
СТАНОВИЩЕ 
по конкурса за получаване на образователно-научната степен доктор  

по научната специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.3. 
с кандидат Росен Маринов Спасов 
от доц. д-р Иво Иванов Драганов  
София, ул. „Неофит Рилски” № 61  

 
Кандидатът Росен Спасов предлага за разглеждане дисертационен 

труд озаглавен: ”Периодични издания за кино в България (1913-
1944)  Хронология и типология” 

 
Уважаеми колеги, 
Понятието култура съдържа в себе си социокултурната реализация на 

изкуството и естетическите оценки на критиката. Първата част на това 
условие за съществуване на култура е формулирана прекрасно от Леон 
Гомон в началото на миналия век. ”Печалбата от филма не са парите, а 
самият филм и това, което правим с него”, казва той.  

Втората част от условието за култура е дефинирана от Атанас Далчев 
преди повече от петдесет години: „Културата на една нация се измерва по 
нивото на нейната критика. Голямо изкуство имат и примитивните народи”.  

Винаги съм смятал, че като правило социокултурната реализация, 
разбирана като среща на публиката с филмите е смисълът на киното. 
Естествено има малко изключения, когато авторите експериментират 
различни изразни средства или се интерпретират по-сложни човешки 
взаимоотношения и филмът априори е адресиран към по-малка част от 
потенциалната аудитория. При всички обстоятелства особено важни в 
социокултурно отношение са критическите отзиви от зараждането на 
киното, та до наши дни. От такава гледна точка анализирам представения 
дисертационен труд на кандидата Росен Спасов озаглавен: ”Периодични 
издания за кино в България (1913-1944) Хронология и типология”, 
който той предлага за разглеждане. 

И веднага категорично ще заявя, че авторът се е справил 
впечатляващо добре с изследването на проблема, с анализа на 
съществуващите факти от филмовата периодика, история и критика, с 
изводите, които този анализ налага. Книгата се чете с лекота независимо от 
огромния обем исторически източници за тази материя. Авторът с лекота 
извежда тезата, че без усилията на журналисти, а по-късно и вече на 
оформили се критици-естети огромно количество филми биха преминали 
без следа по нашите екрани. В същото време той подсказва, че както сега, 
така и в тези минали години критиката не се е радвала на особено топъл 
прием, както от публика така и от „филмодавците”. В труда с изненада 
открих, че сравнително малко са реакциите на критикуваните български 
кинорежисьори, които очевидно смятат за най-важна част от своята дейност 
главно обогатяването на творческата си биография. Феномен, който 
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съществува и днес. Този труд впечатлява с работата по издирване на 
историческите факти и източниците им, с прецизното не само прочитане, но 
и разчитане на текстовете във филмовите издания. Много важен акцент са 
анализите на сблъсъците между различните издания и редакторските екипи. 
Докторантът Росен Спасов ги е разграничил на персонални и чисто 
естетически, и по този начин е останал твърдо на позициите на научния 
изследовател. Периодът е разгледан именно чрез списването на тези 
издания и времето на тяхното присъствие на пазара на филмови списания, 
и вестници. Чрез текстовете отчетливо ясно е показано различното 
отношение към българските актьори и актриси, работещи у нас и тези 
намерили реализация в чужбина. Много елегантно без натрапване Росен 
Спасов е разкрил нещо много ценно - бавното, но непрестанно развитие на 
българската критическа мисъл в областта на киното. Тя преминава през 
различни етапи – от чисто рекламни материали с конкретно утилитарно 
значение, до опити за осмисляне на процеси в издигането на филмовата 
естетика. Много ясно в тези списания се оглежда периодът на навлизане на 
звука в киното, изоставането от постиженията на филмовия език по 
времето на „Великия ням” поради тромавите и тежки звукозаписни 
апаратури на снимачния терен. На мен са ми симпатични усилията на 
списувателите за кино по онова време да оценят тези факти и да ги 
интерпретират по достоен начин. Пак бих посочил, че с тази книга 
докторантът поставя и въпроса за ролята, и значението на полемиките по 
страниците на тези списания, дружелюбно-снизходителния тон, с който 
оценяват българските филми (феномен, който продължава и досега). 
Въпреки това тогавашните критици не спестяват на авторите остри бележки 
по отношение на филмите им. „Вулгарна профанация и груб примитивизъм 
характеризират поредния български филм….” пише през 1946 г. Пантелей 
Матеев и аз съм склонен да му вярвам, а често да си мисля, че все още е 
актуален. Понякога, разбира се. Както личи от целия текст процесът на 
развитие на българската филмова критика е сложен, протича на различни 
нива в зависимост от целите на изданието и ерудицията на авторите на 
статии. Обикновено изданията са две…Интересно – и сега е така. (Място за 
кинокритика у нас предлагат само списание „Кино” и в по-малка степен 
вестник „Култура”. И двете издания се издържат от неправителствени 
организации.) 

Каква е структурата на труда? Той съдържа увод, пет глави, 
заключение, библиография, филмография и приложения, които са 
подредени по следния начин: 

Уводът съдържа обща характеристика на дисертационния труд, 
обяснява актуалността на темата, дефинира целите и задачите си, 
характеризира обекта и предмета на изследването, обяснява използваната 
методология и поставя обхвата и ограниченията. 

Първа глава е въведение в историческия контекст, в който се 
проследява появата на киното и първите реакции, процеса на преминаване 
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на еуфорията от сензацията „движущи се изображения” до възприемането 
на филма вече като очаквано удоволствие, забавление, но и като източник 
на познание – процес за чието осмисляне допринасят публикуваните 
текстове, интерпретиращи репертоара на киносалоните. 

Във втора глава Росен Спасов е изследвал и анализирал пионерския 
период на българската кино преса в годините 1913-1919 год. Това е важно 
уточнение, защото това са дълги военновременни години и киното вероятно 
се е явявало най-демократичното и достъпно развлечение, както и социален 
отдушник на огромното напрежение натрупано у хората. През това време на 
навлизането на кинематографа авторът изследва двете издания, които 
характеризират периода. Още в тази глава проличава главното му умение – 
да типологизира и анализира текстовете за кино.  

В трета глава е разгледано развитието на киноезика, 
киноестетиката и оттам натрупването на опит в тази абсолютно нова, както 
за Европа и света, така и за България нова естетическа територия. Именно 
усилията на филмовите хроникьори и журналисти допринасят за 
възприемането на киното не само като евтино панаирно увеселение, а като 
възможност за сериозно духовно преживяване. Внимателно са проследени 
мненията и коментарите при навлизането на звука, опитите за 
диференциране на естетиката на нямото кино от това на звуковия филм, 
технологическите проблеми на собствениците на киносалони. Много 
внимателно Росен Спасов е показал нещо важно – тогавашните филмови 
издания са се интересували от всеки проблем и аспект в етапите на 
производството, и разпространението на филма. Обект на тези текстове са 
не само авторите и звездите, но и асистентските състави, помощните 
специалисти, прожекционистите. Липсва я професионалната капсулираност, 
намираща израз във фокусирането главно към режисьорите, в по-малка 
степен към актьорите, почти към никой друг в днешно време. Авторът 
подчертава и въвеждането на професионална терминология в тези 
списания и издания. 

Четвъртата глава докторантът е посветил на периода на зрялост, 
определен от него във времето от 1929 година до 1944 година. Най-
характерното е появата на професионална критика. Това мен ме вълнува 
тясно професионално, но и в по-широк културологичен план. Изданията са 
проследени хронологически, но и са типологизирани естетически като 
форма и съдържание. Бих искал да подчертая, че за мен тази глава бе най-
интригуваща, но факт е, че цялата книга се чете увлекателно, защото 
анализира и типологизира важна част от българския културен процес – 
развитието на филмовата журналистика и критика. Любопитното е, че в 
този период навлизат списания, които се занимават с техниката като 
инструмент за постигане на естетическа стойност :”Филм, тон, музика”.  

В контекста на четвърта, пета глава, която се занимава с 
рекламните и единични листове, притурки и т.н. не е толкова увлекателна, 
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но приложната част от филмовата информация е важна за всеки зрител 
влизащ в киносалона, както и за всеки историк като автора. 

В заключението докторант Росен Спасов е извел значимостта на 
тези текстове, които дават ясна визия за процеса на изграждане на 
филмова култура в България. Тъй като това е тема, която ме интересува, аз 
искам да заявя, че тя е изследвана, систематизирана, типологизирана и 
анализирана по много добър начин. Авторът е напомнил, че кинопроцесът – 
производство, разпространение, но и неговото осмисляне са важна 
естетическа територия, която се допълва взаимно. В този важен процес 
участват светли умове, интелигенти, обикновени хора, които пишат до 
списанията и така стават част от една общност, която осмисля своя живот 
чрез киното. Последното е изведено като важна тема от общата структура 
на труда в светлината на казаното от Атанас Далчев.  

Уважаеми колеги, посочената в заглавието тема е обхваната в 
нейната обща рамка, научна терминология, приложна потребност и 
конкретни проявления. И съвсем закономерно точно тук намираме 
основните научни приноси на този труд. Представен е подробен преглед на 
значимите факти и събития от историята на филмовите издания в България. 
Направен е ценен наръчник за филмовите издания като те са точно 
хронологически систематизирани и типологично оценени като естетика, и 
трудности във важната дейност – оценката на производството, и показа на 
филмите. Направен е количествен и качествен анализ на филмовите 
издания в България. Този труд има висока научно-приложна стойност. 
Анализирайки проблемите на филмовите издания докторантът е отговорил 
на важния въпрос: Как ентусиастите независимо дали са професионално 
изкушени автори или просто вдъхновени почитатели на киното полагат 
огромни усилия да възбудят интерес към киното; как създават общности, 
които влизат в диалог с режисьори, актьори и други творчески професии, и 
критиката,важна част от социокултурната реализация на филмите; как тези 
списания пропагандират проблемите на професионалните общности и 
влизат в спор с държавата по отношение на данъчните проблеми на киното; 
разгледана е недружелюбната пазарна конюнктура и създаването на закона 
за кинематографията; изведена е темата как се формулират в 
цивилизационен план естетическите цели на кинематографа. Чрез този труд 
на широката общественост става ясно, че в тази област са работили 
смислени, интелигентни хора, посветили себе си на просветителство и както 
казва авторът с право могат да се нарекат будители.  

Според докторанта във времето, което изследва (но и сега) направата 
на филм е сложно занимание, което изисква много сериозен спектър от 
познания и съответни специалисти. Той разкрива как списващите своите 
киноиздания в тежка пазарна ситуация, апелират за разкрепостяване 
съзнанието на филмовата общност, за превръщане на киното в индустрия 
на преживяването в качествен и количествен аспект, и настояват за 
помощта на държавата. Според критиците от онова време само талантливи 
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сценаристи, режисьори, актьори, оператори и художници ще бъдат в 
състояние да създават качествено кино.  

При посочената положителна оценка за качествата на научния 
труд: ”Периодични издания за кино в България (1913-1944) 
Хронология и типология” нямам критични бележки, дори и препоръки. 
Горещо се надявам, че трудът ще се отпечата като важен и навременен 
текст за професионалната гилдия, студентите и любителите на киното у 
нас. 

Поради всичко изложено дотук, в заключение бих искал да 
подчертая още веднъж научните постижения на кандидата и конкретните 
приноси на разгледания научен труд. Убеден съм, че те напълно отговарят 
на високите изисквания, предвидени в Закона за академично развитие в 
РБългария. Именно затова си позволявам да препоръчам на Научното жури 
при Института за изследване на изкуствата, БАН да приеме положително 
кандидатурата на Росен Маринов Спасов и да му присъди образователната и 
научна степен доктор. 

 
 
 

09.04.2017 г. 
Рецензент: 

(доц. д-р Иво Драганов) 


