
СТАНОВИЩЕ 

по конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ по 
Кинознание, киноизкуство и телевизия (българско документално 
кино) в професионално направление 8.4. Театрално и филмово 
изкуство, обявен в Държавен вестник бр. 60 от 29.07.2022 г. 

 

Кандидат: Гл. ас. д-р Теодора Емилова Дончева 

Рецензент: проф. Божидар Стефанов Манов, д.н. 

 

Познавам добре професионалната работа на кандидатката по 
конкурса гл. ас. д-р Теодора Емилова Дончева не само като 
академичен изследовател на документалното кино (център на 
хабилитационния й труд), но и като автор – сценарист на 
документални филми. А тази полезна практика има 
изключително важно значение за реално, достоверно и 
убедително разглеждане на всички въпроси, които сериозната 
тема предполага. Защото очевидният професионален опит, както 
в много подобни случаи е допълнителен плюс - познаването на 
материята отвътре, а не като страничен наблюдател предпоставя 
пълноценното анализиране на всички аспекти по темата 
„Българско посттоталитарно документално кино. Основни 
похвати,  тенденции, автори, филми, анализи“. 

Темата, сама по себе си, е твърде съществена и очевидно изисква 
подобно своевременно анализиране, тъй като за период повече от 
30 години посттоталитарното документално кино в България 
натрупа голяма, много сериозна и разнообразна продукция. (Да 
отбележим в скоби, че през разглеждания времеви период 
игралното ни кино преживя много трудни години на минимално 
и дори „нулево“ годишно производство. Но документалното ни 
кино, главно поради своя по-лек организационен процес, по-
ниски бюджети и малки снимачни екипи, не се препъна в 



подобни препятствия и успя да отрази пълноценно и задълбочено 
обществените реалности около нас). 

Доброто познаване на документалната филмография през 
посттоталитарните години предпоставя и добре организираната 
структура на хабилитационния труд. Първата глава очертава 
основните характеристики на периода като определящ фактор за 
тематичните ядра на документалната продукция, която въпреки 
безспорното разнообразие на общата картина, очертава все пак 
водещи линии в добре осмислената културна и политическа 
характеристика на периода. А те от своя страна предполагат и 
налагат конкретна типология и жанрови тенденции в 
продукцията, мотивирани разбира се и от творческите 
предпочитания и нагласи на авторите. Защото в документалното 
кино авторският рефлекс във всяка конкретна тема формира в 
индивидуалното съзнание съответна драматургическа и 
стилистична специфика.  

Именно в тази вярна и продуктивна посока е разработена втората 
глава на труда, където обстойно и аргументирано авторката 
разгъва своите анализи в правилна и продуктивна насока. Тя 
правилно отделя специално внимание на най-съществените 
въпроси в подобно изследване, а именно достоверността на 
документалния филм, пречупена през неговата художествена и 
естетическа форма. Съвсем основателно именно тук е разгънат с 
необходимата задълбоченост и проблемът с често използваните 
възстановки в документалните филми, особено при тези с 
исторически сюжети и анализ на минали факти (събития, 
персонажи, документи и други). В този смисъл в определени 
пасажи от текста правилно са засегнати безспорно верни аспекти 
на документалното ни кино от разглеждания период като: 
неговата национална идентичност; отношението му към рефлекса 
на аудиторията; и особено съществения въпрос за 
задължителното обективно начало на документалния екран и 
неизбежната, дори необходима авторска субективност при 
нейното достоверно осветяване. Сложността на този 



изключително важен и дори определящ  фактор е разработена по-
подробно в третата глава, която аргументирано насочва 
изследователското внимание на кандидатката към проблема за 
авторските интерпретации на документалния материал и 
допустимите „девиантни“ вариации около безспорната 
документална фактология. Защото тъкмо по острия ръб между 
верността към документалния материал и разумното му авторско 
осветяване на екрана се крие свръхзадачата на всяко творческо 
начинание. Още повече, когато авторът (сценарист, режисьор, 
консултант) няма право да изопачава документалната 
достоверност, но може и трябва да я осветява по най-добрия за 
всеки конкретен случай начин. И тъкмо в този деликатен, но 
изключителна важен творчески процес се крие достоверното 
разбиране на документалното кино, особено в особено сложния 
период на посттоталитарно му отърсване от предишни догми, 
канони, цензурни или автоцензурни обстоятелства и 
ограничения. 

В добавка към основния хабилитационен труд авторката посочва 
и други 22 публикации по темата, от които 9 на английски език. 

Справката за приносите е коректно подготвена, отговаря на 
изискванията и без да е ненужно раздута (виждал съм подобни 
справки с обем 5-8 самохвални страници!), дава обективна, 
сдържана и достоверна самооценка – също важно качество за 
всеки автор, който се насочва и ще работи в полето на научните 
изследвания. Напр. т.4 от Справката казва: „Изследва подробно 
т.нар. похват „възстановка“ в документалното кино. До момента 
няма друго българско подробно научно изследване върху масово 
разпространените възстановки в българските документални 
филми.“ Основателно и вярно твърдение, с добавка, че 
възстановката е особено често срещана в новите документални 
филми с исторически теми и сюжети.  

Списъкът на цитиранията от публикации на кандидатката също е 
достоверен и впечатляващ, тъй като тя е в полето на научните 
публикации само от няколко години.  



С две думи: сложната и поради това особено отговорна тема за 
българското посттоталитарно документално кино е пълноценно 
разработена, добре аргументирана и убедително защитена в 
хабилитационния труд на кандидатката гл. ас. д-р Теодора 
Емилова Дончева. 

Поради това смятам, че тя отговоря на изискванията на ЗРАСРБ и 
предлагам на Научния съвет на Института за изследване на 
изкуствата при БАН да я избере на академичната длъжност 
ДОЦЕНТ.  

Гласувам с ДА. 

 

17 декември 2022 г.     Проф. д. н. Божидар Манов 

 

 

 

 

 

 

 


