
Р Е Ц Е Н З И Я 

На дисертационен труд на Александър Донев на тема 

„Зрителският успех в кината на българските игрални филми от началото на 

ХХI век“ 

От проф. д.н. Мая Димитрова – ръководител на катедра „Кинознание и 

драматургия“ в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, хабилитирана по шифър 

05.08.03 „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ 

 

Представеният за рецензия дисертационен труд на Александър 

Донев и документацията към него напълно отговарят на нормативните 

изисквания за осъществяване на защита. Авторефератът адекватно и 

пълно представя съдържащите се в дисертацията тези и анализи по двете 

глави.  

Представена е заявка за приноси на дисертацията, които отговарят 

на нивото на разработеност на заявената тема. Структурата на труда е 

добре промислена в посока да се изграждат постъпателно аргументи в 

подкрепа на тезите, представени в уводната част.  

Съдържанието на увода е подчинено на изискванията да бъде 

представена целта на разработката, да се посочат аргументи за 

приложената научна методология и да се  създаде максимална представа 

за актуалността на проблематиката в избраната за изследване научно -

практическа територия. 

Именно актуалността на проблема за намиране на възможности да 

се подобри успешността на българското игрално кино пред филмовите 

аудитории е един от основните приноси на тази разработка, който 

приемам за изключително обстойно и смислено експониран в целия текст. 

Приносно е и научното представянето на практическата идея за 

реализация на продуктите на  филмовата индустрия посредством доказали 

успешността си маркетингови стратегии в разпространението и показа в 

киносалони на игралните филми в световен контекст.  

Приемам като положителен факт, че историческият контест на 

практическото и теоретично развите на идеите за киноразпространението 

и показа и връзката на индустрията с аудиториите е обект на изследване в 

първата част на труда.     



Ситуирането на историко-теоретичния преглед на съществуващите 

концепти в световната практика в началото на разработката, като 

обосновка на идеите, които впоследствие са надградени в текста, е много 

уместно. Респектиращо количество, фактически всички съществени научни 

теории за екрана, от най-ранното време на нямото индустриално 

кинопроизводство и разпространение да най-новото време на дигиталната 

епоха, са обговорени обстойно и задълбочено. Коментирани са явления, 

художествени течения и личности в цялостния историко-теоретичен 

контекст на кинофеномена. Аспектът на представянето им подчинява 

разработката на свръхидеята на автора да концентрира всички логики на 

анализа си около водещата позиция на социо-психологическите и 

иконимическите подходи при изследването. Адекватно на тази цел е и 

изтъкването на онези от представените теоретичните възгледи, които 

подкрепят автора. В този смисъл откривам и частен принос на 

дисертацията в обосноваването  на подобни идеи за социокултурно 

представяне на обекта като основополагащ подход, когато се експонира 

научно  индустриалното функциниране и разпространителска практика на 

екранни продукти.   

Очевидно е пристрастието на автора към изтъкване на теоретичните 

възгледи на терена на изследването и през интерпретацията на 

рецептивните нагласи на аудиторията и факторите от социо-

психологическо естество, които ги определят и чрез които те могат да 

бъдат повлияни и дори премоделирани. Почитта към корифеи в темата 

като Едгар Морен е осезаема. При отчитане на наличиния баланс в 

привличането на аргументи от различни автори и цели школи за подкрепа 

на заявените в текста позиции, може да се забележи как във времето 

преди естетическите промени на 60-те натежава присъствието на 

англоезичните и немските школи, чиято активност се простира и отвъд 

Атлантика. 

Приемам като работещи преобладаващата част от логиките на дисертанта. 

Естествено е да се отчете наред с приносите на британската теоретична 

мисъл и ролята на Франкфуртската школа точно в посоката на изграждане 

на теорията за масовата култура. Може би лек дисбаланс идва от 

изтъкването на водещата роля на американската филмова индустрия за 

възникването на паралелно развиващата се теория за овладяване на 

киноаудиториите, независимо за кой период в историческото развитие на 

кинофеномена става въпрос. Дори когато се представя времето до 



началото на Първата световна война, когато френската 

филмопроизводствена практика дава преимущество на своите 

киноиндустриални стоки на световния филмов пазар, включително и този 

на САЩ, се обръща по-съществено внимание на процесите в Холивуд. 

Естествено всеки автор има правото на предпочитана логика на научното 

изложение, особено когато обектът му е толкова пространен емпирично, а 

поставената цел е той да бъде максимално изчерпателно представен. 

Съгласна съм и със заиграването на автора с формалната логика, че там 

където  се обсъжда само емпирията, няма място за теорията. В този 

смисъл държа да подчертая, че получих голяма доза професионално 

удовлетворение от качеството на текста. Не само в стилово отношение, 

където личностното присъствие на автора е осезаемо.    

Съдържателните характеристики на труда демонстрират 

респектираща ерудиция, голям обем от изследвани автори и научна 

взискателност при подбор на работещите по темата автори. Както и едно 

много ценно за научно-изследователската работа качество. Александър 

Донев умее да изразява респекта си пред постигнатото от другите 

изследователи на екранния феномен. Той заявява своите претенции за 

приноси, едва когато е изчепал в изложението си възможността тази 

научно-практична територия да е коментирана частично от други автори. 

Така в теоретичното обговаряне на темата се работи и с наличния 

терминологичен ресурс от понятия, изграждан цяло столетие от 

предхождащи във времето теоретици и практици в киноиндустрията, 

киноизкуството и изкуствознанието. Поставянето им на едно място в този 

труд, обаче, и подреждането на идеите им в логиките на изложението за 

доказването на личните тези на автора е съществен принос на 

разработката. 

С приносен характер са и приложенията към разработката. Събрани 

заедно, те съставляват полезен и за други изследователи статистически и 

информационен материал. Трудът е снабден пълноценно с научен апарат. 

Присъстват пълни библиографски данни. Коректно се цитират автори. 

Когато това се прави в разработката, то е неизменно подчинено на целта 

да се подкрепят или коментират собствените идеи на дисертанта. 

Тучно тук бих споделила и личните си впечатления от колегиалното си 

общуване с автора да дисертацията. Те датират от времето на 

преподавателската ми работа като асистент на класа, в който Александър 



Донев завърши магистърска степен по специалността „Кинознание“ в 

НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. Още тогава той имаше отчетлива позиция 

сред талантливите студенти в един изключително богат на личности клас. 

Впоследствие бързо получи адекватна на възможностите си 

професионална реализация и доказа способности на редактор в 

професионални издания и издателства свързани с драматичните изкуства, 

както и възможностите си в административно-творчески роли в държавни 

културни институции. Може би тази негова обществена функционалност 

забави във времето появата на такъв цялостен научно - изследователски 

текст, какъвто в момента представлява дисертационния му труд. Но 

същевременно, точно този опит през годините създаде и благоприятната 

нагласа авторът да обърне внимание на един неекспониран научно 

проблем в българското кинознание и да предложи перспективи за 

практическо приложение в националната ни кинематография. Факт е, че е 

успял да се задълбочи в един от аспектите с основополагащо значение за 

бъдещото й съществуване – успешното реализиране на контакта с 

публиките – национални и световни. 

В най-голяма степен в дисертацията се експонира възмогността за 

комерсиален успех на българското игрално кино пред национална 

аудитория в киносалоните у нас. Естествено е този аспект за финансово 

обезпечаване на българското кинопроизводство да се разглежда като 

болезнена тема. Но не това е фокус на изследването. По-същественото в 

случая е представянето на теоретичните идеи от световната система на 

киноразпространението като възможни практики на наш терен. Позитивно 

е, че авторът отчита мащаба на нашия пазар и неговото влияние върху 

публичните нагласи. Не се прехвърлят автоматично концепции, които са 

предназначени за различна пазарна ситуация в развити кинематографично 

страни. Но коректно се отчита присъствието на целия световен контекст на 

глобално разпространение на кинопродукти, част от които е и нашето 

пазарно поле. Както и фактът, че вкусовете на аудиторията се формират 

предимно от външни на националната ни практика произведения, които 

достигат до публиката с предимство в киномрежата в България. Оценявам 

концепцията на автора в този аспект като достатъчно красноречива, затова 

ще си позволя да въведа цитат от автореферата към дисертацията: 

„Споделяйки възгледа на Морен считам, че на базата на наличните 

статистически данни, изследвания и документи не само от филмовата, но и от 

други сфери на обществения живот, може да бъде направен достатъчно пълен 



и резултатен опит за извеждане на основните особености, характеризиращи 

зрителския успех и динамиката на посещаемостта на българските игрални 

филми в кината. Резултатът и изводите от настоящето изследване могат да 

послужат за очертаване на ключови закономерности, за формулиране на 

решения и изработване на модели на действие, които биха могли да доведат 

до реално увеличаване на броя зрители на новите български игрални филми в 

кината. ... В този контекст като първи етап от настоящия дисертационен труд 

ще се опитам да направя преглед на теориите за популярната култура и 

филмовата публика през ХХ век, както и в най-общи линии да опиша 

съвременната филмова индустрия и кинобизнес. Успоредно с това ще очертая 

основните тенденции и процесите, 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. В този смисъл бих искал да 

изкажа пристрастието си към подхода на Д. Филипов, според когото „ 

..запознаването с еволюцията позволява по-точно да се разкрие същността на 

дадено явление“ (Филипов 2005: 126). Като илюстрация ще се опитам да 

обоснова извода, че принципите, на които се основава зрителско поведение 

спрямо някои от най-новите български филми, кореспондират с универсалните 

механизми, демонстрирани в историята на киното и развитието на аудиториите, 

които са в пълна сила по отношение и на нашата филмова публика.“  

Именно във втората част на дисертацията ни е представен задълбочен 

анализ на заявените тези.  

 

Оценявам с удовлетволение, че задачата на разработката е цялостно 

постигната. Текстът предлага идеи за приложение в практиката и пътища за 

реализация на направените изводи. Отчитам практико - теоретичния профил и 

актуалната проблематика на дисертацията като ценно качество. 

Авторът е показал способност да осмисля в движение конципирана от самия 

него научна територия.  

 

Посочените достойнства на разработката и доказаните чрез анализ 

научни тези ми дават основание да приема труда на Александър Донев като 

добре защитена научна дисертация.  



Гласувам на автора да се присъди образователно – квалификационната степен 

„Доктор“. 

 

20.09.2016                                                   Подпис: 

София                                                         /проф. д.н. Мая Димитрова/ 

 


