
С Т А Н О В И Щ Е 

по конкурс за избор на доцент в професионално направление 2.2. – История и 

археология (Нова история- история на Русия) към Катедра нова и съвременна 

история, ИФ, СУ „Св. Климент Охридски” обявен в „Държавен вестник”, бр.   г. с 

участник гл. ас. д-р Тина Николаева Георгиева 

 

Уважаеми членове на научното жури, 

            Преди  да  представя  своето  становище  искам да споделя, че  познавам 

научното  и  професионално  развитие  на  колегата  гл. ас. д-р Тина Николаева 

Георгиева от момента  на  постъпването  й  в  колегията  на  Историческия  

факултет  към  СУ.  През  последните  осем  години,  в  качеството  си  на  

ръководител  на Катедрата  по  нова и  съвременна история  имам и  най-пряк 

поглед  не  само върху   научното   й   развитие,   но   и   върху   качеството   на   

нейната преподавателска работа. 

            С  представените  за  обсъждане  научни  трудове  гл.  ас.  д-р  Тина 

Николаева Георгиева  се  явява  на  конкурс за  присъждане  на  академичната  

длъжност „доцент”  в  Историческия    факултет  на  СУ  „Св.  Климент  

Охридски”  по  обявен  конкурс  за  доцент  по  професионално  направление  2.2  

История  и  археология   (Нова   история- история на Русия),обявен   в   

„Държавен   вестник”,     2015 г.  На обявеният  конкурс за академичната 

длъжност  „доцент” д-р  Тина Николаева Георгиева  се  явява  с научна  

продукция включваща една монография („ Консерватизъм и национализъм в 

Русия (Втората половина на 60-те – средата на 80-те години на XIX в.) Велико 

Търново, издателство Фабер, 2015 г., ISBN 978-619-00-0219-3, 312 стр.”), 

четириданедесет статии и студии (общ обем 205 стр.), две научни рецензии; 



множество доклади на различни академични форуми и участие в три наично-

изследователски проекта, както и единадесетгодишен преподавателски   стаж.  

      Научните интереси на гл. ас Тина Николаева Георгиева са съсредоточени най-

вече в полето на историята на идеите и обществено-политическите течения в 

Русия през деветнадесети век. Този интерес може да бъде проследен още от 

нейната докторска дисертация: „Славянският въпрос в руската обществена мисъл 

30-50-те години на XIX в.“, защитена през 2003 г. Шест от представените за 

конкурса публикации (2, 5, 8, 10, 11 и 14) задълбочават нейните проучвания в 

същата област.  Другите осем публикации (1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, и 13) разширяват 

обсега на академичните дирения на кандидата навлизайки в проблеми свързани с 

българо - руските отношения през ХІХ в., както и с по-общи теми, свързани с 

руско-полските и руско-германските отношения. 

       В представената за участие в конкурса монография: „ Консерватизъм и 

национализъм в Русия (Втората половина на 60-те – средата на 80-те години на 

XIX в.) Велико Търново, издателство Фабер, 2015 г., ISBN 978-619-00-0219-3, 312 

стр.”  гл. ас. Тина Георгиева  ни поднася едно задълбочено изследване на  

възникването на две основни идеологически течения в руската обществена мисъл 

– консерватизма и национализма,  през втората половина на XIX век. Разгледана е 

идейно-политическата програма на консерватизма, както и отношението на 

неговите представители към провежданите в Русия вътрешни реформи . Особено 

интересно е това, че възгледите на консервативния лагер са представени в 

съпоставка с либералните идеи циркулиращи в руското общество. Втората част от 

книгата е посветена на зараждането на руския национализъм като идейно-

политическо движение. Книгата се базира както върху публикувани и известни 

източници, така и върху по-малко популярни и непубликувани материали от 

руските архиви, както и на голям брой периодични издания, публицистични, 



полемични, пропагандни и мемоарни материали. Сред приносите, които това 

изследване безспорно прави искам да откроя следното: историческата наука 

традиционно обръща повече внимание на последните две десетилетия от XIX в. и 

първите години на XX, в. като на период, когато се прави опит за практическо 

осъществяване  – частично или пълно – на консервативните и националистически 

идеи в управлението на империята. Настоящата монография се концентрира 

върху по-ранния период (втората половина на 60-те до 80-те години на ХІХ  в.),  

когато за първи път са формулирани знаковите възгледи на „охранителството“  и  

руския национализъм, получават гражданственост и се оформят в относително 

цялостна идеологическа програма 

       В  заключение искам да  отбележа, че  кандидатът  гл. ас. д-р Тина Николаева  

Георгиева участва  в  конкурса   с  научна   продукция,  която  изцяло  съответства  

на  неговата  тематика   и   направление.  Научната  продукция  е   актуална  и  

разработена  на  високо  научно  равнище,  а  приносите  са  достатъчнни  за  

заемането  на  академичната  длъжност  „доцент”.  Що  се  отнася  до  учебно- 

преподавателската дейност, гл. ас. Тина Николаева Георгиева  се изявява като 

ерудиран и  компетентен  преподавател в академичната област  н а конкурса, с 

четения, както следва: История на Русия, Eвразия и Източна Европа (XIII-XIX в.,  

XX в.); Самодържавие и реформи в Русия XVIII- XX в.; Национална идея и 

славянски въпрос в Русия; Национална политика на имперска ; Аспекти на 

руската външна политика. Русия и Съветския съюз в международните 

отношения; Руската емиграция в Америка; Руската мисия на Балканите – 

политика и идеология в имперска Русия ; Руската имигрантска общност в 

България. 

Със  своята научна   продукция   и   учебно-преподавателска   дейност   

кандидатът   в конкурса,  гл.  ас.  д-р Тина Николаева  напълно отговаря на 



законовите  изисквания  за  заемане  на  академичната  длъжност  „доцент”.  

Всичко  това  ми дава основание да гласувам положително за кандидатурата на 

гл. ас. д-р Тина Николаева Георгиева  за  заемане  на  академичната   длъжност 

„доцент” по научно направление 2.2. История и археология (Нова история - 

История на Русия). 

22. 07. 2015 г.                                      Проф. д-р Борислав Гаврилов 

  

 


