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СТАНОВИЩЕ 

за кандидатурата на гл.ас. д-р Ангел Николов за доцент по шифър 05.05.03 по конкурс, 
обявен в ДВ, бр. 21 от 15.03.2011 

  В обявения конкурс кандидатът д-р Ангел Николов се явява с една монография, вс. 

издание на старобългарски текст с подробни коментарии и 21 статии и съобщения, 

публикувани след защитата на докторската му дисертация през 2002 г. Прави впечатление, 

че с всяка измината година д-р Николов уверено разширява диапазона на своите научни 

интереси и географията на своите публикации. Още като ученик в НГДЕК той проявяваше 

изключителен интерес към историята и се отличаваше със завидна за един ученик 

ерудиция. В следващите години той прояви изключителна упоритост в усвояването на 

сложната медиевистична материя. Класическото му образование, съчетано с интерес и 

занимания със старобългарската и старославянската писмена традиция го оформиха като 

обещаващ български медиевист, чиито разработки се посрещат с интерес не само у нас, но 

и в чужбина. 

 В началото на академичната си кариера д-р Николов концентрира своя интерес 

върху политическите идеи в Средновековна България от покръстването до края на 10  в. В 

последствие той започна да проучва вечния проблем за генезиса, развитието и същността 

на полемиката между православния и католическия свят през Средновиковието. В 

резултат се появи публикацията на „Повест полезна за латините“ и няколко доклада, 

публикувани в България и чужбина. Прави впечатление, че д-р Николов е ограничил до 

разумна степен интерпретативния характер на своите публикации и много интензивно и 

успешно работи с архивен материал от най-различен произход – средновековен, но и 

възрожденски. Широката му ерудиция и класическото образование му дават възможност 

да прояви разумна научна критичност към дълбоко вкоренени трафарети, като например 
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христоматийния топос за „черепа на Никифор“. Д-р Николов е автор на няколко 

интересни и приносни публикации, основани на работа с възрожденски архивен материал, 

засягащи както ежедневието и поклонничеството на „обикновени“ българи, така и 

научната дейност на възрожденски колоси от типа на Г.С.Раковски. 

 Общото ми впечатление от научната продукция, с която д-р Николов се явява на 

обявения конкурс е изключително позитивно. Той притежава умението да идентифицира 

перспективната научна проблематика, има чувство за научен принос, широта на погледа и 

тематиката, изграден научен стил и добри научни контакти у нас и в чужбина. Активно е 

ангажиран с организацията на Международния конгрес по византология в София през 

август 2011 г., доколкото знам подготвя монография за предишния софийски конгрес от 

1934 г. И цялата тази активност не му пречи да продължава регулярната си 

изследователска дейност. За мен това е свидетелство, че тя се е превърнала в неразделна 

част от неговото битие. Д-р Ангелов провежда също така активна преподавателска 

дейност и аз лично очаквам той да се ангажира с подготовката и издаването на учебни 

пособия за студенти или ученици. Така резултатите от заниманията му ще придобият още 

по-широк обществен резонанс. 

 Като имам предвид всичко казано до тук с убеденост изразявам становището си, че 

д-р Ангел Николов е подходящ кандидат за доцент по средновековна българска история. 

Бих си позволил да кажа също така, че той е една реализирана надежда за бъдещето на 

българската медиевистика. 

София, 30.06.2011 г.                                    Проф. дин Христо Матанов 

 


