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Р Е Ц Е Н З И Я 

от проф. д-р Михаил Босилков  Мелтев, 

преподавател в Нов български университет 

 

Относно: представените доказателствени материали за творческа и академична дейност 

от Нина Алтъпармакова по конкурс за заемане на академичната длъжност „доцент”, 

публикуван в Държавен вестник бр.34 от 28.04.2017 г.  

 

 

Общи данни по конкурса  

Нина Алтъпармакова е представила за участие в конкурса 

изискваните по чл.26 от ЗРАСРБ документи и доказателствени 

материали: списък на творчески изяви, три филма (равностойни на 

дисертационен труд художественотворчески постижения по т.3.), 

справка за приносите, научни публикации, отзиви в пресата за 

предложените произведения, разработени учебни програми, 

автобиография, дипломи. От  представените документи е видно, че тя 

е придобила образователна и научна степен „доктор“, преподава в 

НАТФИЗ „Кр. Сарафов повече от 18 години (от 1999 г.), режисьор на 

монтажа е на над 90 игрални и документални филми, които са 

получавали национални и международни награди. Това изпълнява и 

надхвърля изискванията на чл. 53 от изискванията на закона и 

правилника за приложението му. 

 Общи констатации 

Предложените за конкурса доказателствени материали - филми 

според изискванията на чл.53, т.3. от ЗРАСРБ като 

художественотворчески постижения в областта на изкуствата, 
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равностойни на хабилитационен труд, не повтарят представените 

материала за придобиване на образователната и научна степен 

"доктор" (придобита след защита на дисертационния труд „Монтажни и 

немонтажни принципи“ в изграждането на филмовата 

действителност“). Те са: 1) „Светът е голям и спасение дебне 

отвсякъде“ – 2008 г., игрален, копродукция България, Германия, 

Словения и Унгария, режисьор Стефан Командарев; 2) „От Кремона до 

Кремона“ – 2017 г., пълнометражен документален, реж. Мария 

Аверина; 3) епизод от телевизионния сериал на БНТ „Под прикритие“, 

сезон 5, епизод 12, 2016 г., реж. Виктор Божинов.  Така подбрани, 

филмите дават цялостна представа за творческия капацитет на д-р 

Алтъпармакова, който обхваща три основни направления в 

киноизкуството, свързани с преподавателската й дейност: игрално 

кино, документално кино и телевизионен сериал.  

Констатации по същество  

Пълнометражната международна копродукция „Светът е голям и 

спасение дебне отвсякъде“ – 2008 г., игрален, копродукция България, 

Германия, Словения и Унгария, режисьор Стефан Командарев; 106 

минути. Филмът е създаден по едноименната книга на Илия Троянов. 

Впечатляващо е участието на Мики Манойлович, Христо Мутафчиев, 

Ани Пападопуло, Николай Урумов, Васил Василев – Зуека, както и 

великолепната пластична реализация на Емил Христов и художника 

Атанас Янакиев и емоционалните внушения на музиката на Стефан 

Вълдобрев. Още с появата си филмът направи впечатление в 

професионалните среди и специализираните аудитории. 

Доказателство за това е големия брой фестивални участия. Това, 

което допринася изключително много за комуникативността на 

произведението е отличната ритмична структура. Именно тук аз 

намирам и ролята на режисьора по монтажа - Нина Алтъпармакова. 

Филмът е изграден върху принципите на ретроспективна 
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драматургична структура. Сама по себе си тази форма на разказ не е 

непозната за българското и световното кино; тя е особено модерна 

през петдесетте години на миналия век, когато естетическите 

търсения на новите поколения кинематографисти отхвърлят линейния 

разказ и навлизат в психологията на личността, в полето на 

психоанализата, в изследване на дълбочините на „Аза“ в сложната 

плетеница от минало, спомени, фантазии и представи. Тази вълна 

отмина, но и днес много творци посягат към  ретроспективния и 

интроспективен разказ, към безсюжетната или многосюжетна фабула. 

Трудността при този вид разказване е проблема с ориентацията на 

зрителя във времето и мястото на действие, рискът да загуби 

сюжетната нишка при сложното прескачане от настояще в минало, от 

фантазия в реалност и обратното. Тук ролята на монтажа в запазване 

непрекъснатостта на разказа при постоянната смяна във времето (и 

мястото) на действието е изключително важна. Още повече, когато 

става дума не само за сюжетостроене, но за емоционално надграждане 

във фабулирането. В този структурен аспект, д-р Алтъпармакова се е 

справила чудесно. Историята тече гладко, разбираемо и 

комуникативно, увлича в своята емоционална натовареност, вълнува. 

В теоретичната си разработка за защита на докторска степен 

„Монтажни и немонтажни принципи в изграждането на филмовата 

действителност“ Нина Алтъпармакова обобщава: “всеки филм гради 

своята условност, логика и реализъм в зависимост от жанра, към който 

принадлежи“. Във филма „Светът е голям...“ творческият екип е 

съумял да изгради условната атмосфера, логиката на разказ и на 

действие, въпреки липсата на категорично определен жанр в 

комерсиалния смисъл на този термин. Изкушавам се да ползвам още 

един цитат от докторската дисертация: „монтажът е в който филмът 

придобива своята художествена цялост“, за да подчертая ролята на 

кандидат-доцента в цялостния творчески процес на това нелеко 

произведение. В тази насока ще отбележа няколко момента, в които 
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проличава усета на монтажиста към филмовия материал и диапазона 

на използваните професионални похвати. Историята започва с едно 

раждане: раждането на главния персонаж. Това събитие е повод да се 

въведат  участниците в действието, а зрителят - в обстоятелствата. 

Авторите ловко боравят с богата палитра от изразни средства: глас 

зад кадър, паралелен, асоциативен и вертикален монтаж, 

контрапункт. Така само в рамките на малко повече от три минути 

успяват са се справят със задачата. Следва още един симптоматичен 

момент: при нелепа катастрофа родителите на главния персонаж 

загиват, а той губи памет. Подобни моменти са изпитание за 

дарованието и професионализма на монтажиста. Нина се е справила 

блестящо: тя смело сблъсква общи планове с детайли, динамичната и 

тревожна секвенция от кадри на излитащата от магистралата кола със 

спокойно въртящите се перки на ветрогенератори. Умението й да 

предава емоции се проявява в цялото произведение. Пример за 

внушение на растящата тревога на родителите чрез пестелива 

поредица от кадри е момента във филма, когато детето се загубва в 

Триест.  В края на тази монтажна секвенция откриваме пример за 

сполучлив преход от миналото към настоящето. Вярно е, че подобна 

стилистика се гради още по време на сценария, а убедителността е 

рожба на режисьорската интерпретация, но мястото на монтажиста в 

изобразителния разказ, неговото чувство за дължина на кадъра е 

незаменимо. Понякога става дума само за няколко квадрата, които 

делят внушението за истинност от бутафорията.  

Трудно е да се говори за приносни моменти във филмовия език 

днес, когато компютрите привнесоха стилистиката на видеоигрите, 

комиксите и фантастиката. Според мен приносът на д-р Алтъпармакова 

е дарованието й да разказва убедително измислена история, да 

свързва и подрежда случки и събития по емоционални стойности, да 

преодолява чрез монтажните си похвати и подходи пропуските на 

режисурата и дразнещия на места чуждоговорен акцент на актьорите, 
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който пречи на идентификацията. Нейната чувствителност компенсира 

емоционалните пропуски на колегите й от творческия екип, придава 

чувство на смисловите драматургични структури, рационално и 

акуратно подредени на студената хартия в сценария, да създава 

реалност в случки и събития, които стоят добре в литература, но на 

екран издават присъствието на  книжен първоизточник. Приносен 

момент е умението й талантливо и на място да използва утвърдените 

техники на аудиовизуалния разказ: паралелен, вертикален, 

асоциативен, емоционален монтаж, елипси, монтаж в движение; 

умението сполучливо да обвързва художествената режисьорска 

интерпретация с адекватен монтажен подход.  

Второ доказателство: пълнометражен документален филм „От 

Кремона до Кремона“, 2017 г., 76 мин, сценарий и режисура Мария 

Аверина, копродукция България, Италия. Впечатляващо произведение, 

което разкрива уменията да вплетат три отделни истории в единен 

разказ по принципите на т.нар. мозаечна структура. И ако в игралния 

филм голяма част от монтажните похвати се залагат в режисьорската 

книга и се снимат по подходящ начин, то в документалното кино по-

скоро е практика, отколкото изключение, изграждането на епизода и 

последователността разказа на монтажната маса след почти 

репортажно заснемане на събитията и случките и вплитането на 

личните истории-изповеди. Филмът е трогващ и вълнуващ, 

изобразителните внушения са равностойни на словесните послания. 

Това е филм-метафора за себепознанието и търсенето на щастие и 

смисъл в живота, филм за личния избор и съдба, щрих от портрета на 

националния характер. Не напразно е избран от колегията на 

Българска филмова академия най-добър документален филм на 2016. 

Тук трудно може да се отсъди докъде е приноса са режисьора и откъде 

започва приноса на монтажиста в творческия процес и съграждането 

на конструкцията, изпълването й с мисъл и емоционално съдържание. 

От наблюденията ми върху други филми с други режисьори на д-р 
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Алтъпармакова, а и от собствен опит мога да заключа, че в тази 

работа можем да говорим за съавторство, съмишленичество, екипност. 

Това също е умение, което се възпитава и може да бъде особено 

полезно в педагогическия процес на обучение по монтаж. В този 

смисъл, аз го приравнявам към принос по смисъла на чл.26, ал 1, в 

конкурсната оценка на кандидата. 

Третото доказателство, представено в конкурса от кандидата, е 

епизод от телевизионния сериал на БНТ „Под прикритие“, 71 мин., 

сезон 5, епизод 12, 2016 г., реж. Виктор Божинов. За разлика от 

игралното и документално кино, телевизионният сериал има своя 

специфика и задължителни правила за драматургична работа, 

режисура, кастинг, мизансцениране и монтаж, които ограничават 

индивидуалния авторски почерк и налагат формули и стандартизация, 

за да се постигне едностилие и единство на стилистиката на целия 

сериал, въпреки работата на няколко различни творчески екипа върху 

отделните епизоди, наложително при кратките срокове на 

телевизонното производство, обвързано с програмната схема и 

бюджет. Затова по принцип се приема, че тук професионализмът и 

сръчната  работа са от първостепенно и решаващо значение. Д-р 

Алтъпармакова се е справила отлично с това предизвикателство. 

Чувството за мярка и вкус не й изневерява. Епизодът е стегнат и 

динамичен, действието и ритъма са дозирани умело, характера на 

персонажите не е жертван в името на екшъна. Структура, разказ и 

образи са развити умело в законите на жанра (в комерсиалния смисъл 

на термина), действени и напрегнати сцени се редуват с моменти на 

покой, градацията на емоционални стойности в актьорските отношения 

умело нагрява разказа до очакваната развръзка. Това е белег за 

съвършенство в занаята, за самодисциплина и спазване на 

предвидения срок, без да се ощетява качеството; пример за  умението 

да се гради и поддържа напрежението, заложено в драматургията и 

сценария. Вярно е, че водеща роля и последна дума в творческия 



7 

 

процес на създаване на филма има режисьора, но усета на монтажиста 

за дължина на кадъра понякога е решаващ за ритъма на екшън 

сцените, за избягване на фалш при актьорската игра и бутафория при 

каскадите, при мизансцен и декор, за градация на съспенса и 

тревожната атмосфера на действие. В този смисъл, Алтъпармакова 

налага своя творчески почерк в епизода. 

И трите предложени произведения срещат положителна 

реакция от публиката и са приети добре от кинокритиците в 

публикации в българския и чуждестранен печат, както е видно от 

приложените материали, рецензии и прегледи в пресата и 

информацията за участие в национални и международни фестивали.  

Освен приносните моменти в самооценката на кандидата, смятам, 

че най-силните качества, демонстрирани в предложените 

произведения, както и във всичко останали филми на Алтъпармакова, 

са творческа фантазия, чувство за ритъм и дължина на кадъра, 

усещане за стегнат и емоционален разказ, умение за работа в 

творчески екип и в съавторство, професионализъм и дисциплина. За 

мен те са творчески еквивалент на научни приноси, изисквани за 

академична хабилитация. 

 Освен хабилитационните произведения, кандидатът представя 

две публикации (едната - в реферирано издание) и разработените от 

нея учебни програми в НАТФИЗ  „Монтаж на игрален филм“ и „Монтаж 

на документален филм“ с подробен учебен план и методика на 

преподаване, което отговаря на изискванията на чл. 57а, ал. 2. от 

ЗРАСРБ.  

 Заключение 

 В резултат на всичко казано дотук, смятам, че д-р Нина 

Алтъпармакова има всички необходими качества и изпълнява 

изикванията на ЗРАСРБ и Правилника за приложението му за заемане 

на академичната длъжност „доцент“. При оценката съм взел предвид 
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качествата на предложените за хабилитационни трудове филми и 

приносите в тях, практическите  постижения от професионалната 

кариера на автора, педагогическия опит и методология, умението й да 

обощава в теоретични изследвания художествено творческия си опит 

и наблюдения. Препоръчвам на научното жури да постави 

положителна оценка на д-р Алтъпармакова. Подкрепям кандидатурата 

й за заемане на академичната длъжност „доцент“. 

Гласувам с ДА. 

София        Рецензент: 

11.08.2017                                        (Проф. д-р Михаил Мелтев) 


