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 Представената дисертация е структурирана с увод, пет глави, 

заключение и изводи. Тя включва подробна библиография и два примерни 

варианта на заглавни страници и преводи. Като обем и характер на 

изложението трудът отговаря напълно на изискванията за дисертационен 

труд. Разглежданата от автора тема е с подчертана приложна значимост.  

Тя засяга задълбочено и всестранно проблеми, свързани с комуникацията 

с филмовото и телевизионно богатство на света, което за нас, българите, е 

от особено значение, като се има предвид, че внушителният обем на 

вносната продукция, с която ежедневно се срещаме, е изцяло 

чуждоезична. Всичко това придава на дисертационния труд безспорна 

актуалност. 

 Считам за съществено обстоятелство, че авторът е активно свързан 

за продължителен период с проблематиката, която разглежда – като 

актьор, режисьор и преподавател. От това обстоятелство в 

дисертационния труд произлизат наблюдения, анализи и изводи, които 

вече са проверени от самата практика и представляват споделен  безценен 

личен опит.  

Особен интерес в увода и първата глава – „Дублажът – социален, 

психологически и естетически феномен“ представлява очертаването на 

предимствата и отрицателните страни съответно на субтитрирането и 

дублажа, както и факторите, които са били водещи за предпочитанията 

между единия и другия метод в различните страни на света. Наред с чисто 



икономическите, в някои исторически периоди идеологически фактори и 

национална културна политика, особен акцент Куцупаров поставя върху 

значението на националната психология, както и на силното влияние на 

телевизията за промяна на стереотипи в този процес. 

 Оценявам като значима проучвателната работа, извършена от 

автора по систематизирането и хронологичното подреждане на всички 

факти свързани с появата и развитието на дублажа в България до наши 

дни. Най-после е отделено заслужено място на хората – режисьори, 

артисти, звукорежисьори и преводачи – свързали имената си с тази 

дейност, като същевременно е направена компетентна оценка на техния 

индивидуален принос. 

В трета глава се предлага цялостна концепция и методология за 

обучение по дублаж, включваща базисни елементи, теоретични и 

практически занимания. От съществено значение са характеристиките, 

направени от автора за значението на интонацията при различните езици, 

за фразовото ударение и фонетичната цялост на фразата, за мелодичните 

и силови характеристики на звука. От особена важност е обстоятелството, 

че предложената система вече е прилагана, усъвършенствана и 

многократно проверена в практиката от самия докторант и  е съобразена с 

динамичните промени в съвременната технология. 

В четвърта глава са посочени особеностите, свързани с постигане на 

максимален художествен резултат при voice-over и Nachsynchron. В тази 

глава особено силно впечатление прави много рядко срещаното в отделни 

публикации съпоставяне на метода на синхронното снимане и вторичното 

/допълнителното/ озвучаване на вече заснетия материал. Много прецизно 

са изтъкнати водещите принципи за направения избор. Това, което 

заслужава внимание е, че авторът има смелостта да не абсолютизира 

синхронното снимане като постигащо единствено правдивост и 

достоверност, въпреки авторитетните защитници на този метод. Той 

аргументирано посочва и художествените достойнства на допълнителното 

озвучаване и изтъква правото на избор на режисьора. 

Като приемам за безспорни посочените от автора приноси, искам да 

подчертая значимостта на обстоятелството, че за първи път се прави 



цялостно и всестранно изследване на всички процеси, свързани с 

осъществяването на комуникацията на произведенията на филмовото 

изкуство със зрителите, които не владеят езика на оригиналната творба. 

Безценни са практическите препоръки на автора към режисьорите 

на дублажа, актьорите, звукорежисьорите, преводачите за избягване на 

най-често срещаните грешки, които водят до снижаване качеството на 

дублажа. 

Трудът респектира с уважението, което авторът проявява към 

оригиналната кинотворба – обект на дублаж и задължението, което 

екипът, осъществяващ дублирането й, трябва да има, за да се запазят 

нейните качества и особености – „Дублажът е добър, когато зрителят 

забравя за съществуването му“. Цитирам тази мисъл от дисертационния 

труд, защото тя най-точно отразява  веруюто на автора. 

Считам за достойнство на работата на Куцупаров, че във всички 

глави като червена нишка се утвърждава, че успешният дублаж съдържа 

качества, присъщи на истинското изкуство. 

Между бележките, които имам, бих посочил:  

1. Наличието на едно-две повторения; 

2. Многогодишната съпричастност на автора към темата и 

изстраданото му усилие за достигане на съвършенство във 

дублажа вероятно е причина за известно отклонение от 

академичния стил на изложението в заключителната част на 

труда в едно емоционално-публицистично откровение, където 

„атакува“, „недоумява“, „призовава“ към по-отговорно 

отношение към проблемите на дублажа. 

3. Очевидно по невнимание на 31 стр. е изпуснато твърдението, 

че „...без дублаж съвременното киноразпространение е 

немислимо“. 

Направените несъществени бележки в никакъв случай не нарушават 

изцяло положителното ми отношение към хабилитационния труд на 

Красимир Куцупаров и неговите безспорни качества. 



Въз основа на всичко гореизложено най-убедено препоръчвам на 

специализираното научно жури при НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, факултет 

„Екранни изкуства“, катедра „Филмова и телевизионна режисура и 

анимация“ да присъди образователната и научна степен „доктор“ на 

Красимир Илиев Куцупаров. 

Гласувам с ДА. 

                                                  Акад.проф. Л. Стайков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


