
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Надежда Михайлова [Маринчевска], Институт за 
изследване на изкуствата – Българска академия на науките 

 

по конкурса за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ за 
професионално направление 8.4. „Театрално и филмово изкуство“, научна 

специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“, обявен от Институт за 
изследване на изкуствата – БАН и публикуван в ДВ № 60 от 29.07.2022  

с кандидат 

гл. ас. д-р Теодора Емилова Стоилова-Дончева 

 

 

Д-р Теодора Стоилова-Дончева предлага за оценка по конкурса 

монографичния си труд „Българско посттоталитарно документално кино. 

Похвати, тенденции, автори, филми, анализи“ (София: ИИИзк, 2021), както и 

избрани 11 научни статии (шест, от които в реферирани и индексирани в 

световно известни бази данни с научна информация). Д-р Стоилова-Дончева 

същевременно е и активен сценарист на документални и игрални филми. 

Кандидатът отговаря на условията, на чл. 53 от ППЗРАСРБ, както и на 

допълнителните изисквания в Правилника за условията и реда за придобиване 

на научни степени и за заемане на академични длъжности в Института за 

изследване на изкуствата – БАН. От приложената Справка за минималните 

изискванията на НАЦИД, се вижда, че събраните точки от д-р Теодора 

Стоилова-Дончева надхвърлят необходимите минимуми за „доцент“. 

Монографията „Българско посттоталитарно документално кино. 

Похвати, тенденции, автори, филми, анализи“ е задълбочен и сериозен научен 

историко-теоретичен труд, посветен на последните тридесетина години на 



българското документално кино и има за цел да обобщи основните тенденции 

и естетически посоки през посттоталитарния период на документалното ни 

изкуство. Авторката разполага анализа си в широк социо-културен контекст. 

Изследвани са обществено-политическите, идеологическите, икономически, 

финансови и технологически условия за развитие на българското кино както в 

предишния социалистически период, така и в състоянието на преход и в 

последвалото относително установяване на пазарни принципи на 

финансиране, работа с намалени бюджети, вследствие на навлизането на 

новата дигитална техника и т.н. Качество на разработката е умелото 

очертаване на динамиката в художествения процес и разграничаването на 

отделни фази в него. 

Книгата е стройно структурирана – увод, три глави, заключение и 

приложения. Първата глава хронологично обособява три отделни периода в 

документалното кино слез 1989 г. Авторката подчертава, че 

посттоталитарното документално кино не е хомогенно, нито е подчинено на 

една обща тенденция. Анализирани са подпериодите на 90-те години на 

миналия век, както и двете самостоятелни десетилетия на настоящия. Тук е 

търсен общият поглед върху художествения процес, изявени са стойностните 

явления и автори, проследени са провалите и сравнителните успехи във 

финансирането, както и проблемите на пазара и разпространението. Приносен 

е подходът на Теодора Стоилова-Дончева да прави постоянни паралели не 

само с филмите от социалистическия период, но и със значими чужди образци, 

като по този начин съизмерва постиженията на българското документално 

кино със световното. Подобни и синхронни, и диахронни съпоставки 

задълбочават анализа и го прехвърлят в по-широко културно поле. 



Втората глава е теоретико-исторична и изследва основни за 

документалното кино въпроси като степента да достоверност, възможностите 

за скрита манипулация на зрителя, монтажните похвати за въздействие върху 

аудиторията и т.н. Особено важно място тук заема въпросът за възстановките 

в документалното кино, както и въпросът за хибридността. Теодора Стоилова-

Дончева изключително детайлно разглежда възстановката в документалното 

кино, изявявайки пред читателя както положителните качества на този 

художествен похват, така и отрицателно-бутафорните му страни. Много точна 

е нейната теза, че широкото разпространение на възстановката е резултат от 

„глада“ на публиката да гледа визуално представен образ, особено когато 

липсва архивен филмов материал. По този начин е изследвано обратното 

влияние на зрителската рецепция върху творчеството. А въпрос на мяра и 

талант от страна на авторите е похватът „възстановка“ да бъде използван по 

начин, който да не разруши автентичността на документалния филм. Тук 

трябва да отбележа, че работата на Теодора Стоилова-Дончева като сценарист 

на филми с добре балансирани възстановки, като например „Блян за щастие“ 

(2016) и „Малката маркиза“ (2021) е помогнала за задълбочаването на научния 

анализ.  

Третата глава е посветена на значими филмови произведения и автори, 

които са показателни за отделни тенденции в документалното ни кино от 

последните тридесет години. Разгледани са филми на Светослав Овчаров, 

Асен Владимиров, Адела Пеева, Ралица Димитрова, Костадин Бонев, Васил 

Живков, Стефан Командарев, Мина Милева, Весела Казакова и други. Тук 

селекцията е индивидуален избор на авторката, тъй като емпиричният 

материал от филми, произведени след 1989 г. е огромен. Теодора Стоилова-

Дончева тук не претендира за изчерпателност, но в същото време демонстрира 



усет и умение да изяви съществени за развитието на българското 

документално кино артефакти. Дълбоките и обширни анализи са направени в 

резултат на прецизен подбор, осъществен на фона на широкото познаване на 

филмографията на документалното кино (индексът на споменатите заглавия в 

книгата наброява 207). 

Допълнителен принос на текста се съдържа и в приложенията – 

интервюта с изтъкнати български документалисти и критици. Техните 

възгледи придават множественост на гледните точки и допълват цялостната 

картина. 

Монографията на д-р Теодора Стоилова-Дончева „Българско 

посттоталитарно документално кино. Похвати, тенденции, автори, филми, 

анализи“ показва широката ерудиция на авторката, детайлното познаване на 

процесите в българското документално кино и способността ѝ задълбочено да 

ги анализира.  

Приложените публикации в научни издания показват постоянството на 

авторката в изследването на документалното кино през годините. Списъкът с 

11 цитата, част от които в реферирани и индексирани издания, както и в 

чужбина, показват, че Теодора Стоилова-Дончева има авторитет в научната 

общност и нейните публикации предизвикват интерес. Тя също е активен 

участник в проекти с външно финансиране на конкурсен принцип, а също така 

е и преподавател във ВУЗ. 

Личните ми впечатления от Теодора Стоилова-Дончева са за ерудиран 

учен със задълбочени познания в различни области на филмовото и 

телевизионното изкуство. От 2011 г. тя е активен член на сектор „Екранни 



изкуства“ към Института за изследване на изкуствата с принос към работата 

на сектора. Нейното етично и колегиално отношение заслужава уважение.  

Заключение: Сериозната и задълбочена научна монография, статиите, 

професионалните и творческите качества, както и приносите на д-р Теодора 

Стоилова-Дончева ми дават основание да смятам, че тя има всички 

необходими основания да заеме академичната длъжност „доцент“.  

Предлагам на научното жури да подкрепи д-р Теодора Стоилова-

Дончева и на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата да я 

избере на академичната длъжност „доцент“. 

 

 

 

Проф. д-р Надежда Михайлова [Маринчевска] 

23.12.2022 


