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ИЗКУСТВО И НАУКА – СИНЕРГИЯ
В УНИВЕРСИТЕТСКА СРЕДА В УСЛОВИЯТА
НА COVID-ПАНДЕМИЯТА
Университет по библиотекознание и информационни технологии

COVID-19 и ...... животът
COVID-19 промени икономиката, живота, социалния ред.
В условията на криза трябваше да се намери нов подход към обучение.
Технологиите помагаха, оставаше да вярваме, че ако сме добронамерени в името на
общото благо, ще успеем да преодолеем възникналите трудности и ще се справим с
предизвикателството – да учим и преподаваме от разстояние.
Универсалното „лекарство“, което успокоява страховете и безпокойството, дадоха
творците – те продължиха да работят с публиката през екраните на компютрите.
А ние в променения свят се позиционирахме с наука и изкуство – вплетохме случващото се в
лекционния материал и установихме, че общуването от разстояние се оказва работещ вариант в
извънредна ситуация.

Въведение
COVID-19 измести
всички новини в
медийния поток

ЦИФРИТЕ за заразени, заболели,
починали се забиваха в съзнанието
на хората като стрели.

депресивни
мисли –
стрес и криза

резонни въпроси:
как да си помогнем,
как да се почувстваме по-добре?!

Усещането за безизходица понякога ражда уникални идеи, прави те изобретателен.
Хората имаха
нужда да останат
насаме със себе си

да се обърнат към себе си

да помислят колко
обичат и колко са
обичани

Да вплетат себепознанието в
обучението си

да намерят път да преодолеят страховете от лошите новини, които ни заливат от всички възможни канали

ФИЛОСОФИЯТА
във време на тревожност заради фалшиви новини и конспиративни теории,
философията може да ни помогне
в нашите най-належащи културни и политически въпроси
за това как се е получило така, че да вярваме на това, което мислим, че
знаем.

Пандемията като ново предизвикателство
Народното събрание на Р България обяви извънредно положение в нашата страна.
всеки трябваше и бе длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото.
Важно бе да запазим спокойствие и да предприемем всички необходими
мерки, за да опазим живота и здравето на всеки човек
Новото обстоятелство водеше до промени в ежедневието ни - след бита се
наложи да променим и образователния процес.

Дигитализацията – от лукс в ежедневие
Старт на обучение в дигитална среда
● Заваляха мейли, указания, задачи, препоръчани

списъци с литература, срокове за изпълнение …
● Никой не протестира, всички са активни,
комуникацията тече, възникват проблеми и въпроси,
съответно и решения за работа в онлайн среда.
● Всички вярваме, че ако сме добронамерени в името
на общото добро, ще успеем да преодолеем възникналите
трудности и ще се справим с предизвикателството – да
учим и преподаваме от разстояние.

Справяне с проблема
●

●
●

Човекът лесно може да изпадне в депресия,
когато установи, че светът около него е повраждебен и животът е по-тежък от обикновено.
В такава ситуация мозъкът непрекъснато търси
решение как да се справи с опасността.
В резултат способността за вземане на правилни
решения е рязко влошена и справянето с проблема
невъзможно.

универсалното „лекарство“, което успокоява страховете,
безпокойството, дава решения – „изписа“ го

Саша Гьотцел,
главен гост-диригент на Софийската
филхармония




творецът влиза едновременно
в двете роли – на диригент, и на лекар.



„Със сигурност не е лесно …, но ние ще продължим да
правим музика… Аз съм толкова щастлив и благодарен, че
… можем да създаваме музика заедно. Със сигурност ще
продължим да правим музика, ще останем заедно като
семейство, което вярва в изкуството и културата“
В затворената за концерти и спектакли Виена Саша Гьотцел
създава: серия от интервюта на живо с известни музиканти
Check the Gate – OFF STAGE, които са свободни за гледане в Ютюб.
Другият му проект е ViennartNetwork, платформа за изкуство,
която представя забележителни места във Виена, създава я с
партньора си Питър Хосек.
„Моцарт в Шьонбрун“ и „Целувката в Белведере“ (на Климт) са вече
на разположение. Филмите са On demand.

Изкуството като инструмент в университетска среда
ИЗНЕНАДИ И ПРОВОКАЦИИ

Радио-симфоничният оркестър на
Франкфурт, свири пред празна зала,
но на живо във Фейсбук.

Симфоничният оркестър на
Българското национално радио (БНР)
свири без публика

Куклениците от Варна разказваха приказки с
марионетки и петрушки на малките си
почитатели на фейсбук страницата на театъра

Изпълнението на музикантите бе
гледано над 50 хиляди пъти.

концертът бе слушан на живо в ефира
на програма „Христо отев“.

Пловдивска опера излъчваше
документални записи на оперни спектакли

Искрата!
Преподавателското ми въображение бе възпламенено и стана
мотив в работата ми със студентите по дисциплините в учебната
програма:
Съдбата ми помагаше, защото дисциплините бяха:
„Интелектуална собственост“,
„Защита на интелектуалната собственост“,
„Интелектуалната собственост в Интернет“,
„Социални мрежи и Интернет“,
„Етика в медиите“.

Творците са автори и изпълнители, съгласно Закона за авторското право и сродните му права.
Техните произведения – спектакли, концерти, солови изпълнения,
са обекти на интелектуална собственост.
Те щедро подаряваха труда си и възникваха множество въпроси като:
Какви права имат оркестрантите от БНР, когато свирят авторска музика на съвременни композитори?
Какви права имат оперните певци, когато изпълняват оперни творби на Верди, Моцарт, Марин Големинов?
Обекти ли са на интелектуална собственост филмите от спектаклите на Пловдивска опера, излъчвани на живо във
фейсбук?
Музиката, която звучи в мобилните телефони, обект ли е на авторско право?

Моите провокации към обучаващите се:
Те трябваше да обосноват отговорите си на база лекционния материал

Благодарение на
социалните мрежи
и Интернет в онези
дни се убедихме
как един нов вирус
не може да спре
творческия стремеж

на музикантите

въпреки че концертите са отменени

на актьорите

които играят пред празни салони

на хората на изкуството

които излъчват своите изпълнения
онлайн, въпреки загубите.

Задачата към студентите:

да намерят примери от световната сцена за творци, трупи, състави, оркестри, които събират овации
от аплодисменти под формата на емотикони, а не от ръкопляскания наживо
Софийски театър „Възраждане“
„Вуйчо Ваньо“ – в празен салон и наживо
във фейсбук и Инстаграм.

ичен оркестър на БНР
Шуман – увертюра Манфред, Минкин –
Симфонична поема – световна премира,
Георгий Свиридов „Виелица без публика
по програма „Христо Ботев“

студентите откриха
невероятни находки – примери
за нестандартно проявление на
справяне с кризата

любопитни
исторически
факти

споделиха ново знание
човешка съпричастност
Исак Нютон прави най-великите си
открития, докато е в изолация по
време на пандемия през XVII век.
Художникът Годфри Нелър портретува в
Англия през лятото на 1665 г., когато
една пета от населението на Лондон
умира от чума.

Резултати

Светът се промени и ние се позиционирахме в него с наука и изкуство

Първа седмица в изолация

живот сред музика,
филми и
изобразително изкуство
Общуването от разстояние –
работещ вариант
студентите се отнесоха сериозно към
работата

ИЗКУСТВО, ГМУРНАТО В НАУКАТА

Консумираме новите арт продукти

С ВЯРА

С
УБЕЖДЕНИЕ

когато изолацията се вдигне,

че изкуството е скъп продукт

всички ще са променили ОТНОШЕНИЕТО
КЪМ ТВОРЦИТЕ

потребителите ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТ ЗАДЪЛЖЕНИ
да инвестират в изживяването си

Изводи

ИЗКУСТВОТО

Културата

образованието

Е лекарство за душата

е душата, умът, лицето, външната
политика и национална сигурност на
всяка страна

е бъдещето на нацията

Заключение
Краят на света не е настъпил, ще преодолеем и това предизвикателство
Докато преминаваме през тази трудна ситуация,
нека се насладим на света около нас, буквално да помиришем цветята;
да помислим за хубавите примери;
да се погрижим за душевното си здраве;
за да израснем от пандемията по-силни и по-добри хора,
прозрели истинската стойност на живота, любовта и уважението между хората.

БЛАГОДАРНОСТ!
Тази публикация е реализирана по проект

„Модел за изследване и повишаване на
авторскоправната грамотност в медиите в
университетска среда“
с Договор No КП-06-М35/1 от 18.12.2019 г.,
финансиран от ФНИ на МОН,
с ръководител гл. ас. д-р инж. Евелина Здравков

БЛАГОДАРЯ!

Гл. ас. д-р инж. Евелина Здравкова
Университет по библиотекознание и информационни технологии

