
   СТАНОВИЩЕ  

от професор-доктор Светослав Овчаров 

НАТФИЗ „КР. САРАФОВ” 

 професионално направление 8.4, театрално и филмово изкуство 

за представения от Валерия Крачунова - Попова дисертационен труд  

„Звукът в документалното кино” 

 

Представеният от г-жа Попова труд е в обем от 184 стандартни 

машинописни страници, съдържа подробен справочен апарат, 

филмография и списък на ползваната литература. Като обем, 

разработка, структура и форма трудът отговаря на изискванията на 

закона за хабилитационен труд.  

 

Мнозина учени са се трудили по „обработването” на теоретичното 

поле на българското документално кино. Там личат усилията на 

проф. Любомир Халачев и проф. Емилия Стоева, на Маргита 

Съръиванова. Полето на съвременната българска теоретична 

литература в областта на екранния звук е почти неразорано. Минал 

е през това поле „плугът” на проф. Венелин Грамадски, с неговото 

изследване „Невидимият компонент на филма”; проф. Неделчо Милев е 

забил своите жалони с „Теория на елементите в киното”; неколцина 

изследователи са го „картографирали” (проф. Божидар Манов с 

„Политики на историята в ХХIвек”  и проф. Владимир Игнатовски с 

”Как попкорнът измести фъстъците”). Полето на теоретичното 

исмисляне на звука в документалното кино все още очаква своята 

„дълбока оран”. Трудът на Валерия Попова е призван да бъде този 

„трактор”, който трябва да нагази в това поле и да го преобърне. 

Изследването започва с формулиране на философско – естетическите 

понятия, който задават параметрите на приложното поле на 



дисертацията. Дисертантът скрупульозно разработва определенията 

на базовите понятия в документалното кино, във физическата 

природа на звука и в основните елементи на звуковата фонограма. 

Тъй като в българската научна литература за кино не ми е позната 

подобна систематизация на понятията, трудът на г-жа Попова трябва 

да събере за пръв път на едно място понятия от физиката, 

звукотехниката и естетиката и да намери пресечната им точка в 

приложението им в документалното кино. Тя го е направила с 

прецизност, подходяща за човек на точните науки, но и с 

артистична елегантност. В изложението е спазена подходяща научна 

мяра, която му придава стегнат и на места дори строг, суховат 

вид. Трудът на звукорежисьора в киното е непрекъснато балансиране 

между техниката и артистичността. Научният текст на Валерия 

Попова се движи в същата спирала: непрекъснато се приближава до 

изясняването на техническите понятия и веднага след това се 

отдалечава, за да осмисли тези факти от гледна точка на 

артистичното им приложение. По такъв начин проблемът за звука в 

документалното кино е обхванат в цялостния му вид. Формулираните 

в началото на изследването цели се преследват систематично в 

избраната от автора стилистика.  

Втората част на труда проследява развитието на звуковите 

технолигии и едновременно с това ни предлага анализи на конкретни 

документални филми, създадени в различни години и с различни 

технологични изисквания. В текста са анализирани голямо 

количество филми от световната и българската история на 

документалното кино. Много от тези филми са отдавна станали 

христоматийни примери. Анализът на г-жа Попова предава на тези 

филми ново и съвсем неочаквано тълкувание. Анализът на звуковата 

партитура на филми като „Обикновен фашизъм” или „Триумф на 

волята” разкрива неподозирани дълбочини в тези познати на 

професионалистите до последния къдър филми. Като музикант 



дисертантът поставя съвсем неочаквани акценти. Ще си позволя един 

цитат от анализа й на филма „Триумф на волята”: „Интересно 

монтиран е епизодът със  заря – клипов монтаж, като всеки отделен 

фойерверк встъпва със силното време на музиката, която звучи.”(стр. 

45). Признавам си, знам филма наизуст, но никога не се бях замислял, че 

взривовете на фойерверките са винаги на силно време!  

Третата част на дисертацията анализира производствените етапи на един 

документален филм от гледна точка на работата на звукорежисьора. Към 

проблема е подходено прагматично, с необходимото отчитане на 

„подводните камъни” на всеки един етап. Анализирани са типични и 

кризисни ситуации, предлагат се различни решения в зависимост от 

конкретните условия. Тъй като в началото на своята работа дисертантът е 

приел, че в съвременното документално кино границите между „чистата 

документълност” и игралното кино се размиват, анализите  често навлизат 

и в природата на звука на игралното кино (например в изложението на 

приложението на нахсинхронните („фолей”) ефекти). В съвременния свят на 

преливане на видовете кино, тези разсъждения са логични, навременни и 

премерени.  

Анализът на труда на колегата Попова ме карат недвусмислено да 

твърдя, че той е разработен самостоятелно. Тъй като сам научен 

ръководител на дисертанта, познавам пътя на появяването на този 

текст. В неговата подготовка колегата Попова извърши сериозна 

събирателска и изследователска работа. Като пример за осветляване 

на почти непознати факти мога да приведа анализа на звуковата 

партитура на филма „Сол”(реж. Едуард Захариев). В процеса на 

изследване г-жа Попова е открила, че има два варианта на звука на 

филма, а след това внимателно анализира приликите и разликите на 

двете фонограми. Този филмов феномен – наличието на две фонограми 

на един и същ филм, води до интересни изводи както в естетически, 

така и в чисто исторически план.  

Няма никакво съмнение, че за г-жа Попова това е преживян и личен 

текст. Демонстрирано е сериозно познаване на проблема, както и 



привличане на внушително количество доказателствен материал. На 

практика филмите, които се споменават в текста, покриват цялата 

история на киното от немия период до наши дни. Цитираните филми и 

научни изследвания издават филмовата ерудиция на автора. 

Цитираната литература е с най-разнообразен произход. Засегнати са 

както класически автори, така и такива от много по-ново време. 

Цитиранията, които съпътстват текста, са коректни, винаги в 

контекста на изследвания проблем. Много често цитатите влизат в 

полемика един с друг, като се обогатяват именно чрез своята 

контрапунктност(напр.на стр 6,7,8).  

Дисертацията има поставени ясни цели. Средствата за тяхното 

постигане са конкретни и функционални. Изводите, които 

дисертантът прави са обосновани и логични.  

Приносните моменти в представения от г-жа Попова труд са точно и 

лаконично формилирани: 1.За първи път се прави систематичен 

преглед на етапите в производството на документалното кино през 

призмата на работата със звука.  

2. Извършени са множество анализи на документални филми от 

българската и световната история от гледна точна на звуковите и 

музикалните им решения, което представлява нов подход в 

осветляването на тези филмови факти.  

3. Осмислена е по нов начин работата на звукорежисьора в 

документалното кино в светлината на най-съвременните технологии в 

областта на звукозаписа, смесването и мастерирането на филмите. 

 

Смятам, че дисертационният труд на г-жа Попова може да се 

превърне в чудесно помагало в учебния процес в Академията. Като 

препоръка за евентуална бъдеща работа по издаването на 

дисертационния труд, бих препоръчал на колегата Попова да не 



страда от излишна скромност, а по-смело да се позовава на личния 

си опит като звукорежисьор. Разрешаването на различни казуси в 

зависимост от конкретната драматургия, актьорски стил на 

поведение,режисьорски почерк или продуцентски изисквания ще 

обогати теоретичната обосновка и ще даде още „жива плът” на 

разсъжденията й. 

С удоволствие участвах като научен ръководител в работата по 

създаване на труда на г-жа Попова. Без да е пресилено мога да 

кажа, че тя беше образцов докторант: спазваше всички срокове, 

изпълняваше задълженията си към Академията за педагогическа 

практика. Работата й по този труд я вкара надълбоко в живота на 

академичната общност на НАТФИЗ „Кр.Сарафов”. От собствен опит 

знам, че този, който веднъж е нагазил в полето на научния труд 

трудно се отказва. Имаше стар анекдот, в който се казваше, че 

службата на матросите във флота е тежка, но в замяна на това е 

дълга. Ако трябва да го перифразирам то той ще прозвучи така: 

„Теренът на научната работа е тежък, но в замяна на това – 

безкраен.”  

В заключение искам да подчертая, че г-жа Попова е написала 

интересен и задълбочен труд, който разкрива дълбочините на 

природата на звука в документалното кино.  

Качествата на теоретичния труд „Звукът в документалното кино” ми 

дават всички основания да гласувам с „Да” за присъждането на г-жа 

Валерия Крачунова - Попова на научната и образователна степен 

„доктор”. 

София 1 септември 2017 г   проф., д-р Светослав Овчаров 


