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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 

получаване на образователната и научна степен доктор.  

Уважаемо жури, 

Росен Спасов предлага на нашето внимание  дисертационен труд състоящ се 

от увод, пет глави и заключение. Към теоретичната разработка има 

приложена библиография и филмография по темата, както и редица 

приложения, които допълнително спомагат за по-пълното представяне на 

така поставения проблем. 

В увода на настоящата дисертация, авторът формулира целите и задачите, 

които си поставя, както и методологията, с която ще си служи за решаването 

им. Както става ясно от заглавието основен обект на изследване са 

периодичните издания посветени на киното,  които излизат в България през 

периода 1913-1944 г. На тяхната хронология и периодизация Росен Спасов 

посвещава глави втора, трета и четвърта в своето изследване. Той залага на 

хронологичния начин на изложение, започвайки от първите издания за кино 

Кино-Журнал (1913) и Седмица Пате (1913) и стигайки до последните такива 

излезли непосредствено преди събитията от 9. 09. 1944 г. Приятно 

впечатление прави факта, че  Росен Спасов  се стреми да обхване всички 

издания за киното излизащи през този период не само в София, но и в 

провинцията - Пловдив, Варна, Русе, Нова Загора, Плевен. Така постепенно 

стъпка по стъпка пред читателя е обрисувана картината на киноизданията от 
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тяхното възникване до преломната 1944 г. Авторът се стреми да даде 

възможно най - пълна и изчерпателна информация за всички издания, обект 

на неговото изследване като започва от външното им оформление, спира се 

на екипа от автори, които го реализират и впоследствие анализира 

основните им тематични направления.  

Съвсем закономерно обаче фокусът на неговите изследвания е върху 

основните киноявления и процеси, намерили място на страниците на 

софийските печатни издания. И тук ще се спра макар и накратко на едно от 

списанията анализирани от Росен Спасов в неговия дисертационен труд. Ще 

се опитам на принципа pars pro toto да дам по-цялостна визия на така 

предложената дисертация. Ще се спра по-обстойно на списанието Нашето 

кино излизало в периода 1924 - 1936 г. Негов главен редактор е Панталей 

Карасимеонов. Това издание за кино просъществува най-дълго време през 

изследвания от автора период и на неговите страници намират отражение 

едни от най-съществените политически и културни събития в България и 

света през двадесетте и тридесетте години на миналия век. От текста на 

дисертацията проличава, че в него се публикуват популярни текстове за 

актуалното в киното, исторически и теоретични статии, сред които и части от 

трудовете на Бела Балаш и Леон Мусиняк (стр. 86).  Присъстват звезди от 

ранга на Конрад Файдт, Емил Янингс, Грета Гарбо, Чарли Чаплин и др. Обект 

на изследване е киното на САЩ, Франция, Италия, Румъния, Турция, Полша. 

Според Росен Спасов в изданието се публикуват и различни статии посветени 

на техническите нововъдения в областта на киното, проблемни статии за 

стерео филма, телевизията, цвета и звука в киното. Правят се анализи за 
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музикалния съпровод по време на прожекцията на даден филм. Но освен 

изброените по-горе известни теоретици на киното се публикуват и статии от 

български автори, които също така не остават безучастни към специфичните 

особености на прохождащото в България ново изкуство. Авторът акцентира 

върху публикациите в Нашето кино на известния български автор и критик 

Кирил Кръстев. Според него: Роденият в Ямбол кинотеоретик, редактор на 

футуристичното издание Crescendo (1922), оставя диря от над 10 

забележителни текста – теоретически и критически материали с най-високо 

качество, някои от които съдържат скандални за времето си изводи. (стр. 90). 

И по нататък в дисертацията, Росен Спасов подкрепя тези свои разсъждения 

с цитати от статиите на Кирил Кръстев публикувани на страниците на 

списанието. От текста става ясно, че на страниците на изданието са 

публикувани и части от неговата книга, посветена специално на 

киноестетиката  - Опит за естетика на киното излязла през 1929 г. Освен 

Кирил Кръстев за Нашето кино публикуват и други знакови представители на 

българската интелигенция от периода като Фани Попова-Мутафова, Чавдар 

Мутафов, Павел Вежинов. Но освен теоретични разработки в изданието има 

рубрики посветени на текущия репертоар от български филми, рецензии за 

филмите на режисьорите Васил Гендов, Борис Грежов, Петър Стойчев, Петко 

Чирпанлиев: Човекът, който забрави Бога (1927), Пътят на безпътните (1928), 

Уличните божества (1929), Буря на младостта (1930), След пожара над Русия 

(1929), Земя (1930), Под орловото гнездо (1930). От всичко казано до тук 

мисля, че стана ясно за методологията използвана от Росен Спасов в 

настоящата дисертация. Такъв методологичен подход и начин на излагане, 

обаче изисква едно детайлно навлизане и проучване на огромен 
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фактологичен материал, ровене в най-различни библиотеки и места, където 

се съхраняват  източниците обект на изследване в този теоретичен труд. Една 

доста трудоемка, но благородна задача. Росен Спасов споделя, че проблемът 

за периодичните издания за кино го е вълнувал продължително време, както 

и въпросът за бъдещето на кинокритиката като професия в съвременната, 

доминирана от дигиталните технологии епоха. Колекционерската ми страст и 

сантиментите към книжното тяло ме насочиха към по-задълбочен поглед 

върху генезиса и историята на специализираните издания за кино в България 

– пише Росен на стр. 8 от настоящето изследване. Мисля си обаче, че 

подобно задълбочено проучване е ценно не само във връзка с романтичните 

понятия страст и сантимент. Днес имаме богати възможности да черпим 

информация за киното от най-различни източници и при наличието на 

сайтове и платформи за кино като IMDB, Vimeo, You Tube, но всички си 

спомняме, че само преди 20 години, пък дори и по-малко, нещата стояха по 

съвсем друг начин, да не говорим за още по-назад във времето. В този 

смисъл свидетелствата за това как са работили изследователите и критиците 

в коренно различна среда осветляват по различен начин и миналото и 

настоящето на периодичните издания за кино. 

Връзката между миналото и настоящето въобще ми се струва един от най-

съществените моменти в дисертационния труд на Росен Спасов. Определено 

считам, че предложената дисертация е своеобразно продължение на 

търсенията на други изследователи на посочения период от развитието на 

нашето кино като проф. Александър Янакиев, проф. Александър Грозев, д-р 

Петър Кърджилов. Съвсем резонно авторът често цитира техните студии и 
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статии в своето изследване. По този начин читателят сам си изгражда 

паралелите и съпоставките със съвременното състояние на родното 

филмопроизводство и специализираните ни издания за кино. За тази 

възможност авторът загатва едва в заключението на своя труд, но както вече 

споменах, именно тя е сред най-интересните  потенции на текста. 

В заключение определено мога да заявя, че предложеният дисертационен 

труд е много навременен и актуален. Той запълва една своеобразна 

празнина в нашето кинообразование. Дисертацията представлява един по-

цялостен поглед върху  периодичните издания за кино излизали в България 

от 1923 г. до 1944 г. Така систематизираната от автора информация, резултат 

от неговите продължителни занимания и усилия е едно от големите 

достойства на този текст. Защото никак не е маловажен факта, че редом с 

усилията на режисьорите Васил Гендов, Борис Грежов, Александър Вазов за 

развитието на киното в България са важни и усилията на Панталей 

Карасимеонов, Антон Маринович, издавал списание Кино, Васил Кръстев, 

редактор на списание Кино Изкуство. Така представен дисертационният труд 

е едно ценно четиво за изкушените от поставените проблеми читатели, а 

защо не и за други неизкушени от тази проблематика. Към другите негови 

съществени достойнства бих отбелязал и факта, че е написан без 

претенциозна наукообразност, на достъпен език и се чете с голяма лекота. 

Гласувам с ДА.  

София 

20. 04. 2017 г.                                                                       Доц. д-р Иван Иванов   


