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1. Данни за конкурса

Процедурата е изрядна от гледна точка на закона за развитието на 
академичния състав в Република България и на правилника за 
академичния състав на Шуменския университет “Епископ Константин 
Преславски”. Единствен кандидат –  главен асистент д-р Ася Лазарова 
Атанасова.

2. Данни за кандидата

Единственият кандидат за конкурса е главен асистент д-р Ася Лазарова 
Атанасова, завършила специалност “История” в Шуменския университет 
“Епископ Константин Преславски” (2001); магистър по публична 
администрация във Великотърновския университет “Св. св. Кирил и 
Методий” (2005);  главен асистент е в катедрата по “История и археология” 
във Факултета по хуманитарни науки на ШУ със специалност “Съвременна 
обща история” и “история на Русия” (от 2011-а досега). 

Ася Лазарова Атанасова става доктор по история с тема на дисертацията 
по история на Русия: Развитие и обособяване на меншевизма в РСДРП 
1903–1907 г. (2009).

Изследователските й интереси са в областта на историята на Русия и 
съвременна обща история, история на революциите, история на идеите, 
обществена мисъл и идеологии. Специализирала е в Русия (2006).
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Преподавателски опит: лекции по история на Русия, Съвременна обща 
история, Нова обща история, история и култура на Русия ХVIII – ХХ век, 
политика на Русия в Югоизточна Европа (края на ХIХ – нач. на ХХ век); 
семинари по история на Русия и по нова обща история.

3. Научни трудове 

Главен асистент д-р Ася Лазарова Атанасова кандидатства в конкурса за 
академичната длъжност “доцент” с книгата си Меншевизмът 1917 година: 
пропуснатите възможности. Шумен, 2017, 264 с., както и с учебни 
помагала, статии и студии: общо 23, от които 2 учебни помагала: 
Революциите в Русия  (2017), Вътрешна политика на Русия края на ХIХ – 
началото на ХХ век (на сайта на ШУ); 2 студии, 19 статии, от които 2 на 
руски и 2 на английски език.

Необходимо уточнение е, че хабилитационният труд  на Ася Атанасова 
Меншевизмът 1917 година: пропуснатите възможности не повтаря, а 
продължава темата на дисертацията й, публикувана през 2015 г.: 
Меншевизмът – зараждане на руската социалдемокрация.

Меншевизмът 1917 година: пропуснатите възможности

В  съвременното европейско идейно поле липсват неклиширани и 
неидеологизирани гледни точки за руската социалдемокрация от 
последния четвърт век на империята до катаклизмите от 1917 г. Темата е 
жива не само заради 100-годишния юбилей тази година, а и заради 
идейната криза на съвременното глобализиращо се общество. В  този 
смисъл хабилитационният труд на д-р Ася Атанасова е не само актуален, 
но и тревожно необходим текст за пробуждане на академичното познание 
на руската и европейската обществена мисъл, както и на последиците от 
идеологизирането й . Книгата е резултат от дългогодишните 
изследователски интереси и натрупани в Русия познания на д-р Ася 
Лазарова Атанасова по проблемите на меншевизма от края на ХIХ век до 
1917 г. и после в емиграция – последното би било логично продължение на 
анализа на меншевизма като “история на парадоксите” по авторското 
определение [с. 7–9]. 

Разбира се, изводът на д-р Ася Атанасова, че “болшевиките 
дискредитират социалдемократическата идея в Русия” [с. 13] не 
противоречи на същата роля – и то активна, на меншевиките в това 
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отношение, т.е. на руските социалдемократи, които по нейно точно 
виждане “работят” за болшевиките [с. 9]. 

Спорно е твърдението на д-р Ася Атанасова, че “Ленин изгражда своята 
партия по подобие на руската менталност” за разлика от меншевиките [с. 
1 2 ] , защото както болшевиките , така и меншевиките са 
интернационалисти, атеисти, мислещи в универсални класови категории, 
доктринално зависими, и в този смисъл са антируски. Централизираната 
военна структура на болшевиките не е руски патент, това е революционен 
механизъм за вземане на власт. 

Но всеки автор има своя гледна точка, в случая тази на д-р Атанасова е 
симпатизираща на Февруари 1917 г. (февралистите), което донякъде е 
неизбежно взаимно проникване на изследователя и неговите герои. 
Терминологично това се изразява в убеждението на д-р Атанасова, че 
събитието от Февруари 1917 г. “може да бъде наречено революция 
безспорно” [с. 25]. Докато за Октомври 1917 г. авторката приема 
понятието “преврат” [с .245]. Още съвременниците на събитията спорят – 
привържениците на Февруари наричат Октомври преврат, а себе си 
революционери и обратно – болшевиките смятат себе си за истинските 
революционери. 

Изборът на терминология понякога може да бъде и изследователско 
пристрастие. Това обаче е тънък емоционален момент, който в никакъв 
случай не пречи на авторския анализ на всички идейни и политически 
противоречия сред меншевишките крила и групировки, както и 
конкретните примери за техни грешки и пропуснати възможности, дадени 
в детайли на познавач и с лекотата на перото на историка, боравещ с 
всички извори и фактологически проекции по проблема.

Библиографията на изследването включва:
– извори: документи, протоколи от конференции (11 заглавия); мемоари, 
спомени и писма на руски език (33 заглавия); руска дореволюционна и 
революционна периодика (34 заглавия); 
– изследвания на български и руски език (63 заглавия).

Структурата на книгата е хронологична, увод, три глави и заключение. 

Глава първа Меншевизмът в новите политически реалности. Между 
догмите и реалността анализира организационния живот и политическата 
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дейност на меншевиките като основен фактор във Февруарската 
революция.
Глава втора Меншевизмът в ролята на управляваща партия изследва 
политическите противоречия отвътре при меншевиките (“отбранители” 
срещу “интернационалисти”), но вече във властта, а не извън нея, и 
действащи като опозиционери, от което следва и загубата им. 
Детайлизирани са всички тънкости, отличаващи както меншевиките 
отвътре, така и болшевиките спрямо тях по конкретни проблеми: армия, 
война, коалиция, аграрен въпрос (изоставен, с. 124) и др. 
Глава трета Предвестниците на октомври е фокусирана на Юлската 
криза, продължаващата фрагментация на меншевиките и започналата 
преориентация на масите към болшевиките. По точното определение на д-
р Ася Атанасова “през юли болшевиките пропускат шанса да вземат 
властта…, а меншевиките – да се отърват от тях” [с. 157], а през август 
(Корниловският метеж) болшевиките вече получават необратимо 
предимство [с. 206]. 

Донякъде е крайно обобщението на автора, че “монархията има огромна 
вина пред руския народ”, че “руската монархия не позволява на 
държавата да се развива, да еволюира и я тласка към икономически и 
политически застой” [с. 22]. Монархията е само форма на управление, 
конкретизацията на монарха и неговата политика би предпазило 
изследователя от обобщаване за период от времето на Иван Грозни или 
дори от империята на Петър Велики, в който не всичко и не винаги е 
“застой”, а в случая на изследването на меншевизма става дума за 
времето на Николай II, при когото Русия дори става конституционна 
монархия от 1906 г.
Точно авторско наблюдение е за подмяната на религиозната етика в 
Русия с революционна през ХХ век [с. 23]. 

Много прецизно са анализирани и структурирани всички вътрешни идейно-
политически течения при меншевиките [31–35; 88–92], коета внася яснота 
на стремителните процеси през 1917 г. и което е един от приносите на 
изследването – типологизацията на меншевиките във всичките им прояви 
и разновидности, меншевизмът като сложен и нееднороден политически 
организъм. 

Сравнителният анализ на меншевиките и Съветите [36–44] професионално 
изяснява различните политически механизми – меншевишки и 
болшевишки, и обяснява причините за провала на социалдемократите – 
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донякъде и защото се отказват от социалдемокрацията, както и защото 
“водачите на меншевизма сякаш бягат от властта” [с. 47], т.е. от 
отговорността. Оттук и последвалото “двувластие”, “политически 
хибрид” [с. 71] Съвети/Временно правителство, анализирано прецизно от 
д-р Ася Атанасова [71–87].

Важно наблюдение на д-р Ася Атанасова е, че меншевиките в 
мнозинството си интернационалисти са “извън пределите на Русия” [с. 52], 
което определя отношението им към войната. Интересен е изводът, че в 
Русия “партиите са създадени от радикалната интелигенция съвместно с 
дворянството на основата на дадена идеология, която се възприема не 
като науча теория, а като догма” [с. 65].

В  заключението на книгата наред  със структурираните изводи от 
меншевистката политика през 1917 г. – грешки и положителни идеи, е и 
поетичното им идеализиране като “светъл лъч”, “наченки на 
демократическа култура, сходна с тази в Западна Европа” [с. 245], както и 
великолепното наблюдение, че “целият ХХ век е със силен руски 
акцент” [с. 244]. 

4. Участие в  научноизследователски проекти:

Главен асистент д-р Ася Лазарова Атанасова е участник в общо 11 
научноизследователски проекта, девет от които са с ръководител проф. 
д-р Росица Ангелова за периода (2009–2017). Показателен е 
последователният научен практически интерес на д-р Ася Атанасова към 
проектната академична дейност наред с теоретичната изследователска 
работа. 

5. Научни приноси

Основният научен принос на изследването на д-р Ася Лазарова Атанасова   
Меншевизмът 1917 година: пропуснатите възможности е авторската 
типология на всички идейни течения в меншевизма, детайлно анализирани 
и структурирани, с което се дава професионална яснота на всъщност 
политически разнородното меншевишко присъствие между Февруари и 
Октомври 1917 г.
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6. Заключение

Главен асистент д-р Ася Лазарова Атанасова от всякаква академична 
гледна точка (изследователска, преподавателска, проектна) отговаря 
категорично на всички изисквания за заемането на академичната 
длъжност “доцент” в областта на хуманитарните науки, професионално 
направление 2.2 “История и археология” (Нова и най-нова обща история – 
История на Русия).

W W W W                   Рецензент:
София, 16 август 2017 г.                 WW   W Доц. д-р Дарина Григорова 
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