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С Т А Н О  В И Щ Е 
от проф. д-р Станислав Семерджиев 

 
за  дисертационния труд на Красимир Илиев Куцупаров 

ФИЛМОВИЯТ ДУБЛАЖ КАТО СЪЩНОСТ И СРЕДСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ  
 
Дисертационният труд „Филмовият дублаж като същност и средство за комуникация” е 
първият български научен труд, който разглежда същностната характеристика на 
дублажния процес и насочва вниманието към обществения смисъл, необходимост и 
значение на тази професия. Личностно и творчески ангажирано Красимир Куцупаров 
търси чрез научния и педагогическия си опит да предложи защита на високия 
професионализъм в дублажа и съпътстващите го професии. Дългогодишният му 
професионален опит в разглежданата област е задължителна и подпомагаща 
изследването предпоставка, която му позволява лесно да премине от емпиричното 
към научното познание, а оттам и към преподавателската професия.  
 
Целта на този труд не е да обхване и анализира всичко, свързано с дублажа, а да се 
систематизира, да се разсъждава и да се споделя опита на Красимир Куцупаров като 
актьор, озвучаващ филми, видео и аудио реклами; като режисьор на филмов и 
телевизионен дублаж и на рекламни видео и аудио клипове; като преподавател-
доайен на първата и единствена засега дисциплина „Дублаж” в България (в НАТФИЗ 
„Кр. Сарафов“ от 2006); и не на последно място като мениджър на дублажния процeс в 
четирите ефирни Български телевизии БНТ, БТВ, НОВА и ТВ7, както и в почти всички 
звукозаписни студиа в страната, осъществяващи дублаж.  
 
Именно заради изброените причини, предизвикателствата пред докторанта при 
структурирането на текста, при подбора на исторически източници (които са оскъдни и 
хронологично необработен), при прецизирането и обобщението на немалко устни 
доказателства за създаването и развитието на дублажа у нас (събрани от пионерите на 
дублажа в България), са били сериозни – и според мен Красимир Куцупаров достойно 
се е справил с тях. 
 
Глава 2, в която е направена хронология на историческото развитие на дублажа в 
България остава отворена за допълване на информация при последващо доразвиване 
на темата за филмовия дублаж.   

Глава 3 „Методологически елементи при обучението на студентите актьори по 
дублаж” носи личния принос на педагога Красимир Куцупаров, който накратко 
охарактеризира преподавателските етапи в подготовката на студента по дублаж.  
Респектиращи са възпитателните принципи, които докторантът цели да формира у 
студентите преди да са започнали професионалната си работа в дублажа, а именно: 
точност и отговорност, толерантно отношение към колегите, хигиена на гласа, 
непрекъснато самоусъвършенстване. Безспорно тези качества всеки студент трябва да 
възпита не само по дублаж, но и въобще по време на следването си. 
 
Глава 4 „Видово разделение на дублажа и методология на работните процеси” 
предлага по общодостъпен начин силно специализирана професионална информация. 
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Глава 5, свързана с изкуството на дублажа, представя гражданската и творческа 
позиция на докторанта, който последователно и убедително отстоява принципите си за 
професионализъм и безкомпромисност в качеството на изработвания художествен 
продукт.  

Заключението и изводите са закономерно свързани с липсата на стандарти, които да се 
следват,  спазват и защитават и да са част от културната политика на страната ни; с 
липсата на законодателна регламентираност, предприета от СЕМ; с липсата на 
зрителска критичност, както и безотговорността на мениджърските звена в 
телевизиите, които допускат понижаване на качеството на дублажа и поставянето му в 
крайно неизгодно и унизително положение; с липсата на обучение на професионално 
подготвени кадри в дублажа, който се обслужва от различни строго профилирани и 
специфични професии.  
 
Извеждането на осемте приноса на този научен труд полагат основите на бъдещи 
изследвания и систематизиране на процесите, обслужващи дублажа. 
 
Като недостатък на текста бих изтъкнал известното дебалансиране на вътрешното 
съотношение между подтемите. Например, не би трябвало толкова пространно да се 
отделя внимание на аудиовизуалния превод, както и поравно да се разглеждат трите 
основни начина на работа: субтитри, дублаж и симултанен превод. Това малко размива 
фокуса на изследването, чиято основна задача би трябвало да бъде изясняването най-
вече на предимствата и недостатъците на дублажа и функцията му спрямо останалите 
елементи от представянето на екранния продукт пред зрителя. Но това е нормален 
недостатък при всеки първи научен текст на автор, и особено в ситуация, в която се 
пробива пъртина в цяла научна област. 

Вследствие всичко казано до тук, изразявам категоричното си становище, че трудът на 
докторанта Красимир Куцупаров напълно отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и 
Правилника за неговото прилагане и гласувам с „ДА‘ за удостояването му с 
образователна и научна степен “Доктор”. 

        

 
 
проф. д-р Станислав Семерджиев 
 
01.09.2017   

 
 


