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1. Актуалност и значимост на разработваниянаученпроблем. 

Темата за прехода на страните от Източна Европа от еднопартийни 

комунистически режими и централизирана държавна икономика към 

плуралистична представителна демокрация и пазарна икономика и, в частност, 

съставящият я подпроблем за протестите в някои страни в Централна и 

Югоизточна Европа като предпоставка за този процес възниква още в зората на 

прехода след рухването на Берлинската стена през 1989 г. и не е преставала да 

бъде актуална и до днес. Темата касае както аргументите и мотивите за 

същностните и характеристики на зараждащите се и развиващи се управленски 

режими в отделните социалистически страни като конкретна предпоставка за 

избухналите протести (особено през 50-те и 60-те години), така и тезата за 

сливането на изявите на народното недоволство в една обща протестна вълна през 

80-те години и особено през 1988-1989 г., довела по вътрешни или външни за 

социалистическия лагер причини до неговия край.  Внимателният и непредубеден 

анализ на въпросната проблематика предполага сериозни познания и 

информираност, а така също и способности за извличане на изводи от конкретния 

изследователски анализ, които да формират модел на изследваната проблематика 

с конкретна практическа приложимост както в чисто теоретичен план, така и с 

приложимост на модела в други периоди или региони.Темата е разработена в 

съвременната хуманитаристика – както от историци, така и от политолози, 

социолози и други експерти-международници, особено що се отнася до 

обобщаващите разработки, представящи прехода във всяка от анализираните 

страни – всъщност почти винаги това е елемент от въвеждащите глави. 

Съществува и богата литература относно всеки един от тези конкретни протестни 

вълни (и за полските и унгарски събития от 1956 г., и за Пражката пролет от 1968 

г., и за вълненията в Полша и създаването на „Солидарност“). Така 

формулираната тема е намерила адекватно покритие в същинската част на 

дисертацията – в отделните й глави. Именно комплексният анализ на протестните 

движения и направените изводи на основата на привлечения нов изворов материал  

за техния характер са основно постижение на дисертацията. 
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2. Обща характеристика и структура на дисертационниятруд. 

Предложеният за рецензиране дисертационен труд е в обем от 345 наборни 

компютърни страници според изискванията (в т.ч. 332 с. основен текст и 13 с. 

използвана литература). Оформлението на текста, неговото структуриране и 

представяне съответства на всички изисквания, които могат да бъдат предявени към 

него. В увода и автореферата удачно и вярно са очертани обекта и предмета на 

изследванетокато основната изследователска цел е „да установи характеристики на 

нагласите и ценностите, които протестите изразяват, приоритетни към момента на 

тяхното провеждане“, а освен това да „намери закономерности и етапи в развитието 

на тези нагласии ценности в страните от Източния блок, съответно на развитието на 

общественото съзнание в демократична насока, както и да ги съпостави с процесите 

на демократизация на общественото съзнание в България“ (с. 2 от автореф.,с. 11 от 

дисер.). Оттук е изведен интердисциплинарният метод на изследването като 

проблемно–хронологичния подход е изведен посредством исторически, 

политически, сравнителен и институционалния анализ при изпълнението на добре 

очертаните в увода изследователски задачи. Фокусът на изследването е върху 

социокултурното и социопсихологическото измерение на процесите като 

детерминанти на социополитическото развитие. Всичко това е осъществено при 

наличие на работната хипотеза, че протестите в Източния блок (на примера на 

Полша, Унгария, Чехословакия и България) са обусловени както от специфични за 

отделните страни фактори и причини, така и от общите структурни характеристики 

на функциониращите еднопартийни комунистически режими, неспособни да 

оправдаят очакванията на своите граждани за благоденствие, социална 

справедливост и свободно развитие след опустошителната Втора световна война и в 

условията на бушуващата Студена война.   

Дисертацията е структурирана в съответствие с така възприетия 

методологически подход като съдържанието е изложено в увод, три глави и 

заключение. Уводът представя тематиката на дисертацията, обекта, предмета и 

целта на изследването, работната хипотеза и състоянието на литературата по 

темата, както и на използваните извори.  
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В първата главадоста удачно е представена социалнополитическата 

обстановка и обществените настроения в Полша, Унгария, Чехословакия и 

България след смъртта на Й. В. Сталин през март 1953 г. Тази глава е най-голяма по 

обем и анализира обществените дискусии около началните години на 

установяването на комунистическите режими в тези страни в осъществявания общ 

процес на съветизация на Източна Европа и последвалите прояви на протест и 

опити за промяна на статуквото. Това е направено след като е характеризирано 

наследството на Сталин и активираните динамични процеси в отделните 

управляващи партийни елити. В отделни параграфи са разгледани няколко 

взаимосвързани теми – разгърналите се общественополитически дискусии; 

породените надежди за либерализиране на режима както сред някои от 

репресираните социални слоеве, така и особено сред интелигенцията; някои прояви 

на смекчаване на репресиите – например дадените амнистии; вътрешнопартийните 

борби за надмощие; разразилите се протести в някои страни като Полша и Унгария, 

добили скоро и яркоизразенаантисъветска насоченост; отзвукът на тези събития в 

България и Чехословакия. Приносът в изложението на посочените теми е преди 

всичко в направените обобщаващи изводи за процесите и анализа на влиянието на 

протестите, особено в България (вкл. очертаването на собствения български принос 

с горянското движение). Липсващият донякъде елемент е въстанието на 

работниците в Берлин от 1953 г.    

Втората глава е посветена на следващата вълна на протести в края на 60-те 

години. Въвеждаща е ролята на параграфа, който разглежда зараждащите се 

протестни настроения в Полша, които ще повлияят пряко върху чехословашкото 

общество, а освен това ще имат своето конкретноисторическо проявление в 

предстоящите събития в Гданск. Основната част от изложението, напълно 

оправдано тематично и методологически е концентрирано във втория параграф, 

посветен на Пражката пролет и последвалата военна интервенция на петте страни 

от Варшавския договор, за да бъде преустановен по насилствен път и чрез 

промяната на партийното ръководство в Прага един много сериозен опит за 

либерализиране на социалистическата система посредством гарантиране на 
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плурализма на мнения в обществото и цялостно демократизиране на 

социалнополитическата и икономическата система в страната. Внимание заслужава 

направеният извод, че през1968 г. Чехословакия „наваксва“ изоставането си спрямо 

своите централноевропейски съседи и доказва взаимовръзката на събитията в трите 

държави. На този фон мотивирано звучи и анализът на епизодичните форми на 

протест в България като отзвук на Пражката пролет и интервенцията на 

Варшавския договор, който определено има приносен характер. 

Историческият разказ и социологическият анализ достига своята пресечна 

точка втретата глава, къдетодисертантката развива своята оригинална теза за 

„протесния заряд“ на трите централноевропейски страни като прелюдия както към 

цялостното рухване на Берлинската стена, така и към конкретните промени и 

първите масови протести в България през 1989 – 1990 г. Тя извежда в отделен 

параграф процесите на ерозия на доверието към комунистическите режими в 

отделните страни през 70-те и началото на 80-те години в резултат на икономически 

трудности и ограниченията на интелектуалната свобода. Оттук се посочва ролята 

както на работническите и гражданските протести срещу повишаването на цените, 

дефицита на потребителски стоки и ограниченията на свободата на словото, довели 

както до стачки (нещо, случвало се и в предходните периоди), така и до създаване 

на неформални сдружения, профсъюзи и други протополитически формирования 

(КОР и Солидарност в Полша, Харта-77 в Чехословакия). В последният параграф са 

проследени историческите процеси и са направени изводи за последните години на 

социалистическия режим в България в сравнителен план със ставащото в 

останалите три страни. Направените изводи за късната поява на първите масови 

прояви у нас се свързват с различията и известно изоставане спрямо Централна 

Европа като процесите от 1989-1990 г. са сравнени с процесите в Унгария и Полша 

през 1956 г. Би могло малко по-подробно да се очертае и връзката на събитията не 

само в България, но и в другите три страни с „перестройката“ на М. Горбачов в 

СССР, която налага една „перестроечна“ линия в новозараждащата се прозападна 

демократична опозиция.  Заключението посочва достатъчно подробно и точно 

основните изводи от дисертацията. 
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3. Характеристикананаучнитеинаучноприложнитеприносивдисертацио

нния труд. Достоверност на материала. 

 Приносите на дисертацията  представят в много положителна светлина 

дисертантката и научното звено, където е разработена дисертацията. Става 

въпрос за серия от научни приноси, свързани най-напред с реконструкцията и 

обобщаването на протестните движения в централноевропейските страни в 

периода на социализма. Всичко това е поставено в контекста на ключовите 

международни събития в периода на Студената война при отчитане и на 

вътрешнополитическите фактори. Приносен момент е успешното и 

аргументирано прилагане на съпоставителния метод при паралелния анализ на 

случващото се в Централна Европа и България като това довежда до 

формулирането на закономерности и етапи в развитието на общественото 

съзнание в демократична посока. Така формулираният модел е оригинален, 

въпреки че към него може да се изразят и съмнения, дали тенденциите и особено 

оценката за качеството на прехода зависи единствено от степента на 

демократизация на общественото съзнание. Към подобни съмнения навяват дори 

посочените в дисертацията регионални и темпорални различия на подобно 

„ценностно типологично съизмерване“ (с. 46 от автореф.). Като конкретен 

принос може да се посочи и въвеждането в научен оборот на някои документи от 

Архива на Комисията по досиетата. Приемам направената в автореферата 

автосправка за приносите и считам, че тя е трезва самооценка на дисертанта 

както за общотеоретичните, така и за научно-приложните приноси.  

4. Оценка нанаучнитерезултати и приносите надисертационниятруд.  

Като обобщение на анализа на приносите на рецензирания труд следва да се 

посочи, че крайните изследователски резултати са с оригинален, иновативен  

характер и насочват към сериозни научни приноси в няколко различни 

посоки.Възприетият комплексен подход към анализираните процеси, особено в 

социокултурния му контекст е новост за българската, а и за чуждата 

историографияи позволява извличането на изводи за последвалите събития след 

края на Студената война.   Същевременно, като положителна черта на работата 
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следва да се посочи, че добрите резултати стъпват върху и обогатяват в теоретично 

и фактологично отношение историографските постижения по темата. 

5. Оценка напубликациитеподисертацията и авторството. 

В документите по защитата и в автореферата са посочени 5 публикации по 

темата на дисертацията. Четири от тях са публикации на доклади от участия в 

докторантски научни конференции, а последната – в сборник, който е резултат 

от изследователски проект на ИФ, в който докторантката е участвала. Статиите 

имат приносен и приложен характер, съвпадащ с елементи на вече цитираните 

приноси на дисертационния труд и съответстват на неговата проблематика. 

Дотолкова, доколкото статиите са сравнително нови, все още не са отбелязани 

техни цитирания, но те имат качествата да влязат в научен оборот в най-скоро 

време.  

6. Литературна осведоменост и компетентностнадокторанта. 

Дисертантът познава задълбочено достъпната му литература и исторически 

извори по темата. В библиографската справка са посочени над сто научни 

разработки, мемоари, документални сборници, статии, интервюта (включително 

взети от автора), документални филми и др. Цитирането е коректно и показва 

познанията на дисертанта за съвременното историографско осветляване на 

тематиката на дисертационния труд, както и за достъпните архивни и други 

исторически източници.Основно са използвани оригинални и привлечени за пръв 

път архивни материали от Централния държавен архив, от документалния масив 

на Министерството на външните работи и, частично – от Централизирания архив 

на Комисията по досиетата. Използвани са и дигитализирани документи в 

Интернет. Добре би било при цитиране на съответните архивни масиви да се 

посочи конкретния фонд. Има известни пропуски около неизползването на някои 

документални сборници, но вероятно до някои от тях тя може и да не е имала 

възможност за достъп. Като заслуга на работата на дисертантката следва да се 

посочи, че използваният материал е достатъчен за аргументирането на 

направените изводи като той е използван критично и адекватно на съответното 

място. 
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7. Оценка за автореферата. 

Представеният автореферат отговаря на изискванията, които могат да му 

бъдат предявени. В него е отделено достатъчно внимание на съдържанието и 

основните елементи на рецензирания труд, присъства необходимата допълнителна 

информация около защитата и най-важното правилно и коректно са отразени 

научните приноси на автора.     

8. Критичнибележки. 

Нямам сериозни критични бележки към дисертацията. По-скоро имам 

препоръки, свързани с едно евентуално допълване на текста при издаване на 

дисертацията като самостоятелна монография. Като евентуален пропуск или 

недостатъчно добре осветлена проблематика е прилагането докрай на 

съпоставителния подход – когато например става въпрос в първа глава за 

вълненията в Полша и Унгария, защо като отзвук присъства само България, а би 

следвало да се покаже и отзвука в Чехословакия, ако го има. По същия начин, 

когато става въпрос за Пражката пролет, освен България би могло да се покаже и 

съответната реакция в Унгария, а дори и в Полша, която присъства като причина за 

събитията. В третата глава пък само частично са споменати процесите в Унгария, 

без да се анализират социалните настроения там – особено спрямо 

източногерманците, използващи унгарската територия за бягство към Австрия. Във 

втора глава ми се губи и общоевропейския контекст на протестите през 1968 г.  

Тези бележки нямат съществено  значение върху крайното ми положително 

отношение към крайния резултат. 

9. Личнивпечатленияидругивъпроси. 

Личните ми впечатления от докторантката са следствие от нейното 

присъствие като студентка в бакалавърската програма по история към ИФ и 

впоследствие като редовен докторант на катедрата. За нейното развитие като 

изследовател е допринесла и нейното обучение като магистър по европеистика 

във ФФ на СУ, както и нейните познания по английски и френски език. Именно 

историческата  ѝ подготовка и съчетаването на интереса ѝ към историята на 

Югоизточна Европа предопределиха и избора на темата на дисертацията. Имам 
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добри впечатления и от нейните изяви на научни форуми, на които е защитаваше 

убедително своите научни тези. Всичко това, както и представеният 

дисертационен труд са достоен атестат за качествата ѝ на млад учен и за 

прогресаѝ като изследовател при подготовката на настоящата публична защита. 

10.  Заключение. 

В заключение на настоящата рецензия, на основата на научните и 

научноприложните приноси на дисертационния труд, на привлечената в научно 

обръщение изворов и историографски материал, на удачно направената 

периодизация на проблема, на успешното и аргументирано излагане на тематиката 

в проблемно-хронологичен план, приложимостта му за изследователски и 

преподавателски цели и при отчитане на добрия език и стил на изложението 

убедено заявявам, че изследователският резултат отговаря напълно на 

изискванията за придобиването на образователната степен „доктор“ по история от 

автора на дисертационния труд Христина Михайлова. 

11.  Оценка надисертационниятруд. 

На основата на всичко изтъкнато дотук потвърждавам своята положителна 

оценка за дисертационния труд на докторантката Христина Руменова Михайлова, 

поради което предлагам на научното жури да гласува положително за 

присъждането на образователната степен „доктор“ в област на висшето 

образование № 2 „Хуманитарни науки“, професионално направление № 2.2. 

„История и археология (съвременна история)“. 

 

 

15март 2015 г.                     Рецензент…............................. 

    (доц. д-р Костадин Грозев) 


