
 

СТАНОВИЩЕ 

 

За научната продукция на единствения участник в конкурса за академична длъжност 

„доцент“, обявен в ДВ, № 103, 27. 12. 2016 г. - гл.ас. д-р Александър Михайлов Сивилов 

от доц. д-р Елеонора Пенчева, преподавател по съвременна история в правно-

историческия факултет на ЮЗУ „Н. Рилски“ 

 

 

 

Информация за конкурса: 

 

Конкурсът е обявен  от Катедра „Нова и съвременна история“ към Историческия факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“ в „Държавен вестник” № 103, 27 декември 2016 г. Спазени 

са предвидените законови срокове и процедурни изисквания. Александър Сивилов е 

единствен участник. 

 

Информация за кандидата: 

 

Александър Сивилов е завършил средното си образование в 73 СОУ „Вл. Граматик” през 

1998 г . 

- Бакалавърска степен по история в СУ „Св. Климент Охридски” през 2002 г. 

-  Магистърска програма „Съвременна история на Русия и СССР  със защита на  тема 

„М. Горбачов и Н. Рижков – две гледни точки за Преустройството” през 2003 г. 

- Докторантура в същия университет с дисертация на тема „Преходите в Чили 1970–

1993 г.”  -  успешно защитена на 19 март 2009 г.  с  получена  научната степен „доктор 

по история”. 

- През 2010 г. Печели асистентски конкурс в катедра  по нова и най-нова история и 

работи като главен асистент до датата на конкурса за доцентура. 

-  

Специализации:  

 

-  през септември 2012 г. в катедрата по Съвременна обща история на Историческия 

факултет на Московския държавен университет „М. Ломоносов“ в Русия;  

- През  2013 г. в катедрата по политически науки на Университета Лойола в Чикаго, 

САЩ;  

- През 2015 г. в катедрата по политически науки на Университета Мейджи, Токио, 

Япония.  

- През декември 2013 г. е участвал и в дипломатически семинар „Диалог за бъдещето“, 

организиран от Фонда за поддържане на публичната дипломация Горчаков, Москва, 

Русия 

 

Изпълнение на изискванията за заемане на академичната длъжност: 

 

От предоставените ми материали  установявам, че са изпълнени всички  изисквания за 

заемане на академичната длъжност „доцент“. Представен е самостоятелен 

монографичен труд, който не повтаря темата на дисертацията на кандидата. 



Хабилитационният труд „ Прегръдката на мечока (СССР и Латинска Америка)”, 

издаден от УИ „Св. Климент Охридски” през 2016 г., отговаря на изискванията на 

обявения конкурс. 

Представени са 14 научни статии, които също отговарят на тематиката на конкурса. 

Темите, които разглежда показват един задълбочен поглед върху процесите на 

съвременния свят. 

Кандидатът е представил съавторство и редакция на четири сборника с научни 

изследвания. 

 

Учебно- преподавателска дейност  

 

Александър Сивилов е асистент (днес главен асистент) по съвременна обща история. 

От 2011 г. чете лекции по История на Русия, от 2016 г. История на Латинска Америка. 

Има бакалавърски курсове по история на СССР, История на Червената армия, 

Революции и диктатури в Латинска Америка, Индустриализация и колективизация в 

СССР. В магистърската програма –съответно  СССР и Латинска Америка, което става 

основа за настоящата монография; Власт и музика в СССР и Леви радикални 

движения в Латинска Америка. Интересът на студентите към лекциите му е огромен, 

което говори за неговите преподавателски качества и умението да владее аудиторията. 

Работата му  като координатор на създадения  изследователския  център  VIA 

EVRASIA към катедрата по съвременна история му позволява да задълбочи и 

преподавателската и научно-изследователската работа в областите, които изследва. 

 

Мнение за научните трудове на кандидата  

 

Представената монография за конкурса „доцент” - „Прегръдката на мечока (СССР и 

Латинска Америка)” (УИ „Св. Климент Охридски”, 2016) представлява задълбочен 

анализ на отношения, които не са осветявани така подробно в нашата историография. 

Нови източници и непознати факти от историята на СССР и Латинска Америка 

безспорно ще са в помощ на бъдещи научни изследвания в тази област. Всяко 

историческо събитие е урок за зрелостта на човечеството, а в монографията са 

представени десетки уроци за следващите поколения. Представените анализи и изводи 

показват едно мащабно изследване, утвърден научен подход и възможности за 

разширяване и задълбочаване на тези събития в глобален план. 

Представените 14 статии разкриват много неизследвани аспекти от съвременната 

история. Интересни са личните му изследвания за ролята на исторически личности 

като Пиночет, Горбачов, Кастро, Алиенде в които има непознати за широката 

аудитория факти и визии. 

В научната продукция на Александър Сивилов има много приносни моменти, които 

разширяват българската историография, показват нов поглед към историческите 

събития, разглеждани в период от 80 години.  

 За прохождащата латиноамериканистика в България, всеки научен материал за 

Латинска Америка дава възможности и широка основа за научни изследвания на 

следващото младо поколение изследователи в тази област. 

 

Лични впечатления 



Познавам Александър Сивилов от студентските му години. Срещали сме се на всички 

форуми за Латинска Америка в София. Слушала съм докладите му на конференциите, 

наблюдавах израстването му през годините и съм категорична, че успя да се изгради 

като  учен с широка  култура в областите, които изследва. Умее да прави задълбочен 

научен анализ на събитията, да вижда лесно сложни взаимовръзки и да прави 

аргументирани  изводи, които често надхвърлят  утвърдени представи и мнения.  

 

Заключение:  

На базата на неговата преподавателска дейност и на научната му продукция, която 

познавам много добре, предлагам на членовете на научното жури да му бъде 

присъдена академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2. 

История и археология, научна област „съвременна история“ (История на Русия). 

 

 

                                                 

                                                             Член на научното жури: доц.д-р Елеонора Пенчева 

 

 

 

 

15. 04. 2017 

София 

 


