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Предложената за защита дисертация за присъждане на образователната и 

научната степен „доктор“ на тема „Развитие и модернизация на пътносъобщителната 

инфраструктура в българските земи 1856–1878 г.“ е разгърната в три глави и десет 

параграфа, със заключение, списък на съкращенията, библиография и приложения,  

общо 351 страници. Библиографията представя използваните непубликувани и 

публикувани източници и научната литература по темата. Малко повече от половината 

използвана литература е на чужд език, главно на английски и турски език. Оформянето 

на изложението и приложенията отговаря на изискванията за един научен текст. 

Авторефератът също представя основните постижения на дисертантката. 

 Изборът на темата е много сполучлив. Той е свързан с обстоятелството, че Б. 

Антонова е възпитаник на Исторически факултет на СУ, със специализация по 

История на българските земи ХV–ХІХ в. и на неговата магистърска програма, в която 

се изучава историята на приложението на основните технологични открития през ХІХ 

в. в българската практика. Основният замисъл на дисертацията проличава от избраната 

структура, в която поотделно, в първите две глави (гл. І – Железници, гл. ІІ – 

Телеграфи), се разглежда изграждането на железниците и телеграфите в Османската 

империя.  Тъй като съществуват поотделно изследвания по тази проблематика в 

българската историография, дисертантката не се е ограничила в проследяване на 

тяхното създаване само в българските земи, както е посочено в заглавието. Тя е 

предпочела по-широкия подход, за да се избегне, както го нарича, 

„националноцентричният“ прочит на миналото. От различни автори и източници, 

главно от чужда литература, е извлечена богата информация за политиките на 

османските управляващи среди относно създаването на железниците и телеграфите в 

основните направления на империята – Анадолското, Румелийското или Европейското 

и Арабското. Разбира се, акцентът е поставен върху балканския случай.  

За всяка държава пътносъобщителната система има стратегическо значение, 

поради което темата е обект на много проучвания. Б. Антонова е успяла да избере 

приносните изследвания и да използва в текста си значителна част от тях. Тя е 

последователна в изложението си като първоначално се спира на периодизацията в 

историята на железниците и телеграфите в Османската империя. С оглед на местните 

особености определя своя позиция за етапите, през които протича тази история в 

българските земи. Разглежда в полемичен план различните мнения в научната 

литература по въпросите, свързани с формирането на официалното политическо 



отношение на султаните и на различните кръгове от османския елит към ползите от 

приложението на железницата и телеграфа. В тази връзка са отделени подпараграфи, в 

които с достатъчно по обем материал, се изясняват позициите на известни османски 

политици от епохата. Разглежда се политиката за привличането на съответните 

специалисти – чужди и местни, за изготвяне на подходящи проекти, за преодоляване на 

трудностите при тяхното реализиране и много други.  

Съобразно избрания подход, дисертантката включва в анализа на изложението 

си факти от политиките на западноевропейските държави, на Великобитания и 

Франция, за прилагането на новите технологии в империята. Информацията за техните 

действия по дипломатически пътища е богата, а самите действия не се абсолютизират, 

защото се имат предвид и различните интереси на концесионерите. Като цяло тези 

позиции и действия правилно се поставят и оценяват като външен фактор, въздействащ 

силно по основната културна ос – реформи срещу традицията и изостаналостта на 

империята.   

Първите две глави съдържат много интересна и до голяма степен невключвана в 

българската историография информация. Приносен характер има не само това. Б. 

Антонова подхожда критично към натрупания фактологичен материал, като изяснява 

основните етапи от реализацията на проектите, детайлизира редица имена на участници 

в събитията, коригирайки грешки и заблуждения – с. 205 и др. Очертани са и разликите 

в осъществяването на модернизационния проект за железниците от този за телеграфите.   

Трета глава „Модернизацията на пътносъобщителната инфраструктура и 

българските земи“ по мое мнение има най-сериозния, приносен характер. Промените, 

които настъпват в живота на българите и като цяло на населението по земите ни с 

въвеждането на железницата и телеграфа, са представени многопосочно. Те са изяснени 

в различни планове – финансов и икономически, културен, в плана на общуването и 

пътуването по българските земи и извън тях. Особено ценно е включването на 

английските документи от Форин офис за българското предприемаческо начинание по 

ж.п. линията Варна – Русе. Важни са сравненията, направени по отношения на степента 

на използване на технологичните новости, доколкото телеграфите, много повече 

отколкото железниците, променят стандартите на живот и общуване по българските 

земи до Освобождението.  

Подходът на Б. Антонова е аналитичен и критичен в двете нива на 

разглеждането на темата: и при изложението на това как се случва историята на 

железниците и на телеграфите по нашите земи с произтеклите промени от това; и в 

нивото на научния „разказ“ относно мненията и позициите по проблемите на тази 

история в литературата. Това елегантно преминаване от едното към другото ниво 

изразява добрите умения и интелигентността, с която докторантката съставя една 

цялостна своя позиция по темата. Ценни с информацията и потенциала за анализ са 

приложенията в края на дисертацията.  

Моите критични бележки се отнасят до изясняването на въпроса за българското 

предприемачество за ж.п. линията Русе – Варна. По мое мнение съществуват сведения 



и податки в документите на шуменските търговски кръгове и на известния търговец и 

общественик Анастас х. Стоянов за историята на тази българска акция. За нейното 

осветляване би трябвало да се потърсвят и включат в анализа тези сведения, защото 

използването само на английските документи не дава детайлите в българските мотиви и 

действия. Възможно е това да промени някои от крайните изводи и оценки. Втората ми 

бележка е за недостатъчното използване на информацията от ценните приложения в 

края на текста в изложението на глава ІІІ. Допуснати са правописни и някои стилови 

грешки, главно в заключението и автореферата. Надявам се, че ако се предприеме 

отпечатването на труда, Б. Антонова ще направи необходимите поправки и 

допълнения. Публикуването на текста ще бъде ценно и добър знак за нейното научно 

развитие. 

Дисертационният труд е написан професионално, с необходимата компетентност 

и умения да се изгражда цялостен научен текст. Приносният характер на дисертацията 

ми дава основания да предложа на Уважаемото научно жури да присъди на Боряна 

Александрова Антонова образователната и научната степен „доктор“ в професионално 

направление 2.2. История и археология.  

16 април 2016 г.                                        доц. д-р Н. Манолова-Николова 

    София                                                     .............................................. 

 


