
СТАНОВИЩЕ

За дисертационния труд на  Албена Миланова на тема „Англо-
холандските отношения през втората половина на XVII век (1652 

– 1702)“ за присъждане на ОНС „доктор“ от проф. д.и.н. Радослав 
Захариев Мишев

Научна област : 2 . Хуманитарни наукиПрофесионално 
направление: 2.2. История и археология.Научна специалност: Нова 
и най-нова обща история (Нова обща история). СУ „Св. Климент 
Охридски“, Исторически факултет, катедра „Нова и съвременна 
история“. Тема на дисертацията:„Англо-холандските отношения 
през втората половина на XVII век (1652 – 1702)“

Описание на дисертационния труд. Албена Миланова се е 
ориентирала към изследване на интересната и трудна тема за англо-
холандските отношения през втората половина на XVII век. 
Дисертационният труд разглежда широк спектър проблеми като 
анализира религиозните , политически , дипломатически ,  
икономически и колониални аспекти на англо-холандските 
отношения през посочения период от периметъра на ранното ново 
време. Не е пренебрегната и конкретиката на финансовите и 
културни аспекти, междуличностните отношения на владетели, 
държавници, политици, бизнесмени и др. Още в началото искам да 
изтъкна своето впечатление, че под отличното ръководство на 
познавача на епохата проф.д-р Борислав Гаврилов тя се е справила 
много добре.

В структурно отношение дисертационният труд е разположен 
много добре като се състои от увод, историографски обзор, 3 глави 
с по 3 параграфа, заключение, използвана литература и две 
приложения. Уводът поставя по един съвременен и атрактивен 
начин необходимостта от изследване на проблема, , обекта на 
изследване, , хронологичните рамки, основните цели и методите за 
постигането им. Историографският преглед демонстрира широки 



познания за съществуващите извори и литература и преглед на 
мненията. Първа глава „Англо-холандските връзки до средата на 
XVII век. Едно необходимо изследване“ е посветена на религиозните 
контакти и миграции, икономическите връзки и англо-холандските 
отношения при управлението на Чарлз I. В хода на анализа авторът 
обръща внимание на първите протекционистки мерки в Англия и 
Холандия в областта на текстилното производство, както и при 
риболова в Северно море. Точно, когато свършват религиозните 
въпроси идва ред на меркантилните войни. Обект на изследваневъв 
втора глава са „Клопките на меркантилизма. Англия и обединените 
провинции в епохата на меркантилните войни“. Тук читателят може 
да види чудесна и увлекателна картина на англо-холандските 
отношения. Специално място се отделя на първата Англо-холандска 
война от 1652 – 1654 г. Дисертантът изразява становище, че 
политическите съображения са по-важни за провалянето на англо-
холандските преговори за съюз. Навигационният акт трябвало да 
накаже холандците, че в момента отстъпват от републиканството и 
протестантизма и нарушават английските права в моретата (с. 110). 
Албена Миланова много добре коментира причините за англо-
холандската война, като според нея е важна не само търговската 
надпревара, но и отказът на холандците да влезат в протестантско-
републикански съюз. Републиката на Кромуел създава основата на 
английската морска сила, но именно силният флот не поддържа 
републиката и трасира пътя за връщането на Чарлз II.Останалите 
две англо-холандски войни също са анализирани задълбочено и 
прецизно.

Трета глава е на тема „Славната революция“ – началото на 
англо-холандската политическа симбиоза“. Много добре се 
разкрива ролята на френският крал Луи XIV в триъгълника 
отношения между Англия, Франция и Холандия. Същевременно 
задълбочено и с необходимите съпоставителни анализи се показва 
богатия спектър на причините за „Славната революция“. Вижда се, 



че не само възможността Джеймс II да установи католическа 
династия безпокои английските протестантски кръгове, но и 
опасенията от холандскиярепубликанизъм. Дисертантът сполучливо 
привежда много примери за драстичното увеличение на 
количеството антианглийски памфлети в Холандия. Междувременно 
английският крал се опасява от холандския икономически 
империализъм. Не са пренебрегнати иколониалните противоречия в 
Източните Индии.В параграфа за финансовата революция А. 
Миланова подчертава ролята на Уйлям III за ускоряването на 
процеса за привнасяне на нов вид финансови институции и практики 
от Холандия в Англия. Техен логичен резултат е основаването на 
Английската банка през 1694 г. Дисертантът обръща внимание на 
тази „холандизация“ чрез миграцията на холандски финансисти в 
Лондон и променянето на паричната система. В заключение А. 
Миланова уточнява размяната на ролите, защото с настъпването на 
новото столетие Холандия слиза от световната сцена, като нейното 
място се заема от Великобритания(с. 240 ). Колегата основателно 
характеризира събитията от 1688- 1689 г. и след това като модерна 
революция. Заключението се явява логично следствие на 
изложението на дисертационния труд като направените констатации 
и изводи са основателни и приемливи.

Научни приноси. Справката за научните приноси на А. 
Миланова е прекалено скромна. Прочетох с интерес работата и 
според меннаучните приноси са следните: 1. За пръв път в 
българската историография така детайлно се обръща внимание на 
протестантската периферия на Европа, като е направен анализ на 
политическите, династически, дипломатически, икономически и 
други аспекти на англо-холандските отношения през посочения 
период. 2. Много добре са анализирани причините за трите англо-
холандски войни, без  да се залита  с акцент само върху една 
причина, като е намерен точен баланс между различните 
интерпретации. 3. Дисертационният труд е разработен въз основа на 



разнообразен и много авторитетен изворов и историографски 
материал. Използвани са слабо известни или непознати за 
българския специализиран читател научни текстове и автори.При 
това А. Миланова добросъвестно ориентира читателя как могат да 
бъдат открити основните документи. Специално внимание 
заслужават изброените в приложение 1 памфлети. 4.Много добре се 
описва и анализира „Славната революция“ от 1688 г. Обикновено 
основните историографски школи поставят акцента или върху 
войните на пуритани с англикани или само върху „Славната 
революция“ и последвалите промени, т.е. откроява се един 
двуполюсен модел. Дисертантът успешно е излязъл от схемата и 
изследва проблема в неговата комплексност като уточнява, че не 
отричаролята на  гражданските войни. Интересно и сполучливо 
„Славната революция“ се анализира не само като „английска“, а 
като англо-холандски феномен. Изглежда убедителен неговият 
извод, че холандското влияние трансформира Англия в световна 
финансова, търговска и колониална сила. Този подход на автора е 
много интересен и предизвиква размисли. „Славната революция“ 
трябва да се разглежда като заключителен и много важен етап на 
един продължителен процес. Ако монархическият институт не е бил 
респектиран от кървавите войни между англикани и пуритани и 
екзекуцията на Чарлз I вероятно не би бил склонен към консенсуса 
от 1689 г. При това тогава водещата тенденция в Европа е на 
абсолютните монархии. 5. Различните аспекти и части на 
дисертационния труд са много добре дозирани. Авторът не залита 
предубедено само към една предварително поставена теза, а въз 
основа на водещия доказателствен материал извежда своите 
констатации и тези. Стремежът към обективност е необходимо 
достойнство, което откриваме в този труд.

Препоръки. Ако авторът реши да издаде дисертационния труд 
като монография ще бъде атрактивно да подбере и приложи 
подходящи илюстрации и картов материал. Също така в бъдеще би 



могъл по-обширно да коментира ролята на „Славната революция“ за 
формирането на английския държавен модел и бъдещия разцвет на 
парламентарната монархия.

Авторефератът много добре представя съдържанието и 
изводите на дисертационния труд. Дисертацията има оригинален 
характер, четивна е и са спазени законовите изисквания по 
процедурата. Приложеният списък от четири публикации 
демонстрира научната активност на Албена Миланова.Всичките 
публикации са по проблеми от дисертационния труд.

Заключение:Въз основа на изтъкнатите дотук научни 
приноси и качества на дисертанта Албена Миланова смятам, че 
дисертационният труд  и дейността на докторанта напълно 
покриват изискванията за присъждане на образователната и 
научна степен „доктор“. Депозираните публикации също са 
предостатъчно. Затова давам положително становище  и 
предлагам на почитаемото Научно жури да присъди 
образователната и научна степен „доктор“ на Албена Миланова.

3.06.2015     проф. д.и.н. Радослав Мишев
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