
РЕЦЕНЗИЯ 

 от проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, Института за изследване на 
изкуствата – БАН 

За хабилитационния труд на д-р Теодора Емилова Дончева Българско 
посттоталитарно документално кино. Похвати, тенденции, автори, 
филми, анализи за придобиване на академичната длъжност доцент, по 

конкурса за професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, 
обявен от Института за изследване на изкуствата – БАН в Държавен вестник, 

бр. 60/29.07.2022 г. 

Предложеният от д-р Теодора Дончева хабилитационен труд Българско 
посттоталитарно документално кино. Похвати, тенденции, автори, филми, анализи, 
издание на Института за изследване на изкуствата, БАН (2021), представлява задълбочено 
и подробно изследване на българското документално кино от последните три десетилетия. 
Това е първият сериозен научен труд по темата, публикуван четиридесет години  след 
изследването на Маргит Съръиванова от 1984, Българско документално кино – етап на 
зрели търсения. Текстът на д-р Дончева е създаден като част от колективния проект на 
Института за изследване на изкуствата Посттоталитарното българско кино – модели и 
идентичности, финансиран от МОН. Монографията, в обем 200 страници основен текст и 
60 страници приложения, разглежда значим и актуален научен проблем и предлага 
оригинален и същевременно задълбочен поглед към динамиката в нашето документално 
кино, в сложното време на преход от тоталитарно към демократично общество. Текстът е 
разположен в три глави, уводна част, заключение и обособено приложение с авторски 
анкети с кинокритици. В самия текст са включени и интервюта на изследователката с 
творчески фигури -- сценаристи и режисьори. Тези анкети и интервюта, които ще запазят 
за бъдещето автентичните виждания на хората, непосредствено ангажирани със 
създаването и тълкуването на документалното ни кино, са един от най-важните приноси на 
труда и залог за неговата уникалност. Поставеният от д-р Теодора Дончева акцент върху 
живия процес, върху улавянето на динамиката на непосредственото развитие, й дава 
възможност да подходи към изследването си от няколко различни гледни точки – 
теоретични основания, умело боравене с емпирични данни и различни методи на 
кинознанието, социологията и културологията. Важно е да се отбележи, че този 
изследователски стил не я оставя просто на нивото на декларираните изследователски 
намерения, а е развит като оригинална и ефективно работеща научна методология. 

В Увода д-р Дончева поставя основите на разработката си върху кратък, но 
задълбочен исторически преглед на процесите в българското документално кино преди 
1989, със специален фокус върху филмите, които не само ще подготвят естетиката на 
следващите десетилетия, но преди всичко, върху социалната динамика, в която българското 



документално кино от 80-те години на 20. век играе съществена, на моменти дори 
определяща  роля в социалния живот -- филмите, прожектирани на т.нар. Документални 
вторници в Дома на киното, филма „Дишай“, който дава начало на Комитета за защита на 
Русе и много други примери, които непосредствено подготвят социалната промяна.   

Първа глава е посветена на обстойно и задълбочено представяне на „филмите на 
новото време“, както ги нарича авторката. Следвайки хронологията, д-р Дончева анализира 
развитието на българското документално кино през първите две десетилетия на новия век, 
като изследва тематичните ядра, жанровете и тенденциите, определящи всяко  десетилетие. 
С характерното си съвременно светоусещане, авторката обръща много голямо внимание на 
разликите в културния и политически контекст и успява да очертае ярка картина на 
българската култура, контекста, в който се създава документалното ни кино. 
Културологичният и киноведски анализ в тази глава са допълнени от представяне на 
промените и динамиката на методите на финансиране на киното у нас и последиците от това 
за документалното кино. Характеристиките на всяко от десетилетията са ясно очертани, 
затова тази глава дава подробна и добре осмислена информация за най-важните процеси, 
както за отделни важни автори и знакови творби, така и за най-значимите влияния, 
определящи новите пътища в нашата документалистика. Особен научен принос 
представлява разкриването на взаимодействията документално кино--телевизионна 
продукция и разработването на проблема за мястото на разширения телевизионен репортаж 
в документалистиката. Приносен е и акцентът върху традиционно водещата роля на жените 
кинематографисти в нашето документално кино, който ги поставя извън изследователския 
феминистки мейнстрийм и мита за обезправените и творчески потиснати жени, които 
получават творческа свобода едва в началото на 21. век. Според текста на д-р Дончева 
българските жени-документалистки, режисьорки и продуцентки, воюват за свободата в 
киното ни и я отстояват още през най-тежките тоталитарни години. Приносен е и анализът 
на динамиката между финансирането и социализирането на филмите и зависимостите, 
които определят тематичната им ориентация -- очакванията на спонсорите и фестивалните 
политики. 

От теоретична гледна точка най-стойностна е Втора глава, озаглавена Основни 
кинопохвати, тенденции и проблеми в българското посттоталитарно документално кино. 
Започвайки я с много концентрирано, но изчерпателно представяне на естетиката на 
документалното кино изобщо, авторката преминава към много актуалния, повече от всякога 
в дигиталната епоха, въпрос за достоверността в докуменалното кино. Така установява 
здрава логическа връзка с най-интересната и приносна част от своето изложение – 
подробния анализ на феномена „възстановка“, интерпретиран като част от съвременния 
език на документалното кино. Четирите подглави, в който е развита тази тема, са първият 
опит в българското кинознание да бъде изяснен теоретично проблемът за възстановките в 
документалното кино. Съчетавайки активността си на изследовател с опита на практик, 
автор-документалист, сценарист на 8 документални филма, някои, от които с награди от 
международни и национални фестивали, и продуцент на четири от тях, Теодора Дончева 
предлага задълбочена разработка върху всички аспекти на възстановката като елемент на 



документалния филм – от необходимостта от нея при липсата на архив до хибридното й 
изпълнение със средствата на виртуалната (добавена) реалност. Прави го без да изпуска 
нито за миг зрителските потребности от фактура и „онагледяване“ и без да пренебрегва 
нито един от подводните камъни, които крие този похват – практически неуловими 
манипулации на образите, ако са разработени дигитално; идеологически патос, вместо 
стремеж към достоверност и робуване на вкуса на публиката. И заедно с това, категорично 
настоява , че е „от съществено значение филмите с успешни възстановки да не бъдат 
пренебрегнати, защото в българското документално кино тази практика вече е трайно 
наложена и се използва извънредно често“ (с. 112).  

Третата глава Върхове е посветена на авторството в най-новото българско 
документално кино и разглежда подробно някои от знаковите документални филми от 21. 
век: „Човека и народа“ (2012) на Светослав Овчаров, „Вапцаров. Пет разказа за един 
разстрел“ (2013) на Костадин Бонев, „Жертва на пешки“ (2018) на Асен Владимиров, 
особено подробно „Звярът е още жив“ (2016) на Мила Минева и Весела Казакова и др. 
Приносни и важни тук са не само задълбочените интерпретации на конкретните 
произведения, а преди всичко установената, проследена и анализирана тенденция на 
окончателно скъсване със стереотипите на соцреализма в нашето документално кино, 
преобръщането на модела му и установяването на нов модел на авторско кино, 
неограничавано от идеологическа цензура и пропагандни предписания. И поставя големия 
въпрос за отговорността на автора-документалист, който застава пред публиката с личните 
си ценности и обществената си ангажираност.           

Монографията е снабдена с внушителен научен апарат: подробна библиография (124 
източника на български и английски език), филмография, която съдържа над 200 заглавия 
и показалец на имена и понятия, приложения, които го правят сериозен източник на 
информация и фактология. Езикът на д-р Теодора Дончева е богат и жив, стилът й на писане 
и комуникативен и четивен, без тези качества да са в ущърб на теоретичните стойности на 
труда. Текстът на книгата Българско посттоталитарно документално кино. Похвати, 
тенденции, автори, филми, анализи е основан върху ясно формулирани тези, оригинални 
авторски становища и самостоятелно направени изводи. Изложението е логично и с 
убедителна аргументация на защитаваните гледища. Книгата вече се радва на значителен 
интерес от страна на специалистите. 

Това е валидно и за предишната й книга Дискретният чар на рекламата. 
Продуктовото позициониране на екрана (2016), многобройните й статии, някои от които 
публикувани в издания, реферирани и индексирани в световноизвестни бази данни с научна 
информация. Статиите на д-р Теодора Емилова Дончева са завоювали заслужено признание 
сред професионалната общност, което личи и от приложения списък с цитирания, и от 
присъдената й през 2018 г. Награда на СБФД „Камен Тодоров“ за най-добър млад 
кинокритик. Д-р Теодора Дончева участва активно в научния обмен на идеи, като изнася 
редица доклади на международни и национални научни конференции и конференции с 
международно участие. Членува в гилдия „Кинокритика“ на СБФД и от 2018 до сега е член 
на ръководството на гилдията. 



Паралелно на задълбочената си научна работа д-р Дончева се ангажира и със 
значими художествено творчески проекти -- вече споменатите документални филми, 
продуцентска дейност на игрални филми и три телевизионни сериала и др.  

Гл. ас. д-р Теодора Дончева преподава в Нов Български университет, където за нуждите 
на бакалавърска  програма Кино, телевизия и шоубизнес е разработила авторски курс 
Документално и научно популярно кино , който чете през 2020 и 2021, и авторския курс 
Подготовка за магистърски проект – литературен сценарий за 90 минутен игрален филм за 
нуждите на магистърска програма Филмово и телевизионно изкуство, който чете от 2019 до 
сега. 

Изискваните точки по показателите за академичната длъжност доцент са постигнати, 
като по показател „Е“ точките са повече от два пъти над минималните изисквания. 

 Приносите на хабилитационния труд са лично дело на кандидатката и са правилно 
отразени в справката за приноси.  

В заключение бих искала категорично да заявя, че предвид сериозната, целенасочена 
и плодотворна научна работа и доказаните научни, творчески и педагогически 
възможности, д-р Теодора Емилова Дончева има всички необходими качества да заеме 
академичната длъжност доцент и убедено предлагам на научното жури да подкрепи 
нейната кандидатура в този конкурс и на Научния съвет на Института за изследване на 
изкуствата да я утвърди на академичната длъжност доцент. Убедено гласувам с ДА.  

 

22.12.2022 г.      Проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева 
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