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IN MEMORIAM

: Напусна ни един човек със забележимо присъствие в Историческия 
факултет на СУ “Св. Климент Охридски” – проф. д.и.н. Христина Мирчева.
Написаното от нея се чете и ще се чете в многобройните й статии, 
учебници и монографии (15 книги), но за тези, които я познаваха, остава 
топлото и човешко излъчване.
: Христина беше доброжелателен, състрадателен и приятелски 
настроен колега. Тя имаше дарбата добре да слуша, но заедно с това 
излагаше своите тези логично, точно и убедително. Нея не я люлееха 
модните политически ветрове на прекалено публично покаяние и 
отречение – остана вярна на младежките си идеали.



: Проф. Мирчева беше чужда и на дребните катедрени и факултетни 
войни. Имаше дарбата на администратор – спокоен, точен и без показни 
словесни фойерверки.  Умееше да общува – качество вродено, но и 
придобито от учителската й практика и участието й в обществено-
политическия живот.
: Ще я запомня и с нейния стоицизъм и твърдост – вече знаеше, че е 
сериозно болна, но от устата й не се чуха думи за страданията й, затова 
смъртта й изглеждаше толкова неочаквана.
: Проф. Мирчева беше труженик – и след пенсионирането си 
продължаваше да следи с неотслабващ  интерес ставащото по света, 
особено това в Азия. Буквално по горещите следи на събитията, тя написа 
монографии за войните в Персийския залив (80-те – 90-те години на ХХ в.), 
за трагедията в Афганистан (под печат).
: Специално внимание заслужава монографията на проф. Мирчева 
“Руската федерация”. В  нея без предвзети тези и конюнктурни влияния, и 
с подчертано уважение към Русия и руската история, авторката излага 
своето виждане за сложния проблем на разпадането на СССР и трудните 
първи години на Руската федерация.
: Поклон пред  паметта на обаятелния човек и приятел – проф.  д.и.н. 
Христина Мирчева.
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