
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Огнян Борисов Ковачев, СУ „Св. Климент Охридски”

за дисертационния труд на Александър Донев Ангелов 

на тема 

ЗРИТЕЛСКИЯТ УСПЕХ В КИНАТА 

НА БЪЛГАРСКИТЕ ИГРАЛНИ ФИЛМИ 

В НАЧАЛОТО НА ХХI ВЕК

за присъждане на образователна и научна степен „доктор“ 

по научната специалност „Кинознание, киноизкуство и телевизия”, 8.4

Предложеният  от Александър  Донев  дисертационен  труд се  състои  от

Обща  характеристика,  Основно  съдържание  в  3  глави,  Заключение  и

Библиография. Той обхваща 243 страници, включително 18 таблици и графики.

Библиографията съдържа 247 заглавия, от които 93 са на кирилица и 154 – на

латиница. Липсва филмография. Авторефератът наброява 73 страници, където

вярно и подробно е представено съдържанието на труда. В него са посочени 8

научни приноса и 6 публикации, които напълно удовлетворяват процедурните

изисквания.  

Основната  цел на  изследването,  ако се  позовем на  думите  на  неговия

автор,  може  да  бъде  определена  като:  „опит  за  извеждане  на  основните

особености, характеризиращи зрителския успех и динамиката на посещаемостта

на българските игрални филми в кината” (с. 6). В уводната част също така се

подчертава,  че  негов  предмет  са  „успешните  стратегии  за  постигане  на

зрителски успех, независимо от неблагоприятната общо филмова, национално–

специфична, културна и икономическа среда” (с. 8). Сред откроените основни

задачи изпъкват: 



- да  се  очертае  определение  за  национално  кино  в  контекста  на

актуалните  процеси  на  глобализация  и  универсални  модели  за

популярен филмов продукт,   

- да се обоснове съвременно понятие за филмов пазар и неговата

практическа приложимост в реалната филмова среда, 

- да  се  проследи  и  анализира  зараждането  и  развитието  на

съвременния  български филмов пазар на фона на  социалните и

политически  процеси  през  90-те  години  на   ХХ  и  първото

десетилетие на ХХІ век (с. 7).

Методологията  на  работа  е  интердисциплинарна,  като  нейн  основен

принцип  е  съчетаването  на  предметния  анализ  с  историческия  подход,

включвайки  същевременно  елементи  от  социологически,  културологични,

икономически, а на места и политологически подходи. 

Разглежданият  труд  е  първопроходник  за  българското  кинознание  в

редица изследователски насоки: научен анализ на отношението между културно

и комерсиално в съвременното кино, функциониране на световния филмов пазар

и  как  националният  ни  пазар  се  вписва  в  него,  институционалните  и

организационни  трансформации  в  българското  киноразпространение  и

кинопоказ  след  1989  г.,  жанровата  и  стилова  специфика  на  популярни  сред

зрителите български филми от началото на ХХI в. За да проправи успешно тези

пътеки,  изследователят  се  нуждае  от  солидна  концептуална  база  и  богат

теоретичен инструментариум. Набавя ги в Първа глава, където са въведени, но

и критически осмислени, основни теоретични идеи за популярната  култура и

публиките  в  контекста  на  филмовите  изследвания.  След  крако  историческо

проследяване на развоя на идеите  за популярна (народна,  масова)  култура  от

Античността  до появата  на  киното,  Донев  се  съсредоточава  върху конкретни

студии на модернистични автори и мислители като Брехт, Бенямин и Кракауер.

Общо  място  на  неговите  наблюдения  са  техните  възгледи  и  разсъждения

относно променящия се под въздействие на киното характер на развлечението,

като централно проявление на масовата култура. Под въздействието на една ляво

ориентирана естетика всеки от тях отхвърля крайното противопоставяне между

развлекателни  и сериозни/трудови  дейности,  което  превръща развличащия  се



човек  в  пасивен  потребител  или  обект  на  целенасочена  идеологическа

пропаганда  чрез  естетически  произведения.  НТака  най-ценен  от  тези

наблюдения  остава  изводът  за  възприемателя  като  активен  участник  в

естетическия процес и творец на естетическото преживяване, извод, който става

една от централните идеи в дисертационния труд.  При това този възглед не е

привилегия  само  на  лявомислещите.  По  различни  начини,  изучаването  на

публиката и зрителските възприятия е определящ фактор в дейността на Адолф

Цукор,  създателя  на  Парамаунт Пикчърс,  на  психолога  Уилям  Марстън,  на

социолога Маршал Маклуън и на филмолога Едгар Морен, има концептуално

родство  с  идеите  на  Ролан  Барт  и  Умберто  Еко  за  ролята  н а читателя  в

литературния  процес.  От  друга  страна,  подобаващо  място  е  отделено  на

Франкфуртската  школа  и  най-вече  на  критиките  на  Теодор  Адорно  и  Макс

Хоркхаймер  към  популярната  култура.  Тук  заслужава  да  се  отбележи  и

специалният  раздел,  съдържащ  обзор  на  българските  научни  публикации  по

темата. 

Втора глава, озаглавена „Филмова индустрия и кинобизнес” разглежда в

аналитичен  и  косвено  съпоставителен  план  моделите  на  филмопроизводство,

доминиращи  в  Холивудските  студиа  и  съответно  в  европейските

кинематографии.  Най-присъщ  на  първите  е  ориентираният  към  публиката

модел,  характеризиращ  се  с  т.  нар.  вертикална  структура  на  филмовата

индустрия.  Вертикалността  се  изразява  в  това,  че  всеки  от главните  етапи  –

производство, разпространение и показ на филма – се контролира от студиото и,

така  да  се  каже,  се  надгражда  върху  предишния.  Тъй  като  този  модел   е

ориентиран  към  масовия  потребител,  т.  е.  има  за  цел  да  привлече  най-

многобройна и разнородна публика,  работата в „една вертикално интегрирана

компания означава цялостното оформяне на проекта да бъде съобразено с най-

актуалните нагласи и динамика на филмовата публика” (с. 137). Той се оказва

най-ефикасен в условията на пазарна конкуренция, където създаването на всеки

следващ  филм  зависи  пряко  и  единствено  от  приходите,  които  предходните

филми  са  донесли.  Любопитен  парадокс,  който  може  да  определим  като

структурна ирония, предлага съпоставката с една строго непазарно ориентирана

кинематография,  каквато  е  българската  до  1990  г.. Тя  също  е  вертикално

интегрирана, но „е много по-съвършена дори от холивудската, защото може да



разчита  на  целогодишна,  държавно  гарантирана  дотация”  (с.  187).  Но,  като

оставим  шегата  настрана,  стратегическите  предимства  на  американската

филмова  индустрия  са  представени  убедително  и  това  ги  прави  безспорен

аргумент в съпоставката с европейския модел. Това са както нейни естествени

дадености,  като  големия  и  изолиран  от  преки  влияния  пазар,  обхващащ

огромната  национална  територия,  така  и  „изграждането  и  непрекъснатото

усъвършенстване на нейната структура и организация” (с. 136). 

Европейското филмопроизводство е представено под знака на близката

нам метафората на дуализма, само че не като религиозна, а като икономическа и

законодателна  ерес:  дуализма  на  „културното”  и  комерсиалното”,  заложен  в

правните  регламенти  на  Европейския  съюз.  Това ще  рече,  че  от  една  страна

аудиовизуалните произведения имат априорно свой „културен” – естетически,

интелектуален и духовен – коефициент, който предпоставя необходимостта от

публично/държавно вложение на средства в тяхното създаване. От друга страна,

тяхното разпространение и показ имат несъмнен комерсиален резултат, тъй като

се осъществява печалба. Фактът, че в ЕС „културните индустрии, сред които и

киното, са важни както в културен, така също и в икономически план, се оказва

източник  на  много  сериозно  напрежение  между  креативността  и

комерсиализма”  (с.  144-5).  Нещо  повече,  това  напрежение  между  пазарния

подход и държавното поощряване на  производство на филми,  неориентирани

непременно към широка зрителска аудитория, не е продуктивно по отношение

на самото производство. За това трудът съдържа драстични примери, които тук

няма да повтарям,  но ще цитирам само един от отговорите на въпроса  „Кой

печели от европейската културна политика в киното?”, даден в този раздел: „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”. Sapienti sat. 

Трета  глава е  посветена  най-пряко  на  централната  тема  на

дисертационния труд: „Зрителският успех на българското кино на националния

филмов пазар”. Ако понятието „национален филмов пазар” се дефинира преди

всичко  на  териториален  принцип,  то  за  неговото  реално  функциониране  са

важни  и  други  фактори,  като  брой  на  населението,  възрастова  структура  на

обществото, демографско разположение, жизнен стандарт, размер на пазарните



постъпления и др. За съжаление, оказва се, че данните за никой от тези фактори

не  са  обвързани   с  вземането  на  решенията  за  подпомагане  на  конкретни

филмови проекти (с. 166). Едва ли те са фактор и за решенията на мнозинството

от участниците в хода на изпълнението на даден филмов проект у нас. 

Особено любопитни и приносни в тази глава са разделите, проследяващи

промяната на модела на филмовата индустрия, формирането и функционирането

на българския филмов пазар и поведението на участниците в него, анализът на

неговите недостатъци, реабилитирането на категорията „жанр” не само в най-

новото, но и в социалистическото популярно кино, но най-вече – моделите на

зрителски  успех  в  игралното  ни  кино  от  началото  на  XXI  в.  Специално

внимание  заслужава  проследяването  на  новоизграждащата  се  вертикална

интеграция на филмовата индустрия след 1989 г., която също има свой принос за

успеха. Авторът вижда причините за зрителския успех в жанровата осъзнатост

на  конкретните  творби,  проличаваща  в  близостта  им до  утвърдени  световни

жанрови  образци,  но  като  „основна  структуроопределяща  характеристика  на

популярните филми от новото българско кино” той все  пак изтъква „тяхното

сериозно и ангажирано отношение към публиката” (с. 225). Затова съм готов да

се съглася и с неговото настояване, че познаването и отчитането на множеството

фактори, определящи успеха на един филм на националния филмов пазар, не

бива да бъде пренебрегвано от кинотворците. И защото „[x]илядолетия културна

политика  са  доказали,  че  изкуството  не  може  да  промени  публиката  според

своите концепции. По-скоро публиката може да промени изкуството” (с. 230),

както  добре  синтезира  посланието  на  труда  едно  от  неговите  финални

изречения.  

Заключение 

Разглежданият  дисертационен  труд  е  цялостен,  добре  структуриран  и

завършен.  Проучена  е  значителна  по  обем  специализирана  статистическа  и

икономическа  информация,  трудове  със  социологически,  маркетингов  и

културологичен характер, както и множество официални документи, свързани с

производството, разпространението и показа на филми у нас. Така е изработена

много ефективна концептуална основа на конкретното изследване, но тя може да



послужи и на бъдещи проучвания на националния филмов пазар, публиката и

зрителския успех на българските  филми.  Приемам като напълно основателни

всички научни приноси, посочени в края на автореферата. Към добрите качества

на труда бих причислил ясния изказ, добрата стилистична и правописна култура

и умелата аргументация. Вероятно в хода на преработване на текста са останали

дребни недостатъци, като повтарящ се голям откъс на с. 155 и с. 229, изрази като

„предвид  на”  (с.  163)  и  др.,  които  лесно  могат  да  бъдат  отстранени  при

евентуалната му подготовка за публикуване в книжно тяло – следваща стъпка,

който не само препоръчвам, но и с нетърпение ще очаквам. Ще си позволя да

поставя и два въпроса. 1. Възможно ли е да се приеме българско понятие вместо

чуждицата  „бокс  офис”,  като  например  „касови  приходи”?  2.  Тъй  като  в

заключителните страници на труда е повдигнат въпросът за възможен канон на

българското  популярно  кино,  коакви  биха  били  неговите  канон-формиращи

фактори?

Въз основа на всичко гореизложено,  ще гласувам с „да” за успешната

защита  на  дисертационния  труд на  Александър  Донев  Ангелов  „Зрителският

успех в кината на българските игрални филми в първата половина на XXI век”. 

доц. д-р Огнян Ковачев


