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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от професор доктор Дочо Николов Боджаков, преподавател в НАТФИЗ „Кръстю 

Сарафов“, на дисертационен труд за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор“ в областта на висшето образование. 

Научно направление: 8.4. „Театрално и филмово изкуство“. 

Научна специалност: 05.08.03 „Кинознание, киноизкуство и телевизия“ 

 

Докторант: Валерия Крачунова-Попова 

Научен ръководител: проф. д-р Светослав Овчаров 

Тема: „Звукът в документалното кино“ 

 

Дисертационният труд на докторантката Валерия Крачунова-Попова е в обем от 

178 страници. Съдържателната му част е изложена в три глави и прилежащите към тях 

въведение и заключение. Към труда има шест отделни приложения с дефиниране на 

използваните професионални понятия, термини, диаграми, спектрограми, сравнителни 

таблици и характеристики от изследваната област. Приложена е и подробна 

филмография. Отделно e обособена справочна част, в която се изброява цитираната и 

ползвана литература. Посочени са още и уеб страниците, от които докторантката е 

черпела информация.  

Звукът в киното е слабо изследвана територия от българската наука. А 

специално звуковата картина в документалните филми е една все още непозната 

област. Свързаните с нея комуникационни и художествени проблеми я правят 

интересна, но и рискована за научно интерпретиране. В този смисъл предлаганият от 

Валерия Крачунова дисертационен труд задава обширен хоризонт на въздействие в 

научно-приложно отношение. Той е актуален както с осмислянето на процеси, 

протичащи в реалната производствена практика при работа със звука, така и с 

решаването на проблеми, засягащи много други специалности в киното.  

Избраната тема е отговорна и иска всестранни познания, за да бъде тълкувана и 

анализирана в своята пълнота. Смятам, че авторката на дисертацията се е изправила с 

добра предварителна подготовка и с ясни идеи пред това предизвикателство. Валерия 
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Крачунова е успяла да приложи вярна методика за изучаване и анализиране на 

заложените в труда научни проблеми. Тази методика има гъвкав и синтетичен характер 

– в цялата първа глава тя е предимно аналитична, а в ключови места от втора и трета 

глава – индуктивна и емпирична. Сред най-често използваните, и бих казал най-

предпочитаните от докторантката методи, са наблюдение, теоретичен анализ, 

сравнителен анализ и анализ на собствен опит.  

Що се отнася до натрупване на необходимата база данни, тази база е 

акумулирана с помощта както на дескриптивни (наблюдения, от които се правят 

изводи), така и на нормативни (разработване на препоръки и правила) методи. Прави 

впечатление, че изводите в теоретичния труд са извършени въз основа на добре 

подбрани и изследвани факти от киното като изкуство и от физиката като наука. 

Съпътстващите тези изводи проблемите са разглеждани в текущата им перспектива и 

дълбочина. Всички филмови примери и явления са осмислени чрез ясни и убедително 

изведени изследователски критерии. За това спомага и правилно подбрания от 

докторантката научен инструментариум. Използван е най-вече индуктивният метод на 

изследване – мисловен процес, който от частното извежда общото.  

От структурата на предложения труд, от избраните изследователски похвати, 

както и от подробното разработване на темите и подтемите в отделните глави, личи, че 

Валерия Крачунова се ориентира отлично в материята на своите научни търсения. Не 

съм тесен специалист във въпросната материя, но написаното от докторантката се чете 

с увлечение и прави впечатление с конкретиката си. Опитът й да осветли тезата си от 

различни гледни точки, и същевременно да очертае основните параметри при 

използването на звука като изразно средство в създаването на документални филми, е 

първи по рода си – поне в нашата страна. Този опит е дело на човек, който познава 

звука в киното не само от прочетеното в книгите, а и от основата на собствения си, 

вече достатъчно натрупан творчески опит. Като допълнителен плюс бих споменал 

обстоятелството, че цялата тази професионална подготвеност на докторантката е 

съчетана с несъмнена ерудиция и добро боравене със спомагателната литература. В 

работата си тя демонстрира способността си да изследва, анализира, обобщава и 

систематизира свои и чужди постижения и да прави съответните научни изводи от тях.  

Както вече беше казано, дисертационният труд „Звукът в документалното 

кино“ има добре открояващ се характер на теоретико-приложно научно изследване. 
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Основните проблеми, с които се занимава този труд, са свързани с въвеждането на 

звука в киното, с превръщането му в самостоятелно изразно средство, със 

специфичното му използване специално в документалния филм и със синтезирането му 

с останалите изразните средства. Една от основните научни задачи е фокусирана в 

разкриването на амбивалентната същност на звука – от една страна той е дял от 

науката физика, от друга е художествен компонент в киното. Или, както се изразява на 

едно място самата Валерия Крачунова: „Ако спецификата на документалното кино е 

спорна и води до терминологични и естетически спорове, то звукът е ясно и 

недвусмислено детерминиран от физичните закони“. 

Няколко думи за структурата на предложения научен труд. Както се полага, 

уводът му е стегнат и лаконичен. В него само са очертани параметрите и задачите на 

дисертацията, набелязана е проблематиката и инструментариума за нейното 

изследване. 

Първата глава е озаглавена „Природата на документалното кино и звука“. 

Съдържанието й е обособено в три параграфа. В първия от тях се прави опит да се 

дефинира спецификата на документалното кино. Убедителен е извода, че единна 

дефиниция няма как да бъде дадена, защото като всеки жив, еволюиращ организъм, и 

този вид кино е в непрекъснато движение. Във втория параграф са въведени и 

разяснени две много важни за изследването понятия – звуково събитие и звукова 

среда. По един популярен начин са разяснени физичните свойства на звука и звуковото 

възприятие, въведена е също така темата за многообразието на звукозаписните 

устройства и системи. А в третия параграф подробно са анализирани основните 

компоненти на филмовата фонограма – диалог, ефекти и музика – и са посочени 

зависимостите между тях.  

Втората глава има заглавие „Развитието на звуковите технологии и 

приложението им в киното. Анализ на документални филми от гледна точка на 

еволюцията на работата със звука“. Авторска находка в тази глава е поставянето на 

зрителят (реципиента) в центъра на изследването. Анализирани са механизмите, по 

които той възприема звука от екрана. Цялата еволюция, цялата хронология в 

развитието на звуковите технологии, дори анализите на важни за историята на киното 

документални филми – всичко е пречупено през особеностите на зрителското 

възприятие. Това придава особена оригиналност на гледната точка към темата, 
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предпазва автора от плоско, констативно изложение и изгражда своеобразен релеф на 

изследователския труд. Именно от прилагането на този ракурс се поражда и 

необходимата диалектика в направените научни изводи.  

Анализите на филмите не са обикновена илюстрация на изследователските тези. 

По-скоро е правилно да се твърди, че изследователските тези произтичат по естествен 

начин от направените звукови анализи на знакови филмови произведения като 

„Триумф на волята“ и „Обикновен фашизъм“, „Сол“ и „Броени дни“, „Сънувам 

музика“ и „За Нешка Робева и нейните момичета“, от професионалното вникване в 

работата със звука на режисьори като Юлий Стоянов, Адела Пеева, Андрей Паунов.  

Особено важни за водещата тема са и разсъжденията в края на втора глава за все 

по-засилващите се тенденции, при които звукови похвати от игралното кино се 

използват в документалното кино, както и обратно – характерни за документалния 

филм звукови решения стават решения на игралния филм. Тази конвергенция, това 

разчупване на каноните е достойно за отделно научно изследване. Защото често пъти 

онова, което в игралното кино е напълно реалистично, в документалния филм се 

възприема като фалш. Осмисляната в предварително заложена схема звукова картина 

на игралния филм, в документалния филм обикновено се ражда спонтанно, от самия 

реален живот. Темата е спорна и намирам за правилно, че изводите на докторантката в 

тази глава навсякъде са подкрепени с цитати от безспорни филмови авторитети.  

Третата глава е най-конкретна по отношение на водещата научна теза – 

„Специфика на звуковия работен процес за документалния филм в различните 

технологични етапи на кинопроизводство“. В нея се прави своеобразен пренос на 

енергия от една познавателна територия към друга – от чистата звукова теория към 

практиката при реализацията на един документален филм. Вниманието на Валерия 

Крачунова е концентрирано изцяло върху технологичната част от работата по 

документалния филм. Много ясно са изложени предизвикателствата, пред които са 

изправени авторите на документалния филм по отношение на звуковата партитура и 

нейните конкретни релации с останалите изразни средства. По тази причина отделните 

параграфи, в които е изложена съдържателната част на главата, плътно следват плътно 

етапите на самото кинопроизводство – от предпродукция, през продукция и 

постпродукция, до звуков монтаж и финално смесване на филма.  
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В унисон с приетите стандарти заключителната част на дисертационният труд 

прави кратка рекапитулация на изследваните теми и тяхното научно-приложно 

решение. Тук е мястото да добавя, че едно от достойнствата на цялостното изследване 

е точното боравене с цитатите и органичното им вграждане като аргументи за 

извеждане на авторските тези. Валерия Крачунова цитира доста, но винаги уместно и 

така избягва опасността научния й труд да се превърне в компилация от чужди мнения.  

Като обобщение на всички тези разсъждения може да се даде следната оценка 

на съдържателната част на предложената докторска дисертация: композиционно 

трудът е успешно изграден и балансиран, с убедителни изводи и ясен научен характер, 

с единен понятиен материал, с ерудиран и четивен стил на изложение.  

Пионерският характер на дисертационният труд на докторантката Валерия 

Крачунова-Попова предопределя и неговите приноси. Най-съществените от тях са: 

● За първи път в научно изследване е направен систематичен преглед на етапите 

в производството на документалното кино през призмата на работата със звука. 

● Направен е подробен звуков анализ на класически български и чужди 

документални филми. 

● По нов, напълно съвременен начин е осмислена от научна гледна точка 

творческата и технологична работата със звука в документалното кино – като първичен 

запис, монтиране, смесване и мастериране. 

Нямам концептуални несъгласия с предложеното от Валерия Крачунова научно 

изследване. Намирам го за пространно и убедително. Смятам, че е постигната 

необходимата пълнотата в осветляването на основните теми от научна и от 

художествена гледна точки. Дори на места тази пълнота ми се струва прекалена. Някои 

технологични и справочни моменти биха могли да се изведат с по-ограничен обем от 

данни и характеристики и да се представят по-стегнато в чисто текстово отношение. 

Изобщо там, където изследването напуска територията на киното и се прехвърля в 

територията на физиката, се забелязва едно претоварване с обем, което заплашва да 

наруши баланса при възприятието на темата от нейните реципиенти. Или поне на мене 

така ми се струва. Иначе работата на докторантката има напълно завършен академичен 
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вид и без съмнение представлява важно за киното ни изследване, дело на активно 

работещ и задълбочен в проблемите на звука автор. 

Както си е редно, в предложения автореферат са щрихирани най-важните 

моменти от текста, упоменати са по-съществените научни изводи и резултати и са 

представени съответстващите им научни приноси. Струва ми се обаче, че обемът от 

само 19 страници е твърде малък и това прави изложението прекалено телеграфно, 

като на места се губят важни мотиви и връзки. 

Ще си позволя и една препоръка. Струва ми се, че животът на това качествено 

изследване ни бива да приключва с неговата защита пред научното жури. След 

съответна литературна редакция и внасяне на определена педагогическа насоченост, то 

лесно би се превърнало в изключително полезен учебник за студентите от 

специалността „Звук“ във всички български филмови училища.  

В заключение мога да заявя, че в своето теоретично единство и научна цялост 

дисертационният труд „Звукът в документалното кино“ на докторантката Валерия 

Крачунова отговаря изцяло на изискванията на ЗРАСРБ (Закон за развитие на 

академичния състав в Република България) и Правилника за неговото приложение в 

НАТФИЗ. Този труд съдържа в себе си несъмнени научно-приложни резултати и 

важни изследователски приноси. Той убедително доказва, че неговата авторка Валерия 

Крачунова притежава необходимите теоретични знания и има не само професионална 

подготовка, но и устойчиви педагогически умения в изследваната от нея област.  

Поради всичко изложено до тук, заявявам, че ще гласувам с „да“ за присъждане 

на образователната и научна степен доктор в областта на висшето образование на 

Валерия Крачунова-Попова. 

 

 

30. VІІІ. 2017 г.                                                Рецензент:  

                    проф. д-р Д. Боджаков 
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