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Докторантът  и  автор  на  настоящата  дисертация  Валерия  Крачунова-Попова

завършва музикалното училище в София и след това НМА със специалностите

„Звукорежисура“ и Музикална педагогика“ и степен бакалавър, след това СУ със

специалност „Музикални компютърни технологии“ и степен магистър, специалира

композиция  в  НБУ.  Има множество  и  награди  и  престижни  номинации и  като

звукорежисьор, и като композитор. Но най-впечатляващта е нейната филмография



– над десет продукции, в които Валерия участва като композитор на музика, и над

сто и петдесет! заглавия, над които тя работи като звукорежисьор. Само това е

достатъчно  за  да  илюстрира  респектиращата  компетентност  и  експертиза  на

докторанта  в сферата на филмовия звук.  В допълнение трабва да се подчертае

нейната висока и призната квалификация като музикант и композитор – абсолютно

задължително  условие  за  изграждане  на  добър  специалист-звукорежисьор.

Валерия  Крачунова  –  Попова  е  изключетелн  специалст  с  много  широка

компетентност,  покриваща  всички  етапи  от  изработката  на  филмовия  звук.

Еднакво  добре  владее  както  техническите  и  технологични  подробности  на

„занаята“,  така  и  в  художествено-творческите  проблеми  на  концептуално,

композиционно  и  естетическо  ниво.  Самата  тя  успешен  композитор  и

изключителне  пианист  с  висше  музикално  образование,  Валерия  притежава

уникално съчетание на научни и художествени познания, творческа инвенция, и

задълбочена аналитичност на научното осмисляне и интерпретация.

Представеният  пред  уважаемото  жури труд се  явява  синтез  на  дългогодишната

звукорежисьорска работа на Валерия Крачунова-Попова, и обобщение на нейния

огромен  опит.  Същевременнто  това  е  задълбочено  изследване  и  сериозно

аналитично съчинение с висока научна и педагогичеста стойност. Дисертацията е

в обем 178 страници, и включва увод, три глави, заключение, шест приложения,

библиографска  и  филмографска  справка,  и  накрая  азбучен  показател  на

използваните термини и съкращения. 

Уводът, макар и крайно лаконичен, формулира точно поставената задача – „...да

бъдат  изведени,  някои  основни  проблеми  и  принципи,  при  изграждането  на

пълнокръвна и хомогенна звукова среда за документалния филм”(стр.3). Посочен е

и методът на организация, стоящ в основата на стуктурното изграждане. Анализът

на  повествованието  показва,  че  и  двата  аспекта  са  защитени  и  осъществени

адекватно.

Първа  глава  очертава  научно-технологичния  хоризонт  на  разглежданата



проблематика,  излага  основния  понятиен  апарат,  и  задава  базисните  рамки  на

разработвания предмет.   Разделена е на три подглави,  всяка от които разяснява

отделен  аспект  на  звука  като  физическо  явление,  психичен  феномен,

емектроакустически обект, и като част от филмовата реалност. 

Първата  подглава  представя калейдоскопична картина на  мненията  и  идеите  за

документален  филм,  концепциите  на  различни  творци,  школи  и  епохи.  Прави

впечатление  очевидната  противоречивост  на  изложените  доктрини,  както  и

липсата на авторска позиция относно дефиницията „документално кино“. Проучен

е  огромен  материал,  изследвани  са  трудовете  и  мнението  на  много  водещи

режисьори и творци.

Втората подглава е резюмирано представяне на основните физически параметри

на звука и техните субетктивни съответствия. Тук могат да отблежат някои дребни

неточности, (например гръмкостта – субективното възприятие за сила на звука – се

измерва с единицата фон – стр.13; затихването на сигнала с 60  dB  представлява

понижение на нивото един милион пъти – стр.15). Разгледаните психоакустични

закономерности на звука и слуха са точно представени и са изяснени в достатъчна

степен.  Поместени  са  кратки  обобщения  относно  електро-акустичните

преобразуватели,  принципите  на  функциониране  и  начините  за  приложение  –

израз  на  технологичната  необходимост  и  техническата  основа  на

звукорежисьорската професия. 

Третата  подглава  засяга  основните  елементи  на  филмовата  фонограма.

Изложението на  отделните съставни на филмовия звук е  съчетано с  конкретни

професионални  препратки  относно  начин  на  запис  и  обработка,  приложение

според определени функции, технология на изработване. Макар и по необходимост

картко,  изложението  е  логично  построено,  основателно  защитено  и  точно  в

смисъла на реално съответствие и функционална корелация. 

Втора глава носи заглавие „Развитието на звуковите технологии и приложението

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



работата със звука“. Тя може да бъде определена като хроника на филмовия звук в

комбинация  с  генеалогия  на  документалното  кино.  Като  особено  сполучлива

оценявам формулата,  въведена от докторанта при хронологичното проследяване

историята  на  звука и  технологията  в  киното,  при която  след споменаването  на

всеки знаков филм за съответния етап кратко семантично-морфологично сечение

на  творбата.  Редуването  на  лаконични  портрети-аналази  на  филмови  творби  и

епизоди от развитието на звуковата технология създава неповторимо усещане за

истинска  документална  кинематография,  поддържа  интереса  на  читателя  и

допълва органично кантината на изложението. Без преувеличение може ясно да се

види потенциалът на текста за създаване на стойностен и успешен документален

филм. Валерия Крачунова-Попова се доказва като увлекателен и умел разказвач,

майсторски  водещ  своите  читатели  сред  завоите  на  документалния  звуков

лабиринт. С нейна помощ аудиторията вниква отвъд очевидното, успява да зърне

разглежданите  примери  с  професионалното  око  на

режисьор/композитор/звукорежисьор/сценарист, наслаждава се на майсторството и

творческата  искра  на  всеки  от  филмите,  придобива  усещане  за  цялост  и

завършеност на възприятието.

Главата преминава  експресно по повърхността на историята и развитието на звука

в киното,  очертавайки изключително интересната и динамична картина на този

процес.  Разгледаните знакови филми жалонират етапите в  развитието на звука,

осмислянето  му  като  много  важна  част  от  екранните  изразни  средства,

притежаващ невероятно богат  потенциал,  и илюстрират влиянието на истински

гениалните  новатори  и  визионери  върху  цялостния  генезис  на  филмовия  звук.

Ясно личи вещина и задълбоченост в анализите на авторката, както и способност с

няколко щриха да се очертае сложен, изчерпателен и същностно значим паралакс.

Познанията  върху  музикалните  форми  и  структури,  и  върху  изграждането  на

музикалната тъкан като цяло, допринасят изключително много за богатството и

всестранната изчерпателност на аналитичната фактура. 



Развитието на българската филмова документалистика също е отразено обективно

спрямо  световната  динамика.  Музикалната  компетентност  и  образованост  на

авторката позволяват при анализа на звуковата тъкан и музиката на разглежданите

филми да се използват принципи и похвати от музикално-теоретичния арсенал на

учените – музиколози, което обогатява и задълбочава резултатите и изводите за

структурната  и  функционална  детерминанта  на  фонограмата,  като  често  се

разкриват  и  допълнителни  неочаквани  взаимовръзки  и  закономерности  дори  в

общия  филмов  наратив.  Повествованието  логично  води  към  навлизането  на

многоканални стандарти и в последствие революцията на цифровия звук. Реално

това илюстрира утвърждаване и усъвършенстване на концепцията за  обгръщащ

звук  (т.н.  Surround  Sound),  и  технологиите,  които  правят  възможно  неговото

осъществяване. В заключение за втора глава на дисертацията може да се отбележи,

че  тя  рисува хронологически  ясна,  технологично систематична  и  концептуално

пъстра картина на звука в киното и в частност в документалния филм.

Трета  глава  е  със  заглавие  „Специфика  на  звуковия  работен  процес  за

документалния  филм  в  различните  технологични  етапи  на  кинопроизводство”.

Този  раздел  синетзира  и  обобщава  огромния  опит  на  арторката  в  областта  на

филмовата  звукорежисура.  Главата  е  изцяло  технологично  насочена,  разглежда

детайлно и систематизирано всички етапи в работата по създаване на звуковата

фонограма, като е поставен акцент върху документалната конкретика. Тази глава

затвърждава  преназначението  на  труда  като  учебно  помагало,  и  като

професионален  справочник  на  звукорежисьорската  проблематика  при

филмопроизводство. Изчерпателно и точно са описани методи, подходи, проблеми

и работещи професионални решения. 

Отделните аспекти филмовия звук – пред-продукция, продукция, пост-продукция,

монтаж,  са  изследвани  в  дълбочина  и  подробности,  съответстващи  на

професионалните  стандарти.  Специално  място  е  отделено  на  дефиниране,

аргумеснация и обосновка на конкретни термини и похвати (напр. звукови ефекти,



параметри за настойка – стр129 – 130). 

Отделна подглава  е  посветена на смесването на филмовия звук – един от най-

важните елементи на филмовата звукорежисура. 

Заключението  на  дисертацията  е  изненадващо  кратко,  макар  и  напълно  точно,

конкретно  и  съдържателно.  Предвид  обработения  обем  информация  и

осъщественото изследване трудът би спечелил от по-обширно и  по-пространно

разгръщане на изводите и обобщенията в труда.

Формулираните приноси носят обективна издържаност и достоверна адекватност,

свидетелство за отлична авторефлексия на авторката.  

Интересно, но не максимално успешно решение представлява концентрирането на

илюстративния материал в приложенията. Това разбира се постига изчистване на

текста  и  възможност  за  диференциране  на  читателите  с  презумпция  за

преимуществено  професионална  аудитория.  Приложения пет  и  шест  служат  на

същото предназначение и осигуряват допълнителни технологични разяснения за

съответната категория читатели. 

Най-важното  в  представения  труд  е  наличие  на  анализи  и  обобщения,

задълбоченост и всеобхватност на работата, информацията не само се излага, но се

обработва,  синтезира  и  анализира,  и  се  правят  изводи  и  заключения  в

професионален аспект.  Основно достойнство на труда е неговата практическа и

педагогическа стойност, както и същността му на синтез и обобщение на огромния

практически  опит  на  авторката.  Няма  нищо  умозрително  или  абстрактно

теоретично  в  разработката  –  Валерия  Крачунова-Попова  представя  пред  нас

абсолютно обоснован, откровен и преживян от първо лице текст, квинтесенция на

дългогодишния  й  опит  като  филмов  звукорежисьор,  музикант,  изпълнител  и

композитор.  Налице е  полезно и изчерпателно пособие,  което ясно и подробно

разяснява  технологичната  последователност  и  професионалните  тънкости  на

„занаята“,  предлага  ясни,  точни  и  гарантирано  „работещи“  решения  на

характерните звукорежисьорски задачи. Това се допълва и от повествованието в



първо  лице,  запознаващо  читателя  с  осъществяването  на  конкретни

професионални задачи от самата авторка (напр. Стр123). 

С  оглед  на  резултата  и  съдържанието  на  дирсертацията,  на  представената

филмография и демонстрираните знания, задълбоченост и компетентност може да

се твърди с увереност, че основната поставена задача е реализирана в максимална

степен.  Убедено  предлагам  на  уважаемото  жури  да  присъди  на  Валерия

Крачунова-Попова  образователната  и  научна  степен  „доктор“  въз  основа  на

представения труд.

София, Август 2017 доц. д-р Павел Стефанов 


