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КОНКУРС НА ВОКАЛНИЯ ФАКУЛТЕТ, 

 ПОСВЕТЕН НА ТВОРЧЕСТВОТО НА ПАРАШКЕВ ХАДЖИЕВ 

 

Доц. д-р Велизара Караянкова 

На 110 години от рождението и 30 години от смъртта на Парашкев 

Хаджиев (1912 – 1992) бе посветено третото издание на конкурса, превърнал 

се в традиция за Вокалния факултет, а именно – да бъдат отбелязвани 

юбилейни годишнини на големия наш композитор. Огромното му музикално 

наследство, включващо опери, оперети, мюзикъли, солови и хорови песни, 

клавирни и камерно-ансамблови произведения, филмова музика и др., го 

прави една от най-ярките фигури в българската музика от т.нар. второ 

поколение.  

Конкурсът се проведе в два тура, на които по регламент кандидатите 

изпълняваха по три произведения от Парашкев Хаджиев или от друг 

български композитор. Различните жанрове, в които е творил авторът, 

позволиха на участниците да избират репертоара си от опери, оперети, 

мюзикъли и песни.  

           В надпреварата се включиха 19 студенти от трети и четвърти курс на 

бакалавърската степен, магистри и докторанти. Трябва да бъде отбелязан  

специално големият интерес от страна на чуждестранните ни възпитаници – 

петима от Китай и една студентка от Украйна.  Водени от своите 

преподаватели, те показаха задълбочено вникване в стилистиката и лексиката 

на националната ни вокална музика.  

           Академичното жури в състав проф. д-р Свилен Райчев (председател), 

проф. д-р Боряна Ламбрева, проф. д-р Маргарита Баснарова, доц. д-р Ермила 

Секулинова и доц. д-р Велизара Караянкова единодушно присъдиха следните 

награди:  
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ЖЕНИ 

Първа награда – Моника Гергова 

Втора награда – Анна Янкова 

Трета награда – Вивиен Георгиев 

МЪЖЕ 

Първа награда – Стоян Буюклиев 

Втора награда – Дзан Юнян 

Трета награда – Сума Чи 

Награда за изпълнение на дует – Вивиен Георгиев и Борис-Цветан Цанков 

Награда за най-добър акомпанимент – Александра Дичева 

 

         От името на семейството на Парашкев Хаджиев Светослав Лазаров 

връчи предметни награди на певците Стоян Буюклиев и Дзан Юнян, както и 

на Катрин Горан Терзич за корепетиция.  

          За високи постижения в акомпаняторското изкуство журито присъди 

диплом на Вивиана Груданска, дългогодишен корепетитор във Вокалния 

факултет.  

          Подготовката за конкурса, запознаването с богатството на българската 

вокална музика, срещата с журито и с публиката са условия, спомагащи за 

усъвършенстване на изпълнителските умения на студентите.   

             

             

            

 


