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                                                       С Т А Н О В И Щ Е 

                              

       От доц. д-р Гергана Георгиева Дончева, ИБЦТ-БАН,  

член на научно жури, съгласно заповед №512-РД от 15 септември 2022 г. относно 

научната дейност на гл. ас. д-р Теодора Емилова Стоилова-Дончева, единствен 

кандидат в конкурса за академичната длъжност „доцент”, специалност Кинознание, 

киноизкуство и телевизия (българско документално кино), професионално направление 

8.4.Театрално и филмово изкуство, обявен в ДВ №60/29.07.2022 г. за нуждите на 

сектор „Екранни изкуства”, ИИИзк-БАН. 

 

1.Оценка за съответствие с минималните национални изисквания 

В настоящия конкурс гл. ас. д-р Теодора Дончева участва със своята монография 

Българско посттоталитарно документално кино: Похвати, тенденции, автори, 

филми, анализи (София: ИИИзк-БАН, 2021, 263 с.), с 11 статии, публикувани в 

академични сборници и специализирани издания като  сп. Проблеми на изкуството и 

сп. Кино. Към посочените публикации е представена и справка с цитиранията на 

авторката  (общо 11 на брой), както и информация за нейни участия в изследователски 

проекти, филми и други професионални изяви. Всички тези факти ясно показват, че 

кандидатката не само че отговаря на минималните национални изисквания за 

цитираната академична длъжност, но и надхвърля зададените показатели.  

 

2.Изследователска дейност и научни приноси 

 Професионалният път на д-р Теодора Дончева свидетелства за нейните 

разнообразни интереси: първата ѝ монография Дискретният чар на рекламата: 

Продуктовото позициониране на екрана (София: Рива, 2015) беше посветена на 

еволюцията в употребата на специфични рекламни похвати в производството на 

телевизионни сериали в България, а след защитата на своята докторска дисертация, 

изследователката насочи усилията си към документалното българско кино и неговото 

състояние след преломната 1989 г. С изключение на една статия, всички останали 

публикации, предложени на вниманието на научното жури демонстрират задълбочен и 

постоянен интерес към споменатия вид кино, което не е изненада, като се има предвид 

двустранния опит на авторката и като сценарист, и като учен. 
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Натрупаните практически и теоретични знания относно съвременното българско 

документално кино д-р Теодора Дончева обобщава в хабилитационния си труд 

Българско посттоталитарно документално кино: Похвати, тенденции, автори, 

анализи. Изследването запълва съществена празнина в проучванията, отнасящи се до 

развитието и процесите в документалното кино в България през последните години и 

предлага убедителна систематизация на значимите творци и явления в перспективата 

на изтеклите вече три десетилетия, последвали падането на Берлинската стена.  

Текстът на монографията следва класическата структура: увод, три глави, 

заключение и приложения. 

В увода авторката прави кратък обзор на състоянието и характеристиките на 

българското кино през епохата на социализма и особения статут на документалните 

филми, които не са общодостъпни за масовата публика и изпълняват ролята на 

своеобразен „отдушник” на натрупаното недоволство спрямо режима по време на т.нар. 

„късометражни вторници”, провеждани в Дома на киното (с.15). Този механизъм е 

особено заиграване с представителите на интелигенцията, които най-вече имат досег до 

документалните творби и в хода на бурните дискусии след прожекциите, изразяват 

открито своята гражданска позиция. 

Първа глава Новото време е посветена на динамиката в еволюцията на 

документалното кино от 1990 до 2020 г. В началото Теодора Дончева очертава тежките 

изпитания, през които преминава българската кинематография през 90-те – когато тече 

процес на раздържавяване в киносектора, активно се променят неговата 

инфраструктура и основни институции, важна специфика на цитирания етап са 

ограничените публични средства за филмово производство. Документалистите се 

насочват към няколко възлови теми: преоценката на близкото минало, на екрана се 

появяват етническите и религиозните малцинства, както и маргиналите. По-нататък 

изследователката фокусира вниманието си върху тематичните ядра, новите жанрове, 

тенденции и новите методи на финансиране, белязали времевите отрязъци 2000-2010 и 

2010-2020.  

Във втора глава Основни кинопохвати, тенденции и проблеми в българското 

посттоталитарно документално кино подробно са анализирани ключови аспекти 

относно същността на документалното кино: неговата достоверност и автентичност, 

иманентната му способност да бъде използвано с цел манипулация на зрителя. Въз 

основа на съпоставително проучване на няколко заглавия: Човек от народа (1981, реж. 
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Христо Ковачев), Човека и народа (2012, реж. Светослав Овчаров) и Опит за 

биография на лицето Х (2015, реж. Васил Живков), д-р Теодора Дончева илюстрира как 

един и същ архивен материал може да се вплете в напълно различни по своето 

съдържание и внушение документални разкази. Съблюдаването на етичните правила и 

намирането на баланс между субективното и обективното начало, според 

изследователката, е отговорност на конкретния творчески екип. Значим принос в тази 

глава на монографичния труд представлява въвеждането на темата за 

възстановките в документалното кино като предпочитан похват не само на 

съвременните български, но и на чуждестранните автори. Умението на д-р Теодора 

Дончева да постави разглеждания проблем в един по-широк социално-културен 

контекст (например функцията на възстановката като „място на памет” – „реновирани” 

средновековни крепости, ритуални инсценировки на възлови исторически събития по 

случай юбилейни дати, които все по-често биват официално институционализирани) 

уплътнява допълнително текста и му придава несъмнена убедителност. Авторката 

подчертава, че „ако към някой жанр от българското посттоталитарно документално 

кино в момента съществува интерес, то той е главно към историческите филми” 

(с.119) По-нататък тя реконструира представата за национална идентичност, създадена 

посредством кинематографичните образи.       

Трета глава Върхове се занимава със специфичните авторови интерпретации. 

Изследователката предлага изчерпателен анализ на филма Звярът е още жив (2016, 

реж. Мина Милева, Весела Казакова), дискутира също Червено, твърде червено (2018, 

реж. Божина Панайотова), поставяйки ги в категорията на изповедните творби, чиято 

поява до голяма степен се дължи на драматичната семейна история на техните 

създатели. 

Друг характерен наративен похват за българското документално кино след 1989 

г. е пътуването в неговото буквално или метафорично измерение. Сред най-значимите 

заглавия, които посочва д-р Теодора Дончева са: За хората и мечките (1996, реж. 

Елдора Трайкова), Азбука на надеждата (2003, реж. Стефан Командарев), Градът на 

жените баданте (2010, реж. Стефан Командарев), Чия е тази песен? (2003, реж. Адела 

Пеева), Коридор №8 (2008, реж. Борис Десподов), Пощальонът (2016, реж. Тонислав 

Христов). В своите изводи изследователката прави равносметка на постигнатото, което 

никак не е малко: въпреки огромните предизвикателства от икономически характер, 

променената конюнктура и модел на филмопроизводство, българските документалисти 
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успяват да заснемат респектиращ по обем произведения, които намират признание на 

различни форуми както в страната, така и в чужбина.   

   

3.Проектна и творческа дейност 

 Гл. ас. д-р Теодора Дончева активно се включва във важни научни проекти в 

рамките на ИИИзк-БАН и ФНИ като например Васил Гендов – живот между театъра 

и киното, Посттоталитарното българско кино – модели и идентичности, Сценични и 

екранни изкуства в България – научни изследвания, исторически компендиум и 

лаборатория (Наследство.бг), Българският ХХ век в изкуствата и културата, но 

същевременно пробва перото си и в художествената сфера, доказвайки своя талант и 

отдаденост на българското кино чрез сценариите си за филмите Анна (2022, реж. 

Боримир Илков), Живот от живота (2021, реж. Стефан Командарев), Малката 

маркиза (2021, реж. Станислав Дончев), Стражарите на нашата съвест (2021, реж. 

Станислав Дончев),  Мъже:жени, 1 на 1 (2021, реж. Станислав Дончев). 

 Теодора Дончева е носител на наградата на името на Камен Тодоров за 2018 г., 

присъждана от гилдия „Кинокритика” към СБФД, което е неоспоримо доказателство за 

отношението на нейните колеги към качеството на работата ѝ. 

 

4.Лични впечатления от кандидатката 

 Теодора Дончева е изключително уважавана от своите колеги. Добронамерена, 

отзивчива и всеотдайна, ерудирана и подкрепяща, тя е разпознаваемо име сред 

киноведската общност днес. 

В заключение, бих искала още веднъж да изтъкна качествата на 

изследователската и художествената продукция на кандидатката, постигнатата зрялост 

и компетенност като учен, което ми дава основание убедено да предложа на 

почитаемия Научен съвет на Института за изследване на изкуствата при БАН да я 

избере на академичната длъжност „доцент” – заслужено признание за нейните сериозни 

професионални  постижения. 

 

 

 

12 декември 2022 г.                          С уважение, 
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      доц. д-р Гергана Дончева 


