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Дисертационният труд е обсъденна 24 февруари 2017 г., и насочен за защита от 

разширен съвет на катедра „Филмова и телевизионна режисура и анимация” при 

Факултет „Екранни изкуства" към НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“  

  

  

  

  

Дисертацията е структурирана в увод, три глави, изводи, приноси, шест 

приложения, библиография на кирилица и латиница, азбучен показалец на 

използваните термини. Съдържа 178 страници.  
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ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

Документалното кино е изследвано многократно и задълбочено от български и 

чуждестранни учени, на историята на звука в киното са посветени  множество 

авторитетни публикации. Работата по настоящата дисертация показа, че трудовете, 

посветени на осмисляне на  работата и значението на фонограмата на звуковия  филм, 

в частност за документалния, са немногобройни в световен мащаб. В настоящото 

изследване  документалното кино ще бъде разгледано изключително от гледна точка 

на използването и работата със звука. 

Задача на този труд е опитът да бъдат изведени някои основни проблеми и принципи, 

при изграждането на пълнокръвна и хомогенна звукова среда за документалния 

филм. Изследването ще използва  хронологичен преглед на звуковата технология, 

анализ от гледна точка на използването на звука на избрани документални филми, 

обобщаване на личния ми опит в областта на звукорежисурата за документално кино. 
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СТРУКТУРА И СЪДЪРЖАНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

В структурно отношение дисертацията се състои от увод, три глави, заключение и 

изводи, приноси на дисертационния труд, шест приложения, библиографска справка.  

В Увода се обосновава необходимостта от изследването и актуалността на 

проблематиката, посочват се мотивите за избора на темата.  

 

Първа Глава „Природата на документалното кино  и звука“  

 

Началната глава на труда е посветена на въвеждането и изясняване на основни 

понятия, термини, техники и технологии свързани със звука и документалния филм, 

които ще бъдат разгледани след това. Структурирана е в два параграфа – 

„Документално кино: базови понятия, въведение“ и „Звук: базови понятия, 

въведение“. 

 

В първия параграф са представени различни дефиниции и авторови виждания, които  

определят, до известна степен, понятието – документално кино. 

 

От гледна точка функционалност – като следствие от представянето на реално 

случващи се факти - „обикновено се приема, че основният, най-същественият 

принцип, характеризиращ документалността, е, че тя регистрира достоверни, 

действително произтичащи, или произтекли случки и събития, портрети на реални 

хора и реалните им преживявания. Илюзията за реалност се носи преди всичко от 

фотографския характер на изображението“1, или поне „...документалното кино 

                                                 
1Овчаров, Св., - „Документалното кино между очевидното и привидното“, конференция”Knowledge, Creativity and 

Transformations of Societies” във Виенския университет на 7 декември 2007година, научно съощение, стр.1 
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разчита най-вече на възможността да се постигне впечатление за 

автентичност...“2. 

 

Изброени са няколко наративни функции, определени от изследователя Жул Хенрик, 

поне една от които би следвало да изпълнява документалното кино, за да се счита за 

такова, разгледани са съществуващите спорове за природата на документалния филм 

- опитите да се определи „...крехката граница между игралното и документалното 

кино“3, и трудностите да бъдат изведени правила, да се разграничи ясна и 

общовалидна обща естетика на документалния филм - „...той {док. филм}...няма 

определена територия...той не притежава краен набор от техники, не е адресиран 

до краен брой проблеми, не е ограничен в определен брой форми, стилове и 

жанрове...“4 . 

 

Разгледан е и приноса на българските изследователи, в осмислянето на въпроса за 

документалното кино – професор Емилия Стоева, професор Любомир Халачев, 

професор Божидар Манов и др. 

 

Направен е опит за характеристика на документалния персонаж през погледа на 

няколко автора – режисьори и продуценти на документално кино - Робърт Грийн, 

Рамона Диаз, Крис Хегедъс, Дон Алън Пинбейкър, Хайди Юинг. 

 

Изводите към първи параграф определят трудността да се дефинира докрай 

документалното кино, което като всеки жив, развиващ се организъм е в непрекъснато 

движение. 

                                                 
2  Nichols B.,- “Introduction to documentary”, Indiana University Press, 2010, стр. 12 

33 „Music and sound in documentary film / [edited by] Holly Rogers, Routledge music and screen media series, стр. 2 

4  Nichols B.,- “Introduction to documentary”, Indiana University Press, 2010, стр. 12 
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Вторият параграф на първа глава – „Звук: базови понятия, въведение“ е разделен на 

два подраздела – единият е посветен на изсясняване на аспектите на звуковите вълни 

- ако спецификата на документалното кино е спорна и води до терминологични и 

естетически противоречия, то звукът е ясно и недвусмислено детерминиран от 

физичните закони.  

 

Изведени са накратко онези обективни физически, физиологични и електро-

акустични параметри, мерни единици, в които понятието звук се разпростира, 

поради факта, че те са неотменна част от работата на звукорежисьора във всеки 

документален филм.  

Параграфът включва дефиниции на физическите характеристики на звуковите вълни 

– фаза, период, амплитуда, честота, честотен спектър, скорост на вълната и пр.  

 

Разгледан е начинът, по който обективните физични параметри на звука биват 

субективно възприемани от слушателя/зрителя – звукът е представен чрез своите 

психо-акустични свойства – височина, гръмкост, тембър, както и зависимостите при 

възприемане на звуковите вълни /закон на Вебер и Фехнер, звуково маскиране/ от 

гледна точка психо-физиология. Както и възможностите за възприемане на звук от 

човешкото ухо – праговете на чуваемост, гръмкост, на болка, граници на 

чувствителността, диапазон на човешките гласове и закономерности при слуховото 

възприятие. 

 

След изясняването на физичните и физиологичните особености на звуковото 

събитие, са разгледани основните видове електро-акустични преобразуватели, които 

се използват в документалния филм – микрофони, високоговорители, начина им на 

функциониране и приложение в различните етапи на филмопроизводството, както и 

различни видове стерео-микрофонни постановки. 
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Вторият подраздел на втори параграф – „Основни елементи на филмовата 

фонограма“ въвежда понятието „звукова среда“ в документалните филми - като 

съвкупност от всички звукови събития/или отсъствието на такива/ на дадено 

филмово произведение – т.е. сбор от елементите на филмовата фонограма, включва 

и разясняване на основните компоненти и зависимостите между тях:  

 

Диалог - често най-важния и съществен звуков компонент за документалния разказ. 

Разгледани са различните форми на диалога – свободен (“wild”), когато не трябва да 

е синхронен с картината (пр. – зад кадров текст), и  синхронен (“lipsync”), когато 

говорът е синхронен с движенията; дикторският текст.  

 

Звукови ефекти - разяснено е понятието, какво включва то, какво е единичен и 

съставен звуков ефект, синхронен и wild, изискващ прецизна синхронизация или 

свободен – атмосферен, какво са звукови „атмосфери“ и нах-синхронни ефекти.  

 

Музика - използването на готова и композирана специално за филма музика, 

функциите  - странична или практическа, разгледани са определенията на Алан 

Копланд за функционалността на филмовата музика. 

  

Във втора глава „Развитието на звуковите технологии и приложението им в 

киното.  Анализ на документални филми от гледна точка на еволюцията на 

работата със звука“ се проследява хронологично паралелното развитие на 

звуковите технологии – различните видове звукозапис, видове филмови звукови 

формати, като заедно с това, за всеки един период са представени анализи на избрани 

документални филми от гледна точка единствено работа със звука. 

 

Тази глава започва с ранната история на възникването на звукозаписващите средства 
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- от първия известен звукозапис направен на 9 април 1860 г. от парижкия изобретател 

Едуард-Леон Скот де Мартенвил, през изобретенията на Томас Едисон и приетата за 

рожденна дата на киното – първата прожекция на братя Люмиер.  

 

На кратко е разгледана епохата на „нямото кино“ - при което, въпреки отсъствието 

на синхронен звук към филмите, прожекциите са били озвучавани на живо – т.е. 

звуковата среда, макар и не константна – почти винаги е била неотменна част от кино-

прожекцията. Период, в който документалните филми набират популярност, 

благодарение на автори като Робърт Флаерти (чийто филм „Нанук от Севера“ е 

определен от професор Емилия Стоева като -  „...първи факт на документалното 

изкуство...“5),  Дзига Вертов, Алберто Кавалканти, Валтер Рутман. 

 

Направен е анализ на филма „Берлин, симфония на големия град“, (1927 г., '65), на 

режисьора Валтер Рутман , музика -  Едмунд Мейзел, в който режисьора - както сочи 

заглавието – се опитва да сътвори „симфония”6 за един град – пет-частна форма, 

заимствана от музикалния език. 

 

Описани са проблемите и авторските колебания при навлизането на звуковото кино 

- важен аспект, в обсъждането на използването на звука във филмите е и 

декларацията, подписана от Айзенщайн, Пудовкин и Александров - „Бъдещето на 

звуковия филм“7,  както отбелязва професор Владимир Игнатовски - „...навлизането 

на новата {звукова} технология, не само в киното, не е мигновен, нито еднократен 

                                                 
5 Стоева Е. - “Изображението в документалния филм“, С., 1992, стр. 37 

6  Симфония (от гръцки συμφονία, „съзвучие“) е музикален жанр, в който се изразява пълнотата на възможностите на 

оркестъра. За разлика от други симфонични жанрове, тук няма един строго определен водещ инструмент, а се набляга на 

сработването в музикално и оркестрационно отношение на отделните музикални инструменти или групи от тях. За 

симфонията е характерна тричастна или четиричастна музикална форма. Обикновено първата част е тържествена, 

втората — бавна, третата танцувална, четвъртата — бърза и отново тържествена - 

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

7 Айзенщайн, С., М., - „Избрани произведения в три тома“, том 2 Отвъд Звездите, Наука и изкуство, С., 1972, стр. 90-91 

https://bg.wikipedia.org/wiki/Гръцки_език
https://bg.wikipedia.org/wiki/Музика
https://bg.wikipedia.org/wiki/Жанр
https://bg.wikipedia.org/wiki/Оркестър
https://bg.wikipedia.org/wiki/Музикален_инструмент
https://bg.wikipedia.org/wiki/Музикална_форма
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акт.“8 

Разгледани са принципите на оптичния, електрически звукозапис на лента след 1930 

г., както и първите стандарти за кадрова честота и звуков диапазон, които се 

използват. 

 

Паралелно с това са представени опитите за нововъведения в технологиите  - 

магнитния звукозапис, развитието на цифровия звукозапис, възникването и 

развитието на телевизионните технологии, които – до голяма степен – дават тласък 

и на звуковите кино-технологии. 

 

Направен е анализ, от гледна точка звуково решение, на филмите от епохата -  

„Нощна поща“9, (1936 г., '24 мин), на режисьорите Хари Уат10 и Базил Райт11, диктор 

– Джон Гриърсън12, музика Бенджамин Бритън13, „ Триумф на волята“14 ('114),  

режисьор Лени Рифенщал15, музика Херберт Винд16), „Олимпия“17, (1936 г.,  '226 

мин, първа и втора част), отново на Лени Рифенщал, (музика – Херберт Винд, Валтер 

Гроносте18). 

 

Посочен е следващия важен етап от развитието на звуковите технологии - 

въвеждането на американския стандарт за моно-оптичен звуков канал през 1938 г., и 

                                                 
8 Игнатовски, Вл., - „Как попкорнът измести фъстъците“, Рива, С., 2011, стр. 69 

9 https://en.wikipedia.org/wiki/Night_Mail 

10 https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Watt 

11 https://en.wikipedia.org/wiki/Basil_Wright 

12 https://en.wikipedia.org/wiki/John_Grierson 

13 https://www.britannica.com/biography/Benjamin-Britten 

14 http://www.imdb.com/title/tt0025913/?ref_=ttfc_fc_tt 

15 http://www.imdb.com/name/nm0726166/?ref_=tt_ov_dr 

16 http://www.imdb.com/name/nm0934819/?ref_=ttfc_fc_cr3 

17http://www.imdb.com/title/tt0030522/?ref_=nm_knf_t2;http://www.imdb.com/title/tt0030523/?ref_=nm_knf_t4 

18 http://www.imdb.com/name/nm0343123/?ref_=ttfc_fc_cr4 
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паралелното развитие на първите опити за магнитен звукозапис, увеличаването на 

броя на оптичните пътечки при звукозапис, както и следствието от 

усъвършенстването на звуковите технологии -  възраждане на някои от класическите 

неми филм, чрез допълнително добавяне на звук (направен е звуков анализ на 

„преозвучената“ версия от 1947 и 1975 г., на „Нанук от севера“19, (1922г.,  реж. Робърт 

Флаерти20, музика Рудолф Шрам - 194721, Стенли Силверман - 197522). 

 

Направен е анализ и на българския филм, от 1946 година - „Един ден София“23, ('23,) 

на режисьора Захари Жандов24 - „...безспорен успех за документалистиката ни“.25 

 

Разгледана е тенденцията /с променлив успех/ – в последващия период към развитие 

на многоканалните звукови формати – 1952 – Синерама; 1953 г. - CinemaScope26, 

Todd-AO27 - 1955. 

 

Този период е и началото на една от големите революции в областта на звуковите 

технологии – развитието на цифровия звукозапис – представени са на кратко първите 

системи за цифров звукозапис, които се развиват паралелно с усъвършенстването на 

магнетофоните и навлизането им за масова употреба – в края на 50-те години на 20 

век, както и навлизането на емблематичния за кино-индустрията магнетофон 

„Награ“. 

                                                 
19 http://www.imdb.com/title/tt0013427/ 

20 http://www.imdb.com/name/nm0280904/?ref_=tt_ov_dr 

21 http://www.imdb.com/name/nm1018886/ 

22 http://www.stanleysilverman.com/bio.html 

23 http://www.imdb.com/title/tt0332017/?ref_=fn_al_tt_1 

24 http://www.imdb.com/name/nm0955329/?ref_=tt_ov_dr 

25 Стоева Е. - “Изображението в документалния филм“, С., 1992, стр. 78 

26 https://en.wikipedia.org/wiki/CinemaScope 

27 http://www.in70mm.com/newsletter/2002/67/what_is/index.htm 
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Представена е следващата голяма „стъпка“ в развитието на документалистиката, 

която е паралелна с усъвършенстването на телевизионните технологии през 50-те и 

появата на нови, портативни камери, с възможности за звукозапис на синхронен 

звук28, и ведно с тях зараждането на нова вълна документалисти в Европа и САЩ 

(Cinéma Vérité – Франция, Direct Cinema – САЩ, Free Cinema – Канада, Англия), 

които се опитват да „определят“ природата на документалния филм, като такава с 

възможно най-малка/никаква авторска намеса.  

 

Направен е звуков анализ на филмите, от този период, „Обикновен фашизъм“29  (1965 

г., '82), на режисьора Михаил Ром30 (музика Алемдар Караманов31, диктор Михаил 

Ром), и емблематичния за българската документалистика „Сол“32 (1965 г., '8), на 

режисьора Едуард Захариев33, композитор Кирил Дончев34. 

 

Разгледан е следващия технологичен подем в звуковите многоканални формати, с 

въвеждането на “Dolby A”35 шумоподтискаща система през 70-те години на 20 век, 

развитието на цифровите технологии в периода, и са направени няколко анализи на 

български документални филми от тези години, които са определяни от 

изследователите като „...пролетта на българската документална школа“36, – „Броени 

дни“37, 1977 г., '47, реж. Георги Стоев-Джеки38; „Вечният музикант Александър 

                                                 
28 http://bebusinessed.com/history/history-of-the-television/ 

29 http://www.imdb.com/title/tt0059529/?ref_=nm_knf_t1 

30 http://www.imdb.com/name/nm0739677/?ref_=nv_sr_1 

31 http://www.imdb.com/name/nm0438856/?ref_=ttfc_fc_cr2 

32 http://www.imdb.com/title/tt0177239/?ref_=fn_al_tt_1 

33 http://www.imdb.com/name/nm0755075/?ref_=tt_ov_dr 

34 http://www.imdb.com/name/nm0232344/?ref_=fn_al_nm_1 

35 https://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_noise-reduction_system#Dolby_A 

36 Стоева Е. - “Изображението в документалния филм“, С., 1992, стр. 98 

37 http://www.imdb.com/title/tt0405806/?ref_=fn_al_tt_1 

38 http://www.imdb.com/name/nm1347535/?ref_=tt_ov_dr 
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Керков“39, '19 мин., 1979г., реж. Оскар Кристанов40; „Любен Каравелов - материали 

от едно проучване“41, 1979 г., '44, реж. Юлий Стоянов42, водещ Ицхак Финци43. 

 

Развитието на технологиите в края на 70-те и началото на 80-те години на 20 в. е 

представено с подема в цифровата индустрия и новите филмови звукови формати -  

 Dolby представят нов филмов формат “Split Surround”44. Това е първият 5.1 звуков 

формат т.е. който съдържа шест отделни звукови канали – Left, Center, Right, Left 

surround, Right surround, LF FX, както и с масовото навлизане на битови 

магнетофони. 

 

Анализирани са творби на българската документалистика от 80-те години на 20 век  

- „Сънувам музика – Ибрям Папазов“45, (1983 г., '39) на режисьора Анри Кулев46  - 

„...може би най-поетичната кинотворба през последните години. Един изключително 

музикален свят, пресъздаден по зрими пътища...“ 47;  „За Нешка Робева и нейните 

момичета“48 (1985 г., '80) на режисьора Георги Дюлгеров49, музика Божидар Петков50. 

 

Деветдесетте години на 20 век са преломен момент в многоканалната звукова среда 

                                                 
39 http://www.imdb.com/title/tt0292324/?ref_=nm_knf_t2 

40 http://www.imdb.com/name/nm1030660/ 

41 http://www.imdb.com/title/tt0263676/?ref_=fn_al_tt_1 

42 http://www.imdb.com/name/nm0832987/?ref_=tt_ov_dr 

43 http://www.imdb.com/name/nm0278384/?ref_=nv_sr_1 

44 https://en.wikipedia.org/wiki/Megasound 

45 http://www.imdb.com/title/tt0778832/?ref_=fn_al_tt_1 

46 http://www.imdb.com/name/nm0474494/?ref_=tt_ov_dr 

47 Милев, Н., - „Съсредоточаване на истината“, в-к ОФ, 15.11.1984г. 

48 http://www.imdb.com/title/tt0170824/?ref_=fn_al_tt_1 

49 http://www.imdb.com/name/nm0006590/?ref_=tt_ov_dr 

50 http://www.imdb.com/name/nm0677681/?ref_=ttfc_fc_cr4 



 13 

за кино, период в който се намира решение за запис на цифрови многоканални 

звукови формати по ръба на лентата /или чрез тайм код51 синхронизация с външни 

устройства/  - накратко са разгледани форматите Cinema Digital Sound (CDS)52,  Dolby 

Digital53, Digital Theater Systems (DTS)54, Sony Dynamic Digital Sound (SDDS)55, както 

и стандартите за прехвърляне на зифрови аудио данни -  AES/EBU Standard56 (AES57 

– Audio Engineering Society, EBU58 – European Broadcasters’ Union); ADAT; S/PDIF; 

TDIF; IEEE 1394 (FireWire)59. 

 

От периода са избрани два филма за анализ – „Неонови приказки“60 ('26), на 

режисьора Елдора Трайкова61 (музикално оформление Мариана Вълканова62, звук – 

Ангел Николов, Борислав Бояджиев) от 1992;  „Борислав и балканите“63 (1993г., '57) 

– режисьор Юлий Стоянов, музикалното оформление е на Мариана Вълканова,  

звукооператори Ангел Николов, Павел Костов, звукорежисьор – Иво Иванович64. 

 

Периодът от края на предишния век до днес е разгледан през призмата на новите 

технологии, които позволяват изключително високо качество на звукорежисьорите, 

                                                 
51 Виж приложение 6 

52 https://en.wikipedia.org/wiki/Cinema_Digital_Sound 

53 https://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital 

54 http://hifi-sound.com/dts-digital-theater-systems/ 

55 https://en.wikipedia.org/wiki/Sony_Dynamic_Digital_Sound 

56  https://en.wikipedia.org/wiki/AES3 

57 http://www.aes.com/home/default.aspx 

58 https://www.ebu.ch/home 

59 http://computer.howstuffworks.com/firewire1.htm 

60 http://www.imdb.com/title/tt0288129/?ref_=fn_al_tt_1 

61 http://www.imdb.com/name/nm1008310/?ref_=tt_ov_dr 

62 http://www.imdb.com/name/nm1378174/ 

63 http://www.imdb.com/title/tt0260763/?ref_=fn_al_tt_1 

64 http://www.imdb.com/name/nm1230534/?ref_=nv_sr_1 
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направени са анализи на няколко филми от последните години – „Като на кино“65, 

1999г., '52, реж. Юлий Стоянов, звук – Георги Пенков66, Петър Йосифов, Ивайло 

Нацев67; „Буена Виста Сосиал Клуб“68, 1999 г., '105, реж. Вим Вендерс69; „Животът е 

прекрасен, нали?“70, 2001 г., '68, реж. Светослав Драганов71, музика „Кебапчета и 

рози“; „Боулинг за Колумбайн“72, 2002 г., '119, реж. Майкъл Мур73; „Чия е тази 

песен?“74, 2003 г., '71, реж. Адела Пеева75; „9/11 по Фаренхайт“76, 2004 г., '122., реж. 

Майкъл Мур; „За възможността да се живее“77, 2005 г., '54, реж. Юлий Стоянов; 

„Проблемът с комарите и други истории“78, 2007 г., '100, реж. Андрей Паунов79, звук 

– Момчил Божков80; „Срещи с Иречек“81, 2009 г., '77, реж. Юлий Стоянов, 

композитор Кирил Дончев, звук Благомир Алексиев – Миро82, Георги Цветков83; 

„Град на мечти“, 2011 г., '75, реж. Светослав Драганов84; „Живот, почти прекрасен“, 

                                                 
65 http://www.imdb.com/title/tt0263557/?ref_=fn_al_tt_1 

66 http://www.imdb.com/name/nm1016482/?ref_=nv_sr_1 

67 http://www.imdb.com/name/nm1285979/?ref_=nv_sr_1 

68 http://www.imdb.com/title/tt0186508/?ref_=nv_sr_1 

69 http://www.imdb.com/name/nm0000694/?ref_=tt_ov_dr 

70 http://www.imdb.com/title/tt0322795/?ref_=fn_al_tt_1 

71 http://www.imdb.com/name/nm1194365/?ref_=tt_ov_dr 

72 http://www.imdb.com/title/tt0310793/?ref_=nm_knf_t1 

73 http://www.imdb.com/name/nm0601619/?ref_=nv_sr_1 

74 http://www.imdb.com/title/tt0387926/?ref_=fn_al_tt_1 

75 http://www.imdb.com/name/nm0961532/?ref_=tt_ov_dr 

76 http://www.imdb.com/title/tt0361596/?ref_=nm_knf_i4 

77 http://www.imdb.com/title/tt0459609/?ref_=fn_al_tt_1 

78 http://www.imdb.com/title/tt1043510/?ref_=nv_sr_1 

79 http://www.imdb.com/name/nm1269734/?ref_=tt_ov_dr 

80 http://www.imdb.com/name/nm1093565/?ref_=ttfc_fc_cr14 

81 http://www.imdb.com/title/tt1630653/?ref_=fn_al_tt_1 

82 http://www.imdb.com/name/nm3868164/?ref_=ttfc_fc_cr9 

83 http://www.imdb.com/name/nm3862362/?ref_=ttfc_fc_cr10 

84  http://www.imdb.com/name/nm1194365/?ref_=fn_al_nm_1 
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2013, '80, реж. Светослав Драганов85, музика – Борис Чангъров86, звук – Иван 

Андреев87. 

 

В края на главата са изведени няколко закономерности при навлизането на новите 

технологии в документалното кино, както и нарастващите тенденции за заемки на 

звукови похвати от игралното в документалното кино и обратно. 

 

В трета глава – „Специфика на звуковия работен процес за документалния филм 

в различните технологични етапи на кинопроизводство“ са определени 

технологичните етапи – пред-продукционен, продукционен (снимачен) и пост-

продукционен, както и специфичните условия и решения за всеки един по отделно. 

 

В първи параграф е разгледан пред-продукционния процес – ролята на 

звукорежисьора при избора на локации за снимки, възможнаостта за предварително 

записване на звукови ефекти и атмосфери, изборът на подходяща техника за 

звукозапис – брой и вид микрофони, вид записващо устройство и пр.; трудности, 

които възникват пред звукорежисьора поради ниските бюджети на документалните 

филми. 

 

Следващият параграф – „Продукция“ – поставя основната задача на звукорежисьора 

- възможно най-качествената работа по звукозаписа (на това, което се случва на 

„терен“), запис на разбираеми, чисти и неошумени диалог, ефекти и атмосфери - като 

са разграничени част от проблемите, които възникват със звука в пост-

продукционния етап на документалния филм, които се дължат на разликите в 

предпродукционния и продукционния етап  на  заснемане на игрален и документален 

                                                 
85 http://www.imdb.com/name/nm1194365/?ref_=nv_sr_1 

86 http://www.imdb.com/name/nm6117096/ 

87 http://www.imdb.com/name/nm3909160/?ref_=fn_al_nm_2 



 16 

филм. Паралелно са разгледани предимствата при звукозапис на игрално кино – още 

от пред-продукционен етап спрямо „непредвидимостта“ по отношение на звука на 

документалния филм  - основния фактор, който води и до някои от съществени 

проблеми със звука при пост-продукция и смесване. Рагледани са основните 

проблеми при агресивна звукова среда на терен, нежелана реверберация, 

трудностите свързани със значително по ограничените бюджети на документалните 

филми, работата с необучени да говорят пред камера участници, възможностите за 

прео-звучаване на глас, запис на дикторски текст и пр. 

 

В следващия раздел – „Пост-продукция и смесване“ -  подробно са разгледани 

всички стъпки на процеса.  

 

Прехвърляне на монтираната, заключена картина в цифровата звукова станция - 

проблеми при прехвърлянето на проектите, най-често използваните файлови 

формати за трансфер – AAF, OMF. 

 

Определяне на формата на смесения звук - моно/стерео/многоканален, тъй като при 

пост-продукционната работа за различните видове смесвания има някои разлики. 

 

Условия за работа в цифрова среда - стандартна честота на дискретизация и бит рейт 

за филмова продукция, звукови файлови формати, които използват импулсно-кодова 

модулация /некомпресиран вид/, стандарт за синхронизационна клапа. 

 

Разгледани са проблемите, които възникват при прехвърляне от една кадрова 

развивка в друга -  FILM (24 кадъра в сек); PAL, SECAM88 (25 кадъра в сек), NTSC89 

                                                 
88https://en.wikipedia.org/wiki/SECAM 

89https://en.wikipedia.org/wiki/NTSC 
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(29,97 кадъра в сек) и възможните решения.  

 

В следващия под-раздел „Монтаж на различните компоненти на филмовата 

фонограма“ подробно е описана последователността при монтажа на диалога - 

прослушване на материала, установяване броя на „говорещите“, дали са записани 

при еднакви условия – вкл. един и същи персонаж, наличието на монтажни дупки, 

пропуснати, отрязани срички, букви, думи и всякакви форми на сглобени изречения, 

пасажи и пр. Подредба на проекта във вид удобен за звукова работа – подробен план 

за работа – място на отделните персонажи,  и на всеки отделен микрофон на тайм-

линията, на второстепенни персонажи, масовка и пр. 

 

Какво представлява почистване на диалога - отнемане на паразитни думи, срички, 

букви, вмятания. Отнемане на нежелана реверберация, обезшумяване – с шумо-

подтискащи системи, еквализация с различни видове, по своята функционалност/ 

еквалайзери -  основните shelf eq, high pass filter, low pass filter, graphic eq, parametrick 

eq. графични еквалайзери, параметрични еквалайзери, notch filter и пр.  

 

Използването на фейдове/преливки, изравняване по ниво, честотно изравняване, по 

обем и т.н. Специфика при монтажа на диалога, когато е вмъкнат 

преозвучен/допълнително записан текст, редки случаи на нах-синхронно 

преозвучаване и проблематика свързана с това. 

 

Специално внимание е отделено на корекциите посредством компресор/експандери, 

гейт, и общатата подготовка – премикс на диалоговата група. 

 

След това - в „Звукозапис на дикторски текст. Монтаж“ – са разгледани 

специфичните изисквания към звукозаписа и обработката на дикторски текст – на 
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терен: честотен диапазон на гласа, запис без активни или агресивни странични 

атмосфери, без звукови ефекти, които да маскират или покриват отделни букви, 

срички, думи или цели пасажи, при възможност – без едновременен запис на звучаща 

музика, в помещения не-богати на реверберация и пр.; в студийни условия, 

специфика на работата и монтажа при дикторски текст. 

 

В „Монтаж на синхронни звукови ефекти от „терен“.  Монтаж на синхронни 

звукови атмосфери от „терен“. Звукозапис на допълнителни атмосфери и 

монтаж.“ – са изведени основните задачи на звукорежисьора на документален 

филм при звукозаписа /на терен или в студио – „Звукозапис на нахсинхронни 

ефекти, монтаж“/ на всички звукови събития, различни от диалога и музиката, 

които присъстват във фонограмата. 

 

Специфика на изработването на международна фонограма за документален филм. 

 

В  два отделни сегмента „Звукозапис на авторска музика за филм. Монтаж“ и 

„Монтиране на различни музикални теми от звукови библиотеки. Особености“ 

са разгледани процесите по създаване на музика за филм/музикално оформление – 

от определяне на място, където ще звучи, през решенията относно състава, жанра, 

темпото, динамиката, продължителността й до драматургичното взаимодействие на 

музиката с останалите компоненти на филма – сценарий, изображение, диалог, 

звукови ефекти; различните подходи към цялостното музикално решение – 

моно/поли тематизъм, илюстративно/контрапунктично действие спрямо 

изображението и т.н.  Проследен е процеса по звукозапис на авторска музика и 

особености на музикалния монтаж за документален филм. 

 

Във финалния параграф „Смесване на звуковия проект“ са разгледани различните 

видове смесване „Моно, стерео, многоканално смесване“  както и спецификата на 
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панорамиране в различните среди на различните звукови компоненти – диалог, 

звукови ефекти и атмосфери, музика. 

 

В заключението sa формулирани изводите на труда – развитието на технологиите 

значително улеснява производствените процеси при документалния филм, в много 

аспекти документалното кино взаимства звукови похвати от игралното – и обратно, 

но и факта, че поради ограничените бюджети и отностително стихийния процес на 

заснемана - качествената изработка на фонограма за документален филм е 

предизвикателство и изисква множество специфични технически и технологични 

познания. 

Следва справка за научните приноси. 

В приложение 1 са поместени изображения, които илюстрират физичните свойства 

на звуковите вълни. 

В  приложение 2 – разяснение на използваните музикални термини и понятия. 

Приложение 3 илюстрира физиологичта на човешкия слухов апарат. 

В приложение 4 са поместени: диаграми на различните характеристики на 

насоченост на микрофоните – кръг, кардиоида, осмица, супер и хипер кардиоида; 

графична съпоставка на честотната харяактеристика на два микрофона, илюстрации 

на най-разпространените микрофонни постановки – XY, MS,ORTF, NOS. 

В приложение 5 е описана техническата последователност при оптичен звукозапис и 

оптична звукова прожекция. 

В приложение 6 са разгледани синхронизационни сигнали. 
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Валерия Крачунова - Попова 

 

„ЗВУКЪТ В ДОКУМЕНТАЛНОТО КИНО” 

 

справка за научните приноси на научен труд 

за присъждане на научната и образователна степен „доктор” 

 

1.За първи път се прави систематичен преглед на етапите в производството на 

документалното кино през призмата на работата със звука.  

2. Извършени са множество анализи на документални филми от  българската и 

световната история от гледна точна на звуковите и музикалните им решения, 

което представлява нов подход в осветляването на тези филмови факти.  

3. Осмислена е по нов начин работата на звукорежисьора в документалното кино 

в светлината на най-съвременните технологии в областта на звукозаписа, 

смесването и мастерирането на филмите. 

 

 


