
СТАНОВИЩЕ

За дисертационния труд на Камелия Каменова Божилова на тема: 

„Документално наследство на централната здравна администрация и здравни 

професионални организации в Централния държавен архив (1879-1944)“ за 

присъждане на образователната и научна спепен „доктор“

 Като научен ръководител имах възможност пряко да наблюдавам работата на 

Камелия  Божилова и да обсъждаме всички възникнали попътно въпроси. 

Нейнотонамерение беше да разработи по нов начин актуални за обществото проблеми 

и предварително ще заявя,че това е постигнато. Историческите и архивните аспекти на 

темата за обществената грижа за човешкото здраве, за баланса и взаимодействието 

между държавните институции,здравните професионални организации и влиянието на 

експертнитевъзгледи върху здравната система безспорно имат място в 

съвременнотоизследванена социалната история, а ина редица други области като 

социалната антропология, историческата демография, история на медицината и 

здравната превенция.

Преди всичко ще акцентирам върху многоаспектния характер  на 

дисертационния труд, предлагащ модел на изследване на контекста, в който 

документите са създадени, съхранявани и се използват. Развитието на структурата и 

режима на работа на здравните институции  в България в периода 1979-1944 г. като 

плод на законодателна рецепция и на комуникация  между държавните институции и 

професионалните съсловия, документирането на тяхната дейност като функция на 

публичността и публичната култура по границата на ХІХ и през първата половина на 

ХХ в., популяризирането на архива и неговия информационен потенциал – изброявам 

все важни страни на темата, които Камелия Божилова е трябвало да засегне и 

синтезира като поглед към други фактори за развитието на обществото освен 

традиционно изследваните икономика, политика, култура. 

В структурно отношение дисертационният труд отговаря на стандартните 

изисквания.Привлечени са и са анализираниосновните устройствени документи – 
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закони, административни правилници и др. за периода 1879-1944 г.и по този начин е 

проследена еволюцията на централната здравна администрация, развитието на нейната 

структура и функции.  За разлика от областите на класическо управление (вътрешни и 

външни работи, финанси и др.), здравеопазването принадлежи към т. нар. „нови 

администрации“, възникнали по-късно в резултат от разширяване на ангажиментите на 

държавата и нейните институции. Една от насоките в изследването е именно този 

процес на социализация на българската държава, очертан особено ясно след Първата 

световна война.Документирането на дейността на здравната администрация е друга 

подтема, която дава възможност да се очертае видовото разнообразие на основните 

документи, върху които се опира всекидневната й дейност, а от друга страна - да се 

направят заключения за функционирането на публичната култура в България, за 

мястото на публикуването на официални документи и на архива като част от нея. След 

товаидва изследването на архивното битуване на създадения от дейността на 

централната здравна администрация документален масив в периода след 1951 г., когато 

се създават държавните архиви, в резултат на което са направени заключения относно 

архивната политика на придобиване, обработка и съхранение на документи на 

здравните учреждения. Направен е преглед на основните групи документи и техния 

информационен потенциал при използване на традиционния при представяне за 

архивните фондове от учрежденски произход структурно-функционален подход.  

Предложени са и някои конкретни препоръки за оптимизиране на научно-справочния 

апарат на фонда. 

Друга линия в изследването е посветена на професионалното сдружаване на 

различните групи здравни специалисти. Аналитичното представяне на тяхното 

документално наследство би могло да подпомогне изучаването на организациите-

посредници в българското общество, на механизмитеза производство на политики, на 

еволюцията на държавността. Представени са и лични фондове на български лекари- 

администратори и обществени дейци, с погледкъм човешкия  фактор в здравната 

система.
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Направеният преглед на различните дейности и групи документи разкрива 

палитра от социално значими теми, които предизвикват любопитство:освен 

еволюцията и усложняването на институционалните механизми в изследвания сектор, 

също ивъвеждането на производствени норми и стандарти за храни, напитки и лечебни 

средства и контрола върху тях, организирането на здравните грижи за бедните и 

безработните, демографския прираст, структурата на раждаемостта, заболеваемостта и 

смърността на населението и др.

Принос в дисертационния труд са разработените в третата глава предметно-

тематични каталози, които  са актуални за съвременните хуманитарни изследвания, а и 

от друга страна е посочена възможността за включването им в автоматизиран 

информацион режим на търсене.

Няма да спестя и някои критични бележки. На места привлечените документи 

са преразказвани ненужно  подробно; в перспектива може да бъде задълбочен анализът 

на взаимодействието между  изследваните държавни институции и професионални 

организации.

 В заключение ще обобщя  положителните качества на дисертационния труд. 

Налице е ясна и обоснована структура; предварително обяснена и защитена 

методология. Обхванати са и са представени аналитично значителен обем 

документални масиви и източници. Определени са значими от днешна гледна точка 

теми и по подходящ начин са предложени входове в архивната информацията по тях. 

Накрая, има съответствие между поставените цели и получените резултати. 

Дисертационният труд притежава необходимите качества, за да бъде защитен 

успешно. Той е комплексен и новаторски и затова подкрепям присъждането на 

научната и образователна степен „доктор“ на Камелия Божилова.

 

        

София, 4 февруари 2013 г.                                     Доц. д-р Анна Кочанкова
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