализирани издания 

на НМА и в Китай. 

Докторант Ли Йълън  избира за обект на изследването си историческия 

развой на клавирното изкуство в Китай. Мотивира целта си с желанието да 

представи задълбочен анализ на всеки един от етапите на възникване, 

развитие и професионално утвърждаване на това изкуство, изхождайки от 

социално-историческия контекст на епохата: от средата на XIX век до края на 

второто десетилетие на XX век. Той проследява процесите на развитие във 

връзка с политическите метаморфози, които преживява китайското общество 

и естетическите идеи, които китайските музиканти си поставят. 



Съдържателният план на дисертационния труд следва структура, в която 

логично намират място всички най-важни ракурси, осветляващи 

проблематиката. Изследването залага на логиката на хранологията при 

обхващане на съдържанието. 

Шестте глави коментират по ред историческите извори, върху които 

стъпва формирането на професионално музикално изкуство в Китай, 

процесите на изграждане на професионално музикално обучение в страната. 

Докторант Ли Йълън представя основоположниците на китайската 

професионална музика, изяснява ролята на чуждестранните музиканти, 

активно участвали в процеса на формиране и установяване на професионално 

музикално обучение. Всички тези процеси са представени в контекста на 

напрегната политическа обстановка, драматични житейски събития, 

социални катаклизми, предопределящи нерегулярността и неравномерността 

в развитието на професионалната музика в Китай. Основателно докторантът 

поставя акцент върху творбите с изключителни заслуги за конструирането и 

укрепването на националната идентичност. Музикалното произведение като  

социален инструмент за формиране на ценности е пряко ангажирано с 

проблемите за утвърждаване на идентичността, особено във времето на 

социална обществена неустойчивост.  

Ли Йълън правилно се насочва към представяне и тълкуване на 

комплексността на процесите. Съдържанието на изследването е представено 

коректно, обхванати са всички значими моменти, които рефлектират върху 

процеса на изграждане и формиране на една млада професионална култура, 

стремяща да се приобщи към глобалния свят. Научната фактология и 

биографичните данни за изявени китайски композитори, изпълнители, 

педагози са достатъчно представителни, съдържателни, обемни. Отражението 



на важни обстоятелства в живота на творците, съдействали за оформянето на 

техните стилови концепции, са интересно и компактно представени.  

Очертаният проблемен кръг достатъчно красноречиво показва, че като 

изследовател докторант Ли Йълън владее своята област на професионална 

изява и съумява да представи и обобщи научното ѝ поле. Логично са изведени 

изводи за всяка глава: за ранните етапи от развитието на китайската 

музикална култура 1919 - 1937 г. като съприкосновение и сливане между 

западното изкуство и традиционно китайско; за постепенното прокарване на 

нов път за националните специфики; за промяната в съдържанието и 

жанровите характеристики на творбите в различните периоди, определяни от 

изменчивостта на историческата ситуация. Като резултат от проведените 

реформи и иновации, по пътя към установяване на високо професионално и 

естетическо ниво в художествените произведения,  в изпълнителство, в 

музикално образование е и формирането на висок оценъчен критерий  към 

качеството в тези сфери.  

Приемам представените от Ли Йълън коментари и изводи като важна и 

необходима отправна точка към изясняване на спецификите и самобитността 

на китайската професионална музикална култура. 

Докторатът е опит не само да се очертаят хронологично периодите в 

развитието на китайската клавирна култура, но и да се осмислят границите - 

времеви и геокултурни, общи универсални и вътрешни национални. 

Благодарение на конкретната фактология, възприемаме една далечна за нас 

професионална култура като динамичен процес.  

Като имаме предвид ограничения, които езиковата бариера естествено 

поставя, езикът на дисертацията е ясен, конкретен и разбираем, 

информативен за читателя. Прави впечатление, че изследователят  

демонстрира осведоменост, детайлно и пълноценно познаване на научните 



изследвания и публикации по проблема в Китай, позовава се на разнообразна 

и актуална научна литература. Докторант Ли Йълън заявява умения да работи 

с научна литература по проблем  и да структурира изложението, за достигане 

до изводи, чиято база в изложението е лесно откриваема.  

В критична светлина бих поставила отсъствието на други научни 

източници, различни от китайските, които биха обогатили и допълнили 

дисертационния труд с различен поглед по темата. Писането на 

музикалноисторически текст е свързано с повече от една интерпретаторски 

нагласи и прочити. Затова включването в изследването на чужда литература 

би позволило обхващането на проблематиката  двояко – не само отвътре 

навън, но и обратно, факт, който ще представи по-широка картина на 

процесите в XX век, на културните взаимодействия и стремежа към 

формиране на една световна музикалнокултурна система. 

Извън дисертационния труд, трябва да отбележим активната концертна 

дейност на докторанта, представителните изяви в Китай, Америка, България, 

които са залог за компетентност, отговорност и професионализъм. 

 

Казаното в настоящото становище е основание да дам своята 

професионална подкрепа на Ли Йълън и убедено да предложа на уважаемото 

научно жури да присъди образователната и научна степен “ДОКТОР”. 


