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Със заповед № P33 - 829 от 13.02.2019 г. на Ректора на Пловдивския университет 

„Паисий Хилендарски"  съм определена за член на научното жури за осигуряване на 

процедура за защита на дисертационния труд на редовния докторант към катедра 

„Музика” на ПУ Петър Веселинов Койчев  на  тема „Импровизацията за китара в 

модерния джаз” за придобиване на образователната и научна степен „доктор”. 

      Представените от докторанта материали са в съответствие с чл.32  от Правилника за 

развитие на академичния състав на ПУ.  

       Петър Веселинов Койчев е роден на 29 януари 1984 г. През 2011 г. завършва  „Джаз 

и поп изпълнителско изкуство” ОКС „бакалавър” в Пловдивски университет „Паисий 

Хилендарски”, а 2012 г. магистратура в АМТИИ гр. Пловдив. По програмата „Еразъм” 

е изпратен на обучение в „Conservatory of music Giuseppe Tartini” в гр. Триест – Италия. 

От 2014 г. е хоноруван преподавател по специалност „китара” в катедра „Музика” на 

ПУ.  

      Творческите изяви на докторанта са впечатляващи и изборът на темата за 

дисертационния труд произтича от неговия изпълнителски опит. От 2008 г. до 

настоящия момент художественотворческата дейност на Петър Койчев включва 

многобройни концерти, участия в джаз фестивали, звукозаписна дейност, симфонични 

концерти, мюзикъли, клубна дейност. Срещата му с такива музиканти като Цветан 
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Недялков, Веселин Койчев, Иван Лечев, Венцислав Благоев, Димитър Русев, 

Александър Леков, работата му със състави като „Бели, зелени, червени”, 

симфоничните оркестри на Държавна опера Пловдив, Държавна опера Варна, 

Държавна опера Стара Загора, Симфоничен оркестър гр. Сливен, Симфоничен оркестър 

гр. Пазарджик са предпоставка за разнопосочното развитие на инструменталните 

качества  на един млад талант. През годините на израстване като музикант Петър 

Койчев участва в безброй концерти като Симфонични рок концерти „Бохемска 

Рапсодия” във Варна и Пловдив 2008 г. и 2009 г.; концерти в Кърджали, Пазарджик, 

Казанлък през 2011 г.; участие с „Акустично трио 3000” в Пловдив през 2012 г.; 

„Симфоетно джаз” в Пловдив 2012 г., Стара Загора и Сливен 2013 г.; „АBBA in 

Cimfonie” в Карлсруе и Ландау 2013 г.; участие в мюзикъла „Човекът от Ла Манча” в 

Стара Загора, Пловдив, Габрово, София, Панагюрище  2014 г., 2015 г. и 2017 г.; „Gypsy 

Jazz Project” в Пловдив, Казанлък и София  2015 г. и 2016 г.; участие в рок операта 

„Исус Христос суперзвезда” в Пловдив, Габрово, Бургас и Стара Загора 2016 г. и в 

Пловдив, Хасково, Димитровград, Казанлък, Варна и Плевен  2017 г.;  участие в джаз 

форум Стара Загора с „Хот Стрингс”, „Дикси Джаз Фест” във Велико Търново, XXII 

Международен куклено-театрален фестивал в Пловдив с формацията „Hot Club de 

Plovdiv” през 2016 г.; концерти на китарното дуо Веселин Койчев и Петър Койчев в 

Пловдив, София, Созопол, БНР, радио Варна 2017 г. и 2018 г.; участие в музикалния 

спектакъл „Коса” в Пловдив, Велико Търново, София, Казанлък, Сливен през 2017 г.;  

концерти на „Para Hot Jazz”  в „Студио 5” на НДК,   „Gypsy Jazz Trio”  в „Sofia Live 

Club”, участие в музикалния фестивал „Дунавски Струни” в Силистра с „Акустик трио” 

(Цветан Недялков, Петър Койчев, Христо Нейчев) 2018 г.  

     Това e само част от творческия актив на Петър Койчев като китарист с многообразен 

репертоар и владеенето на широк спектър от стилове. Забелязва се тенденция за 

популяризиране на по-малко познати произведения за китара, поднесени на публиката 

с прецизност и професионална коректност. Изпъква творческия облик на младия 

китарист и неговия стил на интерпретиране, който показва индивидуалност, 

художествени достойнства с новаторски реализации и богати възможности за развитие.  

      Разработеният дисертационен труд на хоноруван асистент Петър Веселинов  Койчев 

се състои от 210 страници и съдържа: увод, 3 глави, заключение, библиография и 3 

приложения. Използваната литература наброява 43 заглавия, от които 29 на кирилица, 

14 на латиница и 11 интернет източника.  Авторефератът е в 32 страници и запознава 
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със съдържанието и структурата на разработката. Представлява точен вариант на 

научния текст на докторското изследване  и отговаря на изискванията на процедурата.    

       По своя характер представеният дисертационен труд е сериозно изследване с 

теоретични резултати и практическа насоченост, с ясни цели и поставени задачи, с 

познаване на специфичната терминология.  

       В увода е отбелязана основната цел на изследването и практическата полза за 

инструменталистите при преодоляване на трудности от различно естество при  

импровизацията в джаз музиката и по-специално в модерния джаз и съвременната джаз 

китара. Тъй като джазът е „съвкупност от елементи, като специфична ритмика, 

характерната за този стил импровизация, своеобразна мелодична и хармонична 

структура” поставената цел на изследването – разработване на принципите в джаза, 

предопределя и поставените в дисертационния труд задачи: изследване на 

теоретичните основи на джазовата импровизация, анализ на сола на известни джаз 

китаристи, запознаване с различни техники при обучението по импровизация, 

интегриране на основни импровизационни принципи в джаза. Докторантът е използвал 

различни методи при развитието на темата: анализ, синтез, обобщение, дедукция и 

индукция, историко-хронологичен метод, което води до постигането на оригинални 

теоретични и приложни резултати. 

       Първа глава е озаглавена „Исторически предпоставки и теоретични основи на 

джазовата импровизация”. Смятам, че основният акцент на изследването е поставен в 

тази глава. Изложена е теза, основана на богат и разностранен материал и са направени 

изводи, които отварят поле за действие при обучението по джаз китара. Докторантът 

показва владеене на материята. След историческия преглед и развитието на 

импровизацията, Петър Койчев  прави сравнителен анализ между народната и 

класическа импровизация, между импровизацията в епохата на суинга и тази в 

модерния джаз. Отправен пункт в разработката е представянето на хронологично 

подреден изследователски материал. Разкрити са аналитичните умения на докторанта.  

    „Най-характерната особеност на модерната импровизация е именно формирането на 

нови музикални построения, на нова мелодия на базата на дадена хармонична схема”. 

„За придобиване на умения за импровизация в джаза е необходима работа в две 

основни насоки: теоретична насока и практика със съответния инструмент”. В отговор 

на тези разсъждения се обръща особено внимание на доброто техническо овладяване на 
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музикалния инструмент, развитието на музикалната интуиция, начините на солиране,  

системата CAGED – акордови диаграми с пръстови форми при минорни и мажорни 

тризвучия, четиризвучия, арпежи, минорни и мажорни пентатоники.  

       Не е пропуснато и обяснението за Drop 2 акордите. В някои от фигурите 

съществуват и таблатури. От информационна гледна точка е добре тяхното включване, 

но искам да отбележа, че в практиката на професионалните китаристи, които са 

запознати с ноти, букви, джазова хармония  и пр. са неизползваеми. Свиренето с 

таблатури не води до опознаване на грифа на китарата и научаване на нотите. Свири се 

по слух, липсва връзка между теория и практика. Един китарист, който работи с 

таблатури няма място в студийната работа. 

      Намирам за особено интересна част връзката между акорди и скали, запознаването с 

хоризонталното свирене и вертикалната полимодалност в модерния джаз за китара, 

разясняване на понятията  „ритъм чейнджис”, „офбийт”, „апроучинг”. „Познаването на 

скалите и връзката им с хармоничните последователности, спомага за разбирането на 

законите, които ръководят джазовата импровизация”. 

     Център на изследването във Втора глава е звукоизвличането и техническите 

похвати при китарата. Петър Койчев отбелязва „В инструменталната практика при 

свиренето на китара съществуват няколко начина на звукоизвличане: с пръсти, с перо и 

комбинация от двете (с пръсти и перо). Всяка от тези техники заема своето място, в 

зависимост от стила и вида на инструмента. На класическа китара по-често се свири с 

пръсти, докато на електрическа свиренето с перо има по-широко приложение. Все по-

често китаристите използват комбинирана техника”.  В следващите редове  подробно е 

разработена поставената проблематика и е показано богатството от композиционни и 

технически похвати при свиренето на модерния джаз от китаристите. 

       В съответствие с музикално-теоретичната  концепция на труда за запознаване с 

голям брой техники и начини на звукоизвличане с характерните особености на стила, 

са дадените подробности относно звукоизвличането с пръсти (апояндо, тирандо), 

звукоизвличане с перо (удар с перо нагоре и удар с перо надолу): „Алтернейт пикинг” 

(Alternate picking) – Ал Ди Меола, Стийв Морс, Джон Петручи, Майк Стърн, Пат 

Матини, Джон Скофилд употребяват техниката за противоположно движение на 

перото, „Суийп пикинг” (Sweep picking) – Ричи Блякмор, Стив Хакет, Джейсън Бекър, 

Франк Гамбали, Марио Парга използват тази техника, „Икономи пикинг” (Economy 
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picking) – с основоположник Джанго Рейнхард, свирене с пръсти и перо „Хибрид 

пикинг” (Hybrid picking). Петър Койчев много успешно ни запознава и с техническите 

похвати за лява ръка – различните видове легато и правилното им изпълнение, 

разяснено е изпълнението на глисандо (слайд техника), баре – голямо, малко, висящо, 

раздвоено. Усъвършенстването и владеенето на всичките тези техники води до 

разширяване на възможностите на съвременния джаз китарист. 

       Не е пропуснато и значението на изпълнението на украшения и мелизми в 

импровизацията. „Използват се главно „класически” орнаменти  като форшлаг, 

нахшлаг, трилер, мордент и групето. Те са свързани най-често с техническия похват 

легато”. Подчертано е, че много често в джаз музиката намират приложение различни 

вибрато системи и естествени и изкуствени флажолети. „Този похват намира 

приложение при електрическата китара, като за да прозвучат флажолетите по-добре е 

да се добавят и допълнителни електронни ефекти (дисторшън, овърдрайв, дилей), които 

удължават тона”. От комбинираните техники за виртуозни пасажи е посочена 

техниката на тапинга – разновидност на легатото, разработена от Емет Чапман и 

развита от китаристите Стив Вай, Пол Гилбърт, Стенли Джордан. 

        Трета глава на дисертацията продължава насоката на научното изследване. Личи 

индивидуален поглед при направата на разнообразни и обстойни анализи на 9 

транскрибирани джазови сола в различни стилове,  в съответствие с научните критерии. 

Това са сола на големи имена на китаристи, композитори, продуценти, от които 

младите музиканти могат да се учат на форма, стил и техника в модерната джаз музика, 

както и да се справят с изпълнителските предизвикателства и проблематика. 

Композициите на Чарли Паркър, Джером Керн, Джанго Рейнхард, Майлс Дейвис, 

Джозеф Козма със сола на Андреас Оберг, Франк Вигола, Пат Матини и Майк Стърн  

са обект на анализ в тази глава на изследването. Считам за принос показването на 

специфичните особености на солата в тези произведения, тяхната структура, 

акордовите последования, тоналните връзки, ладовата основа, начините на 

импровизиране, техниките на звукоизвличане в определените пиеси в зависимост от 

стила, прилагането на техниката на легато, на различен ритмичен рисунък, 

провеждането на хроматични алтеровани линии. Осъществено е актуално, съвременно 

представяне на получените резултати от големите инструменталисти, които владеят 

огромна палитра от технически и музикални средства на базата на богатата теоретична 

основа на съвременния джаз.  
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       Заслужава внимание направените 4 публикации от докторанта със заглавия „Връзка 

между акорди и скали в джаз импровизацията”, „Прогресията II-V-I в джазовата 

музика”, „Блус прогресии и скали в джазовата музика”, „Drop 2 акорди при китарата”. 

Отбелязаните научноизследователски текстове са част от темите, поставени в 

дисертационния труд на Петър Койчев. В тях е застъпен широк, многообразен  спектър  

от тънкости при джаз импровизацията и авторът показва по един оптимален начин 

умението си да поставя най-важните въпроси върху изследваните проблеми и да 

извлича конкретни изводи. 

      Намирам труда за особено полезен в педагогическата практика, със значителен 

принос в областта на музикалното изкуство, необходим на музикантското съсловие. 

Докторантът определя 6 основни приноси на дисертационния труд, от които аз ще 

откроя: 

1.Задълбочено са систематизирани стилови особености и импровизационни похвати в 

модерната джаз музика; 

2.Разработена е система от технически прийоми за свирене на китара с дясна и лява 

ръка, свързани с развитието на импровизационните умения; 

3.Направена е транскрипция и анализ на сола от световно известни джаз китаристи в 

различни стилове от джаза; 

4.На базата на изследваните аудио записи са събрани и класифицирани практически 

приложими нотни примери на музикални фрази (ликове), използвани в специфични 

хармонични и мелодични джаз структури. 

      Наред с посочените от Петър Койчев приноси на дисертационния труд считам за 

важни приносни моменти: 

1.Представяне на най-добрите известни методики за китара, в резултат на 

запознаването със значителен брой издавани заглавия, с огромен инструктивен 

материал. 

2. На базата на сериозната теоретична  разработка на темата се улеснява постигането на  

нейното творческо приложение; 

3. Подробно и обстойно са обяснени понятията, свързани с импровизацията за джаз 

китара; 
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4. Прецизно са изследвани връзките между различните компоненти на джазовата 

импровизация, както и тяхното описване и тълкуване. Представеният анализ на 

проблемите е значителен принос, защото дава богата информация за развитието на 

модерния джаз при китарата; 

5. Направен е сравнителен анализ между народната и класическа импровизация, между 

импровизацията в епохата на суинга и тази в модерния джаз. 

       Въз основа на цялостната ми положителна оценка на представения дисертационен 

труд „Импровизацията за китара в модерния джаз” и извършеното стойностно 

изследване, постигнати резултати и приноси, убедено предлагам на уважаемото Научно 

жури да присъди образователната и научна степен „доктор”  на Петър Веселинов 

Койчев в област на висше образование 8. „Изкуства”, професионално направление 8.3. 

„Музикално и танцово изкуство”, докторска програма „Музикознание и музикално 

изкуство”, според изискванията на ЗРАСРБ, Правилника за прилагане на ЗРАСРБ и 

съответния Правилник на ПУ „Паисий Хилендарски“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

05.03.2019 г.                                     Рецензент:  проф. д.изк.н. Мария Георгиева Ганева 
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