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АКТУАЛНОСТ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Зрителският успех е един ключовите въпроси в съвременното кино. На 

практика от реализираните продажби на билети и от броя платени 

гледания (в алтернативните варианти на разпространение извън 

киносалоните) зависи финансирането на следващи филмови продукции. 

Въпреки че българското филмопроизводство по принцип е изключение 
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от този класически модел и в него през последните години въпросът за 

зрителския успех става все по-важен. От началото на 1990-те чрез 

навлизането на частната инициатива в киноразпространението  все 

повече медии  започнаха да публикуват ежеседмични справки за 

гледаемостта и приходите на филмите в киносалоните. В момента освен 

статистическата система на Националния филмов център
1
 съществуват 

още поне четири поне четири интернет страници 
2
 където всяка седмица 

се публикуват резултати като брой зрители и реализирани приходи на 

филмите от седмичния репертоар в нашата страна. 

На фона на изобилието от първичен статистически материал прави 

впечатление оскъдицата на български изследвания, които разглеждат 

проблемите на посещаемостта в киносалоните, динамиката на бокс офис 

резултатите, факторите за зрителски успех. Въпреки че няма 

целенасочени социологически проучвания, все пак съществуват различен 

тип обективни данни, които дават възможности да се направят добре 

обосновани изводи относно  особеностите, характеризиращи зрителския 

успех и динамиката на посещаемостта на българските игрални филми в 

кината.  

ЗАДАЧИ И МЕТОДИ 

На първо място настоящият дисертационен труд има за цел да очертае 

методологическите предпоставки, които дават възможност зрителският 

успех на филмите в кината да се разглеждат като съществен научен 

проблем.  От обосноваване на неговата научна значимост и направените 

                                                           
1
 https://www.nfc.bg/bg/za_nas/box_office_balgariya.html (25 април 2016 г.) 

2
 www.cinefish.bg/boxoffice_small.php;  www.kino.dir.bg/boxoff.php; 

www.cinebum.eu/boxoffice/ ; http://operationkino.net/2016/04;  (25 април 2016 г.) 

https://www.nfc.bg/bg/za_nas/box_office_balgariya.html
http://operationkino.net/2016/04


 

9 

 

заключения могат да се изведат поредица последващи решения и 

действия за промени в системата за филмопроизводство и за 

стимулиране на контакта на най-новите български филми с тяхната 

национална публика.   

В хода на изследването е направен преглед на  теориите за популярната 

култура и филмовата публика през ХХ век, както и в най-общи линии е 

описан моделът на фунциониране на  съвременните филмова индустрия 

и кинобизнес. Успоредно с това са очертани основните тенденции и 

процеси, белязали развитието на българския филмов пазар през един 

тридесетгодишен период:  от средата на 80-те години на ХХ век до 

средата на второто десетилетие на ХХІ век. Логиката на този 

исторически обзор е обоснован от възгледа на Д. Филипов, според когото 

„..запознаването с еволюцията позволява по-точно да се разкрие 

същността на дадено явление“. 

В представения дисертационен труд е използван интердисциплинарен 

подход. Той съчетава поредица от методи като основният принцип е 

съчетаването на задълбочения предметен анализ с историческия подход. 

Всички явления са анализирани в техния специфичен исторически, 

национален и културен контекст, като изводите се основават на поредица 

от предварително обосновани условности. Наред с чисто киноведския 

анализ, основно място в методологията на изследването заемат 

социологически, културологични и икономически подходи. Винаги, 

когато това се налага, имайки предвид политическата динамика на 

изследвания период, за детайлизиране и окончателно затвърждаване на 

изводите на определени места се търси коректива и на обективния 

политологичен анализ. В хода на изследването са прилагани широк 

списък от специфични и частни подходи.  
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Основните научно-изследователски инструменти на настоящата работа 

ще бъдат заимствани от трудове, занимаващи се с изучаването на три 

основни области: кинознанието, филмовата индустрия и филмовата 

публика. Те нямат за цел създаването на някаква супертеория, а 

очертаване на един кръг от научни тези, насочени към практическото 

разбиране как функционира съвременната киноиндустрията и как 

филмите стигат до максимално широка публика. Всекидневното знание 

ни подсказва, че филмите, които са развлекателни и лесно достъпни, 

имат по-голям зрителски успех. Но на какво се дължат тези свойства, 

какво означават те, по какъв начин възникват и биват комуникирани 

пред потенциалната аудитория – това са някои от главните въпроси, 

които класическата филмова наука дълги години пренебрегва. Търсенето 

на техните отговори ще бъде една от основните задачи на настоящата 

работа. 

Уговорките относно следващото изложение са формулирани в самото 

заглавие: 1) във видово отношение акцентът попада върху игралното 

кино като основополагащ художествен и комерсиален тип произведение 

във филмовата комуникация; 2) в същото време киносалонът все още 

представлява  основен комуникативен и икономически модус за 

осъществяване на кинопосещението; 3) последните десет години между 

2005 и 2015 се извърши изкристализирането на процеси, които отчетливо 

характеризират съвременното отношение между българската публика и 

национално кино.   

ИЗЛОЖЕНИЕ НА ИЗСЛЕДВАНЕТО 

Изходната хипотеза, с която е подходено към настоящото изследване е, 

че успешните зрителски филми особено в една малка кинематография не 

са просто комерсиално ориентирани проекти.  В същото време големият 

зрителски успех на един филм по правило се превръща в спирачка за 
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критиците и изследователите да анализират по-задълбочено 

постиженията на една подобна продукция. Дълги години в 

киноизследванията властва приоритетът на естетическите подходи, 

концентрирани върху еволюцията на художествените изразни средства. 

Достойнствата на различните периоди и индивидуални стилове се 

измерват само по приноса им за усъвършенстването на филмовия език и 

превръщането му в универсално средство за предаване на максимално 

диференцирани послания и внушения, а не по възможността да се 

ангажира максимално широка аудитория.  

Една от основните задачи на настоящия труд беше да се мотивира 

научната стойност и продуктивност на изследванията на популярната 

култура и зрителския успех. Принципно важен фактор за еманципацията 

и признаване значимостта на този тип научни занимания е преместването 

през 1960-те и 1970-те година на акцента в традиционното  кинознание 

от хуманитарните и естетикоцентрични подходи към методологията на 

социалните науки. Така се оформя съвременният профил на филмовите 

изследвания  (наричани в англосаксонската академична практика Film 

Studies). В тях важен обект  на изследване  са индустриалната  природа 

на киното, както и социалните и психологически механизмите на неговия 

контакт с публиката.  Първоначално (в трудовете на Дейвид Бордуел, 

Дейвид Гомъри и Робърт К. Алън) акцентът се поставя върху историята 

на американския кинобизнес и филмова индустрия. На тази основа се 

разработват ефективни научни способи и методи за изследване, които са 

приложими и за други национални кинематографии и за различни 

явления на границата между изкуството, индустрията и потреблението.  

В същността си този възглед се изразява  в преразглеждане на 

„арнолдианското“  разбиране за културата като „най-доброто в областта 

на мисълта и словото“ ("Culture [...] is a study of perfection".). На негово 

място се налага много по-широк и демократичен възглед за културата 

като продукт на социални дейности, на модели на мислене и разбиране, 
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които произвеждат и поддържат колективното битие, ситуирано във 

времето и пространството. Тези идеи са защитени за първи път особено 

убедително от английския литературен критик Реймънд Уилямс в 

неговата студия „Културата е обикновеното“ (Culture is Ordinary). 

На територията на европейския континент важен е приносът в тази 

насока на основания в Бирмингам Центъра за съвременни изследвания на 

културата ( Centre for Contemporary Cultural Studies). Неговите 

представители (Ричард Хогарт , Стюърт Хол, Джон Фиск и др.) 

аргументирано защитават  отказа от идеализма и елитизма при анализа 

на културата.  За тях това означава още отказ от внимание към 

трансцендентното измерение на културата и преместване на акцента 

върху обичайния опит и всекидневния живот. 

В методологията на филмовите изследвания навлизат лингвистиката, 

постструктурализма, икономическата социология. На тази основа 

възниква един нов изследователски подход, обоснован от Дейвид 

Бордуел и наречен„среднообхватно изследвание“ /middle range research/. 

Този тип студии формулират конкретни въпроси едновременно от 

емпиричен и теоретичен характер и опровергават догмите на „голямата 

теория“, че, “ако си емпиричен, не можеш да бъдеш теоретичен”.  Този 

подход съчетава характерното интерпретиране на конкретни филми с 

изследване на културния контекст, в който те са произведени. Още по-

радикален преход в това методологическо разширяване налагат група 

„ревизионистично“ настроени историци, които заместват въпроса какво 

означава този или онзи филм с разсъждения как фунционират методите 

за филмово производство и потребление.  

За целите на първата глава „Теоретични идеи за популярната култура и 

публиките в контекста на филмовите изследвания“ е проследена 

еволюцията в интерпретациите на тази проблематика от първите 
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десетилетия след откриването на киното до някои съвременни идеи, 

оформени на границата между ХХ и ХХI век. Първи раздел „Възгледи за 

популярната култура като естетически и социален феномен“ (стр.28-66)  

се концентрира в началото върху теоретичните текстове, често на 

границата между есето и манифеста, които са важен фактор за 

утвърждаване на киното като съвременно масово изкуство. Крайната цел 

на тези радикално естетски манифести е създаването на популярно 

изкуство, насочено към огромна аудитория и способно да я 

революционизира не само в естетически план, но и социално.   

Преобладаващата тенденция в първата третина на ХХ век е убедеността, 

че дълбоките промени в технологиите и в естетика на новото изкуство 

разкриват възможности за дълбокото преустройство не само на вкуса, но 

и на моделите на рецепция.  В своята студия, посветена на съдебния 

процес  за екранизацията на неговата пиеса „Опера за три гроша“, Брехт 

задълбочено анализира съвременната филмова публика и механизмите за 

нейното манипулиране от филмовата индустрия.  В същото време не 

приема високомерното твърдение, че масите не разбират толкова добре 

своите интереси, колкото интелектуалците. Извод: вкусът на публиката 

може да бъде подобрен не чрез по-добри филми, а чрез промяна на 

социалните отношения. 

Попътни на идеите на Брехт са и възгледите на Валтер Бенямин, който 

също вярва, че изкуството може да се революционизира чрез развитието 

на техниката.  Централна идея в неговата теория е разрушаването на 

ритуалното и култово значение на изкуството, което според него се 

изразява от понятието „аура на творбата“.  Тя е заместена от т. нар. 

„изложбена стойност“, която характеризира способността на творбата да 

общува с многобройна публика.  В същото време Бенямин вярва в 

моралната и художествена оправданост на развлечението и цени 

неговите качества да разсейва, да разтваря и бъде непостоянно. Киното 
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изтласква култовата стойност не само с това, че широката публика 

придобива статута на експерт, но и с това, че експертната функция в 

киното не включва особена съсредоточеност. „Публиката оценява, но в 

същото време се забавлява.“ 

Оптимизмът на Бенямин е подкрепен и от творчеството на Зигфрид 

Кракауер като водещ филмов критик и есеист на вестник   „Франкфуртер 

Цайтунг“ през 1920-те години. Той вярва в способността на 

многочислената публика, привлечена от киното като развлечение, да 

отстоява своите интереси и да „развие продуктивни сили в духовната и 

културната сфера, които заслужават да бъдат финансирани“. За Кракауер 

това е знак за отхвърляне на продукцията на традиционните изкуства, 

които са епигонски на самите себе си. Според него безполезността и 

чисто външният характер на развлечението в тази връзка трябва да се 

разбират като положителни качества, защото се противопоставят на едно 

фалшиво, идеалистично производство на смисли. Все пак той преценява 

развлечението амбивалентно: признава неговата повърхностност и 

агресивност, но в същото време за него то отговаря на опустошаващата 

напрегнатост на работното ежедневие. Въобще подобно на Бенямин 

открива  в страста към забавлението на потиснатите класи своеобразна 

компенсация и дори бунт срещу несправедливостите на обществото.  

Следващият значителен представител на кинотеорията  от епохата на 

Ваймарската република е Бела Балаж, който чрез някои глави на своето 

съчинение „Духът на филма създава базата за комплексен анализ на 

филмовата публика.  Той формулира идеята за специфичната 

киноидентификация чрез премахването на дистанцията между зрител и 

творба (възглед, който се възприема напълно и от Бенямин). Това 

поставя зрителя в центъра на кинематографичното създаване на 

действителността и формулира спецификата на киното по нов начин – не 

чрез изработените от него изразни средства, а чрез природата на 
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възприемането му.  Макар при всички случаи авторът да обвързва 

популярността с рентабилността и стремежа към печалби, той признава 

общодостъпността като средство за преодоляване на „недиференцирания 

примитивизъм“.  В киносоциологическите си фрагменти от „Духът на 

киното“ той не прибягва към характерния за ранната филмова теория 

нормативизъм, а по-скоро към една аналитична описателност. Именно 

това му дава възможност да критикува колкото филмите, толкова и 

действителността, която те отразяват и която ги поражда. 

Докато европейската кинотеоретична мисъл през 1920-те години се 

занимава основно с въпросите за същността на киното като изкуство и 

изразна система,  в Холивуд се поставят основите за изучаване на 

филмовата аудитория. Тази съществена разлика в приоритетите обяснява 

принципно различният облик, който придобиват в последващите 

десетилетия американското и европейското кино. Фундаментално 

значение за въвеждане на научни методи в събирането на данни и анализ 

на публиката придобива едно проучване, проведено от 1929 дo 1933 г. То 

е финансирано от фондация „Пейн“ и изслeдва филмовите 

предпочитания на младежката и детската публика в САЩ. 

Методологията за това проучване е създадена от социплогическия 

департамент на университета в Чикаго и то представлява на практика 

първото емпирическо изследване на масовата култура.  

Учените, ангажирани със студиите на „Пейн“, в мнозинството си не са 

привърженици на елементарните, по-късни възгледи за въздействието на 

средствата за масова комуникация. Те не следват идеите за пряк и 

непосредствен ефект на филмите върху съзнанието на зрителя, които 

може да го „заразят“ с вредни идеи и модели на поведение, така както 

наркотикът мигновено прониква в кръвта. Техните изводи са по-скоро 

амбивалентни: те отбелязват, че ходенето на кино е единствената 

възможност за хиляди млади хора да задоволят копнежите си към един 
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по-извисен живот, различен от действителността, в която пребивават, но 

в същото време моралните кодове, внушавани от филмовите светове, 

много често влизат в драстично противоречие с общоприетите и 

налагани в реалното общество. 

Още преди киносоциологическите изследванията на Чикагската школа в 

САЩ е заявен един обоснован възглед,  според който популярната 

култура  заслужава сериозно отношение от  художествената критика. 

Негов изразител е Гилбърт Селдес, който смята, че само защото 

развлекателните жанрове са популярни, това не значи, че са лишени от 

художествена стойност. Ниските жанрове, твърди той, в никакъв случай 

не са врагове на голямото изкуство, двата вида творчество трябва да се 

поддържат и обогатяват взаимно. Техният общ неприятел е фалшът в 

изкуството. Селдес  възхвалява популярните изкуства за тяхната 

честност, хумор и техническото съвърщенство на изпълнителите им, като 

защитава една демократична художествена култура, която разграничава 

само добре направената творба от недобре направената. Той настоява, че 

дихотомията между „високо“ и „ниско“ е „фундаментално комплексна“ и 

тяхното разграничаване произтича по-скоро от класови предразсъдъци, 

отколкото от чисто художествена преценка. 

Индистриализирането на популярната култура, глобалната доминация на 

холивудския тип развлечение, налагането на радиото като мащабна и 

лесно достъпна масмедиа предизвикват вълна от културен песимизъм. 

Неговият първи ярък представител е американският художествен критик 

Клемънт Грийнбърг със своето есе от 1939 г. „Авангард и кич“. Според 

него изкуството на авангарда не се занимава вече със споделяне на опит, 

а със създаване на „чисто“ или „абстрактно“ изкуство. В съответствие с 

принципа на дихотомията Грийнбърг постулира, че там където има 

авангард, можем да открием и „ариегард“, който той назовава със 

звучната немска дума „кич“, сред който нарежда всички видове 
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популярно, комерсиално изкуство, вкл. и холивудските филми. По 

неговата дефиниция „кичът е продукт на индустриалната революция, 

която е урбанизирала масите в Западна Европа и Америка и е установила 

нещо, което се нарича всеобща грамотност.“ 

Идеите на Грийнбърг намират подкрепа и продължение в есето на Дуайт 

Макдоналд „Теория на популярната култура“ (1944). Според Макдоналд  

проблемът не е в това, че че популярната музика, комиксите, филмите и 

булевардните романи са непълноценно изкуство. Те са лоши заради 

своето дехуманизиращо въздействие, превръщайки хората в повече или 

по-малко неразсъждаващи консуматори на една колективна мечта.  

Следвайки тази логика, Макдоналд поставя знак за равенство между 

сталинисткото кино от 1930-те и Холивуд, като  провъзгласява, че 

съветското кино се е изродило до средство за популяризиране на 

харесваната от тълпата баналност. Той твърди също така, че 

холивудското кино се е превърнало в псевдонародно изкуство. 

Кулминацията в интелектуалното разобличаване на популярната култура 

представлява фундаменталният труд на Хоркхаймер и Адорно 

„Диалектика на просвещението“ (1944). За двамата философи 

художествената култура е инструмент за критика на действителността, 

доколкото предлага „утопична“ алтернатива на съществуващото 

общество. С появата на масовата култура обаче в модерните времена, 

изкуството започва да дегенерира до елементарно възпроизвеждане на 

икономическата база. Те противопоставят модернисткия творец с 

неговия индивидуализъм и неудовлетвореност на масовото изкуство, 

ориентирано към лесно удовлетворяване на очакванията на публиката, и 

отричат правото на пазара да се намесва в процесите на художествено 

творчество. Те вярват, че в съвременността истинското искуство може да 

съществува само във форма, която е противоположна на лесното 

възприемане. Техните теории са адекватни на своето време 
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(непосредствено преди и по време на Втората световна война), пропито с 

пропаганда и разнопосочни манипулации на общественото съзнание, но 

съществуват рискове при безкритичното им предлагане в следващите 

етапи от развитието на обществото и художествената култура.  

Значително по-универсални методи за анализ на популярните 

художествени форми в годините след войната предлагат Зигфрид 

Кракауер в своята студия „От Калигари към Хитлер. Психологическа 

история на германското кино“ (1947) и Маршал Маклуън с 

„Механичната невеста: фолклорът на индустриалния човек“ (1951). И 

двамата северноамерикански автори прозират манипулативните 

стратегии на индустриалното културно производство, но се опитват да 

приникнат отвъд видимостта на директните послания и да разшифроват 

колективния начин на мислене. Те се опитват да се поставят в полза на 

публиката като й помогнат да си създаде своеобразен имунитет срещу 

масмедийните манипулации на доминантните идеологии.  

Същата линия макар и в помощта на постструктуралистка методология 

продължава Ролан Барт, който разкрива значителния манипулативен 

потенциал на не-елитарните системи за означаване (кино, фотография, 

реклама, мода). Много продуктивна за анализа на популярната култура е 

също така идеята идеята на френския структуралист, според която 

комуникацията в изкуството трябва да се третира по-скоро като израз на 

система, отколкото като творение на някакъв конкретен автор.   

Значителен принос за неутрализиране на добилите огромна популярност 

през 1960-те и 1970-те идеи на Хоркхаймер и Адорно има критиката към 

тях на Умберто Еко, който призовава за холистичен подход към 

човешката култура. Неговата крайна цел е анализът на конкретни и 

специфични структури и съдържания, характеризиращи популярните 

форми на комуникация. Целта му е да разработи сравнително 
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универсални критически критерии, които да дефинират културните 

артефакти както от високата, така и от популярната култура. По този 

начин би могло с по-голяма точност да се очертае спецификата на 

явленията от двете области и техните механизми на въздействие. 

Принципно значение за съвременните теории за популярната култура 

има  студията на Дуайт Макдоналд „Масова култура и средна култура“ 

(Masscult & Midcult) от 1960 г. “. Според него по-голямото търсене е 

основния фактор за възникването на един специфичен хибрид между 

високата и масовата култура, който той нарича „средна култура 

(„Midcult“). Тя не се конкурира с масовата култура, а корумпира 

високата, експлоатира постиженията на авангарда и функционира 

подобно на „кич за елита“ . Той настоява на функцията на културните 

критици като „охранители“ (gatekeepers) на вкуса, но в същото време е 

склонен да се довери и на интуицията и демократичната стойност на 

личните преценки относно културните факти. Изходът според него е в 

осъзнаването, че вече няма „Една Голяма Публика, а множество по-

малки, по-специализирани публики, които все пак могат да носят 

печалба“.  

Важно значение за сериозното изучаване на популярната култура има 

нейното налагане като академична дисциплина най-вече в американските 

университети от 1970-те години нататък. Принципно значение има добре 

мотивираният възглед на Хърбърт Дж. Ганс , че различията между 

високата и популярната култура са силно преувеличени, а сходствата - 

значително подценени.  Той задава също така изключително важния 

въпрос за смисъла и значението на популярната култура. Дали това е 

чисто комерсиално изфабрикувано занимание за свободното време, което 

влиза през едното ухо или око и излиза през другото, или пък отразява 

както повърхностните, така също дълбоко разположените, изявени и 

латентни предразположености, ценности, желания и даже нужди на 
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американското общество. Освен това: дали тя се създава от стремящи се 

единствено към печалба предприятия; или пък тези предприятия не 

стават често несъзнателни агенти на една култура в антропологически 

смисъл на споделени ценности или норми, които те трябва да се опитат 

да изразят, ако искат да ангажират вниманието на публиката и да 

реализират своите печалби? При всички случаи все по-категорично 

потвърждение намира идеята, че публиката пряко или косвено, в по-

голяма или по-малка степен участва във формирането на културата, 

предназначена за нея.  

Съществен принос за формиране на възгледите за популярната култура 

от втората половина на ХХ век имат британските учени от 

Бирмингамския Centre for Contemporary Cultural Studies (CCCS). 

Създаден в контекста на „новата левица“, първоначално CCCS поставя 

акцент върху популярната култура като отражение на присъщата на 

работническата класа борба за самоизразяване. Важен методологически 

фундамент за изследванията на културата в Бирмингамския център са 

идеите на италианския марксист Антонио Грамши. Въз основа на тази 

концепция Стюърт Хол и неговите колеги идентифицират културата като 

ключов инструмент за политически и социален контрол.  

От друга страна, необходимостта от критически анализ на татчеризма и 

неговото въздействие върху обществото и културата карат 

изследователите да се обърнат към наследството на Антони Грамши и 

неговата теория за хегемонията. Според Грамши властта на 

господстващата класа се крепи не само на насилие, но и на „съгласие“. 

Положението, при което е достигната достатъчна степен на съгласие, 

Грамши нарича „хегемония“. Но това не е застинало състояние, 

непоклатимо след като бъде постигнато, а деликатен и динамичен 

непрекъснат процес. Така според Бирмингамския център текстовете и 

практиките на популярната култура като резултат се движат между тези 
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два полюса – съпротива и съгласие, както и между дискурса на текста и 

дискурса на реципиента. Бирмингамци настояват категорично на 

възгледа на Бенямин, че значението на текста в културата се създава в 

много голяма степен при процеса на възприемане, а не при 

производството. 

Сред най-съвременните изследователи на популярната култура особено 

продуктивни са идеите на Джон Фиск и Ричард Шустерман. Фиск 

разработва оригиналната теза, че всяка култура може да стане популярна 

единствено в процеса на контакт с публиката и употреба. Популярните 

текстове са незадоволителни сами по себе си, те са по-скоро претекст и 

придобиват истинския си смисъл и въздействие в общуването си със 

своите реципиенти.  Популярните текстове са социално неопределени, 

което ги прави семантически отворени за различни видове прочити.  

Друг аспект на разграничението е комерсиалността. Според Джон Фиск 

популярната култура по принцип носи печалба за своите създатели, но за 

да защити своя популярен характер и конкурентноспособност, нейните 

продукти трябва да отчитат интереса на потребителите, на техните 

широкоразпространени масови вкусове и предпочитания. Фиск силно 

настоява както на принципа на удоволствието, с което е свързано 

консумирането, така също на свободния избор. Той не вярва в 

неограничените способности на културните индустрии да манипулират 

вкуса на своята публика. 

Шустерман от своя страна обосновава необходимостта от естетически 

анализ на популярната култура като доказва нейната художествена 

стойност и характеристики на високо изкуство въз основа на 

интерпретациите си на рап музиката и присъщата й култура. По 

същество той отказва правото на изкуството да бъде алтернатива на 

действителността и го призовава да бъде част от нея и да функционира 



 

22 

 

като жизнена среда. Според него съвременната естетика не може повече 

да определя себе си чрез противопоставянето си на популярната култура, 

отчитайки още повече, че дихотомията „високо/ниско“ в изкуството има 

исторически характер и вече е изчерпана.  

Изкуството и естетическото, подчертава Шустерман, не са универсални, 

вечни същности, а културни продукти, най-тясно свързани с 

променящите се социално-исторически условия. Той застъпва възгледа, 

че за да влязат в популярната култура, масово продуцираните 

художествени текстове трябва да са релевантни на непосредствената 

социални ситуация на различни групи свои потребители, трябва да бъдат 

„декодирани“, интерпретирани от определена позиция. 

Основното в идеите на всички разгледани автори е настояването при 

всички случаи  популярното изкуство да не се приема безкритично. То 

предлага в изобилие от образци, които са незадоволителни в естетически 

план и могат да имат негативно социално въздействие, когато се 

консумират в пасивен, безкритичен модус. В същото време то  изпълнява 

значителни социално-познавателни и рекреативни функции.  То 

кондензира в много голяма степен актуалния всекидневен опит и създава 

прекрасни възможности за комуникиране на идеи, модели за поведение  

и възприемане на действителността. 

Във втори раздел „Развитие на теориите за публиките“ (стр. 67-104)  се 

разкрива еволюцията на филмовата публика, както и на методологията 

на нейното изучаване. Оказва се, че именно общуването  с образците на 

популярното изкуство са в основата на процеса за формиране на 

хомогенна, отзивчива и преданна публика, без което киното не би могло 

да се наложи като изкуство и като медия. Изучаването на предфилмовите 

спектаклови публики на базата на добре проученото историческо 

развитие на американския театър и шоу бизнес от средата на ХIХ век до 
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възникването на класическия холивудски индустриален модел в края на 

1920-те години разкрива голямата приемственост и интензивното 

заимстване на техники и принципи на организация от страна на киното.  

То идентифицира стремежите на всички социални групи към 

леснодостъпно, но в същото време диференцирано развлечение. 

Нарасналия интерес към развлечението е главен фактор за неговото 

организиране на индустриален принцип, което се състои във високата 

степен на професионализиране на всички компоненти (включително 

продукция и реклама).   Благодарение на „среднообхватните 

изследвания“ от 1970-те и след това много добре е проучена еволюцията 

във вкусовете и стереотипите на ранната филмова публика, както и 

пазарното поведение на филмовите предприемачи, които свързват своя 

успех с адекватното взаимодействие с филмовите зрители.   

Именно засиленото потребление на филмовото зрелище е факторът, 

който води до промените в системите на производство и 

разпространение.  За да задоволяват интереса на своите зрители, 

стационарните кинозали изискват много по-ритмични доставки на нови 

филми. Това налага увеличаване на производствените капацитети, но и 

много по-отчетлива жанрова и продуктова диференциация, тъй като 

публиката вече не се задоволява само с техническата и атракционна 

новост на киното, а преценява неговите качества като спектакъл и сюжет.  

Основен фактор за налагането на киното като най-популярното 

развлечение е победата на пълнометражния филм като най-предпочитан 

формат. Голямото предимство на киното пред живото представление се 

оказва възможността за неговото лесно комерсиално разпространение 

при стандартизирано качество.  Независимо от по-високата си цена 

прожекциите на пълнометражни филми в много по-големи и по-луксозно 

обрудвани зали печелят битката с евтините кина (известни под името 

„никелодеони“) , които показват програми от късометражни филми.  
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Много важен фактор за завоюваната популярност от киното е неговото 

съобразяване с вкусовете на женската аудитория. Именно тази негова 

характеристика (заедно със значително по-ниските цени от театъра) му 

позволява да се превърне в най-предпочитаното семейно забавление. 

Киното едва ли би оцеляло и запазило своето влияние върху толкова 

голяма аудитория, ако не се съобразява, изучава и следва нейните 

очаквания и търсения. Колкото и да е обвинявана тя заради своя лош 

вкус, недостатъчна необразованост или своенравност, именно публиката 

осигурява финансово развитието на филмовата индустрия и налагането 

на киното като социално значимо средство за общуване. 

По-високите разходи за производство променят и характера на 

дистрибуцията: продажбата на копията на филмите, се заменя с тяхното 

отдаване под наем. Това има като следствие много по-интензивната 

смяна на филмовите програми и много по-голяма ефективност на 

инвестициите на кинозалите в нови филми.  На тази основа се променя и 

статутът на филмовата дистрибуция, която се очертава не само като 

посредник между кината и създателите на филми, но и ключов фактор за 

проучването и въздействието върху вкуса на публиката.  Показателно е, 

че всички основатели и собственици на големите холивудски студиа са 

или бивши притежатели на вериги от киносалони, или 

филморазпространители. Именно те гарантират, че вкусовете на 

публиката, характерът на потреблението ще намерят максимално 

съответствие в произвежданите филми.    

От 1920-те години нататък филмовата посещаемост придобива все по-

структуриран вид. Кинопоказът е организиран така, че филмите се 

представят стъпаловидно според престижността на киносалона, 

определяна от дистрибуторите на база реализираните приходи. Важен 

фактор за този тип разпространение е, че то се извършва с филмови 

копия, които трябва да бъдат свалени от предходния екран, за да се 
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покажат на следващия по ранг във веригата. Това налага внимателно 

планиране движението на филмите, което се осъществява чрез преговори 

в далечна перспектива между разпространители и собственици на 

киносалоните. Големите студиа вече са развили в значителна степен 

своята вертикално интегрирана структура, която означава не само 

собственост върху  производството, разпространението и кинопоказа, но 

и тяхното синхронизиране и взаимна обвързаност. Това означава, че се 

произвеждат единствено филми, за които има не само гарантирана 

публика, но и залите за тяхното показване са запазени още преди самите 

филми да са създадени. На този принцип се създава класическата 

холивудска олигополна система, която се оказва важен фактор за 

развитието и световната доминация на популярното американско кино.   

Освен изграждането на вертикално интегрирана система холивудските 

компании полагат огромни усилия за усъвършенстване на всеки отделен 

неин компонент. Филмопроизводството се организира на принципа на 

една специфична поточна линия, с висока степен на творческа и 

професионална специализация във всеки от нейните етапи: разработване 

на сценарий, кастинг, създаване на декори и костюми, снимачен процес, 

монтаж  и т.н. Разпространението разработва оригинални форми за 

реклама и ПР и в същото време прилага агресивни методи за разполагане 

на заглавията в киносалоните. Те се изразяват в принуждаване на техните 

собственици да сключват договори за показ на филми, без да са ги 

гледали, или в големи пакети, където редом със сигурните хитове 

присъстват и не толкова обещаващи продукции.  Кинозалите се 

превръщат в бляскави кинодворци с впечтляваща обстановка, 

изключително обслужване и богата артистична програма, допълваща 

филмовата прожекция.   Подобни търговски практики са свидетелство за 

високата степен на индустриална организация на кинобизнеса, който си 

гарантира високи приходи независимо от това как публиката ще 

възприеме произведените филми.  
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Въпреки това след средата на 20-те години на ХХ век холивудски студиа 

започват постепенно да разработват собствени „вътрешнофабрични“ 

методики за изучаване и изпреварващо удовлетоворяване вкуса на 

зрителите. Принципът на вертикална интеграция на филмовата 

индустрия създава много добри възможности за непрекъснато доставяне 

до студийните шефове на полезна информация за поведението на 

зрителите и в същото време позволява с различни средства да се влияе на 

техните нагласи. Най-напред сценариите се обсъждат от голям екип 

редактори, сценаристи и разнообразни консултанти. След това 

полуготовите филми се подлагат на различни предварителни прожекции 

със случайна или специално подбрана тестова публика. 

След Втората световна война науката, най-напред във Франция започват 

да се разработват обективни (независими от филмовите студиа) и 

проникващи дълбоко методики за изследване на публиките. Сред тях 

водещо място заема школата на френската филмология и нейният най-

ярък представител  Едгар Морен.  Според нея различните аспекти на 

киното се поддават на изследване само при тясното взаимодействие 

между социалната психология и социологията. 

Разсъжденията на Морен ни убеждават, че един от най-обективните 

източници за получване на обективна информация за нагласите на 

филмовата публика са всъщност данните за продадените билети. При 

добър анализ от седмичните информации за  посещаемостта в 

киносалоните може да е извлече значителен обем от информация, който 

се отнася не само за степените и начините на гледаемост на конкретните 

заглавия, но и за динамиката на зрителското поведение в по-големи 

отрязъци от време, в конкретни периоди от годината или седмицата, 

както и по отношение на определени жанрове и стилове кино. 

Филмологията обосновава идеята също така за важността на 

демографския профил на публиката за определяне характера на най-
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успешните филмови теми и сюжети. Морен очертава и три основни 

тенденции, които характеризират отношението между киното и неговата 

публика: към универсалност, към стагнация и към непостоянство и 

кризи. 

Важен фактор за разработване на модерни методи за изучаване на 

филмовата аудитория има също така бурното развитие на електронните 

медии през втората половина на ХХ век. Първоначалнo тези студии 

разглеждат обществото като съставено от изолирани индивиди, които са 

лесно податливи на медийните послания. Франкфуртската школа 

представя въздействието на медиите като хиподермична спринцовка, 

чрез която медийното съдържание безпрепятствено се инжектира в 

съзнанието на публиката и става част от неговите възгледи и модели на 

поведение. През този период обект на изследване са на първо място 

самите текстове, в които не е трудно да се намерят съответните послания 

и техники на въздействие в тази посока. Постепенно обаче с преместване 

на акцента върху изучаване на аудиторията и създаване на инструменти 

за измерване на ефекта от медийните послания върху нея започва да 

става ясно, че медиите имат относително слабо въздействие за 

формирането на индивидуални възгледи и нагласи.  

Именно въз основа на новите научни практики се променя парадигмата и 

от изследване на това как медията въздейства на публиката се преминава 

към изучване на формите, по които публиката използва медията за 

удовлетворяване на своите потребности.  Като нов подход в динамиката 

на отношението публика-текст се предлага моделът на “ползата и 

удовлетворението“ (Uses and Gratification model). Тази концепция 

подкрепя хипотезата, че медиите съвсем не въздействат толкова 

манипулативно, колкото се приема..  
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Идеята за активността на потребителите по отношение на избора и 

интерпретации на съдържанието се реализира във възгледа на Ендрю 

Харт, че „значението не се крие в текста, а в прочита“. Взаимодействието 

на публиката с текста „внася“ в него значения, които оказват влияние на 

смисъла, който тя „изнася“ от него.  Затова авторите (и продуцентите) 

трябва да положат усилия, за да разберат механизмите, по които 

публиката конструира значенията и извлича смисъла, и да могат 

впоследствие да организират своите текстове така, че зрителите да 

открият в тях онези значения, които създателите искат.   

Важен принос за разбиране на съвременната публика придобиват 

различните видове емпирични исторически изследвания на аудиториите. 

Робърт K. Алън идентифицира четири главни изследователски области: 

кинопоказа, рецепцията, социалния състав и дискурс, ходенето на кино 

като социална практика. В основата и на четирите е „разработване на 

теория, активирана от контекста, като алтернатива на моделите, 

основаващи се на текста, характерни за традиционното кинознание“. 

(Staiger  1992: 57). Едно от важните открития, постигнати по този начин, 

е осъзнаването, че зрителите за разлика от критиците и други експерти 

подхождат към текста не статично, а игрово, необременени от 

предразсъдъци и особени ритуали, като вземат това, което им харесва и 

пребрегват онова, което не ги интригува.   

Ключово значение в тази връзка след 1970-те придобива въпросът за 

„удоволствието“, който се превръща в централен  за понятието 

„зрителство“.  Внимателното наблюдение и самонаблюдение е накарало 

всеки опитен зрител да забележи, колко противоречиви импулси 

съставят удоволствието.  В него се срещат „високото“ и „ниското“, 

рационалното и чувственото, критичното и безкритичното. „Една част ни 

кара да мислим и да анализираме, а друга - да реагираме и забравяме 

(къде се намираме).“ (Mayne 1993: 2). Никой текст няма само едно 



 

29 

 

единствено значение и един единствен начин за интерпретация. Той по-

скоро е зареден с диапазон от възможности, които са определят както от 

самия текст, така също от неговата публика. 

Една от най-радикалните посоки за преосмисляне на киното и най-вече 

на моделите на общуване с него е следствие от интереса на културната 

теория и нейните изследвания към ежедневния живот. Най-близката до 

киното област, в която се откриват подобен тип взаимоотношения, е 

връзката между телевизията и всекидневието. До голяма степен 

съвременното ходене на кино е повлияно много силно от 

трансформациите и стереотипите на днешното общуване с културните 

ценности в контекста на новата медийна среда, която освен телевизията 

включва още видео, интернет, мобилни комуникации. Филмовата 

култура прониква в ежедневния живот през всички тях и се отразява 

много силно на класическия модел за гледане на кино в специално 

устроените за целта публични пространства. 

В тясна връзка с тези процеси е идеята на Пиер Бурдийо, че 

съвременното кино е поле на културно производство, в което се 

проявяват социалните различия. Той твърди, че „човек не може да 

разбере напълно културните практики, докато „културата“, в 

ограничения, нормативен смисъл на обичайното използване, не се сведе 

до „култура“ в антропологическия смисъл и развитият вкус за по-

изискани обекти не бъде съотнесен с елементарното усещане за вкуса на 

храната. (Bourdieu 1984). Според него всяко гледане на кино или 

телевизия представлява активен процес на интерпретация, който зависи 

от предварително наличните културна компетентност и нагласи на 

публиките. Те декодират текстовете не само въз основа на своите 

очаквания и знания, с които се срещат с филма, но и реагират спрямо 

него на базата на своите предразположености. „Начинът, по който 

културата се придобива, произтича от начина, по който тя се използва “ 
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(Bourdieu 1984). Според френския социолог популярният вкус 

систематично редуцира нещата от изкуството до нещата от живота. Той 

настоява, че по принцип вкусовете са социално обусловени и обектите на 

избор за консуматорите рефлектират една символична йерархия, която е 

определена и поддържана, за да се закрепи дистанцията и 

разграничението между различните класи на обществото. 

В този смисъл едва ли поведението на филмовата публика може да бъде 

разбрано без да се позовем на съвременните теории за консуматорството. 

В исторически план киното възниква в края на ХIХ век във връзка със 

специфичното развитие на капитализма. Една от характерните му черти 

по това време е оформянето на нова култура на потреблението, която се 

свързва не само с възникването на нов свят на консуматорски стоки, 

насочени към средната класа чрез големите универсални магазини, но и 

чрез налагането на цяла серия от популярни забавления. Едва през 1960-

те и 1970-те терминът придобива негативният нюанс, с който го 

свързваме и днес като синоним на прекомерно, до голяма степен 

самоцелно потребление. 

Според Стюърт Юън („Captains of Consciousness: Advertising and the 

social roots of the consumer culture“, 1976), капитализмът успява да реши 

известни свои вътрешни проблеми не само като укротява някои 

радикални работнически искания, но и като постига внедряване на 

консумативната култура в работническата класа. По подобен начин 

киното също се асоциира с консумативната култура и търпи обвинения 

за главната си роля в процеса, който води до дерадикализация на 

работническата класа. 

Проблемът се усложнява допълнително от неадекватното разбиране на 

дейностите, свързани с гледането на кино или телевизия. Филмовата и 

телевизионната критика, когато иска да ги охарактеризира негативно,  
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често назовава тези дейности като форми на консумация. Това се 

основава на фундаменталното объркване между два момента – този на 

придобиването /purchase/ и на усвоявянето /appropriation/. Тяхното 

разграничаване подсказва, че едва ли е възможно, да се постигне 

директен, пълен и еднозначен контрол върху консумацията. Т.е. да 

насочваш и владееш процеса на консумацията като „придобиване“ не 

означава автоматично да я направляваш и като „усвояване“. С една дума, 

даже да подтикнеш хората да си купят билет за определен филм, не 

означава, че можеш да ги накараш да го харесат или пък да го 

възприемат по точно определен начин. 

Нестандартни и в същото време стимулиращи са идеите в есеистичната 

студия от 1969 г. на американската кинокритичка Полин Кейл „Боклук, 

изкуство и киното“. (105-112). В нея тя не противопоставя изкуството на 

развлечението, а категорично обосновава своя възглед, че не може да 

съществува изкуство, което не създава удоволствие за своята публика. В 

основата на възприемането на филма стоят емоционалните реакции и те 

могат да изострят, а не да попречат на критическото мислене. Кейл 

вярва, че хората могат да харесат един филм заради множество дребни 

елементи в него, които наистина са добри и въздействат, независимо че 

ни изглеждат далече от същността, от темата и идеята му. В същността 

на филмовото преживяване стремежът към общуване и част от смисъла 

на филмите е да създават проекционно поле, в което да видиш и да 

изпиташ това, което те вълнува, което е част от твоя живот, на екрана.  

Основен естетически принцип във възгледите на Полин Кейл е, че 

изкуството не е животът. Хората, които влизат в кинозалата не се 

интересуват от изкуството, а какво ще им каже филмът за техния живот и 

за тях то е по-важно от това дали филмът е изкуство или не. „По-добре 

живот, отколкото изкуство, имитиращо живота.“ Според Кейл тайната на 

контакта между филма и зрителя не е в материалната стойност, нито в 
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техническото майсторство, а в емоционалната връзка, която се създава. А 

тя не зависи нито от парите, нито от владенето на филмовите похвати. 

Основното за нея е да говориш на своя събеседник неща, които го 

интересуват, по начин, който той разбира, и най-важното – като 

въздействаш на чувствата му. В същото време знаем, че това, което 

винаги ни интерсува най-силно, са човешките взаимоотношения. Защото 

ние сме хора и искаме да разберем как постъпват себеподобните ни в 

ситуации, които могат да случат и на нас. Онова, което остава след 

филма най-дълбоко в зрителя, не е режисьорското умение, а човешките 

постъпки и реакции на героите на екрана. С това разбира се, Кейл не 

иска да каже, че всички евтини и лошо направени филми могат да 

постигнат този ефект, а просто че размерът на бюджета и степента на 

професионалното умение не са определящи. 

Филмите ни осигуряват бягство от действителността. Това не значи само 

пребиваване в далечни страни и епохи или в несъществуващи светове. Те 

ни освобождават от задължението непрекъснато да бъдем добри, 

дисциплинирани и отговорни. На всеки му се иска да прекрачи за кратко 

отвъд разрешеното, да предизвика малко разтоварващ хаос, защото това 

означава риск, а поемането на риск вдига адреаналина. Филмите 

осигуряват това преживяване безопасно и безболезнено. В широкия 

смисъл на думата това е един от най-сигурните начини да спечелиш 

зрителите. „Безотговорността е част от удоволствието във всяко 

изкуство“. (Kael 1996: 209). 

Способността на киното да представя действителността толкова близо до 

нейната автентична форма, го прави особено достъпно за публиката и 

определя неговата способност да въздейства. В същото време то разчита 

на устойчивия стереотип, според който хората отиват на кино, за да се 

забавляват. Ако те открият там и някакво изкуство, няма да се разсърдят, 

но ако бъдат лишени от развлечението си, ще бъдат много разочаровани. 
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Зрителят, особено съвременният, е много чувствителен към опитите да 

го манипулираш, че вместо развлечение, ти му даваш нещо „много 

повече“: важно послание, висока художественост, дълбоки откровения.   

В четвърти раздел на първа глава е направен обзор на българската научна 

литература по темата (113-121). Разграничени са приоритетите, които 

характеризират изследванията на популярното изкуство и зрителския 

успех преди 1990-а и след това предвид радикалната промяна на 

идеологическата рамка при анализа на предназначението на изкуството и 

на отношението между изкуството и публиката.  Посочено е заявеното 

пред 1989 г. разграничение  между два вида „масова култура“: една, 

типична за капиталистическите отношения, и друга, характерната за 

социалистическото общество, наречена „култура на масите“. 

Отбелязани са авторите, които първи въвеждат социологически и 

културологични подходи в българското кинознание преди 1990-а година: 

Иван Стефанов, Огнян Сапарев, Ивайло Знеполски. Подчертано е 

голямото значение на дейността на Центъра за социологически 

проучвания към Държавно обединение „Българска кинематография“ и са 

споменати поредица от публикации въз основа на матриали от Центъра в 

списание „Киноработник“ (1980-1982). 

Изяснено е в най-общи линии как процесите на промяна на 

икономическия и политически модел в България след 1989 г. и дълбоката 

трансформация в българската филмова индустрия се отразяват на 

изследванията на популярната култура.  Нападателно-негативният тон по 

отношение на популярната култура и капиталистическите методи за 

културно производство е заменен от анализ и задълбочаване в 

същностния характер на явленията. Радикално е преобърната 

интерпретацията на понятието „културна индустрия“ – от крайно 

отрицателно като инструмент за контрол и манипулация (под вляние на 



 

34 

 

идеите на Хоркхаймер и Адорно) преди 1989 г. до напълно положително 

– като динамичен сектор, предлагащ изобилие от работни места с висока 

добавена стойност. Благодарение на поредица от публикации в списание 

„Кино“ в началото на 1990-те се обръща внимание на нова среда за 

създаване и функциониране на филма не толкова като художествено 

произведение, а като икономически обосновано начинание. 

Фундаментално значение за оформяне на новите изследователски 

перспективи има научният принос на Александър Янакиев. Той 

интерпретира историята на българското кино от неговото зараждане до 

началото на ХХI век като единство на художествени, икономически и 

институционално формиращи го факти. Янакиев винаги е настоявал да се 

разглежда развитието на националното кино като единен постъпателен 

процес, без да се абсолютизират определени събития или явления, а да се 

търси тяхната логика и смисъл в по-широк исторически и обществен 

контекст. Съществен принос за налагане на научна методология в 

изследването на индустриалната природа на киното имат Михаил Мелтев 

и Владимир Игнатовски. Интересни актуални аспекти на проблемите на 

филмовата комуникативност и на отношението кино и зрител предлагат 

Мая Димитрова и Петя Александрова. Важно значение имат също така 

някои нови разработки на Иван Стефанов по отношение проблематиката 

на популярните изкуства и социологическите подходи за изследване на 

художествените феномени. Идеите за популярната култура намират 

особено плодотворни интерпретации сред изследванията в областа на 

музикознанието. Особено продуктивни са идеите на Клер Леви, която 

категорично отказва да квалифицира популярното в контекста на 

ценностно-смислови опозиции. Според нея в съвременната култура „с 

демократизацията на обществата понятието популярно придобива 

ценностно неутрални (в смисъл на "широко разпространено"), както и 

позитивни значения (в смисъл на "широко харесвано"). 
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Във втора глава “Филмова индустрия и кинобизнес“ (122-153) са 

систематизирани факторите, свързани с принципите за организация и 

функциониране на киноиндустрията, които оказват влияние върху 

зрителския успех на един филм. Подчертан е системният характер на 

тези фактори, които не могат да се компенсират с вдъхновение, бизнес 

нюх или мениджърска изобретателност.  

Мерките за избягване на несигурност и риск, които имат принципно 

значение във всяко икономическо начинание, имат още по-силно 

влияние върху процеса на вземане на решения във филмовата индустрия. 

В нея има много високи разходи, свързани с производството на един 

оригинален продукт, и относително ниски вложения, свързани с 

репродуцирането му и „доставката на продукта“ до всеки отделен 

потребител.  В същото време за разлика от други търговски дейности тук 

цената, заплащана от крайния потребител, играе ограничена роля в 

конкуренцията между различните участници на пазара. Отказът от 

ценова диференциация е изцяло в полза на потребителя и стимулира 

конкуренцията по отношение на по-високо качество на продукцията. 

Именно това е главната причина в основата на кинобизнеса да залегне 

стремежът към зрителски успешни филми, т. нар. „хитове“. Тяхното 

преследване води неизбежно до голямо натрупване на пропуски, а оттук 

неминуемо следва високата несигурност на търсенето, която е 

определяща специфика на кинобизнеса. 

Систематизирани са причините, специфични за различните етапи, през 

които преминава филмовият продукт от идеята до крайния негов 

потребител, които характеризират неговия рисков характер. Сред тях са: 

сложното измерване на удовлетвореността на зрителя;  дългият цикъл на 

производство; финансиране и гарантиране на „паричния поток“ във 

времето; контрол върху бюджета; непредсказуемост на поведението на 

публиката при стартирането на филма в кината. 
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Осъзнаването на рисковете винаги е свързано с разработване на 

стратегии за тяхното избягване. Едно от ключовите понятия в този 

смисъл е понятието за „новост“, стремежът към уникалност. От една 

страна, това е гаранция за силния интерес, в същото време хората са 

колкото заинтригувани от новото, също толкова се страхуват от него или 

по-скоро от разочарованието, което го съпътства. Подобна стратегия, 

която едновременно се опитва да неутрализира риска и в същото време 

го засилва е ръстът на филмовите бюджети. По правило се смята, че 

филмите с големи бюджети са по-успешни. В същото време най-

големите провали са именно скъпи филми, които не са успели да 

оправдаят размера на вложените средства.  

Някои от изследователите не се доверяват на още една класическа 

стратегия за преодоляване на риска, която е свързана изучаването на 

публиката. Според Де Вани и Уолс „кинопубликите правят хитовете и 

провалите не като разкриват предпочитанията, които имат, а откривайки, 

сами за себе си, какво всъщност харесват.“ (De Vany/ Walls 1996: 1439) 

Публиката рядко знае предварително какво ще й хареса, тя решава едва 

след като види филма. Но това не отменя значителната работа по 

разработване на рекламна и маркетингова стратегия, която ще подготви 

по най-добрия възможен начин срещата на зрителя с филма. Тя започва 

още на етапа на писане на сценария и подготовка за реализация, когато 

се комбинират ключовите съставки, които ще гарантират зрителския 

успех: избор на тема и жанр, добре разработен сценарий, точно подбрани 

актьори (най-добре звезди), които ще подсилят идентификацията на 

публиката с героите и сюжета.  Успоредно с тези дейности, свързани на 

пръв поглед само с производството, се структурира и същинската 

разпространителска кампания, която започва много месеци преди 

излизането на филма на екран.  
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През последните 40 години ключов елемент в разпространителската 

кампания, който съдейства много силно за намаляване на несигурността, 

е броят на киносалоните, в които излиза филмът през премиерната 

седмица. Това решение, подкрепено с масирана реклама, гарантира 

максимално добър старт на филма и създаване на „вълна“ на зрителския 

интерес, която да увлече и следващите първоначално не толкова 

ентусиазирани филмови почитатели. В същото време обаче тази 

стратегия отново е свързано с увеличаване на разходите (за реклама, 

логистика и т.н.) и оттук води до нарастването на риска. Редките случаи 

на свръхвисока възвращаемост пък се превръщат в аргумент за нова 

ескалация в размерите на филмовите бюджети и следващи още по-

масирани рекламни и разпространителски кампании. 

В следващия параграф „Стратегически предимства на американската 

филмова индустрия“ (132-136) е разгледано превъзходството в контакта с 

аудиторията, което притежава една индустрия, ориентирана към 

печалбата, в сравнение с такава, която разчита на публично финансиране. 

В основата стои фундаменталният възглед, че филмите не се правят с 

амбицията на високото изкуство, а с намерение да забавляват публиката. 

В този смисъл американското и европейското кино са много различни, 

защото в Европа водеща е идеята за филма като изкуство, а 

развлечението и комерсиалният елемент са подчинени, дори съзнателно 

изключвани от областта на културата въобще. Внимателният прочит на 

историята ще покаже, че онова, което подготвя стилистичното 

обновяване на европейското кино в края на 1950-те и началото на 1960-

те, всъщност е жизнеспособно кръстосване на гените на масовото 

популярно кино с високото изкуство.  

Когато говорим за стратегическо предимство на американското кино, 

трбва да имаме предвид, че става въпрос за комплексна поредица от 

едновременно действащи фактори. Огромното предимството на САЩ е в 
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съчетанието на чисто географско-историческите дадености с много 

високата степен на социално-икономическо развитие. От друга страна 

американското кино успешно решава много специфични проблеми през 

първите десетилетия от своето развитие заради изключително 

разнородната си в културно, религиозно и образователно отношение   

публика.  През последващите десетилетия и до ден днешен 

американският киноекспорт се характеризира с много ниски „културни 

загуби“, защото филмите вървят “в комплект“ с цяла поредица световни 

културни феномени от сферата на популярните изкуства, медиите, 

лайфстайла и др. На тази основа киното експлоатира и предимството на 

английския, който се превръща в неформален световен език, а хората, 

които го разбират и използват, живеят в някои от най-богатите страни. 

Голямата сила на икономиката и непрекъснатият приток от средства 

както от външния, така също от вътрешния пазар дават възможност за 

много бързо внедряване на всяко технологично нововъведение. Това дава 

конкурентни предимства на американското кино пред останалите страни 

филмопроизводители, а в същото време служи като икономическа 

бариера за навлизането на нови „играчи“ на полето на световното 

филмово бизнес съревнование. 

В най-голяма степен стратегическото предимство на американската 

филмова индустрия се дължи на изграждането и непрекъснатото 

усъвършенстване на нейната структура и организация. В своята същност 

това е съчетанието „между малко на брой, могъщи разпространителски 

компании и обвързаната с тях силно фрагментирана творческа 

периферия.“ (Vogel 2004: 94) Тази периферия включва многобройни, 

непрекъснато конкуриращи се създатели на съдържание, 

високоталантливи представители на творчески професии и технически 

кадри с голям професионализъм и производствен опит. Подобен 

икономически модел, в който основната регулативна функция за обема 
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на предлаганото съдържание изпълняват големите дистрибуторски 

компании, годишно разпространяващи около 150-180 заглавия, не 

позволява създаването на необозримо количество филми, които взаимно 

биха си пречили в достигането до по-многобройна публика. ( В много 

отношения този модел се различава драстично от структурата на 

европейския филмов бизнес, където компаниите, създаващи съдържание, 

се опитват да контролират проекта от начало до край. Това води до 

прекомерна наситеност с продукти и играчи, като основната битка се 

води не за вниманието на публиката и успех на пазара, а за достъпа до 

публично финансиране.)  

Ключов фактор за постигане и развиване приемуществото на 

американския кинобизнес е вертикалната интеграция, която 

представлява стриктурният и организационен принцип на класическия 

Холивуд и на американската филмова индустрия въобще. (136–140). В 

оригиналната си форма вертикалната интеграция означава комбинация и 

много тясна взаимна обвързаност на производство, разпространение и 

кинопоказ в рамките на една компания. От една страна, тази форма на 

организация гарантира, че произведените филми ще намерят достатъчно 

на брой добри екрани, за да постигнат планираните приходи. В същото 

време институционализираното още на най-ранен етап общуване между 

продуцентския и разпространителския означава цялостното оформяне на 

проекта да бъде съобразено с най-актуалните нагласи и динамика на 

филмовата публика.  

Много поучително е, че първите варианти на вертикална интеграция във 

филмовия бизнес са разработени от големите френски компании „Пате“ 

и „Гомон“ в края на първото десетилетие на ХХ век. Американските 

компании бързо възприемат този модел, но го прилагат много по-

агресивно. Една от причините е, че в основата на изграждането на 

вертикално интегрирания фирмен комплекс, застават компании, които 
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идват от сферата на кинопоказа. Те са изградили корпоративната си 

култура на базата на един силно конкурентен пазар и стратегии за 

непрекъсната експанзия чрез придобиване на все нови и нови обекти и 

разширяване на мрежата си от киносалони. На следващия етап те 

прибавят към структурите си продуцентски студиа, а за пласмента на 

своята продукция създават и собствена дистрибуторска мрежа. 

В съвременния си вид обаче вертикалната интеграция може да 

функционира и без формално строго фирмено обвързване. В центъра на 

актуалната организация на кинобизнеса застава т.нар. „студио“, което е 

наследник на вертикално интегрираната компания от 30-те години 

периода на разцвета на Холивуд, но в момента изпълнява функциите на 

основен инвеститор и дистрибутор. Опитът и традициите на „мейджър“-

компаниите им позволяват да гарантират акумулирането на приходи от 

проекта по една дълга в наше време верига от различни форми за 

допълнителни постъпления от видеоразпространение (DVD, blue-rye, 

VoD), различни типове телевизия (платена, ефирна, нискобюджетна 

кабелна и др.), интернет и т.н. 

Възникнали като фамилни предприятия на своите основатели големите 

холивудски студиа днес са се превърнали в мултинационални 

конгломерати. Освен филмово разпространение и финансиране на 

кинопроекти, те притежават телевизионни канали, кабелни мрежи, 

издателски къщи. По този начин структурата се допълва от хоризонтална 

интеграция, която позволява да се използват медиите, които 

принадлежат към конгломерата, като активни участници в маркетинг 

кампаниите на филмите. Заедно с това оригиналните материали (комикс 

поредици, книги, статии в списания, видео игри, телевизионни сериали и 

други сюжети), продуцирани и разпространявани от тези медии, служат 

като основа за филми на студиата. 
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Сърцевината на съвременната бизнес стратегия на Холивуд е 

производството на блокбастъри – модел, копиран и от всички останали 

производители, които се стремят към максимална популярност на своите 

филми. (140 -143) Малка част от истината е, че блокбастърът 

задължително е високобюджетна продукция; той е просто филм, който 

носи извънредно големи приходи. Поставянето на знак за равенство 

между висок бюджет и блокбастър-ефект се налага впоследствие, 

особено през 1990-те и следващите десетилетия. 

Онова, което оформя облика на блокбастъра в края на 1970-те и го 

отличава от стандартизираната, типична за телевизията, форма на 

развлечение, повтаряща модела на предвоенното филмово производство, 

е специфичната продуктова диференциация. Докато телевизията 

разработва по онова време строго демографски таргетирано шоу – детски 

програми, сериали за домакини, предавания за мъже, тийнейджъри или 

тийнейджърки, Спилбърг и Лукас формулират тотални филмови 

концепции, в които има за всекиго по нещо – екшън, комедия, семейно 

развлечение, мелодрама, популярна наука, преплетени в органична 

амалгама. Тази концепция създава особена съпричастност на големи 

групи хора към поредния филмов спектакъл, предназначен за цялата 

нация, и този общ дух лесно увлича дори колебаещите се, не толкова 

редовни филмови зрители. 

Други много съществени характеристики на блокбастър продуктовата 

стратегия са променения дистрибуторски модел, принципно новия тип 

маркетинг и силния акцент върху мърчандайзинг дейности, които 

придружават излизането на филмите на екран. Най-характерната новост 

в начина на разпространение е стартирането на филмите на внушителен 

брой екрани, което е израз на желанието максимално бързо да се 

възстановят вложените средства. Блокбастър моделът на практика 

формира и съвременните разбирания за кинопоказ – на мястото на 
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предишните отделностоящи кинотеатри се появяват многозалните 

кинокомплекси, разположени най-често не в централните градски части, 

а в новопостроените в предградията търговски центрове.  

Новата разпространителска стратегия, ориентирана към блокбастерите, 

значително скъсява периода на престой на филмите в кината и прави 

много по-важен моментът на премиерата. Създават се модели за 

стартиране на дадени жанрове и типове филми в точно определен период 

от годината, като приоритет за блокбастърите са сезоните на 

ученическите ваканции и отпуските, когато благодарение на 

интензивната реклама те могат за кратко време да бъдат видяни от 

максимална публика. Ситуирането на кинопреживяването в популярните 

шопинг центрове стимулира допълнително търговските партньорства 

между филмите и най-популярните марки в рамките на производството 

или кинодистрибуцията.  

Във втори раздел от втора глава е разгледан дуализмът на  „културно“ и 

„комерсиално“ в съвременните европейски културни политики (143-153). 

Като не се премълчава дуалистичната (едновременно културна и 

индустриална) природа на сектора, целта на регулацията на ЕС е 

едновременно да се стимулират неговата конкурентноспособност и в 

същото време да се подкрепят културните му измерения. 

Обстоятелството, че културните индустрии, сред които и киното, са 

важни както в културен, така също в икономически план се оказва 

източник на много сериозно напрежение между креативността и 

комерсиализма.  

Въпросът се изостря особено при така нареченият „уругвайски“ кръг на 

преговорите за GATT (General Agreement on Tariffs and Trade ), които 

Световната търговска организация провежда през 1993. САЩ настояват 

за окончателно отваряне на аудиовизуалния пазар, което означава 
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премахване на националните защитни мерки и субсидии за европейското 

филмово и телевизионно производство. Европейските страни начело с 

Франция виждат в това желанието на САЩ да си осигурят пълна 

доминация на европейския пазар и категорично му се противопоставят. 

Основният аргумент е т. нар. „културно изключение“, т.е. културата не е 

стока като всички останали и националните държави имат право да 

създават специфични непазарни режими за защита на своето културно, в 

частност аудиовизуално, производство. 

Ситуацията се усложнява още повече с издигането на културното 

разнообразие до конституционна цел на ЕС през 2004 г., без в същото 

време да се уточнява как трябва да се разглеждат културните ценности, 

когато те влизат в конфликт с други, много по-непосредствено валидни 

цели на ЕС като икономическия растеж или пазарната интеграция. 

Дълбоката философия на стремежа за икономическо стимулиране на 

художествената дейност е да се компенсират ограниченията на слабите 

пазари и да се засили конкурентноспособността на продуцентите, 

работещи в тях. В същото време тенденцията за засилено търговско 

присъствие на европейски филмов и аудиовизуален продукт има за цел 

подкрепа на националните и общоевропейски публики, процес, който 

има значително социално измерение и пряко стимулира националната 

идентичност и националното самочувствие. 

Без съмнение Комисията и европейското законодателство не искат да 

премахнат хоризонталното измерение на противоречията между 

комерсиалните и художествените аргументи вътре в сектора. Очевидно 

европейското законодателство не иска да вземе страна и да даде 

приоритет на едната от двете концепции. То разчита всяка страна да 

намери собствен модел за хармонизиране на тези противоречащи си 

нагласи, като не нарушава баланса им. 
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Макар че европейската позиция по време на Уругвайския кръг на 

преговорите за ГАТТ побеждава, още следващата година се появяват 

анализи, които разкриват, че онзи който е спечелил най-много от 

създаването на единния европейски аудиовизуален пазар (тогава все още 

от 12 страни) е американската развлекателна индустрия.  За по-малко от 

десет години между 1984 и 1992 г. американците са увеличили 

продажбите си на аудиовизуални програми в Европа от 330 милиона 

щатски долара на 3.6 милиарда. В същото време, ако в средата на 1960-те 

години американските филми представляват 35 % от европейския 

кинорепертоар, а европейските – 60 %, през 1993 в повечето страни от 

Съюза американските филми са 80% от асортимента, а някъде достигат и 

до 90 %.   

През тези десетилетия от края на 1960-те се създава една силно 

центробежна система за подпомагане на филмопроизводството, която 

влиза в конфликт с икономическата логика. Подчинена основно на 

политически мотиви, тя дава приоритет на проекти с много ограничено 

лично послание, което не може да достигне до широката публика. При 

отсъствието на приходи от разпространение, способни да финансират все 

по-нарастващия брой подобни филми, повечето държави увеличават 

субсидиите, за да покрият загубите от пазара. Вместо да стимулира 

режисьорите да търсят колкото се може по-широка публика, тази 

държавна политика ги окуражава да остават все по-ексклузивни.  

Силните позиции на американските дистрибутори в комбинация с 

непрекъснато спадащата посещаемост в киносалоните правят кината 

почти изцяло зависими от предлагането на холивудските компании. 

Именно те са основните инвеститори и за радикалното обновяване на 

европейската киномрежа през 80-те години чрез изграждането на вериги 

от мултиплекси, които се превръщат в основен фактор за спиране на 

спада в зрителската посещаемост и начало на растеж. 
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Въз основа на тези анализи се очертава един кръг от идеи за промяна, 

сред които и настояването „да се откажем от идеята, че парите са враг на 

изкуството, а необходимостта да „реализираме приходи“ е срамна пречка 

пред свободата на авторите.“ Като важен акцент в програмите за 

подпомагане се поставя необходимостта от обучение на ново поколение 

кинематографисти. В същото време трябва да се създадат условия, 

където те да практикуват наученото – функционираща дистрибуторска 

система за европейски филми и модерни киносалони, привлекателни за 

публиката. Мерките за подпомагане на производството също трябва 

радикално да се променят и да стимулират поемането на по-голяма 

отговорност и повече рискове, обърнати директно към пазара. Дори 

такъв непримирим защитник на арт киното и авторската свобода като 

Вим Вендерс заявява категорично: “В Европа ние изпадаме все повече и 

повече в „летаргията на субсидиите“, чиито симптоми са творческо 

самодоволство, пренебрежение към публиката, безразличие към 

икономическите закони.“ 

В края на 1990-те се въвеждат идеи, които оказват дълбоко въздействие 

върху мисленето и организацията на системата за подпомагане в редица 

страни. Много повече внимание се обръща на преструктуриране на 

приоритетите в програмите за подпомагане и по-добро координиране на 

националните и регионални ресурси. В края на 1990-те години в 

регламентите на голяма част от европейските филмови фондове наред с 

подкрепата на амбициозни арт филми, се въвежда и публично 

финансиране за висококачествени развлекателни филми, ориентирани 

към широката публика. 

В резултат от тези мерки броят зрители (в рамките на Европейския съюз) 

на филми (произведени в ЕС) нараства от 162 милиона през 1996 г. на 

202 милиона през 1999 г., а за следващото десетилетие средният брой 

зрители годишно е 240 милиона.  
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От началото на новия век филмовият пазар в Европейския съюз 

продължава да достига все по-високи нива – нараства до 1,016 милиарда 

зрители през 2004 година и спада до 0,908 милиарда през 2013 г. Това 

при всички случаи е двойно нарастване от 560 милиона през 1992 г.  Тези 

данни показват всъщност, че въпреки близо двойно нарасналата 

посещаемост в рамките на 20 години пропорцията между европейските 

зрители на местни и на американски филми се запазва непроменена. 

Прави впечатление, че точно 20 години след първоначалните анализи на 

европейския пазар актуалното Съобщение на Европейската комисия от 

2013 г. повтаря същите изводи: фрагментиран пазар, неспособност на 

сектора да мобилизира финансиране на проекти с интернационален 

фокус и привлекателност, недостатъчно внимание към етапа на развитие, 

през който трябва да се идентифицира и оптимизира потенциалната 

публика, акцентира се върху подпомагане на производство, което не е 

обвързано с привличане на адекватна по размер зрителска аудитория; 

продължава да съществува силна диспорпорция между подкрепата за 

производство и за разпространение (69 % срещу 8,4 % от общото 

публично финансиране, докато при холивудските филми съотношението 

е 66 към 34).  

В това Съобщение са записани също така цяла поредица от нови 

формулировки, които представляват решителна стъпка за промяна на 

баланса между „културно“ и „комерсиално“. Специално се подчертава, 

че „целта за защита и насърчаване на европейското културно 

многообразие чрез аудиовизуални произведения може да бъде 

постигната единствено, ако публиката гледа тези произведения“. 

Специално е записано, че „фактът, че един филм е комерсиален, не му 

пречи да бъде и културен“.  
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Основната тема в трета глава е зрителският успех на българското кино на 

националния филмов пазар (154 -224) Въпросът за зрителския успех на 

филмите е ключов момент от отношението между киното и обществото. 

От момента на своето зараждане и по дефиниция филмопроизводството 

се финансира с парите от продадени билети. Финансирането с публични 

средства е изключение, то се разбира като частен случай, а не като 

правило. Това е по-скоро подпомагане на публиката, на зрителите, които 

с парите, които те плащат, за да си купят билети, не могат да осигурят 

достатъчно средства за производството на този тип филми, които искат 

да гледат. В този смисъл въпросът за връзката между филмът и неговата 

публика не е чисто комерсиален. Повече зрители означава на първо 

място, че киното продължава да бъде предпочитана форма за социална 

комуникация, за интерпретация на света, който ни заобикаля. 

Отношението между зрителя и филма има на първо място социални и 

културни измерения: за какво говорят филмите, как говорят на своята 

публика. И на първо място – как общуват със своята национална 

публика.  

Традицията на Кракауер с неговата психологическа история на 

германското кино „От Калигари към Хитлер“ (Калигари 1991) както и  

процесите, свързани с преформулирането на национализма през 

последните няколко десетилетия, карат редица изследователи да се 

задълбочават в киното на отделни страни и конкретни региони, за да 

открият в него знаци за повече или по-малко невидими социално-

психологически и политически процеси. Важно значение имат и идеите 

на Бенедикт Андерсън (Anderson 1983), който смята, че масмедиите (с 

възникването на книгопечатането) съдействат в комплексния процес по 

създаване на „въображаемата общност“, чрез която се разграничаваме от 

другите.   
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Съществува установена традиция и практика националното кино да се 

дефинира чрез своята позиция към Холивуд, доколкото всяка национална 

кинематография е подложена на силното въздействие на този 

комерсиален тип филми. От една страна това е отношение на 

отблъскване, на разграничаване, но в същото време Томас Елзесер 

твърди, че „„Холивуд едва ли би могъл да бъде обявен за тотално 

различния, след като толкова много неща във всяка национална филмова 

култура са имплицитно „холивудски“. Неговият индустриален и 

художествен опит едва ли би могъл да бъде пренебрегнат от всяка 

национална кинематография, която се стреми към зрителски успех пред 

своята национална публика.   

На практика онова национално кино, което се стреми към широката 

собствена публика, започва да гледа на Холивуд с една прикрита, но в 

същността си истински драматична смесица от приемане и отхвърляне. 

Приемане, защото в неговата стилова система, организационна структура 

и маркетинг стратегии то идентифицира свой образец за подражание и 

печеливш модел. Но и отхвърляне, защото стремящото се към 

популярност национално кино знае, че макар и на своя домашна 

територия, то се бори с Холивуд за една и съща публика, при това 

разполагайки с много по-ограничени финансови, а и всякакви други 

ресурси.  

Ендрю Хигсън е един от първите изследователи, които разпознават 

разнообразните измерения на понятието за национално кино и важността 

в този контекст на проблемите за потреблението и производството. Той 

настоява понятието за национално кино да се използва описателно, а не 

предписателно: не да се дават предписания какво трябва да бъде 

националното кино, а да се описва актуалният филмов опит на 

публиката. В тази връзка и фокусът при изследването трябва да се 

премести от анализа на филмовите текстове към анализ на процеса, при 
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който актуалните публики конструират своята културна идентичност. 

„Въобще въпросът за публиките трябва да бъде основен при 

изследването на националните кинематографии. Какъв е смисълът на 

националното кино, ако то няма национална публика?“ (Higson 1989 : 46)  

Смисълът на едно силно национално кино е да предложи адекватни 

образи на нацията, да подкрепи нейната устойчивост в духовен план, да 

изследва и популяризира онова, което се идентифицира като национална 

култура. За тази цел националното кино получава съответната държавна 

подкрепа, регулирана от националното и общоевропейското 

законодателство. Тя се дава с цел местното филмопроизводство да 

участва активно в културния живот на нацията като се неутрализира до 

известна степен културната доминация на мощния внос от Холивуд. В 

този смисъл високомерието на интелектуалеца или художествения 

експерт по отношение на популярното, дори когато се намира на 

границата или отвъд изкуството и културата, е неуместно. Ако не 

познаваме механизмите, по които зрителски успешното комуникира с 

публиката, никога няма да се появи наистина художествено популярно 

изкуство. 

В същото време е напълно възможно и приемливо с националното да се 

идентифицират и филми, които са по-скоро критични към наследените 

стойности на националната идентичност, които целенасочено и 

убедително се стремят да проблематизират културните и социални 

различия. Подобни творби в много отношения могат да представляват 

по-голям интерес за една мултикултурна аудитория . Това е причината  

филми като „Източни пиеси“, „Подслон“, „Аве“, „Последната линейка на 

София“, „Урок“, „Жажда“ в най-голяма степен да създават тази родова 

характеристика, с която се идентифицира понятието за българско кино 

през последните години. В подкрепа на правото за съществуване и на 

двете концепции Крофтс подчертава в тази връзка, че в някои контексти 
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може да е необходимо да се поставят на изпитание хомогенизиращите 

митове на националния филмов дикурс, а в други случаи би било добре 

те да се подкрепят. 

В тясна връзка с понятието „национално кино“ трябва да разгледаме и 

категорията „национален филмов пазар“ (терминологично по-популярна 

като „домашен филмов пазар“ /domestic film market/). (163-168) С нея се 

очертава “търговската територия, очертана от географските граници на 

една нация, в която е по-лесно от всякъде другаде се предлага на пазара 

националният кинематографичен продукт.“ Чрез данните от този пазар 

се измерва големината на националната публика, но заедно с това 

нейната динамика, предпочитания, стереотипите и тенденциите на 

националното филмово потребление. Тази големина се измерва в най-

пълна степен от комбинацията между размера на населението на този 

конкретен пазар и величината, наречена „брой кинопосещения на глава 

от населението годишно“. За нейната величина играят роля поредица от 

фактори, сред които са възрастовата структура на обществото, 

демографското му разположение (гъстота около големите градове, 

където са концентрирани киносалоните), жизнения стандарт. Друг важен 

фактор е сегментирането на аудиторията, която от 1980-те години насам 

все по-категорично се подчинява на тенденцията да се концентрира 

около все по-малко на брой филми (основно американски или подобни 

на тях блокбастери). 

С богат набор от данни е разгледано положението на българския филмов 

пазар сред десетте средно големи европейски страни с население между 

5 и 10 милиона. Сред критериите, които формират базата за анализ, са 

още цената на билета за кино, честотата на кинопосещенията на глава от 

населението, гъстотата на филмовата мрежа и размера на брутния 

вътрешен продукт на глава от населението. Изводът, който се очертава е, 

че българският национален филмов пазар има значителни възможности 
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за нарастване, които са обусловени на първо място от повишаване на 

жизнения стандарт, от предлагането на популярно национално 

съдържание и увеличаване на броя киносалони. 

Във втори раздел (168-194) на трета глава е разгледана трансформацията 

на организационната и индустриална структура на българската 

национална кинематография след 1989 г.  и как тези процеси се отразяват 

на българския филмов пазар. Те се характеризират най-общо с разпадане 

на държавния монопол и свързаната с него вертикално интегрирана 

система между филмопроизводство, разпространение и кинопоказ.  

Първото действие, което дава тласък за развитието на тези процесите е 

премахването на държавните дотации в областта на киното, които във 

втората половина 1980-те варират между 21,9 и 15,7 милиона лева. 

Създава се институция за държавно подпомагане на независимо филмово 

производство, осъществявано от частни продуценти, наречена 

Национален филмов център. Чрез нея в първото десетилетие от 

съществуването й (1992-2001) обаче се разпределят минимални 

финансови ресурси – средно  0,8 мил щ. долара годишно.  

Следващата стъпка е премахването на държавния монопол върху 

разпространението и кинопоказа , което дава възможности още от 1990-а 

на филмовия пазар да навлязат  частни търговски организации. В същото 

време вследствие на преструктурирането на икономиката и периодични 

финасови кризи през 1990-те равнището на жизнения стандарт 

непрекъснато пада, което води до значително намаляване на 

посещаемостта в киносалоните и оттук до закриването на огромна част 

от тях.  Броят на зрителите в българските кина пада от 96,2 мил. през 

1986 г. на  12,2 мил. през 1994 и стига до  2,7 мил, през 1996 г.  

Показателно е, че приходите в България при над 12 милиона зрители 

през 1994 г. са 1,57 милиона екю (евро). (Т.е. средна цена на билета 12,5 

евроцента или 25 стотинки по сегашния курс). Между 1994 и 1999 
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(когато билетът става 2,12 евро) цената на билетите скача 16 пъти, броят 

на зрителите пада близо 5 пъти, но приходите се увеличават над 3 пъти и 

достигат 5,27 милиона екю (евро). Именно увеличението на цените е 

главното условие за повишаване качеството на прожекциите и на 

услугите въобще в киносалоните. Процесите на спад във 

филмопроизводството, драстично намаляване на зрителите, 

преустановяване дейността на повече от две хиляди кинозали създават 

условия за сериозни съмнения дали съществуващата форма на бизнес в 

съвременната българска кинематография могат да бъдат наречени 

„филмова индустрия и филмов пазар“.  

 В параграфите „Как функционира филмовият пазар“ (171- 174) и 

„Филмът като продукт на пазара“ (174-177) от втори раздел на трета 

глава са предоставени поредица от аргументи, които доказват, че 

актуалните към 2016 г. форми за организация на кинобизнеса в България 

могат да бъдат наречени „индустрия“ и „пазар“.  В основата на това 

заключение стои ясното съзнание, че филмът не е класически 

комерсиален продукт и филмовият пазар от своя страна не е 

традиционно място за размяна на стоки и услуги. За по-адекватното 

разбиране на тези понятия в дисертационния труд са възприети 

определенията на икономическата социология. Според тях пазарът е 

социално обусловен конструкт.  Той не е „просто разпределителен 

механизъм. Той е система за възникване и измерване на стойност, за 

производство и подреждане на предпочитания, които от своя страна 

намират почва в културата.“ В този смисъл не е вярно, че в България 

няма филмов пазар, защото филмите,  произведени с българско публично 

или частно финансиране, не могат да възстановят вложените средства. 

Пазарът всъщност служи за измерване стойността (пазарната, разбира 

се!) на тези филми, а не за автоматично осигуряване на възвращаемост.    
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Ключови в разбирането за истинския пазар са отношенията на търсене и 

предлагане, колкото и специфично приложение да имат те в 

кинобизнеса. Реализацията на необходимото ниво на приходи с цел 

възвращаемост на инвестициите е функция от наличието на достатъчно 

търсене на определения продукт. Не можем да упрекваме самата 

икономическа система на размяна за това, че не осигурява достатъчно 

приход за конкретен тип продукт, ако той, осъзнато или не, отказва да се 

съобразява с формираните на пазара специфични предпочитания. 

Много важен фактор за успеха на всеки пазар е знанието, което 

притежават участниците, за функционирането на този пазар и за 

характера на техния продукт.  Очевидно е, че киното се разполага на 

една територия, където се срещат изкуството и търговията. В този 

смисъл пазарната стойност на един филмов продукт се дължи 

едновременно на неговата художествена изработка и търговска 

привлекателност.  По своята природа филмите, които подлежат на 

комерсиална реализация, са „стоки, които се преживяват“ („experience 

goods“) (Cooper-Martin 1992). Потребителите не могат да преценят 

категорично техните качества преди да са ги гледали. В същото време 

колкото е по-трудно да се измери степента на потребителското търсене 

на определен продукт ( притежаващ „high demand uncertainty“ „висока 

несигурност на търсенето“), толкова инвеститорите са по-склонни да 

влагат наглед дори неразумно големи средства в производството (високи 

хонорари на звездите, свръхмодерни технологии и др.) и маркетинговите 

кампании на подобни продукти. 

Тези уникални характеристики на филма като комерсиален продукт 

неизбежно се отразяват на начините, по който функционира кинопазарът. 

Той се характеризира с висока степен на несигурност и непредвидимост, 

за чието компенсиране водещите играчи на всеки кинопазар на основата 

на опита на Холивуд са разработили характерни организационни 
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принципи. Един от тях е олигополната структура, при която водещите 

компании на даден пазар вместо да се конкурират действат съгласувано, 

за да неутрализират конкуренцията. Другото принципно решение на 

индустриална организация е вертикалната интеграция на производство, 

разпространение и кинопоказ. Третият път е международната доминация, 

която е достигната в най-висока степен от холивудското кино. Така то се 

е превърнало в определящ фактор както в световен план, така също на 

повечето национални филмови пазари. Голяма част от протичащите на 

тях процеси не могат да се обяснят, без се вземе предвид поведението и 

политиката на големите американски компании.  

Наред с принципите на функциониране и спецификата на филма като 

продукт много важен фактор за разбиране на пазарните отношения е 

поведението на различните участници (177-179). Основната дилема пред 

филмовия потребител е как да намери най-подходящия продукт без 

реално да консумира всички подобни на него. Именно поради тази 

причина потребителят се нуждае от доверено лице /„gatekeeper“/, който 

да му осигури достоверна информация за продукта, основаваща се на 

неговия предишен опит като консуматор, независимо дали този 

довереник е експерт или не. Ключова роля като „гейткийпъри“ на 

съвременния филмов пазар осъществяват киноразпространителите. Те 

стоят в центъра на една система за филтиране, защото определят какви 

филми да бъдат поставени на или извадени от пазара, но и какви да бъдат 

условията на конкуренция.  

На практика всички участници  - продуцентите, „продавачи“, 

„купувачи“, различни видове фирми и други участници в условията на 

конкуренция - следят кой как се държи и използват наблюденията си, за 

да определят собственото си поведение. Точно тези взаимни наблюдения 

относно поведението на всеки отделен участник на пазара са основа за 
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генериране на повтарящи се транзакции между участниците и оттук – за 

устойчивостта на социалната структура, наречена пазар.. 

Друга линия на критика и оспорване съществуването на българския 

филмов пазар произтича от доказателствата за поредица негови дефекти. 

(179–186) Те са в основата на главните причини за несъвършената 

конкуренция, която дава прекомерни предимства на определени 

участници за сметка на други. Така на пазара функционират определен 

брой икономически субекти, които влияят върху пазарните сили и 

формирането на пазарните цени, и те могат да доведат до установяването 

на монополно високи или монополно ниски цени, монополни печалби, 

ограничаване на предлаганите количества. В резултат се намалява 

ефективността на пазарната система - налага се икономическа власт на 

отделни икономически субекти, които имат пазарно господство и се 

стремят максимално да ограничат мащабите и силата на свободната 

конкуренция. 

Без съмнение българският филмов пазар е податлив на монополистки 

тенденции и изтласкване на по-малките независими участници. В същото 

време верикалната интеграция, която е хранителната среда за 

монополистките нагласи, е структурообрзуващ принцип на съвременните 

филмови пазари. Въпросът е как да се поддържа вертикалната 

интегрираност на играчите на пазара като се потиска склонноста им към 

монополизиране на пазара. Ключово значение имат четири основни 

въпроса: 1) Публичните блага и външни ефекти, 2) Концентрацията на 

собственост и вертикалната интеграция, 3) враждебното бизнес 

поведение, и 4) информационните дефицити и ограничена рационалност. 

По същество кинопоказът може да се дефинира като пазарно публично 

благо, но липсата на конкуренция при потреблението не е гарантирана 

изцяло тъй като има ограничения в капацитета и условията за достъп. В 
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същото време доколкото кинозалата е ключово звено за предлагане на 

филмовите творби на публиката, то предоставя на практика културни 

блага, тъй като филмите символично се отнасят до ценности и идеи и по 

този начин съдействат или саботират процесите на изграждане на 

публичната сфера. 

Външните ефекти са друг важен източник на пазарни дефекти. Те се 

дефинират като външни въздействия (обикновено разходи), прехвърлени 

на трети страни, Те са вид социални или обществени разходи 

(евентуално ползи), които не са поети от икономическия агент, който ги 

причинява. По отношение на киноразпространението такъв смисъл има 

въздействието от филмите, което излиза извън чистото развлечение. Този 

ефект може да бъде възпитателен и естетически, но може да бъде стимул 

за разрушителни и асоциални действия. В крайна сметка той се поема от 

цялото общество, но не се отчита в сделката между купувача и 

продавача. 

Всъщност концентрацията в областта на медиите е комплексен феномен. 

Той има икономически причини (с цел оцеляването на пазара), но и 

социални (разрастването на фирмите в определени сектори гарантира 

намаляване на техните разходи о оттук евентуално намаляване цените на 

техните услуги, които нерядко са държавно регулирани.) Хоризонталната 

концентрация във филмовата индустрия се измерва чрез общия брой на 

екраните, контролирани от трите най-големи оператори на киносалони. 

Вертикалната концентрация е факт, когато един и същ дистрибутор 

управлява и киносалони (и/или осъществява филмопроизводство). 

Вертикалната интеграция облагодетелства пазарното поведение на 

дистрибутора, защото му гарантира присъствието и по-дълъг престой на 

филмите му в кината, дава му също по-голяма свобода да контролира 

графика на излизането им на екран. 
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Много важен елемент, който характеризира условията на несъвършена 

конкуренция на филмовите пазари, представляват препятствията за 

навлизане на пазара. Факт е, че за българските условия по-големи са 

препятствията за навлизане в бизнеса на разпространението и 

кинопоказа, отколкото във филмопроизводството. Обяснението е, че 

докато първите два сектора са предоставени изцяло на частната 

инициатива и държавната подкрепа е минимална, то продуцентската 

дейност разчита да значителна държавна субсидия. 

Свободно функциониращият пазар освен всичко друго изпълнява ролята 

на информационна система, която предоставя широк набор от данни 

относно характеристиките на търсените продукти, механизмите на 

потреблението, стратегиите на конкуренцията. В този смисъл 

основополагащо значение за съвременния пазар има маркетингът, т.е.  

натрупването и обработването на информацията относно реалното 

търсене и съответното организиране на производството въз основа на 

очакванията и нуждите на потребителите. 

В параграфа „Българският филмов пазар след 1989-а година“ (186-194)  

са разгледани различните етапи,  свързани с разпадането на един 

съществуващ тип вертикална интеграция и формирането на нова такава. 

От тази гледна точка биха могли да се очертаят три периода: 1990 - 1994; 

1995 - 2004 и от 2005 - до днес. Техните отличителни белези се определят 

от процесите в областта на киноразпространението и кинопоказа – 

трансформациите вследствие промените в собствеността и влиянието им 

върху репертоарната политика. 

Първият период се характеризира с разпадането на държавния модел на 

вертикална интеграция. През 1989 година българската филмова 

индустрия е напълно завършена вертикално интегрирана система, която 

включва производствена база (филмови студии), разпространителска 
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мрежа и вериги от киносалони. От посочените в дисертацията данни се 

вижда, че че спадът в посещаемостта и намаляването на действащите 

кина започва още във втората половина на 1980-те. От 1991 г. 

държавната дотация е премахната, ТСО „Българска кинематография“ е 

ликвидирано  и филмопроизводството се организира на принципа на 

независимото продуцентство.  

От 3000 киносалона, опериращи до края на 1980-те, в началото на 1991 

реални приходи носят вече около 500 като тенденцията за намаляване 

продължава. Започват да се откриват частни кинозали, създават се 

частни филморазпространителски компании („Сиджи филм“, „Дъга 

700“). През 1992 г. български компании започват да функционират като 

лицензианти на големите холивудски студиа и да разпространяват в 

българските кина техните филми много скоро след премиерата им в 

САЩ. Само за година и половина киноразпространението става 

преобладаващо частно, а през 1994 г. държавното предприятие 

„Разпространение на филми“ преустановява дейността си. Така на 

практика след филмопроизводството е премахнат още един елемент от 

бившата държавна вертикално интегрираната система. 

Следващият период от 1995 до 2004 се характеризира с постепенното 

разпадане на нейния трети стълб – държавната система за кинопоказ. 

Поредица от публикации в пресата на представители на частните 

филморазпространителски компании от началото на 1990-те посочват 

като един от главните проблеми пред кинобизнеса много лошото 

състояние на киносалоните.  Друг проблем, изтъкван от частните 

киноразпространители, е програматорската политика на държавните 

киносалони и особено на „София филм“ ЕАД. Макар че притежава само 

10 % от киносалоните в страната, фирмата реализира около 30 % от 

приходите през 1993, които достигат до 60 % през периода 1995-2000. 
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Поради тази причина масираното присъствие в нейните салони става 

приоритет за разпространителската политика на всички дистрибутори. 

В действителност една от главните причини за нарасналия пазарен дял на 

софийските държавни кина е все по-голямата диференциация в доходите 

между столицата и останалата част от страната и свързаното с това 

интензивно обезлюдяване на редица региони. Това е и основната 

причина за драстичното намаляване на броя на киносалоните само за 

няколко години след 1989 г. Ако в София между 1988 и 1995 те са 

намалели по-малко от три пъти, в останалата част на страната 

намалението е 15 пъти. Другата ключова причина е крайно 

амортизираната държавна киномрежа, експлоатирана без необходимата 

модернизация в предходните десетилетия. 

Спирането на държавните дотации след 1990 г. води до затваряне на 

множество киносалони далеч преди началото на приватизацията, 

стартирала през 1998 г. Значителното свиване на киномрежата се дължи 

на първо място на социокултурни фактори заради промени в структурата 

на потребление, премахването на държавния монопол и цензурата, 

навлизането на нови медии (видео, кабелна телевизия, интернет), 

промени в модела на разпространение и кинопоказ и др. Подобни 

процеси се развиват в цяла Западна Европа през 1970-те и началото на 

1980-те. 

Другата тенденция през този период е подготовката за изграждане на 

многозални кинокомплекси. Показателно за стратегията на частните 

инвеститори при изграждането на мултиплекси (в истинския смисъл на 

това понятие /т.е. притежаващи минимум 10-12 зали/) е, че първото 

условие за тяхното появяване е премахването на конкуренцията на 

„София филм“ ЕАД. Това се осъществява чрез приватизацията на 

дружеството в края на 2001 г., чийто истински купувач в крайна сметка 
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се оказа мощен консорциум от бизнес интереси: на разпространителски 

компании, готови да инвестират в модерни мултиплекси и впоследствие 

да ги управляват; на банки, готови на предоставят кредити, но не желаят 

да рискуват връщането им; на брокери на недвижими имоти, които се 

надяват да се сдобият с атрактивна собственост в централните градски 

части. Никой от тях няма интерес от укрепване, модернизиране и 

засилване конкурентноспособността на „София филм“ ЕАД. Така през 

лятото на 2004 г приватизираните две и половина години по-рано кина на 

„София филм“ са затворени. С това и последният елемент от 

инфраструктурата, останала от системата за вертикална интеграция на 

държавната кинематография, е ликвидиран. 

Следващият период от 2005 до днес се характеризира с  пълното 

реализиране на потенциала за изграждането от една частна компания на 

своя вертикално интегрирана конфигурация от киносалони и филмова 

дистрибуция. Най-напред това се осъществява от разпространителската 

фирма „Александра груп“, която създава верига от киносалони „Арена“, 

която в средата на 2016 г. оперира със 79 зали на 10 локации в шест града 

(София, Варна, Стара Загора, Плевен, Велико Търново, Смолян). 

Впоследствие на българския филмов пазар възниква и своеобразна 

олигополна структура, която включва две компании, едновременно 

собственици и на киносалони чрез веригите „Арена“ и „Синема сити“, и 

на филмова дистрибуция - чрез „Александра филмс“ и „Форум филм“. 

Между 2008 и 2015 г. пазарът преживява истински бум: броят на 

екраните се увеличава двойно, зрителите – също два пъти, а приходите – 

повече от два и половина пъти. „Форум филм“ и „Александра филмс“ 

реализират почти 80 % от посещенията и боксофиса, а кината, 

принадлежащи към двете групировки имат пазарен дял от почти 90 %.  

Без съмнение подобна пазарна концентрация е препятствие пред 

справедливата конкуренция и дава основание за непрекъснати призиви за 
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държавна намеса. Според английския философ и икономист от края на 

XIX век Хенри Сиджуик: "Това, че политиката на отказ от регулация 

търпи неуспех, не следва винаги, че намесата на правителството е 

оправдана, тъй като нейните неизбежни недостатъци могат във всеки 

отделен случай да имат още по-лош резултат, отколкото недостатъците 

на частната инициатива." Още по-категоричен за дилемата дали да има 

повече пазар или повече държавна намеса е Чарлз Уолф Младши: „Това 

не е избор между съвършен пазар и несъвършена държавна намеса, нито 

пък между несъвършен пазар и съвършена държавна намеса. Най-често 

става въпрос за избор между несъвършен пазар и несъвършена държавна 

намеса, както и за различни несъвършени комбинации между двете.“  

В трети раздел (193 -207)  на трета глава е очертана специфика на 

разпространението на български игрални филми в кината. Акцентът е 

поставен върху два аспекта: стратегията за разполагане на филма в 

кината (т. нар. „release strategy“) и отношението между дистрибутори и 

създатели (т.е. автори и продуценти). В центъра на вниманието стои 

точно периода от 2005-а до 2015-а година, защото в много отношения 

2005-а е крайъгълна година за кинобизнеса в България. Тя е първата след 

началото на 90-те, в която зрителите на българските игрални филми 

(разпространени са пет нови национални продукции) надхвърлят цяло 

число като процент от посещаемостта в българските киносалони - 1,65 % 

от 2,4-те милиона зрители общо.  

В същата година излиза на екран „Мила от Марс“ – първият одобрен от 

зрителите филм, създаден извън системата на държавното финансиране. 

Той е и първият български филм въобще след 1989 г. с професионално 

разработена и проведена рекламна кампания, която в голяма степен 

постига целите, които си поставя.  През същата 2005-а се открива 

мултиплекс „Арена“ в квартал Младост - вторият в София и така тази 

форма за комерсиално провеждане на филмови прожекции става 
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доминираща на българския пазар. През следващата 2006-а се откриват и 

първите два мултиплекса, функциониращи в големи търговски центрове, 

известни като молове. Именно от 2005 година започва една тенденция на 

непрекъснато нарастване на зрителите и приходите в българските кина, 

като до днес зрителите са се увеличили повече от 2 пъти, а приходите 

почти 4 пъти.  

Основната част от обяснението за този ръст е в непрекъснато 

увеличаващия се брой на киносалоните. Важен фактор е и нарасналият 

над два пъти среден доход на домакинство между 2003 и 2013 година и 

почти четири пъти между 1999-а и 2016-а г. Прави впечатление, че броят 

на българските филми в боксофис класацията като цяло се увеличава: от 

две-три заглавия в първите години на ХХI век през пет-шест в средата и 

втората половина на първото десетилетие  до около десет в началото на 

второто десетилетие на новия век.  

Таблицата с 30-те най-успешни български филми в кината онагледява 

редица важни данни за динамиката в посещаемостта и характеристиките 

на най-гледаните български филми за последните 15 години. Тя очертава 

предпочитаните периоди за стартиране разпространението на 

българските филми, които имат амбиция да предизвикат значителен 

зрителски интерес: това са около 12 седмици в началото на годината (от 

средата на януари до средата на април) и още 6-7 седмици във втората 

половина (от края на септември до началото на ноември). Общо около 

1/3 от годината и това са периодите, свързани по традиция с най-

активното ходене на кино в нашата страна. Напоследък заради силно 

намалелите разходи за копия (следствие на дигитализацията), опитите да 

се изпревари пиратството и желанието да извлекат максимален ефект от 

глобалните си рекламни кампании, големите американски компании 

стартират повечето от филмите си по едно и също време навсякъде по 

света. Така големите холивудски блокбастери излизат у нас 
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едновременно с американската си премиера. По този начин някои 

традиционнно силни за нашия пазар периоди от годината за ходене на 

кино се освобождават за най-атрактивните български заглавия. 

Друг ключов компоненент е стартовият брой екрани, както и логиката, 

по която тяхната численост варира през първите седмици, когато се 

реализира основният обем от приходи, и се решава колко дълго да 

останат българските филми в кината. Сравнението е между две 

конкретни заглавия, разпространявани в началото на 2011 г. - българския 

„Тилт“ и американския „Туристът“ -, позволява да се изведе универсален 

модел за поведението в кината на българските филми, които генерират 

значителен зрителски интерес. Българският филм регистрира много по-

малък спад и даже повишение в приходите между първия и втория 

уикенд. Освен това  „Тилт“  има повече зрители през делничните дни в 

сравнение с уикенда, което се дължи на дългогодишния стереотип 

(променен в началото на 1990-те) филмовата програма в България да се 

обновява в понеделник, докато в САЩ от десетилетия това се случва с 

петък.  

„Тилт“ запазва цели 5 седмици броя екрани, на които е стартирал, докато 

при американското заглавие за същия срок те намаляват почти 

наполовина. Така в последната от 6-те седмици, обект на сравнение, 

броят зрители на  американския филм според бокс офиса е спаднал 40 

пъти, а този на  българския само 4 пъти. Причината е и различният ефект, 

който имат във времето стандартната рекламна кампания и рекламата „от 

уста на уста“.  

Една от най-характерните особености в отношението между 

дистрибутори и създатели, що се отнася до български филми, е, че 

разпространителят се ангажира с филма, едва след като той е вече 

завършен – много често дори след като са готови и рекламните 
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материали. В повечето случаи дистрибуторът, не само че няма и 

минимално участие в оформянето на концепцията за филма и неговото 

маркетингово позициониране, но дори не подозира за неговото 

съществуване. В контекста на съвременния кинобизнес, а и на всеки 

бизнес въобще, това е нарушение на принципите за вертикалната 

интеграция. 

Без съмнение преобладаващият тип организация в съвременното 

българско филмопроизводство не стимулира създаването на ефективна 

вертикална интеграция. Основна причина са принципно различните 

форми за финансиране дейността на отделните сектори, които би 

трябвало да се интегрират. Така например, докато разпространението и 

кинопоказът се финансират почти изцяло със собствени средства, 

реализирани от тяхната комерсиална дейност, то националното 

филмопроизводство осъществява своите проекти в по-голямата си част 

със субсидии от държавния бюджет.  Много важно значение има и 

фактът, че опитът, който притежават, специфичните умения, които 

прилагат повечето български киноразпространители, са изградени въз 

основа на дистрибуцията на един единствен тип комерсиална продукция. 

Кампаниите по принцип са насочени към аудиторията, която вече ходи 

на кино, а не към идентифицирането и привличането на допълнителна, 

нетрадиционна публика за различен, много често уникален тип филм. 

Друга съществена причина за отсъствие на реална вертикална 

интеграция е доминацията в съвременното българско кино на режисьора, 

който в повечето случаи е сценарист (а нерядко и продуцент) на филма. 

В определени случаи, когато става въпрос за големи имена на успешни 

световни режисьори - автори , с тях е свързан определен 

кинематографичен стил, жанр или качество, които са известни, очаквани 

и гарантират достигането на техните идеи до набелязаната публика. Тези 

имена са истински филмови „марки“. При опитите на редица други 
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кинематографисти – много повече на брой - стремежът към уникален 

авторски израз обаче не дава такива резултати. 

Много съществен феномен, характеризиращ разпространението на 

български филми в кината, е т. нар. „препозициониране“. Тъй като 

самите филми обикновено са създадени без ясна концепция за тяхното 

позициониране на пазара, разпространителите трябва да извършат 

определени операции, с които от наличните в кинопроизведението 

мотиви, послания, герои да създадат нов образ на същия филм, 

предназначен за наличната потенциална публика, гледаща 

преобладаващо американски блокбастери. Този процес се осъществява 

основно чрез оформлението на рекламните материали – постери, 

кинотрейлъри, видеоспотове и др.  Друг вариант за препозициониране 

представлява „Тилт“, в който процесът с цел по-категорична жанрова 

идентификация върви успоредно с постпродукцията на филма. Той 

намири израз в продължителното изработване на окончателната 

монтажна концепция, която значително се отдалечава от първоначалния 

сценарий. Процесът е свързан не само с радикално премонтиране, но и 

дописване на сцени и допълнителни снимки.  

Като успешни примери за съзнателно маркетингово позициониране на 

филма още в хода на неговата реализация могат да се посочат „Мисия 

Лондон“ и „Love.net”. И в двата случая то е осъществено без участието 

на дистрибутори, но от продуцентски екипи със значителен опит в 

областта на рекламата и съзнателно търсещи зрителски успех. Пример за 

осъзната вертикална интеграция са последващите частни продукции, 

преминали по екраните в края на 2013 и и началото на 2014 година: 

„Вила Роза“ (с дистрибутор „А +“), „Корпус за бързо реагиране 2“ 

(разпространяван от „Про филмс“) и „Живи легенди“ (с дистрибутор 

„бТВ студиос“).  
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В четвърти раздел (208-224) на трета глава са разгледани различни  

филмови модели на зрителския успех в българското игрално кино от 

началото на XXI век. В първия параграф „Размерът, който има значение“ 

са аргументирани и очертани своеобразните  „степени“ на зрителския 

успех в кината на съвременното българско кино, които започват от 30 

хиляди продадени билети. 30-те най-гледани български филми за 

последните 20 години могат да се разделят на няколко основни групи: 4 

филма имат над 100 хил. зрители, 3 – между 100 и 50 хиляди, 8 – между 

50 и 30 хиляди, 15 – между 20 и 10 хиляди. Статистиката показва, че в 

първите години на 1990-те, когато киномрежата все още не е 

приватизирана, макар че голям брой селски и неефективни градски 

киносалони вече са затворени, броят зрители на българските игрални 

филми впрочем не се различава драстично от нивата на посещаемост 

днес.  

Сравнението между най-успешните сред филмовата публика жанрове в 

двете десетилетия преди 1989 г. и след това също демонстрира 

значително сходство. Ако се изключат  мащабните исторически 

продукции, които са най-гледаните филми преди промените, останалите 

10 филма, финансирани според обичайната практика на Студия за 

игрални филми, са три младежки мелодрами, три комедии, две 

исторически драми, един милиционерски трилър и една съвременна 

социална семейна драма. Преобладаването на комедията и мелодрамата 

се дължи на факта, че това са нискобюджетните жанрове, които 

притежават най-голям потенциал да привлекат интереса на максимално 

широка публика. Те могат да се реализират в ограничен брой 

елементарни локации, без скъпоструващи специални ефекти като 

акцентът пада върху оригиналното разработване на сюжета, актьорската 

игра и режисурата. 
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Сред малобройните изследвания, които анализират модела на зрителски 

популярното кино в страните от Източна Европа, е статията на Кристина 

Стоянова от 2006 г. „Посткомунистическото кино – политиките на пола и 

жанра“. Тя подчертава, че преоткритите стремежи за достъпност, 

популярност и зрелищност, които имат за резултат разнообразни усилия 

да се съживи популярното жанрово кино, могат да се прочетат като 

опити да се смекчат драстичните политически и икономически промени, 

които са разкъсали тъканта на посткомунистическите общества. 

Авторката идентифицира в киното на бившите социалистически страни 

от Централна и източна Европа три преобладаващи жанра: „мелодрамата, 

мафиотския трилър и националистическия епос“.  

Единственият жанр от класификацията на Кристина Стоянова, който има 

сериозно присъствие сред най-гледаните български филми в кината днес, 

е мелодрамата. Като доминираща или допълваща жанрова 

характеристика тя е поставила своя отпечатък върху почти всеки нов 

български филм, който не е комедия и предизвиква значителен зрителски 

отзвук. Томас Елзесер е един от първите изследователи, обосновали 

детайлно възгледа, че именно киномелодрамата е жанрът, които в най-

голяма степен задава формулата за интерпретация на периодите на 

социални кризи със средствата на популярното изкуство.  

Сериозно внимание е обърнато на обяснението, което Кристина 

Стоянова дава за забавеното в посткомунистическото кино установяване 

на популярните жанрове, като тя поставя специален акцент акцент върху 

мелодрамата. Основната причина според нея е болезнената липса на 

консенсус относно това, кои са базисните ценности на 

посткомунистическото общество: какво е социално приемливо в него и 

какво не; какво е истински престижно и какво не; какво е добро и какво е 

зло. Именно по тази причина проблемите на емоционалните дефицити в 

българското общество на битово и екзистенциално равнище успяват да 
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намерят масово приемливо решение единствено на базата на 

чуждестранни продукти – през 1990-те това са северно - и 

южноамериканските сериали, а от началото на новия век и турските 

телевизионни драми. В същото време най-авторитетните филми от 1990-

те и началото на новото столетие вместо да неутрализират 

емоционалните и душевни болки от прехода в много отношения ги 

усилват.  

Разликата между тях и следващото поколение кинематографисти, 

дебютирали през новия век е в характера на жанровото мислене, в 

осъзнаването на контакта с публиката като ценност, но и в отношението 

към действителността. Българските кинематографисти по-скоро 

почувстваха, отколкото рационализираха, че зрителите са готови за 

произведения, които разчитат на силните емоционални ефекти. За 

разлика от поредица от филми от края на 1980-те и началото на 1990-те, 

в които героите са емоционални „инвалиди“, авторите на редица 

български игрални филми от началото на ХХI век ни най-малко не се 

страхуват от мелодраматичните предпоставки, които характеризират 

техните главни герои.  

Силата на мелодраматичното въздействие се определя в много голяма 

степен от разпознаваемостта на героите. При това става въпрос не само 

за идентификация с действителни ежедневно срещани варианти на 

поведение и човешки характери. Много по-важна е социалната 

разпознаваемост, разчитането на отделните герои като представители на 

определени типове, които концентрират обобщената, може би не 

рационално структурирана, но подсъзнателно възприемана галерия от 

характерните действащи лица на един по-широк исторически период. 

Важно е също така, че в тази проекция неназидателно и невисокомерно 

зрителят получава повече или по-малко задоволителен материал за 

размисъл и дискусия по много от измъчващите го въпроси. 
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 В много случаи тези филми търсят назад във времето стабилни морални 

и социални ценности и възкресяват сякаш позабравени национални и 

художествени архитипове, което е в основата и на техния успех сред 

публиката. От друга страна, актуалните модели на зрителския успех са 

представени чрез отделни филми, които по своеобразен начин 

възкресяват художествени практики и стилове на българското кино от 

1970-те и 1980-те, но и на съвременното европейско кино, усвоило някои 

от печелившите рецепти на Холивуд. Акцент в този процес на ново 

актуализиране се поставя върху разпознаваеми модели и доказано 

функциониращи формули. 

Въобще принципът на разпознаването на действителността във филма, 

на разчитането на конкретни реалии и отношения в сюжета е много 

важен фактор за емоционалното ангажиране на зрителя с драматическото 

действие. Той започва да възприема филма освен като външен, 

независим от волята му спектакъл още и като проекция на своя вътрешен 

свят. Няма значение дали тези процеси на разпознаване и идентификация 

са осъзнати или подсъзнателни, именно те са основното условие за 

гарантиране популярността на филма. Това е процес, който от една 

страна е свързан с добро познаване на психологическите и социални 

процеси, ангажиращи значителна част от обществото, но и разбиране на 

интересите и очакванията на съвременния масов кинозрител. От друга 

страна вниманието към публиката изисква задълбочено вникване и 

ефективно използване на функциониращите жанрови и драматургически 

модели, интерпретирайки тяхната популярност в контекста на 

традициите на националната култура и нейните публики. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключението на настоящата дисертационна работа не представлява 

толкова обощение и изтъкване на някакви финални изводи, колкото 
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обяснение на мотивите за написването й и в същото време своеобразно 

„упътване“ за нейната употреба. В никакъв случай тя не е била замислена  

като директно предписание или инструкция за постигане на сигурен 

зрителски успех. По-скоро целта й е била изработване на относително 

пълна методологическа рамка за изследване на понятието за зрителски 

успех въобще и в частност на българското игрално кино. Работата 

представлява също така опит да се посочат и разгърнат сериозни и 

задълбочени научни аргументи срещу обвиненията, че преследването на 

зрителския успех е долнопробен комерсиализъм и предателство към 

безкористните идеали на изкуството.   

Ако може все пак да се формулира някакво обобщение, то по-скоро би се 

отнасяло до функциите на държавното (или публично) подпомагане на 

филмовата индустрия в страните, където приходите от пазара не 

позволяват създаването на независими кинотворби. Обективно това е по-

скоро подпомагане на публиката, на зрителите, които с парите, които 

плащат, за да си купят билети, не могат да осигурят достатъчно средства 

за производството на определен тип филми, които искат да гледат. Ако 

прекалено малко хора искат да гледат този тип кино, който държавата 

подпомага, то виртуалната цена на реално платения единичен билет 

нараства неимоверно и достига до неразумни размери. Целта е да се 

установи такъв баланс, в който системата на подпомагане да стимулира 

не само творчеството, но и задоволяването на зрителския интерес, 

защото без национална публика националното кино няма никакъв 

смисъл.  

При всички случаи въпросът за връзката между филма  и неговата 

публика не е чисто комерсиален: да, повече зрители означава повече 

приходи, но много по-важно е друго. Повече зрители означава на първо 

място, че киното продължава да бъде предпочитана форма за прекарване 

на времето, за социална комуникация, за интерпретация на света, който 
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ни заобикаля. Отношението между зрителя и филма има на първо място 

социални и културни измерения: за какво говорят и как говорят филмите 

на своята публика.  

В същото време преживяването в голямата кинозала си остава и до ден 

днешен ненадминато. От една страна, това означава, че гледането на 

кино ни най-малко не е застрашено. Заплашено може да се чувства по-

скоро определен вид кино, или по-скоро нагласите, които стоят зад него. 

Защото публиката се променя и киното също се променя. Ако искате да 

промените изкуството, въздействайте на публиката, но онова, което може 

да я промени, не е изкуството, а нейният начин на живот.  Колкото и 

пари да се вложат във филми, които не вълнуват публиката, колкото и 

зали да се построят за тях, колкото и реклама да ги придружава, зрителят 

няма да започне да ги гледа. Ако искате да промените публиката, 

променете обществото, не изкуството. 

 

Приносни моменти: 

1. Проблемът за популярното се осмисля  като важен феномен на 

изкуството и културата в контекста на някои от най-авторитетните 

научни идеи на границата между естетика, социология и културология 

през ХХ век.  

2. Разкрива се значимостта на поредица от подходи за изследване на 

филмовата публика като се обосновава нейната активна фунция в 

процеса на общуване с кинотворбите.  

3. Въвежда се като съществен аспект на изследването вертикалната 

интеграция на филмовата индустрия, която се анализира като ефективна 
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структурна организация, гарантираща създаването на филми, обърнати 

към публиката.   

 4. Осъществен е критичен научен преглед на съществуващите възгледи 

за отношението между културно и комерсиално в съвременната 

европейска филмова политика.  

5. Проблемът за националното кино бива представен за първи път в 

българската филмова наука от гледна точна на неговата значимост за 

националната публика, както и за конституирането и развитието на 

националния филмов пазар.   

6. Предлага се първото за българското кинознание представяне на 

принципите за функциониране на световния филмов пазар и 

приложимостта на неговите характеристики по отношение на 

съвременната българската кинематография.  

 7. Осъществено е първото за националната ни киноисторическа 

литература представяне на институционалните и организационни 

трансформации в българското киноразпространение и кинопоказ след 

1989 г. и е предложен обоснован вариант за периодизация на процесите в 

тях. 

8. Очертана е жанровата и стилова специфика на различни типове 

зрителски популярни филми в българското кино в началото на ХХI век и 

е доказана тяхната приемственост с  най-успешните сред публиката 

филми, създадени преди 1989 г.   

 

Публикации по темата на дисертацията:                          
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