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Становище 
 

към дисертационния труд за присъждане на образователна и научна  

степен „ДОКТОР“ на 

  

 Валерия Крачунова-Попова 

 на тема 

 

 ЗВУКЪТ В ДОКУМЕНТАЛНОТО КИНО 

 

от доц. Димитър Венцеславов Василев, доц. в НБУ 

 

 Целта на дисертационния труд на кандидатката за присъждане на образователна и 

научна степен „доктор“ – Валерия Крачунова-Попова е да се направи изследване на на-

чина на изработване на звука в документалното кино, като основната задачата е да бъдат 

изведени, някои важни проблеми и принципи, при изграждането на пълноценна и хомо-

генна звукова среда за документалния филм. В изследването се прави хронологичен прег-

лед на звуковите технологии, и се извършва анализ от гледна точка на използването на 

звука на избрани документални филми, и на личния опит на докторантката в областта на 

звукорежисурата за документално кино. 

 Чрез задълбочен и критичен анализ на един обстоен преглед на изграждането на 

звуковата картина в кинодокументалистиката е вплетено създаването, развитието и пос-

ледните тенденции в звукозаписната техника, съпровождаща изграждането на фонограма-

та в киното, и в частност – документалното кино. Представени са много способи и микро-

фонни техники при звукозаписа на терен, които изпълняват необходимите критерии за 

пространствен звук. Като пожелание в изложението е да се включат и по-нови микрофон-

ни системи за съраунд, които вече се използват в документалната радиодраматургия и ки-

нодраматургия и са необходим компонент в новите формати за пространствен звук.  
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Посочени са хронологично и са разяснени форматите за пространствен звук в кино-

то, които се прилагат успешно и в документалното кино. Считам, че този преглед на фор-

матите, е също принос на дисертационния труд. 

Обърнато е особено внимание и на останалите компоненти в звуковата картина на 

документалното кино – музиката и звуковите ефекти, като се прави подробно разясняване 

на тяхното включване и участие в основния документален разказ.  

Разгледани са подробно технологичните етапи при създаването на звука на доку-

менталния филм: предпродукция, продукция и постпродукция, които са представени на 

базата на големия опит на авторката при осъществяване на кинодокументалистична про-

дукция.  

Прегледът и анализът на звука на голям брой документални филми от световната 

класика и на емблематични филми от българската кинодокументалистика е направен с 

пестеливи средства, но е точно и конкретно изяснен с верен, в научно-терминологично 

отношение език. Текстът е увлекателен и много приятен за прочит, и има голяма художес-

твено-литературна стойност. 

Използван е много богат научен материал, както от различни автори на публикации, 

така и от интересни сайтове, публикувани в интернет. 

 Изследванията и анализите са направени задълбочено, научнообосновано и читате-

лят може да придобие една широка представа за трудния път на изграждането на звуковата 

картина в документалното кино, така че тя да бъде убедителна, реалистична и с голямо 

емоционално въздействие у зрителя. 

Считам, че представянето на различните звукови технологии при изграждането на 

звуковата картина в кинодокументалистиката, и направените изследвания и анализи в ди-

сертационния труд на Валерия Крачунова-Попова имат сериозна научна стойност, което 

дава основание на авторката да бъде присъдена образователната и  научна степен „Док-

тор“. 

Гласувам с ДА. 

 

30.08.2013 година.      доц. Димитър В. Василев 


