
С Т А Н О В И Щ Е 

От:    доц. д-р Соня Цветанова Георгиева (Вътева) 

СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, катедра „Икономика и управление 

по отрасли“, Професионално направление: 3.8. Икономика 

Основание за представяне на становището: участие в състава на научното жури по 

конкурса за заемане на академичната длъжност „доцент“ в научна област 2. 

Хуманитарни науки, професионално направление 2.2. История и Археология, научна 

специалност „История на България“ (История на Българското Възраждане), обявен от 

Регионален исторически музей – Велико Търново в ДВ, брой 38/12.05.2017 г. 

Конкурсът за заемане на академичната длъжност „доцент“ е обявен за нуждите 

на Регионален исторически музей – Велико Търново (отдел „История на България ХV – 

ХІХ век“). Единствен кандидат е д-р Светла Атанасова Атанасова, която отговаря на 

изискванията за тази длъжност. Тя е доктор по История на България, със защитен 

дисертационен труд на тема „Производствени и търговски структури в Търново през 

Възраждането“. Нейното професионално развитие е свързано с дейността на РИМ – 

Велико Търново, където тя започва работа през 1991 г. в отдел „Административно-

стопански“, след определено време става завеждащ отдел „Културно-просветна 

дейност“, а от 2007 г. – уредник в отдел „История на България ХV – ХІХ век“. 

Понастоящем д-р Светла Атанасова е главен уредник в отдел „История на България ХV 

– ХІХ век“, член на Дирекционния съвет и на Фондовата комисия в РИМ – Велико 

Търново, както и на Редакционната колегия на Известията на Регионалния исторически 

музей. 

 Кандидатката е представила конкретно за участието си в конкурса за академична 

длъжност „доцент“  30 публикации, от които - една монография, една книга, двадесет и 

четири статии и научни съобщения (шест от тях – под печат), две рецензии, един 
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каталог и една хроника. За целия период   1997 – 2017 г. общият брой на издадените 

трудове и публикации, на които д-р Светла Атанасова е автор и съавтор е 60. Тя има 

солидни знания в областта на българското Възраждане и нейните научни изследвания 

допринасят за обогатяването на националната стопанска история. 

 Монографията на д-р Атанасова „Арбанаси. Търговия и търговски връзки през 

ХVІІ – ХІХ век“ представя за първи път цялостен анализ на търговията и търговските 

връзки на жителите на село Арбанаси, Търновско през разглеждания период. Въз 

основа на богат историографски материал и архивни източници, обработени от 

авторката, е проследено утвърждаването на арабанашките търговци на вътрешния и на 

външния пазар, структурата на техния внос и износ, активното участие на местните 

предприемачи в посредническата търговия със Средна и Западна Европа и 

изграждането на професионални мрежи и контакти. Светла Атанасова разглежда и 

изяснява степента на обвързаност на търговската буржоазия със социалния живот на 

селището и региона чрез благотворителна дейност за развитие на просветното и 

търговското дело. Установява конкретни закономерности при ранните форми на 

сдружаване и търговския капитал и по-късните проявления на организираните фирми и 

манифактури. Представя тезата за пряката връзка между организацията, 

посредническата функция и реализацията на отделни производства – обуславящи 

затворен стопански цикъл, свързан с дейността на проспериращи търговски дружества. 

Нейното изследване, посветено на производствените и търговските структури във 

възрожденското селище Арбанаси представлява важен принос за проучването на 

вътрешния национален пазар през ХVІІ – ХІХ век, както и добра база за по-нататъшни 

стопанско-исторически проучвания в тази насока .  

Научните статии и съобщения на д-р Светла Атанасова са посветени на 

стопанското развитие на българските земи през ХVІІІ и ХІХ век и по-конкретно 

търговия, създаване и дейност на търговските дружества, професионални мрежи, 

фискална политика в Османската империя, исторически личности, участници в 

национално-освободителните движения и в борбите за църковна самостоятелност през 

втората половина на ХІХ век и др. В тях приносите на авторката са свързани с 

допълването, систематизирането и осмислянето на нови данни относно процесите на 
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търговска модернизация в търновския регион под влияние на европейския модел за 

стопанско развитие и проследяването на основни тенденции в развитието на 

стопанството в българските земи през ХІХ век (статиите „Стопанска дейност на 

фамилията Бурови през Възраждането“, „Търновските търговци през ХІХ век – модерни 

практики и европейско поведениена световните пазари“, и др.). Съществен принос е и 

въвеждането в научна употреба на непубликувани документи и архивни материали, 

които за първи път са обект на научно представяне и анализ. 

 Високо оценявам и научно-приложното значение на изследователската работа на 

д-р Светла Атанасова. Важен елемент от нейната дейност е дългогодишното й участие в 

екипа на Регионалния исторически музей – Велико Търново. Неслучайно в 

публикациите си тя обръща специално внимание на временните и постоянните 

експозициии и тяхната връзка с музейната публика, както и на проблемите пред 

съвременната музеология, свързани с опазване, обновяване и популяризиране на 

къщите-музеи в наши дни. Автор е на каталога от изложбата „Сабите на войводите“ (в 

съавт. със Симеон Цветков). Разработва и нова концепция за изграждане на музейна 

експозиция в родната къща на Петко Славейков (вж. „Родната къща на Петко Славейков 

в Търново – една концепция за изграждане на съвременен музей“). Наред с музейната 

работа д-р Атанасова участва с научни доклади в множество национални  конференции, 

представяйки резултатите от своята изследователска и приложна дейност. Показателен в 

случая е броят на цитиранията на нейни публикации от български автори в приложената 

по конкурса справка. 

 Предвид бъдещата работа на д-р Светла Атанасова моята препоръка към нея е да 

насочи част от усилията си към публикуване в международни научни списания. 

 В заключение искам да подчертая, че цялостната дейност на д-р Атанасова е 

успешно съчетание на изследователска, публикационна и музейна работа, която 

допринася за развитието на Регионалния исторически музей – Велико Търново и 

издигането на неговия авторитет. Всичко това ми дава убедително основание да 

гласувам положително за избирането на доктор Светла Атанасова на академичната 

длъжност „доцент“ в научна област 2. Хуманитарни науки, професионално направление 
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2.2. История и Археология, научна специалност „История на България“ (История на 

Българското Възраждане) за нуждите на РИМ – Велико Търново.   

  

София,      

08.09.2017 г.     доц. д-р Соня Георгиева (Вътева) 
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