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Веселина Раева, професор, доктор 

 

Преподавателска дейност (НАТФИЗ и други) 
Проф. д-р Веселина Раева е ръководител на магистърска програма „Публична реч” в 
Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр.Сарафов” и 
преподавателската й дейност включва обучение по сценична реч и правоговор в 
класовете по актьорско за драматичен театър на проф. д-р Ивайло Христов, проф. 
Здравко Митков, проф. Иван Добчев и др. Води учебните дисциплини „Речеви 
стандарти” и „Езикови кодове” в класовете по режисура за драматичен театър и 
театрална продукция. 
Проф.д-р Веселина Раева е хоноруван преподавател (от 2014 г. до момента) по 
актьорско майсторство и сценична реч в катедра „Поп и джаз изкуство” в Национална 
музикална академия „Панчо Владигеров”. 

Проф.д-р Веселина Раева е била хоноруван преподавател (2013-2016) по „Специфични 
актьорски техники” и „Глас и среда” в Нов български университет в София.  

Изследователска/научна дейност (в България и чужбина) 
Автор на различни изследвания и доклади, рецензент на научни трудове, консултант и 
редактор на издания, свързани с гласово-говорните аспекти на актьорското 
майсторство, както и речта извън сцената, сред които: 
 
Научни монографии: „КУЛТУРОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА СЦЕНИЧНАТА РЕЧ. 
ЕМОЦИОНАЛЕН СЛУХ.”, изд.Онгъл, 2016; „Прозодичното оформяне на речта 
като педагогически похват”, изд.Онгъл, 2012; докторска дисертация: 
„Правоговорът като педагогически похват в условията на актьорското 
изкуство”, библиотека НАТФИЗ 

 

Професионални занимания (в България и чужбина) 
–  Ателие на тема: „Гласът – неподозираните средства на въздействие” на третата 
научно-практическа конференция на тема: „Педагогическата комуникация – вербална и 
визуална”, https://www.academyteachers.bg/treta-nauchno-prakticheska-konferentsiya-na-

tema-pedagogicheskata-komunikatsiya-verbalna-i-vizualna/ , 18-19.09.20; 

– БНР, Радио София, тридневен практически семинар „Успешната 
радиокомуникация или за техниката на говора, правоговора и гласа” с 
журналисти, 09-11.09.20; 

– „НАТФИЗ с програма за подкрепа на творческите професии”,  

Онлайн курсове за българските журналисти.  

В проведените от проф. д-р Веселина Раева срещи се включиха повече от 70 радио и 
телевизионни журналисти от цялата страна, включително кореспонденти, които 
предават за България от Германия, Англия, Италия, Франция и др. страни членки на 
Европейския съюз, май 2020 

http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2209947 

– Национална конференция на ДЗИ, НДК, зала 3, и семинар „Тайните на успешната 
комуникация“, воден от проф. д-р Веселина Раева, доц. д-р Валерия Кардашевска, д-р 

http://natfiz.bg/member/veselina-raeva/
http://www.bta.bg/bg/c/BO/id/2209947
http://natfiz.bg/member/veselina-raeva/
http://natfiz.bg/member/valeriya-kardashevska/
http://natfiz.bg/member/lora-mutisheva/
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Лора Мутишева, д-р Ралица Бежан. http://natfiz.bg/2020/02/21/katedra-stsenichna-rech-na-

natfiz-izliza-sred-onezi-koito-iskat-da-badat-chuti/ със специалното участие на проф.д-р 
Станислав Семерджиев, ректор на НАТФИЗ „Кр.Сарафов” и актьора Любомир Нейков. 

 

 – Организатор, участие и модератор на част от научните панели на 8-ми и 9-ти 
ноември 2019 на научно-практическата конференция „ГЛАСЪТ – СРЕДСТВО ЗА 
ВЪЗДЕЙСТВИЕ“, посветена на 70 години от създаването на катедра “Сценична реч” в 
НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов”. Конференцията събра изследователи, преподаватели и 
действащи експерти от НАТФИЗ, СУ „Св. Климент Охридски“, ТК „Любен Гройс“, 

публичните институции, медиите – БНТ, bTV, bTV Radio, БТА, БНР, ДАРИК радио, 
други журналисти, както и представители на образованието – директори на училища и 
гимназии, учители по български език. 
http://natfiz.bg/2019/11/08/70-godini-katedra-stsenichna-rech-natfiz/ 

 

–      Семинар: «ПРЕДСТАВИ СЕ, ИЗЯВИ СЕ, ДОКАЖИ СЕ» на проф. д-р Веселина 
Раева (НАТФИЗ), проведен на италиански език с учениците от X, XI и XII клас на 
Италианския лицей, НУКК, Горна баня, София 

–      Ателиета: Карло Бозо – световноизвестния театрален режисьор, актьор, основател 
на AIDAS – Френска театрална академия – съвместно с проф.д-р Веселина Раева 
проведе две затворени ателиета в Италианския лицей и в НАТФИЗ „Кр.Сарафов”. 

https://www.youtube.com/watch?v=clkhusOed78 

https://www.youtube.com/watch?v=0-HfSPe2Bc8 

https://natfiz.bg/2019/10/15/hix-izdanie-na-sedmitsata-na-italianskiya-ezik-po-sveta-21-27-

oktomvri-2019-g-italianskiyat-ezik-na-stsenata/ 

– Артистичен директор на ХIX-то издание на Седмицата на италианския език по 
света, 21 - 27 октомври 2019г., с подзаглавие: Италианският език на сцената;  
 

– Артистичен директор за България на спектакъла „СВЕТЪТ НА АРЛЕКИНО” на 
маестро Карло Бозо, изигран в София на две открити сцени на 23 и 24.10.2019; 
https://www.youtube.com/watch?v=h5UqQE3g2vk 

 

– Международен театрален фестивал на младите в Бале, Хърватия, 12-20.09.2019. 

INTERNATIONAL YOUNG THEATRE FESTIVAL, Bale, Croatia. 

Проф. д-р В. Раева проведе шест ателиета „Voice and Speech“ със студенти от 
Хърватия и Германия и отделно с професионално практикуващи театрални актьори. 
https://natfiz.bg/2019/10/03/prof-d-r-veselina-raeva-i-martina-georgieva-international-young-

theatre-festival-bale-harvatiya/ 

 

– Специален гост и участник в дискусионни клубове на XVIII международен фестивал 
на червенокръстките и здравни филми 13-17.06.19   

 

– Председател на жури на I-я Национален младежки конкурс за популярна българска и 
руска песен „Нова Надежда” – 11.05.19, РКИЦ, София 

 

 – Лектор по „Говор и писане” в Радио Академия на БНР съвместно с Медийната 
академия на Европейския съюз за радио и телевизия (ЕBU), март 2019; 
 

– Артистичен директор, актриса, преподавател и преводач на българо-италиански 
театрален проект „Като в роман”, осъществен на сцената на ЦКТ-София на 
01.04.2017г. със съдействието на Италианския културен институт в София; в 

http://natfiz.bg/member/lora-mutisheva/
http://natfiz.bg/member/ralitsa-kovacheva-bezhan/
http://natfiz.bg/2020/02/21/katedra-stsenichna-rech-na-natfiz-izliza-sred-onezi-koito-iskat-da-badat-chuti/
http://natfiz.bg/2020/02/21/katedra-stsenichna-rech-na-natfiz-izliza-sred-onezi-koito-iskat-da-badat-chuti/
http://natfiz.bg/2019/11/08/70-godini-katedra-stsenichna-rech-natfiz/
https://www.youtube.com/watch?v=clkhusOed78
https://www.youtube.com/watch?v=0-HfSPe2Bc8
https://natfiz.bg/2019/10/15/hix-izdanie-na-sedmitsata-na-italianskiya-ezik-po-sveta-21-27-oktomvri-2019-g-italianskiyat-ezik-na-stsenata/
https://natfiz.bg/2019/10/15/hix-izdanie-na-sedmitsata-na-italianskiya-ezik-po-sveta-21-27-oktomvri-2019-g-italianskiyat-ezik-na-stsenata/
https://natfiz.bg/2019/10/03/prof-d-r-veselina-raeva-i-martina-georgieva-international-young-theatre-festival-bale-harvatiya/
https://natfiz.bg/2019/10/03/prof-d-r-veselina-raeva-i-martina-georgieva-international-young-theatre-festival-bale-harvatiya/
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театралния спектакъл за първи път играят италиански актьори и български студенти от 
НАТФИЗ и НМА, на които преподавам. https://www.bulgaria-

italia.com/bg/bg_news/news/02861.asp 

Семинар "Гласът" с американските педагози Уолтън Уилсън и Джон Блейк, НБУ, 2015 

Ателие „Шекспир” с американските педагози Даниела Варон и Уолтън Уилсън,  
Сфумато, 2013 

Специализация в Национална академия за драматично изкуство „Силвио Д’Амико” – 

Рим, Италия, 2004 

 

 Радио и ТВ участия  

 

БНР, Радио Варна, Как звучат българските медии в дните на извънредното 
положение 07.05.20 https://www.bnr.bg/varna/post/101271402 

БНР, Радио Варна, проф. Раева: Рецепторите за разпознаване на фалшивата реч 
трябва да се развиват, публикувано на 07.05.20 в 
https://www.bnr.bg/varna/post/101271572/profraeva-da-se-zapoznaem-s-glasa-si 

БНТ, Рецепта за култура, 25.04.2020  

 „Гласът – средство за въздействие”, https://www.bnt.bg/bg/a/glast-sredstvo-za-

vzdeystvie 

БНР, Радио София, Нужно е силно желание, за да боравим добре с гласа си, 27.04.20  

https://www.bnr.bg/sofia/post/101265843/scenichna-rech-kkk 

БНР, Артефир, разговор с проф.д-р Веселина Раева, 26.02.20; 
 

БНР, Арт ефир, програма Христо Ботев, 06.11.2019  

ГЛАСЪТ иска да бъде чут, да му помогнем - от сцената, от трибуната, от екрана!  
https://bnr.bg/hristobotev/post/101187878 

 

БНР, Арт ефир, програма Христо Ботев,  
«Правилното говорене – основен белег за нивото на културата», (БНР, 29.10.2019 г.),  
 

БНТ, Рецепта за култура, 26.10.2019  
ХIX-то издание на Седмицата на италианския език по света 

https://bnt2.bnt.bg/bg/a/novi-prochiti-na-radichkovite-proizvedeniya 

 

БНР, Арт ефир, програма Христо Ботев, 23.10.2019, 

Персонажите от комедия дел арте оживяват в София. Италианската трупа „Призма 
театро“ гостува със спектакъла „Светът на Арлекино“ за Седмицата на италианския 
език у нас. 
https://bnr.bg/hristobotev/post/101181920 

https://bnr.bg/hristobotev/artefir/broadcast?page_1_2=14 

 

Награди и членства (избрана селекция) 
 

https://www.bnr.bg/varna/post/101271402
https://www.bnr.bg/varna/post/101271572/profraeva-da-se-zapoznaem-s-glasa-si
https://www.bnt.bg/bg/a/glast-sredstvo-za-vzdeystvie
https://www.bnt.bg/bg/a/glast-sredstvo-za-vzdeystvie
https://www.bnr.bg/sofia/post/101265843/scenichna-rech-kkk
https://bnr.bg/hristobotev/post/101187878
http://natfiz.bg/2019/10/29/pravilnoto-govorene-osnoven-beleg-za-nivoto-na-kulturata-bnr-29-10-2019-g/
https://bnt2.bnt.bg/bg/a/novi-prochiti-na-radichkovite-proizvedeniya
https://bnr.bg/hristobotev/post/101181920
https://bnr.bg/hristobotev/artefir/broadcast?page_1_2=14
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Обществена академична дейност: 
 

2. Председател на Общото събрание на НАТФИЗ 

3.Член на Академичния съвет на НАТФИЗ 

4.Член на Факултетния съвет на „Сценични изкуства” 

5.Член на Консултативен съвет „Творческо развитие – Драматичен театър”, НАТФИЗ 

6. Председател, член на изпитни комисии, работни групи, свързани с преработване на 
учебни програми и тяхната акредитация, както и оптимизиране на администрирането на 
учебния процес. 
 

Важни публикации (избрана селекция) 
 – Научен доклад: «Методика на преподаване чрез развиване на професионалните 
качества на гласа на университетския преподавател», сп. «Реторика и 
комуникации», научно списание, октомври 2020; http://rhetoric.bg/ 
– Научен доклад: «Хигиена и профилактика на уморения глас», сборник с доклади 
от националната научно-практическа конференция: Педагогическата 
комуникация:вербална и визуална, стр.69, ISBN: 978-619-00-1190-3; 

– Научен доклад: «Прилагане на специфични художествени практики в 
традиционната педагогическа комуникация», сборник с доклади от втора 
международна научна конференция: Педагогическа комуникация: традиционна и 
дигитална, секция 1. Традиционна педагогическа комуникация в образователните 
институции, стр.84, ISBN:978-619-00-0929-0/2019; 

– Научен доклад: «Емоционалният слух – индикатор на емпатични качества» сп. 
«Реторика и комуникации», научно списание, бр.39, април 2019 ISSN 1314-4464; 

http://rhetoric.bg/ 

– Научен доклад на тема: „Вербалната агресия” - Годишник на НАТФИЗ , София, 
2018; 

– Съставител и редактор на книгата-учебник на Методи Танев „За речта и сцената” 

в съавторство с Елена Танева, изд. Контекст, 2017; 
– Научен доклад: „Словото е музика или пътешествие из преподавателските 
архиви по техника на говора на проф. Методи Танев” - Годишник на НАТФИЗ, 
2015, София; 
– Научен доклад:  „Култура на говоримата реч. Култура на слуха.” – Годишник на 
НАТФИЗ, 2014, София; 
– Научен доклад:  „Език без реч, реч без език” – Годишник на НАТФИЗ, 2013, 
София; 
– Научна монография „Прозодичното оформяне на речта като педагогически 
похват”, изд.Онгъл, 2012 

– Научен доклад:  „Сценично-говорни аспекти на мелодиката на въпросителното 
изречение в българския език” – Годишник на НАТФИЗ 2012, София; 
– Научен доклад:  „Речта - начин на употреба”   - сборник научни трудове, том II, 

Шумен, 2012, раздел "Филологии", стр.312-315, Научна сесия 2011 към Факултет 
"Артилерия, ПВО и КИС" – гр. Шумен към НВУ "Васил Левски"; 

 – Научен доклад на тема:  „Писаното и звучащото художествено слово” – сборник, 
посветен на 130 години от рождението на Стилиян Чилингиров, Шумен, 2012, 
издателство «Фабер» , стр. 180-187, Международна конференция  „ТВОРЕЦ, 
БИБЛИОТЕКИ, ЧИТАТЕЛИ”  

– Научен доклад: „Педагогически практики в съвременното обучение по 
правоговор” в секция "Специална педагогика и психология" по повод  Националната 

http://www.nvu.bg/
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конференция с международно участие  "40 години Шуменски Университет 1971-

2011"; 

– Статия „Съвременното обучение на театрални актьори в Рим” – сп. “Театър”, 

бр.3/4/, София, 2005; 
– Статия  „Почёму ходим в театр?” – сп. „Страстной бульвар”, Москва,No 3-73, 

ноябрь, 2004; 
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