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Борислав Гаврилов - научен ръководител 

 Предложената за защита дисертация е ориентирана към 
изследване на една интересна и трудна (поради своя комплексен 
характер) тема - англо-холандските отношения през втората 
половина на XVII век. Дисертантът разглежда широк спектър 
проблеми като анализира религиозните , политически , 
дипломатически, икономически и колониални аспекти на англо-
холандските отношения през през един ключов период от ранното 
ново време.  Дисертацията на Албена Миланова е посветена на 
важен епизод от отношенията между две държави - Англия и 
Обединените провинции (Холандия), които играят много важна 
роля в модерната европейска история в края на XVII и началото на 
XVIII в. На първо място, Англия и Обединените провинции  са 
двете най-развити в икономическо отношение държави, в които 
почти едновременно в началото на ХVІІ в. възникват едни от най-
модерните икономически структури, трасиращи пътя към 
колониалните завоевания и икономическия просперитет. 
Сблъсъкът и взаимодействието на тези две сили в Европа, 
Далечния изток, Африка и Индия представлява интересен и важен 
етап от общото развитие на модерната европейска икономика и 
структурите на модерната държавност. На второ място, анализът 
на темата за англо-холандските отношения предлага интересна 
интерпретация на едно от ключовите събития от ранното ново 
време – Славната революция от 1688 г., оценявайки я като 
политическия „реванш” на холандците, загубили предишните три 
сблъсъка с англичаните.   

Текстът е плод на сериозна изследователска работа и е 
изграден върху основата на 44 публикувани исторически извора и 



203 научни изследвания. Трябва да подчертая, че в хода на своята 
работа дисертантът Албена Миланова се натъкна на интересни и 
малко използвани исторически извори (особено откритите и 
публикувани сравнително неотдавна дневници на Р. Морис), което 
и дава възможност да внесе един нов, приносен момент в тази 
интересна, но и доста изследвана тема. Друг момент, които 
следва да откроя в качеството си на научен ръководител е 
нейното умение да формулира реалистично целите на своето 
изследване; да подбира добре методите за реализиране на тези 
цели, както и аналитичнитеи умения, които и позволяват да 
достигне до съответните изводи и обобщения. В крайна сметка 
дисертантът Албена Миланова се е справила много добре с 
целите, които си е поставила, а именно: да разгледа събитията от 
гледната точка не само на политическите, но и на икономическите 
фактори и да представи по нов начин подготовката , 
реализациятга и последиците от Славната революция в Англия.

Накрая искам да отделя специално внимание на научните 
приноси. За работещите в полето на новата обща история не е 
тайна, че осъществяването на истински научен принос в тази 
толкова изследвана област не е лека задача. Прави чест на 
колегата Миланова, че в своя автореферат оценява своите 
приноси с една, подобаваща на млад изследовател, скромност и 
сдържаност. При все това, не само като научен ръководител, но и 
като колега изследовател, трябва да отбележа, че тя съумя да 
постигне доста сериозни приносни моменти. В нейната 
дисертация за първи път в българската историография се обръща 
внимание на комплексните отношения между две важни държави 
от т.нар. протестантска периферия на Европа, като е направен 
анализ на политическите, династически, дипломатически, 
икономически и културни аспекти на англо-холандските 
отношения. Дисертационният труд е разработен въз  основа на 
разнообразен и много авторитетен изворов и историографски 
материал. Използвани са слабо известни или непознати за 
българския читател научни текстове и автори. Задълбоченият 
анализ на памфлетната литература като фактор формиращ 



обществените настроения и, косвено, взимането на политически 
решения, е с несъмнен приносен характер.  С приносен характер 
е и анализът на „Славната революция“ от 1688 г. Колегата 
Миланова изследва проблема в неговата комплексност като 
уточнява, че „Славната революция“ се анализира не само като 
„английски“, но като англо-холандски феномен. Фиксирането на 
епицентъра на английската революция през 90-те години на ХVІІв. 
не отрича важността на събитията от 1649 г., когато офицерите от 
парламентарната армия унищожават монархията, както и тези от 
1689 г., когато Парламентът променя основния принцип на 
престолонаследието. Но, и тук е един от важните приноси, ако 
изхождаме от глобалните ефекти, военната и фискална 
реорганизация от 90-те години е тази, която полага основите на 
британската световна империя. Именно тази част от работата на 
дисертантът Миланова е с несъмнен приносен момент в 
изследването на появата на модерната държава - раждането на 
британския Левиатан (по Томас Хобс ) – въоръжената, 
бюрократична, имперска монархия – като последствие именно от 
възшествието на Уилям ІІІ.

Заключение:Въз основа на изтъкнатите научни приноси и 
качества на дисертанта смятам, че дисертационният труд напълно 
отговаря на изискванията за присъждане на образователната и 
научна степен „доктор“. Дисертацията и депозираните публикации 
по дисертационната тема също отговарят на законовите 
изисквания. Всичко това ми дава предостатъчно основания за 
положително становище, въз основа на което предлагам на 
почитаемото Научно жури да присъди образователната и научна 
степен „доктор“ на Албена Миланова.
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