
РЕЦЕНЗИЯ 

от Проф. д.с.н. Емилия Ченгелова 

 

Относно: Дисертационен труд на Александър Донев Ангелов 

за присъждане на образователната и научна степен „Доктор” 

по научна специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ 

Тема на оценявания дисертационен труд : 

„ЗРИТЕЛСКИЯТ УСПЕХ В КИНАТА НА БЪЛГАРСКИТЕ ИГРАЛНИ 

ФИЛМИ В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК” 

 

Основание за представяне на рецензията е участие в научното жури, съгласно Заповед № 333-РД 

от 20 юни 2016 г. на Директора на Института за изследване на изкуствата, БАН, доц. д-р 

Емануел Мутафов, за защита на разработения от Александър Донев дисертационен труд. 

1. Информация за кандидата и дисертационния труд 

Александър Донев Ангелов е докторант в Института за изследване на изкуствата при БАН, член 

на секция „Екранни изкуства“ и в това свое качество е разработил дисертационен труд на тема: 

„Зрителският успех в кината на българските игрални филми в началото на XXI век“. 

Паралелно с това е изпълнителен директор на “Аудиовидео Орфей” ЕАД, дружество, 

специализирано в продуцентска дейност в областта на киното и телевизията, предоставянето на 

аудиовизуални и студийни услуги, разработване на проекти и разпространителска дейност. 

А. Донев е магистър от НАТФИЗ по кинознание, филмова критика, история и теория на киното. 

Има близо 30 годишна кинокритическа и журналистическа практика, с много богат 

публикационен опит в различни издания в страната и чужбина. Преподавател по “История на 

кинотеорията” в НАТФИЗ (1994-1996); по “Филмов анализ” и “Маркетинг на филмовия 

продукт” в Нов Български университет (от 1998 г. до днес). Сценарист, режисьор и продуцент 

на документални, анимационни, игрални филми и телевизионни предавания. Член на Съюза на 

българските филмови дейци (от 1988 г.). Владее немски, английски и руски езици, което е 

предпоставка за ползването на богата литература по темата. 

Дисертацията е в обем 243 страници, структурирана в обща характеристика на дисертационния 

труд, основно съдържание в 3 глави, заключение и библиография. За визуализиране на 

съдържанието са разработени 18 таблици и графики. За разработването на дисертационния труд 

са проучени 247 литературни източници, от които 93 на кирилица и 154 на латиница. Този 

разнообразен информационен материал е индикация за това, че А. Донев е много добре запознат 

с теоретичните разработки в изследваната от него предметна област. Използването на 

разнообразни литературни източници е позволило на кандидата да приложи успешно 

интердисциплинарен подход към осмисляне и творческо разработване на предмета и обекта на 

изследване. 
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Представената за рецензиране дисертация разглежда проблематика със самоочевидна 

актуалност. Следвайки динамиката на протичащите сложни социално икономически процеси в 

трансформиращото се българско общество, зрителският интерес към традиционните модуси за 

социална реализация на игралните творби също се отличава със собствен живот, интригуваща 

динамика и различен по сила и посока интензитет. Дисертантът е уловил едно от най-ярките 

противоречия в специализираните изследвания на българското кино: от една страна е налице 

засилен (и икономически оправдан) интерес към статистическите показатели за посещаемостта 

в киносалоните и реализираните приходи, но в същото време спорадични и дори единични са 

сериозните изследвания на факторите и причините за зрителския успех в кината на българските 

игрални филми. 

Целите и задачите на дисертацията са ясно дефинирани и са убедително разработени, а чрез 

тяхната вътрешна кохерентност и консистентност дисертантът е създал стройна логическа 

матрица за дисертационно изследване с висока научна и практическа стойност. Самият факт, че 

целите и задачите са формулирани по този начин е индикация за отлично познаване от 

дисертанта на изследваната проблематика, говори за богат личен опит и отлично познаване на 

механизмите, по които националните игрални филми достигат до своята аудитория и чрез които 

се предпоставя постигането на висок зрителски успех. Поради богатството от идеи и 

изследователски намерения, дисертантът е приложил подхода за плавно доказване на поредица 

от изследователски тези. 

Обектът и предметът на изследването са коректно формулирани и в съдържателен план 

представената разработка изцяло кореспондира с тях. Дисертантът е възприел обичайната за 

този тип дисертационни изследвания логическа последователност, като за да разкрие 

тенденциите, противоречивите процеси и спецификата на българската филмова ситуация в 

началото на 21-ви век, е започнал своето изследване с критичен анализ на теориите за 

популярната култура и филмовата публика през 20-ти век, извел е закономерностите във 

функционирането на съвременната филмова индустрия и кинобизнес и в този контекст е 

анализирал процесите в българската киноиндустрия и факторите за зрителския успех в кината 

на българските игрални филми в началото на 21-ви век (2005-2015 г.). 

Реализираното изследване в дисертационния труд има ясни ограничителни рамки, които са 

следвани стриктно и в чийто контекст е разгърнат авторовият анализ. 

2. Оценка на научните и практическите резултати в дисертационния труд 

Научните и практическите приноси в дисертацията са в две основни насоки: 1) приноси за 

научната легитимация на изследванията на зрителския успех и 2) приноси за критичен анализ на 

процесите в българското национално кино в края на 20-ти и в началото на 21-ви век и 

разкриване на релевантните стратегии за успешна социална реализация на кинотворбите. 

Според мен, могат да се откроят следните по-значими научно теоретически и практико 

приложни резултати: 

 Първият съществен научен резултат е пряко следствие от избора на предмет и обект 

на изследване. Авторът се е заел със задачата да докаже, че зрителският успех е 

неправомерно неглежиран и подценяван от киноведските анализи и че тази специфична 
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категория би могла да бъде отправна точка за обяснение на редица от протичащите в 

националното българско кино процеси. За да докаже своята теза, дисертантът е 

представил, систематизирал и критично анализирал методологическите предпоставки, 

които в своята съвкупност дават основания зрителският успех да се разглежда като 

съществен научен проблем; 

 Очертани и задълбочено са анализирани факторите за промяната в парадигмата за 

изследване на популярната култура. Специален акцент е поставен върху 

институционализирането на научната дисциплина „Cultural studies“, което се свързва с 

разработките на Ричард Хогарт (1964) и основаването в Бирмингам Центъра за 

съвременни изследвания на културата (Centre for Contemporary Cultural Studies). 

Методологически правилна е тезата на дисертанта, според който изследванията на този 

център са силно повлияни от есеистичната теория на Бенямин, марксисткия 

материализъм, творчеството на Адорно, теорията на Антонио Грамши за хегемонията, 

както и от културологичните студии на Реймънд Уилямс и Ричард Хогарт. Още по-

голямо внимание заслужава оценката на дисертанта за настъпилите през 60-те години на 

20-ти век същностни промени в изследванията на културата, изразяващи се в пренасяне 

на съдържателния фокус върху потреблението на артефактите, вместо върху тях самите 

като същности; акцентирано е върху съзнателния отказ от трансцеденталния прочит на 

културата и артефактите и преместването на фокуса върху всекидневието и 

„нормалните“ неща от живота; в социологически аспект следва да се отбележи 

поставения от дисертанта акцент върху разглеждането на обществото и социалните 

институции като специфични структури за власт и доминация над индивидите. 

Уловените от дисертанта същностни промени могат да бъдат открити както в строго 

културологичните теории, така и в теориите, с които социологията обяснява 

функционирането и развитието на обществото от средата на 20-ти век. Това е времето на 

тържеството на структурализма и тази концептуална доминация неизбежно рефлектира и 

върху теориите, в които намират рефлексия популярната култура, филмовите публики и 

тяхното общуване с културата и кинотворбите; 

 Съществен теоретичен резултат е очертаването на основните тенденции в 

развитието на теориите за популярната култура през 20-ти век. Приносът на 

дисертанта е в поставянето на акцент върху „популярното“ и разглеждането на 

популярната култура като естетически и социален феномен. Като проследява еволюцията 

в разработването на концепции за популярната култура, дисертантът прави собствен 

оригинален прочит на най-авторитетните идеи в областта на естетиката, културологията 

и социологията през 20-ти век. Високата когнитивна стойност на представения анализ се 

дължи на изключително доброто познание на коментираните теории, на умението на 

дисертанта да откроява значимите концептуални идеи, да ги проследява в развитие, да 

улавя и предлага свои тълкувания за противоречията в анализираните концептуални 

схеми, като при цялото разнообразие от подходи и идеи успява да запази своя 

изследователски фокус върху разкриване на многопластовата природа на „популярното“ 

и неговите социални, когнитивни и социално психологически функции. Друг позитивен 

момент е извеждането на взаимодействията между културните феномени и киното като 
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специфична социална институция, от една страна, и пораждащите ги първопричини - 

доминиращите към даден момент икономически отношения и начини на производство, с 

произтичащите от тях последствия върху характера, съдържанието и функциите на 

надстроечните феномени, в това число и върху киноиндустрията; 

 Впечатлява със своята сериозност, оригиналност и задълбоченост анализът на 

възгледите на Брехт, Бенямин, Кракауер и Балаж. В този анализ се разкрива с цялата 

си дълбочина богатата научна и изследователска култура на дисертанта. Умелото 

познание на анализираните теории проличава в лекотата, с която дисертантът сравнява 

концептуалните ядра на коментираните автори, и в умението визираните концепции да се 

проследят в тяхната еволюция. Интересни и с висока познавателна стойност са оценките 

на дисертанта по отношение идеите на Брехт за връзката между демонстрирания от 

тълпата вкус и истинските потребности на филмовите зрители, за релациите между 

капиталистическия начин на производство и доминиращите модели за отдих и 

развлечение, за киното като лукс, предназначен само за забавление и за риска от това 

филмовият зрител да се превърне в „безделник и експлоататор“. Осмислени и 

представени по оригинален начин са възгледите на Валтер Бенямин за необходимостта от 

революционизиране на изкуството чрез развитието на техниката и технологичните 

новости, а специален и добре осмислен акцент е поставен върху инвенцията на понятието 

„изложбена стойност“ на творбата (Ausstellungswert), като антипод на нейната „култова 

стойност“. Дисертантът с пълно право достига до заключението, че съвременното битие 

на филмовото преживяване се отличава с видим превес на комуникативната стойност над 

култовата. Приносни моменти могат да се открият и в представения от дисертанта анализ 

на творчеството на един от първите теоретици на градската културна среда през 20–те 

години Зигфрид Кракауер. Ценността на анализа в този му пункт е очертаването на 

създадената нова културна среда и появата в този контекст на нови фактори с 

чувствително влияние върху процеса на възприемане и оценка на кинотворбите. От гл. т. 

на проблематизирането на популярната култура, дисертантът обръща внимание върху 

възгледа на Кракауер за „превръщането на развлечението в култура“. В когнитивен 

смисъл още по-важно е поставянето на нарочен акцент от дисертанта върху 

разсъжденията на Кракауер за причините за отдадеността на масите към киното, което 

изпълнява важни социални функции, като позволява да бъде „наваксана пропуснатата 

емоционалност и повърхностния характер на иначе напрегнатия трудов ден“. В 

контекста на целите и задачите на представеното дисертационно изследване, приносен 

момент е очертаването на появата на ключов социологически феномен, изразяващ се в 

зародилата се икономическа самостоятелност на жените и последващото от това 

феминизиране на културата. Дисертантът впечатлява и с проникновения си анализ на 

възгледите на Бела Балаж за киноаудиториите. Тук заслужава да се отбележи 

фокусирането върху идеята на Беланж за фигурата на зрителя като активен участник в 

кинематографичното създаване на действителността и преформулирането на 

спецификата на киното, като акцентът е пренесен от изразните средства върху природата 

на възприемането на артефактите. Правилни са заключенията на дисертанта за Беланж 

като родоначалник на една социологическа концепция за кинопубликата, разработена в 
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синхрон с филмовата критика и публицистика на Кракауер от втората половина на 20–те 

години на ХХ век; 

 От социологическа гл. т. поставянето на акцент върху ранната социология на киното 

и Чикагската социологическа школа също допринася за формирането на 

значителен научно теоретичен резултат.. Макар че първият значим опит за използване 

на социологическите изследователски техники за проучване на филмови аудитории 

датира през 1914 г. (Емили Алтенло), ще се съгласим с дисертанта, че все пак 

проучванията на фондация “Пейн“ (1929-1933) следва да се приемат като начална точка 

на целенасочените изследвания на масовата култура и колективното поведение. В 

когнитивен и в строго изследователски план приносите на дисертанта тук са във 

фокусирането върху тезата, че умелото съчетаване на подходящи изследователски 

техники (индивидуални интервюта с филмови зрители и доклади на социални работници) 

и обективна статистика (брой на киносалоните, честота на посещенията и структура на 

публиката) позволяват да бъдат изведени съществено важни заключения както за 

предпочитанията и очакванията на филмовата публика, така и за влиянието на 

заложените в кинотворбите морални кодове и послания върху поведенческите образци, 

социално психологическите нагласи и нормите, с които оперира обществото в конкретно 

взет времеви момент; 

 Друг значим в методологическо отношение резултат е анализът на творчеството на 

Адорно, Хоркхаймер и критическата теория на Франкфуртската школа. Приносните 

моменти тук са по-скоро познавателни - коректно се възпроизвеждат основните тези от 

„Диалектика на просвещението“, като се обръща внимание върху тезата за „културната 

индустрия като съвършен израз на капиталистическата рационалност.“ В традицията 

на марксизма, двамата философи тълкуват културата като инструмент за критика на 

действителността и дисертантът аргументирано приема тази теза. Но той проблематизира 

стремежът на Хоркхаймер и Адорно за директна интерполация на постановки от 

политическата икономия върху художественото производство. Дисертантът с право 

критикува песимизма на Адорно, изразен чрез възгледа му за киното като консервативна 

културна форма, пасивно копие на статуквото. Ще се съгласим с оценката на дисертанта, 

че независимо от дълбокия си културен песимизъм, Адорно и Хоркхаймер се приемат 

като създатели на „библията за критиката на масовата култура и нейните индустрии 

от втората половина на ХХ век.“; 

 Приносен момент е представянето на идеите на италианския марксист Антонио 

Грамши и тяхното влияние върху оформянето на концептуалния възглед (Стюърт Хол) 

за културата като ключов инструмент за политически и социален контрол. Предлага се 

стойностно в познавателно отношение обяснение за интереса към идеите на Грамши и в 

частност, към неговата идея за хегемонията като състояние на относителен консенсус 

между насилието и съгласието, както и към разбирането му за интелектуалците като 

главни съзидатели на хегемонията; 

 В контекста на поставените задачи, дисертантът съвсем правилно се е акцентирал върху 

възгледите на Джон Фиск за битието на популярната култура в контекста на 

комерсиалността. Съществено важното тук е осмислянето на изначално заложеното в 
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популярната култура неантагонистично взаимодействие - популярната култура трябва да 

носи печалби, но в същото време трябва да отчита потребностите и интересите на 

аудиториите; 

 Безспорен научен резултат е сравнителният анализ на методологическите подходи за 

изследване на филмовата публика. Ценността при този анализ е в увлекателното и 

високо съдържателно реконструиране на еволюцията на самите филмови публики и 

акцентирането върху активната функция на публиката в процеса на общуване с 

кинотворбите. Заслужава висока оценка осмислянето от дисертанта на пазара на филмови 

продукти, при което се извършва не само специфичен по вид и по структура процес на 

размяна, но също така се реализира специфична антропология. В този контекст е високо 

стойностен начинът, по който е описан опитът на Цукор в изучаването на филмовите 

аудитории. В строго социологически план заслужава внимание критичното описание на 

възприетите подходи за структурирани и представителни по отношение на филмовите 

публики предпремиери, с помощта на които се проучват аудиториите на конкретни 

филми. Дисертантът аргументирано защитава позицията, че данните от подобни 

предпремиери следва да се приемат не като краен продукт, тъй като 1) е налице „много 

силно напрежение между емпиричния материал на изследването и проективния 

характер на филмовото творчество“ и 2) практиката изобилства от примери за 

недобросъвестни зрители, които „замърсяват базата данни със своите оценки и 

коментари“ , а по-скоро като суров материал за последващи анализи; 

 В този контекст резултат с общо теоретично и практико приложно значение е 

рефлексивният анализ на изследванията на Едгар Морен и Фридман върху 

взаимодействията „техника-индустрия-публика“. Дисертантът ясно е откроил 

областите, които биха могли да бъдат емпирично изучени от социалната психология и 

социологията. Дисертантът провежда интересен анализ на критиката на Морен на 

изследователските методики, използвани за изучаване на филмовите публики, като 

изрично подчертава неприемането от Морен на репрезентативните извадки и 

количествените методики (най-вече, анкетите). Решението е в гъвкавото прилагане на 

методите на качествената социология („ретроспективни интервюта, интроспекции, 

изповеди, самоанализа и т.н.“), която в духа на феноменологичната парадигма в 

социологията аргументира релевантността в използването на методи, позволяващи на 

индивидите да опишат действителността чрез конструирането на личностни значения и 

смисли; 

 В научно и в практико приложно отношение заслужава внимание и анализът на 

възгледите на Полин Кейл. Дисертантът стъпва върху нейните текстове и на тази 

основа провежда задълбочен анализ на факторите, които детерминират зрителският 

успех и харесването или не на кинотворбите. Поставени са множество различни 

акценти, с което се разкрива сложната и хетерогенна природа на процесите, формиращи 

зрителският успех; 

 Резултат с висока практико приложна стойност е анализът на несигурността и 

рисковете във филмовия бизнес и изведените на тази основа стратегии за тяхното 

минимизиране. Интерес в практическо отношение би могъл да бъде анализът на 
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сравнителните предимства на американската киноиндустрия и представеният 

холивудски модел за вертикално интегрирана компания; 

 Приносен момент с теоретично значение е обзорът на българските традиции в 

кинознанието до 1990 г. и в най-ново време. Ясно очертани са носителите на 

оригинални идеи в тази област, като са изведени основните социологически и 

културологични подходи (Иван Стефанов, Ивайло Знеполски). Дисертантът откроява 

научните приноси на Александър Янакиев, Михаил Мелтев, Владимир Игнатовски, Мая 

Димитрова, Ингеборг Братоева. В познавателно отношение заслужава да се отбележи 

проследяването на еволюцията в концепциите и подходите в българското кинознание 

след 1990 г., като се поставя нарочен акцент върху „преформатирането“ на отношението 

към киното като отношение към бизнес и специфична индустрия; 

 За първи път в българската филмова наука проблемът за националното кино се 

разглежда от гл.т. на неговата значимост за националната публика и за 

конституирането и развитието на национален филмов пазар;  

 Приносен момент с висока теоретична и практическа стойност е предложеният от 

дисертанта анализ на институционалните и организационните трансформации в 

българското киноразпространение след 1989 г. и обоснованата на тази основа 3-етапна 

периодизация на процесите в българското кино; 

 Значим практико приложен резултат е задълбоченият анализ на периода 2005-2015 г. и 

обособените в този контекст български варианти на вертикална интеграция, 

представянето на спецификата в създаването, дистрибуцията и кинопоказа на български 

игрални филми в началото на 21-век и извеждането на тази основа на факторите за 

зрителски успех в ситуацията на българското кино. 

Като цяло дисертационният труд на А. Донев не само поставя началото на специализираните 

изследвания на зрителския интерес в кината на българските игрални филми в началото на 21-ви 

век, но и очертава съществено важните области за този тип изследвания и достига до 

формулиране на конкретни стратегически решения за управление на зрителския успех в най-

ново време. 

А. Донев показва изключително добри аналитични способности, с лекота преминава от 

киноведски към социологически или икономо-политически анализ и това придава на 

дисертационното изследване качествата на стойностна в научно и практико приложно 

отношение разработка. 

В дисертацията идеите и постановките на другите автори са представени коректно, с релевантно 

ползване на текстове от визираните публикации. Очертаните приноси имат оригинален характер 

и са лично дело на автора. В стегнат вид авторефератът отразява основните постижения и 

научни приноси на дисертационния труд, които изцяло приемам. 

3. Емпирична верификация на научния труд в киноведската и други видове литература 

По проблематиката на дисертационния труд са направени 6 научни публикации, което може да 

се приеме като добро начало в тази посока. Налице е индикация, че резултатите от 

дисертационния труд за започнали да намират място в киноведската и други видове литература. 
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Освен тези строго научни публикации, кандидатът има изключително богат публикационен 

опит като кинокритик и журналист (над 500 публикации), което в контекста на целите и 

задачите на представеното дисертационно изследване може да се отчете като значима 

емпирична верификация на възгледите на А. Донев. 

4. Критични бележки и препоръки 

Представеният дисертационен труд има висока евристична, научна и практико приложна 

стойност. С оглед задълбочаване на бъдещите изследвания на дисертанта в тази предметна 

област имам някои бележки и въпроси, които имат функцията на препоръки: 

 Безкритично се възприемат възгледите на Едгар Морен и в резултат от това се 

подценяват когнитивните и инструменталните функции на социологическите 

изследователски подходи и техники: Дисертантът изрично подчертава, че в асинхрон с 

наличния богат статистически материал за посещенията в кината и реализираните 

приходи от кинопоказа, в българската киноведска практика липсват социологически 

проучвания и специализирани социологически анализи за нагласите и най-вече за 

предпочитания на филмовата публика, не се разработват социодемографски профили на 

филмовата аудитория. Представената разработка не прави опити за излизане от строгата 

рамка на статистиката на абсолютните числа и предложеният анализ се базира изцяло на 

обективни показатели. Препоръката: при бъдещите изследвания на зрителския успех да 

се помисли за релевантно приложение на социологическия подход и свързаните с него 

методологически подходи, изследователски методики, техники и инструменти, като 

освен методите на „топлата социология“ се преосмислят богатите възможности на 

репрезентативните количествени изследвания. Ако бъдат подготвени в съответствие с 

методологическите стандарти и ако се реализират в подходящи времеви и ситуационни 

обстоятелства, този тип изследвания могат да допринесат значително за разширяване и 

задълбочаване на знанието за предпочитанията и нагласите на българските филмови 

аудитории по принцип, както и за възприемането на конкретни артефакти; 

 Имам следната група въпроси към дисертанта: Ако приемем заключението на Андрей 

Райчев и Кънчо Стойчев за българското общество като населено от „консуматори и 

неуспели консуматори“, означава ли това, че в социално психологически план 

зрителският успех в кината на българските игрални филми може да бъде обяснен само с 

доминацията в българското общество на консуматорските нагласи и настроения? 

По какъв начин тази доминация се повлиява от прилаганите модели за управление на 

зрителския успех? Може би зрителският успех освен всичко друго е функция от 

очакванията/нагласите на зрителите по отношение на кинотворбите като носители на 

послания и морални кодове, конституиращи типичните за трансформиращото се 

българско общество поведенчески модели? В тази връзка, как дисертантът оценява тезата 

на Бурдийо за консумирането като „акт на дешифриране, декодиране, който 

предпоставя практическо или експлицитно майсторство като шифъра или кода.“; 

 И още една група въпроси: Изследователите на трансформиращото се българско 

общество са единодушни в своите заключения, че аномията (в смисъла на Мъртън) в 

българското общество е аномия на крайностите и изострените процеси на социална 
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отчужденост и атомизиране, демонстративни прояви на морално безразличие, грубо 

неспазване на моралните норми и императиви, открито афиширане на акта на поставяне 

на личните интереси над груповите и тотално неглежиране на „другите“. Счита се, че 

състоянието на аномия на българското общество продължава и днес и то е съпроводено 

от радикален разпад на ценностите и социалните норми, силен спад в междуличностното 

доверие и доверието към социалните институции. Българското общество се оказва 

общност на скептично и враждебно настроени, отчуждени и капсулирани в своето 

личностно битие атомизирани индивиди. Въпросите ми към дисертанта в тази връзка 

са следните: в ситуация на остра и продължителна аномия, в каква посока би 

следвало да се развиват социалните, познавателните и компенсаторните функции 

на съвременното българско кино, така че то да създава кинотворби релевантни към 

специфичното колективно и индивидуално битие, създавано от ситуацията на 

аномия? Може ли българското кино да е инструмент за намаляване на състоянието 

на аномия в българското общество? 

Тези въпроси набелязват посоки за бъдещи изследвания на дисертанта в избраната от него 

проблематика и ни най-малко не снижават цялостните научни достойнства на представения 

дисертационен труд. 

5. Заключение 

Оценката ми за дисертационния труд „Зрителският успех в кината на българските 

игрални филми в началото на XXI век“, разработен от Александър Донев Ангелов, е 

изцяло „положителна”. 

Препоръчвам на членовете на уважаемото научно жури по защитата да гласуват „ЗА“ 

присъждането на Александър Донев Ангелов на образователната и научна степен 

„Доктор” по научната специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия“. 
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