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 Представеният дисертационен труд е структуриран в три глави с девет 

параграфи с общ обем от 513 страници, включително с приложени 66 таблици, 

24 диаграми, 9 карти и 10 визуални илюстрации. В изследването са използвани 

разнообразни документални източници, предимно от американски, български и 

японски архивни извори. Библиографската справка съдържа 248 научни 

публикации, 188 от които на английски, 36 на руски, 16 на японски език. 

Авторефератът с обем от 32 страници обективно и детайлно излага 

съдържанието на дисертационния труд, авторските тези и обобщени изводи и 

съществените приносни моменти. По темата на дисертацията Боряна Митева 

има 12 публикации, а общо в своята професионална кариера има 15 научни 

публикации, три от които издадени в чужбина. 

 В уводната част на труда докторантката обосновава актуалността и 

важното значение на изследването като изрично подчертава две ключови 

тенденции – динамичното развитие на държавите в изследвания регион в 

контекста на глобалните гео-политически и икономически процеси и 

съществуващите исторически наслагвани двустранни спорове и противоречия. 

Логично е дефиниран и географския обхват на понятието „Източна Азия”, 

възприето от докторантката като пространствена основа на нейното проучване, 

но в същото време коректно са споменати и алтернативните гледни точки. При 



формулиране на предмета, целите и задачите на дисертационния труд Боряна 

Митева въвежда съответните ограничения в тематично-проблемния обхват, 

който изключва „културната дипломация” поради фокусиране върху отделните 

политически и икономически аспекти на „икономическата дипломация” в 

политиката на Япония към СССР, Китай и двете Кореи. Основателно 

докторантката изследва двустранните отношения в по-широката рамка на 

регионални и глобални взаимодействия и взаимообвързаности, като отчита и 

ключовата роля на водещата икономическа и военна суперсила САЩ при 

оформяне на външнополитическата линия на следвоенна Япония. 

Хронологическите рамки на дисертационния труд (1952-1991) са логично 

обосновани, като би могло да се допълни и аргументът със специфичната 

ситуация на създаване на четири нови политически субекти (два Китая и две 

Кореи) в края на 40-те години на ХХ век и с разгарянето на Корейската война 

(1950-1953). Докторантката използва удачно разнообразен методологически 

инструментариум, при който особено внимание се обръща на компаративния 

анализ и класификационния метод. Актуалността и значимостта на 

разглежданата проблематика се обуславя също от липсата на подобни 

историко-документални проучвания в българската историография и от все по-

голямата геостратегическа роля на Азиатско-Тихоокеанския район в 

съвременните международни отношения. 

 В първата основна глава на труда се изследва политиката на Япония към 

СССР в отделните исторически периоди на Студената война, вторага глава е 

посветена на японската политика към КНР, а в третата глава последователно 

се изяснява японската политика към Република Корея и КНДР. В своята 

външнополитическа стратегия различните японски правителства се стремят да 

разграничават политиката и икономиката и да търсят баланса на политиката на 

„равните разстояния”, без да изоставят в нито един момент дискусията за 

нерешените двустранни спорни (предимно териториални) проблеми. 

Изключително важно значение през 60-те и 70-те години придобива 

икономическото и научнотехническо сътрудничество в условията на бурно 

икономическо и технологично развитие на Япония, което обуславя специалното 

внимание, отделено в дисертационния труд на тази проблематика. Приносен 

момент в изследването е детайлният и задълбочен анализ на широкия спектър 

от позитивни и негативни аспекти в отношенията на Япония с всяка една от 
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останалите държави в Източна Азия. Всяка една от главите завършва с ясно 

формулирани изводи, които са обобщени в заключението на труда. Приносен 

характер имат и обособяването на специфичните дипломатически средства, 

използвани от съответните японски политически и външнополитически 

институции, както и влиянието на различните вътрешнополитически фактори 

при осъществяване на японската политика в региона. По такъв начин се 

представят и редица специфични явления в японската външна политика като 

формиране на „лобистки кръгове” и взаимодействието между три властови 

структури (управляващата партия и нейния лидер, държавната администрация 

и едрия бизнес). 

 Като се отчита основателността на направените в увода ограничения в 

изследваната тема (преди всичко по отношение на „културната” и „публичната” 

дипломация), би могло все пак в изложението да намери място обсъждането на 

важен и деликатен проблем в японската политика в новата ядрена епоха. 

Въпреки, че през 1974 г. японският премиер Ейсаку Сато получава Нобелова 

награда за мир за публично обявените „три безядрени принципи”, специална 

правителствена комисия в Токио разкри през 2010 година дълго пазената 

тайна, че през 1969 г. Сато е подписал секретно споразумение със САЩ за 

разполагане на американско ядрено оръжие на японска територия (о-в 

Окинава). 

 Към дисертационния труд биха могли да бъдат отправени отделни 

критични бележки предимно от редакционен характер, най-вече с оглед 

неговото композиционно подобряване при евентуалното му публикуване във 

вид на отделна монография. Изложението изобилства с обяснителни бележки 

под линия, голяма част от които са общоизвестни и не са пряко обвързани с 

конкретната аргументация на разглежданите теми и проблеми. Тази 

допълнителна информация по-скоро не допринася за четивността на труда и 

възприемането на неговите същностни аспекти. Вероятно докторантката е 

проучвала някои от материалите в Дипломатическия архив на МВнР преди 2011 

година, тъй като след това описите за периода до 1976 г. (до опис 32) вече се 

съхраняват в Централния държавен архив във фонд 1477. Относно оценките на 

Москва за японската външна политика и двустранни отношения биха могли да 

се използват също отделни документални източници във фондовете на 

Политбюро на ЦК на БКП за разглеждания период. Ценен документален извор, 
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който вече е публично достъпен в официалния сайт на Държавния департамент 

на САЩ, е поредицата Foreign Relations of the United States (FRUS: 52-54, v. 14; 

55-57, v. 22; 58-60, v. 18; 61-63, v. 23; 64-68, v. 29; 69-76, v. 19-20, E-12; 77-80, v. 

13). 

  

В заключение, бих желал категорично да изразя своето силно задовлство 

от постигнатото в дисертационния труд, който се откроява с редица научни 

приноси, отлично познаване и задълбочено интерпретиране на изследваната 

проблематика, с което несъмнено допринася за запълване на една важна тема 

в българската историография по съвременна обща история. Поради това, с 

пълно убеждение ще гласувам със „за” получаване на Боряна Николаева 

Митева на образователната и научна степен „доктор” по история. 

 

 

 

        
      Проф. д-р Йордан Баев 

 

 

 

 

София, 20 януари 2016 г. 
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