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Увод 

1. Обща характеристика на дисертационния труд 

1.1. Актуалност на темата 

Днес, в средата на второто десетилетие от 21-ви век, светът в който живеем е изпълнен с 

разнообразни масови комуникации, които са основна част от нашето ежедневие. 

Съвременникът приема бурното развитие на дигиталните технологии за абсолютна 

даденост, а настоящето изследване се фокусира върху един специфичен, позабравен 

сегмент от печатния пазар, който от своя страна заема все по-периферни позиции спрямо 

останалите медии. Откъде тогава идва този мой интерес към темата Периодични печатни 

издания за кино в България 1913-1944 и нейните обекти, принадлежащи на миналия век, 

които изглеждат все по-далечни с всяко следващо технологично изобретение? Нека си 

припомним, че изобретяването на кинематографската технология се случва в също толкова 

наситен на събития период и е плод на дълга поредица от технологични изобретения, преди 

този технологичен продукт – филмовото произведение, да се превърне в изкуство. Огромна 

заслуга за тази трансформация имат киножурналистиката, кинотеорията и малко по-късно 

кинокритиката, развиващи се паралелно с киното. Отначало основното поле на това 

развитие е ежедневната печатна преса. Тя започва да отразява появата на техническото 

средство – кинематографа, а по-късно и на неговите странствания по света най-често със 

сензационен патос. Такъв е и характерът на първите специализирани издания за кино – 

рекламните брошури на ранните собственици на киносалони. Тяхната основна цел е да 

отразяват актуалния афиш на своите издатели. Наред с това обаче, са изпълнявали и друга, 

много по-важна функция – популяризиране и утвърждаване на техническата сензация 

,,двищежи се (живи) картини„„ сред обществото. По-късното самоосъзнаване на киното 

като изкуство е резултат на развитието на специализираните печатни издания за кино и 

зараждането на ранните кинотеории и на кинокритиката. Специализираните издания за 

кино постепенно престават да отразяват само рекламно и сензационно новите заглавия и 

технически нововъведения. На страниците на тези издания най-ранните теоретици на 

киното съвсем не на шега започват да осмислят киното наравно с другите изкуства. Оформя 

се лицето на специфичния пазарен сегмент на специализираната кинопериодика, на чиито 

страници се развиват рефлексиите върху спецификата на киното като изкуство и се 

отстоява идеята, освен че се гледа, трябва и да се види, да се разтълкува и прочете. От 



началото на ХХ век до Втората световна война, именно в полето на печата, на пресата, 

теорията и критиката се утвърждават като средствата за осмисляне на киното.  

 

От къде обаче идва моят интерес към този проблем в началото на ХХI век? В последните 

пет години имах възможността и честта да общувам с редица чужди и български 

авторитетни критици, историци и преподаватели в областта на киното. Неотменно им 

задавах въпроса за бъдещето на кинокритиката като професия. Сред разнообразните 

отговори, винаги кристализираше твърдението, че особено днес, в морето от информация, 

пишещите за кино имат възможността да бъдат незаменим ориентир, независимо от типа 

медия, в която ще се изявяват. В този контекст, мисля, че историческата база, на която 

стъпва днешната българска киномисъл е достатъчен аргумент за нейното детайлно 

разработване. Освен това, интересът ми към изданията за кино е провокиран много преди 

настоящето изследване. 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. Постепенно осъзнах, че липсва систематизирана база данни за 

този сегмент от българския печат.  

Тук трябва да отбележа огромната заслуга на моят първи научен ръководител. Проф. 

Александър Янакиев ми посочи какво да търся в изданията, къде да гледам, как да ги чета. 

Неговата ерудиция се проектираше в напътствия, съвети и корекции, които осветиха една 

почти неизследвана, огромна територия, в която със сигурност щях да затъна безвъзвратно 

без неговата помощ. Координатите, които той постави за настоящето изследване са мой 

пътеводител в огромния обем информация и стабилна отправна точка на посоките, в които 

тя трябва да се систематизира. Проф. Янакиев притежаваше енциклопедични познания в 

историята на българското кино. Към посочения период имаше личен афинитет и беше 

запознат отблизо с много от специализираните издания за кино. Точно затова, дадените от 

него напътствия са в основата на моя подход към обектите ми на изследване. Проф. 

Янакиев се позовава на много от тях в своята книга ,,Синема БГ„„
1
, в която анализира 

основните аспекти на този най-ранен период от нашата киноистория. Отделни 

представители на изданията се споменават в хода на различни исторически изследвания, 

като преки участници в историческите събития или като източници, което подчертава 

тяхната значимост. Изданията за кино от периода 1913-1944 не са популярна, но все пак не 

са и съвсем тъмна историческа територия. Още в този, най-ранен период, самите те 

                                                 
1
 Янакиев, Александър. Синема.bg. 100 години филмов процес.Личности/филми/кина. София: ТИТРА, 2003 



предлагат рефлексии върху своята поява чрез статистически и мемоарни материали. В своя 

труд съм обърнал специално внимание на това явление. Огромна заслуга в откриването, 

идентификацията и систематизацията на изданията за кино в България имат 

библиографските трудове на Костадин и Магда Костови и анотираният библиографски 

указател ,,Български периодичен печат 1844-1944„„.
2
 Последният е основен инструмент в 

настоящия труд.  

В българската научноизследователска литература първият фокусиран поглед върху 

печатните издания за кино се осъществява в началото на 70-те години на ХХ век от 

историка Дончо Хитров. Той обобщава голяма част от даните за тези ранни издания в 

своята студия ,,Филмовият периодичен печат в България в периода на нямото кино 1913 – 

1930„„.
3
 На базата на архивни данни и запазени копия, Хитров описва характеристиките на 

над 40 издания. Поради спецификата на периода, в който работи, Хитров разглежда 

изданията през идеологическа призма. Освен това описва по-подробно само тези издания, 

които според него ,,са изиграли важна роля за развитието на българското филмово дело, на 

българското филмово изкуство и филмова критика.„„
4
 През тези решетки на идеологическа 

избирателност, едва ли може да се обрисува обективна картина на кинопериодиката от 

онова време. В кратките определения за характера на изданията, съставителите на 

анотирания указател се сблъскват със същия проблем, типичен за епохата. Ето как са 

описани някои от тях в издадения през 1962 указател: Кино-преглед (1936-1939): 

,,Илюстровано списание за реклама на филми с прогресивна тенденция. Съдържа и 

материали за съветски филми.„„
5

 Темпо (1933): ,,Рекламира американски и западно-

европейски филми.„„
6
 Примерите са много, а обстойният преглед и анализ на съдържанието 

на всички запазени до днес броеве на изданията опровергават тези обобщения. Все пак 

трябва да се вземе под внимание духа на времето, в което е съставен и издаден указателят. 

На неговите съставители дори се налага да убеждават поръчителите му, представители на 

социалистическата власт, в нуждата да бъдат включени всички издания от периода: 

,,...работеше се не препоръчителен списък, а национална ретроспективна библиография, и 

всяко опущение би фалшифицирало картината на българския печат, а значи – и на 

                                                 
2
 Български периодичен печат 1844–1944. Анотиран библиографски указател. Том І, ІІ, ІІІ. София: Наука и 

изкуство, 1962 
3
 Статията е отпечатана в следните броеве на Кино и време: бр. 1, 1972, бр. 2-3, 1972, бр. 4, 1973, София: БНФ 

4
 Хитров, Д. ,,Филмовият периодичен печат в България в периода на нямото кино 1913 – 1930„„, Кино и 

време, бр. 1, 1972, София: БНФ, с. 77 
5
 Български периодичен печат 1844–1944. Анотиран библиографски указател.Том І (А–М). София, Наука и 

изкуство, 1962, с. 395. 
6
 Български периодичен печат 1844–1944. Анотиран библиографски указател.Том І (А–М). София, Наука и 

изкуство, 1962, с. 397 



българската действителност преди Девети септември.„„
7
 С този, и редица други аргументи, 

те получават карт бланш в библиографията да бъдат включени и издания, които биха могли 

да бъдат неудобни за властта. Така или иначе идеологическата призма е замъглила 

обективността на представянето, независимо от намеренията на библиографите. В своето 

въведение към анотирания указател Тодор Боров определя периодиката като 

,,първостепенен факт и фактор в новата българска история, да се достави необходимият 

материал за картината на българския обществено-политически и културен живот...„„
8
. 

Сред скорошните изследвания в областта на ранните издания за кино, попада рубриката на 

електронната страница Гласове (www.glasove.com) ,,Кинозвезда – спомени„„. В нея 

Андроника Мартонова проследява интересни теми от техните страници и ги съотнася към 

съвремието.  

Всички тези ,,факти и фактори„„ са причината да избера за тема на своето изследване 

Периодичните печатни издания за кино в България в периода 1913-1944. Според мен, 

обективният, дистанциран поглед към картината на българския специализиран кинопечат 

от първата половина на ХХ век е важен първоизточник на информация в днешния контекст 

на хаотичното ѝ разпръскване. 

 

1.2.  Цели и задачи на дисертационния труд 

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. Това ще позволи, те да бъдат 

систематизирани, да се проследи тяхното зараждане и развитие в историческия контекст. В 

процеса на работа от само себе си изникна и нуждата от показател на тяхната достъпност. 

Подробно е описано къде се намират и как могат да се ползват запазаните до днес броеве на 

всяко едно от разглежданите издания. 

Други важни задачи, които съм си поставил с това изследване 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.  
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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. То стъпва на нашата почва в тежък 

исторически момент, но въпреки това успява да покълне именно заради активното 

сътрудничество в кинопечата на хора, които го възприемат като нещо повече от 

панаирджийско чудо. Тези автори вникват по-надълбоко в естетическите възможности на 

кинематографа и правят всичко по силите си, за да фокусират вниманието на широката 

общественост и на държавните органи върху киното. Тези процеси протичат преди всичко 

на страниците на специализираната кинопериодика.  

 

1.3. Обект и предмет на изследването 

Обектът на моето изследване са българските специализирани периодични печатни издания 

за кино, излизали в периода 1913-1944, тяхното възникване и развитие. Той ще бъде 

изследван от гледна точка на типологизацията им в хронолигичен ред. Други типове 

периодика, свързана с киното, като рекламни и единични листове, издания-еднодневки и 

незапазени до днес такива, също са обект на интерес. Те са обобщени в отделна глава.     

 

Предмет на труда е идентификацията на съдържанието на всяко едно издание. Чрез анализ 

на материалите, облика и тематиката, отделните издания ще се отнесат към отделни типове 

(типологизиция на изданията според характерните им особености). Както ежедневната 

периодика отразява живота, така кинопериодиката, би трябвало да отразява живота в 

киното. Изследването на този процес е един от мотивите за избора ми на изданията като 

обект на този труд.  

 

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? Това са основните въпроси, на които това, преди всичко историческо 



изследване, се опитва да отговори. Отговорите се търсят на страниците на изданията и са 

неговата същностна характеристика. 

 

Съставил съм подробна анотирана библиография на изследваните издания, която съдържа 

библиографските им данни, събрани въз основа на редакторски карета и подзаглавия. Тя 

присъства в труда като Приложение № 1. 

 

Идентификацията на авторството на текстовете в изданията също е основен фокус на 

изследването. Много често неговото определяне е почти невъзможно, тъй като 

публикуването на неподписани материали, без посочени източници е масова практика, 

особено в първите две десетилетия на периода (1913-1930). Подписването с псевдоними 

и/или инициали е типично за епохата. Опитал съм се да идентифицирам някои от тях, 

когато това е възможно. Не изключвам възможността един автор да се подписва с няколко 

псевдонима. Причините за това биха могли да бъдат най-различни, но най-вероятната от 

тях е за да се създава впечатление, че редакцията работи с разширен брой сътрудници. За 

съжаление идентификацията е извънредно трудна и за целта е нужно много задълбочено 

езиковедско изследване, което би следвало да намери място в отделен труд. За да не се 

утежнява текстът с имена, инициали и псведоними, съм направил приложение (№ 3), 

подробен списък с автори, преводачи, кореспонденти, както и публикувалите поезия и 

проза за всяко от изданията. Там изброявам имена и псевдоними. По време на изследването 

този списък ми позволи по-лесната идентификация, както и проследяването на съвпадения 

при сътрудниците на различните издания. По това време са редки случаите, в които става 

ясно как изданията се сдобиват с кадри. Понякога това става ясно от кореспонденциите, 

като границата между читател и сътрудник се размива. 

Логиката на подробния списък с автори е следната: подредени са по хронологичен ред на 

откриването им в даденото издание. Номерата в скоби, след името на автора, показват броя 

материали, които той е публикувал. Понякога това е относително, защото при повечето 

издания липсват броеве и не е известно дали съществуват още материали от същия автор. 

Поради същата причина след повечето от списъците с публикации съм поставил 

неопределеното ,,и други„„. Първо са представени авторите, следват ги изпратилите 

кореспонденции, преводачите и накрая съм отделил публикувалите поезия и проза. При 

кореспонденциите, не е задължително авторът да е специален пратеник. Често функцията 

на кореспонденти поемат самите читатели. След имената, в скоби е посочен градът или 

държавата, от които изпращат своите материали. 



 

В периода 1913-1944, естествено съществуват издания, сравнително дълголетни и 

достатъчно значими, на които при едно по-детайлно вглеждане и анализ, би могло да се 

посвети отделно изследване. 

 

1.4. Методология 

Основната методология, с която съм подходил към обекта на моето изследване е 

проучването на архиви, което включва преглед на изданията, които са по същество архивни 

материали. Те са първичният източник, основният материал на моята дисертацията. Разбира 

се, своето важно място има и прегледът на специализираната научна литература: книги, 

сборници и научни статии. 

Научните публикации, свързани с периодичните печатни издания за кино в България са 

много малко. Една от тях е гореспоменатата студия на Дончо Хитров, която ми послужи за 

допълнителна гледна точка. Във връзка с уточняването на културно-историческия контекст 

съм използвал трудовете на проф. д. изк. Александър Янакиев – „Синема БГ“
9
 и на проф. 

Александър Грозев - ,,Киното в България, част I„„
10

. И двете книги, до известна степен, 

съдържат историографски данни за специализираните периодични печатни издания за кино 

в България или са черпили информация от тях. Различни ежедневници или друг тип 

периодика съм използвал за допълнителна информация към събитията в периода. Най-често 

съм се позовавал на трудовете на д-р Петър Кърджилов – научни статии в списанията 

Киноизкуство, Кино, Проблеми на изкуството; сборниците ,,Кино и време„„ и 

,,Изкуствоведски четения„„ и др., резултат от негови изследвания върху периода. 

Анотираната илюстрована филмография на д-р Кърджилов
11

 ми беше полезна като 

източник на информация за българските игрални филми, произведени в периода 1915-1948. 

Често данните в изданията, съвременници на продукциите, са непълни или неточни и по 

тази причина филмографията на д-р Кърджилов беше важен инструмент за идентификация 

на заглавията на филмите.  

Както вече подчертах, анотираният библиографски указател ,,Български периодичен печат 

1844-1944„„
12

 е основният източник на вторична информация в изследването ми. Указателят 
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ми даде възможност да съставя списък на всички издания за кино от периода. По този 

списък започнах да ги издирвам и отсявам. Освен библиографската информация, указателят 

съдържа полезни показалци и въвеждащи текстове от редакторите Георги Боршуков, 

Владимир Топенчаров
13

 и Тодор Боров. В допълнение, библиографският указател дава 

пълни и точни определения на термините периодично издание, списание, вестник, бюлетин 

и т.н., както и общи правила за описание на изданията, по които са работили неговите 

съставители. С много от техните препоръки и съвети съм се опитал да се съобразя. Те 

аргументират важността на своето дело – събирането на едно място на цялата българска 

периодика от 1844 до 1944, описват трудностите, пред които са били изправени и методите, 

по които са работили. В своя встъпителен текст ,,Репертоар на българския периодичен 

печат 1844-1944„„ (с. 21-41), Тодор Боров подробно описва библиографската работа и 

трудностите пред нея. В момента, разбира се, тези трудности не са същите – разполагаме с 

богати библиотечни фондове, електронни каталози, до известна степен дигитализирани 

издания и интернет. Въпреки това работата върху печатните издания все още е тежка и 

изисква време.  

На пръв поглед в едно архивно изследване като това, интернет не е източник от 

първостепенна важност. Въпреки това съм използвал услугите на мрежата за скоростни 

справки. Именно в тази му функция съм отдал най-голямо значение на уебсайта Internet 

Movie Database (www.IMDb.com). В текста на изследването посочвам подробни 

филмографски данни и връзка към всеки филм (в бележка под линия), при първата му поява 

в текста. Не всеки има достъп до филмографии и енциклопедии, а в интернет има справочна 

информация за всяко едно заглавие. По този начин стават възможни бързите справки, а и 

текстът добива интерактивност, при условие, че се чете от електронно устройство, разбира 

се. Подобни връзки съм добавил и към някои от кинодейците, за които смятам, че 

допълнителни филмографски данни биха били полезни. 

 

1.5. Обхват и ограничения 

Същинската част на изследването обхваща историческия период 1913-1944. За начало е 

избрана годината, в която излиза първото българско списание за кино – Киножурнал 

(1913-1914). Естествен край на периода е 1944, когато на 9-ти септември е установен 

режимът на народната власт и от печатния пазар изчезва военновременното издание Филм 
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(1942-1944). Ще минат две години до появата на следващото специализирано издание за 

кино в България – Кино и фото (1946-1951), което респективно слага началото на 

социалистическия период.  

Изследването не се ограничава единствено с посочения в заглавието период. Преди появата 

на първото българско специализирано издание за кино Киножурнал през 1913, се случват 

поредица от събития, които са достатъчно значими, за да бъдат пренебрегнати. Те са 

проследени в главата ,,Исторически контекст„„, която се връща назад във времето до 1896, 

когато е осъществена първата кинопрожекция в България. Тази въвеждаща част обхваща и 

обобщава исторически събития до 1944, които по една или друга причина не са отразени на 

страниците на киноизданията. Тя разглежда културноисторическия контекст на процесите в 

киното.  

 

За съжаление, не всички течения на разглежданите издания са запазени до днес в цялостен 

вид. Някои от броевете или дори цели годишнини най-вероятно са безвъзвратно изгубени. 

Това е ограничение, с което е трябвало да се съобразявам при цялостните обобщения. 

Друго препятствие е невъзможността да се обиколят всички архиви в страната. Всяко едно 

населено място, в което е издавано специализирано издание за кино, може би пази в свой 

читалищен или библиотечен фонд един или повече броеве. От гледна точка на физически, 

времеви и финансов ресурс, издирването им би било безсмислено. Извън рамките на 

настоящото изследване остават също изгубените издания, за чието съществуване черпим 

информация от ,,Анотирания библиографски указател.“ Въпреки това, общият архивен 

фонд е достатъчно обемен, за да позволи изследване от този тип. Фондовете на основните 

архиви, с които съм работил – Институт за изследване на изкуствата – БАН, Национална 

библиотека ,,Св. Св. Кирил и Методий„„, София, и Народна библиотека ,,Иван Вазов„„, 

Пловдив, са достатъчни за съставянето на подробна картина на специализирания 

периодичен печат в посочения период.  

Изкушаваща посока, в която можеше да тръгне изследването, беше паралелното сравнение 

на българските издания с подобни чуждестранни или поставянето им в световен контекст. 

Един такъв подход обаче, би разширил значително обема на настоящата дисертация, която 

се надявам да бъде база и отправна точка за предстоящи научноизследователски опити. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Първа глава: Исторически контекст 

 

От самото си създаване киното представлява интерес за печатните медии, които по онова 

време са най-разпространеният и достъпен източник на информация. Отразявайки трескаво 

откритието на радиоапарата, кинематографа, а по-късно и на телевизията, вестникарите 

едва ли са подозирали мащабите на технологичната промяна, която ще бележи ХХ век и ще 

наруши хегемонията на пресата. Периодиката в България следва тази тенденция и обръща 

внимание на киното още от първата прожекция. 

 

В периода 1908-1910 киноисториците датират и началото на родното филмопроизводство, 

стартирало с хроникално-документални филми, отразяващи важни събития или просто 

запечатващи на лента обикновения живот.
14

 В своя брой от 10. 06. 1910, софийският в-к 

Дневник публикува според изследователя Дончо Хитров и първата кинорецензия. Тя е за 

филма Естер (1910)
15

, а нейният автор се е подписал като К.
16

 Непретенциозната френска 

късометражна история, с режисьор Луи Фойяд
17

 и екип от френски театрални актьори
18

, 

няма особена историческа стойност в световен мащаб, но изиграва своята роля, като 
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провокира началото на българската кинокритика. През 1909, във в-к Свободно слово е 

публикувано аналитичното есе „Синема„„ от Иван Андрейчин.
19

 То съдържа прогноза за 

бъдещите художествени стойности на киното и неговото влияние върху обществото. 

Според проф. Александър Грозев, това е първият български опит за осмисляне на 

спецификата на бъдещото изкуство.
20

 Д-р Петър Кърджилов акцентира, че „Синема„„ бива 

отпечатано две години и половина преди появата на „Раждането на шестото изкуство„„ на 

Ричиото Канудо. Александър Янакиев подробно анализира есето на Андрейчин в статията 

си „Аспекти на звука в нямото кино„„ и текстове на най-видните български интелектуалци 

от епохата, в които „нашите първи умове в преобладаващата си част заемат (...) позиция да 

възприемат и анализират новото изкуство на сериозно. (...) И да се опитват да използват 

успеха на екранното изкуство сред публиката за нейното духовно облагородавяне„„
21

 По-

късно, ,,Синема„„ става част от книгата ,,Книга за театра. Исторически, теоретически и 

критически бележки„„.
22

 Киното в България постепенно излиза от анонимност и се налага в 

обществения живот.
23

 

Първите специализирани списания за кино в България се появяват именно с рекламна цел. 

Киножурнал (1913-14), издаван от кинотеатър ,,Одеон“ в София, публикува рекламни 

описания или направо цели сюжети на филми от текущата програма на киното. 

Съдържанието на списанието е предимно, но не единствено, рекламно. Прокламирано още 

от началото на своето съществуване, на първа страница под заглавката си, като „Орган на 

кинематографическото изкуство“, изданието изиграва своята роля за популяризирането на 

кинематографа преди всичко в качеството му на изкуство. Поместват се материали за 

зараждането на киноизкуството и за неговите основни фигури – артисти, режисьори и 

оператори. Броевете предлагат информация за вече отминали и реклами за бъдещи 

киносъбития. Особено важно е, че списанието съобщава за предстоящи български 

кинопроекти
24

 и отразява с военен патос дейността на родните оператори, документиращи 

случващото се на фронта.
25

 Изданието излиза два пъти седмично и достига до края на 

съществуването си през юни 1914 с 39 броя. 
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През 1914 започва да излиза и идентичното по идея, характер и съдържание седмично 

издание Седмица Пате (30 броя). То се появява като следствие от факта, че в края на 1913 

френската компания ,,Пате Фрер“ открива свой филиал в София. Неговият ръководител 

Луи Питролф де Бери
26

 се старае да развива добри взаимоотношения с българския 

периодичен печат, който от своя страна често споменава кинопрограмите на френската 

компания.
27

 Именно Де Бери създава и издава Седмица Пате. На страниците на изданието 

преобладават описания на филмите, описания на съдържанието на кинопрегледите и 

биографични данни за кинематографистите на компанията. 

 

В София процесите са най-динамични и изданията там са най-голям брой. По-значимите от 

тях са Кинопреглед (1920-1923), Нашето кино (1924-1936), Кино (1927-1936) и др. 

Пловдив има своята Кинозвезда (1920-1929), във Варна се издава Киноек (1925-1927), в 

Плевен Кино-ехо (1926-1929), в Нова Загора Киноглас (1921-1928), в Лом Кино-искуство 

(1926-1927), в Русе Нов кино преглед (1927-1930) и т. н. Това са предимно седмични или 

двуседмични прегледи на заглавията от афиша, които съдържат информация за актуалните 

филми, филмови новини, рецензии на български и чужди филми, информация за 

техническата апаратура на киното и за технически иновации. Многобройността на тези 

издания свидетелства, както за динамиката на българския културен  живот през този 

период, така и за ентусиазма, който предизвиква у публика и пишещи навлизането на 

киното в страната. 

Съдържанието на специализираните списания за кино, отразява на първо място филмовия 

афиш. ,,В началото на 20-те години на 20-и век в България доминира немският филм и това 

е закономерно. От една страна, са връзките, заздравени в хода на войната, но от друга са 

обективните качества и възходът на германското кино през тези години. Постепенно се 

налага и повишен интерес към американското кино. (...) Появата на представителства на 

големите американски кинофирми в София от средата на 20-те години на 20-и век не само 

обогатява репертоара и представя тази голяма кинематография по адекватен за нея 

начин.„„
28

 В края на 20-те и началото на 30-те, особено след навлизането на звука и говора в 

киното, Холивуд постепенно завладява по-големи позиции. Системата на звездите е в своя 
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подем и те украсяват кориците на списанията. По този начин се постига тираж, рекламират 

се и текущите филми. Рекламната стратегия на тези издания включва и стихотворения, 

писани от читатели (най-често сътрудници на списанието) и посветени на някоя звезда или 

на самия кинематограф, като културно явление. Заглавията от афиша са изключително 

зрелищни филми, които нямат никакъв отпечатък върху историята на киното, но нуждата 

от моментална продажба принуждава пресата да ги определя като ,,триумф„„ или 

,,шедьовър“. Другата изключително силна тенденция в киното през 20-те, са серийните 

филми. Това е добре дошло за изданията, защото могат да пишат за един филм в 

продължение на поредица от броеве, особено ако е по-успешен и се задържи по-дълго в 

кината. Освен Холивуд и Германия, се отразяват и френското, италианското, английското, 

съветското и скандинавското кино. В по-редки случаи се стига до Китай, Япония, Бразилия 

и др., но при представянето на тези кинемотографии се търси преди всичко екзотиката. 

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. В интерес на истината, колкото и различни 

да са те, не пропускат да отбележат и най-малкото събитие в българското кино. По това 

време основно се отразяват участията на български актьори в чужди продукции (най-

отразявани са ролите на Маня Цачева в немски филми и на Мара Чуклева в Италия), 

филмопроизводствената дейност на Акционерно дружество ,,Луна“, български филми в 

проект, ролята на България като домакин и декор за чужди филми и др. Редакторите на тези 

издания очевидно са патриоти, съзнават мястото на България на кинокартата и имат 

желание да подпомагат развитието на кинематографията ни с всички сили. Най-пълно, тези 

аспекти на българското кино са отразени на страниците на Кинопреглед (1920-1923), 

Кино-Свят (1921-1922), Нашето кино (1924-1936) и др. 

По това време за кино пишат любители, разпространители, фотографи, художници, 

напредничави театрали, литератори и интелектуалци, прохождащи поети и утвърдени 

писатели, сред които Сирак Скитник, Фани Попова-Мутафова, Кирил Кръстев, Павел 

Вежинов, Васил Павурджиев, Златан Дудов и много други. 

 

Освен изкушените от киното представители на други области от изкуството и културата, 

през 20-те се заражда и образува слой професионалисти, които започват да създават свои 

съюзи и професионални организации, които да защитават правата им пред обществото и 

пред държавата. Специализираните списания стават трибуна на тези организациии, 

защитавайки техните интереси. Водят се полемики, дава се гласност на проблемите в 

българското кино, професионалистите се обръщат към политиците и дават публичност на 



своите дискусии и решения – например Кинопреглед (1920-1923) е ,,Орган на съюза на 

българските филмодавци„„; Кинозвезда (1920-1929) - ,,Ежемесечен орган на ,,Съюза на 

кинопритежателите„„ в България и кооперация ,,Кинофилм„„ – София„„; Нашето кино 

(1924-1936) - ,,Орган на кинолюбителите в България„„ и т.н. Специализираните издания за 

кино започват да играят същинска роля в кинопроцеса в България.  

Този процес продължава да се развива и през следващото десетилетие, 30-те години, което 

се характеризира с икономическа и политическа стабилност, която дава възможност 

реалностите в киното да се променят много бързо. Вече никой в българското общество не 

се съмнява в статута му на пълноправно изкуство. Държавата също започва да осъзнава 

неговата роля в обществото. През 1930 е гласуван Закон за кинематографите.
29

 На 

23.07.1934 се създава Съюзът на българските филмови производители (деятели), като 

обединение на професионалистите в киното. В края на десетилетието все повече 

кинотворци започват да търсят интеракция с държавата, а страниците на изданията за кино 

са трибуна за браншовите организации.   

 

По същото време, в началото на 30-те години на ХХ век, техническите иновации в 

младото изкуство завинаги променят изградената му през немия период естетическа 

система – в киното навлизат звукът и говорът. Процесът е болезнено предизвикателство за 

творци, зрители и индустрия: ,,В 1930 киното проговори. И тутакси изгуби 

международния си характер. В един ням филм беше достатъчно да се сменят надписите 

според страната. А сега се налагаше да се снимат при същия декор и осветление различни 

версии на филма с френски и испански актьори. Оттам и притокът към легендарния 

Холивуд на писатели и артисти, натоварени да пишат диалозите и да ги изпълняват на 

родния си език.„„
30

 Последствията са отразени, както на информационно, така и на 

теоретично ниво от българския специализиран кинопечат, който с интерес следи 

развитието на технологията на движещото се изображение в световен мащаб. Още през 

20-те години много от специализираните издания (Киносвят (1919-1920), Кинозвезда 

(1920-1929), Киноглас (1921-1928), Киноек (1925-1927), Кино (1927-1936) и др.) 

съобщават за нововъведенията в технологиите и успешните опити със стереоскопичен 

филм, тонфилм, цветен филм и т. н. От своя страна, киносалоните постепенно започват да 

се преоборудват. Фирмите, предлагащи звукова апаратура, мигновено превръщат голяма 
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част от страниците на изданията в продуктови каталози: ,,1931 е годината, в която и вие 

ще трябва да си набавите първокласната тонфилмова апратура. Светлинно иглово 

звукопредаване Клангфилм“.
31

 ,,Polyvox – тонови и технически качества ненадминати. 

Монтажа се извършва от специалист монтьор, завършил наскоро курсовете на фабриката 

в Лайпциг„„.
32

 

Тридесетте години бележат напредък на списанията в професионално отношение. Те стават 

по-качествени, като оформление, полиграфическа изработка и съдържание. Кориците, 

украсените начални букви и вътрешният дизайн на изданията стават все по-колоритни и по-

привлекателни. Редакторите на киносписанията са понатрупали опит – или в други печатни 

медии, или с един-два предишни неуспешни опита в същата област. Те са наясно с 

характера и мисията на своите издания. Материалите, които публикуват са по-сериозни, с 

по-малко наивитет. Развитието на кинематографията ни е водеща тема на десетилетието в 

специализирания печат.  

В началото на 30-те години на ХХ век се правят и първите български опити в звуковото 

кино. Васил Гендов създава своя Бунтът на робите (1933), традиционно считан за първия 

български звуков филм. Поради липса на опит и ресурси обаче, произведението е твърде 

несъвършено от техническа гледна точка и е прието от публиката по-скоро негативно – 

реакциите варират от равнодушие до присмех. Общата динамика на българския културен 

живот, подкрепата за киното от страна на държавата и усилията на голяма част от 

българските интелектуалци започват да раздвижват пластовете в посока на естетическото 

усъвършенстване на националното филмово производство. Ако съдим по страниците на 

специализираната преса, най-голямото събитие на 30-те е създаването на Страхил войвода 

(реж. Йосип Новак) – съвместна продукция между Българската национална филмова студия 

(БНФС), създадена през 1933, и ,,Бавария филм“/,,Бавария-Мюнхен„„.
33

 Още от 

подготовката на снимките, специализираните издания започват да публикуват и най-

малките подробности, свързани с продукцията. Някои от изданията (Екран (1936), 

Илюстровано кино (1937-1939), и др.), дори посвещават на филма кориците или първите 

си страници, което за разглеждания период е твърде нетипично. Съобщават гордо, че 

филмът се снима от български артисти и немска техника, а озвучаването му ще се 

осъществи в студията на немския копродуцент. То наистина стартира в Германия, но 

впоследствие е довършено в Букурещ, поради финансови проблеми на немската фирма. На 
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първа страница на Илюстровано кино (бр. 40, 13.03.1938) е публикуван кадър от Страхил 

войвода, чиято премиера е същия месец. Това е единствената първа страница на вестника, 

посветена на български филм.  

В края на 30-те години, с началото на Втората световна война, тъкмо поела своя път, 

българската кинематография ще трябва да понесе поредния катаклизъм на века. Всъщност 

от гледна точка на филмовото производство, което по време на война е ориентирано към 

целите на военната пропаганда, войната дори би могла да донесе подем. В началото на 40-

те години в България започват усилено да се произвеждат филми с патриотична тематика, 

което е световна тенденция след започването на Втората световна война.
34

  

 

Афишът в България по време на войната също се променя драстично. Преобладаващите 

дотогава на българския екран холивудски и френски филми биват изместени от германски,  

италиански и унгарски. Това се вижда от страниците на специализираната преса, чието 

съдържание също се изменя. Изданията за кино ограничават броя си и започват да 

изпълняват пропагандна функция. По-значимите от тях са УФА-вести (1941–1942), Бяло и 

черно (1943) и Филм (1942-1944). 

Специализираната кинопреса е един фрагмент от цялостния пъзел на медийната картина от 

динамичния период през първата половина на миналия век. 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. 

 

Втора глава: Пионерски период на българската кинопреса (1913-1919) 

2.1. Кино-Журнал (1913-1914) 

Кино-Журнал (Кино-Журналъ), който излиза в София през 1913 и 1914 е издание на 

кинотеатър ,,Одеон“ (София) и носи историческата чест да бъде първото специализирано 

периодично издание за кино в България. То е определено от издателите си като „Орган на 
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кинематографическото изкуство“ и излиза два пъти в седмицата в 2-4 стр. и струва 5 

стотинки. Изданието е изцяло черно-бяло. Заглавката е стилизирана рисунка на земното 

кълбо, върху което преминава филмова лента с името на изданието. Освен нея, на първа 

страница се публикува библиографската информация и черно-бяла снимка (портрет на 

актьор, автор на филм или кадър от актуално заглавие), заобиколена от кратки текстове. На 

външен вид изданието прилича повече на вестник, отколкото на списание (журнал). 

Форматът му също спорадично се променя от стандартен към таблоиден. Въпреки това 

остава в историята като списание.
35

 

 

2.2. Седмица Пате (1914) 

Все пак българската преса не остава без специализирано издание за кино, защото през 1914 

в София започва да излиза седмичното Седмица Пате. То се появява всеки петък, с 

редовна периодичност, като първите четири книжки са двойни. Негов отговорен редактор е 

И. Аструг. От днешна гледна точка, това рекламно издание, определено от издателите си 

като „кинематографическа илюстрация “, се доближава повече до представите за списание 

от своя исторически предшественик Кино-Журнал. Книжката, издавана от българското 

представителство на френската филмова фирма ,,Пате Фрер„„ във формат А4 и 

разпространявана безплатно, е с цветна корица, луксозна хартия и привлекателен дизайн 

във вътрешността.  

 

Трета глава:  Трупане на опит (1919 – 1930) 

3.1. Киносвят (1919-1920)  

След края на Първата световна война специализираната преса за кино отново заявява 

съществуването си. Първото специализирано следвоенно издание Киносвят (Киносвятъ) 

излиза през 1919, отново в София и е основано от Панайот и Марин Хитрови. Изданието е 

изцяло черно-бяло.  

Кориците съдържат името, библиографската информация и черно-бяла снимка – портрет на 

актьор. През 1920 излизат само два броя. Спокойно може да се каже, че това „седмично 

                                                 
35

 Български периодичен печат 1844–1944. Анотиран библиографски указател. Том І (А–М). София, Наука и 

изкуство, 1962, с. 394 



художествено списание“ с обем 8-10 стр. и цена от 2 лв. е и първото независимо от 

разпространителите издание за кино у нас. 

 

3.2. Кинематографически преглед (Кинопреглед) (1920-1923) 

Първият брой на (Кинематографически преглед) Кинопреглед (1920-1923) излиза през  

октомври 1920 в София. Списането с тираж 1500
36

 излиза всяка седмица.  

Оформлението е изцяло черно-бяло, но някои от броевете са монохромни. Кориците 

съдържат името, библиографската информация и черно-бяла снимка – портрет на актьор 

или кадър от филм. Първият брой носи името Кинематографически преглед. 

 

3.3. Кино-Свят (1921-1922)  

През 1921 Стефан Денчев (основател и редактор) започва да издава в София ново 

„ежеседмично илюстровано списание“ с познатото заглавие Кино-Свят. 

Пилотната корица е с черно-бяла снимка на българския актьор Сава Огнянов, в ролята на 

отец Савелий в италианската продукция Революционерът д-р Колло
37

 (реж. Renato Bulla 

Del Torchio). Източникът на фотографията е италианската фирма „Велиа филм“ [,,Velia 

film“] – производител и дистрибутор на филма. Във вътрешността на списанието, в 

обширна статия е преразказан сюжетът на филма, изброен е творческият му състав, 

производствени факти и дори му се дава възторжена оценка: ,,[„Велиа филм“] не жали ни 

труд, ни средства, за доброто представяне и изнасяне на този колосален филм...„„
38

. 

Материалът е подписан с Д., което подсказва, че най-вероятно е писан от самия Денчев. 

Следващата страница съдържа портрет на Огнянов. Заглавката е едноцветна – червена. 

Червена рамка обгръща и черно-белите снимки на кориците (предна и задна).  

3.4. Кинозвезда (1920-1929)  

Кинозвезда, което започва да излиза през 1920, като издание на пловдивския „Модерен 

театър“ е първото специализирано издание на кино у нас, публикувано извън столицата.  

На пръв поглед изданието, което излиза седмично съществува цели девет години, но 

всъщност то излиза твърде нередовно. През 1920 има само 3 броя, първият от които излиза 

на 20 май. Следва прекъсване от две години и чак през 1922 отново излизат 8 броя. Третата 
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годишнина застъпва самия край на 1923 и продължава до 29 юни 1924. В края на същата 

година започва четвъртата годишнина, а петата побира в себе си най-много броеве (85) и 

нейната продължителност е от октомври 1925 до 11-ти септември 1929.
39

 

3.5. Киновестник (1924-1925) 

Слелият се с Кинозвезда, седмичник Киновестник започва да излиза в София през 1924. 

Вестникът се отличава с атрактивна структура и подредба на статиите. Текстовете не са 

наляти в успоредни колонки, както е типично за епохата, а са подредени около 

илюстрациите. Структурата на съдържанието е добре обмислена и се спазва през цялото 

време. Той е монохромен, в различни цветове, съдържа хубави фотографии, чиито 

източници не са посочени. Понякога заглавката е червена. Първоначално е двуседмичник, а 

след шест броя започва да излиза всеки петък.  

3.6. Киноглас (1921-1928) 

Седмичният безплатен вестник на кино ,,Модерен театър„„ в Нова Загора е изцяло черно-

бял. Изданието много пъти променя подзаглавието
40

, но не и облика си. Като изключим 

няколко козметични промени в заглавката, вестникът изглежда по еднакъв начин през 

всичките години и независимо от многобройните прекъсвания. Като издание на местното 

кино ,,Модерен театър„„, на своите 2-4 стр. рекламира филмите от текущия му афиш. Не е 

посочен редактор. За адрес на редакцията е дадено името на Диню Ив. Паскалев, който пък 

рекламира свой магазин за велосипедни части. От бр. 1, 1927, ,,урежда редакторски 

колектив.„„ Текстовете са рекламни рецензии с описание на сюжетите. Филмите са най-

хитовите заглавия от Холивуд, Франция, Германия и Италия. 

3.7. Нашето кино (1924-1936) 

Най-дълголетното специализирано издание за кино в този период започва живота си от 

политематичния илюстрован Ек. Излязло в 8 броя през 1924 Ек публикува материали от 

целия спектър на изкуството и културата, включително спорт и страници за жената.
41

 Негов 

главен редактор е Панталей Матеев Карасимеонов. След спирането на списанието, той 

основава ново – този път тясно специализирано в областта на киното. Нашето кино 
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започва да се издава още същия месец – април 1924. Главен редактор е Карасимеонов, а 

негов съредактор е Ст. Величков – Жар. 

Първоначално започва да търси облика си като преминава през различни формати. В 

първата си годишнина (1924, бр. 1 – 30) е вестник. Като списание започва от 31-ви брой.
42

 

Заглавката и външният вид се сменят често. Подзаглавието се сменя два пъти – към ,,Орган 

на кинолюбителите в България„„ се добавя ,,Списание за филмова култура и киноизкуство„„ 

(от бр. 60, 1926), което е заменено от ,,Списание за кинокултура и филмова пропаганда„„ (от 

бр. 110, 1928). Промените не оказват влияние върху характера и съдържанието. Намира 

окончателния си облик откъм дизайн и съдържание в годините 1929 – 1932, които могат 

условно да бъдат определени като негов ,,златен период„„. Преди и след това има колебания 

в периодичността, която така или иначе не е фиксирана, а 1933 е ,,нулева година„„ за 

изданието т.е. не излиза нито един брой. Броевете от 141 до 147 са погрешно означени като 

част от шестата годишнина, а брой 164 – погрешно означен като част от седмата. 

3.8. Киноек (1925-1927) 

Варненският вестник за популяризиране киноизкуството излиза два пъти в седмицата и е 

черно-бял, при цена от 1 лв. На първа страница рекламира неотменно местното кино 

,,Ранков„„ – клон на софийския ,,Одеон„„, както и текстове и снимки от филмите от текущия 

афиш на киното. Издава се от местния бизнесмен Коста Ранков, който по това време 

участва активно в кинематографическия живот, включително и като председател на УС на 

,,Български Кинопритежателски Съюз„„ [създаден на 17. 09. 1924] и Централна 

производителна и потребителна кооперация ,,Кино-филм„„.
43

 Уредник на изданието е Ал. 

Бегажев. 

3.9. Кино Изкуство
44

 (1926-1930) 

Брой 1 излиза през март 1926 в София. Месечното илюстровано списание е изпълнено със 

съдържание, привлекателно е и заявява големи амбиции: ,,Първата годишнина на списание 

,,Кино Изкуство„„ започва от 1 март 1926 год. През течение на годината ще излизат 10 

книжки с художествено изработени цветни корици, с отбрани кино снимки и най-

разнообразен материал по кинематографни въпроси от наши и чужди автори.„„
45

 

Редакционните сътрудници са А. Кърджиев и Н. Ганчев. В този брой са обявени 
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редакторските виждания за едно специализирано киноиздание: ,,За един кинолюбител не е 

достатъчно да гледа само филми. Той се интересува от всичко, което е свързано с киното. 

Вътрешния живот на ателиетата, биографии на артистите, рецензии върху филмите, 

портрети и усъвършенствувания в техниката, новини и пр. (...) Чувствува се обаче липсата 

на едно киносписание, с добра информация, което да задоволи напълно кинолюбителите. 

Схващайки тая нужда, ние се нагърбихме, до колкото имаме възможност да дадем едно 

такова списание.„„
46

 

3.10. Киноизкуство
47

 (1926-1929)       

Ломският периодичен орган на местното кинолюбителското дружество е черно-бял. 

Урежда се от редакционен комитет и притежава красива заглавка с ръкописен шрифт – под 

нея стои снимка на звезда. Форматът му деградира от стандартен А4, който струва 2 лв., на 

малка безплатна джобна книжка и фотографията от корицата изчезва, но заглавката остава 

непроменена.  

Отговорен редактор е Дим. Златарев. Текстът преобладава над илюстрациите. Съдържа 

обзор на показани филми, описателни рецензии с опити за оценъчна критика, теоретични и 

исторически статии, както и препечатки от чужди вестници, с посочени източници. 

Допълнително се публикуват малки карета с хроника и поезия. Подписаните автори са F. 

K., Спортист, В. П. и преводачът Pem. 

3.11. Кино-ехо (1926-1929) 

Плевенското списание за филмова култура и пропаганда е окрасено с атрактивна корица – с 

добра типография, красива заглавка и черно-бяла снимка на звезда, форматирани в А4. 

Целта на този орган на приятелите на киното е да популяризира седмото изкуство изобщо, 

и в частност филмите на местните кина ,,Одеон„„ и ,,Модерен театър„„. Редакцията му 

осъществява това чрез описателни рекламни рецензии за заглавията, кратки киноновини и 

препечатки от чуждата и българската преса, включително и Нашето кино [1924-1936]. 

Връзката на голямото столично издание с кинолюбителите от цялата страна, очевидно е 

извор на доверие. Тенденциозно кинолюбителските провинциални издания препечатват или 

се позовават на материали от Нашето кино.  
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3.12. Кино (1927-1936) 

Първата страница на този софийски седмичник за кинематография е най-често черно-бяла, 

с изключение на някои специални броеве през годините, когато те придобиват и отделни 

монохромни цветове (Великденски брой, Коледен брой и др.) Заглавката е черна или 

червена. Претърпява промяна два пъти: от 21-ви брой (1928) и от 1-ви брой (1934). Под нея 

винаги има портрети на актьори или кадри от актуални филми. 

Започва като вестниче от 2 стр. Нашето кино отбелязва неговата поява по следния начин: 

,,Един нов събрат, комуто пожелаваме успех. (...) Списанието е във вид на вестник – с 2 стр. 

среден формат.„„
48

 Едно от най-дълголетните издания от този период. Въпреки това не е 

постоянно през годините: 1932-34 не излиза редовно, през 1935 не излиза изобщо, а през 

1936 излиза само един последен брой. В тези години е объркана и номерацията му: брой 74 

излиза след 75 и 76. Цената (2-5 лв.) и обемът му (2-24 стр.) варират постоянно. 

3.13. Кино Преглед (1927-1930) 

Русенският орган на кинолюбителите е предимно черно-бял седмичен вестник с рекламни 

карета и успоредни колони с текст. Понякога е в цветен монохром, с разнообразна 

типография. Първа страница под заглавката рекламира актуален филм. Заглавката се 

променя много често, както цената и страниците му – 0,20 - 2 лв. срещу 2 - 8 стр. Издава се 

от редакционен комитет с главен редактор М. Ескенази.  

През 1927, документалният филм Балканската война
49

 (1913, реж. Александър Иванов 

Жеков), заснет през 1912 – 1913 акостира в Русе. Кино ,,Олимпия„„ показва филма ,,в 4 

големи части 1630 м.„„
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 Закъснялата премиера е гръмко афиширана в Кино Преглед. На 

първа страница е публикуван портрет на създателят му Ал[ександър]. Ив[анов]. Жеков. 

Това е единствената намерена досега фотография на Жеков, което повишава многократно 

историческата стойност на русенското издание. 

 

3.14. Призма (1927-1928) 

Русенската Призма е определена от подзаглавието си като седмичен вестник за кино и 

литература, но всъщност представлява рекламен лист за филмите на кино ,,Аполо„„ в града. 

Очевидно е реплика на издавания от конкурентното кино ,,Олимпия„„ Кино Преглед [1927-

1930].  
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Съдържа разнотипни рекламни материали: описание на сюжет, рекламни статистики за 

успеха на филмите по света и в София – използват се имената на кината ,,Роял„„, ,,Модерен 

театър„„ и ,,Глория Палас„„. Вестникът съдържа предимно текст, с дебело подчертани 

заглавия и големи шрифтове. Типографията е разнообразна. Печатът е некачествен, върху 

непретенциозна хартия. Хрониката от града е информационно най-съдържателната и най-

полезната за читателите рубрика. 

Четвърта глава: Период на зрялост (1929-1944) 

4.1. Поява на професионална кинокритика (1929-1940) 

4.1.1. Филмов преглед (1929) 

Корицата на софийското, месечно списание е черно-бяла. Само заглавката е червена. 

Печата се на обикновена хартия. Вътрешността е изцяло черно-бяла с преобладаващ текст. 

Илюстрациите са авторски карикатури или рисунки на български художници. Публикува 

много малко снимки, предимно портрети на български и чужди творци. Единствената 

,,цветна„„ страница е задната корица, на която с големи заглавия върху червен фон 

рекламира своя ,,щок„„ акционерното дружество ,,Хемус-филм„„. Несвързани с киното 

фирми рекламират с малки карета във вътрешността. 

4.1.2. Кинематограф (1929) 

Черно-бял портрет на Бригита Хелм окрасява корицата на единствения издаден брой. 

Заглавката на софийското седмично списание за кино-информация е червена. 

Вътрешността е изцяло черно-бяла с преобладаващ текст, върху обикновена хартия. 

Отделни червени заглавия или фонове има само на рекламите, които на цяла страница 

представят актуални филми, предлагани от българските разпространителски фирми - 

,,Българска агенция за филми„„, ,,Кооперация кино-филм„„ и ,,Кочо Петров„„.  

4.1.3. Филм и критика (1930-1934) 

Заглавката му е цветна, в различен цвят за всеки брой. Тя задава цветовата тоналност на 

седмичния вестник, ако не е черно-бял. Обикновено на първа страница има снимки от 

рекламираните филми от афиша. Заглавията в рекламните карета на първа страница 

съвпадат с цвета на заглавката. Във вътрешността му преобладава текст, налят в успоредни, 

вертикални колони. Като цяло, софийското издание не залага на визията.    



4.1.4. Филм (1930) 

Опит за сериозно издание правят Васил Н. Бакърджиев (редактор) и Димитър Талев 

(администратор) със софийския орган на филмодавците, кинопритежателите, 

филмопроизводителите и кинолюбителите в България. Корицата на списанието е 

атрактивна, хартията е луксозна. Черно-бели портрети на холивудски звезди се усмихват 

изпод заглавката, която е различен цвят за всеки брой. Чрез своето подзаглавие Филм се 

опитва да обедини почти всички отрасли на филмовото съсловие. 

4.1.5. Филм, тон и музика (1930) 

Първият брой на новото издание на Талев е номеруван като пети, защото излиза веднага 

след  разногласията във Филм и продължава неговата номерация. Димитър Талев оставя 

същата заглавка и добавя към нея ,,Тон и музика„„ за да го отличи от предишното списание. 

Причините за разрива не са спестени на изстрадалите читатели: ,,Досегашният редактор на 

списанието В[асил]. Н. Бакърджиев престава да бъде такъв и се отстранява поради 

допуснатите от него нередовности. (...) За напред ,,Филм„„ излиза с нови два отдела ,,Тон и 

музика„„, които ще се печатат редовно в всеки брой на 8 и 9 страница от списанието.„„
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Любопитно е, че Симеон А. Симеонов – съосновател на филмовата лабораторията 

,,Сердика„„, заедно с Бакърджиев, остава сътрудник на Талев в изданието, заедно с Х. 

Розинов. 

4.1.6. Темпо (1933) 

Илюстровано филмово списание, притежаващо атрактивна корица с геометрична, 

симетрична, едноцветна заглавка над черно-бяла снимка на актриса. Задоволителна 

полиграфия. Адресатът за кореспонденция с редакцията е Ив. Д. Фичев и вероятно това е 

първият опит за киноиздание на главния редактор на Екран [1936] и Кинопреглед [1936-

1939]. Отговорните редактори се сменят на ротационен принцип. Те са Д. Решавски, Г. 

Вукански, П. Бубев и Г. С. Георгиев. Последният ще бъде редактор на първите четири броя 

на по-късното Илюстровано кино [1937-1939]. Няма данни дали изданието има нещо общо 

с филмопроизводствената фирма ,,Темпо филм„„. Цената му е фиксирана на 3 лв. а обемът 

му варира от 8 до 12 стр. 
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4.1.7. Звук (1933) 

Това е софийски вестник за филмово и театрално изкуство, от който излизат два броя – на 

15 ноември и на 5 декември 1933 в монохромен син цвят и на цена 1 лв. срещу 8 стр. На 

първа страница са поставени заглавка и снимка - кадър от нов филм със заглавието му. 

Очевидно с името на изданието неговите създатели ознаменуват навлизането на говора в 

киното. Това личи и от съдържанието, което набляга за всеки филм, за който пише, че е 

,,тонфилм„„. Преобладават снимки и илюстрации над текст.  

 

4.1.8. Екран (1936) 

Кориците на софийското издание са черно-бели върху едноцветен фон, различен за всеки 

брой. Представляват заглавка, портрет на холивудска звезда и колонка с акценти от 

съдържанието във вътрешността. Цената му е 2 лв., а страниците 8.  

Вътрешните страници на илюстрованото седмично списание за филм са черно-бели със 

снимки и преобладаващ текст. Екран предлага новини за предстоящи филми, преводни 

материали за холивудски звезди. На читателските въпроси отговаря Ирис, което е вероятен 

псевдоним на Иван Фичев. Любопитно е, че автор с този псевдоним се появява още в 

Кинопреглед [1920-1923]. Текстовете най-често не са подписани, с изключение на някои 

рецензии от редактора. 

4.1.9. Кинопреглед (1936-1939) 

Кинопреглед публикува много обширни портрети, исторически материали и новини. 

Описателните и критическите рецензии също заемат респектиращ обем. Упоменатите кина 

в рецензираните филми са: ,,Славейков„„, ,,Култура„„ и ,,Европа Палас„„. Обхватът на 

информация и тематики е широк. Допълнителното съдържание е игри с читатели, хумор, 

разкази, литературна и театрална критика. През април 1938 редакцията добавя към 

подзаглавието секцията наука като по този начин разширява тематичния спектър. 

4.1.10. Илюстровано кино (1937-1939) 

Софийският седмичник за киноизкуство, критика и новини се издава и редактира от група 

столични журналисти. Цената му е 3 лв., а страниците 12. Илюстровано кино излиза на 

пазара с цветна монохромна първа страница със заглавка, снимка и колонка с акценти от 

вътрешността на броя. Образите са портрети или кадри (сцени) от актуални за времето 

филми като е упоменато кой е на снимката, от кой филм е, от коя фирма е снимката и къде 



се прожектира филма. Всеки брой е в различен цвят – зелено, синьо, червено, лилаво, 

кафяво и техните нюанси като фонове и рамки във вътрешността. В заглавката 

,,Илюстровано„„ е с обикновен малък шрифт. Под него ,,Кино„„ е стилизирано и е на фона 

на филмова лента. На своите страници вестникът е наричан ,,Ил-Ки„„ от своите създатели - 

редакторите Г. С. Георгиев и Д. Г. Даскалов (от бр. 4, г. 1 – само втория). Карето е на 

последна страница, която съдържа голяма снимка от филм и текст към нея. 

4.1.11. Световен екран (1938-1939) 

Наследникът на Илюстровано кино запазва първата страница на своя предшественик. 

Обликът и съдържанието на Световен екран също остават абсолютно същите. Променя се 

само името на изданието. Заглавката ,,Световен екран„„ е на фона на стилизиран глобус, 

отвъд който се виждат други планети.  Животът на това издание е в продължение на 25 

броя от 6 май 1938 до 19 юни 1939. 

4.1.12. Кино и мода (1938-1939) 

Корицата на софийското илюстровано седмично списание представлява черно-бяла снимка 

на актриса, в цветна рамка. Над нея – стилизирана едноцветна заглавка, в различен цвят за 

всеки брой. Кино и мода започва като черно-бяло и постепенно преминава в цветен 

монохром.Стреми се да балансира текст и снимки и да поддържа атрактивен вид. В 

резултат на това, не винаги илюстрациите съответстват на словото. 

То акцентира върху начина на живот на звездите, отразява случващото се в Холивуд и 

Париж като модни центрове, които диктуват правилата и определят тенденциите. В този 

смисъл Кино и мода е повече лайфстайл издание, отколкото специлизирано такова за кино. 

Седмото изкуство в него е звезден фон, който установява стандартите за красота и стил на 

съществуване. Преобладаващите материали са съвети за здраве, красота и естетика в 

облеклото. Всичко това се допълва от хумор, любопитни, дори сензационни материали, 

свързани с живота на кинозвездите, конкурси, разкази, кръстословици. Цената му е 1 или 2 

лв. срещу 8 стр. 

4.1.13. Кино, театър и музика (1939-1940) 

Шуменското двуседмично илюстровано списание се издава от редакционен комитет, който 

програмира своите намерения в самото начало: ,,Целта на нашето списание ще бъде да 

запознае обществото с художествените качества на филмите, които ще се прожектират в 

града, а също с тяхната драматична и музикална стойност. Списанието ни ще дава място на 



всички статии, засягащи принципно театралното и музикалното дело у нас.„„
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 Хората, 

които издават Кино, театър и музика, го наричат списание в програмното каре, но то по-

скоро е рекламен лист за филмите от афиша на местното кино ,,Одеон„„. Театърът и 

музиката от заглавието явно са с цел разширяване на диапазона на публиката. С кратки 

новини за гостуващи в града театрални и музикални представления се изчерпват тези два 

тематични кръга. Посочената в подзаглавието периодичност не се спазва. От април 1939 до 

ноември 1940 излизат 19 броя с фиксирана цена от 1 лв., но вариращ обем от 2-4 стр.  

4.2.  Военновременни издания (1941-1944) 

От март 1941 България вече официално е военен съюзник на Германия и Оста във Втората 

световна война. В държавите - съюзнички или окупирани, се налага тотална немска 

доминация във всички сфери. В изкуството и културата официалната линия се задава от 

Йозеф Гьобелс – Министър на пропагандата в Райха. Точното изпълнение на поставените 

задачи се следи от представител на Гестапо. В нашата страна това е Адолф Хайнц 

Бекерле.
53

 На 31. 03. 1941 към Дирекцията на националната пропаганда е създадена 

държавна фондация ,,Българско дело„„, подчинена директно на министър-председателя
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Богдан Филов. Към нея са обособени отделите ,,Филми„„ и ,,Издателство„„.  

4.2.1. УФА-Вести (1941-1942) 

УФА-Вести е първото специализирано издание за кино, което започва целенасочено да 

осъществява военновременна пропаганда и да отразява политическата линия на 

правителството – съюзник на хитлеристка Германия. По своя характер, то е рекламно и е 

предназначено за тясната аудитория на кинопритежателите. Изпраща се безплатно на 

клиентите на фирмата. Неговите страници (8-12) представят текущата продукция на 

немския концерн УФА, както и филмите, които внася в България неговото софийско 

представителство – УФА, българско филмово акционерно дружество.   

Качеството на печата му е високо, а хартията – лъскава и луксозна. Дизайнът на корицата и 

подредбата във вътрешността са графично стерилни и строги. На корицата, под червена 

заглавка стои черно-бяла снимка на актриса. Преобладава текст, над илюстрации. 

Препечатването на материали е свободно, но редакцията държи да получава екземпляри от 

всяко издание, което го практикува.  
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4.2.2. Филм (1942-1944) 

Два месеца след спирането на УФА-Вести започва да излиза неговият тематичен, но много 

по-завършен като издание ,,наследник„„. Може да се предполага, че Георги Урумов е 

преназначен на редакторския пост. Тематично продължава патоса и стилистиката на УФА-

Вести, но този път във вид на търговско издание.  

4.2.3. Кино свят (1942) 

Това е монохромно издание, с различен цвят за всеки брой. Корицата му е портрет на 

актьор или актриса в цял ръст. Два от броевете поместват колонка със съдържание на 

корицата. Първият брой на седмичното илюстровано списание съдържа редакторско 

обръщение, в което се изясняват целите и задачите: ,,[Кино свят] служи честно и почтено на 

филма, като винаги се стреми да запази интересите на публиката и младото българско 

филмово изкуство. Ще работим с всички сили за създаването на български филм...„„
55

 

4.2.4. Бяло и черно (1943) 

Корицата на това двуседмично списание за киноизкуство и култура е черно-бяла снимка на 

популярна италианска актриса, над нея е заглавката, на цветен фон, различен за всеки брой. 

До снимката има колонка със съдържание на броя. Вътрешността също е изцяло черно-бяла 

без да се отличава с необикновен дизайн. Последната книжка, която обединява брой 18 и 19 

(25. 12. 1943) е с променен изглед на заглавката. Единствената цветна страница във 

вътрешността за цялото течение е в същия брой – публикуван е рисуван календар за 1944. 

Тези промени в образа на изданието се оказват единствени и последни. Няма данни дали 

списанието е официална българска версия на създаденото през 1937 италианско издание 

,,Bianco e nero„„, но със сигурност взима името му.  

Пета глава: Рекламни и единични листове, притурки и други.
56

 

 

Тази последна глава е посветена на рекламните брошури на отделни кина и читалища из 

цялата страна и на изданията, чиито броеве са изцяло загубени. Някои от тях се издават 

като орган на кинолюбителите от съответния град. Излизат най-често на 1-2 стр. Заявената 

периодичност е седмица или две седмици, но в най-честия случай силите на издателите не 

достигат за да я изпълнят. Никое от тези издания не се характеризира с дълголетие. Много 
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от тях са безплатни. Повечето са безвъзвратно изгубени. Тяхната многобройност и 

мимолетност говорят, както за динамиката на този период, така и за ентусиазмът, с който 

киното навлиза в страната. В списъка по-долу се откроява пъстрата географска картина на 

тези отделни листове – доказателства за това, че киното е било обект на интерес от 

местното общество. Съдържанието им е рекламно, като в повечето случаи информират за 

актуалните филми от афиша на дадено кино или читалище.  

Заключение 

 

По време на настоящото изследване много често, с учудване и любопитство, ми бяха 

задавани въпроси, свързани със съществуването на печатна периодика за кино в България 

преди 1945 година. Има ли такива издания? Много ли са? Достатъчно ли са за 

дисертационен труд? Очевидно специализираните списания и вестници за кино са 

непопулярен сегмент от българското културно наследство и в частност от историята на 

нашата периодика, дори за специалистите. В същото време, може да се направи 

обобщението, че този специфичен сегмент, е важна част не само за традициите на нашата 

преса, но и за развитието на целия кинопроцес в България през първата половина на 

миналия век. В кинопресата от първа ръка се оглежда епохата на разглеждания 

исторически период. Неизбежни са паралелите между него и съвремието. Един път заради 

близкото по характер политико-икономическо устройство на държавата и обществото, 

които коренно се различават от това в социалистическия период на развитие на 

специализираната печатна преса за кино (1946-1989), но и заради идентичните проблеми 

не само на киното, но и на социума, в двата периода. 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. Подобна теза би могла да бъде показателна за 

много съвременници, които обичат да изтъкват своите проблеми и трудности като 

уникални.  

Хронологията и типологията на изданията са незаменим източник на първична 

информация за историята на българското кино, на българската кинокритика и въобще на 

българската култура. 

 



В моята дисертация съм се постарал ясно да подчертая тяхната значимост в отразяването на 

редица събития, не само в областта на киното и културата, но и в историко-обществен 

контекст. Проследявайки развитието на киноизданията и най-вече анализирайки техния 

характер, съм следвал целта си да извадя на показ главните им функции и приоритетите на 

техните създатели. В крайна сметка смятам, че съм успял да докажа, че 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. Всички тези 

тенденции се отразяват в огледалото на изданията и аз съм се опитал да подчертая това в 

настоящия текст. Водещо сред тях, е твърдението, че 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. Тази теза е особено внимателно застъпена и представена от проф. 

Александър Янакиев в ,,Синема БГ„„: ,,В много страни изтъкнати представители на 

интелигенцията се противопоставят на киното, хулят го и го обвиняват във всички 

възможни културни грехове. За чест на българските интелектуалци у нас подобни прояви са 

малко и без съществено значение. Нашите първи умове в преобладаващата си част заемат 

по-продуктивната позиция да възприемат и анализират новото изкуство на сериозно. (...) 

През есента на 1926 г. група интелектуалци полагат основите на Съюза на прителите на 

филма. (...) Сред основателите на съюза можем да видим имената на проф. Асен Златаров, 

Димитър Азманов, Пантелей Карасимеонов, на писателите Добри Немиров, Елин Пелин, 

Чавдар Мутафов, Емануил поп Димитров, Людмил Стоянов, Стилиян Чилингиров, Ангел 

Каралийчев, художниците Александър Божинов, Иван Милев, Дечко Узунов, Иван Пенков, 

П. Киселинчев и др. (...) Те го коментират [киното], оценяват, използват за просветните си 

цели.„„
57

 Към гореизброените членове на Съюза на прителите на филма, могат да се добавят 

имената на Павел Вежинов, Кирил Кръстев, Фани Попова-Мутафова, Златан Дудов, 

Елисавета Багряна, Райко Алексиев, Дора Габе, Константин Сагаев, Димитър Талев, Сирак 

Скитник, Васил Павурджиев, Змей Горянин... списъкът е дълъг. Всички те обнародват 

своите идеи и възгледи за киното, както в ежедневната преса, така и на страниците на 

специализираните издания. По този начин развитието на филмовата мисъл у нас бележи 
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своя пик именно в този исторически период. Филмовата ни критика също достига своите 

върхови постижения през 30-те години на ХХ век. Надявам се, че тази теза проличава в 

отделните глави на изследването.   

Интелектуалните усилия на тази част от духовния ни елит, която успява да вникне отвъд 

обикновеното кинопреживяване и да проникне в по-дълбоките пластове на киноизкуството 

стимулират реалното развитие и дори усъвършенстването на филмовото производство в 

България, разбира се във възможните за нашата страна граници. Съществена част от тези 

усилия се правят върху страниците на периодичните печатни издания за кино. 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. Голяма част от хората, 

посветили себе си на просветителската мисия да популяризират киното като изкуство, 

заслужават да им бъде признат статута на будители. Старал съм се от текста на 

дисертацията ми ясно да се вижда, каква борба са водили тези ,,фанатици„„ на седмото 

изкуство – с обществото, с държавата, с пазарните условия.  

Началото на специализираната кинопреса е дадено от далновидни, бизнесориентирани 

собственици на кинотеатри и/или вносители и разпространители на филми. Изданията-

първопроходници, финансирани от тази група издатели се отличават изключително с 

рекламен характер, защото основната им цел е да запознаят потенциалната публика с 

текущите филми и по този начин да увеличат касовия приход. Едновременно с това обаче 

те, може би не докрай съзнателно, изпълняват една по-възвишена цел – популяризират 

киното като съвършено нова обществена придобивка. Веднъж осъзнали неговите качества и 

проумели неговите могъщи културни, образователни и информационни функции, като по 

онова време най-масовата от всички медии, все повече хора започват да се вдъхновяват от 

каузата за неговото разпространение, не само като бизнес, но и като изкуство. В резултат на 

това, киножурналистиката се развива и в дълбочина и поставя основите за възникването на 

оперативната кинокритика. Още в началото на 20-те години, десетилетието, непосредствено 

последвало Първата световна война и нейните пагубни последици за България, в нашата 

страна парадоксално се наблюдава разцвет на духа и на мисълта във всички сфери на 

изкуството и културата. Този процес съвпада с интензивно разширение на кинопоказа. През 

20-те години на ХХ век се появяват стационарни салони в много от големите градове в 

България, а мобилни прожекционни апарати пътуват и до по-малките населени места. 

Постепенно и читалищната мрежа се сдобива с кинематографи. Всички тези развития 

изиграват важна роля за усъвършенстването на изданията. На техните страници по това 

време започват да се изявяват не само търговците, но и поетите, писателите, художниците, 



музикантите, практикуващите кинодеятели, обикновените кинолюбители и самите 

читатели. Последните две категории са изключително активен източник на съдържание. 

Чрез своята кореспонденция, изданията се сдобиват с пъстроцветна информация, 

покриваща всички краища на страната. Често читателите израстват като постоянни 

сътрудници. Освен това, на страниците за обратна връзка – незаменим елемент от 

съдържанието, винаги кристализира характера на редакцията, съответно и на изданието. 

Специализираната периодика за кино изпълнява и важна социална функция. Почитателите 

на ,,движещи се картини„„ постепенно започват да изпитват нуждата от контакт помежду 

си. Те искат да споделят впечатления, оценки, разочарования и да обсъждат видяното в 

киносалона с други филмови любители. Страниците на печатните издания се превръщат в 

свързващо звено и културен мост между тях и функционират като социална трибуна за 

техните интереси. Малко по-късно повишеният интерес към киното през този период 

кулминира в няколко неуспешни, но все пак дали своя принос, опита за създаването на 

мрежа от кинолюбителски дружества из страната. Това е съзнателно организирана дейност, 

имаща за цел да обедини почитателите на седмото изкуство от всяко населено място в 

България и да създаде общност.  

Това показва интензивно нарастващата популярност на киното и довежда до стартиране на 

редица взаимодействия с държавата през следващото десетилетие, 30-те години. Първото и 

най-важно, от които е обнародването на Закон за кинематографията през 1930, нормативен 

акт, с който държавата официално започва да регулира кинопроцесите, включително и да 

организира филмово производство. Именно 30-те години на ХХ век са и периодът, в който 

българската печатна периодика за кино достига своята зрялост. Изданията стават все по-

атрактивни и в същото време все по-фокусирани върху проблемите на киноизкуството. 

Военновременните години (1939-1944) до голяма степен ще прекъснат това благоприятно 

развитие и ще подчертаят пропагандните функции на пресата. Като част от нея, 

кинопериодиката също е задължена да се впише във военновременната политическа 

реторика често подчинена на езика на омразата и противопоставянето. Краят на Втората 

световна война довежда до още една историческа драма за България и е естествен край на 

периодичните печатни издания за кино от този период. 

Най-накрая бих искал да разгранича и характеризирам няколко основни типа 

специализирани издания за кино, ръководейки се от анализа на тяхното съдържание. 

Разбира се, правя това с уговорката, че не винаги може да се идентифицира конкретен 

чист тип. Често има взаимопроникване между типовете съдържание, обусловени от 

различни причини – неизяснени докрай издателски концепции, смяна на екипи, 



финансови затруднения и т.н. Най-общо, печатните периодични издания за кино в 

България, в периода 1913-1944, биха могли да бъдат разделени в следните категории:  

 

- Рекламни/с рекламна функция: Техните издатели са хора на бизнеса – 

собственици на киносалони или представители на фирми за внос и 

разпространение на филми. По-голямата част от тяхното съдържание промотира 

съответните заглавия и звезди, с цел привличане на повече публика и увеличаване 

на касовите приходи. В отделни случаи тези издания еволюират до критико-

аналитични или хибридни, помествайки на своите страници и по-богати и обширни 

материали в областта на киноизкуството. В тази категория бих поставил следните 

издания: 

 

Кино-Журнал (1913-1914), СедмицаПате (1914), Киноглас (1921-1928), Киноек (1925-

1927), Киноискуство (1926-1927), Кино-ехо (1926-1929), Кино Преглед и Нов кино 

преглед (1927-1930), Призма (1927-1928), Кино, театър и музика (1939-1940). 

 

- Политически и пропагандни: По характер, съдържанието им се родее с това на 

рекламните. Редакциите им са обвързани с определена политическа идея или 

политическа организация. Най-често това са издания, създадени, за да 

взаимодействат пряко върху държавната политика спрямо киноиндустрията в 

България или органи на браншови организации. Тези издания дават гласност на 

проблемите, разрешават полемики между ръководни органи, съобщават за решение 

на Управителни съвети на различни творчески и професионални съюзи. Понякога на 

техните страници се решават важни проблеми, които определят кинопроцеса в 

страната. В тази категория  влизат и някои от военновременните издания, обвързани 

с политическа пропаганда в годините на Втората световна война. Към тази група 

принадлежат: 

Филм (1930), Известия на Съюза на кинопритежателите в България (1937-1939), УФА 

– Вести (1941-1942), Кино-свят (1942). 

 

- Любителски: Започват буквално като безкористни идеи, пълни с ентусиазъм и 

родени от любовта към киноизкуството, която е тяхната първоначална искра. Често 

са стъпало към по-сериозни издателски намерения (осъществени или не), а 



понякога прерастват в авторитетни критико-аналитични издания. Към този тип 

могат да бъдат причислени: 

 

Киносвят (1919-1920), Кинематографически (Кино) преглед (1920-1923), Кино-Свят 

(1921-1922), Темпо (1933), Звук (1933), Екран (1936) 

 

- Критико-аналитични: Те започват да излизат с идеята да определят вкусовете и да 

повишават кино културата на своите читатели. Техните създатели, редактори и 

сътрудници осъзнават киното в качеството му на пълноправно изкуство. На техните 

страници протича усилена, задължителна защита на кинематографа като 

образователно-информационно средство и културно постижение. Освен това те се 

опитват да провеждат диалог с филмовите почитатели, независимо дали са част от 

интелектуалния елит на нацията или обикновени зрители. Тук могат да бъдат 

причислени: 

Нашето кино (1924-1936), Кино-вестник (1924-1925), Кино (1927-1936), Филмов преглед 

(1929), Кинематограф (1929), Филм и критика (1930-1934), Кинопреглед (1936-1939) 

 

- Хибридни: Естествено, тази категория е най-условната от всички. В нея влизат 

тези издания, които по начало смесват горепосочените характерологични 

особености. Тук могат да се позиционират: 

 

Кинозвезда (1920-1929), Кино Изкуство (1926-1930), Филм, тон и музика (1930), 

Илюстровано кино – Световен екран (1937-1939), Кино и мода (1938-1939), Филм 

(1942-1944), Бяло и черно (1943). 

 

На базата на горната типологизация може да се направи и друг извод. Сериозните 

издания, най-вече от последните две категории са концентрирани в София, а рекламните – 

в провинцията. Това е логично, защото в столицата се получава натрупване на различни 

издания, има множество киносалони и живее най-образованата и предприемчива част от 

населението. В по-малките градове обикновено има по един или два салона и те всъщност 

са издателите на печатната периодика за кино, която излиза с една основна цел – да 

рекламира филмите от афиша им. 



В крайна сметка може да се направи извод, че палитрата на изданията от този период е 

изключително пъстра. Те са много различни едно от друго и в същото време, често 

покриват общи тематики. Спектърът им е широк – от безплатни рекламни листовки до 

издания с блестящ модерен дизайн и брилянтно съдържание. Но колкото и да са различни, 

специализираните издания за кино от периода винаги имат някои общи черти. Издателите 

им споделят едни и същи възгледи, надежди и страхове, намират обща тематика. 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 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. 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. Дори и най-малките новини и 

съобщения за родни постижения в чужбина са отразени възторжено на страниците им. 

 

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. 

Може би духът на времето е такъв, че вестникът вдъхва повече авторитет и доверие от 

списанието. Повечето от списанията започват с големи амбиции, но в крайна сметка 

животът им е краткотраен. Много често изданията отразяват егото на своите създатели, 

издатели и редактори – това проличава особено, когато има спорове и полемики. Те 

възникват между дълголетните конкурентни издания и засягат разнообразни въпроси – от 

фактологични грешки и неточности до несъответсвия в идеите за развитието на киното в 

България. Понякога обаче, има случаи, когато егото на съответните издатели отстъпва пред 

общата кауза и изданията публикуват материали, които саморефлектират историята на 

специализираната периодика за кино и по този начин създават своеобразен хиперлинк – 

препратка към историята на друго издание, която е незаменим исторически източник. 

Най-накрая искам още веднъж да припомня, че периодичните печатни издания за кино в 

България не са популярен сегмент от културното ни наследство. По света уеб-сайтове като 

<www.moviemags.com> и <www.mediahistoryproject.org> правят всичко възможно да 

съберат в своите онлайн колекции систематизирани бази данни от дигитализирани 

публикации и издания за кино от цял свят, включително и от България. Този процес, 

http://www.moviemags.com/
http://www.mediahistoryproject.org/


всъщност започва не чак толкова отдавна – едва след 2000-та година. Тези електронни 

страници започват на любителски начала, разчитат на доброволци и частни колекционери, 

нямат претенции да са докрай изчерпателни, но възможностите им за разширение са 

неограничени. В нашата страна процесите на дигитализация във всички сфери са бавни. Не 

е известно кога ще се стигне до дигитализиране на специализираните издания за кино, с цел 

систематизирана онлайн база данни за по-лесна публична достъпност. Подобна стъпка би 

увеличила популярността на този сегмент и мисля, че настоящата дисертация е една крачка 

напред в тази посока. 



 

Приноси 

 

1. Трудът представлява първото по рода си подробно изследване у нас върху 

българските специализирани печатни периодични издания за кино, излизали през 

периода 1913-1944.    

2. Източниците са систематизирани по хронологичен ред, проследени са 

взаимовръзките между изданията и е разработена типология, която дава възможност 

за подреждане и обработване на изданията според научно обосновани критерии.  

3. Подробно са разгледани и анализирани рефлексиите на изданията върху българското 

кино, идентифицирани са, доколкото е възможно, автори и псевдоними, което 

осигурява добра фактологична база за изучаване на историята на българското кино 

през периода. 

4.  Настоящата дисертация представлява научно обоснована  основа за създаването на 

дигитализирана база данни на специализираните издания за кино в България, което 

би ги направило достъпни за широк кръг изследователи. 

5. Открита е и е публикувана като част от приложенията снимка на Александър Ив. 

Жеков, създател на първия български документален филм „Балканската война”, 

смятана до този момент за безвъзвратно изгубена.     

 

 

 

 

 

 

 

 
 


