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Дисертационния труд „Периодични издания за кино в България (1913 – 1944). 

Хронология и топология” веднага привлича вниманието с интересното и безспорно 

амбициозно намерение на докторанта Росен Маринов Спасов да се заеме с 

разглеждането на една много обширна, значима и по същество тежка архивна тема, 

особено важна в историографското изследване на българското културно наследство. Тя 

е разположена разбира се в в контекстите на кинематографа и печатните издания 

представящи на българската публика както новото техническо чудо, така и налагането 

му и като изкуство.  

Проблемът за историографското обследване на присъствието на киното в края 

на ХІХ в. -  началото на ХХ в. до края на Втората Световна Война в България, не е 

само локален. Той е част от регионалното – ерго балканско проучване на филмовата 

периодика, филмовото разпространение и екранните контаминации. И в по-широк 

смисъл – издирването, систематизацията, дигитализацията и анализът на вестниците и 
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списанията за филмово изкуство в такъв ранен етап е глобален изследователски обект, 

който става все по-актуален и в световното кинознание (или т.нар. Film and Media 

Studies).  

Самият Росен Спасов, на стр. 9-10 на дисертационния си труд формулира и така 

задачите и целите си: „/…/  е да очертая взаимодействията между техните редакции 

и да идентифицирам авторите, които им сътрудничат. И най-важното – да 

проследя обратната връзка, отношението им към родния кинаматографичен процес, 

начина, по който тези издания рефлектират върху развитието на българското кино. 

Основната хипотеза, върху която съм построил изследването си е, че през 

разглеждания период специализираните издания за кино постепенно надрастват 

чисто рекламната си и информационна функция и се превръщат в реален фактор за 

оформянето на кинопроцеса в България, като оказват значително влияние върху него. 

Активното участие на интелектуалния елит върху страниците на периодичната 

кинопреса е една от важните предпоставки за развитие на новото изкуство у нас.”. 

Дисертантът концентрира вниманието си върху идентификацията на 

специализираните периодични издания, текстовете, авторите (някои присъстващи само 

с инициали или пък псевдоними). Основните въпроси които го вълнуват са: „Каква е 

рефлексията върху българското кино на страниците на тези издания? Кои са 

рекламодателите, свързани с киното и зависими ли са от тях редакциите? 

Съществуват ли определени редакторски и авторски кръгове? Какъв е обхватът на 

филмовата география в кинопрограмата и има ли в определени моменти цензура върху 

филми от дадена националност?” . С две думи: темата „Периодични издания за кино 

в България (1913 – 1944). Хронология и топология” е дисертабелна. 

Може би тук трябва да вметна, че процедурните изисквания по защита на 

дисертационния труд са спазени. Докторантът е представила необходима пакет от 

документи. Росен Спасов (роден на 09. 07. 1987 г) всъщност отдавна има интерес към 

темата за специализирания печат. През 2010 г. защитава с отличие бакалавърска теза 

“Киносписанията в България„„. В специалност „Медии и журналистика” към 

Университет за национално и световно стопанство. Три години по-късно (2013) се 

дипломира и в НАТФИЗ ,,Кръстьо Сарафов” – „Филмово и ТВ изкуство” с теоретичен 

проект на тема: “Периодични издания за кино в България след 1989 г.”.  По време на 

докторантурата си в ИИИзк, сектор Екранни изкуства, кандидатът активно се включва 

в националните и международните филмови фестивали провеждани у нас.  

Председател е на младежкото жури към Международния фестивал за планинарски 
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филми в Банско. Работи в прес екипите на фестивалните бюлетини на „Златен ритон” 

ии „Златна роза”. Пише критически материали и за сп. Кино. От 2015 е член на СБЖ и 

СБФД – гилдия Критика.  

Дисертационната разработка Периодични издания за кино в България (1913 – 

1944). Хронология и топология”  е започната под научното ръководство на проф. 

д.изк. Александър Янакиев, и е същински разработена и довършен при следващият 

научен ръководител проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева.   

Трудът се състои от увод, пет глави, заключение, използвана литература, 

филмография и няколко много ценни приложения. Общо обемът е от 255 страници. 

Има и илюстрации – корици на български специализирани киносписания. Всъщност 

един от основните приноси на дисертацията е финалната систематизация, 

прецизно оформените приложения:  

 

o № 1: Анотирана библиография на периодичните печатни издания за кино в България 

(1913-1944). 

o № 2: Таблица (хронологичен списък на изданията). 

o № 3: Автори в изданията – като в скоби е посочен и броят на публикуваните материали 

от авторите.   

o № 4: Достъпност на броевете – в българските библиотеки, изследователски центрове и 

личен архив на дисертанта. 

 

В Първата глава озаглавена Исторически контекст се артикулира основно появата 

както на кинематографа по българските земи, а сетне и  появата на първите 

специализирани издания за филмово изкуство . Докторантът основно се опира върху 

най-новите разработки и открити данни на Петър Кърджилов, както и върху и 

трудовете на Костадин Костов, Дончо Хитров, Александър Грозев, Александър 

Янакиев. Акцент е поставен есето на Иван Андрейчин „Синема” излязло през 1909 г. , 

което е важен фундамент за по-нататъшното естетико-теоретично обговаряне на 

киното не само в България, а и въобще на Балканите. През 1913 година се появава и 

първото родно киносписание , притежание на театър Одеон: „Киножурнал” (1913-

1914). А и „Седмица Пате” на филиала на Пате Фрер в България. За да стигне 

прегледът до изданията УФА-вести (1941–1942), Бяло и черно (1943) и Филм (1942-

1944). Кинопресата разбира се възниква като информационно-развлекателна медия, 
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която обслужва киноиндустрията. А едва по-късно се превръща във фактор за диалог 

със зрителите, недвусмислено подчертаваш значимостта на киното като ново, различно 

изкуство, което нямо само атракционни функции, а много повече – като образователни 

например. Четвъртият аспект е свързан с дискурса на индустриите и националният 

кинематограф. Всичко това е изведено в този общо исторически преглед от Росен 

Спасов, за де стигне до следното заключение: „Кинопресата служи не само за огледало 

на афиша, кинокритиката и киножурналистиката в България, но в нея се оглежда и 

епохата. Нейните страници отразяват надеждите, въжделенията, размишленията не 

само на хората, тясно свързани с киното, но и на цялото ни общество от онова време. 

Имайки перспективата на бъдещето и дистанцията на времето, видели и преживели 

реалностите на последвалите десетилетия, ние често ги определяме като наивни. 

Всички те обаче са част от нашата история.” (стр. 35-36) 

Втората и третата глава  са съответно фокуси на две епохи – пъстри, различни. 

Пионерският период на българската преса е подробно анализиран в годините 1913 -

1919 , а т.нар Трупане на опит (изведено в трета глава) – се простира от 1919 до 1930 

г. в където се разглежда компенидум от 14 издания. Докторантът набляга на 

детайлните описания – т.е. в работатата се наблюдава един дискриптивен превес, който 

следв неговото изчерпване преминава в анализ. Изведени са акценти за ролята на 

интелектуалните и творческите кръгове у нас в обговарянето на проблемите на 

българското кино.   

Дисертационният труд най-ярко се разгръща в своята четвърта глава, озаглавена 

Период на зрялост (1929-1944). Отново Росен Спасов подробно излага 

специализираните издания, но и все повече кара читателят да вникне в анализа на 

критическите материали отпечатани в тях, да се запознае с нормативната база, и 

вникне в проблематиката на филмовата периферия.  Интересен акцент е поставен 

върху военновременните издания – УФА вести, Киносвят, Бяло и Черно, Филм – които 

играят важна роля и във формирането на репертоарните политики в България  периода 

1941 – 1943 г. и присъствието на екрана на чужди филмови творби (често от Оста ). 

Подчертан е хвалебствения, често безкритичен патос на рецензииите. Росен Спасов в 

тази четвърта глава изследва и анализира политико-културните функции на филма и 

неговите проекции върху страниците на специализираните издания.  

Петата глава прелюбопитно е състродоточена върху Рекламни и единични 

листове, притурки и други. Приложен е систематичен списък наброяващ 48 издания 

от 24 града. Тази глава също намирам за приносна. 
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Цялостното впечатление от дисертационният труд на Росен Спасов 

„Периодични издания за кино в България (1913 – 1944). Хронология и топология” е 

следното:  

Имам и преки наблюдения върху работата на Росен. С него дори имаше 

моменти, че които сме си разменяли архивни материали, засичайки се из библиотеките 

или просто споделяйки намерени данни. Похвално е това което Росен е направил и 

събирането на този голям по обем архивен материал и се радвам, че работи именно с 

оригинали, а не с вторични източници. Положен е огромен труд в издирването, 

систематизирането и дискриптивното анализиране на изданията. Работата е логична и 

отлично подредена. Личи си съвестното, прецизно боравене с архивите, вглеждането в 

детайлите, тежкият процес на идентификация на автори и филми, желанието за 

изграждане на общата картина на специализираната кинопреса у нас. Заради 

доминацията на описателния характер над киноведския и  културологичния 

индивидуален изследователски анализ, на места на мен ми се губи гласа на автора - 

докторант. Както и гласовете на други автори работили по тези теми преди Росен 

Спасов – чиито позиции можеха по активно да бъдат изведени, интерпретирани и 

артикулирани, а защо не и оспорени. Това което някак липсва на места в текста е 

играта на контекстите – присъствие на едни звънтящи акценти, които някак щяха да 

разчупят именно описателните характеристики и да вдигнат на едно друго 

културологично ниво на дисертацията.  

В заключение ще обобщя, Росен Спасов се е справил добре с поставената тежка 

тема. Той е работил добросъвестно, целенасочено и въвежда в научно обръщение 

редица данни свързани с медийната среда и киното. Също така авторефератът отговаря 

на изискванията и правилно отразява главните приноси на дисертацията. А именно:  

- Пълна и систематизация  на изворите по хронологичен ред; изработване на 

критерии и научна методология за разглеждането им в контекста на 

дисертацията; 

- Вкарване в научно обръщение на нова фактология от историята на 

българското кино (разглеждано и в глобалната идея на проф. Янакиев – и 

като киното в България); 

- Отлична основа за създаване на дигитална база данни по примера Media 

History Project & Lantern; 
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- Особено ценно – откритата снимка на Александър Ив. Жеков, създател на 

първия български документален филм „Балканската война”. 

 

Въпреки забележките ми свързани с наблягането на контент-анализа, който леко 

дисбалансира разработката и на места текста придобива като че ли по-енциклопедичен 

облик , плюс недостатъчното позоваване на други изследователи работили активно по 

темите за българската (и не само) кинопериодика, смятам че този труд трябва да бъде 

издаден под формата на монография. Тя ще бъде необходима като за киноведите, така 

и за журналистите, студентите, и въобще всички, които имат отношение по темата.  

 

Давам своята положителна оценка и предлагам на Научното жури да присъди на 

автора на рецензирания дисертационен труд Росен Маринов Спасов  

образователната и научна степен доктор по професионално направление  

направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, научна специалност 

"Кинознание, киноизкуство и телевизия" 
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