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 Докторантът Боряна Николаева Митева има впечатляваща обща и специализирана 

подготовка, имаща отношение към областта на дисертационния труд: Завършила е 

Националната гимназия за древни езици и култури ”Константин Кирил Философ”. След 

това учи бакалавърски курс по история в Исторически факултет(ИФ) на СУ „Св. Климент 

Охридски“. Продължава обучението си с магистратура по програмата “Кризи, конфликти 

и дипломация в световната политика XVII-XX век” на същия факултет. През 2011 год. 

придобива квалификацията „магистър по история“. Това дава възможност през 2012 год. 

да спечели конкурс за докторант към катедра „Нова и съвременна история”. В същото 

това време това посещава основни курсове, запознаващи с външната и вътрешната 

политика, историята, икономиката и т.н. на Япония, КНР, КНДР и РКорея в съвместната 

магистърска програма на ИФ и ФКНФ „История и съвременно развитие на страните от 

Източна Азия“. По-късно от юни 2014 год. е избрана за асистент по съвременна и обща 

история в ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“.  

 Междувременно в периода 2014-2015 год. специализира в Япония по Програма на 

Японската фондация по японски език за специалисти (Специалисти в културни и 

академични сфери - 専門日本語研修:文化・学術専門家/сенмон нихонго кеншю: бунка 

гакуджюцу сенмонка). В рамките на тази специализация усъвършенства, както знанията 

си по японски език, така и работи по темата на дисертацията на базата на оригинални 

източници и материали. 



 Що се отнася до дисертационния труд трябва да отбележим, че той е посветен на 

важна и животрептуща тема. Тази тема – външната политика и международните 

отношения в рамките на периода на «Студената война» в региона на Източна Азия, 

погледнати от позицията на ключова страна в същия този регион – Япония, досега няма 

адекватно отражение в литературата на български език. Още в самото начало ще 

подчертаем, че авторът на тази мащабна дисертационна разработка с общ обем 513 

печатни страници прави почти цялостен преглед на значима част от ключовите проблеми 

по темата. Това е много добре отразено в съдържанието на работата, състояща се от 

следните основни части: 

Увод 

Глава I. «Сейкей бунри сейсаку» (政経分離政策): политиката на Япония към СССР 

1.Началото: японо-съветските отношения през 50-те и 60-те години 

2.Крачка напред: японо-съветските отношения през 70-те години 

3.Крачка назад: японо-съветските отношения през 80-те години 

4.Изводи 

Глава II.«Сейрей кейнецу»(政冷経熱) Политиката на Япония към КНР 

1.Трудно начало: японо-китайски отношения през 50-те и 60-те години 

2.Поврат в японската “китайска” политика: японо-китайските отношения през 70-те 

години 

3. «Сейрей кейнецу» (政令経熱)  Японо-китайски отношения през 80-те години 

4.Изводи 

Глава III. «Футацу-но Чо:сен» (二つの朝鮮): политиката на Япония към Република Корея 

и КНДР 

1.Началото: отношенията на Япония с Република Корея и КНДР през 50-те и 60-те години 

2.Япония и двете Кореи между САЩ, СССР и КНР: отношенията на Япония с Република 

Корея и КНДР през 70-те години 

3.Разведряване на Корейския полуостров? Отношенията на Япония с Република Корея и 

КНДР през 80-те години 

4. Изводи 
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 Още в Увода на предложената работа се отбелязва, че «Основната цел на 

дисертационния труд е изследване и предлагане на съвременен и актуален, обективен, 

многофакторен и цялостен анализ на външната политика на Япония към региона на 

Източна Азия в периода на Студената война»(вж. с.22).  Тази основна цел се постига чрез 

следните задачи, форматирани в основните глави и подглави на дисертацията(вж. пак 

с.22-23), а именно: 

 Изследване, формулиране и обосновка на японските интереси и цели в 

краткосрочна или дългосрочна перспектива към СССР, КНР, Република Корея и 

КНДР, а впоследствие и към Източна Азия като цяло. 

 Определяне и анализ на дипломатическите средства, които използва Япония, за да 

реализира своите национални интереси и цели към СССР, КНР, КНДР и Република 

Корея, а впоследствие и към Източна Азия като цяло. 

 Определяне и анализ на факторите (вътрешно и външнополитически, 

икономически), които оказват влияние върху развитието на двустранните 

отношения на Япония със СССР, КНР, КНДР и Република Корея и върху 

политиката на Япония към Източна Азия като цяло. 

 Определяне на степента на обвързаност на японската външна политика с 

американската външна политика в Източна Азия, изследване на японските и 

американските дипломатически цели и стратегии в региона, тяхното съвпадение и  

различия.  

  Изследване, анализ и определяне на резултатите, ефективността и успеваемостта 

на политиката на Япония в Източна Азия, както за самата Япония, така и за 

региона като цяло.   

Всяка от посочените по-горе глави и подглави на разработката са построени на 

базата на хронологично-пространствено-фактологическия подход. Казано с други думи в 

рамките на определени времеви периоди, в ключовите за японската външна политика 

източноазиатски пространства – СССР, КНР и двете Кореи, се разглежда верига от факти 

и протичащи събития. При това основен момент във всяка една глава с нейните подглави е 

обобщението, което се прави в раздела «изводи» към горните. Най-важните моменти са 

концентрирани в «Заключението», където пак на основата на гореспоменатия подход са 

осъществени най-важните обобщения и са правят базовите изводи. 



 Особена ценност според нас представлява оригиналният извод, който обобщава  

японските външнополитически цели в региона на Източна Азия на:  

1. Краткосрочни, такива като възвръщане на авторитета и статута на Япония като 

независим субект на международните отношения чрез приемане  в международни 

организации, възстановяване на дипломатическите отношения със страните от 

Източна Азия, урегулиране на всички двустранни проблеми, наследени от Втората 

световна война или възникнали впоследствие със страните от Източна Азия, както 

и създаване на действащи механизми за поддържане на отношения, основани на 

взаимна изгода, доверие и сътрудничество със страните от Източна Азия; 

2. Дългосрочни, а именно осигуряване на националната сигурност, избягване на 

кризи и на ситуации, в които страните от Източна Азия могат да представляват 

заплаха за японската безопасност, постигане на баланс на японската дипломация 

между КНР и СССР, между КНР и Република Китай, между Република Корея и 

КНДР, между интересите на САЩ и СССР, избягване на конкуренцията на 

източноазиатските страни в трети региони, а също така приоритетни за Япония по 

времето на «Студената война» цели, което включва избягване на комунистическото 

влияние. търсене на близост на КНР и КНДР към капиталистическите страни, 

избягване на международната изолация на Япония и участието в разрешаването на 

всички важни регионални въпроси, в частност решаването на корейския въпрос, 

заемане ролята на медиатор в този процес, установяване и поддържане на 

икономическо и научно-техническо сътрудничество със страните от Източна Азия, 

създаване на прояпонско лоби в страните от Източна Азия, което да подпомага 

японското влияние и развитието на приятелски отношения със страните от Източна 

Азия, промяна на негативния имидж на Япония след Втората световна война и 

създаване на нов облик като миролюбива и приятелска страна.  

Съвсем вярно са посочени основните принципи, на които се гради японската външна 

политика в различни моменти и периоди, както и по отношение на отделните страни, така 

и като цяло, а именно:  

1. «Сейкей бунри сейсаку» (政経分離政策 ), т.е. «Курс на разделението на 

политиката от икономиката»; 



2. „Сейкейфукабун“ (政経不可分), т.е. «Курс на неделимост на политиката от 

икономиката»; 

3. «Сейрей кейнецу»( 政 冷 経 熱 ), т.е. «Курс на «студени политически 

взаимоотношения» и «горещи икономически взаимодействия»; 

4. «О:пун доа пориси:»(オープンドアポリシー ) – «Политика на отворените 

врати»; 

5. «То:кьори гайко:»(等距離外交) – «Политика на равните разстояния» или по-

точно «Нанбоку то:кьори гайко:»(南北等距離外交), т.е. Политика на равните 

разстояния между Юга и Севера», т.е. между Южна и Северна Корея;  

6. «Барансу-но хо:шин» (バランスの方針), т.е. «Политика на баланса»; 

7. «Футацу но Чо:сен» (二つの朝鮮) – «Политика на двете Кореи», т.е. признание 

съществуването на разделението на Корейския полуостров в резултат на 

Корейската война. 

Напълно може да се съгласим и с идентификацията и класификацията в 

дисертационния труд на ключовите фактори влияещи върху външната политика на 

Страната на изгряващото слънце, които са групирани в три основни категории: 

 Вътрешнополитически фактори; 

 Външнополитически фактори; 

 Икономически фактори. 

Особено са важни изводите, от една страна за тясната връзка на японската външна  

политика с американската в Източна Азия, а от друга за това, че в рамките на тази връзка 

Япония има и преследва и свои собствени цели, различаващи се понякога от тези на САЩ.  

Основни моменти и части на дисертационния труд са отразени в 15 публикации, които 

могат да бъдат класифицирани по няколко признака на няколко групи: 

1. Въз основа на използвания език на публикацията и типа на изданието може да се 

говори за три основни групи: 

 Публикации на български език в българска литература (списания и сборници от 

конференции) – общо десет публикации; 

 Публикации на чужди езици(две на английски и една на японски език), съответно 

публикувани в чужди издания; 



 Публикации, свързани с изпълнението на различни научно-изследователски 

проекти – две публикации. 

2. Въз основа на конкретната «тясна» тема на публикациите, т.е. по областта на 

разглеждания проблем в публикацията, също се различават три групи: 

 Международни отношения и външнополитическа тематика – 9 публикации; 

 Икономически взаимодействия, икономическа политика и дипломация – 3 

публикации; 

 Междупартийно сътрудничество и противоборство, обвързаност на политически и 

икономически взаимоотношения и общополитическа тематика – 3 публикации. 

Изводът е, че по брой и тематика на публикациите, свързани с темата на 

докторантския труд, последният напълно отговаря на изискванията за апробация на същия.   

 Авторефератът на дисертацията за присъждане на образователна и научна степен 

„доктор” е с обем 34 п.с. Той има следното съдържание: 

 Обща характеристика на дисертационния труд; 

 Предмет на изследване на настоящия дисертационен труд; 

 Географският обхват на изследването; 

 Хронологични рамки на изследването; 

 Основни източници; 

 Основната цел и основни задачи на дисертационния труд; 

 Основни методи, използвани в дисертационния труд; 

 Кратко изложение на дисертационния труд; 

 Изводи на изследването; 

 Справка за научните приноси на изследването; 

 Справка за публикациите по темата на дисертационния труд. 

Авторефератът вярно отразява приносите на дисертацията. Все пак тук бихме  

желали да се спрем на ключовите такива, а именно: 

1. За първи път в научната литература на български език се осъществява такова 

значимо по своя обем, дълбочина на анализ и съдържателност на разглеждането 

изследване на международните отношения и външната политика в региона Източна 

Азия в периода на «Студената война»; 



2. Също така за първи път се изследват и обясняват базовите принципи  на японската 

външшна политика, характерни не само за периода на «Студената война» и не само 

за региона на Източна Азия, но и използвани в значително по-широк международен 

контекст и в доста по-широки времеви рамки; 

3. Важен принос в изследването е показаната широка панорама на фактори и 

обстоятелства, включително връзката между вътрешнополитическия живот и 

външната политика на Япония. Акцентира се върху значението на правителствени, 

неправителствени, икономически, парламентарни, професионални, регионални и 

граждански организации за японската външна политика; 

4. Последен ще споменем приноса, но не последен като значение, този свързан с 

анализ на икономическите отношения на Япония със страните от Източна Азия по 

време на «Студената война», представените данни като БВП, обем и структура на 

стокообмена, дял в общия стокообмен, икономически планове, частни и държавни 

заеми и инвестиции, както и общата икономическа политика и междудържавни 

икономически взаимодействия на Япония не само със страните от Източна Азия, но 

и частично тези със САЩ и ЕИО.  

Следва да се каже, че разработката е осъществена на високо равнище, което 

свидетелства за акумулирани разнообразни познания и комплексно разбиране на 

материята. Дисертантът Боряна Митева се е постарала да проникне в проблемите, да ги 

разкрие и в широчина, и в дълбочина. При това тя проявява на места новаторско мислене, 

което определено прави чест на работата и е едно от нейните най-големи достойнства. От 

друга страна при такава нелека тема не може да се мине и без някои забележки. Трябва да 

отбележим, че същите не засягат съществени теми, значими подтеми и проблеми. Те имат 

отношение към някои не толкова важни, но все пак заслужаващи корекция моменти. 

Първо, нужно е да се направи преглед на различни лични имена и понятия и те да 

бъдат приведени в съответствие с практиката, така както тя е установена от специалистите 

у нас. Така, например, името на първия президент на Южна Корея е дадено като Синман 

Рий(т.е. пряка транскрипция от английски език). Докато на български език то следва да се 

предава като И Сън Ман. Понякога у нас също така неправилно се  използва 

транскрипцията «Ли Син Ман», което пък е транскрипция, взета от руски език. 



Второ, тук и там при даването на понятия от японски език също се използва английски 

език като основа на транскрипцията. Например, някъде е дадено правилно, но другаде 

неправилно е транскрибирано «Сейрей кейнетсу», докато, съгласно вече установени от 

българските японисти правила, трябва да бъде «Сейрей кейнецу». 

Следва редица термини да бъдат уточнени и прецизирани. Така, например, на с. 55 се 

говори за «религиозно-политическата партия Комейто». Навярно е по-добре да се каже, 

«формираната като политическо крило на религиозната организация Со:ка гаккай партия 

Ко:мейто:». Действително е малко дълго, но затова пък е вярно. Също така се споменава 

за т.нар. «Северни територии», но терминът е написан Северни територии. Терминът би 

трябвало да бъдат в кавички по различни причини. Първо, те така са наричани в Япония. В 

СССР/Русия се използва понятието «Южнокурилски/Курилски острови». Второ, все пак 

това е термин, така че той изисква да бъде обозначен с кавички.  

Трябва, обаче, да се каже, че представените бележки са с цел да се усъвършенства 

дадената дисертационна работа. Те в никакъв случай не намаляват отличното общо 

впечатление от работата, която по наше мнение заслужава да бъде публикувана, за да 

може да стане достояние на една широка и заинтересувана аудитория. 

В заключение на основата на рецензирания дисертационен труд, автореферата, както и 

публикациите, следва най-убедено да заявим, че докторантката Боряна Николаева Митева  

заслужава да получи образователната и научна степен „Доктор по история”. 

 

София, 10 януари 2016 г.                                     Рецензент:              

Град София                                                                  Проф. дфн., д-р ист. Нако Стефанов 

 


