
Р Е Ц Е Н З И Я 

за дисертацията на Крум Красимиров Златков на тема „Българо-виетнамски 

взаимоотношения 1950–1989 г.” за присъждане на образователната и научна степен 

„доктор по история” 

от проф. д-р Искра Баева, преподавателка в Историческия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски” 

1. Информация за дисертанта 

Крум Красимиров Златков е написал своята дисертация в резултат на редовна 

докторантура, започнала през 2012 г. в катедрата „История на България” на 

Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски” с научен ръководител проф. д-р 

Евгения Калинова. 

Преди да предприеме самостоятелна изследователска работа в сферата на 

съвременната българска история, Крум Златков е показал последователен интерес към 

опознаването и изследването на съвременната българска история. Той е завършил 

бакалавърска и магистърска програма по история в Историческия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски“, като е защитил магистърска теза на тема „Младежкото 

бригадирско движение в България 1946–1950 г.“ 

Като редовен докторант Крум Златков е проявил инициатива и наред със 

задълбоченото изучаване на необходимия за темата на дисертацията му виетнамски 

език, през 2015 г. е започнал да води семинарни занятия по дисциплината „Съвременна 

история на Югоизточна Азия“ в Центъра за източни езици и култури във ФКНФ на СУ 

„Св. Климент Охридски“. 

Докторантът Крум Златков е отделил време и усилия, за да се включи в научните 

проекти на Историческия факултет, като е осъществил своите изследователски 

ангажименти в два научни проекта: „Европейски интеграционни процеси през 70-те 

години на ХХ век” за 2013 г. и „Европейски интеграционни процеси през 80-те години 
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на ХХ век” за 2014 г. Участвал е с научни доклади, представящи елементи от 

проблематиката на неговата дисертация, и в осем научни конференции. 

Образователният и професионално-историческият път на Крум Златков показва, 

че той вече се оформя като млад историк-изследовател. 

2. Обща характеристика на дисертационния труд 

Дисертацията на Крум Златков „Българо-виетнамски отношения 1950–1989 г.” е 

разработена в обем от 334 маш. стр. и е структурирана по класически начин в увод, три 

почти равни по обем глави, заключение, библиография и приложения, представящи 

полезни данни за българо-виетнамските дипломатически отношения, за американската 

военна интервенция във войната срещу комунистически Виетнам, за помощта, която 

страните от Източния блок са оказали на борещ се Виетнам. Формално дисертацията е 

посветена само на двустранните отношения между нашата страна и ДР Виетнам след 

утвърждаването на държавата до края на Студената война, но всъщност тя се занимава с 

много по-широк кръг от проблеми и обхваща многократно по-широк хронологичен 

период в сравнение с посочения в заглавието отрязък. 

Целта, която си е поставил докторантът, е формулирана скромно „да проследи и 

анализира процесите, в хода на които от средата на 50-те до края на 80-те години на 

ХХ век Виетнам се превръща във важен политически и икономически партньор за 

цялата общност от социалистически държави, вкл. и за България” (с. 4). В случая 

ударението е поставено върху политиката на Виетнам, а Крум Златков е подчертал и 

факта, че отношенията на азиатската страна с България „се осъществяват в рамките 

на предприетите от съветската страна инициативи, но имат и свои специфики, 

които се проявяват в развиващите се отношения между двете социалистически 

държави”. Още постановката на целта и задачата да представи българската гледна 

точка показват малко по-широк поглед, отколкото предполага простото проследяване на 

двустранните отношения в определен времеви период. 

Крум Златков е избрал традиционния за историческите изследвания проблемно-

хронологичен подход, като трите глави следват хронологичния принцип, а във 

вътрешната им организация е приложен проблемният подход. Уводът на дисертацията е 

очертал значимостта на темата, като на първо място е поставена международната роля 
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на Виетнам в следвоенните международни отношения като важен елемент от 

противопоставянето между Изтока и Запада в годините на Студената война. Този 

подход е характерен по-скоро за изследователите на световната, отколкото на 

националната (в случая българската) история, което е добра атестация за широтата на 

историческото образование на автора, получено в ИФ на СУ. Съчетанието между родна 

история (двустранните външнополитически отношения) и световна политика намира 

място в текста на цялата дисертация. 

За да осъществи обявените цели Крум Златков е положил усилия да използва 

почти всички достъпни документални източници, предствящи историята на Виетнам и 

българо-витнамските отношения в съвременната история – най-важните фондове в 

ЦДА, колекцията на Дипломатическия архив на МВнР и малко неочаквано Архива на 

БАН, съветски/руски, американски и виетнамски документални сборници (12 на брой), 

както и разнообразна изследователска литература, съставена от 159 позиции на 

международни изследователи, които представят гледните точки на автори от Съветския 

съюз/Русия, Източна Европа, Виетнам, от една страна, както и американски, от друга; 

25 тома спомени и публицистика, 50 справочни издания, сведения са почерпени и от 33 

електронни сайтове, 8 течения на периодични издания, между които специално 

внимание заслужават виетнамските. Библиографията демонстрира умението на 

докторанта да търси и намира информация за малко изследвани проблеми и да поставя 

изследваната проблематика в по-широк исторически контекст. 

Първата глава на дисертацията „Витенам – история и политика” е обширна (83 

стр.) и има обзорен характер, представящ историята на Виетнам не само в следвоенния 

период, а от самото възникване на държавата та до 90-те години на ХХ в. Тя има почти 

изцяло познавателен характер и при повечето дисертации би била оценена като 

отклонение от темата, но в този случай при липсата на исторически изследвания за 

Виетнам направеното от Крум Златков може да се приеме като въведение, необходимо 

за разбиране на по-нататъшното конкретно изследване. Прави впечатление, че първата 

глава е написана преди всичко от гледната точка на Виетнам и неговата борба за 

самостоятелност и успешно развитие, а не толкова от гледната точка на външните 

наблюдатели, което прави впечатление за лична съпричастност към проблематиката. 

Всъщност първата глава е опит за кратка и синтезирана история на Виетнам. 
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Втората глава „Отношения между България и Виетнам (средата на 50-те – края 

на 60-те години)” вече навлиза в същинската проблематика на изследователския 

проблем. Очертаното в заглавието десетилетие и половина съвпада с едни от най-

големите предизвикателства пред тази индокитайска държава – борбата за национална 

независимост и едновременно с това за обединение. Независимо от конкретната тема – 

двустранните отношения, Крум Златков отделя немалко място на проследяването на 

общия исторически фон с помощта на литература. След което скрупульозно проследява 

стъпка по стъпка всички прояви на двустранните отношения, като започва от 

установяването на дипломатическите отношения по виетнамска инициатива през 

февруари 1950 г. 

Основното съдържание в началния етап на българо-виетнамските отношения се 

състои в българска и източноевропейска помощ за изостаналото и изпитващо тежките 

последици на дългите военни действия виетнамско общество. Акцентът в тази дейност 

неслучайно е поставен върху медицинска помощ, крайно необходима както заради 

последиците от войната, в която е въвлечен Северен Виетнам, така и заради дълбоките 

социални проебразования. Представени са по документи и договорени споразумения 

двустранните посещения и разговори на различно държавно равнище. Фон на 

двустранните отношения отново е историята на двете части на Виетнам и преплитането 

на интересите на други държави в региона. Паралелното разглеждане на двустранните 

отношения с ролята на виетнамския конфликт в световната политика води до 

повторения на едни и същи събития в тази глава и в първата, което вероятно би могло 

да бъде избегнато. 

Няма съмнение, че за България както и за другите източноевропейски 

социалистически страни в този период отношението към Виетнам се пречупва през 

американската военна намеса в конфликта между двете виетнамски държави и през 

световния протест срещу тази намеса. Това е отразено и в дисертацията, макар че, 

воден от документите, Крум Златков се е съсредоточил главно върху икономическата 

помощ и нещо малко неочаквано – културните връзки, които са представени 

пространно и подробно. За да илюстрира икономическите отношения авторът е 

приложил множество таблици и схеми, които увеличават конкретиката, но не са 

използвани достатъчно във формулирането на исторически изводи. 
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Третата глава „Отношения между България и Виетнам (началото на 70-те – края 

на 80-те години)” в същия хронологично-проблемен подход представя последния 

период от двустранните отношения в социалистическата епоха. И тази глава е 

структурирана по същия начин – от световната и регионалната история и ролята на 

Виетнам в тези отношения към конкретиката, като в този случай като нов икономически 

момент се откроява интеграционният. 

Естествено в първия параграф на третата глава, посветен на международните 

отношения, немалко място е отделено на Китай, на режима на „червените кхмери” в 

Кампучия и като следствие от разногласията – на промените в отношенията между 

двете най-популярни и значими за Източния блок азиатски страни (Китай и Виетнам). 

Все пак най-важна за темата на дисертацията е голямата промяна – победата на ДР 

Виетнам във войната, довела и до обединението на двете виетнамски държави. 

Обединението на Виетнам поражда нови икономически и социално-политически 

проблеми, дали отражение и върху отношенията –двустранните и многостранните 

отношения на Виетнам със социалистическите му съюзници в Европа. 

Като специален акцент в третата глава може да се посочи проблемът с 

виетнамските работници в България. Това е важен социален проблем, затова може само 

да се съжалява, че авторът не го е анализирал по-задълбочено както с оглед на 

станалото с тези десетки хиляди хора в началото на прехода, така и с подобните 

процеси в другите страни от Източния блок. Другият акцент са културните 

взаимоотношения, които са разработени много подробно и конкретно, но биха могли да 

бъдат оживени с помощта на впечатленията и спомените на хората, които са участвали в 

тях и си спомнят по различен начин пребиваването си във Виетнам. Като цяло третата 

глава повтаря тенденциите, характеризиращи и предходната – висока степен на 

конкретика, много подробности и стриктно следване на архивните документи. 

В заключението на дисертацията Крум Златков е обосновал още веднъж 

структурата и подхода на своята работа. Той е подчертал ясно, че независимо от 

предимно икономическия характер на двустранните отношения, които заемат и огромно 

място в дисертация, определящ е политическият императив. Това е един от важните 

изводи на дисертацията. Същевременно финалът остава отворен, тъй като краят на 

Студената война и големите сътресения във всяка от двете държави поотделно не 
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унищожават изцяло уловията, а само променят обстоятелствата за двустранното 

сътрудничесто и отварят нови възможности. Според Златков: „Бъдещето ще покаже 

доколко двете страни ще се възползват от тези възможности” (с. 309). 

3. Оценка на получените научни резултати 

Няма никакво съмнение, че изследователското разработване на темата за 

българо-виетнамските отношения, осъществено от Крум Златков, може да бъде оценено 

като нов научен резултат във фактологичното разрабоване на различни 

външнополитически аспекти от историята на българската държава след Втората 

световна война. Този аспект придава новаторски характер на големи части от 

дисертацията. 

Вторият по значение научен резултат на дисертацията се отнася до равнището на 

историческите познания за Виетнам в България и в българското общество. Въпреки че 

пространните части от дисертацията, които представят по-старата история и големите 

предизвикателства, пред които се изправя виетнамския народ през ХХ в., имат не 

толкова изследователски, колкото популярно-познавателен характер, те са важен научен 

резултат от дисертацията. Основание за тази оценка ми дава недостатъчната 

разработеност на историята на Виетнам и неговите отношения с европейските 

социалистически страни. 

На трето място бих поставила въвеждането в научен оборот на злачителни 

масиви от архивни документи, съхранявани в основните архивохранилища в България. 

4. Оценка на научните приноси 

Крум Златков не е формулирал сам научните приноси на своята дисертацията, в 

което вероятно има определена логика. Независимо от липсата на автосправка за 

научните приноси, те не могат да се отрекат. 

Както посочих по-горе в оценката за научните резултати, значителна част от 

дисертацията има приносен характер за българската историография, тъй като до 

момента отсъства професионално и изградено върху сериозна документална основа 

изследване на историята на Виетнам и на българо-виетнамските отношения в широкия 

им спектър, обхващащ политиката, икономиката, образованието, културата. 
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Като първа изследователска работа на млад историк дисертацията е 

съсредоточена върху събирането, представянето и структурирането на фактологичната 

основа на отношенията. Това е безспорен принос, който в последвалата работа на Крум 

Златков би трябвало да бъде задълбочен с аналитичния подход, който присъства в 

дисертацията, но в по-малка степен. 

Отлично впечатление правят и усилията, които Крум Златков е положил, за да 

може да чете и ползва литература на виетнамски език, която виждаме цитирана в 

неговата дисертация. 

Научните приноси са напълно достачни и покриват изискванията за дисертация 

за получаване на образователната и научната степен „доктор”. 

5. Оценка на публикациите по дисертацията 

В хода на подготовката и написването на своята дисертация „Българо-

виетнамски отношения 1950–1989 г.“ Крум Златков е подготвил и предал за печат осем 

научни публикации. Пет от тях вече са излезли от печат в сериозни научни сборници, а 

три са все още под печат. Всички публикации на Крум Златков са по темата на неговата 

дисертация, което показва както задълбочената му и последователна работа с първични 

и вторични материали, така и трайния му интерес към историята на Югоизточна Азия, 

тъй като първите пуликации са още от 2013 г. 

Всички публикации на Крум Златков имат научен характер, на практика във 

всички има приносни елементи, придружени и от научно-популярни моменти. 

Тези публикации са направили част от тезите на автора на дисертацията 

обществено достояние и са му помогнали да популяризира научните си изводи в 

обществото. 

6. Оценка на автореферата 

Авторефератът на Крум Златков е в обем от 29 маш. стр. и отговаря на всички 

изисквания за автореферат на дисертационен труд за присъждане на образователната и 

научната степен „доктор”. В автореферата коректно е отразено съдържанието на 

дисертационния труд и са посочени публикациите на автора както по темата на 

дисертацията, така и по други проблеми, свързани с региона на Югоизточчна Азия. 
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7. Критични бележки и препоръки 

Едновременно с много доброто впечатление от дисертацията на Крум Златков 

към нея могат да се отправят и някои критични бележки и препоръки за по-нататъшната 

работа на младия историк. 

Моите забележки са следните: 

Основната е свързана с твърде голямото място, което е отделено на проблеми, 

които не са пряко свързани с темата на дисертацията. Става дума за страниците, 

отделени на общата история на международните отношения (по-специално 

възникването на Студената война), на създаването на Източния блок, на 

западноевропейската интеграция. Друг проблем, който аз виждам, е, че тези отклонения 

се повтарят във всяка от двете хронологични глави. 

Втората ми забележка е свързана с твърде стриктното придържане към 

документалната фактология, което е естествено за първа голяма изследователска тема. 

В бъдещата си работата обаче Крум Златков трябва да съчетае обработката на 

фактологичния материал с аналитичния подход, който да започне да надделява над 

описателния. 

Струва ми се, че работата би спечелила, ако Крум Златков беше потърсил 

мненията и впечатленията за българо-виетнамските отношения и на хората, които са 

участвали лично и са все още живи и активни. 

По-дребната ми забележка се отнася до изписването на някои имена. Без да съм 

специалистка по източни езици, струва ми се, че в научната литература вече е 

утвордено изписването на имената на китайските лидери не като Мао Дзедун, а като 

Мао Дзъдун, и не Чан Кайши, а Чан Кайшъ. 

Още веднъж ще повторя, че тези бележки не могат да намалят общото много 

добро впечатление от дисертацията. 

8. Заключение 

Структурата, съдържанието и реализирането на поставените научни цели в 

дисертацията на Крум Златков „Българо-виетнамски отношения 1950–1989 г.)” ми дават 

пълното основание да декларирам убеждението си, че научното жури трябва да му 

присъди образователната и научна степен „Доктор”. Аз ще гласувам за това. 
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16 август 2016 г.     Рецензентка: 

       (проф. д-р Искра Баева) 


