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Становище  

за дисертационния труд на Росен Маринов Спасов  Периодични печатни издания за 

кино в България (1913 – 1944). Хронология и типология, за придобиване на научно-

образователната степен доктор 

От проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева  

 

Дисертацията на Росен Спасов Периодични печатни издания за кино в България (1913 – 

1944). Хронология и типология, както съвсем основателно се твърди в приносите,  

представлява първото по рода си у нас подробно изследване върху българските 

специализирани печатни периодични издания за кино, излизали през периода 1913-1944. 

Това е първият случай в нашето кинознание на проучване, изследване и систематизиране 

на такъв обем от печатни източници и на установяване и проследяване на взаимовръзките 

и взаимоотношенията между тях. Систематизацията на тези издания по хронологичен ред, 

в единна  база, е дала възможност на дисертанта да подреди огромния масив информация 

според научно обосновани критерии и да очертае различните типове издания, които 

характеризират този сегмент от българския печат. Методологията на изследването е 

оформена върху постановките на Александър Янакиев, с когото Спасов започна работа  

върху дисертацията си, а също и върху текстове на Петър Кърджилов, който е най-

цитирания референт в труда, и върху два сериозни библиографски справочника – 

Анотиран справочник на българския печат от 1962 г. и библиографските трудове на 

Магда и Костадин Костови за българската кинопериодика. Това обаче, са само изходните 

точки на този иновативен текст – действителните му приноси са резултат на проучването 

на хиляди страници с публикации за кино, проучване, чиято крайна цел е да се очертае 

подробна, и най-важното, обективна (освободена от идеологическа преднамереност) 

картина на кинокултурата в България през първата половина на 20. век. Спасов особено 

държи на „обективния, дистанциран поглед към картината на българския специализиран 

кинопечат от първата половина на ХХ век” (стр. 9). 

Ясно поставените цели, добре обособеният обект на изследването и конкретно очертаните 

му граници дават възможност на Спасов прегледно и успешно да обоснове  основната си 

хипотеза -- през първата половина на 20. век в България тече процес на постепенно 

надрастване на информационните функции на специализираните издания за кино и 

превръщането им в реален фактор за оформянето на кинопроцеса. Тази хипотеза е 

вдъхновена от изследванията на Александър Янакиев за решаващата роля, която изиграва 

участието на интелектуалния елит в списването периодичната кинопреса, видяна като 

една от най-важните предпоставки за развитие на новото изкуство у нас. Поставяйки 

специален акцент върху усилията на интелектуалците да привлекат вниманието на 

широката общественост у нас върху естетическите възможности на кинематографа, 
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дисертантът всъщност продължава линията на изследване, очертана от Янакиев и 

осъществява научна приемственост с текстовете на първоначалния му научен 

ръководител, вдъхновил избора на темата на дисертацията.  

Спасов следва методология, изработена съвместно с проф. Янакиев, основана върху   

идентификация на съдържанието на отделните издания и върху анализ на облика и 

тематиката им, за да бъдат  типологизирани, според характерните им особености. За 

страничния наблюдател, за човека извън процеса на създаването на този текст, е трудно да 

си представи, колко трудоемко е това начинание. Резултатът обаче е повече от 

удовлетворителен -- настоящата дисертация представлява научно обоснована отправна 

точка за бъдещи проучвания върху културното развитие през периода и за създаването на 

дигитализирана база данни, което би ги направило събраната и стистематизирана 

информация достъпна за широк кръг изследователи. 

Дисертацията в размер на 252 стр. се състои от увод, пет глави, заключение, 

библиографски и филмографски показалци и пет приложения, всяко от които има 

приносен характер. Нетипичната за докторска дисертация многобройност на главите е 

обусловена от необходимостта да се очертае историческия и културния контекст, 

периодизацията на развитията, заявена от дисертанта и необходимостта от обособяване на 

определен тип издания, според тяхната специфика, напр. отделянето на военновременните 

издания и единичните листове и притурки в отделни глави, независимо от тяхната 

малобройност. Мога да кажа, че оценявам положително съотнасянето на периодизацията 

на специализираните печатни издания за кино с периодизацията на развитието на самото 

българско кино, проследяването на обратната връзка, на начина, по който тези издания 

рефлектират върху развитието на кинопроцеса. Искам да отбележа, че се обръща 

специално внимание на известна асинхронност на тази еволюция, в смисъл на 

изпреварващо развитие на критиката и пресата по отношение на родната кинопрактика. 

Следвайки Янакиев, Спасов подчертава, че развивайки се, специализираната кинопреса 

акцентира преди всичко „върху ролята на кинематографа в обществото, техническото му 

развитие и нововъведенията” и върху „представяне на различни гледни точки за киното” 

(стр. 64), че с течение на времето все по-отчетливи стават опитите на страниците на 

коментираните издания „за теоретизиране на киното и неговото обобщено представяне” 

(стр. 65). Дисертантът се задълбочава в сложните, понякога съвсем непонятнти за 

съвременния читател, отношения между редакциите на някои от изданията и се стреми да 

улови динамиката на тази специфична област от българската преса. От такава гледна 

точка особен интерес представлява четвъртата глава Период на зрялост (1929-1944). 

Спирайки се на този раздел и оценявайки приносните му моменти, се налага и да отправя 

и една препоръка към автора, а именно -- в бъдещите си изследвания да обърне по-голямо 

внимание на десетилетието на 30-те години на 20. век и да изследва по-задълбочено 

културната му специфика, тъй като това е може би най-плодотворният за българската 

култура период на миналия век, който заслужава  много сериозно внимание. Независимо 
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от това, дисертацията има своите безспорни качества на труд, предоставящ достоверна, 

пълна и добре структурирана фактология, който хвърля обилна светлина върху един почти 

неизвестен сегмент от културната ни история. 

Още веднъж искам да подчертая, че приложенията имат не по-малко приносен характер от 

основния текст на работата. Особено впечатление прави успешният опит да се 

идентифицират авторите в специализираните издания за кино, и то в една епоха, когато 

много често се прибягва до употребата на псевдоними. Положен е много труд и е 

проявена научна упоритост да се идентифицират колкото е  възможно повече автори,  и то 

без почти никакви налични референции. Разбира се, стойността на Анотираната 

библиография на периодичните печатни издания за кино в България (1913-1944) и 

каталогът на Достъпност на броевете също биха имали голямо значение за бъдещите 

изследователи. В тези приложения е изкристализирала огромна архивна работа, 

резултатите, от която ще ползават киноисториците дълги години занапред. И най-накрая, 

но не по значение, последна сред публикуваните илюстрации е заглавната страница на 

Кино Преглед, бр. 42, от 19.11.1927. На тази заглавна страница се намира и публикува за 

пръв път от Росен Спасов в настоящата дисертация снимка на Александър Жеков, 

създател на първия български документален филм Балканската война. До този момент 

всички фотографии на Жеков бяха в неизвестност. Тази сензационна публикация е 

резултат от амбицията на дисертанта да проучва докрай архивния материал, с който 

разполага и да постоянно да разширява хоризонтите на фактологичното си проучване. 

Като обобщение може да се изтъкне, че предложеният за защита дисертационен труд  

Периодични печатни издания за кино в България (1913 – 1944). Хронология и 

типология има приносен характер за изучаване на историята на българската преса и на 

българското кино, като дисертантът Росен Маринов Спасов е постигнал баланс между 

архивната работа и кулутрно историческите обобщения. 

Спасов има необходимия брой публикации по темата на дисертацията в специализирания 

научен печат и е представил резултатите от изследването си на редица научни 

конференции и на функциониращия в Института за изследване на изкуствата 

Докторантски семинар. 

Всичко това ми дава основание убедено да изкажа мнение, че въз основа на представената 

дисертация, на Росен Маринов Спасов може да бъде присъдена образователната и научна 

степен доктор. 

 

Проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева 

24.04.2017. 


