
СТАНОВИЩЕ 

 

 

От доцент Костадин Бонев Костадинов, 

Югозападен университет „Неофит Рилски” Благоевград, 

Факултет по изкуствата, 

Катедра „Телевизионно, театрално и киноизкуство” 

 

за Валерия Крачунова - Попова  

за придобиване на образователната и научна степен „доктор“  

 

 

Дисертационният труд "Звукът в документалното кино" на Валерия 

Крачунова - Попова е предназначен за присъждане на 

образователната и научна степен „доктор“. Научен ръководител на 

труда е проф. д-р Светослав Овчаров 

 

Значимост на изследвания  проблем в научно и научно-
приложно отношение. 

 
Задачата не дисертационния труд „Звукът в документалното кино“  е 

да бъдат изведени някои основни проблеми и принципи при 

изграждането на звуковата среда като неотделим елемент от  

цялостната конструкция  на документалния филм. В хронологичен 

порядък се изследва развитието на звуковата технология и 

принципите за нейното приложение в избрани филми от световното и 

българското кино. Дисертационният труд представлява и обобщение 

на личния опит на докторанта в областта на звукорежисурата. 

  

Валерия Крачунова – Попова проследява еволюцията на 

художествения метод в звукорежисурата за документално кино, както 

и проблемите на комуникацията с основните му създатели. По този 

начин дисертационния труд се превръща в опит за осмисляне на 
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естетическите принципи на звукорежисурата на вече отминалия ХХ 

век и обемане в единно художествено цяло на теория и практики в 

кинопроцеса на България в началото на Новия век. 

 

Цели и задачи на дисертацията. 

Дисертацията е опит да се систематизират принципите за изграждане 

на единна звукова партитура в документалния филм, организирана на 

базата на цялостна, подчинена на глобалното филмово послание 

концепция. 

 

Структурно дисертацията закономерно следва зададената теза: от 

анализ на базовите понятия в документалното кино и фиксиране на 

основните елементи на филмовата фонограма, през исторически 

преглед на звуковите технологии и тяхното приложение в различни 

етапи от развитието на документалното кино, към специфичните 

особености на  съвременния звуков работен процес в различните 

технологични етапи на кинопроизводството.  

В главата, посветена на природата на документалното кино, 

докторантът анализира способността на документалния филм да 

наблюдава, но и да участва в наблюдавания процес – да фиксира 

събития, но и да създава ситуации, да отразява реалността, но и 

естетически да я интерпретира. Тезата е подкрепена с примери от 

основополагащи за документалното кино филми – „Нанук от Севера“, 

„Човекът с кинокамера“, „Берлин, Симфония на големия град“,  

„Рибарски лодки“. Особено внимание се обръща на избора на обекта 

за документално изследване и различните типове документално кино, 

които се получават в зависимост от този избор.  

 

Валерия Попова обръща полагащото се внимание на взаимовръзката 

между филмовите и физическите закони, очертаващи територията на 

звукорежисурата  в киното. Тя изследва еволюцията на 

звукозаписната техника /аналогова и цифрова/, използвана при 
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създаването на документални филми през годините. Докторантът 

формулира базисните понятия, които определят територията на 

звукорежисьорската професия, като акцентира на физиологията на 

човешкия слухов апарат и границите на неговата чувствителност. 

Психо - акустичните принципи на звуковата партитура са другия 

акцент, на които е обърнато полагащото им се внимание при работата 

върху документалния филм. 

 

В дисертационния труд е формулирано понятието „звукова среда“ като 

сбор от всички елементи на филмовата фонограма. Елементите са 

изследвани според тяхното значение в общата звукова композиция – 

диалог, дикторски текст, звукови ефекти, атмосфери, музика.  

 

Изследвайки еволюцията на работата със звука, след кратък 

исторически преход, докторантът анализира значението на звука и 

логиката на неговата поява в киното  в края  на 20-те години на 20-ти 

век.  Примерите, които използва, за да докаже тезата си са 

класическия „Нощна поща“, филмите на Лени Рифенщал и българския 

„Един ден в София“ на Захари Жандов.  

Особено внимание в дисертацията е отделено на няколко магистрални 

за българското документално кино филми: „Сол“ на Едуард Захариев, 

„Броени дни“ на Георги Стоев, „Вечният музикант“ на Оскар 

Кристанов, „Любен Каравелов“ на Юлий Стоянов, „Сънувам музика“ на 

Анри Кулев и други.  Тезата е подкрепена и с примери на световни 

филмови режисьори като Вим Вендерс и Майкъл Мур. 

 

Значителна част от дисертацията е съсредоточена върху 

технологическия процес при работата със звука в документалното 

кино. Двата основни етапа са продукция, предхождана от 

предпродукционен /подготвителен/ период и постпродукция, в която 

картината „се облича“ в звуковата партитура, подготвена от 
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звукорежисьора. Особено внимание се обръща на звуковите стандарти 

за кино – и телевизионно разпространение на готовия продукт. 

 

В заключение, в дисертацията на Валерия Крачунова – Попова са 

изведени основните проблеми и принципи при изграждането на 

пълнокръвна и хомогенна звукова среда за документалния филм. На 

базата на хронологичен преглед на развитието на звуковите 

технологии и навлизането им в кино – индустрията, е направен анализ 

от гледна точка на работата със звука – на избрано документални 

филми. Изведени са основни положения на звукорежисьорската 

работа при звукозапис, обработка и смесване на документална 

фонограма.  

 

Приносите могат да бъдат формулирани по следния начин:  

- Дисертацията представлява системен преглед  на етапите на 

създаването на документални филми през призмата на работа 

със звука. 

- Анализирани са документални филми от българската и 

световната история на киното от гледна точка на звуковите и 

музикалните им решения, което представлява нов подход в 

осветляването на тези филмови факти. 

- Осмислена и систематизирана е работата на звукорежисьора в 

документалното кино в исторически план и в светлината на най – 

съвременните технологии в областта на звукозаписа, смесването 

и мастерирането на филмите. 

  

Дисертационният труд е разработен самостоятелно и показва висока 

степен на познаване на състоянието на проблема, както  и 

съответствие на използваната литература. 

Използваните в дисертацията автори са цитирани коректно. 

Теоретичния модел на изследването е обоснован и разработен 

задълбочено и е новаторски. 
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Заключение 

Дисертационният труд "Звукът в документалното кино" на Валерия 

Крачунова - Попова представлява в същността си задълбочено и 

новаторско изследване, което обединява  в единно художествено цяло 

теория и практики  на филмовия процес в областта на документалното 

кино. 

Давам положителна оценка на дисертационния труд. 

Гласувам с ДА. 

 

Доц. Костадин Бонев – български кинорежисьор, преподавател по 

филмова режисура в ЮЗУ „Неофит Рилски“, Благоевград, гост - 

преподавател по Драматургия за документално кино в НАТФИЗ „Кр. 

Сарафов“, носител на национални и международни награди. 

 

 

 

 

 


