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СПРАВКА 

 

за творческата дейност на гл.ас д-р Елена Антонова Дикова 

 

Творческата дейност, която предлагам като хабилитационен труд е 

реализирана в периода 1993 – 2016 година. Обхваща различни области на 

моята изпълнителска  дейност, звукозаписната ми  работа и 

преподавателските ми постижения  
 

 

I. Изпълнителска дейност 

 
1. Коцерти за пиано и оркестър и солови рецитали 
1.1. Концерти за пиано и оркестър 
 

Й. С. Бах - Концерт за две пиана C dur (с Антон Диков)  

 - 20.12.1994 г. – Камерен ансамбъл „Софийски солисти“, дир. Пламен Джуров, 

зала България 

- 06.03.1995 г. – По случай 310 години от рождението на Бах, Камерен ансамбъл 

„Софийски солисти“, дир. Пламен Джуров, зала България 

- 11.05.1995 г. – Камерен оркестър Добрич, дир. Йордан Дафов, концертна зала 

„Добрич“, гр. Добрич 

- 19.05.1995 г.  – „Майски музикални дни“, Разградска филхармония, дир. 

Георги Чимширов, зала на Филхармонията, гр. Разград 

 

В. А. Моцарт - Концерт за две пиана Es dur KV 365 (с Антон Диков)        

- 22.01.1998 г. – Софийска филхармония, дир. Цанко Делибозов, зала България 

 

Александър Йосифов - Клавирен концерт №4 (световна премиера)  

 - 03.11.2000 г.– СО на БНР, дир. Валери Вачев, зала Първо Студио на БНР 

 

В. А. Моцарт - Клавирен концерт A dur K 488  
- 11.12.2002 г. – Видинска филхармония, дир. Деян Павлов 

- 23.01.2003 г. – Шуменска филхармония, дир. Славил Димитров 

 

 

1.2. Солови рецитали 

 

Рецитал – Камерна зала България - 26.11.1997 г.  

- Л. ван Бетовен - соната op. 54 

- Ф. Шопен - Прелюди op. 28 № 19-24 

                   - Полонез Фантазия op. 61 

- Ф. Шуман – Карнавал op.9 



2 

 

Рецитал – зала „Baldini”, Рим, Италия - 03.04.2007 г. 

- Л. ван Бетовен - Соната оп. 31 №1  

- В. Стоянов - Прелюд и Ноктюрно  

- Ц. Франк - Прелюд, Хорал и Фуга 

 

 

2. Камерна музика 

2.1. Дуо 

 

Сонатен концерт (с Кремена Ачева, флейта) – Камерна зала България - 

14.06. 1998 г. 

- Й. С. Бах – Соната e moll 

- Б. Барток - „Унгарска сюита“ 

- Ц. Франк – Соната A dur 

 

Камерен концерт (с Борислав Йоцов, кларинет) – Камерна зала България - 

19.02.2003 г. 

- Ц. Франк – Прелюд, хорал и фуга 

- Ф. Пуленк – Соната за кларинет и пиано  

- Й. Брамс – Соната за кларинет и пиано op. 120 №1  f moll 

 

Камерен концерт „Творби за цигулка и пиано от М. Равел” (с Теодора 

Христова, цигулка) – зала „Студио 5“, София - 04.03.2012 г. 

- Берсьоз 

- Соната G dur 

- Соната Posthume 

- „Циганката“ 

 

Камерен концерт „Покана за танц от двама пианисти на два рояла“, (с Иво 

Калчев) – 44-ти Международен фестивал „Софийски музикални седмици“, 

зала 9, НДК - 08.06.2013 г.  

- А. Копланд - „Били Хлапето“ - Сюита за две пиана (първо изпълнение в 

България) 

                    - „Валс в събота вечер“ и „Hoe – Down” из балета „Родео“ (първо 

изпълнение в България) 

- Й. Крушев – Три фрагмента из балета „Хайдушка песен“ 

- С. Барбър – Три части из Сюита „Souvenirs” op. 28 

- К. Тасков – Две Бурлески из балета „Царе на белите“ - „Чиновници“ и 

„Стражари и апаши“ 

- Астор Пиацола – Le Grand Tango 

- Дейв Брубек – Хорал и Раг към балета „Джазови акценти“ (първо 

изпълнение в България) 

 

 



3 

 

Сонатен концерт (с Христо Танев, виолончело) - 47-ти Международен 

фестивал „Софийски музикални седмици“, зала 6, НДК - 01.06.2016 г. 

- Л. ван Бетовен – Соната за пиано и виолончело op. 102 №1, C dur 

- Ф. Пуленк – Соната за виолончело и пиано 

- Д. Шостакович – Соната за виола и пиано op. 147, (транскрипция за 

виолончело на Д. Шафран) – (първо изпълнение на този вариант в България) 
 

           

2.2. Клавирен квинтет 

 

Камерен концерт (със струнен квартет „Хорс“) - зала „Festsaal“, Виена, 

Австрия - 30.05.2006 г. 

- Владимир Панчев – Клавирен квинтет 

- Панчо Владигеров – 4 пиеси за цигулка и пиано op. 12 

 

Камерен концерт (с Теодора Христова – цигулка, Йордан Димитров - цигулка, 

Демна Гигова – виола, Христо Танев – виолончело) - Първо Студио на БНР - 

05 03 2013г. 

- Г.Арнаудов -  Phantasmagorias ІV„Brahms versus Wagner”(световна премиера)  

- Е. Елгар - Клавирен квинтет op.84  

- Ц. Франк  - Клавирен квинтет f moll 

 

Камерен концерт (с Теодора Христова- цигулка, Йордан Димитров - цигулка, 

Иво Кръстев – виола, Христо Танев – виолончело)  - „Дни на камерната 

музика“, Габрово - 3.09.2016 г. 

-  Г.Арнаудов -  Phantasmagorias ІV„Brahms versus Wagner”  

- Е. Елгар - Клавирен квинтет op.84  

- А.  Дворжак – Клавирен квинтет op.81 

 

3. Премиери 

 

Рос Хазелдайн – Движения - първо изпълнение в България 
03.04.1999 г. - с Венцислав Диков - китара, Международен фестивал за съвременна клавирна 

музика „ppIANISSIMO” - Камерна зала България 

 

Александър Йосифов - Клавирен концерт №4 - световна премиера 
 03.11.2000 г. – СО на БНР, дир. Валери Вачев, зала Първо Студио на БНР 

 

Едуард Елгар – Клавирен квинтет op. 84 - първо изпълнение в България  
21.01.2008 г. - със струнен квартет „Хорс“, Камерна зала България 

 

Георги Арнаудов -  Phantasmagorias ІV„Brahms versus Wagner” - световна 

премиера 
05 03 2013г. - с Теодора Христова – цигулка, Йордан Димитров - цигулка, Демна Гигова – 

виола, Христо Танев – виолончело, Камерен концерт - Първо Студио на БНР 
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Дейв Брубек – Хорал и Раг към балета „Джазови акценти“ - първо 

изпълнение в България 

Аарон Копланд - „Били Хлапето“ - Сюита за две пиана и „Валс в събота 

вечер“ и „Hoe – Down” из балета „Родео“ - първо изпълнение в България 
08.06.2013 г. - с Иво Калчев - Камерен концерт „Покана за танц от двама пианисти на два 

рояла“, 44-ти Международен фестивал „Софийски музикални седмици“, зала 9, НДК 

 

Дмитрий Шостакович – Соната за виола и пиано op. 147, (транскрипция за 

виолончело на Д. Шафран) – първо изпълнение на този вариант в 

България 
01.06.2016 г. - с Христо Танев - виолончело, 47-ти Международен фестивал „Софийски 

музикални седмици“, зала 6, НДК 

 

 

 

II. Звукозаписна дейност 

 
                  

1. Записи, съхранени във фонда на БНР 

 

 Йохан Себастан Бах - Концерт за две пиана C dur 

1994 г. - с Антон Диков – пиано, оркестър Симфониета, диригент А. Андреев 

 Лудвиг ван Бетовен - Соната за пиано op. 54 F dur 

1997 г., концерт в Камерна зала България  

 Фредерик Шопен - Полонез - Фантазия op. 61 

1997 г., концерт в Камерна зала България  

 Роберт Шуман - Карнавал op. 9  

1997 г., концерт в Камерна зала България  

 Александър Йосифов - Концерт за пиано и оркестър № 4  

2001 г. - Със СО на БНР, диригент Милен Начев 

 Йоханес Брамс - Соната за кларинет и пиано op..120 №1, f moll 

19.02.2003 г., с Боби Йоцов, концерт в Камерна зала България  

 Франсис Пуленк - Соната за кларинет и пиано /1962/  

19.02.2003 г., с Боби Йоцов, концерт в Камерна зала България  

 Цезар Франк – Прелюд, хорал и фуга  

2007 г.  
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 Морис Равел - Рапсодия Циганка  

2010 г. – с  Теодора Христова, цигулка  

 Любомир Пипков - Соната за цигулка и пиано op. 7 (1953) 

2011 г. - с Теодора Христова - цигулка 

 Морис Равел - Соната за цигулка и пиано Posthume (1897) 

2011 г. – с Теодора Христова – цигулка  

 Морис Равел - Соната за цигулка и пиано G Dur   

2012 г. – с Теодора Христова – цигулка 

 Едуард Елгар - Клавирен квинтет op. 84  

05.03.2013 г., с Теодора Христова – цигулка, Йордан Димитров – цигулка, Демна 

Гигова – виола, Христо Танев – виолончело, концерт в 1 студио на БНР  

 Цезар Франк – Клавирен квинтет  

05.03.2013 г., с Теодора Христова – цигулка, Йордан Димитров – цигулка, Демна 

Гигова – виола, Христо Танев – виолончело, концерт в 1 студио на БНР  

 Георги Арнаудов - Phantasmagorias ІV Brahms versus Wagner 

2013 г. - с Христо Танев – виолончело, Демна Гигова – виола, Йордан Димитров 

– цигулка, Теодора Христова - цигулка  

 Аарон Копланд „Били Хлапето“ - Сюита за две пиана  

2013 г., с Иво Калчев – пиано, концерт - премиера за България 

 Дмитрий Шостакович – соната за виола и пиано op. 147, транскрипция 

за 01.06.2016 г., виолончело /Д. Шафран/ – с Христо Танев, концерт - премиера 

за България на транскрипцията  

 Франсис Пуленк - Соната за виолончело и пиано 

01.06.2016 г., с Христо Танев, концерт 

 

 

2. Компактдиск - „Равел - Произведения за цигулка и пиано“  

2013 г. - с Теодора Христова, цигулка - (Берсьоз, Соната G dur, Соната 

Posthume,  Циганка) 
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III. Педагогическа дейност 

 
В преподавателската си дейност в клавирна катедра към Инструментален 

факултет в периода 1993/2011, съм се стремила да възпитавам и развивам у 

студентите точно и професионално отношение към авторовия текст, 

индивидуалност и оригиналност при неговата интерпретация, сигурен и 

качествен инструментален апарат, широка стилова култура и високи 

естетически критерии.  

 

1. Наградени студенти на национални и международни конкурси 

 

 Студенти, обучавани в класа на проф. Антон Диков и ас. Елена Дикова   

 

Екатерина Тангърова - II награда на Национален конкурс "П. 

Владигеров",1996; Надежда Влаева - III награда на Международен клавирен 

конкурс „Ф. Лист“, Будапеща, Унгария, 1996; Ружа Семова - II награда и 

специална награда за най-добро изпълнение на произведение (Прелюдия и фуга 

във фа-минор) от Й. С. Бах на Международен клавирен конкурс „Панчо 

Владигеров“, Шумен, 1999; III-та награда на "IX международен конкурс за 

млади пианисти" в Сан Себастиян, Испания, 2001; II-ра награда на конкурса 

по пиано "Bösendorfer Klavierwettbewerb" във Виена, Австрия, 2002; Отличие 

от международен конкурс по пиано „Missouri Southern International Piano 

Competition“ в Джоплин, САЩ, 2004; Елена Лесева - II награда на 

Национален конкурс „Ф.Шуберт“, Стара Загора, 1999; Лида Кънчева  - I 

награда на Клавирен конкурс за френска музика, Пловдив, 2000; Асен 

Бояджиев – V награда на Международен конкурс „Й. С. Бах“, Лайпциг, 

Германия, 2006 
 

 Студенти на гл. ас. Елена Дикова   
 

Теодора Аджарова - I награда на Международен конкурс „Млади музикални 

дарования“, София, 2004; II награда на Национален клавирен конкурс „Панчо 

Владигеров“, Шумен, 2005; Марин Гонев - I награда на Национален клавирен 

конкурс „Шуман-Брамс“, Пловдив, 2005; I награда на Пети международен 

клавирен конкурс, Прищина, Косово, 2007; Сънг Хи Ли ( Южна Корея) - I 

награда на Трети международен конкурс за пианисти в Прищина, Косово, 2005; 

V награда на Академичен клавирен конкурс НМА, София, 2009; III награда на 

Международен конкурс за дуа „Малер“ , София, 2011;  Лилия Жекова - I 

награда от Втори международен конкурс за песенни дуа „Малер“, 2011; 

Специална награда на Internationale Sommerakademie PragWienBudapest, 2013 

В работата ми в ТКДФ, насоката на работата ми се измества повече към 

индивидуалното развитие на всеки студент, в зависимост от достигнатото от 

него професионално ниво и към повече съобразяване със спецификата на 

изучаваната от конкретния студент специалност. 
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2. Майсторски класове 

 2007  г. - Музикално училище „Сергей Михайлов“, Щип, Македония 

 2007 г. - Държавно музикално училище, Битола, Македония 
        

3. Член на жури 

  

 2007 г. - Трети международен конкурс за млади изпълнители Прищина, Косово 

 2016 г. - Пети международен конкурс за пианисти – непрофесионалисти 

„Vivapiano”, София 

 

 

 

IV. Концертна дейност, публикации и други събития, посветени на 

изпълнителското изкуство на проф. Антон Диков 

 
1. Участия в концерти и организация на различни форуми  

 

14.04. 2008 г. - Участие и организация на концерт в памет на Антон Диков (В. 

Стоянов – Прелюд, Ноктюрно и Етюд; Ф. Шопен - Баркарола op. 61)- 

Български културен институт, Прага, Чехия  

 

16.04.2008 г. - Участие и организация на концерт  в памет на Антон Диков (В. 

Стоянов – Прелюд, Ноктюрно и Етюд; Ф. Шопен - Баркарола op. 61) - 

Братислава, Словакия  

 

18.04.2008 г. - Участие и организация на концерт в памет на Антон Диков (В. 

Стоянов – Прелюд, Ноктюрно и Етюд; Ф. Шопен - Баркарола op. 61) - зала 

“Boesendorfer”, Виена, Австрия  

 

09.04.2013 г. - Провеждане на среща-разговор в Клуб „Съвременна клавирна 

култура“ по повод 75-тата годишнина от рождението на пианиста Антон Диков, 

Пловдив 

05.11.2013 г. - Участие и организация на концерт, посветен на 75 години от 

рождението на пианиста Антон Диков - с изпълнения на Елена Дикова (Ф. 

Шопен – 3 прелюда), Ружа Семова, Асен Бояджиев, Надежда Йоцова и Марин 

Гонев) - зала НМА, София  

 

2. Публикации, различни от приложените към дисертационния труд „Творческия 

подход към жанра клавирен концерт в изпълнителското изкуство на пианиста 

Антон Диков“, защитен на 05.10.2015 г. 

 

 „Романтичинте клавирно-оркестрови творби в репертоара на 

пианиста Антон Диков“ - публикация в списание „Българско 
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музикознание“, брой 4, 2015 г. 

 „Концерт за пиано и оркестър № 2 от Барток в интерпретацията на 

Антон Диков“ - публикация под печат в Алманах на НМА „Проф. П. 

Владигеров“, брой 7, 2015 г. 

 

3. Други събития 

 

 2000 г. - Kомпактдиск, издаден от НМА „Проф. Панчо Владигеров“ 

(ръководител на проект)  - Веселин Стоянов - Клавирни концерти №2 и №3, с 

оркестъра на БНР, диригент Васил Стефанов 

2004 г. -  Иницииране и учредяване на награда на името на Антон Диков на 

Национален конкурс „Панчо Владигеров“, Шумен 

2006 г. - Компактдиск, издаден в сътрудничество със звукозаписна компания 

Гега Ню със солови изпълнения на Антон Диков - Бах-Бузони - 5 хорала; 

Бетовен - 32 вариации;  Брамс-Хендел - Вариации и Фуга 

Участия в радио и телевизионни предавания, свързани с пианиста - БНР, Радио 

„София“, БНТ, ТВ Евроком, ТВ „7 дни“ и др. 

 

 

 

Основни приносни моменти в творческата ми справка 
 

1. Участията ми като солист на някои водещи български оркестри, част от които 

съвместно с проф. Антон Диков.  

2. Изпълнителската ми практика, свързана с камерно музициране, в която имам 

особен интерес към стиловото и жанрово разнообразие на програмите. В 

множество концерти съм изпълнила крупни камерни творби от различни епохи, 

направила съм някои премиерни изпълнения в България, много от изпълненията 

ми се съхраняват като студийни и концертни записи във фонда на БНР. 

3. Цялостната ми звукозаписна дейност. Реализирала съм записи на творби, 

изпълнени за първи път, както и на такива, изпълнени премиерно за България.  

4. Активната ми дейност, свързана с изпълнителското изкуство на пианиста 

Антон Диков и основана на съхраняването, популяризирането и 

разпространяването на богатото звукозаписно наследство, оставено от него, 

както и на продължаването на яркия му педагогически подход в работата с 
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младите обучаващи се пианисти. 

 5. Преподавателската ми дейност, в която се стремя да водя учебния процес в 

зависимост от спецификата на съответния факултет. При работата ми в ИФ 

отдавам основно значение на инструменталното израстване, сценичните изяви и 

други изпълнителски постижения на студентите, докато в ТКДФ се спирам 

повече на разнообразните особености на избраната от тях специалност, като в 

целите си включвам развитие и обогатяване на репертоара, задълбочаване в 

познанието за стил, и разширяване на общата им музикална култура. 

            


