
СТАНОВИЩЕ
на проф.дикн Нина Дюлгерова

на дисертационния труд на БИСЕР ИВАНОВ НУШЕВ
на тема:

Руският национализъм като фактор за разпадането на Романовата 
империя (1905 – 1917)

за придобиване на образователна и научна степен „доктор” в 

професионално направление 2.2. История и археология – Нова и най-нова 

обща история – История на Русия

1. Актуалност и значимост на разработвания научен проблем.

През ХХІ век Русия си възвърна позициите на глобална сила и 

нейното присъствие в регионалните и световни процеси отново се 

проследява и анализира  с голямо внимание и интерес. Все по-често 

отговорите за силното, непресказуемо и ефективно присъствие на 

Москва в  съвременния свят се търсят в нейното минало. 

Продължаващият след разпадането на Съветския съюз дебат за руската 

идентичност и търсенето на прагматичен и съобразен с 

вътрешнополитическата специфичност модел за консолидация и 

устойчивост на руското общество неизменно връща историята към 

последното десетилетие от властването на Романовата династия 

(1905-1917). Актуалността на темата е в унисон със засилващия се в 

глобален план процес на етно-религиозна фрагментация, която все по-

често превръща държавите в заложници на национални интереси, извън 

контекста на регионалната или глобалната сигурност.

2. Оценка на научните  резултати и приносите на дисертационния 
труд.

Научните резултати на дисертационния труд са обвързани с 

приносния елемент на доказаните изводи. Основното при тях е, че е 

направен задълбочен комплексен анализ на всички десни монархически 

съюзи, партии и организации , които в периода 1905-1917 се формират като 



институции, механизъм и прояви на руския национализъм. Добро 

впечатление прави вътрешната логика на изследването, което позволява на  

Бисер Нушев успешно да направи задълбочени и произтичащи от анализа 

изводи. Включването в изследователския обхват на нови и незивестни 

досега факти от историята на руския национализъм през последните 

години на Руската империя позволяват на докторанта да представи една 

качествено нова картина на генезиса и най-вече спецификата на развитието 

и присъствието на руското националистическо движение в политическите 

процеси на Русия. От съществено значение за правилното разбиране на 

този сложен и многопластов процес  са неизвестните досега документи, 

които докторантът използва в своя анализ, за да представи нова и много по-

обективна картина  на мястото и ролята на руския национализъм в 

политическия живот на империята. Пламен Нушев успешно избягва 

традиционния подход за изследването на подобни теми – проблемно-

хронологическия и концентрира своя анализ върху разчупването на 

познатия досега модел на изследване на подобни партии, движения и 

структури. Особено внимание заслужава силния доказателствен материал, 

чрез който той разкрива различни аспекти от съвместната дейност на 

крайнодесните партии с умерените консерватори , базирана върху 

етническия руски национализъм. Убедително, аналитично и с  много добро 

познаване на темата в документален и историографски план Пламен 

Нушев представя една цялостна картина на обърканите, подвластни повече 

на емоцията, отколкото на суровата логика на вътрешните и 

външнополитически процеси действия на руските националисти през 

бурното история на Русия след края на руско-японската война 1905 г. до 

Февруарската революция 1917 г.

3. Критични бележки
Дисертационният труд е написан професионално, прецизно, с много 

добро познаване на изследваните проблеми. Темата е актуална и се нуждае 



от по-нататъшна разработка, което предопределя и моите препоръки за 

бъдеща работа по анализираната в дисертацията тема. Предвид 

засилващата се тенденция към ксенофобия, краен национализъм и 

шовинизъм в съвременния свят докторантът би могъл в бъдещите си 

проучвания да се опита да направи паралел на общото и специфичното в 

руския национализъм в началото на ХХ век и второто десетилетие на ХХІ 

век.

4. Заключение.

Докторантът Бисер Нушев притежава необходимата професионална 

квалификация, както и доказана компетентност и представеният от него 

дисертационен труд отговаря на изискванията на ЗРАСРБ и Правилника за 

неговото приложение за придобиване на образователната и научната степен 

„доктор”. 

На основание на ЗРАСРБ и Правилника за прилагането му, и предвид 

изложените по-горе аргументи предлагам на Уважаемите членове на 

научното жури да присъдят образователната и научната степен „доктор” в 

професионално направление 2.2. История и археология – Нова и най-нова 

обща история – История на Русия
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