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нас, като само страниците на двете монографии (623) надхвърлят 

половината от общото им количество.  

Изследванията на д-р Константинова са концентрирани основно в 

областта на новата история, като са фокусирани преди всичко върху 

българо-гръцките политически взаимоотношения и идеологически влияния 

през периода 1878-1913 г. 

Въпреки че не е представила списък на участията си в различните 

международни и национални научни форуми – конгреси, конференции, 

кръгли маси и др., известно ми е, че кандидатката е организатор, а и 

участник в редица подобни мероприятия, чиято трибуна използва, за да 

представи научните си резултати. По различно време тя нееднократно 

рецензира български и чужди публикации с историческа тематика, 

участник е в международни научни проекти, специализира или завършва 

квалификационни курсове в различни университети и фондации в Гърция.  

Д-р Константинова е водила и преподавателска дейност - в 

Славянския университет, в СУ „Св. Кл. Охридски“, в Академията на МВР, 

а също в Гръцката фондация за култура в София. В този смисъл 

професионалната ѝ дейност обхваща също разработването на лекции, 

обслужващи учебния процес, както и работа със студенти. Всичко това я 

характеризира като изследовател и популяризатор на балканската 

(българската и гръцката) история, свидетелства за нейните научни и 

преподавателски умения и доказва, че е търсен специалист по проучваните 

от нея проблеми. 

Представените във връзка с конкурса научни публикации са 

тематично разнообразни, като в тях се акцентира основно върху проблеми, 

събития и личности от периода 1878 - 1913 г. В същото време 

изследванията на кандидатката за доцент съдържат оригинални научни 

приноси, анализират знания от новата история и са интересни и актуални.  
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Публикациите от условно оформеното проблемно-тематично 

направление с изследвания, посветени на българо-гръцките политически 

взаимоотношения, обхващат двете ѝ монографии и разработките с поредни 

№№ 1, 2, 5, 8, 9 и 18 от приложения списък на публикациите. Внимание в 

този проблемно-тематичен кръг, освен посочените студии и статии по 

конкретни исторически проблеми (различни страни на българо-гръцкия 

църковен спор, отзвука на Гръцко-турската война от 1897 г. и 

антигръцкото движение в България, чийто прояви ескалират през 1906 г., 

мястото и ролята на гръцката диаспора в балканската политика на Гърция 

и др., съдържащи интересни заключения по изследваната тематика), 

предизвикват също книгите ѝ за българо-гръцката борба за османското 

наследство, както и за балканската политика на Гърция в края на ХIХ и 

началото на ХХ век. Макар че е обогатена с нови документи и материали 

от български и гръцки архивохранилища, до които очевидно авторката не е 

имала достъп по време на подготовката на докторантурата си, последната 

монография всъщност представлява основно преработен и разширен 

вариант на докторската й дисертация, поради което, според мен, в случая 

не следва да се рецензира. От друга страна поради комплексния характер 

на третираните в публикациите проблеми, те трудно биха могли да бъдат 

отнесени само към единия от двата условно обособени тематични кръга, 

поради което някои от студиите и статиите на д-р Константинова от всеки 

един от тях спокойно биха могли да бъдат отнесени и към другия, както и 

обратното.   

В изследването, посветено на българо-гръцкия сблъсък в Македония, 

достигнал връхната си точка в началото на миналия век, са подробно 

осветлени неговият генезис, породилите го причини и същността му, както 

и целите, преследвани от Гърция и България с оглед постигането на най-

оптималните за всяка от двете страни резултати. Авторката е разкрила 

алтернативите, пред които се изправя местното население в хода на 
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борбите, организацията, структурата и издръжката на нелегалните им 

организации в областта, формите и методите, прилагани от българските и 

гръцките паравоенни формирования на територията на Османската 

империя. Проследени са също действията на двете страни по време на 

балканските войни от 1912-1913 г. и са потърсени причините за 

неосъществените външнополитическите стремежи на българската държава 

и за неразрешения по същество български национален въпрос. Като принос 

на авторката в монографията следва да се изтъкне също, че е съумяла да 

акцентира усилията си и да разкрие приоритетите и действията на гръцката 

държава, с които българският читател е сравнително по-общо и по-

повърхностно запознат, станало възможно до голяма степен не само в 

резултат на нейните анализи, но и на продължителните ѝ издирвания в 

гръцките архиви, както и на детайлното познаване на изследванията на 

гръцката историография по проблематиката.  

Свои приноси авторката има и в студиите и статиите от втория 

условно обособен проблемно-тематичен кръг, включени в списъка с 

публикациите под №№ 3, 4, 6, 7, 10-17. И тук, подобно на посочените по-

горе изследвания, авторката е подходила сериозно и задълбочено към 

изясняване на различните въпроси и е съумяла да нарисува пълноценна 

картина на изследваните проблеми, достигайки до интересни изводи и 

заключения. Сред приносите, постигнати в публикациите от този 

тематичен кръг са тези, свързани с изясняването на спецификите, 

съпътстващи формирането на гръцките политици, респективно с 

изясняването на различните политически и идеологически феномени. 

Ценни, в този смисъл, са направените от нея сравнителни характеристики 

на представителите на българския и гръцкия политически елит, което ѝ  е 

позволило да открои общото и различното между тях и да допринесе за 

логичното обяснение и осмисляне на историческите реалности.  
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Друго постижение на д-р Константинова, постигнато в научното й 

творчество, е разкриването същността на външнополитическите доктрини 

на България и Гърция, на приликите и различията между тях. В хода на 

тяхното изясняване кандидатката е проследила двустранните отношения и 

пропагандната борба между двете държави, отделила е необходимото 

внимание на влиянието на изградените стереотипи върху конкретните 

събития, както и върху тяхната оценка.  

Извън публикациите от двата тематични кръга остава единствено 

публикация № 19 от приложения от кандидатката списък с техни заглавия, 

представяща възможностите за сътрудничество в новоелинистиката, както 

и новогръцките проучвания у нас и перспективите за сътрудничество в 

тази област, като са изяснени и причините, довели до засиленото изучаване 

на гръцки език в България, доминиращо като цяло, спрямо новогръцките 

проучвания.  

Както се вижда от изложеното, трудовете на д-р Константинова са в 

областта на новата балканска история. Представените публикации 

свидетелстват, че тя анализира задълбочено събития от миналото, прави 

аналогии, обобщения и изводи, популяризира достиженията на родната 

историческа наука. В научно обращение са въведени значително 

количество неизвестни и малко познати у нас документи и материали, 

особено с гръцки произход и съхранявани в гръцки архивохранилища. 

Разширени са знанията по различни въпроси, за различни лица и събития 

от посочения период. Разработени са непълно осветлени проблеми, а други 

(вече проучвани) са подкрепени с новоиздирен изворов материал, който с 

успех би могъл да се прилага при бъдещи научни изследвания.  

Публикациите на д-р Константинова са с приложен характер, което 

се доказва от посочените 30 забелязани цитирания на нейни научни 

разработки от други автори. Повече от 70 процента от тях са в чужбина, 

което свидетелства за популяризирането на постиженията на авторката по 
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разработваната проблематика зад граница. Приносите в публикациите са 

изцяло плод на нейните лични усилия, липсват каквито и да било 

съавторства. 

Към публикациите на д-р Константинова могат да бъдат отправени и 

някои бележки. Когато се говори за нелегалната дейност на българи и 

гърци в Македония в началото на миналия век (в случая имам предвид 

монографията за борбата между българи и гърци за османското 

наследство) би следвало ясно и недвусмислено да се открои като извод 

основното различие в техните действия. Четите на гръцката въоръжена 

пропаганда се стремят да създадат гръцко етническо малцинство в 

Македония там, където до този момент то не съществува, докато 

българските чети водят агитационно-организаторска дейност и се стремят 

да подготвят собствено, т. е. българско по своя етнически произход 

население, за предстоящата освободителна борба. Нито веднъж 

българските чети не нападат гръцки села в Македония заради факта, че са 

населявани от гръцко население, нито пък принуждават гърци да стават 

българи. Всичко това наистина е казано в монографията, но завоалирано, 

липсва ясният и недвусмислен извод.  

В трудовете на кандидатката могат да бъдат открити и други малки 

неточности, върху които обаче не смятам, че е необходимо да акцентирам 

своето внимание. Представените публикации са разработени задълбочено 

и аргументирано и притежават важни приноси, а наличието на тези 

пропуски не променя положителното ми впечатление за тях.  

Като имам предвид цялостната професионална дейност на 

кандидатката и положителната ми оценка за научните ѝ  приноси и 

постигнатите от нея резултати и че с представената научна продукция д-р 

Юра Тотева Константинова съответства на изискванията на Закона за 

развитие на академичния състав в Република България и Правилника за 

неговото прилагане за заемане на длъжността „доцент”, предлагам на 
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