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ЗА АВТОРА И КНИГАТА 

В своята книга „Приложна трансформация на теориите за меж-

дународните отношения“ Евгения Василева успява да въведе 

читателя, по един завидно достъпен начин, в необятния океан 

на теорията на международните отношения. Често сме ставали 

свидетели как тази сложна материя бива анализирана чисто 

описателно, без да се подчертаят смисълът, значението и при-

ложението ѝ. Много хора ограничават разбирането си за теори-

ята на международните отношения до определени опорни точ-

ки, които биват декларирани и изброявани, но не и прилагани, 

доразвивани и използвани като рамки за разбиране на световна-

та политика. В настоящата книга случаят не е такъв. Напротив, 

като един от най-изтъкнатите познавачи на теорията на между-

народните отношения в България, авторът съумява да синтезира 

и елегантно да предаде своите знания, поднасяйки ги на достъ-

пен език. Като че ли цялостният замисъл на книгата е да разчу-

пи стереотипа за „тежката теория“ и да „избави от страха“ чита-

телите, които са се заели да изградят експертиза в областта. 

Сложната теория е превърната в практически инструментариум 

за оценка, анализ и прогнози на поведението на разнообразните 

субекти в международните отношения. По този начин е избег-

нат един често срещан грях в академичната гилдия – да се гово-

ри не за да се помогне на читателя, а по-скоро авторът да де-

монстрира егото си и комплексните си знания. На мнение съм, 

че най-висша форма на просвета е онази, която успява да над-

могне бариерите и да премахне ограниченията между теория и 

читател. За подобно нещо се изискват сериозни усилия, еруди-

ция и майсторство – характеристики, които „Приложна транс-
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формация на теориите за международните отношения“ и нейни-

ят автор ни демонстрират. 

В структурно отношение книгата си поставя нелеката задача 

да приложи обща рамка към различните теоретични подходи. 

Поставените въпроси и намерените отговори (чрез прилагането 

на богата палитра от теории в МО) са безспорен отличител за 

качеството, иновативността и достъпността на разработката. 

Разгледаните четири области на анализ – Политика, Техноло-

гии, Общество и Личност – и прилагането на теориите към тях е 

сериозна заявка за самочувствие и постоянство от страна на 

автора. Особено силно прави впечатление частта, свързана с 

технологиите. Сякаш често разбирането на теориите на МО ос-

тава закотвено в ХХ век, а съвременното им приложение и от-

насянето към нови тенденции и процеси бива подценявано. То-

ва може би се дължи на нерешителност и страх от обновление в 

голяма част от академичната общност. С демонстрираната дър-

зост Евгения Василева успява да преодолее тези ограничения и 

успешно да покаже на читателя, че теорията за международните 

отношения не е отживелица, а непрекъснато развиваща се об-

ласт на знанието. Книгата не само е ясно доказателство за това, 

а и своеобразен арсенал от умения и „артилерийска“ подготовка 

за всеки един читател с интерес в международната политика и 

сигурност. Авторът безспорно дава ясен хоризонт и практичес-

ка добавена стойност в поле на знанието, което трудно се под-

чинява на изискванията на реалността.  
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