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ЗРИТЕЛСКИЯТ УСПЕХ В КИНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИГРАЛНИ ФИЛМИ  

В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК 

 

Още в началото на работата си Александър Донев заявява темата, която ще анализира 

– зрителския успех на българските игрални филми в киносалоните през последните 15 години  

– нещо, за което няма цялостно изследване до сега в България въпреки натрупания през 

годините първичен статистически материал. А темата е особено актуална днес, когато 

проблемите за привличането на зрителите и финансирането на филмовия процес у нас са 

толкова важни.  

В първи уводен раздел ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД се 

заявяват и обосновават основните характеристики, на които е базирана разработката на 

автора - актуалност, цели и задачи,  обект и предмет на изследването, методология, обхват и 

ограничения. Очертава се интердисциплинарният метод съчетаващ  задълбочен киноведски 

предметен анализ с исторически преглед и подход (социологически, културологичен и 

икономически). Фиксира се и периода (2005 - 2015 година) характеризиращ се като показателен 

за зрителския успех на филмите на националния екран (абсолютен брой зрители) и единствено 

на територията на киносалоните (предимно мултиплекси).   

Във втори уводен раздел ОСНОВНО СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД се 

разяснява дълбоката промяна след началото на ХХI век във функционирането на 

националната филмова индустрия в нейните три основни елемента - производство, 

разпространение и кинопоказ, както и нарастването на жизнения стандарт на публиката 

(илюстрирано с таблица). Тук се регистрира и ножицата между комерсиалния успех на 

български филми и отношението на критиката, както и подчертаната комерсиализация на 

обществото. Александър Донев поставя и основния въпрос в дисертацията си – От какво 

зависи зрителският успех на един филм?. Отделя се място и на новите изследователски 

методи в кинознанието от края на ХХ век,. Време, в което неимоверно се увеличава достъпа и 

потреблението на изкуство, а разбирането за високо и ниско изкуство значително се променя. 

Естетикоцентричната школа в изследването на киното губи в края на ХХ век приоритета си за 

сметка на нови подходи за интерпретация базирани на модерните идеи (Клод Леви–Строс, 

Ролан Барт, Мишел Фуко, Дерида, Дейвид Бордуел, Дейвид Гомъри). С налагането на научното 

понятие Cultural studies  се  променя и парадигмата за изследване на популярната култура – 
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метод използван и от дисертанта. Затова и в изследването му основен не е анализът на 

артефактите (филмовите продукции), а процесът на тяхното потребление от зрителите. 

Първа глава ТЕОРЕТИЧНИ ИДЕИ ЗА ПОПУЛЯРНАТА КУЛТУРА И ПУБЛИКИТЕ В 

КОНТЕКСТА НА ФИЛМОВИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ е разделена на 4 раздела и прави исторически 

преглед на предмета на дисертацията – зрителския успех. 

В първи раздел Възгледи за популярната култура като естетически и социален феномен 

се проследява развитието на термина популярно, като понятие от Цицерон, през Хегел до 

наши дни. И на интерпретациите му в кино теорията (Канудо, Зигфрид Кракауер, Брехт, Валтер 

Бенямин, Бела Балаж), като Александър Донев се спира по-подробно на идеите на Бенямин за 

художествената комуникация и пристрастеността към развлечението на Кракауер. Прави се 

подробен преглед на Ранната кино социология (Чикагската школа и нейните предшественици); 

Културологични възгледи за популярното изкуство и масовата култура в САЩ през 20-те и 30-

те години (Гилбърт Селдес, Клемънт Грийнбърг); Критическата теория на Франкфуртската 

школа (Адорно, Хоркхаймер); Новата реабилитация на популярната култура – (Кракауер, 

Маршал Маклуън, Ролан Барт, Умберто Еко, Дуайт Макдоналд). Отбелязва се налагането на 

популярната култура вече като академична дисциплина и приносът на британските учени от 

Бирмингамския център за съвременни изследвания на културата. Разглеждат се търсенията и 

идеите на Джон Фиск за популярната култура в контекста на комерсиалността и на Ричард 

Шустерман за естетически подходи към популярната култура. 

Втория раздел Развитие на теориите за публиките също започва с исторически преглед 

на предфилмовите спектаклови публики и ранните филмови аудитории. Значението на тяхното 

изследване нараства с превръщането на киното в индустрия (тестовите прожекции и 

практиката на предпремиерите, структурирането на аудиториите и маркетинга) и с ролята му 

на най-популярното забавление още от началото на ХХ век. Отбелязва се приносът на Едгар 

Морен и Жорж Фридман в областта на филмологията и изследването на филмовата публика 

на базата на социология и психология и за връзката техника–индустрия–публика по принципа 

на стандартизацията, която е основополагаща за масовото производство.  

С появата на телевизията и другите медии става още по-актуално създаването на 

модели за анализ на публиката. Съвременните възгледи подчертават важността на трите 

елемента: продуцент, текст и публика, тъй като отношението помежду им е ключово за процеса 

на медийна комуникация. Тук Донев прави и връзката на теорията с българската практика 

първите български успешни зрителски филми в началото на ХХI век да бъдат създадени от 

компании, продуценти и автори, които имат практика в рекламата.  

С развитието активността на публиката тя постепенно става и субект в комуникацията, 

което се отразява и в кинознанието (класификацията на Робърт K. Алън за рецепцията, Джудит 

Мейн с акцента върху емблематичното качество на киното). Вече се приема радикалната теза, 

че филмовото преживяване е едновременно художественото възприятие и консумация – в 
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днешно време, в епохата на мултиплексите, то е още по-комплексно преживяване, в което 

самият филм, разбиран като творба или текст, е само малка част. Тук дисертантът приема и 

идеята на Пиер Бурдийо, че икономиката на културните стоки има специфична логика.  

В трети раздел /критическо есеистичен екскурс/ се реферира критическа студия в 

есеистичен стил на Полин Кейл Боклук, изкуство и киното - прозрението й че боклукът (лошите 

филми) могат да помогнат на зрителя да си изработи автономна естетика, която да го издигне 

до истинското изкуство и убеждението й, че единственият наистина сигурен, напълно зрял 

начин за възприемане на филмите е комбинирането на нашите най-дълбоки емоционални 

реакции, от които никога не трябва да се лишаваме, със задълбочен анализ на същите тези 

реакции.  

В четвърти раздел Обзор на българската научна литература по темата се прави 

хронологичен преглед на Изследвания на популярната култура и Социологически и 

културологични подходи в българското кинознание до 1990 г. (Богомил Райнов, Иван Славов, 

Огнян Сапарев, Иван Стефанов, Елит Николов, Владимир Михайлов, Ивайло Знеполски), както 

и на тези след промяната от 1990 г. (статиите в списание Кино; книгите Професия продуцент 

(Попйорданов, Чолаков 1993);  Предизвикателство на аудиовизуалните комуникации 

(Михайлов 1996). Телевизионен продуцент (1999), Телевизията – културна индустрия (2007) и 

Кино и електронни медии (2012) на Михаил Мелтев; Как попкорнът измести фъстъците 

(Игнатовски 2011); Метаморфози в общуването: автор–екран–зрител (Димитрова 2006) и други.  

Втора глава ФИЛМОВА ИНДУСТРИЯ И КИНОБИЗНЕС разглежда вертикалната 

структура на кинопроизводството в контекста на ориентирането й към публиката. Характерното 

за бизнес науката разграничение между ефективност и ефикасност работи по различен начин 

във филмовата индустрия. Затова несигурността и рискът са ключови понятия за този бизнес. 

Основната специфика на киното е, че това е индустрия, създаваща прототипи. При него 

стремежът към хитове се комбинира с трудното прогнозиране на търсенето им, като 

съществуват рискове на всички нива. За застраховка се разработват стратегии за редуциране 

на несигурността и риска стремящи се към контрол на всеки етап от създаването и 

комерсиалната реализация на филмовия продукт.  На ниво сценарий това са сюжет, тип герои 

и характер на конфликтите базирани на успешни и проверени схеми и модели от други филми 

или други медии. Ангажират се звезди за изпълнители на главните роли, които обаче 

функционират като множители, не като събираеми в уравнението на филмовия успех. И най-

вече се разработва ефективна разпространителска и маркетинг кампания.  

В работата си Александър Донев разглежда стратегическите предимства на 

американската филмова индустрия и Холивудският модел за вертикално интегрирана 

компания като пример за индустриално филмопроизводство. Прави се историографски преглед 

на американската киноиндустрия и налагането на Холивуд като еталон. Отделено е място и на 

блокбастър филмите – основа за възстановеното превъзходство на Холивуд след 1980-те г. 
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като реакция на конкуренцията на телевизията. Блокбастър моделът на практика формира и 

съвременните разбирания за кинопоказ  - налагането на мултиплексите.  

В следващия раздел се изследва ситуацията в европейското кино с характерния за него 

дуализъм на културното и комерсиалното в съвременните европейски културни политики. Този 

дуализъм е заложен и в правните регламенти на Европейския съюз, което парадоксално 

довежда до хегемония на американското кино на Стария континент (20% от заглавията в 

репертоара привличат 65% от зрителите).  

Третата глава на дисертацията ЗРИТЕЛСКИЯТ УСПЕХ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО НА 

НАЦИОНАЛНИЯ ФИЛМОВ ПАЗАР заявява транспонирането на тезите на дисертанта на 

българска почва, като отчита  и националната специфика.  

В първи раздел Национално кино и национален филмов пазар се фиксират понятията 

национално кино и национален филмов пазар в епохата на глобализацията (Дейвид Бродуел, 

Бенажмин Барбър, Стивън Крофт, Томас Елзесер, Мицуширо Йошимото, Ендрю Хигсън; Сюзън 

Хейърд). Дават се параметрите на българския филмов пазар и те се сравняват с тези в други 

европейски страни (таблица за сравнение), като се отчита неговия потенциал за растеж.  

Втори раздел Киноразпространение, кинопоказ и кинопазар след 1989 г.  ни представя 

промените в модела на филмопроизводство у нас след 1989 г., изследва как функционира 

филмовият ни пазар и проследява поведение на участниците на този пазар. Отчитат се 

пазарните недостатъци във филмовата индустрия и българският филмов пазар след 1989-а 

година, развитието на българските дистрибуторски компании (Александра филмс, Форум 

филм, Лента...), както и информационните дефицити и ограничената рационалност на 

кинопазара ни след 1989-а година (илюстрирано добре с таблици и цифри).   

В трети раздел Специфика на разпространението на български игрални филми в кината 

се разглеждат българските зрителски рекордьори и динамиката на пазарния дял на родните 

филми по кината ни (с таблици и цифри). Както и моделът за поведение в кината и българските 

варианти на вертикална интеграция – илюстрирано с примери на наши филми. 

Четвърти раздел Филмови модели на зрителския успех в българското игрално кино в 

началото на XXI век проследява най-гледаните български филми отново   в числа и факти. Тук 

място намират и възгледите на дисертанта за значението на жанровата характеристика за 

успеха на най-гледаните филми на постсоциалистическото ни кино (дадени в таблица). 

Обозначено е значителното място на мелодрамата в съвременното ни кино. Със смяната на 

поколенията творци у нас се променя и жанровото им мислене. Тук особено интересен и 

подробен е анализът на филма  Тилт – една модерна българска мелодрама. 

В Заключението на дисертацията се заявява, че авторът няма за цел тя да служи като 

предписание или инструкция как да постигнем сигурен зрителски успех, а да се създаде една 

относително пълна методологическа рамка за изследване на понятието за зрителски успех. 
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Очевидни са стабилните интереси на автора към киното и малко изследваната у нас 

територия на зрителския му успех. Цитираните публикации, както и реализацията на 

Александър Донев, ми дават основание да считам, че дисертацията е част от задълбочено и 

лично ангажиране на автора с тази проблематика. 

В заключение изказвам своето становище, че това е едно интересно и аналитично  

изследване (на базата на богата фактология), предлагащо един индивидуален поглед към 

разглежданата тема и съм твърдо убеден, че докторантският труд ЗРИТЕЛСКИЯТ УСПЕХ В 

КИНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИГРАЛНИ ФИЛМИ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК  и неговият автор 

Александър Донев Ангелов имат необходимите качества за присъждане на образователната и 

научна степен доктор.  

 

Гласувам ДА. 

20.09.2016.                                                доц. д-р Димитър Кабаиванов 


