
 

 

 

 

 

 

 

 

СТАНОВИЩЕ 

За 

дисертационния труд на 

КРАСИМИР ИЛИЕВ КУЦУПАРОВ 

за присъждане на образователната и научна степен “ДОКТОР” 

 на тема: “ФИЛМОВИЯТ ДУБЛАЖ КАТО СЪЩНОСТ И СРЕДСТВО ЗА 

КОМУНИКАЦИЯ” 

От 

проф. Д-р Емилия Ангелова – Петкова 

кат. “Сценична реч” при НАТФИЗ “Кр. Сарафов” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 “Основната причина за написването на този труд е желанието ми, 

разкривайки същността и спецификата на дублажа, да покажа, че това е една 

напрегната и често неоценена професия...” Така докторанта Красимир Илиев 

Куцупаров започва своята дакторска дисертация на тема: “ Филмовият 

дублаж като същност и средство за комуникация”. 

 Едва ли си е давал сметка, колко ценен и навременен е всъщност 

предлагания научен труд! 

 Ценен – преди всичко, че това е първото сериозно научно изследване и 

анализ на процесите, свързани със същността и спецификата на дублажа във 

всичките му разновидности. 

 Навременен – тъй като днес не бихме могли да се представим киното и 

телевизията без дублажа! Той навлиза в нашия бит като нещо естествено, 

необходима, с цел да достигне изкуството до зрителя. Всъщност, до голяма 

степен, киното дължи своята демократичност именно на дублажа. 

 Това е само една от причините да дам висока оценка на разглеждания 

дисертационен труд. А може би, на първо място трябва да отбележим, че това 

е първото  и за сега единствено в тази сфера изследване в България. 

 Достойнствата на труда са в няколко посоки: 

1. Куцупаров е първият, който събира и хронологически подрежда 

историческите факти, свързани с дублажа в българското кино и 

телевизия.  

2. Трудът му има и своеобразна познавателна стойност в разязняване на 

терминологията, спецификата и понятийността, свързани с дублажа. 

Той разглежда много професионално видовете дублаж – 

надсинхронвойсовър и др. 

3. Ценен аспект в труда е и факта, че разглежда дублажа като социален, 

психоогически и естетически феномен, т.е. той не се ограничава в 

чисто техническите параметри на дублажа, а разкрива дълбоката 

социална и идеологическа значимост на дублажа днес. Това обяснява 



твърдението на автора, че дублажа е “не само необходим, но и 

задължителен при съвременното киноразпространение”. 

4. Най-интересната, според мен, като педагог по сценична реч е трета 

глава: “Методологически елементи при обучението на 

студентитеактьори по дублаж”. Тук той с основание отбелязва 

необходимостта от специално обучение на актьорите, съобразено със 

спецификата на дублажа. Това е нещо съвсем ново и затова смятам 

този труд за принос в педагогическата практика на НАТФИЗ, още 

повече, че той е резултат от дейността на Куцупаров като действащ 

режисьор по дублажа. Той умело съчетава практическите с 

теоретичните умения и познания в педагогическия процес. А това 

смятам, че е много ценно, защото това е и “първата методология на 

обучение, извлечена от практиката на дублажа в България” 

(Куцупаров). 

Разглеждам дисертационния труд и като “наръчник” за режисьора, тъй 

като съдържа ценни указания за целия процес в дублажа, което е 

изключително важно за режисьорските умения и компетентност. Тук е 

мястото да отправя една препоръка към автора – да бърне по-голямо 

внимание и място в подготовката на режисьорите на дублажа към тяхната 

професионална квалификация, защото качеството на организацията и 

крайния продукт в дублажа е до голяма степен тяхна отговорност. 

Разбирам, че Куцупаров е искал да обхване целия процес – технически, 

организационен и художествен. В труда това усилие присъства, но донякъде 

го ощетява, тъй като в подобен труд не е възможно да бъдат разгледани 

задълбочено всички аспекти на този процес. С това се обясняват и някои 

пропуски, но се надявам, че той няма да спре до тук, тъй като е положил 

началото и смятам, че е длъжен да доведе нещата до край. 

Куцупаров е единствения професионалист преподавател по дублаж в 

България, който изгражда методология за подготовка на актьори за дублаж. 



Голяма роля за неговите резултати играе актьорското му образование. Това е 

базата за педагогическата и режисьорска дейност. Той доказва в практиката 

си, че всички закони, валидни в сценичната реч, са и в основата на речта в 

дублажа. 

Високо оценявам резултатите от практическата и теоретична работа, 

описани в труда. Те са убедителни, защото цялата му методология е 

изградена и осмислена в практиката. И като знаем колко оскъдна е 

литературата в тази област- значимостта на дисертацията се увеличава. 

Куцупаров поставя един много интересен въпрос – за бъдещето на 

дублажа и участието на “живия” актьор в него. Той се пита дали занапред, с 

развитието на технологийте, дублиращите актьори няма да бъдат излишни? 

За сега, обаче, той е убеден, че “актьорското присъствие и гласовата игра са 

неизменно удоволствие за зрителя, което не може да бъде подменено с 

технически средства” (110 стр). 

В това виждам  и мотивацията на автора да отдаде цялата си енергия на 

това изкуство, плод на което е и обсъждания докторски труд. 

Куцупаров постави началото и това е неговият най-голям принос! 

Категорично заставам зад докторската дисертация на Красимир Илиев 

Куцупаров “Филмовият дублаж като същност и средство за комуникация”. 

 Гласувам  с ДА. 

 

 

 

 

Проф. Д-р Емилия Ангелова - Петкова 


