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СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Михаил Босилков Мелтев 

Нов български университет 

за докторска дисертация на тема Зрителският успех в кината на българските игрални 

филми в началото на ХХI век с автор Александър Донев Ангелов, задочен докторант в 

Института за изследване на изкуствата, сектор Екранни изкуства  

  

 Докторант Александър Донев Ангелов е представил следните 

материали за присъждане на образователна и научна степен доктор по 

научната специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4.: 

дисертация Зрителският успех в кината на българските игрални филми в 

началото на ХХI век, списък с приноси, автобиография, списък с 

публикации. Основният текст на дисертацията е 214 с., разпределен в 

три глави, Заключение, Приложения, Библиография или общо 243 с., 

в.т.ч. 18 таблици и графики и библиография.  

Авторът започва с Обща характеристика на дисертацията, в която 

визира актуалността на темата, целите, обекта и методологията на 

изследването. Обектът и предметът на изследването са ясно и точно 

формулирани. Методологията е очертана категорично и конкретно, 

целите също. Същото се отнася и за очертаването на обхвата на 

изследването във времеви, пространствен и тематично-съдържателен 

план. Изходна хипотеза е: касовият успех на филма е резултат от сложна 

алхимия от фактори към момента на показа, а не от предварителните 

усилия на създателите, но въпреки това кинотеоретиците неглижират 

филми, само заради това, че те са популярни. Затова авторът прави 

преглед на постепенното проникване на индустриалните аспекти в 

кинотеорията и киноисторията в анализа им на културната продукция в 

контекста на историческото развитие. Смятам този подход за нов, поне в 

намеренията.  
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В първата глава, озаглавена Теоретични идеи за популярната 

култура и публиките в контекста на филмовите изследвания, Донев  

проследява възникването на негативните нагласи към популярната и 

масова култура, които се пренасят към всяко произведение, добило 

известност сред публиката. От тази отправна точка, той разглежда 

възгледите на знакови културолози и кинотеоретици и открояването на 

масовото от популярното изкуство. Анализът на възникването и 

развитието на теориите за елитарно и популярно изкуство оформят 

тезата, че това, което е фолклора за аграрната задруга, това е 

популярната култура за градския пролетариат. Киното, от своя страна 

възниква и се развива точно по това време. Авторът разглежда 

паралелно развитието на филмовия език и системата за разпространение 

и показ: налагане на пълнометражния филм, развитие на филмова драма 

равностойна на театралната, навлизане на седмична програмация, 

диференциация на киносалоните по качество и лукс в унисон с 

диференциацията и характера на публиката (зониране по градска аура – 

център, периферия, предградие), концентрично програмиране на 

заглавията по давност. Не е пропусната и промяната в нагласите на 

публиката за кинопосещение – от място за запълване на времето, 

киносалонът става продавач на сънища и мечти, главно развлечение 

както на нисшите класи, така и за средната буржоазия. Така възникват 

аудиторните изследвания, които водят  появата на индустриалното 

„стъпаловидно“ разпространение и „блоковото програмиране“ (по-

известно като „пакетно програмиране“) на кинопоказа. Следва влиянието 

на зрителския вкус върху продуцирането на филма – не само 

проучванията на търсенето, систематизацията на предпочитанията и 

обратната връзка от киносалона към производственото студио, но и пред 

премиерите, предварителните и специализираните тестови прожекции. 

Прегледът е обективен, критичен. С анализа на трудовете на Морен, 

изследването навлиза във философски и социологически сфери като 
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търси отговор на въпроси от вида на „Що е публика?“, за да достигне до 

извода, че не съществува еднозначно понятие за това. Прегледани са и 

публикациите по темата от български автори. За разлика от 

предхождащия преглед на чуждестранните теоретици, подходът на 

автора тук е по-скоро конспективен и телеграмно кратък. Обзорът на 

теориите за зрителския избор, визуалната рецепция, интерпретация и 

консумация ми се струва по-обширен и обстоен от необходимото за 

целите на дисертацията. В този смисъл тази част натежава.  

Втора глава разглежда спецификата на филма като продукт: от 

икономическите характеристики до маркетинговите техники и рискове. 

Анализът на инструментите за контрол на риска води до  сравнение 

между пазарно-ориентирания и интегриран американски и 

антимонополно и проектно ориентирания европейски филмов модел; 

първият оперира на огромен пазар и предлага универсална масова 

култура, вторият – парцелиран от езикови бариери, но насочен към 

конкретни аудиторни групи. Донев прави критически преглед на 

европейските нормативни документи по отношение на киноиндустрията и 

аудиовизията. Той открива противоречие или по-скоро замижаване пред 

противоречивата същност на киното като индустрия и изкуство. За мен е 

изключително любопитен парадокса, който той разкрива: най-голяма 

полза от прилагането на европейския модел за подпомагане на 

европейско кино имат американските мейджъри. 

В трета глава, посветена на българската практика, авторът 

подхожда нееднопланово: кинопосещаемостта е резултат не само от 

художествени критерии, но и от сложната амалгама на социокултурни и 

социално-познавателни потребности, емоционално–хармонизиращи и 

развлекателни функции. Интересен е ракурсът му националното 

самоопределение, в което медиите съдействат за създаване на 

въображаема общност, разграничаваща ни от другите. В този смисъл 
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националното кино се самоидентифицира и чрез отрицанието на 

Холивудската продукция докато същевременно зрителският вкус се 

формира от нея и така независимите автори „оперират по дневен ред 

определян от Холивуд“.  

Донев разглежда историческите флуктуации на интереса към 

европейското и националното, както на зрителите, така и на българските 

създатели на филми. Той задава въпроса: „Какъв е смисълът да се 

подпомага национална индустрия, която не осъществява контакт със 

собствената си аудитория?“. Показателите, с които измерва пазара са 

население, годишна посещаемост на кината, касов приход, гъстота на 

филмовата мрежа, цена на билета, БВП.  

В последната глава авторът навлиза в детайли, които повтарят вече 

изяснени понятия (напр. вертикална интеграция). Тъй като смятам 

дисертацията за много интересна и заслужаваща публикация, хубаво е 

текстът да се огледа внимателно за повторения и за еднозначност при 

употребата на понятия като хоризонтална интеграция,  глобализация, 

концентрацията на собственост, обществено благо. Най–ясно това може 

да се направи в началото на дисертацията чрез дефиниране на 

термините. Освен това ми се струва, че балансът в общата структура 

може да се прецени още веднъж. Имам усещането, че прегледът на 

философските трактати във втора глава натежават. 

За мен най-силната част от дисертацията е последната, посветена 

на разпространението и показа на българските филми. Любопитно и 

интересно ми беше да прочета наблюденията на автора за спецификата 

на българския филмов пазар и зрителските навици, календара на 

силните месеци за кинопосещение, значението на премиерата преди 

уикенда. Струва ми се, че поставянето на акцента върху участието на 

разпространителя в началния етап на развие на проекта в раздела за  

„вертикална интеграция“ е подвеждащо: има се предвид нарушената 
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комуникация между показ и производство, а не отсъствието на 

вертикална интеграция и примерът с краха на Тръста след ПСВ е 

неточен: точно тази интеграция присъства, но отсъства комуникацията с 

публиката. Същевременно, смятам че тематичния и жанрови анализ, 

подведен под знаменателя на сравнението между най-посещаваните 

филми преди и след прехода е изключително полезен и приносен. 

Финалът е наситен с публицистичен хъс – призив към българските 

кинематографисти да насочват своите послания към публиката, да 

приключат със своята интровертност.   

Библиографията впечатлява с обема си - 247 заглавия, от които 93 

на кирилица и 154 на латиница. Включени са 18 таблици и графики 

Представен е списък от публикации по темата на дисертационния труд и 

на други публикации. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Представената от кандидата дисертация Зрителският успех в 

кината на българските игрални филми в началото на ХХI век за защита 

на образователната и научна степен доктор по научната специалност 

Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4. съдържа достатъчно 

приносни моменти и отговаря на изискванията на ЗРАСРБ, ППЗРАСРБ и 

Правилника на БАН за условията и реда за придобиване на 

образователна и научна степен доктор. 

 Предвид гореизложеното и препоръчвам на Научното жури да 

присъди на Александър Донев Ангелов о.н.с. доктор по научната 

специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4.  

 

 

 

София 

88.09.2016      Проф.д-р М. Мелтев  


