
 

С Т А Н О В И Щ Е 

по конкурс за доцент по „Режисура на филмовия и телевизионен монтаж“ обявен от 
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“ .... 

от проф. д-р Станислав Семерджиев – хабилитиран по научен шифър 05.08.03 
„Кинознание , киноизкуство и телевизия“ 

 

По конкурса за доцент е постъпила една кандидатура – на д-р Нина Алтъпармакова. 

В представените за участие в конкурса документи са посочени приноси по три творчески 
изяви, които приемам за изразяване на становище. Нина Алтъпармакова е в творческата 
роля на режисьор по монтажа на игралния филм „Светът е голям и спасение дебне 
отвсякъде“ реж. Стефан Командарев, на телевизионния сериал „Под прикритие“ – сезон 
5, епизод 12, реж. Виктор Божинов, и на документалния филм „От Кремона до Кремона“ 
реж. Мария Аверина. 

В представения доказателствен материал по чл. 70. ал. 2 от ЗРАСРБ присъстват 
значителен брой рецензии, интервюта и други материали от медийната рецепция в 
България и по света за д-р Нина Алтъпармакова  и за филмите, реализирани с активното 
й творческо участие. 

И трите проекта са показателни и престижни за българското кино заглавия и създават 
цялостно впечатление за многообразните професионални способности и творчески 
потенциал на кандидата. Практически те са само нищожна част от изключително 
продуктивното й участие в създаването на български филми и телевизионни 
предавания. В представения общ списък на творческите изяви присъстват заглавията на 
повече от сто игрални и документални филми, телевизионни продукции и учебни 
студентски филми. 

Работата на  Нина Алтъпармакова със студенти започва в периода на първоначалното й 
ангажиране като монтажист в Учебна киностудия през 1990. Още тогава нейните 
качества на педагог и уменията й да съдейства за изграждане на професионални 
качества у начеващите монтажисти я превръщат в ценен преподавател. За това 
допринасят дипломата й по специалност „Педагогика“ от ПУ „Паисий Хилендарски“, 
както и завършеното образование по „Режисура на монтажа“ в първия випуск на 
специалността в НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. 

В документите по конкурса са представени разработените от нея програми за обучение 
на студентите по „Режисура на монтажа“ във 2-ри и 3-ти курс и участието й в модулното 
преподаване на дисциплини по монтаж на студентите от ФЕИ. Фактически 
Алтъпармакова създава базисните професионални умения на поколения режисьори по 
филмовия и телевизионен монтаж. В това отношение има пълно основание за приемане 
на приносите й, посочени в документите по конкурса. 

Като хабилитационен труд е заявена работата й в монтажа на филма „Светът е голям и 
спасение дебне отвсякъде“ /реж. Стефан Командарев/. Приемам напълно оценката за 
сложността на драматургичната структура на филмовия разказ в този филм. За 
сполучливото му кинематографично решение в  неговата „поливремева и полижанрова 



цялост“ допринася в най-голяма степен монтажът, реализиран от д-р Нина 
Алтъпармакова. Особено приносен е моментът на личното й участие в обединяването 
на двата етапа в работата по електронния монтаж – снимачния и монтажния. 
Алтъпармакова поема равноправна отговорност с останалите членове на творческия 
екип от препродукцията до финалния период на постпродукция, и в този смисъл има и 
равни заслуги за цялостния резултат.  

Със същата убеденост бих коментирал и професионалните й приноси в реализацията на 
представения 12 епизод от пети сезон на телевизионния сериал „Под прикритие“, но и 
на целия сериал. В този епизод е пряко демонстрирана способността на Алтъпармакова 
да работи ефектно в създаването на екшънсцени в един от най-сложните постановъчно 
и монтажно филми, реализирани у нас в последните 25 години.  

Качествата на работата й са обективирани както в игралната, така и в документалната 
продукция. Умението й да гради разказ и да създава емоционални пространства за 
драматургичните идеи откривам и в успешния документален филм „От Кремона до 
Кремона“, получил сериозно международно признание през 2016 година. Приемам за 
индивидуално постижение на Алтъпармакова създаването на паралелния монтаж на 
разказа чрез постигнатата адекватна динамика в стила на филма. 

Особено ценено от професионалистите качество на Нина Алтъпармакова е талантът й да 
отговаря на индивидуалните очаквания на режисьорите за постигане на стиловите 
особености на всеки отделен филм. Тези нейни професионални достойнства и 
пословичната й колегиалност в работата й осигуряват неспирни ангажименти в различни 
филми паралелно. Има десетки имена на режисьори, които продължават настойчиво да 
работят с нея в болшинството от проектите си.  

Личните ми наблюдения от работата с Алтъпармакова са повече от отлични. С нея 
пресякохме творческите си пътища още в сериала „Хотел „България“ (2004), където 
успяхме да постигнем единомислие по всички възникващи проблеми. Повече от 20 
години работим като колеги в НАТФИЗ в изрядно сътрудничество и завидни по своята 
смисленост човешки отношения. 

Убеден съм категорично в професионалните, педагогически и личностни качества на 
кандидата по конкурса за доцент по режисура на филмовия и телевизионен монтаж, 
обявен от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, д-р Нина Алтъпармакова.  

Гласувам с „да“ за нейната кандидатура. 

 

проф. д-р Станислав Семерджиев 

09.09.2017                             
 


