
 
 

ПРОЕКТ ЗА  ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ  “Г-Н ГЛАДСТОН И БЪЛГАРИТЕ” 
юли 2009 г. – март 2010 г.  

 
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на ЦФСР 

 
 

Документалният филм “Г-н Гладстон и българите” е 
посветен на 200-годишнината от рождението на 
великия британски държавник. За първи път в 
България се представя филмово произведение, 
посветено на Уилям Гладстон, което ще запознае 
младите поколения с една забележителна, 
многостранно развита личност, енциклопедист, 
политик, един от колосите на викторианската епоха 
и най-изявения държавник, който застава в защита 
на българската кауза в периода 1876-1879 г. 

 
Ръководител на проекта:  
доц. д-р Михаил Мелтев 
 
Екип, реализирал проекта:  
сценарий – доц. д-р Румен Генов; режисьор - доц. д-р Михаил Мелтев; оператор – доц. д-р 
Цветан Недков; продуцент – Пенко Русев; стажант ас. режисьори – Богомил Русев, студент 
по режисура; Юлиана Кънчева, Нели Кръстева и Вера Тюлева, студенти в магистърска 
програма “Управление на масовите комуникации и връзки с обществеността”; монтаж – 
Димитър Лучев, дипломант на НБУ, музика – Мариана Вълканова, хоноруван 
преподавател в НБУ. 
 

 
 



 
Целта на проекта е  филмът да стане един от акцентите в честването на 200-годишнината 
на Уилям Гладстон - големият английски държавник, който подкрепя българската кауза 
след Априлското въстание и с това допринася за възраждането на българската държава. 
Проектът е одобрен от Националната художествена комисия за документално кино към ИА 
„Национален филмов център” към Министерство на културата. 
 
Етапи по реализацията на проекта: 

• Първи етап: реализация на документалния филм. 
• Втори етап: премиера на филма като част от събитията, подготвени от НБУ за 

отбелязване на 200-годишнината от рождението на Уилям Гладстон. 
 
Приноси на проекта: филмът и другите дейности, посветени на годишнината, ще 
допринесат за популяризирането на НБУ, за установяване на творчески и научни контакти 
и сътрудничество. В по-далечна перспектива те биха допринесли НБУ да се превърне в 
основна институция за британистични изследвания и културни контакти.  
Диск с филма може да се предлага като част от пакета презентационни материали на НБУ. 
Филмът може да се ползва като учебно помагало за студентите от хуманитарните 
програми (по-специално по история, журналистика, кино). 
Предвижда се този документален филм да бъде представян на филмови и телевизионни 
фестивали, да бъде излъчван по национална телевизия, представян пред млада аудитория с 
цел привличане на кандидат-студенти, както и да бъде показван като учебно помагало в 
часове по история и патриотизъм. 

 


