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CTAHOB!fll.UE 
OT npocp. auH L-1m,1R TOAEB aa Hay1.1H1.1Te TPYAOBe Ha 

A04. auH TeOAOPl.14Ka roTOBCKA-XEHL,tE , C K01,1TO TR 

y1.1aCTBa KaTO 9Al.1HCTBeH KaHAl.1AaT B KOHt<ypca 3a ,,npoq:,ecop", o6RBeH aa Hy>KAl.1Te Ha 

ceK41.1R ,,McmopuR Ha CBema U Me>KayHapoaHume omHOWeHUR B HOBO U Hau-HOBO 

BpeMe", npocpec1.10Ha11Ho Hanpae11eH1.1e 2.2. ,,McmopuR u apxeonoauR", cne41,1a11HocT 

,,HoBa u HaU-HOBa 06U,4a ucmopuR" (,,McmopuR Ha cnaBRHCKUme Hapoau, XIX - xx 
BeK''), B L-1HCTl.1l)'Ta 3a 1,1CTOPl.149CKl,1 1,13CI19ABaHl,1R - 6AH 

AKaAeM1.11.1HaTa c1,1 Kap1,1epa T. f oToecKa aano1.1ea npea 1989 KaTo npoy1.1eaTe11 e 

L-1HCTl.1TyTa 3a l.1CTop1,11.1eCKl,1 1,13CI1eABaHl.1R (L-1HL-1CTL-1) np1,1 6AH . CbL4aTa rOAl.1Ha TR no-

11y1.1aea 06paaoeaTeI1HaTa 1,1 Hay1.1Ha CTeneH ,,,[JoKmop" (,,PhD'') B L-1CTOp1,149CKl,1R cpa

t<yilTeT Ha Kap11oe1.1R yH1.1eepc1.1TeT (npara, 4ewKa peny6111.1Ka) c A1.1cepTa41.1R Ha TeMa 

,,YexocnoBaKUR u ManKama AHmaHma (1920-1925)". CneA nopeA1,14a OT cne41,1a111,1aa-

41,11,1 e 4ex1.1R , repMaH1.1R 1,1 L-1Ta111.1R , npea 2003 TR e 1.1a6paHa aa ,,cm.H.c." (,,aou,eHm'') e 

C9K41.1R ,,McmopuR Ha CBema U Me>KayHapoaHume omHOWeHUR B HOBO U HaU-HOBO 

BpeMe" np1,1 L-1HL-1cTL-1. npea 2020 ycnewHo aaL41.1Taea ronRM AOKTopaT Ha TeMa ,,Gbn

aapume B l/eWKO-pyCKUR KHWKOBeH 06MeH (30-me-6O-me aoauHU Ha XIX B.)". 4neH e 

Ha Hay4Hl,1R CbBeT Ha L-1HL-1CTL-1 , KaKTO 1,1 Ha peAKOI1erl.1RTa Ha cn1,1caH1.1e ,,Bulgarian 

Historical Review". 

8 KOHKypca T. fOTOBCKa y1.1aCTBa C oceM Hay4Hl,1 TPYAa . XpOHOI1Orl.14eCKl,1 Te ce 

paanonaraT B paMKl.1Te Ha n04Tl,1 eAl.1H eeK - OT 1830-Te rOAl.1Hl,1 AO nbpBaTa ceeTOBHa 

BOHHa. Te ca noceeTeHl.1 Ha 6bnrapo-1.1ewK1.1Te KYilTYPHl.1 Bpb3Kl,1 1,1 Ha HRKOl,1 OT HaH

Bl.1AHl.1Te y1.1acTH1.141,1 B TRX - KaKT0 1.1ex1,1 , TaKa 1,1 6bnrap1,1. 

Ha nbpBO MRCTO 1,1CKaM Aa cnoMeHa TeKCTa nOA 3amae1,1e "4eWK0-6bflaapcKomo 

CbmpyaHul/ecmBo B o6nacmma Ha o6pa3oBaHuemo u nonumuKama". ToH e c paaMe

p1.1Te 1,1 3Ha41.1MOCTTa Ha MOHOrpacp1.1R, KaTO CbAbp>Ka peA1,14a npl.1HOC1,1 KbM 1,13CI1eABa-
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нето на чешко-българските връзки по време на националните възраждания на 

двата славянски народи. Той е плод на шестгодишен колективен проект на ИнИс-

тИ и на Славянския институт в Прага, като съставлява част от колективната мо-

нография „Sounáležností a soudržností k vzájemnému pozná(vá)ní” (Praha, 

Slovanský ústav, 2021) с автори  M. Černý, T.Gotovska-Henze и L. Solenková.  

В същия тематичен кръг попадат още няколко от представените в конкурса 

текстове. Първият от тях е със заглавие „Българистични източници за ранното 

творчество на Павел Йозеф Шафарик”. Той анализира българистичната проб-

лематика в ранното творчество на един от най-известните слависти на 19 век, 

като я поставя в по-широкия контекст на междуславянските връзки. На чешкия 

учен е посветена и студия със заглавие „Литературен обмен в лоното на две 

империи: Павел Йозеф Шафарик и неговите връзки с хървати и българи (30 – 

60-те години на 19 в.)”. Тук научният принос се състои в добавяне на нова свет-

лина към чешко-българските културни връзки и изтъкване на значението им за 

по-доброто опознаване на българите.  

Във фокуса на изследователския интерес на Т. Готовска попадат още два-

ма видни учени. На тях са посветени текстовете „Марин Дринов и неговите кон-

такти със Старочехите (60 – 70-години на 19 в.)”  и „Пътят на К. Иречек към 

България”. Въпреки че става дума за едни от най-известните личности от този 

период, не всички важни подробности от живота и делото им са известни. Връз-

ките на Дринов в чешките среди досега не са били предмет на самостоятелен 

анализ в българската историография. Сътрудничеството, което първият профе-

сионален български историк установява с представители на Старочешката пар-

тия, е представено въз основа на непубликувани материали от чешки архиви, 

най-вече от Литературния архив в Прага. Нова е архивната база и при изследва-

нето на ранната българистична ориентация на Константин Иречек. Става дума за 

идеите, влиянията, контактите, които в крайна сметка допринасят за оформянето 

на решението на младежа да замине за новоосвободеното Българско княжество 

и да се включи в неговото културно-просветно развитие. 
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Друг тематичен кръг в изследванията, които Т. Готовска представя в конкур-

са, се формира около критичните за българския народ години 1912-1918. Първи-

ят текст, който попада там, носи заглавието „Война и памет: политическата 

лексика на Младочехите през 1912 г.” Приносите на автора са най-вече в прив-

личането на нови, неизползвани досега документални източници. За първи път в 

българската историография в научно обръщение са включени дневниците от за-

седанията на австрийския Райхсрат. Фокусът е върху политическата лексика на 

най-известния чешки депутат от времето на Австро-Унгария. Това е Карел Кра-

марж, лидер на Младочехите и идеолог на Неослависткото движение. Основният 

извод тук е, че в навечерието и при избухването на Първата балканска война 

чешкият депутат има принос за предотвратяването на евентуална нежелана ре-

акция на Австро-Унгария срещу Балканския съюз. 

Свързани хронологически с Първата световна война (и отчасти със съдбата 

на Крамарж) са и две изследвания за чешкия журналист и публицист Владимир 

Сис. Те хвърлят допълнителна светлина към биографията на този незаслужено 

забравен в продължение на десетилетия защитник на българската кауза. Първо-

то носи заглавие „Младочехите и неофициалната дипломатическа мисия на 

Владимир Сис по време на Първата световна война”, второто (в съавторство с 

В. Рогозенски) – „Владимир Сис – софийският неофициален дипломат на бъде-

щата Чехословашка държава”. Въз основа на чешки архивни източници е рекон-

струирана слабо известната конспиративна дейност на видния български чех. 

Осветлени са както неговите тайни контакти с лидерите на нелегалната младо-

чешка съпротива, така и с дипломатическите представители на Антантата в Со-

фия по времето, когато България все още е неутрална страна. Резюмирана е и 

цялостната дейност на журналиста до края на самата война и някои от връзките 

му в България и Чехия.  

В конкурса Т. Готовска представя и едно изследване с историографски ха-

рактер – „Най-нови унгарски изследвания за Първата световна война”. То пред-

ставя актуалните дирения на унгарски изследователи от различни поколения. 

Престижното издание, от което този текст съставлява част, е посветено на 100-
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годишнината от началото на войната и е дело на виенския изследователския ин-

ститут "Балаши". Разработени са теми, свързани с участието на унгарците в по-

литиката и дипломацията на Двуединната империя, развоя на военните действия 

в критични точки на фронта, санитарните мисии и живота в тила.  

Изброените трудове на Т. Готовска се отличават с отлично познаване на 

изворите и изследванията, с богата култура и широк кръгозор и с несъмнени на-

учни  приноси. Те са публикувани във водещи български и чужди издания и са на 

високо академично ниво. Т. Готовска представя 30 цитирания на свои текстове, 

което е свидетелство за високия интерес към нейните научни изследвания. Учас-

твала е в няколко конференции и в 9 проекта – един по европейска програма, 

четири международни и четири национални. Има един успешно защитил докто-

рант. При изисквания от минимум 550 точки по научни показатели за „професор”, 

Т. Готовска набира повече от 850. Има богата международна дейност, като вла-

дее в различна степен пет чужди езика. 

Документацията, свързана с конкурса, е изрядна. 

Заключение: Доц. ГОТОВСКА притежава богата и разностранна академич-

на дейност, изпълнявана на високо професионално равнище. Тя обладава всички 

необходими качества на професор. Въз основа на това препоръчвам доц. Т. ГО-

ТОВСКА да заеме академичната длъжност „Професор  по професионално нап-

равление 2.2. История и археология”, специалност „Нова и най-нова обща исто-

рия“ (История на славянските народи, XIX – XX век), в секция „История на све-

та и международните отношения в ново и най-ново време“ в  Института за ис-

торически изследвания при Българската академия на науките. 

12 май 2022, София 
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