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С Т А Н О В И Щ Е 

 

 

Във връзка с хабилитационен труд на д-р Елена Димитрова 

Тренчева по обявен конкурс за заемане на академичната 

длъжност „доцент” по екранен дизайн и костюмография, обявен в 

ДВ бр. 57 от 22.07.2016 г. за нуждите на НАТФИЗ. 

 

От проф. Христо Кирилов Харалампиев – преподавател в катедра 

„Рисуване и моделиране” при Архитектурния факултет на УАСГ. 

Гост-преподавател по моделиране за специалността „Анимация” 

НАТФИЗ. 

 

 Елена Димитрова Тренчева е родена 1977 г. в гр. Разлог. 

Завършила професионална гимназия по облекло „Княгиня Мария 

Луиза” – София 1996 г. 2001 г. – бакалавър – промишлени 

изкуства /мода/ - НАТФИЗ. 2008 г. получава научна степен 

„доктор”, защитавайки дисертация на тема „Семиотика на 

костюма в научно-фантастичния филм” с научен ръководител 

проф. В. Игнатовски. От 2013 г. до 2015 г. – научен сътрудник по 

костюмография за театър и кино към департамент по кино, 

телевизия и сценография – факултет по изкуства, дизайн и 

архитектура Университет Аалто – Финландия. 2016 г. 

специализира теория на киното в НАТФИЗ „Кръстю Сарафов” – 

София. От 2015 г. е гл.асистент към катедра „Филмова и 

телевизионна режисура и анимация”. Преподавател в 

специалност „Сценичен и екранен дизайн”. Автор на учебни 

програми по дисциплините „История на костюма” и 

„Костюмография в обемната анимация” за специалност 

„Анимация”. Участва в редица научни форуми с доклади и води 

различни лекционни курсове. 

 Основната част на хабилитационният труд е монографията 

„Отвъд каноничното или достоверността на костюма в 

историческия филм”. Трудът се състои от 138 страници, 

включващ: въведение, три основни глави, заключение, 

библиография и филмография. 

 Класически структуриран, той е адресиран не само към 

студентската аудитория, но и към всички изкушени от 
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специфичната материя и проблематика, свързана с ролята и 

значението на костюма в контекста на филмовото изкуство.  

 Темата на изследването, а именно достоверността на 

костюма в историческия филм, е не само основополагаща за тази 

част от киното, но и актуална, предвид преследвания резултат в 

професионален, естетически, културен и социален аспект. Трудът 

в голяма степен задоволява и академичния интерес в тази посока, 

чрез анализ на подбрани специфични примери от историческия 

игрален филм. Практически в основата на текста стои анализа на 

три примера от територията на историческия филм, които според 

автора „ясно очертават различни костюмографски подходи и 

тенденции в условното изграждане на достоверност на екрана”. 

 Без съмнение, примерите са подбрани не случайно. От една 

страна, те очертават рамката на предложената теза,  разглеждайки 

полюсни състояния и от друга, определено са свързани с личната 

компетенция и подготвеност на автора. 

 В първа глава, разглеждайки образа на Жана д,Арк, като 

екранен персонаж в над 40 филма, се изяснява функционирането 

на предложения метод, чрез сравнителен анализ на емблематични 

примери за различна степен на историческа достовероност на 

костюма. 

 Втората глава на труда, анализира костюмите от ранното 

финландско кино /1919-1931 г./, които са пример за умишлено 

търсена абсолютна достоверност в интерес на определена 

пропаганда и възпитание. Тук авторът демонстрира завидна 

информираност, очевидно плод на целенасочен интерес и личен 

опит. 

 В третата глава на монографичния труд, чрез историята на 

Бони и Клайд от едноименния филм на Артър Пен / 1967 г./ се 

стига до другия полюс в рамката на изследването, именно 

целенасоченото пренебрегване на историческата достоверност в 

костюма, очевидно резултат на добре премислена и успешно 

осъществена цел: от една страна да се обслужи характерната за 

тази географска ширина комерсиалност, включително и 

катализиране на определени модни тенденции, но и от друга да се 

улови духа на времето, стигайки до определена знаковост. 

 Без съмнение, предложеният текст разширява и допълва 

критическия дискурс по темата, особено що се отнася до 
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използването за сравнителния метод за изследване и защита на 

получените от него резултати. 

 Той определено надхвърля прозаичното регистриране на 

костюмографските подходи и начини за пресъздаване на 

историческото минало в различните им степени на достоверност. 

Извеждането на преден план, причините,  поради които костюмът 

преминава отвъд границите на „каноничното” доказва през 

призмата на значими културно-исторически процеси, 

интердисциплинарния характер на монографията и нейното 

научно значение. 

 Що се отнася до педагогическите качества на кандидата, 

според представените документи, очевидно става дума за 

подготвен и изграден преподавател с широки интереси и голяма 

практическа активност. 

 Предвид казаното до тук, смятам, че хабилитационният труд 

на гл.ас. д-р Елена Тренчева притежава необходимите качества и 

покрива изискванията на Закона за заемане на академичната 

длъжност „доцент”. 

 На заседанието на Научното Жури ще гласувам с „ДА”. 

 

 

 

       

       Проф. Христо Харалампиев 

 

 

 

16.12.2016 г. 

София 


