
СТАНОВИЩЕ

от проф. д-р Александър Николов Николов

Катедра по стара история, тракология и средновековна история

Исторически факултет, СУ „Св. Климент Охридски”

Относно:

Конкурс за заемане на академичната длъжност "доцент" по професионално

направление 2.2. История и археология, (История на българските земи, XV-XVII в.) за

нуждите на ИФ, обнародван в ДВ, бр. 105 от 11 .12. 2020 т.

1. Данни за конкурса

Конкурсът за доцент е обявен за нуждите на Исторически факултет (СУ "Св.
Климент Охридски"), Катедра по история на България. Единствен кандидат по конкурса е
гл. ас. д-р Милена Иванова Петкова. Подадените от нея документи отговарят на
изискванията на ЗРАСРБ и по същество дават възможност за оценка на научната ѝ
продукция и изследователската ѝ дейност. Информацията за наукометричните показатели
на продукцията на кандидата показва, че те напълно съответстват на минималните
национални изисквания и по четирите групи показатели.

2. Данни за кандидата.

Образование и професионално развитие.

Милена Петкова завършва висшето си образование в Историческия факултет на СУ

"Св. Климент Охридски" със степен магистър по история през 2003 г (степен бакалавър от

същата специалност тя получава през 2001 г.). След защитата на магистърската си теза е

зачислена като редовен докторант към Катедра по история на България и защитава

успешно докторската си дисертация на тема "Демографско развитие и аграрна икономика

в Източния дял на Тракийската низина през XVI век. " през 2009 г.

Още по време на докторантурата си Милена Петкова специализира последователно

историческа демография, османотурски език и османотурска палеография и дипломатика.

През 2010 г. и 2011 г. е специализант в American Research Institute в Истанбул, а



впоследствие е постдокторант към Докторантски и постдокторантски институт "Диалог

Европа", СУ "Св. Климент Охридски". От 2012 до 2015 г. работи в ДА "Архиви", Дирекция

"Публичност на архивите" като главен експерт в отдел "Популяризаторска дейност и

международно сътрудничество". Последователно е хоноруван асистент към Катедра по

история на България през 2010 и 2015 г. От август 2016 г. заема длъжността главен

асистент в Катедра по история на България, Исторически факултет, СУ " Св. Климент

Охридски".

Милена Петкова е осъществила два самостоятелни проекта, била е ръководител на

още два проекта и член на екипа в четири други проекта с тематика, свързана с нейната

научна специалност, а също и с проблеми на стопанската и демографската история,

екологията и т.н.. Била е експерт превод и публичност към проект "Експресионизмът-

Вечният танц на живота" и координатор за България, ДА "Архиви" на “Archives Portal

Europe APEx – network for excellence” в периода 2013-2015 г. Кандидатката владее отлично

английски, френски, руски, турски и италиански език, също така е специализирала

османотурски език, дипломатика и палеография. Всичко изредено дотук подсказва, че

нейната разнообразна и богата научна и проектна дейност, се опира на сериозни

професионални умения и усилия.

Описание на научните трудове на кандидата, преподавателска и проектна дейност:

Д-р Петкова е представила съобразно изискванията на конкурса, както списък с всичките

си публикации, така и отделен списък с публикации, които участват в конкурса за академичната

длъжност "доцент". Преди да се спра на втория списък и публикациите в него, бих искал да

отбележа, че и списъкът с цялостната научна продукция на д-р Петкова е впечатляващ. Тук са

посочени две монографии- едната, базирана на нейната докторска дисертация и

хабилитационният труд, с който тя участва в конкурса. Освен това д-р Петкова е автор на 17

научни статии, 6 научни студии, организатор на 6 изложби и преводач на 3 книги.  Редактор е на

един научен сборник, посветен на юруците на Балканите. Има 14 участия в различни

конференции и форуми и е член на две редакционни колегии. От статиите й 5 са на английски

език, 1 на турски език и 1 на немски език. Три от общо 6 студии са на английски език, а една е на

френски език. Публикувала е в престижни списания и сборници у нас и в чужбина.



Приложената справка на забелязаните цитирания съдържа 14 цитирания, повечето от които в

престижни международни издания. Всичко казано дотук свидетелства за висококачествена и

обемна научна продукция, която напълно покрива изискванията за заемане на академичната

длъжност "доцент". Цялата учебна, научна и преподавателска дейност е отлично представена в

справките, приложени от кандидата, които са безупречно организирани.

В конкурса гл. ас. д-р Петкова участва с двете си монографии, с четири студии и 9

статии в различни научни списания и сборници. Ще се спра на двете й монографии, а също и ще

представя останалите й трудове в опит за известна типология въз основа на тяхното

съдържание.

На първо място това е хабилитационният монографичен труд "Между Анатолия и

Румелия: Юруците и стопанското райониране на части от Централните Балкани, средата на

XV-средата на XVIв." , София: ИК Гутенберг, 2021 г., ISBN: 978-619-176-182-1.

Тази монография е посветена на миграцията на юруците- полуномадска общност от

Анатолия на територията на Централните Балкани и по-специално в ареала на

Горнотракийската низина, нейната адаптация в новите природни и икономически условия и

постепенната й седентаризация. Всичко това е поставено в по-широкия контекст на османската

колонизация на Балканите, взаимодействието на новите заселници със завареното население и

трансформацията на техния начин на живот в съответствие с новите природни, социални,

демографски и политически условия. Прави впечатление детайлният анализ на терминологията

от османските източници, с която е маркиран този процес. Д-р Петкова показва завидно умение

за работа с разнообразни източници и тяхната умела интерпретация, която ни дава пълнокръвна

картина на сложен процес, протекъл в рамките на около едно столетие. Стъпвайки и върху

досегашните изследвания на юрушкия корпус и на юрушката колонизация, д-р Петкова е

съумяла да обогати и анализа на самото понятие "юрук" в цялата негова сложност и

многопластовост, показвайки и постепенното му изчезване от употреба, там където

трансформацията от полуномадско към напълно уседнало битие е осъществена в рамките на

изследвания период. Важен принос е и сравнителният анализ на поселенията на юруците в

Горна Тракия и Караман, чрез който процесът на адаптация и трансформация добива още по-

ясни черти. Приносен характер имат също анализът на термина "карие" като важен маркер за

нововъзникващата поселищна мрежа, проучването на данъчната политика на османските власти



в изследваните региони в нейната динамика, структурата на поселищната мрежа, стопанския

живот и буквално всички важни аспекти, съпътстващи темата за миграцията на юруците в

изследвания хронологически отрязък и географски ареал.

Втората монография, представена в конкурса и озаглавена "Централните Балкани и

османците: Демографско развитие и аграрна икономика в Източния дял на Тракийската низина

през XVI в.", София, ИК Гутенберг, 2020 г., ISBN: 978-619-176-177-7, стъпва върху докторската

дисертация на кандидатката, но всъщност интересът към тази проблематика у Милена Петкова

датира още от нейната магистърска теза, посветена на региона на Стара Загора в разглеждания

период. В тази монография кандидатката е разгърнала пълнокръвна и всеобхватна картина на

османската колонизация и усвояване на някогашните кази Стара Загора, Хасково, Нова Загора и

Чирпан през XVI в. Тук са разгледани последователно поселищната мрежа в региона,

етнорелигиозната структура и миграциите на населението в разглеждания ареал и отделно е

разгледана в детайли структурата на аграрната икономика на територията на каза Стара Загора

през XVI в. Изследването показва обособяването на две зони: предпланинска зона, с устойчиви

стари християнски поселения, отнасяни административно към Никополския санджак, която

зона е усвоена от българското население още в епохата на Второто българско царство и низинна

рядко населена зона, която бива усвоена от османските колонисти, които от своя страна се

адаптират към местните условия, усядат и създават своя поселищна мрежа в новоусвоените

територии. То е подплатено с много подробен и отлично интерпретиран материал от османските

регистри, но и с привличането на множество други източници, които ни дават информация и за

екологични, демографски и политически процеси в разглеждания ареал и период.

Представените студии и статии могат да бъдат групирани тематично по следния начин:

1. Три студии на английски език, публикувани в престижни османистични списания. Те са

посветени предимно на историята на казата Ески Заара в периода XV-XVII в. и са свързани с

историята на казалийския център , усвояването на аграрното пространство в казата и процеса на

седентаризация на юрушките заселници.

2. Една студия на български език, посветена на елементите от османската урбанистична

архитектура в Стара Загора в периода XVI-XVII в.



3.  9 статии, от които 4 (2 на български, една на турски и една на английски език) са посветени

на проблеми от аграрната и административната история на казите Стара Загора и Хасково- тема,

която е централна за досегашните изследвания на кандидатката. Особен интерес представлява

статията, посветена на евентуално очертаване на южната граница на Търновското царство въз

основа на османски административни документи. В друга статия, на английски език, Милена

Петкова изследва въпроса за евентуално заселване на унгарски военнопленници в Тракия през

XVII в. В съвместна публикация с Надя Манолова-Николова, кандидатката се спира на

проблема за чумната епидемия, върлувала в Тракия в края на XVII и началото на XVII в. Трябва

да отбележим и публикация, посветена на документи и образи от Първата световна война, а

също предговор, написан съвместно с Мария Шушарова към сборник с османски документи за

историята на Севлиево.

Като цяло можем да обобщим, че научната продукция, представена от кандидатката се

отличава със завидно качество, можем да кажем, че отговаря изцяло на международните научни

стандарти и показва научните качества на Милена Петкова в пълна мяра. Нейната научна

продукция е убедителен аргумент за нейната кандидатура за академичната длъжност "доцент"

по История на българските земи през XV-XVII в.

3. Заключение:

Преподавателската, научната и проектна дейност на гл. ас. д-р Милена Иванова

Петкова съответстват напълно на изискванията за заемане на академичната длъжност

„доцент” според изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република

България и на Правилника за неговото прилагане. Въз основа на това обстоятелство имам

удоволствието да предложа на уважаемото жури да присъди академичната длъжност

„доцент” на гл. ас. д-р Милена Иванова Петкова по професионално направление 2.2.

История и археология (История на българските земи, XV-XVII в. ) и да пожелая на

кандидатката бъдещи професионални успехи.

07.04. 2021 г.                                                          Подпис:

гр. София /проф. д-р Александър Николов/
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