
УОРКШОП НА ТЕМА „ДЖИПСИ ДЖАЗ КИТАРА“ – Д-Р 

ПЕТЪР КОЙЧЕВ 

 

На 13.05.2022 г. (петък) от 11.00 часа в  зала 405, в Нова сграда на ПУ 

„Паисий Хилендарски“ се проведе Уъркшоп на тема „Джипси джаз 

китарата“ с гл. ас. д-р Петър Койчев, завършил бакалавърската и 

докторската си степен в ПУ „Паисий Хилендарски“, понастоящем 

реализирал се като преподавател по китара в АМТИИ „Проф. Асен 

Диамандиев“, гр. Пловдив. На събитието присъстваха студенти от 

специалностите „Джаз и поп изпълнителско изкуство“ и „Музика“ при 

катедра „Музика“ на Педагогически факултет при Пловдивски университет 

„Паисий Хилендарски, ученици от гр. Пловдив, гр. Пазадржик, както 

студенти и професионални музиканти от цялата страна. Събитието бе 

организирано в рамките на ЕДИНАДЕСЕТИ СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН 

ФОРУМ 2022 и се проведе в хибридна форма – присъствено и синхронно в 

електронна среда от разстояние.  

Джипси джаз (известен и като джаз мануш или цигански суинг) е стил 

в джаз музиката. За основоположник на този стил се 

счита китаристът Джанго Райнхард, живял и творил през 30-те години на 

XX век. Музикалният изказ на Джанго Райнхард е лиричен, мелодичен и 

същевременно много атрактивен. 

Присъстващите студенти и останалите гости, повече от които 

изучаващи китара проявиха нескрит интерес към презентацията на гл. ас. 

Петър Койчев. Виртуално в уебинарна връзка присъстваха студенти и 

китаристи от цялата страна. Нагледните материали, като акордови диаграми 

и таблатури, които талантливият млад преподавател представи в своята 

презентация, след уъркшопа, бяха предоставени на всички присъстващи 

студенти и ученици.  

По време на заниманията Петър Койчев засегна важни аспекти 

свързани с интерпретацията на стила Джипси джаз. Той представи по 

блестящ начин характерните елементи, които отличават мануш джаза от 

останалите стилове в джаз музиката. Систематизирано представените 

знания, съчетани с брилянтното изпълнение на показваните примери, 

включването на всички китаристи в изпълнението на примерите, 

онагледяването с аудио и визуални средства без съмнение оказа своето 

положително въздействие и ентусиазира всички изпълнители в залата, 
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както и онлайн участниците. Цялостното провеждане на този майсторски 

клас, преподаването на знания, съвместното музициране оставиха 

отпечатък в съзнанието и се превърнаха в стъпало към творческото 

израстване и професионалното развитие на присъстващите китаристи.  

Времето премина неусетно. Студентите бяха ентусиазирани от 

съвместното си общо изпълнение и не желаеха урокът да свърши! Те 

изпитваха удовлетворение от наученото и имаха желание срещата им да 

продължи! Дълго време след приключване на уъркшопа на Петър Койчев 

присъстващите продължаваха със своите въпроси към него и искаха да си 

поговорят още и още!  

Уъркшопът  на гл. ас. д-р Петър Койчев беше един важен сегмент от 

богатата палитра на научната и художественотворческата дейност на 

студентите от Педагогическия факултет в ЕДИНАДЕСЕТИЯ 

СТУДЕНТСКИ НАУЧЕН ФОРУМ 2022. 

 

           гл. ас. д-р Мариана Митева 


