
СТАНОВИЩЕ 

От доц. д-р Александър Сивилов, преподавател в Катедра Нова и съвременна история на 
Историческия факултет на Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ 

 

За научната продукция на гл. ас. д-р Ася Атанасова, единствен участник в конкурса за „доцент“, 
обявен в ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г. 

 

Информация за конкурса: 

Конкурсът за академична длъжност „доцент“ е обявен от катедрата по „ История и археология“ 
на Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин 
Преславски“ в ДВ, бр. 30 от 11 април 2017 г. Спазени са предвидените законови срокове и 
процедурни изисквания. Единственият участник в конкурса гл. ас. д-р Ася Лазарова Атанасова е 
преподавател в същата катедра. 

Информация за кандидата: 

Ася Атанасова завършва магистърската си степен по български език и история през 2001 г. в 
Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. През 2005 г. получава втора 
магистърска степен по публична администрация от Великотърновския университет „Св. Св. 
Кирил и Методий“. От 2006 до 2009 г. е редовен докторант към Шуменския университет 
„Епископ Константин Преславски“. Защитената от нея дисертация е на тема „Развитие и 
обособяване на меншевизма в РСДРП 1903-1907 г.”, с научен ръководител доц. д-р Гана 
Рупчева. Във времето от 2002 до 2006 г. работи последователно като учител по история в СОУ 
„Йоан Екзарх Български“ и ОУ „Е. Марковски“. От 2009 г. е асистент, а от 2011 г. главен асистент  
към катедра „История и археология“ на Факултета по хуманитарни науки на Шуменския 
университет „Епископ Константин Преславски“. През 2006 г. специализира в Русия по темата 
„Меншевизмът 1903 – 1907 година“. 

 

Изпълнение на изискванията за заемане на академична длъжност: 

Според чл. 29 на Закона за развитие на академичния състав, кандидатите за заемане на 
академичната длъжност „доцент“ трябва да отговарят на определени условия. Гл. ас. д-р 
Ася Атанасова напълно отговаря на тези условия. Тя има научна степен „доктор“ по 
научната специалност, по която е обявен конкурса; заема академична длъжност „главен 
асистент“ от 2011 г., което означава, че има нужния стаж. Д-р Атанасова участва в конкурса 
с отделен монографичен труд „Меншевизмът 1917 година: Пропуснатите възможност“, 
който не повтаря темата на докторската ѝ дисертация. Хабилитационният труд отговаря на 
предмета и обхвата на обявения конкурс. В допълнение са представени още 19 статии, 2 
студии и две учебни помагала написани от кандидата. Този обем на научната продукция 
показва, че д-р Атанасова е развила дълбоки познания и специализация в полето на 



руската и най-новата обща история. Документацията, представена от кандидата, дава 
нужната информация за положителна оценка за конкурса. 

Оценка на учебно-преподавателската дейност на кандидата: 

В периода на работата си като асистент и гл. асистент към катедра „История и археология“ на 
Факултета по хуманитарни науки на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ 
, д-р Ася Атанасова има разработени пет самостоятелни лекционни курса - История на 
Русия, Съвременна обща история, Нова обща история, История и култура на Русия XVIII – XX 
век, Политика на Русия в Югоизточна Европа (края на XIX – н. на XX). Широкият им 
тематичен обхват и факта, че те се четат в 5 различни специалности показва значимостта на 
Атанасова като преподавател и член на научния колектив. Освен с преподавателската с 
дейност тя допринася за развитието на университета и с участието си в 11 различни научни 
и преподавателски проекта. Всички изложени тук факти ми дават възможност да оценя 
учебно-преподавателската работа на кандидата като отлична. 

 

Мнение за представените научни трудове: 

Хабилитационния труд на гл. ас. д-р Ася Атанасова „Меншевизмът 1917 година: Пропуснатите 
възможности“, разглежда една изключително значима тема от руската и световната история. В 
годната на 100 годишнината на Великата октомврийска революция изследователката за 
пореден път поставя въпроса за посоката и пътя на социалните промени. Еволюция или 
революция? Меншевики или болшевики? Това е голямата тема, над която се фокусира 
разработката, като тя е поставена в реалността на Русия от ранния ХХ век. 

Безспорен принос на изследването е, че то навлиза дълбоко в споровете, които се водят в 
руската и световната историография по разглежданата проблематика. Това се вижда и на база 
на използваната литература, която наброява 60 заглавия издавани в периода от 1956 до 2015 г. 
Въпреки наглед широката база, проблем представлява липсата на западна и по-нова 
литература по въпроса. Книгата на Г. Льобон „Психология на тълпите“, е издадена на български 
през 2017 г., но е от края на ХIХ в. и не се занимава пряко с тематиката на разработката, а 
работата на А. Мак-Ки е статия, в превод на руски. През последните две години във връзка с 
предстоящия юбилей бяха издадени изключително много нови изследвания по разглеждания 
въпрос. Изворовата база на хабилитационния труд е достатъчно широка, въпреки че и тук може 
да се желае повече. Например по въпроса за финансирането на болшевишката партия в 
началото на 1917 г. се формират нови теории, които не посочват като основен източник на 
средствата германското правителство и армия. Те стоят на американски архивни документи, 
повечето от които са достъпни онлайн. 

Представената ни книга е добре структурирана като съдържанието е разделено в три глави, 
съответно посветени на Февруарската революция и времето до включването на меншевиките 
във властта, Меншевизмът в ролята на управляваща партия и като отделен период времето от 
Юлската криза до Октомврийската революция. 



Принос е използването на цитати от мемоарите на съвременници при представянето на 
пролематиката. По този начин не само повествованието придобива специфичен колорит, но се 
усеща и позицията на участниците в събитията. Този подход прави материала изключително 
четивен. В същото време понякога се усеща предоверяване на този тип литература като тя 
произнася присъди, поради личната позиция на нейните автори, виж с. 251-252. 

Първата глава предполага и своеобразно въвеждане в проблематиката. До голяма степен тя се 
справя с тази задача. В същото време е трудно за незапознатия читател да разбере разликите 
довели до разцепването на Руската социал-демократическа работническа партия (РСДРП) през 
1903 г. Още по-неясно са очертани и политическите разлики, които разделят болшевики и 
меншевики към края на 1916-1917 г. Изключително детайлното представяне на направленията 
в партията на Мартов и Акселрод от с. 31 до с. 36 е безспорен принос. За съжаление то не може 
да бъде съпоставено с преглед на идеите на болшевиките, които в по-голямата част от 
изследването са разглеждани като антитеза на меншевиките. 

Авторът се опитва да се разграничи от опитите за генерализиране с. 28, но още в самото начало 
на първа глава може да се очертаят твърдения, които почиват точно на този похват. Такъв 
пример е тезата разработена на с. 21, че меншевиките еволюират, а болшевизма на Ленин е 
„стриктен в следването на своята програма“. С оглед на самото формиране на ленинизма като 
учение и теория се вижда, че болшевиките напълно моделират своята комунистическа 
идеология, за да може тя да отговори на местните реалности. Идеята за позицията на 
пролетариата като авангард, водещ селските маси, не се среща в творбите на Маркс и Енгелс. 
Дори и през самата 1917 г. Ленин и близките до него лидери постепенно променят позицията 
си за силово завземане на властта след Юлската криза, а после отново се връщат към нея след 
бунта на Корнилов. Тези въпроси са отлично описани в хабилитационния труд и според мен 
показват съобразяване на болшевиките с политическите и социалните реалности в Русия в този 
период. Идеологическата им еволюция може да бъде наблюдавана и след края на 
Гражданската война, когато с налагането на НЕП, започва реалното създаване на 
капиталистическо стопанство в страната и първия етап от нейната модернизация и 
индустриализация. Тогава болшевиките правят редица компромиси и отстъпки с единствената 
цел възстановяване на държавата и изграждането на социален строй, обърнат към нуждите на 
обществото. 

Друга важна теза, която авторът развива още в първата глава, но може да бъде проследена 
като нишка през цялото изследване е противопоставянето на меншевики и болшевики по 
линията демокрация-централизъм-тоталитаризъм. Не съм склонен да приема, че през 1917 г. 
меншевиките са лицето на демокрацията, а болшевиките на тоталитаризма. Единствената 
причина управлението на социал-демократите да не се изкриви в посока на авторитаризъм и 
диктатура по време на Юлската криза на 1917 г. е тяхната нерешителност и идейна 
разпокъсаност. Подобни идеи са наблюдават и в разглеждания хабилитационен труд виж. с. 
157. Същевременно не е обърнато внимание на начина на взимане на решение в партията на
Ленин. До 1924 г. всички основни действия и позиции на болшевиките са прилагани едва след
задълбочено обсъждане. Дори идеята за Октомврийската революция не е приета единодушно.
Каменев и Зиновиев не само не я приемат, но и открито се противопоставят и разгласяват за
споровете в партията. Въпреки това срещу тях не само не са предприети никакви репресии, а
дори след победата на болшевиките те поемат основни постове в организацията. Друг пример



в подкрепа на същото твърдение са споровете по подписването на Брест-Литовския договор. 
Едва при третото гласуване Ленин успява да се наложи и то след заплахата, че ще се откаже от 
председателския пост в партията. 

Друга теза, която не е достатъчно добре защитена в изследването е идеята, че болшевиките се 
борят само за провеждането на един „социален експеримент“, а меншевиките се „борят за 
демокрация, спазване на човешките права и свободи… и имат желание да изградят социална 
държава“, виж с. 245. Още на Третия конгрес на партията става ясно, че основната разлика 
между двете крила е подхода за изграждане на социалистическо общество. Едните търсят 
революционния път, а другите вярват във възможностите за реформиране на 
капиталистическата система. Това не означава, че болшевиките отричат демократичната 
система като начин на управление. Те възприемат идеята за „диктатура на пролетариата“ като 
средство, което трябва да доведе до изграждането на социалистическо и социално общество и 
не смятат, че правят „експеримент“. За съжаление днес често не си даваме сметка, че много от 
постиженията в социалната сфера, които имаме, са извоювани благодарение на 
противопоставянето социалистически-капиталистически свят. Изграждането на 
социалистическа и социална държава в СССР става катализатор за промяна на 
„демократичните държави“ към по-добро. 

Позицията, която авторът споделя, чрез цитирането на редица теоретици на меншевизма за 
„азиатския характер на болшевизма“, виж. с. 250 е трудно защитима. Безспорно болшевиките 
пренастройват своята идеология към руските реалности, но това не означава, че са подчинени 
на азиатски идеи и влияние. Ленинизмът е напълно западно и западническо явление. Той 
представлява само пречупване на тактиката за постигане на целите, начертани от Маркс, при 
строежа на социализъм. Доказателство в тази посока е модернизацията осъществяване по 
време на НЕП с помощта на западни капиталисти, строежа на капитализъм по западен образец, 
преодоляването на традиционния за Русия общински принцип и раздаването на земята като 
частна собственост. Октомврийската революция превръща Русия и СССР в световна суперсила 
не заради тираничните традиции, останали от царския период, а заради стремежа за 
модернизация по западен образец. 

Въпреки изложените забележки, изследването на гл. ас. д-р Ася Атанасова има много важни и 
значителни приноси. На първо място то представлява първа по рода си разработка по тази 
тематика в нашата историография от близо 30 години. Изключително важен е новият поглед 
към идеите на меншевизма, които в периода на социалистическото управление на България, 
винаги са представяни като ретроградни и контрареволюционни. Както бе споменато по-горе в 
становището, до момента у нас няма друго, толкова детайлно представяне на отделните 
фракции в руската социал-демократическа партия. Във всичките глави на изследването са 
изключително добре разработени въпросите и проблемите, които вълнуват руската 
историография. Това представяне значително би улеснило бъдещи изследвания по темата и 
показва отлично умение за анализ и синтез от страна на автора. Детайлното представяне на 
периода от февруари до октомври 1917 г. е от огромно значение за широката публика, която е 
слабо запозната с проблематиката. Безспорно изследването може да бъде използвано и като 
основен научен източник за преподаването на история на Русия и СССР в българските 
университети. С него се запълва една огромна празнина в познанието и проблематиката на 
периода. „Меншевизмът 1917 година“ е също така и част от научното направление история на 






