
 

 

С Т А Н О В И Щ Е 

относно  дисертацията на редовния докторант към Катедрата  по история на България към 

ИФ  на СУ „Св. Кливент Охридски“ Йото Йотов „Българските земи и нашествията на 

късните номади края на ХІ-ХІІ в.”  за присъждане на образователната  и научна степен 

„доктор” 

проф. Петър Ангелов 

      В своето становище ще обърна внимание върху няколко основни неща, чиято оценка е 

от особено значение при съставянето на определено  мнение за качествата на един 

дисертационен труд. Първо ще започна с това, че колегата Йото Йотов сам предложи и 

убедително защити пред Катедрата избраната от него тема, като обърна особено внимание 

на обстоятелството, че в последните години се е натрупал нов археологически материал, 

който позволява да се уплътни  картината на номадските нашествия в българските земи и 

на техните последици през периода ХІ-ХІІ в. Добре известно е, че в областта на 

археологията винаги е възможно да се направят нови открития, които не само могат да  

потвърдят, но понякога и  да  разколебаят вече казаното и хвърлят нова светлина в 

проучването на дадени проблеми не само от културната, но и от политическата и 

институционална история. В конкретния случай имаме работа точно с такъв обобщаващо 

комплексно  изследване, което се базира, както върху писмени извори от наш и чужд 

произход, така и върху   конкретен археологически материал. 

     Друг важен момент в оценката на представената  дисертация е свързан с качествата 

на нейната  структура. По мое мнение тя притежава ясна  и логична структура, която  

включва увод, три глави, заключение, приложения, каталози и библиография, която 

включва списък на използваните извори и литература /общо заедно с приложения списък 

на съкращенията 647 с./.  Искам да обърна особено внимание на увода.  По начало тази 

част от всеки  докторски труд е сред важните показатели доколко докторантът  е  

достатъчно наясно с това , което ще изследва и как ще го изследва. За съжаление, понякога 

съм се сблъсквал с примери, които показват, че дисертациите биват снабдявани с уводи, 

които  са написани формално и от тях не личи, дали авторът е вникнал в своята 

проблематика. За щастие, в разглежданата докторска дисертацияв нещата стоят по съвсем 

различен начин.  Йото Йотов се е постарял  да включи в своя увод   всички необходими и 

важни елементи, предхождащи същинското изложение. На първо място са дефинирани 

ясно и логично целите на труда, неговата актуалност и използваната методика на 

изследване. Очертан е  хронологическият и териториален обхват на проблема. Даден е и 

сбит  преглед на писмените и археологическите извори. 

      Разсъждавайки по-нататък за качествата на един дисертационен труд, няма съмнение, 

че те до голяма степен се определят от това дали авторът му е показал добро познаване на 

научната литературата и на актуалното състояние на изследвания проблем. Това са важни 

елементи, които трябва да се търсят в изложението на всяка малка  докторска дисертация.  

Известно е, че непосочването на научните достижения по даден проблем, обикновено е 

признак или на недостатъчно положени усилия, или, което е по-лошо, опит да бъдат 

присвоени чужди приноси. Доколкото мога да съдя от изложението на дисертационния 

труд, Йото Йотов е подходил отговорно към историческото наследство, натрупано по 

въпроса. Той е демонстрирал в увода необходимата историографска информираност. От 
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последвалото изложение на отделните глави  става ясно, че докторантът е предпочел да 

коментира критично и по-подробно резултатите от различни археологически или 

исторически изследвания в зависимост от конкретно разглежданите въпроси. В своите 

констатации при приемане, отхвърляне  или корекция на различни становища Йото Йотов 

е проявил необходимия баланс и уважение към историографското наследство. Прави  

добро впечатление, че коментарът особено на различни археологически изследвания не 

винаги е чисто констативен, а е придружен със съответни забележки, доуточнения и  

лични съображения.  

    Едно от най-важните неща  при оценката на даден дисертационен труд, разбира се, са 

неговите конкретни приноси. На първо място бих отбелязал, че едно от несъмнените 

достойнства на труда е привличането и тълкуването  на малко познат или новооткрит 

археологически  материал. Истината е,  че занапред историците медиевисти  все повече ще 

разчитат на археологията, при положение, че нови писмени извори все по–трудно се 

намират.  Настоящият докторски  труд е добър пример за  комплексно изследване на  един 

важен проблем от историята на българите през епохата на византийското владичество. За 

целта е привлечен и разтълкуван разнообразен писмен и археологически материал, което 

позволява да се хвърли нова светлина върху такива въпроси  като институционалните 

промени и техния характер в българските земи след  падането на Преслав през 971 г., 

ролята на номадските нашествия за обезлюдяване на част от Североизточна България и 

миграцията на българското населението в други области. В тази връзка оригинален  

характер съдържат  отделни коментари на Йото Йотов, както относно  спорната 

локализацията и съдбата на някои  селища, така и за възможната етническата 

принадлежност на  различни археологически артефакти.  

      Бих  изтъкнал също направените интересни наблюдения  относно етнодемографските 

процеси в Долния Дунав в периода Х-ХІІ в. и тяхната връзка с нашествията на късните 

номади. Като несъмнено достойнство на избрания изследователски подход ще отбележа и 

внимателното отношение на докторанта към въпроса, доколко откритите археологически 

артефакти могат да се свържат само с един единствен етнос  и неговото масово присъствие 

в даден регион. За добрия краен резултат, който се е получил, несъмнено значение  имат и 

няколкото  специализации на Йото Йотов в чужбина.   Те му позволиха  да се запознае не 

само  с важен   археологически материал,  открит  извън нашата страна, но и да проучи и 

оцени критично редица изследвания главно на румънски историци и археолози. Не мога да 

не отбележа и професионално изработените каталози с археологическите находки   в края 

на дисертацията и таблиците за нумизматичния материал, които несъмнено допринасят за 

по-пълното изясняване цялостната картината  на номадското присъствие в българските 

земи за периода ХІ-ХІІ в. 

    С оглед бъдещето допълване и евентуално издаване на труда, бих препоръчал няколко 

неща.  На първо място,  да се помисли дали в заглавието да остане като долна граница 

краят на ХІ в. при положение, че в изложението се засягат редица въпроси от историята на 

българските земи още в края на Х в. и началото на ХІ в. Редно би било да се прецизират и 

въвеждащите думи относно края на българската държава, настъпил през 971 г. с падането 

на Преслав. Задължително трябва да се направи уговорката, че след тази година всъщност 

България не престава да съществува, а само  се измества нейният политически център  на 

югозапад в македонските земи.  Освен това бих препоръчал в Увода да се поясни какво 
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съдържание влага докторантът в понятието „късни номади“.  Не би било излишно  да се 

кажат  и малко повече  конкретни неща за домашните писмени извори и тяхното значение 

при изследването на поставените въпроси.  Препоръчвам също така спорният въпрос около 

автентичността на т.нар. Аноним на Хазе да бъде отразен още в  Увода при раздела за 

византийските  извори, откъдето да стане ясно, че всъщност това е ненадежден извор, 

който не може да бъде използван, поради основателните съмнения в неговата  

автентичност. 

     В заключение ще отбележа, че като научен ръководител на Йото Йотов съм напълно 

удовлетворен от неговата настойчивост, прецизност и професионално отношение, 

проявени при събирането на изворовия материал, написването на дисертационния труд и 

изработването на приложенията към него. Без съмнение, определяща роля за изграждането 

на тези качества е изиграло както  неговото класическо образование, получено в НГДЕК, а 

по-късно и професионалното му  в СУ, така и работата му в Добричкия музей. Ето защо,   

след всичко казано дотук, препоръчвам без колебание на уважаемите членове на научното 

жури да гласуват с положителен вот да присъждане на Йото Йотов образователната и 

научна  степен „доктор”. 

 

27. 03. 2015 г.                                                                        

   София 

 

    


