
 

С Т А Н О В И Щ Е 

за дисертацията на докторантката в катедрата по нова и съвременна 

история на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” Боряна 

Николаева Митева на тема „Политиката на Япония към Източна Азия в годините 

на Студената война” за присъждане на образователната и научната степен 

“доктор по история” 

 

от проф. д-р Искра Баева, преподавателка по съвременна история в 

Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” 

 

 

Тъй като съм научна ръководителка на Боряна Николаева Митева, ще 

започна своето становище с кратко представяне на пътя, изминат от Боряна 

Митева преди да стане докторантка, както и с оценка на начина, по който 

докторантката работеше през годините на своята докторантура. Боряна Митева е 

завършила Националната гимназия за древни езици и култури “Константин 

Кирил Философ”, след което с отличие бакалавърската програма по история в 

Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” и магистърската 

програма към катедрата по нова и съвременна история „Кризи, конфликти и 

дипломация в световната политика, ХVІ–ХХІ в.”. В студентските си години 

Боряна Митева се отличаваше от своите колеги с широката си любознателност, 

със стремежа си да научи колкото се може повече за историята на различни 

региони, с пространни интереси, които се опитваше да реализира като 

посещаваше и лекционни курсове извън магистърската програма. Още тогава 

търсенето на нови изследователски полета я насочи към Изтока, към Азия, 

затова нейната магистърска теза беше посветена на съвременната история на 

Япония. При това, за да опознае по-добре тази далечна страна, Боряна Митева 

започна да учи японски. 

След като се представи блестящо на докторантския изпит по съвременна 

история, Боряна Митева продължи изследователските си занимания с японска 
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история, плод на които е настоящата дисертация. В годините на докторантурата 

си тя продължи и задълбочи заниманията си с японски език, благодарение на 

което спечели стипендия за дълготрайна специализация в Япония, по време на 

която продължи да работи върху дисертацията си. Постоянството на Боряна 

Митева в търсенето на нови източници за външната политика на Япония в 

Източна Азия ú позволи да завърши успешно своята работа в предвидения от 

закона срок. Заслужава да се спомене и фактът, че по време на докторантурата 

си Боряна Митева се яви на конкурс за асистент по съвременна история, който 

спечели и от средата на 2015 г. беше принудена да съчетае заключителната 

работа по дисертацията си с пълноценна преподавателска дейност. 

Дисертацията на Боряна Митева е посветена на важен проблем от 

историята на международните отношения в съвременната история, каквато е 

външната политика на Япония към страните от Източна Азия в годините на 

Студената война – от 50-те до 80-те години на ХХ в. В първоначалния вариант 

темата на дисертацията включваше и Югоизточна Азия, но преценихме, че това 

ще направи дисертацията прекалено обемна, затова този аспект от японската 

външна политика отпадна от темата, но не и от интереса на докторантката. Дори 

и с това ограничение дисертацията се оказа твърде пространна – тя е с обем от 

над 500 маш. стр. и е структурирана в класическите три глави, които са 

подчинени на пробемно-хронологичния принцип. В тях докторантката разглежда 

последователно японската политика към Съветския съюз, към социалистически 

Китай и към двете корейски държави. Независимо че става дума за първи стъпки 

на изследователското поприще, Боряна Митева не се е предоверила на 

изследователите преди нея, а е потърсила допълнителни документи и е очертала 

своята гледна точка, за да обясни определени моменти от сложната японска 

външна политика. Дисертацията е придружена от многобройни и разнообразни 

по своя характер таблици и други приложения. 

За написването на своята дисертация Боряна Митева е издирила и 

използвала всички документи по проблематиката, които е могла да намери в 

българските архиви, по време на своята докторантура – Дипломатическия архив 

на МВнР и Централния държавен архив, както и публикувани японски 
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външнополитически документи. Историографията, върху която е стъпила 

докторантката, за да напише своята дисертация, е обширна, разностранна и 

обогатена благодарение и на спомената вече дългосрочна специализация на 

Боряна Митева в Япония. Немаловажно значение за успешната работа на Боряна 

Митева имат нейните езикови умения и отличното ú познаване на японската 

култура. Същевременно Боряна Митева има многобройни участия в научни 

форуми, където е имала възможност да подложи своите изводи на научна 

критика. Немалка част от конкретните ú разработки вече са публикувани, а 

други скоро ще бъдат публикувани. Изворовата и историографската основа на 

дисертацията е повече от достатъчна, което е довело и до внушителния обем, 

който значително надвишава изискванията за докторска дисертация. 

Като научна ръководителка на Боряна Митева мога да оценя 

изключително високо не само нейната добросъвестност и работоспособност, но 

и аналитичните ú способности, които са ú позволили да направи дълбоки и 

важни изводи не само за външната политика на Япония в посочения период, а и 

за развиитето на международните отношения на азиатския континент в глобален 

контекст. 

Специално внимание заслужава заключителната част на дисертацията на 

Боряна Митева, в която тя се е опитала да изведе от пространното и изпъстрено с 

фактологични подробности съдържание на трите глави водещите тенденции и 

обстоятелствата, които определят успехите и неуспехите в политиката на 

Япония с най-важните държави от най-близкия ú регион. Този анализ 

демонстрира изследователските качества на Боряна Митева, които не могат да 

бъдат помрачени от дребните недостатъци на дисертацията (прекомерно 

многобройните детайли са един от тях). 

Дисертацията на Боряна Митева изпълнява научните изисквания за 

дисертационен труд, авторката е реализирала всички поставени от самата нея 

цели. В нея прави впечатление събраният и анализиран в дисертацията изворов 

материал, собствената позиция на Боряна Митева по отношение на 

изследванията на нейните предшественици и задълбочените изводи, до които е 

стигнала. 
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Дисертацията на Боряна Митева демонстрира умението на докторантката 

не само да осъществява мащабна събирателска работа в различни архиво- и 

книгохранилища, да прави обосновани изводи на основата на сериозен 

исторически анализ, но и да предлага свои позиции по толкова обширни и 

разнообразни проблеми, каквато предлага външната политика на Япония към 

страните от обширния геополитически регион на Източна Азия. Тези качества на 

докторантката, както и многобройните ú публикации по изследваната тема ми 

дават основание убедено да гласувам на Боряна Митева да бъде присъдена 

образователната и научната степен „доктор по история”. 

 

 

20 януари 2016 г.     проф. д-р Искра Баева 

 


