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РЕЦЕНЗИЯ 

за 

дисертационния труд 

на  

Красимир Илиев Куцупаров 

за 

присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ 

 

 Красимир Илиев Куцупаров е получил висшето си образование 

по Актьорство за драматичен театър в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ в 

класа на проф. Николай Люцканов. От 1986г. до 1989г. е актьор 

в драматичен театър – Враца. През 1989г. с конкурс е назначен 

в театър „Ателие 313“ – София, а през 1993г. – в Драматичен 

театър „София“. В периода 1996 – 1998г. е в трупата на Нов 

драматичен театър „Сълза и смях“. След закриването му е актьор 

на свободна практика. От 2000 до 2009г. работи като режисьор 

на дублаж в Болкан Нюз Корпорейшън – БТВ. През 2006г. е 

поканен за преподавател в новооткритата дисциплина Дублаж във 

факултета „Екранни изкуства“ в НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, където 

преподава и днес. Работил е и като мениджър на дублажния 

процес (от 1999 до 2013г.) от 2013г. е в трупата на Сатиричен 

театър „Алеко Константинов“. 

 За периода 1986 – 2017г. е изиграл 45 роли в театъра и 30 

в киното в български и чуждестранни продукции. 

 Дисертационният труд, озаглавен „Филмовият дублаж като 

същност и средство за комуникация“ е в обем от 120 страници. 

Изследването се състои от увод, 5 глави и заключение. 

 В увода се обосновава необходимостта от филмов превод, тъй 

като киното е начин на комуникация, средство за взаимен обмен 

и общуване между различни народи и култури и неразбирането на 

езика на оригинала е пречка за осъществяването на тези негови 

функции. 

 Характеризирани са трите основни способа за филмов превод: 

субтитри, дублаж и симултанен превод. Обобщени са предимствата 

и недостатъците на дублажа. Сред предимствата са изведени като 

акценти: игнорирането на езиковата бариера; социализирането на 

определени категории хора в неравностойно положение, които 

само чрез превод могат да възприемат филмовия продукт; 

запазване достойнствата на езика чрез възпрепятстване 

навлизането на излишни и вредни чуждици. 

 Не са спестени и недостатъците: загуба на автентичната 

изразност на филмовия продукт; лоша техническа обработка – 
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неточен превод, неизравнена фонограма, липса на синхрон; 

значително по-големи финансови разходи. 

 Основният извод, направен в увода, е че появата и 

съществуването на дублажа е необходимост, породена както от 

нуждата за разпространение на филмовия продукт, така и от 

нуждата на зрителите за възприемане на този продукт. Той е 

важно звено от комуникационна верига, неделима част от 

филмовата индустрия и от битието на съвременния човек. В глава 

първа авторът на дисертацията прави анализ на предпочитанията 

към определен вид филмов превод в САЩ, Германия, Русия, 

България. На базата на този анализ е извлечен изводът, че 

прибягването към дублаж не е само резултат от нежеланието за 

четене или от несъгласие с нарушаването на визуалната картина, 

нито пък е единствено следствие от финансови съображения. 

Оказва се, че решаващ фактор за предпочитанието към дублаж е 

психологическата нагласа на зрителната аудитория. Подчертано 

е, че без дублаж, въпреки някои негативни негови страни, 

съвременното киноразпространение е немислимо. На него трябва 

да се гледа като на кинофеномен, който играе важна роля за 

социализирането на голяма част от населението и приобщаването 

му към определени морални ценности. 

  В глава втора е проследено историческото развитие на 

дублажа в България. Намирам, че това е един от приносните 

моменти в дисертационния труд. Към подробната историческа 

„справка“ биха могли в бъдеще да прибавят онези, които 

изследват развитието на киноизкуството и киноразпространението 

в България. 

 Първият етап от развитието на дублажа безспорно е свързан 

със създаването на СИФ „Бояна“. Дублирането на филмите се 

осъществява по метода нахсинхрон. Художествено-творческите 

задачи са свързани основно с дублиране на чуждоезични филми и 

кинопрегледи и превод на български документални филми на 

руски, френски, немски и английски. Българските игрални филми, 

произведени в СИФ „Бояна“, се озвучават отделно. 

 В дисертационния труд са проследени етапите на 

осъществяване на дублажния процес (превод на текста, 

редактиране, укладване, избор на актьорски гласове, реализация 

на дублажа, мишунг, тиражиране на копия на филма). 

 След откриването на БНТ (декември 1959г.) се осъществява 

нов етап в развитието на дублажа. Озвучаването се извършва 

директно в ефир, т.е. – дублажът е „на живо“. 
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 Непрекъснатото усъвършенстване на технологиите води до 

следващите етапи: въвеждането на магнетофоните, появата на BCN 

и на системата DVC. 

 В труда е описан и начинът, по който се избират актьорите 

за участие в дублажа. Посочени са персонално режисьорите и 

актьорите, които са пионери в тази област. До 1989г. с 

лицензирани дублажни студиа в България разполагат БНТ и СИФ 

„Бояна“. След настъпилите законодателни промени се открива 

възможност за създаване и лицензиране на частни канали и 

радиостанции. Периодът се характеризира и с масовата поява на 

видео къщи и видеотеки, които имат за цел разпространението на 

филми. Видео разпространението автоматично води до отварянето 

на студиа за дублаж. Създават се частни студиа, обслужващи 

отделни видео къщи и кабелни канали, а по-късно и ефирните 

телевизии. Обемът на една рецензия не позволява изреждането на 

големия брой студиа (особено на територията на София). Те са 

подробно описани в дисертационния труд и в това отношение той 

също има стойността на ценна информация, която може да бъде 

ползвана от специалисти и любители. 

 Глава трета е озаглавена „Методологически елементи при 

обучението на студентите-актьори по дублаж". мисля, че това е 

най-приносната разработка в дисертационния труд. Може само да 

се съжалява, че изложението е толкова лаконично и скромно по 

обем. При липсата на натрупан опит и изградени традиции в това 

обучение, един по-подробен анализ не само на „елементите“, а 

на цялостната педагогическа практика на автора на дисертацията 

би бил изключително полезен. Надявам се, че това ще бъде 

основна цел на следващ труд, посветен на обучението по дублаж 

в НАТФИЗ. 

 Най-напред авторът спира вниманието си на базисните 

елементи при овладяването на дисциплината: правоговор, дишане, 

тембър на гласа, четене, интерпретиране. Всеки от елементите е 

придружен от кратка характеристика, включваща специфичните 

изисквания, които дублажът предявява към актьорите. Подчертано 

е, че придобиването на знания и опит в тази област ще има за 

резултат формирането на изпълнители с добра дикция, поставен 

глас, перфектен правоговор, образно, емоционално, ваздействащо 

слово и умения за изграждане индивидуалния образ на 

озвучавания персонаж.  

 Заниманията авторът обособява в два раздела: теоретичен и 

практически. 

В теоретичния раздел главната цел е студентите да се 

запознаят със спецификата на отделните професии, които 
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изграждат сложната структура на дублажния процес; да открият 

разликите между видовете дублаж и основните начини за работа в 

тях. В този етап на обучението, освен теоретични лекции, е 

включено четене на текстове от документални филми, 

художествени текстове и на преводи на игрални филми и сериали. 

Практическите занимания запознават студентите с всичко, 

което е свързано със звукозаписния процес в работен аспект. 

Насочеността на първите практически занимания е овладяването 

на три изключително важни компонента: правдивост, ангажираност 

и възбуждане на емоция. 

Следва четене на документални и игрални филми и сериали в 

процес на запис. 

Финалният етап на обучението е озвучаване на откъс от 

филм. 

В заключителната част на трета глава е подчертано, че 

теоретичните и практически занимания по дублаж формират у 

студентите умения и навици, които имат базисно значение за 

тяхната бъдеща професия: точност и отговорност; толерантност 

към колегите; хигиена на гласа; стремеж към непрекъснато 

самоусъвършенстване. 

Глава четвърта е озаглавена „Видове разделения на дублажа 

и методология на работните процеси“. Това е най-подробно 

разработената част от дисертационния труд. Очевидно тук е 

отразен богатият опит на автора като режисьор на дублаж и 

мениджър на дублажния процес. 

Анализиран е методът Nachsinchron в последователната 

поредица от работни дейности, които го образуват. При този 

метод се съхранява оригиналната фонограма на текста и върху 

нея се наслагват гласовете на дублиращите актьори. Първият 

етап от работата безспорно е преводът на текста. Подчертано е, 

че той е един от най-важните фактори за успешното озвучаване и 

във връзка с това се изтъква значението на професионалните 

качества и умения на преводачите. Формулирани са основните 

изисквания, без които работата по следващите процеси би била 

трудна, а в някои случаи и невъзможна. 

Следващият етап е редакцията. Става въпрос за особен вид 

редакторска дейност, чиято цел е максималното придържане към 

оригинала, съхранението на автентичността му и като 

художествено ниво, и като естетическо въздействие. 

 Следва най-прецизният етап от обработването на текста 

– укладването (в разработката е подробно разяснено 

съдържанието на този термин). 
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Изводът, направен от автора е, че ако тези три компонента 

са синхронизирани и прецизирани, актьорите могат много по-

успешно да разчитат и осмислят текста. 

По-нататък в дисертационния труд са изложени 

структурирането и методологията на работния процес (кастинг на 

актьори, насрочване на дати за запис, дублиране на филма, 

мишунг). 

Недостатък на дублирането чрез Nachsinchron е 

обединяването на една визуална даденост с друга темброва 

природа. 

Този метод се използва главно в художествените жанрове. 

Voice over е характеризиран като опростен начин на 

дублиране, при който фонограмата на филма се подтиска и върху 

нея се наслагва преведения текст, изпълнен от актьори. Като 

едно от основните различия между двата метода е посочен броят 

на озвучаващите актьори и озвучаваните персонажи. При 

документални филми и предавания озвучаването може да бъде 

изпълнено от един глас. При художествени филми, сериали и 

театрални постановки озвучаването е многогласово. В България 

се е наложила практиката в такива случаи да се използват 

максимум шестима актьори. 

И при voice over са проследени етапите на работния процес. 

Първият е преводът, следван от синхронизацията. Заключителният 

е редакцията, след която готовият текст се предлага на 

актьорите. 

В дисертационния труд е поставен специален акцент върху 

отговорността на режисьора на дублаж, свързана с подбора и 

разпределението на актьорите. Неговите умения трябва да му 

позволяват да постигне такъв баланс на актьорските гласове, 

който ще гарантира максимално приближаване до емоционалното 

ниво и тембровата характеристика на оригиналните гласове. 

Работата на актьорите по време на дублаж изисква 

изключителна концентрация на творческата енергия поради 

синхронизацията на няколко дейности: гледане, четене, слушане, 

изговаряне, актьорска интерпретация. Тази сложна колаборация 

предполага не само професионални умения, но и талант. 

Крайната цел на процеса на дублирането е записът да бъде 

еквивалентен на оригинала, за да може художественият замисъл, 

заложен от създателите му, да достигне до зрителите и 

максимално да им въздейства. 

Глава пета. Авторът доказва, че дублажът е не само 

технически, а и творчески процес. Основният му аргумент е, че 

само чрез гласа си актьорите изграждат сложни психологически 
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образи и човешки взаимоотношения. И когато дублираният 

кинопродукт има съвместимост с оригинала, с цялостното му 

съдържание и хармония, той е не само полезен, но и необходим. 

Защото помага да се социализират определени групи от хора, 

подрастващото поколение да бъде възпитавано в духа на високи 

морални ценности, а за зрителите да стават достъпни нови 

светове и култури. 

В заключението са поставени някои въпроси, произтичащи от 

образователната, социалната и политическата значимост на 

дублажа. Основните сред тях са: как да се повиши творческата 

същност на дублажа за сметка на финансовите параметри; как да 

се активизира зрителската критичност, превръщаща се напоследък 

в безразличие и апатия. Разбира се, една научна разработка 

едва ли би могла да отговори самостоятелно и категорично на 

тези въпроси. Те по-скоро биха могли да се превърнат в предмет 

на обществена дискусия. Но самият факт, че са ясно и точно 

формулирани от автора е безспорен плюс за стойността на 

дисертационния труд. 

Моята оценка за труда, въпреки някои критични бележки, е 

категорично положителна. Два са неговите основни приноси: 

1. Авторът „извежда на светло“ процеси и дейности, които 

са непознати за широката зрителска аудитория, свикнала 

да възприема преведения кинопродукт като готова 

даденост. Това определя познавателната стойност на 

разработката. 

2. Макар и без достатъчно задълбочен анализ на личния 

педагогически опит на автора, все пак са убедително и 

последователно изложени основните елементи на 

обучението по дублаж за актьори. Доколкото ми е 

известно това се прави за първи път в театралното 

образование. 

Убедено гласувам с „Да“ за присъждането на образователната 

и научна степен „Доктор“ на кандидата Красимир Илиев 

Куцупаров. 

 

       Проф. Димитрина Гюрова 

 


