
СТАНОВИЩЕ 
от проф. д-р Радостина Нейкова 

по обявения конкурс от ИИИзк - БАН за заемане на академична длъжност ДОЦЕНТ 

по Кинознание, киноизкуство и телевизия (българско документално кино) 

професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство 

за нуждите на сектор Екранно изкуство, ИИИзк - БАН 

 

 

Гл. ас. д-р Теодора Дончева е единствения кандидат в обявения конкурс по Кинознание, 

киноизкуство и телевизия (българско документално кино). 

Т. Дончева е завършила СУ „Св. Климент Охридски“, Културология - бакалавърска 

степен и след това магистърска програма “Изкуство и съвременност - XX - XXI век“, и 

получава квалификацията магистър по изкуство и съвременност. През 2015 година защитава 

докторска дисертация на тема „Български телевизионен сериал: продуктово позициониране“ в 

Института за изследване на изкуствата - БАН. През същата година е назначена като главен 

асистент в ИИИзк - БАН. 

Д-р Дончева е продуцент и сценарист на документални и игрални филми и 

телевизионни сериали. 

По конкурса са представени следните материали: Научно изследване „Българско 

посттоталитарно документално кино. Похвати, тенденции, автори, филми, анализи“, в обем от 

245 страници; 9 статии, публикувани в реферирани и индексирани научни издания и 2 статии, 

публикувани в специализирани издания в областта на изкуствата. 

Представения по конкурса хабилитационен труд от гл. ас. д-р Теодора Дончева текст на 

монография „Българско посттоталитарно документално кино. Похвати, тенденции, автори, 

филми, анализи“, изд. ИИИзк - БАН, С., 2021, ISBN 978-619-7619-16-4, представлява 

интересно и обстойно изследване. 

Дончева изследва характера и развитието на документалното кино в България през 

посттоталитарния период, от 1989 година до днес. В изследването се очертават общите 

характеристики и специфики на исторически период, определящи времето и отражението им 

върху цялото изкуство и в частност екранното. 

„Цензурата, наложена от политическите директиви се заменя с пазарната диктатура, 

която често се отразява върху самите произведения на изкуството. От друга страна, 

разнообразието, свободата в избора на теми става личен избор на самия творец“ пише в 

Теодора Дончева (с. 197) в своите разсъждения върху различните насоки на развитие на 



документалното кино. Защото „големите промени от 90-те като цяло са позитивни, но те 

пораждат и големи сътресения“ (с 26). 

Изследването започва със задължителното осмисляне и анализиране на тоталитарното 

документално кино в България, което дава предпоставките за надграждане и развитие на 

екранното изкуство в следващия период. 

Независимо, че хабилитационният труд е основно базиран върху най-важните 

документални филми от посочения период на режисьори като Адела Пеева, Иглика Трифонова, 

Асен Владимиров, Елдора Трайкова, Светослав Овчаров и др., авторката използва предходни 

ключови примери като произведенията на Юлий Стоянов, Юри Жиров, Георги Стоев - Джеки, 

Вили Цанков, Христо Ковачев и др. 

Използваният сравнителен анализ и интердисциплинарност, разглеждащи спецификата 

на култура и начин на живот през посочения период, помагат на авторката да развие много 

уместно своите анализи. Наративът е развит в три големи глави с множество подглави: „Новото 

време“; „Основни кинопохвати, тенденции и проблеми в българското посттоталитарно 

документални кино“; и „Върхове“. Фокусът е центриран освен върху природата и естетиката 

на документалното кино от посочения период, върху достоверността националната 

идентичност, субективното и обективното, върху рецепцията на зрителите и техните 

очаквания. 

За мен една от най-интересните разработки е тази за рецепцията на зрителите и техните 

очаквания. „Произведението на изкуството е обществена памет, може би най-малко 

манипулируемата памет, въпреки всичко, защото колкото и да се подчинява на 

обстоятелствата, на властимащите или на спонсорите, талантливият човек винаги може да 

намери начин да изрази себе си откровено, посредством своето произведение на изкуството, и 

ние да научим много за епохата, независимо от нейната конюнктурност“ (с. 118). Всички тези 

натрупвания, отразяват развитието на хората и тяхната култура. 

Добре вписващо се в научния текст е присъствието на приложения, които обогатяват и 

систематизират изследването. Те са в обем от 40 страници, с интервюта на водещи 

киноизследователи и критици като: Александър Донев, Боряна Матеева, Божидар Манов, 

Геновева Димитрова, Иво Драганов, Людмила Дякова, Петя Александрова и Стефан Белов. 

Смятам, че освен теоретичен принос, монографията би била полезна и за практици и 

студенти, работещи в сферата на екранното изкуство. 

Това е втората монография на д-р Дончева след публикуването на дисертационния й 

труд „Дискретният чар на рекламата“, където се разглежда и анализира продуктовото 

позициониране в киното и телевизията, както и националния ни опит в сферата. Това е едно от 



редките публикувани изследвания по темата в България. 

Научните публикации и доклади на кандидатката са обособени отново върху темата за 

документалното кино, но и върху европейските филмови клишета в новото българско кино, 

възстановките и идентичността в историческите документални филми. Прави впечатление, че 

кандидатката работи с плам и отдаденост. Част от текстовете са изнесени пред публика при 

участие в конференции. За съжаление голяма част от предложените публикации са на теми, 

много близки с монографичното изследване, а би било по-интересно д-р Дончева да е включила 

и другите си текстове като интервютата с Ейбък Ферара в сп. Артизанин, например, с които да 

се демонстрират интересните й и разнообразните анализи. За своята публикационна дейност д-

р Дончева има награда на Гилдия Критика към СБФД за 2018 г., на името на Камен Тодоров. 

В експертната дейност на Теодора Дончева прави впечатление участието й в проектите: 

„Васил Гендов: между театъра и киното“, „Посттоталитарното българско кино - модели и 

идентичност“, „Сценични и екранни изкуства в България - научни изследвания, исторически 

компендиум и лаборатория“, в рамките на проекта Изграждане и развитие на център за върхови 

постижения Наследство БГ, както и „Българският XX век в изкуствата и културата“. 

Към дейността на кандидатката е важно да се отбележи и преподавателската й дейност 

в НБУ в сферата на Документално и научнопопулярно кино и Подготовка на магистърски 

проект - литературен сценарий до 90 минутен игрален филм. 

Научните разработки на кандидатката са цитирани 11 пъти в 9 издания. Което показва 

познаваемостта на д-р Дончева в научната общност. 

Предвид представената цялостна научна и преподавателска дейност предлагам на 

почитаемия Научен съвет на Института за изследване на изкуствата да избере гл. ас. д-р 

Теодора Дончева на академичната длъжност ДОЦЕНТ по Кинознание, киноизкуство и 

телевизия (българско документално кино). 
 
 
 
 
 
 

проф. д-р Радостина Нейкова 5. 12. 2021 
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