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РЕЦЕНЗИЯ

за дисертацията на Камелия Каменова Божилова, редовен докторант 
към катедра Архивистика и помощни исторически дисциплини на 
Софийски университет „Св. Климент Охридски”,   
на тема: Документално наследство на здравната администрация и 
здравни професионални организации в Централния държавен архив 
– (1879-1944), представена за присъждане на научната и образователна 
степен „доктор”  в професионално направление 2.2 История и 
археология /Архивистика и документалистика/

Рецензент: проф. д-р Андриана Антонова Нейкова-Тодорова, 
преподавател в ИФ на СУ
 

На внимането на уважаемите членове на научното жури е   
предложена докторска дисертация - ( с обем 271 м. с.), която, въпреки 
сравнително отдалечените си хронологични граници, представлява 
интерес като цялостно и целенасочено изследване от гледна точка и  на 
резултатите от проведената здравна реформа у нас  след 1989 г. Както е 
известно, последната е инициирана и обвързана с извършващия се 
преход от предишната тоталитарна държава към съвременните 
демократични ценности и пазарна икономика.  

От друга страна, българската специализирана литература по тази 
проблематика е сравнително оскъдна и фрагментарна. Определено 
липсва информацията за съхраняваните в Централния държавен архив 
документални свидетелства и фондове, свързани с дейността на 
централната здравна администрация, професионални организации и 
специалисти, включително и относно възможностите за използването 
на тези информационни ресурси от страна на заинтересуваните 
изследователи.

 Предварителното издирване, систематизиране и описание на 
достигналите до нас архивни документи на централната здравна 
администрация, институции и лекари ще позволи да се проследят и 
откроят конкретните чуждестранни влияния, политики и практики в 
развитието на националното ни здравеопазване през разглеждания 
период, заедно с отделните етапи в процеса на институционално 
изграждане и социализация на модерната българска държава. Подобни 
изследвания допринасят за постиженията и на научната дисциплина 
История на институциите, която е иманентна част от съвременната 
теоретична архивистика като сложно интегрално познание.       

Следователно, научната актуалност на избраната тема, 
полезността ѝ за бъдещите изследователи и за решаване проблемите на 
съвременното българското здравеопазване са безспорни.
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Съгласно възприетите изисквания за този вид разработки, в увода 
на дисертационния труд са формулирани обектът и целите му, което 
позволява на авторката да обоснове и да се придържа към една логично 
изградена структура. В резултат съдържанието е систематизирано в: 
увод, три глави, заключение, декларация за оригиналност, 
библиография и списък на съкращенията.

Глава І. Централната здравна администрация в България и 
документирането на нейната дейност” - (122 с.), съдържа общо 
шест параграфа. В тях се представят дейността и съхранените архивни 
документи, свързани с дейността на тогавашната специализирана 
здравна институция Главна дирекция на народното здраве и на 
принадлежащите ѝ структури. За целта са представени най-ранните 
документи, свързани с  българското здравеопазване още от периода на 
Временното руско управление (1878-1979 г.), които осветляват, както 
равнището на санитарното дело у нас в началния етап, така и бъдещите 
насоки и тенденции за развитието на българската централна здравна 
администрация с нейните професионални и социални функции.

В първия параграф: Структурно развитие, отразено в 
устройствените документи на централната здравна 
администрация - (65 с.), се разглеждат основните видове 
устройствени документи на централната здравна администрация от 
вида на закони, правилници, годишни бюджети, законопроекти и др.

Във втория параграф: Официални издания. Преглед на 
периодичните медицински издания в сферата на здравеопазването – 
(17 с.), се изясняват социалните и образователните функции на 
официалните периодични издания на българските държавни 
институции, в частност и на здравната администрация през 
разглеждания период. Чрез своевременното публикуване на най-
важните си нормативни и административни документи тогавашните 
български министерства и дирекции се стремят да осигурят публичност 
и прозрачност на провежданата политика и на дейността си в унисон  
на идеите за модерна правова държава. Тези публикации днес  са 
своеобразен застрахователен фонд на съответните документални 
първообрази , респ . достъпна „печатна изворова база” за 
изследователите.   

Третият параграф: Архивната политика за придобиване на 
документи на здравни учреждения и професионални организации – 
(13 с.), е посветен на регламентирането на дейностите по 
документирането и архивирането в сферата на тогавашното управление 
и социални дейности. На този фон се проследява формирането на 
документалните и архивните ресурси на Главната дирекция на 
народното здраве (ГДНЗ), но само на учрежденско равнище.   
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Както се отбелязва, до 1951 г. у нас липсва архивно 
законодателство и исторически архиви. Това означава, че държавата на 
практика няма юридически основания да провежда системна политика 
по опазването на националното ни архивна наследство, включително и 
на централната здравна администрация. Едва през 1955 г. в 
новосъздадените държавни архиви са приети първите 4 фонда от 
отрасъл здравеопазване, а фондът на самата Главна дирекция на 
народното здраве започва да се комплектува и обработва в тогавашния 
Централен държавен исторически архив, понастоящем Централен 
държавен архив, през 1955-1956 г. По-късно се пристъпва към 
издирването и приемането на документите и на други здравни 
администрации и съсловни организации. Данните за тяхното 
придобиване, обработване и използване са обобщени до 1979 г. 
Възниква въпросът дали те са използвани и през следващия период?

Четвърти параграф: Архивен фонд „Главно управление на 
народното здраве” – (21 с.),  обхваща документите на Главна дирекция 
на народното здраве, като се проследява комплектуването, 
регистрирането и научно-техническата им обработка – (съставянето на 
класификационна схема, систематизирането на документите и тяхното 
описание от специалистите в ЦДИА). Въпросните документи са приети 
чрез Министерството на народното здраве, което е фондообразувател на 
посочения по-горе държавен архив. Направен е и тематичен преглед, 
като вид архивен справочник, в който съдържанието на документите е 
разкрито и систематизирано по теми. Този справочник, без съмнение,    
ще улесни бъдещите изследвания във връзка със здравеопазването през 
разглеждания период. 

Пети параграф: Институт за народното здраве, учреден през 
1929 г. в съответствие с  приетия тогава Закон за народното здраве, е с 
обем само 1 м. с., което не оправдава обособяването му в структурата 
на дисертацията, още повече, че той е бил административно подчинен 
на Главната дирекция на народното здраве.    

Шестият параграф: Архивен фонд „Институт  на народното 
здраве” – (4 с.), по мое мнение, би трябвало да е част от предходния 
параграф 1.5., който всъщност е една кратка историческа справка на 
представения Фонд №583 К.

Глава ІІ: Съсловни здравни организации – (71 с.), се състои от 
следните четири параграфа: 2.1. Възникване и развитие на 
професионалните здравни организации в България – (21 с.); 2.2. 
Документиране и публичност  по границата на ХІХ и ХХ в.: 
официални издания на здравните съсловни организации – (22 с.); 2.3. 
Архивни фондове на Българския лекарски съюз, Българския 
зъболекарски съюз, Българския лекарски кондиционерен съюз – 
(16 с.); 2.4. Човешкият  фактор в системата на здравната 
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администрация – лични архивни фондове на български лекари – 
обществени дейци – (9 с.). 

Отделните параграфи в тази част на дисертационния труд имат не 
само самостойно научно значение в рамките на тематичния обхват на 
дисертацията, но и допринасят за реализиране на заявените цели от 
страна на авторката.   

Коректно издирените и проучени библиографски и документални 
източници допринасят за изясняване в историко-хронологичен аспект 
на спецификата на дейността на централната здравна администрация, 
ангажирана с  провеждането на официалната държавна политика в 
отрасъла, както и за учредяването и приноса на съсловните здравни 
организации у нас за осигуряване на необходимите здравни услуги на 
населението с цел повишаване на здравния му статус. В тази връзка се 
представят резултатите от комплектуването, научно-техническата 
обработка и качествата на описите на съответните архивни фондове от 
учрежденски или личен произход, съхранявани не само в Централния 
държавен архив, но и в Националната библиотека „Св. Св. Кирил и 
Методий – Български исторически архив, в Научния архив на БАН, в 
Регионален държавен архив - София. Именно описите са най-често 
използваните архивни справочници по отчета и съдържанието на 
документите от изследователите в процеса на издирването на 
необходимия им емпиричен материал, намиращ се в архивите. Трябва 
да се отбележи, че авторката разглежда фондовете и принадлежащите 
им описи сравнително професионално от архивна гледна точка. 

Считам, че своето място и значение за структурата и 
съдържанието на дисертацията има и третата глава: Възможни 
употреби на информацията за историята на българската здравна 
администрация и здравни професионални организации в 
ретроспективни изследвания. Тематични каталози. Колекции 
библиографии, автентични подписи и портрети на български 
лекари- общественици – (49 с.), която се отличава със своя 
информационен характер, въпреки възраженията ми относно ненужно 
описателното и обемно заглавие. Тази критична бележка визира и 
заглавията и на параграфите в състава ѝ, а именно: 3.1. Държавната 
политика по отношение на общественото здравеопазване, 
реализирана чрез дейността на ГДНЗ (грижи за майките и децата, 
борба с алкохолизма, мерки разпространението на заразни болести, 
държавно участие в изграждането на болници и лечебни заведения 
– (20 с.); 3.2. Законодателни идеи, грижи за подобрение на 
общественото здравеопазване и искания за защита на 
професионалните интереси на здравните съсловни организации – 
(12 с.); 3.3. Колекция биографии, автентични подписи и портрети 
на български лекари-общественици – (11 с.). Представените   
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тематични каталози – (в посочените параграфи  3.1. и  3.2), са 
съставени от авторката на дисертацията. В работата си по тях тя се 
съобразява с методическите изисквания за оформянето на този вид 
архивни справочници, включително и съставянето на необходимите 
анотации на съдържанието на архивните документи, включени в тях. 
Що се отнася до т. нар. „колекция” в качеството на подбран 
илюстративен материал – (в параграф 3.3.), считам, че изображенията 
са недостатъчни за подобно решение. Те биха могли да се поместят 
като приложения, но в края на дисертацията, а не като самостоятелен    
параграф. 

Въпреки научните достойнства на дисертацията, могат да се 
отправят и някои изисквания, извън вече формулираните критични 
бележки по структурата и заглавията на главите и параграфите. По-
значимите, по мое мнение, са следните:

1. Сравнително скромният обем на заключението не позволява 
на авторката да формулира една по-цялостна собствена 
преценка за социалните измерения и резултатите от 
държавната политика в здравеопазването, реализирана чрез 
усилията на централната здравна администрация, а също и за 
приноса на съсловните организации и на обществено 
ангажираните представители на лекарската колегия. 

2. В прилаганите научни подходи и методи при разглеждането на 
отделните въпроси се следва една формална логика, която е 
характерна за архивните справочници, но определено е 
неподходяща за подобни интердисциплинарни изследвания.

3. Ще си позволя да препоръчам да се обърне внимание на     
посочените по-горе критични бележки по структурата и 
заглавията на главите и параграфите на дисертацията, 
доколкото те са определящи за предмета на изследването.

         В заключение, независимо от критичните ми бележки и 
препоръки, предвид актуалността на избраната тема, както и на 
коректно издирените и професионално представените от архивна 
гледна точка информационни ресурси, отнасящи се до дисертационния 
труд: Документално наследство на здравната администрация и 
здравни професионални организации в Централния държавен архив 
– (1879-1944), предлагам на членовете на уважаемото жури да гласуват 
за присъждане на автора Камелия Каменова Божилова образователната 
и научна степен „доктор”.

София, 20.02.2013 г.
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                                                      Рецензент:
                                                                         
                                                                       /проф. д-р А. Нейкова/ 


