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БЪЛГАРСКИЯТ ТАНЦОВ ФОЛКЛОР В НБУ – СЪХРАНЕНИЕ 

 И ПРИОБЩАВАНЕ КЪМ ТРАДИЦИИТЕ НИ 
 

 

Проф. д-р Милена Шушулова-Павлова 

 

Нов български университет е институция, която поддържа 

традициите ни и особено тези, свързани с българския фолклор. 

Съществена и уникална част от тази фолклорна съкровищница е танцовият 

ни фолклор. В НБУ има няколко личности, които танцуват прекрасно и 

които са пряко и емоционално свързани с фолклорните ни танци. Но тази, 

която е професионалист и преподавател, е гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-

Стойчевска. Последователно, с голяма любов, с отношение към студентите 

– българи и чужденци – д-р Кръстева възпитава подрастващите в уважение 

към националните традиции, към българската ни идентичност. Похвална е 

не само работата на д-р Кръстева със обучаваните в специалност „танцов 

фолклор“, но и нейната ангажираност към студентите, които изучават 

български народни танци като общо образование – т.е. тези, които учат 

българските танци, защото обичат и са привлечени от фолклора ни. Всяка 

година тя организира специални семинари за чужденци – такива, които са 

по програма Еразъм+ или по друга програма за обмен. Така те биват 

приобщени към българските традиции и национални ценности.  

Като естествен финал на учебната 2021/2022 година д-р Маргарита 

Кръстева реализира няколко чудесни проекта на студенти, като техен 

ръководител и супервайзер режисьор-хореограф. На 8 юни 2022 в 

Университетския театър на НБУ бе представен концертът „Фолклорни 

разкази“, а на 30 юни в зала 514 – концертът „Игри по Павловден“. Освен 

това за втора поредна година в НБУ се проведе и Лятно танцово училище. 
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В него взеха участие студенти от бакалавърска програма „Музика“, 

магистърска програма „Танцово изкуство“, от други програми на 

университета, както и кандидат-студенти. 

 Тема на първата инициатива е композиция на фолклорна основа. В 

продължение на няколко седмици студентите разучават фолклорни 

образци от различни краища на страната, за да могат да изпълнят 

поставената им задача. Участниците заедно избират сюжет, който да 

разработят. Темата, на която те се спряха, бе Змей и девойка. По този 

начин те съчетават в своето творчество знанията си за стила и характера на 

танците, но успяват да подплатят хореографията с традициите, въплътени 

във фолклорните ни митове. Задачата им не е лека – да направят 
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композиция, която се опира на танците от Тракийската фолклорна област. 

Допълнително условия, които им поставя д-р Кръстева, е да използват 

различни размери – 2/4, 7/8 и 11/8.  

 

 

 

 

Преподавателят поставя граници: танцът да се състои от 3 части: първата е 

срещата на девойката със самодивите; втората част е срещата и отвличането на 

девойката от змея; трета част е нейното освобождаване от дружките й. По 

изключително поетичен начин те представиха срещата на девойката със самодивите: 

отивайки за вода на горския извор, девойката чува прекрасни песни; в следващия 

момент около нея се заиграва хоро и тя неусетно се потапя в ритъма на танца със 

самодивите; но изведнъж се чува силен гръм; самодивите се разбягват, а девойката, 

стресната, не помръдва от мястото си; в този момент влиза змеят – той е съзрял 

танцуващата девойка и иска да я отвлече. Особено интригуващ е танцовият монолог, 

който представя змея в човешки образ като силен, сръчен и внимателен, който 

омагьосва момичето със своята игра. Двамата се впускат в луд танц, докато в миг змеят 

грабва девойката и я отнася в своята пещера. Третата част започва с картина на 

пещерата, където девойката е затворена и тъгува за своите близки. Чува се песен на 

девойки – нейните дружки са й приготвили специален венец с биле разделно и идват да 

я спасят. С помощта на хитрост и смелост те успяват да изтръгнат девойката от ръцете 

на змея. Финалният танц е своеобразен празник на младостта и красотата. Работата на 

студентите е представена и на концерт в Университетския театър на НБУ. 

 

Второто танцово училище е под надслов „Творчеството на големите 

български хореографи“. В него по традиция се включват студенти от 

различни програми на НБУ и кандидат-студенти. По време на двете 

седмици студентите разучават автентични образци и хореографии на 
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големите имена от фолклорното танцово творчество: Кирил Харалампиев, 

Димитър Димитров, Маргарита Дикова. Идеята на д-р Кръстева е младите 

танцьори и хореографи да се докоснат до образците на българския 

фолклорен танц, които са основа на творчеството на редица хореографи в 

страната. По време на обучението те се запознават със стила и характера на 

българския танцов фолклор, с особеностите и спецификата на музиката, 

костюмите и нравите на българите от различни региони на страната. В 

края студентите имат задача да направят постановка, като използват 

изучаваните образци и да ги представят на концерт. Изявата им е 

представена в зала 514 – I k. Всички участници получиха сертификати за 

своето участие в Лятното танцово училище.  

Изключителният професионализъм на д-р Маргарита Кръстева-

Стойчевска, нейната любов към българските традиции, отношението й към 

истинността на българските танцови извори дава чудесен резултат при 

работата й със студенти, курсисти и кандидат-студенти. Бих завършила с 

един цитат на д-р Кръстева: „Казват, че краят е едно ново начало! 

Благодаря ви, че ми се доверихте и заедно извървяхме този труден път от 

първата лекция до финала. Пожелавам ви да запазите любовта към 

чистия български фолклор в сърцата си, да сте все така креативни и 

търсещи творци!“  

 

 


