
            



 

            НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ ЗА МУЗИКАЛНО И ТАНЦОВО ИЗКУСТВО   

                                           „ДОБРИН ПЕТКОВ” – ПЛОВДИВ 
                                                    2017-2018 учебна година 

 

17 октомври, вторник, 18:00 часа, Аула 

 

ТЪРЖЕСТВО – КОНЦЕРТ 
 

100 години от рождението на  

Анастас Маринкев (1917 – 2011) 
Дългогодишен директор на Пловдивското музикално училище 

Почетен гражданин на град Пловдив 

Почетен гражданин на град Сливен 

Носител на  званието „Заслужил учител” 

Носител на почетното звание „Следовник на народните будители” 

 

В програмата участват 

директори, преподаватели, бивши и настоящи 

възпитаници на Пловдивското музикално училище 

 

Слово  

д-р Поля Паунова-Тошева, чл. наблюдател на БАНИ  

зам.-директор на НУМТИ „Добрин Петков”, музиколог 

 

 

 

Вход свободен 



Програма 
 

 

Мичо Димитров – цигулка 

възпитаник на училището, изтъкнат концертиращ солов и камерен 

изпълнител, концертмайстор, музикант с международно признание 

Йохан Себастиан Бах (1685 – 1750)  – Adagio от Соната  

за соло цигулка № 1, сол минор  

 

 
 

Величка Настрадинова 

възпитаник на училището, дългогодишен преподавател по камерна 

музика, изтъкнат писател, автор на множество книги за възрастни и 

литература за деца  

 

 
 

проф. д-р Петя Бъговска-Гълъбова – контрабас  

възпитаник на училището, в класа по контрабас на Анастас Маринкев,  

преподавател в НМА „Проф. Панчо Владигеров” – София,  

концертиращ изпълнител 

Франсоа Рабат (р. 1931) – „Ода за Испания” за соло контрабас 

 

 
 

проф. д-р Светла Калудова-Станилова 

възпитаник на училището, преподавател по народно пеене, фолклорист 

 

 
 

доц. Лилия Илиева – мецосопрано 

възпитаник на училището, концертиращ изпълнител, вокален педагог 

клавирен съпровод Катя Василева 

възпитаник на училището  

Георги Златев-Черкин (1905 – 1977) – „Момини жалби” 

Жорж Бизе (1838 – 1875) – Хабанера из оп. „Кармен” 

 

Русалия Кирова 

първият балетен педагог в училището 

дългогодишен преподавател по специалността Класически танц 

 

 

Габриела Ангелова  

настоящ възпитаник на училището,  

от класа по класически танци на Галина Гешева 

Лудвиг Минкус (1826 – 1917) – Цигански танц из ІІ действие на 

балета „Дон Кихот” (хореография Мариус Петипа) 

 

 

д-р Андрей Андреев 

възпитаник на училището, директор на институцията в периода 1992 – 

1994 година и 1997 – 2000 година, преподавател по история на 

музиката, музиколог с ярък принос за музикалната история на Пловдив 

 

 

Здравка Колева – арфа    
възпитаник на училището, директор на институцията в периода  
1986 – 1992 година, преподавател по арфа 

Стефан Икономов (1937 – 1994)  – Ноктюрно за соло арфа  

 

 

Клавирно трио „Пълдин” 

Николай Маринов – пиано 

Стефан Хубенов – цигулка 

Зиад Касем – виолончело 

настоящи възпитаници на училището,  

от класа по камерна музика на Детелина Маринкева, 

              възпитаник на училището 

Астор Пиацола (1921 – 1992) – „Есен” из цикъла „Четирите 

годишни времена на Буенос Айрес” 

 
 

 
Редактор на програмата: д-р Поля Паунова-Тошева 

Графичен дизайн афиш: Станислава Малчева 



Анастас Маринкев е роден на 18 октомври 1917 г. в  Сливен. 
Израства в семейство, в което витае възрожденски дух и атмосфера 
на родолюбие. Завършва класическа гимназия в родния си град. 
През 1938 г. е приет в Педагогическия факултет на Музикалната 
академия в София, където учи при проф. Панчо Владигеров, проф. 
Никола Атанасов, проф. Веселин Стоянов, акад. Марин Големинов. 
Паралелно с това е приет и в Художествената академия със 
специалност „Дърворезба” в класа на проф. Асен Василев. 
Дипломира се през 1942 г. и в двете висши учебни заведения.  

През 1945 г. е поканен от Общоградския комитет за културно 
издигане на Пловдив да постъпи на работа като оркестрант-
контрабасист в новооткрития симфоничен оркестър в Пловдив, 
както и да преподава контрабас в Музикалното училище, което за 
първи път предстои да отвори врати през есента на същата година. 
Така, 28-годишен заминава за Пловдив, свързвайки по-нататъшния 
си житейски и творчески път с културата, изкуството, образованието 
и просветното дело на този град.  

Успоредно с работата си в Музикалното училище основава и 
ръководи пионерския хор „Септемврийче”, фолклорния ансамбъл в 
село Калековец и ансамбъла към Окръжния кооперативен съюз в 
Пловдив. Голяма е заслугата му и за основаването на хор „Детска 
китка”. Ръководи Инспектората на школите по изкуствата. Изготвя 
плановите задания за строежа на фолклорните училища в Котел и в 
Широка лъка. 

Шест години след като става един от основателите и първите 
преподаватели в Пловдивското музикално училище, Анастас 
Маринкев влиза в екипа на училищното ръководство и в 
последвалите 33 години той разгръща на практика почти целия си 
професионален път от позицията на ръководните длъжности в 
институцията. В периода 1951 – 1967 г. е зам.-директор по време на 
мандата на проф. Асен Диамандиев, а от 1967 г. до пенсионирането 
си през 1982 г. е директор на училището. Паметни десетилетия и 
огромна по размери дейност, която следва да се оцени както от 

гледна точка на мисията и дълга за изграждането на една водеща 
професионална институция от национален мащаб, така и от 
дистанцията на историческото време, оставило отпечатък за едно 
всеотдайно, далновидно и компетентно управление, в резултат на 
което в училището са създадени и реализирани редица важни 
програмни проекти, засягащи цялостния образователен и учебно-
възпитателен процес. Като директор подписът му лежи върху 
дипломите на 1120 възпитаници. 

Носител на множество държавни, общински и професионални 
награди за високи заслуги и принос към националната ни култура, 
образование и художествена самодейност. 

Умира на 22 май 2011 г. в Пловдив, на 94 години. 

 

*****   

„Благодарение на Вашето ръководство Пловдивското музикално 
училище укрепна и зае едно от челните места в системата на 
средното музикално образование у нас. Вашето дело е равно на 
граждански подвиг, в който са вложени най-добрите качества на 
Вашата личност, най-плодоносните години от живота Ви.” – 
проф. Александър Нейнски, СБМТД  

„Във Ваше лице ние приветстваме неуморния обществен деец, 
оставил неизлечима следа в развитието на художествената 
самодейност и детските музикални школи в Пловдивски окръг.” –  
Светослав Генев, Окръжен съвет за култура – Пловдив  

„Вашето участие в изработването и постоянното 
усъвършенстване на учебната документация и методика на 
учебния процес, за издигането нивото на професионалната 
подготовка на музикално-изпълнителските кадри ще останат 
пример за младите педагози за задълбочено и отговорно 
отношение към многостранните проблеми на образованието и 
творческата реализация.” – проф. Димитър Филипов, Комитет за 
култура – София 


