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Васил Гендов
Първият досег на българина със 

седмото изкуство е осъществен в 
столицата през декември 1896 година с 
първата прожекция на кинематограф.  
Прожекция на произведение на 
двамата французи, а като създаването 
и прожектирането на първия български 
филм. Заслугата е на един млад 
българин, родом от Сливен, който със 
своето желание успява да осъществи 
това новаторско дело, станало 
рождена дата на българското кино. 
Името му е Васил Гендов- сценарист, 
режисьор и актьор във филма. 
„Българан е галант” за жалост не e 
запазен в наши дни. За него се знае, че 
жанрът му е комедия, черно-бял е, ням 
е и за първи път е прожектиран в 
столичното кино „Модерен театър”. 



Историчски личности

Към пионерите на 
българската 
кинематография 
можем да добавим 
още няколко имена: 
Борис Грежов, Васил 
Бакърджиев. 
Николай Ларин. Които 
са направили 
много,за да успеят и 
да помогнат.



Фамилия Вазови

Фамилията Вазови, 
оставила диря в толкова 
различни сфери, не е 
подминала и киното. 
Александър Вазов, 
племеник на Иван Вазов, 
е един от пионерите на 
българското кино. Те са 
част от първия етап в 
развитието на киното в 
България, продължил до 
смяната на политическия 
строй през 1944 година.



Кинематография
Кинематографията вече не може 

да бъде определена като хаотична 
и бива умело използвана от 
властта за пропагандни цели. 
Идеолозите на новата власт се 
стремят филмите и 
манифестациите да достигат до 
миксимален брой хора. За целта се 
прилагат седмични отечествени 
кинопрегледи, наследници на 
кинохрониките от периода на 
Втората световна война. Отворени 
са множествено киносалони дори 
и в малките населени места. 



Захари Жандов
Първото име от този период, което 

трябва да бъде споменато е това на 
Захари Жандов. Роденият в Русе 
режисьор и сценарист има дълъг 
творчески живот. Дебютира през 
1946 година с два документални 
филма: „Хора сред облаците” и 
„Един ден в София”. Първият 
разказва за живота на 
метеоролозите в планинските 
станции и дори печели 
международна награда за 
документално кино във Венеция, а 
вторият заснема ежедневието на 
София и въстановяването на 
столицата от бомбандировките. 
Последният му филм „Боянският 
майстор” е заснет чак през 1981 
година.



Борис Борозанов

През 1950 година излиза 
първият комунистически 
игрален филм – „Калин 
Орелът” на режисьора 
Борис Борозанов. 
Действието се развива 
през 1893 година, а 
главният герой е марксист-
революционер. Клише, 
доста популярно за 
социалистическата 
кинематография.



Орлин Василев

Друга важна 
кинотворба през 50-те 
години на миналия 
век е „Тревога” (1951) 
на Жандов по пиесата 
на самоубилия се след 
10 ноември 1989 
година Орлин 
Василев. Сценарист е 
небезизвестният 
Анжел Вагенщайн.



Данко Даковски

Следващата година 
Дако Даковски 
екранизира „Под 
игото”. „Продукт” на 
50-те години е и може 
би първият евъргрийн 
на българското кино –
„Любимец 13” с 
незабравимия Апостол 
Карамитев.



Филми
През 1950 година излиза първият 

комунистически игрален филм –
„Калин Орелът” на режисьора Борис 
Борозанов. Друга важна кинотворба 
през 50-те години на миналия век е 
„Тревога” (1951) на Жандов по 
пиесата на самоубилия се след 10 
ноември 1989 година Орлин 
Василев. Сценарист е 
небезизвестният Анжел Вагенщайн. 
Следващата година Дако Даковски 
екранизира „Под игото”. „Продукт” 
на 50-те години е и може би първият 
евъргрийн на българското кино –
„Любимец 13” с незабравимия 
Апостол Карамитев.



Киното

Годините след промените са най-
трудният период за 
кинематографията ни. Трусовете в 
държавата засягат всички аспекти 
обществения живот, включително 
и културата. Зорница София с 
„Мила от Марс”, Явор Гърдев и 
неговия „Дзифт”, Стефан 
Командарев със „Светът е голям и 
спасение дебне отвсякъде” 
и „Съдилището”, Илиян 
Джевелеков с „Love.net” и още 
много режисьори, сценаристи, 
актьори, оператори, гримьори и 
прочие ни дават увереност, че най-
доброто за българската 
кинематография 100 години след 
„Българан е галант” предстои.



Благодаря за 
вниманието!!!!
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