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Маестра Константина Петкова е най- новият носител на 
наградата „Златна детелина” от фондация  

„Вигория“ в областта на културата за 2020 г . 

Почетният плакет „Злат-
на детелина“ бе връчен 
на маестра Константи-
на Петкова на 16 август 
2020 г. от председателя 
на фондация „Вигория”от 
живеещата в Чехия г-жа 
Мария Добрева. А наша-
та землячка-добруджанка 
маестра Константина Пе-
ткова напълно заслужа-
ва тази награда, заради 
искреното и родолюбие, 
професионалните и изяви 
у нас и зад граница, со-
циалната загриженост за 
музикалните поколения 
и щедра благотворител-
ност, след завръщането 
си в България през 1986 
г. от Швейцария, преми-
навайки през Италия/ 
1960г/, Франция, С А Щ, 
Австрия...Трябва да под-
чертаем нейния педаго-
гически похват при зани-
манията с подрастващите 
певци и музиканти, както 
и за неподправеното и чо-

веколюбие. 
Маестра К.Петкова е 
постоянен и неуморен 
ментор през изминалите 
години на млади хора, 
посветили се на изку-
ството, които е подготвя-
ла в родната си къща в с. 
Пчеларово, община Ген.
Тошево, Добричка област. 
Къща, в която дворът е 
превърнат в парк, с из-
ложбена площ и музика-
лен салон. Сега успелите 
вече музиканти,певци и 

певици, ученици на ма-
естра Константина Пе-
ткова, носят славата на 
България в Европа, Азия 
и Америка. А в къщата и 
има през лятото и есента 
редица концерти на най-
изявени певци, инстру-
менталисти и театрали. 
Видни личности от Бъл-
гария и света са били гос-
ти в Пчеларовската къща 
на маестрата: Бърнард 
Шоу, Дора Габе, Йордан 
Йовков, Борис III, Елин 
Пелин, Ангел Каралий-
чев, Иван Вулпе, Захари 
Медникаров, Стоянка 
Мутафова... Дълъг е спи-
съкът на посетилите тази 
къща, където се е родила 
на 19 ноември 1937 г. ма-
естра Константина Пет-
кова.
Отрано влюбена в му-
зиката, преминала през 
Русенската опера, завър-
шила Консерватория и 
Академия - „Санта Чечи-

лия“- Италия, като в клас 
„Оперно пеене“ неин 
учител е бил проф. Тито 
Гоби, а оперно-драматич-
на режисура е специали-
зирала при Херберт фон 
Караян. Дебютира през 
1977 г. със спектакъла 
„Мадригалето“ от Кладио 
Монтеверди. Тя е при-
ятелка на режисьорите: 
Федерико Фелини, Ми-
келанджело Антониони, 
кумира ѝ Джулиано Рито-
ро... Солистка на оркестъ-

ра „Виртуозите на Рим“. 
Участва и в музикални 
филми, а в един от тях е 

била заедно с Робертино 
Лорети. След Франция 
съдбата я отвежда в САЩ 

– в Сохо, където седем се-
зона режисира спектакли, 
концерти, като в Музея на 
модерното изкуство ре-
жисира произведения на 
Пьотр Илич Чайковски 
/1840- 1893г./ В САЩ се 
запознава с бъдещия си 
съпруг Бернард Брунер- 
американски поет и пи-
сател от швейцарски про-
изход. Впрочем за нейния 
живот вече почти е гото-
ва автобиографичната и 
книга, под редакцията на 

Маестра Петкова получава поздравление от г-жа Маруся Костова, директор на МФ „Българско 
наследство“ и г-жа Цонка Сивкова, писател-краевед, наградена в къщата на маестрата с грамо-
та от Фондация „Вигория“ с председател Мария Добрева 

Валентина Добринчева.  
В къщата на маестрата 
16 август 2020 г.  бе ден, 

посветен на джазовата 
музика, макар че самата 
дума трудно се дефинира, 

тъй като обхваща широк 
спектър от музикални жа-
нрове от различни народи 
в период от над 100 годи-
ни: от рагтайм до рок в 
различни мелодични ли-
нии, с усилено музикално 
звучене. Разбира се, като 
се използват нови музи-
кални мащаби. Но това 
не беше трудност за джа-
зовата формация „ БОП- 
ТЕТ“,  с ръководител 
Антони Дончев- пиано, 
Мартин Тошев- тромпет, 

Димитър Льолев- алт сак-
софон, Георги Стойков- 
тромпет, Михаил Ива-

нов- контрабас, Димитър 
Семков-ударни инстру-
менти, добричкият зет на  
покойния мой съученик-

Ачо от в- к „ Добруджан-
ска трибуна“. 
Джаз изненадите след-

ваха една след друга, 
защото Антони Дончев 
е значима фигура, като 

композитор и пианист на 
импровизационна джаз 
музика. В непосредствен 
диалог с публиката спо-
дели, че думата джаз 
вече е опорочена, защото 
често се спекулира с нея. 
Беше споменато името 
на Майлс Дейвис, а му-
зикантите се постараха 
тяхната богата интуиция 
да работи на предна ли-
ния без прекъсване. В с. 
Пчеларово, ние чухме 
част от „Виждам птица 
да лети“, посветена на 
друг композитор- Румен 
Тосков- Рупето, а самият 
ръководител на състава 
сподели в паузите раз-
вълнувано: „... Музика-
та е неговият дар за нас, 
сега, когато не може да ни 
прегърне...“.Бяха ни пред-
ставени различни вариан-
ти на „Ветровете на вре-
мето“, като ни разкриха 
есенцията на творческите 
търсения на композитори-
те, използвайки различни 

стилове и варианти. Пред 
многобройната публика 
всичко бе предизвикател-

но и шарено, като суинг 
вариантите при аранжи-
ровката на изпълненията 
им, където звучаха но-
вите елементи на съвре-
менната джазова музика. 
Видяхме на практика как 
се разраства свободата и 
радостта на авангардния 
джаз жанр. Тромпетът и 
алтсаксофонът изпълниха 
своята задача - да усетим 
нюансите на джазовите 
импровизации с пълна 
сила.  
Много цветя и аплодис-
менти събра маестра Кон-
стантина Петкова в този 
ден и този пореден път 
от възторжената публика, 
която високо оцени ней-
ната непрекъсната наход-
чивост и комбинативност, 
които тя демонстрира 
по брилянтен начин с 
организацията на актив-
ния концертен живот в 
с.Пчеларово!

Хаджи 
Георги ЙОВЧЕВ

 Биг-Бенда на БНР с концерт в дома на маестра Константина Петкова    
                                                                                  Фото: Хаджи Георги Йовчев

Фрагмент от изложбата на добрички художник в къщата на маестра 
Константина Петкова.                                         Фото: Маруся КОСТОВА 

Част от интериора на къщата на маестра К.Петкова в с.Пчеларово, Ген.Тошевска община, Добричка област.                                                                    Фото: Маруся КОСТОВА

 където ще намерите богато разнообразие на  диопрични 
рамки и слънчеви очила  на атрактивни цени. 

Всеки вторник се извършват безплатни прегледи от 
очен лекар  специалист - офталмолог. 

Всеки клиент получава талон за 10% отстъпка 
при втора поръчка или покупка.         

Тел: 0878 568 257

Посетете 
Оптиката в град Балчик 

 (до кафе “Акроза”)


