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С Т А Н О В И Щ Е 

от проф. д-р Евгения Калинова, катедра „История на България“, 

 Исторически  факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ 

за дисертационния труд на Крум Красимиров Златков, 

редовен докторант по Съвременна българска история  

в катедра „История на България“ – Исторически факултет, 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

шифър на научната специалност: 05.03.06 

на тема:  БЪЛГАРО–ВИЕТНАМСКИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ 1950 – 1989 г. 

за присъждане на образователната и научна степен ,доктор“ 

Още в началото на моето становище като научен ръководител на докторанта бих 

искала да подчертая, че представената дисертация е резултат от сериозен и всеотдаен 

труд, полаган от Крум Златков през целия период на докторантурата. Изборът на темата 

е актуален в научен аспект, защото родната историопис все повече преодолява своята 

европоцентричност, но до момента в нея липсва цялостно научно изследване както 

върху историята на Виетнам, така и за връзките на България с тази далечна страна. 

Актуалността е вън от съмнение и от гледна точка на политическите процеси в 

съвременния свят, който все повече се превръща в многополярен и азиатският полюс 

придобива все по-голяма тежест.  

Дисертацията е в обем от 336 страници, като изложението е разпределено в увод, 

три глави, заключение, библиография и приложения. Хронологическите рамки на 

изследването са аргументирани, а структурата бих определила като логична, тъй като 

първата глава дава необходимата основа, която позволява по-нататък да се проследява 

развитието на отношенията между България и Виетнам, а във втора и трета глава е 

приложен класическият проблемно-хронологичен подход с добре защитена времева 

граница между двете.  
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Дисертационният труд е разработен на основата на впечатляващи като брой и 

разнообразие източници. Крум Златков отлично познава архивните документи по 

темата, съхранявани в Централния държавен архив на Република България, 

Дипломатическия архив на Министерството на външните работи и сравнително рядко 

използвания в изследванията по съвременна история Научен архив на БАН. Имам 

непосредствени впечатления от начина, по който докторантът работи в архивите и 

библиотеките и на базата на постигнатите резултати смятам, че това е пътят към 

сериозните научни постижения на младите колеги.  

В допълнение към българската архивна документация Крум Златков привлича и 

редица публикувани документи, мемоари, публицистика и периодичен печат (вкл. в 

електронен вариант) на руски, английски, френски и виетнамски език. Използваните в 

изложението научни изследвания на български, руски, английски, френски и 

виетнамски език надхвърлят 160 заглавия. Откриването, преглеждането, съпоставянето 

и анализирането на информацията от такъв голям обем разнородни извори и литература 

е предизвикателство за всеки, занимаващ се със съвременна история и заслужава висока 

оценка. 

Първата глава на дисертацията – „Виетнам – история и политика“, на пръв 

поглед е встрани от основната цел на работата – „да представи българската гледна точка 

в развитието на политическите, икономическите и културните връзки между България и 

Виетнам през 50-те – 80-те години на XX в. в контекста на геополитическото 

противопоставяне в условията на Студената война и сближението на виетнамската 

държава със страните от съветската сфера на влияние“ (с. 5). Смятам обаче за напълно 

оправдано присъствието на подобна глава - първо, поради липсата на монографично 

изследване на български език за историята на Виетнам (което прави тази глава 

приносна от гледна точка на родната историография) и второ, защото без нея при 

изложението за двустранните контакти щяха да са нужни чести и обстойни пояснения 

за отделни моменти от развитието на виетнамското общество, държава и политика. Да 

се обобщи и представи на около 80 страници многовековната история на страната е 

предизвикателство, с което Крум Златков се е справил отлично. С оглед на темата на 

дисертацията акцентът правилно е поставен върху периода на Студената война и 

събитията от виетнамската история са разположени на фона на промените в 
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международните отношения и блоковото противопоставяне. Тази първа глава е 

убедително доказателство, че докторантът е навлязъл във виетнамската проблематика и 

е на път да се изгради като специалист по нея, за което допринася и фактът, че сериозно 

и интензивно изучава виетнамски език.  

Втората и третата глава представляват същността на дисертационния труд, тъй 

като проследяват отношенията между България и Виетнам в два логично обособени 

периода - първият е от средата на 50-те до края на 60-те години, а вторият обхваща 70-

те и 80-те години на ХХ век. Крум Златков демонстрира добро познаване на вътрешно- 

и външнополитическите акценти в съвременната българска история и в историята на 

Студената война. Този широк професионален поглед му позволява да анализира 

двустранните отношения в по-голяма дълбочина, още повече, че въпреки спецификите 

си, те са в руслото на съветската политика и тази на Източния блок. И двете глави имат 

идентична вътрешна структура, включваща политическите, икономическите и 

културните връзки между България и Виетнам.   

В главата, посветена на българо-виетнамските отношения от установяването им 

в средата на 50-те до края на 60-те години, е представена картината на военния 

конфликт между ДР Виетнам и САЩ и общата позиция на държавите от Източния блок 

към него в най-острата фаза на Студената война. Докторантът е съумял да постигне 

баланс в проследяването на зиг-загите в отношенията на Виетнам със СССР, Китай, 

САЩ и др. На този фон и изцяло върху непубликувани архивни материали са 

анализирани действията на България в дипломатически и икономически план в помощ 

на азиатската страна, както и първите стъпки в установяването на контакти в областта 

на художествената култура, средствата за масова информация, науката и образованието. 

Приносен характер имат страниците, представящи медицинската помощ, оказвана от 

България, както и тези за приемането на виетнамски работници в страната.  

Изработените от Крум Златков таблици допринасят за илюстриране на темата за 

българо-виетнамските икономически контакти и са основа за неговите анализи и 

изводи, които са обвързани и с конкретното състояние на икономиките на двете страни. 

Третата глава – „Отношенията между България и Виетнам (началото на 70-те – 

края на 80-те години)“, е посветена на най-плодотворния период в двустранното 

общуване. Докторантът основателно извежда като най-важни предпоставки за него 
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„разведряването“ в международните отношения, краят на войната на САЩ във 

Виетнам, обединението на двете му части (1976 г.) и конфликтът с Китай. В резултат 

Виетнам залага на тясно обвързване със Съветския съюз и страните от Източния блок, 

което дава тласък на отношенията и с България. Изводът на Крум Златков, че през 

периода (и особено от края на 70-те години нататък) отношенията между България и 

Виетнам достигат „своеобразен връх в историята на двустранните контакти“ (с. 7), е 

защитен убедително с детайлно представяне на политическата подкрепа, която двете 

страни си оказват; на активизирането на икономическите връзки на двустранна и 

многостранна (в рамките на СИВ) основа; на хуманитарната помощ за виетнамското 

население; на задълбочаващите се културни контакти, допринасящи за сближаване и 

по-добро разбиране между двата народа. Сравнението с първия период позволява на 

докторанта да направи оценка, че характерната за него политика на икономическо 

подпомагане от страна на България през втория период постепенно се трансформира 

във взаимоизгодно сътрудничество. 

Добро впечатление прави заключението на дисертацията, където стегнато и 

точно са изведени основните изводи и е направена връзката между тях. Голямата по 

обем библиография е изрядно оформена, както и многобройните приложения, които 

успешно допълват и илюстрират основното изложение.  

За общото отлично впечатление от представената дисертация допринася и 

добрият стил, на който е написана, въпреки дребните технически пропуски и грешки, 

някои повторения и излишни подробности (напр. тези, свързани с различни официални 

гостувания) и на места прекалено описателните бележки под линия (особено тези, 

свързани с военно-технически характеристики). Като препоръка при едно бъдещо 

публикуване на дисертацията, което силно препоръчвам, докторантът би могъл да 

задълбочи представянето на политиката към Виетнам на СССР и останалите 

социалистически страни, за да открои общото и специфичното в сравнение с 

политиката на България.    

Редно е в края да отбележа коректно оформения автореферат (със забележката, 

че би могъл да е по-подробен), а най-вече – осемте публикации по темата на 

дисертацията (пет реализирани и три под печат), включени в сериозни научни 

сборници. 
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В заключение бих искала да подчертая, че дисертационният труд на Крум 

Златков е самостоятелно, задълбочено и приносно изследване и убедено препоръчвам 

на уважаемото научно жури да му присъди образователната и научна степен „доктор“. 

28 август 2016 г.                           проф. д-р Евгения Калинова 


