
СТАНОВИЩЕ 

 

на проф. д.и.н. Стефка Христова Петкова, 

 

за дисертацията на  Станислав Николов Боянов, докторант на 

самостоятелна подготовка към Катедра „Архивистика и помощни 

исторически дисциплини” на Историческия факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски”, 

на тема: Институции и архиви в Източна Румелия (1878-1885), 

представена за придобиване на научната и образователна степен „доктор” 

в професионално направление 2.2. История и археология (Архивистика и 

документалистика).  Научен консултант: проф. д-р Андриана Нейкова. 

 

Предложената за защита дисертация е с обем  219 страници и е 

структурирана в Увод, три глави, Заключение, Литература и осем прило-

жения. Авторефератът е съставен според изискванията и отразява постиг-

натото от дисертанта.  

 

Използваният за изследването изворов материал е почти целият 

оцелял до наши дни и неговото представяне е една от целите, предвидени  

за постигане – „цялостно издирване и проучване на документалните 

свидетелства относно статута и дейността на институциите на Източна 

Румелия”. Чрез издирване в десетки български архиви са установени от 

дисертанта количествените параметри, видовият и тематичният обхват на 

документалното наследство на институциите на Източна Румелия. Само по 

себе си това е изключително голямо усилие и представлява принос в 

историческата ни наука и в науката за архивите, в частност. Анализирани 

са също така причините (от различно естество) за слабото опазване на 

румелийското документално наследство и неговото разпиляване по архиви 

и по неархивни институции. 

Веднага ще добавя, че дисертантът има и много сериозно участие в 

подхванатото от държавните ни архиви (по-специално, от Държавен архив-

Пловдив) изграждане на дигитален архив на Източна Румелия. Едно от 

приложенията към дисертацията се отнася именно до дигитализацията на 

този архив. 

 

За целите на проведеното изследване са използвани и широк кръг 

литературни източници, предимно общоисторически, тъй като тези,  които 

са от групата на архивистичните, са сравнително малко. Те, с единични 

изключения (работите на Симеон Симеонов), само косвено засягат доку-

ментирането и архивирането в Източна Румелия, което и предопределя, 

впрочем, избора на темата за обсъжданата дисертация. 
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Използваната методология не предизвиква възражения. Заслужава да 

се отбележи обаче обстоятелството, че освен обичайните научни методи на 

анализ и синтез, на индукция и дедукция, от дисертанта е приложен и един 

утвърждаващ се напоследък, специфичен за архивистиката,  подход – 

институциите да се представят в тясна връзка с поражданите от тях 

документални масиви. Доказва се, и чрез разглежданата тук дисертация, че 

този подход е подчертано продуктивен. 

 

С научна вещина са постигнати и останалите цели на изследването – 

представена е институционалната уредба на Източна Румелия съгласно 

решенията на Европейската комисия и Органическия устав, като е сложен 

акцентът върху въпросите, които днес отнасяме към документалния и 

архивен мениджмънт (създаване на документи, регистрация, описание, 

архивиране). Разгледана е (в отделна глава) ролята на Временното руско 

управление за усвояване от новите управленци (българи) на знания в 

областта на документирането и деловодството, играещи важна роля в 

администрирането като цяло.  Проучени са и представени (чрез изключи-

телно приносната трета глава) проблемите, възникнали за решаване от 

румелийската администрация, главно заради липсата на достатъчно хора с 

подходяща квалификация за определени длъжности. Приведени са 

шокиращи факти в това отношение. 

Доколкото е имало идеи и опити в Източна Румелия за архивиране на 

документи за постоянно (заради нуждите на държавата и с оглед на използ-

ването им като историческо градиво), те също са намерили място в 

разглежданата дисертация. 

 

Специално трябва да се отбележи правилното решение на дисертанта 

да започне представянето на тази част от източно-румелийската история 

(траяла едва седем години) като покаже постигнатото през предходните 

десетилетия от историята на страната. Съвършено прав е като твърди, че 

„разглежданите процеси започват и се разгръщат десетилетия преди този 

кратък период от време” – 1878-1885 г.  Затова и в първата глава - 

„Наследството на империята. Българите в османската държавно-социална 

структура”, са разгледани в отделни параграфи административните 

реформи в периода на Танзимата, и в частност, реформите на Мидхат паша 

в Дунавския вилает (сходни в много отношения с тези, които ще се 

проведат впоследствие в Източна Румелия), нарастващата употреба на 

документи, съставяни на български и постепенната тяхна унификация чрез 

разпространяваните помагала от типа на така наречените „писмовници”, 

както и административните практики в общините и останалите институции 

на местното българско самоуправление.                          
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Единственото, което ми се налага да оспоря, се отнася до идеята на 

дисертанта, че трябва (и може) да внесе „известна корекция  на съществу-

ващата теза за сравнителната изостаналост на модерното българско 

архивно дело в следосвобожденска България, включително и в Източна 

Румелия”. Такава възможност не съществува. Първо, защото са несъпос-

тавими постиженията в разглежданата област на българската администра-

ция (в т.ч. румелийската) с тези на страни, в които има стабилна от векове 

административна практика, нито са съпоставими няколкото скромни опита  

у нас за изграждане на публично достъпни сбирки от документи с 

положението в страните от Западна и Централна Европа (в това число и 

някои съседни нам балкански страни), където от десетилетия е проведена 

централизация в архивното дело, т.е., функционират мрежи от държавни 

архиви. Нашето изоставане (възникнало поради разбираеми причини) е не 

само „относително”, то е  реално и твърде осезателно. 

И на второ място, българската архивистика, при всичките ѝ слабости, 

не се нуждае от корекции точно в тази си част. Не случайно дисертантът не 

е направил нито една препратка към който да било автор, а се е ограничил 

с едно общо изявление. Всички пишещи архивисти у нас са се отнасяли с 

нужното внимание (и даже с емоция) към полезните практики още от 

Възраждането и във времето насам, търсено е всяко зрънце на емпирично 

макар знание по какъвто и да е въпрос, свързан с документи и архиви, 

описвани са такива натрупвания на знание. Достатъчно е да посочим 

гигантското (буквално!) усилие на Иван Богданов да библиографира 

осъществените публикации на извори за българската история или малката, 

но изключително приносна работа на Лилия Киркова за историята на науч-

носправочния апарат в българските архиви. Ако прибавим изследванията  

на Мария Кузманова, Николай Савов, Кънчо Георгиев, Димитър Минцев и 

десетки още автори, засягали състоянието на документирането и архивира-

нето в ретроспекция, ще се убедим, че е напразно намерението на младия 

ни колега Боянов да ги коригира. 

Още по-малко е възможно това чрез дисертацията, която е написал. 

С всяка страница в нея се показват усилията на просветената част от 

българското общество да се пребори именно с възникналата (по истори-

чески причини) изостаналост.  Всички приведени данни в дисертацията 

свидетелстват за тези усилия, те са анализирани от автора ѝ, добре описани 

и няма никаква нужда от твърдения, които издават лек нашенски комплекс 

(да доказваме, с нужда и без нужда, че и ние сме дали нещо на света…, че 

в нищо не сме били и сега не сме по-долу от другите.) 

 

Дисертацията, без няколкото неаргументирани твърдения (заемащи 

страничка-две и чужди на основния текст), е един завършен научен труд по 

поставената тема и е полезно да бъде публикувана. 
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При подготовката за публикуване би могло да се спести и неубеди-

телното разсъждение за причините, поради които създателите на Органи-

ческия устав и на останалите основополагащи документи за устройството 

на Източна Румелия не са предвидили текстове за архивирането на доку-

менти за постоянно. Те са познавали, разбира се, законодателството и 

практиките в собствените си страни, бивали са в собствените си държавни 

архиви, но за Източна Румелия този въпрос не е бил особено актуален – 

там все още се учели да правят документи и натрупванията от тях били 

незначителни. Не звучи убедително и предположението, че понеже 

Източна Румелия е османска провинция, а империята вече си има 

централен архив – Хазине-и-еврак, отпада нуждата от архив на 

автономната провинция или, поне, не е дипломатично да се предписва 

създаването на такъв.  Империята е имала, в действителност, един огромен 

склад (освободил през 40-те години на 19-ти век централните учреждения 

от документални масиви с няколковековен обхват), който се превръща в 

действащ архив едва по времето на Кемал Ататюрк. Впрочем, това 

обстоятелство е отбелязано, но на друго място в дисертацията. 

 

Публикациите по темата на дисертацията,  останалите публикации на 

Станислав Боянов и участията му в научноизследователски проекти 

свидетелстват за един вече зрял, опитен автор, който постепенно заема 

добро място в редиците на пишещите по архивни въпроси у нас. 

 

Техническото оформление на дисертацията е много добро, като се 

изключат тук и там допуснатите машинописни грешки.  Единственото, 

което може да се пожелае в това отношение е да се стегнат графично някои 

от приложенията, за да се избегнат излишни повторения (като при 

приложение № 4. Колекция „Източна Румелия” на ДА-Пловдив) и да 

изпъкнат, като се разположат в по-широки графи същностните данни 

(заглавия на архивни единици, анотации на статии), а за сведенията от 

техническо естество (архивен шифър, библиографски сведения) да се 

отдели по-скромно място (при приложения № 3 и 5). 

 

В заключение, поради безспорните научни достойнства на 

представения за защита дисертационен труд, предлагам на членовете на 

уважаемото жури да гласуват за присъждане на автора му Станислав 

Николов Боянов образователната и научна степен „доктор”. 

 

 

 

София, 10.02.2015 г.                                     Член на научното жури: /п./ 

 

Проф. д.и.н. Стефка Петкова 


