
 

 

 

 

 

Р  Е  Ц  Е  Н  З  И  Я 

 

 

 

от доцент д-р Валери Колев, 

преподавател в катедрата по  История на България 

по Нова българска история 

 

 

относно: дисертационен труд за получаване на образователната и 

научна степен „доктор“ на Станислав Николов Боянов, докторант на 

самостоятелна подготовка към катедрата по Архивистика и помощни 

исторически дисциплини, 

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

 

 

 Станислав Николов Боянов е редовен преподавател (асистент) 

по архивистика в катедрата по История и археология във Философско-

Историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“ от 2011 г. Като докторант на самостоятелна подготовка 

е зачислен със заповед РД 20-964/ 02.08.2013 към катедрата по 

Архивистика и помощни исторически дисциплини с научен косултант 

проф. д-р Андриана Нейкова. 

 

 Темата на дисертационния труд на колегата Боянов е 

сполучливо избрана, доколкото историята на автономната област 

Източна Румелия винаги остава на заден план в проучванията на 

българските историци. По традиция тя се разглежда единствено като 

предистория на бляскавия акт на Съединението от 6 септември 1885 г. 

Този подход силно деформира изследванията, търсейки повече 

приликите, отколкото различията с историята на Българското 

княжество. Този недостатък ясно личи и в проучванията на 

организацията и историята на архивното дело в областта. Всичко това 

прави темата дисертабилна с възможности за научни приноси както в 

конкретиката и реконструкцията, така и в анализа на събитията и 

процесите, а и в заключителната обобщителна част. Тези проблеми са 

внимателно и добре формулирани от дисертанта: „Опит за известно 

оспорване на съществуващата теза за относителна изостаналост на 



модерното българско архивно дело в следосвобожденска България, 

включително и в Източна Румелия“ (с. 5). Петте конкретно изброени 

задачи, които авторът си поставя на с. 6, са защитени в текста на 

представения дисертационен текст. Още в тях личи, че става дума за 

комплексно интердисциплинарно проучване, в която чисто 

архивистичните въпроси са тясно свързани с историята на 

институциите на автономната област на фона на нейното цялостно 

вътрешнополитическо развитие. Това е предпоставка за краен успех, 

от която дисертантът се е възползвал. 

 

 Структурата на проучването е организирана хронологически в 

три глави, отразяващи 1. Наследството на империята: Българите в 

османската държавно-социална структура; 2. Ролята на Временното 

руско управление за възстановяване на българската държавност и 3. 

Формиране на документалните и архивни ресурси във връзка с 

управлението и социалната дейност в Източна Румелия, всяка с по 

няколко параграфа, неизбежните увод, заключение и библиография, 

както и 8 приложения. Още тук личи сериозният исторически подход, 

при който корените на изследваните проблеми се търсят назад във 

времето, за да се покажат по-отчетливо както приемствеността, така и 

нововъведенията и в крайна сметка да се очертае, на базата на факти и 

логически конструкции, еволюцията на архивната система в 

южнобългарските земи, в рамките на общото развитие на обществото 

и неговата административна организация. 

 

 Първата глава проследява административните реформи в ерата 

на Танзимата, като традиционно поставя центъра върху образцовия 

Дунавски вилает и неговия организатор Мидхат паша. Утвърдената 

обща теза, че в края на 1860-те години останалите европейски вилаети 

са организирани по същия модел, намира своето потвърждение и в 

регламентацията за оформяне на административните документи, 

т.нар. „Писмовници“, които са използвани и на юг от Балкана, 

доколкото са запазени в южнобългарските библиотеки и архиви. Все 

пак трябва да се отбележи, че Източна Румелия е пряк приемник не на 

Дунавския, а на два санджака от Одринския вилает (Пловдивския и 

Сливенския), който вилает е системно отбягван за изследвания от 

историците на предосвобожденския период по различни причини. 

Затова и позоваването на управленски и архивистични практики, 

установени на север от Балкана, в една по същество експериментална 

система винаги може да бъде оспорвана. Все пак дисертантът 

предлага свое обяснение чрез посочените „писмовници“, което е 

положителна стъпка в тази посока. Подобна положителна стъпка е и 

изследването на архивно-документалната практика на българските 



местни самоуправляващи се институции: църкви, училища и общини в 

последния параграф на първа глава. 

 

 Втората глава изследва ролята на руските окупационни власти 

по време на Освободителната война за възстановяването на 

българската държавност и администрация. Особено е наблегнато на 

първоначалното изграждане на местинет и регионални институции и 

на документалните практики, които те възприемат пряко от руската 

имперска бюрократична администрация. По мое мнение именно 

руското влияние, а не османската традиция, става основата за модерно 

деловодство и административна документация. Това предрешава и 

отрицателния отговор на въпроса за изостаналостта на тези практики 

от европейските им паралели. Те са толкова изостанали, колкото е 

изостанала руската система, но са несравнимо по-добре нормативно 

разработени и практически прилагани от османските. Създаването на 

Източна Румелия на Берлинския конгрес (1 юни-1 юли 1878) води до 

забавяне на тези процеси и е неуспешен опит да бъде върнато 

развитието в рамките на склерозиралата османска система. Това 

особено добре личи в организацията на религиозните общности на юг 

от Балкана, както е показано в последния параграф на втора глава (с. 

112-118). 

 

 Третата глава започва с кратко представяне на централните и 

териториално-административните инситуции на Източна Румелия 

съгласно Органическия устав на Европейската комисия, приет на 14 

април 1879 г. След това вниманието на дисертанта с основание е 

съсредоточено върху Дирекцията на Вътрешните дела, която има 

първостепенна рола в налагането на документалната и архивистична 

практика на автономната област, особено по места чрез общините, 

кантоните и департаментите. Ролята на Гавраил Кръстевич в това 

отношение е уникална, доколкото той ръководи този процес за цялата 

история на областта, отначало като Вътрешен директор и Главен 

секретар, по-късно като заместник на Главния управител и накрая 

като Генерал-губернатор. Естествената кулминация на този процес е 

създаването на Областна библиотека и музей, които трябва да играят 

ролята на централен архив на автономната провинция Източна 

Румелия. Този акт  предшества изграждането на подобна институция в 

Княжество България с близо половин година и е поредното отрицание 

на традиционната теза за изоставащия характер на областта в 

сравнение с по-голямото и по-самостоятелно княжество, където обаче 

бурните политически борби създават пречки пред държавното 

строитерство и институционално изграждане. Съдбата на 



румелийските архиви след Съединението е нов положителен елемент 

в представения дисертационен труд. 

 

 Заключението на дисертацията добре обобщава постигнатите 

резултати, като самокритично отбелязва проблемите, които са 

частично или непълно решени. Едновременно с това на основата на 

проучените 29 архивни фонда в 3 централни и едно местно 

архивохранилище, периодичния печат, спомени и дневници е 

натрупано внушително количество първоначална сбирка, която може 

да прерасне в специализиран дигитален архив на Източна Румелия. 

Реализирането на подобна задача, показва нагледно приложния 

характер на дисертационния труд, което е негов допълнителен и 

сериозен научен принос. 

 

 Представените осем приложения удачно допълват и илюстрират 

авторовите тези, като четири от тях имат и приложен характер на 

справочници. Единствено първото приложение може да отпадне при 

едно бъдещо публикуване на труда, доколкото биографиите на 

двамата главни управители на Източна Румелия са добре известни от 

десетилетия. 

 

Като цяло, впечатлението от дисертационния труд на Станислав 

Боянов е добро. Той е добре структуриран, с организиран текст, с 

широка документална база, част от която е за първи път включена в 

научно обръщение. Научните изследвания както по темата, така и в 

по-общите полета на архивистиката и историята на автономната 

област са критично използвани в текста. Затова реконструцията е 

убедителна, а анализът е добре обоснован с факти и логически 

конструкции. 

 

Авторефератът отразява точно както структурата на 

дисертацията, така и смисъла на нейния текст. Предложените пет 

публикации влизат в хронологиччните и тематични рамки на 

проучването. 

 

Като имам предвид както постигнатите положителни резултати, 

така и останалите за бъдещо решение въпроси, съм убеден, че 

представеният дисертационен труд на Станислав Боянов на тема: 

„Институции и архиви в Източна Румелия (1878-1885)“ покрива 

изискванията на Закона за развитие на академичния състав на 

Република България и на Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности 

в Софийския университет „Свети Климент Охридски“. Това ми дава 



основания за положително гласуване и да препоръчам на уважаемото 

Научно жури да присъди образователната и научна степен „доктор“ 

на Станислав Николов Боянов. 

  

 

 

София, 10 февруари 2015 г.                       Рецензент: 

 

                                    доцент д-р Валери Колев 

  


