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РЕЦЕНЗИЯ 

на дисертация за присъждане на образователната и научна степен доктор по 

научната специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия, 

професионално направление 8.4. 

 

Тема на дисертацията: „Периодични издания за кино в България (1913-1944). 

Хронология и типология"  

 

АВТОР НА ДИСЕРТАЦИЯТА: Росен Маринов Спасов, докторант на сектор 

"Екранни изкуства", Институт за изследване на изкуствата, БАН 

 

РЕЦЕНЗЕНТ: доц. д.н. Петя Александрова, НБУ  

 

Дисертационният труд на Росен Спасов е сред текстовете, отразяващи 

повишеното изследователско внимание към медийната среда в исторически план, по-

конкретно периодичните печатни издания за кино в България през периода 1913-1944 

година. Дисертацията е разгърната на 255 страници и е построена в пет глави, увод, 

заключение, библиография, филмография и приложения. 

 В увода се набелязват параметрите на темата. "Основната ми задача е да 

представя обективна картина на специализираните издания за кино в определения 

период чрез задълбочен анализ на тяхното съдържание, да определя техния характер и 

да ги типологизирам хронологично" - така формулира авторът целите си. Тезата му 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". Тук се отбелязват и ограниченията на изследването, произтичащи от 

факта, че не всички течения на разглежданите издания са запазени до днес в цялостен 

вид, а също и от невъзможността да се обиколят всички архиви в страната. Докторантът 

не попада в капана на сравнителния анализ с чуждестранни издания или поставянето в 

световен контекст, което е съблазнително предизвикателство, но предполага друг 

размах, обем и амбиции. 

 Първата глава представя историческия контекст. Тя започва с цитирането на 

Петър Кърджилов и неговото позоваване на публикация във в-к "Мир", според която 
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първата прожекция в България се е състояла на 11. 12. 1896 в София. Тази хипотетична 

дата (а може би и по-рано във Варна?) е съвсем нехипотетично доказателство за 

важността на печата в историографията на българското кино. Описани са 

пътешествениците, които демонстрират новото техническо изобретение, първите 

киносалони, първите заснети кадри на България от чужденци и т. н. - все жалони в 

епохата. За мен в тази глава се откроява важният извод, че писането и осмислянето на 

киното като цяло се случва преди появата на българското игрално кино (независимо 

дали ще приемем за начало 1910 или 1915 година). Още през 1909 във в-к "Свободно 

слово" е публикувано аналитичното есе „Синема„ от Иван Андрейчин, което съдържа 

прогноза за бъдещите художествени стойности на киното и неговото влияние върху 

обществото - първият български опит за осмисляне на спецификата на бъдещото 

изкуство. Точно в навечерието на Първата световна война се появяват 

специализираните издания - с рекламна цел, - това е "Киножурнал" (1913-1914). 

Естествено, войната прекъсва тази практика, но основите са положени.  

 Други важни наблюдения за контекста от това време са свързани със 

съдържанието на специализираните списания за кино, които проследяват на първо 

място филмовия афиш. На този фон случващото се в самото българско кино е много 

малко, но за сметка на това се отразява страстно от всички издания през 20-те. Колкото 

и различни да са изданията, те не пропускат да отбележат и най-малкото събитие в 

българското кино. 

В глава втора вече се конкретизират изданията от периода 1913-1919, макар че 

те са само две, но представени с пълните им характеристики. Мястото на "Киножурнал" 

е водещо като на първо специализирано издание, то е разгледано от докторанта 

добросъвестно и подробно: рубрики, тираж, автори, анонси. Всичко, естествено, с 

нотка на предполагаемост,  но с разклонения от разсъждения. Както списанието наред с 

информацията е и място на анализ, така и Росен Спасов първо ни запознава с наличната 

информация в детайли, а после я анализира. "Седмица Пате" също присъства като обект 

на изследване и това е всичко за периода. 

В трета глава се разказва за натрупването на опит (1919-1930). Включени са 14 

издания, поотделно представени. Заложеният модел се прилага и в тази глава - години 

на съществуване, издател, място на издаване, страници, оформление, автори, рубрики, 

преводни материали, присъствие на българското кино, портрети, снимков материал, 

реклами, кореспонденции. Прави впечатление, че има и критични материали за 

българското кино, въпреки цялостно благосклонната среда. Лакмус е отношението към 



3 

 

3 

 

Гендов - едновременно с подкрепа за усилията, които му струват професионалните 

занимания, но и критика за слабите постижения. Очертава се като водеща нишка 

връзката на киното с писателите, които са сред авторите на текстове - и не само Павел 

Вежинов, но и примерно Фани Попова-Мутафова. Също при представянето на "Нашето 

кино" - най-дългогодишното списание - се обръща специално внимание на 

съпътстващите му дейности, както и на кинолюбителските дружества. Очертава се и 

връзката на изданията с производството - примерно при "Киноек" продуцент на филм е 

и издател на списание.   

В четвърта глава се разглежда периодът на зрялост (1929-1944), който е 

знаменателен с появата на професионална критика, анализирани са 13 издания до и 4 по 

време на войната. Вече има подписани материали и набелязани дори жанрове в 

кинокритиката и рецензиите. Споменават се рекламодателите, също и Законът за 

кинематографията (1930), от който страдат разпространителите. Отново мяра за 

българското кино е отношението към Васил Гендов, отново животът на 

специализираните издания е по година-две. Най-любопитни, вероятно защото бяха и 

най-непознати, ми бяха разсъжданията за военновременните издания, особено за "Бяло 

и черно", с акцент върху италианското кино, в този момент не в най-добрата си форма. 

Съчетанието на пропаганден характер с по-добра полиграфия и информационен поток е 

своеобразен закономерен парадокс, наблюдаван често в Европа. 

Пета глава се занимава с рекламни и единични листове, притурки и други. 

Правени еднократно, с рекламно съдържание, най-често те не са запазени. Заслуга на 

Росен Спасов е, че ги открива, изброява и подрежда - 48 вида в 24 града. Издадени най-

различно от частни салони, читалища или любителски организации, тяхното 

количество говори за добро развитие на киномрежата през 20-те и 30-те години на ХХ 

век. Екзотичното за мен беше "Кино трибунал", който включва специфичния жанр на 

киноромана, по-скоро комикс, отколкото кино. 

В заключението си докторантът прави неизбежните паралели между 

историческото и съвременното. "Интересните факти, които изследваните издания 

предоставят в областта на държавната политика и киноиндустрията, борбите на 

любители и професионалисти и причините за трудното съществуване на 

специализирана преса за кино са съвършено близки, ако не и еднакви с днешните 

ежедневни проблеми на кинообщността ни." 

От приложенията бих отделила № 1: Анотирана библиография на периодичните 

печатни издания за кино в България (1913-1944), като изрично е посочена степента им 
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на достъпност, с фокус върху три библиотеки:  на Институт за изследване на 

изкуствата, БАН; на НБКМ, София; на НБИВ, Пловдив. За съжаление, по обективни 

причини приложението с авторите е относително оскъдно, както и с избраните корици 

на списанията. 

Какви са обобщенията в труда „Периодични издания за кино в България (1913-

1944). Хронология и типология": 

- активно участие на изданията в цялостния кинопроцес 

"страниците на специализираните печатни периодични издания за кино в 

България през периода 1913-1944 са поле за пълноценна изява на блестящи умове от 

всички сфери на изкуството и културата, трибуна за новосъздадени браншови 

организации и основа за раждането на българската филмова критика. Нещо повече – 

тези издания взаимодействат активно с филмопроизводството и държавната политика 

спрямо киното и оказват реално, по-малко или повече успешно, въздействие върху 

същинския филмов процес в България" 

- включените ярки автори, знайни и незнайни 

"десетилетията на 20-те и 30-те години от миналия век са характерни с 

необичаен изблик на интелектуални идеи в областта на киното на родна почва. Ролята 

на тези издания е още по-важна, когато се вземе предвид и фактът, че пресата е основен 

източник на информация и водещ тип медия в разглеждания период" 

- класификация на изданията по функциите им 

"печатните периодични издания за кино в България, в периода 1913-1944, биха 

могли да бъдат разделени в следните категории:  

1. Рекламни/с рекламна функция 

2. Политически и пропагандни 

3. Любителски 

4. Критико-аналитични 

5. Хибридни"  

- различията център-периферия 

"сериозните издания, най-вече от последните две категории, са концентрирани в 

София, а рекламните – в провинцията" 

-  обратната връзка 

"типични за изданията от периода са разнообразните политематични 

допълнения, които се използват, за да не остават страниците им празни: разкази и 

поезия, театър, музика и други теми от областта на културата и изкуството. Оживената 
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кореспонденция между редакция и читатели е основната обратна връзка за епохата, 

често водена с неповторимо чувство за хумор, но освен това е извор на голям обем 

информация от всяко кътче на страната, а понякога прераства в постоянно 

сътрудничество" 

- отношението към българското кино 

"най-важната обща черта между изданията в периода е подчертаният им интерес 

към българското кино. Реалният кинематографичен процес у нас е проследен отблизо и 

това ги прави безценен източник на информация за съвременните исторически 

изследвания"  

- вестници или списания? 

"любопитен издателски парадокс е, че по-сериозните издания по правило се 

самоопределят като вестници и в такъв формат достигат определено дълголетие и обем 

на теченията".  

Постиженията на докторанта са в няколко посоки.  

1. Като начало много е симпатична личната мотивация на автора, произтичаща 

от колекционерската страст към книжното тяло, доста специфичен случай в наши дни. 

На страниците се усеща удоволствието от заниманието с първичните източници на 

информация, самите стари издания и архиви,  споделено в приложението накрая с 

избрани корици на броеве. Заедно с докторанта и аз усещам мириса на изсъхнала 

хартия и се вглеждам в овехтелите снимки. Тази страст обаче не подценява 

преглеждането на авторите преди докторанта и написано за тях, макар то да е малко, но 

пък съвестно изброено.  

2. Що се отнася до позоваването на колеги - отдавайки дължимото на 

Александър Янакиев, дори на Александър Грозев, все пак основен "събрат" по интереси 

за Росен Спасов е Петър Кърджилов и анотираният библиографски указател 

,,Български периодичен печат 1844-1944" като източник на вторична информация. Тук, 

разбира се, не мога да не усетя известна тъга от липсата на името на баща ми, 

Александър Александров, също изследовател на българското кино в разглеждания 

период. Давам си сметка, че неговите писания не са в отделна книга, а разхвърляни в 

статии и доклади, но все пак те са притежание точно на Института за изследване на 

изкуствата, където той е дългогодишен служител. 

3. Каква е рефлексията върху българското кино на страниците на изданията е 

неизменният въпрос за родния изследовател, тъй като в крайна сметка именно 

периодичните издания са основният, а понякога и единствен източник на информация 
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за българските филми през разглеждания период. И Росен Спасов за всяко списание 

винаги поставя, но и дава отговор на този въпрос. 

4. Още един любопитен ъгъл е идентификацията на авторството на текстовете в 

изданията като фокус на изследването.  Тази идентификация се оказва трудна, понякога 

невъзможна, но разглеждането на инициалите и псевдонимите е много ползотворна 

любопитна нишка. 

5. И основното качество на труда са постоянните паралели с днешната ситуация, 

които се прокрадват даже в ситуации, които уж нямат нищо общо - паралели, които 

правят перода от началото в някои отношения по-близък до нас, отколкото този на 

киното по времето на социализма. Ето например идентификацията на авторите  - днес в 

повечето случаи статиите в печатните медии са подписани,  но по съвсем други 

причини и начин авторството на дадения текст е под въпрос. Същото важи и за 

отношението на хартиените медии към българското кино - както в изследвания период, 

така и сега то има задължително приоритетно място на страниците, но това не означава 

безкритично хвалебствие на всеки роден филм. Още един паралел - краткият период на 

съществуване на списанията и периферното им значение сред останалите медии, както 

и характеристиките им по категории. 

Има, разбира се, и съществени разлики и те също са на фокус в дисертацията на 

Росен Спасов. За мен най-показателната е географията на списанията, 

децентрализираното интелектуално усилие на издателите. Колкото то ме радва в 

миналото при тъжното сравнение със съвремието, толкова и отчитам трудността за 

автора да издири и опише тези провинциални изяви. 

Както за всеки текст, и за този различните му читатели ще открият и някои 

разминавания със собствените си представи и познания. Като известен недостатък на 

труда бих изтъкнала неговата прекалена равномерност и премереност. Парадоксално е, 

че Росен Спасов декларира в началото страст към архивите, а после отдава еднакво и 

бих казала хладнокръвно внимание на всяко издание. И не става дума само за лични 

пристрастия, колкото за възможност да се отсее онова, което ще е важно и запомнящо 

се от другото, плод на инцидентни прояви на рекламен, търговски, пропаганден или 

творчески дух. Така описани, макар внимателно и с любов, списанията изглеждат 

еднообразни и малко взаимозаменяеми. И мисля, че това е проблем и резултат колкото  

на собственото им съдържание, толкова и на самото писане за тях. 
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Също така при подробното описание на изданията Росен Спасов е прекалено 

предпазлив в анализите си и избягва да прави изводи - това оставя усещане за 

дисбаланс между разказа и собствените, а не цитираните обобщения. 

Доколкото знам, Росен Спасов продължава заниманията си с периодичния печат 

за кино и в следващите периоди до наши дни. В неговия труд виждам шанс да се 

направи една внушителна "история на българската филмова мисъл", достойно 

начинание за Института за изследване на изкуствата.  

 В заключение смятам дисертацията с нейните изводи, тези, примери и анализи, 

взети в тяхната съвкупност, за смислен текст, който ми дава основание да го оценя като 

самостоятелно изследване с редица достойнства и да предложа на членовете на 

научното жури на Росен Спасов да бъде присъдена образователната и научна 

степен доктор по научната специалност Кинознание, киноизкуство и телевизия, 

професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство. 

 

София, 7 март 2017 

 

С уважение: 

доц. д.н. Петя Александрова 

 

 

 


