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Проф. дин. Христо Матанов 

Становище 

по кандидатурата на доц.д-р Милияна Каймакамова за конкурса за професор в ИФ на  

СУ „Св. Климент Охридски” 

 Кандидатът за професор в най-престижната и представителна катедра на 

Историческия факултет е осъществила своята преподавателска и научна кариера 

практически изцяло в Историческия факултет, в който тя има цели 37 години 

преподавателска дейност. Обстоятелството, че е била привличана като преподавател в 

ГГФ, в университетите в Пловдив и Благоевград показва, че нейните умения да задържа 

вниманието на младите хора в аудиториите е оценено по достойнство. Доц. 

Каймакамова се изявява като преподавател във всички степени на обучение – 

бакалавърска, магистърска, докторантура. Като особено нейно постижение трябва да се 

изтъкне успешно защитилите четирима докторанти, на които тя е била научен 

ръководител. За  отбелязване е, че и четиримата се проявяват успешно на 

медиевистичното поприще, което показва, че те са били правилно подбрани, умело 

ръководени и насочени в перспективни научни направления на  науката за 

Средновековието. Като преподавател кандидатът за професор се изявява като титуляр на 

общи курсове по Българска средновековна история и като лектор на специализирани 

курсове, в които преобладават проблемите на българската средновековна историопис и 

тези на българската средновековна култура като специфичен славяно-византийски 

феномен, повлиян до известна степен и от католическия свят. В тази връзка искам да 

отбележа, че определението „между Изтока и Запада” се нуждае от доуточнение, тъй 
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като западните влияния, доколкото ги има, идват у нас опосредствено, а не направо от 

западния европейски свят.  

 Научната продукция на доц. Каймакамова демонстрира една забележителна 

последователност и целенасоченост. Впечатлението е, че тя се изгражда като специалист 

предимно по различни аспекти на българската историописна традиция, като има 

приноси още в регионалната история –особено тази на Родопската област - и в някои 

възлови проблеми от историята на българската средновековна култура и история. 

Нейните две монографии, вкл. и тази, с която се явява на конкурса (Власт и история в 

Средновековна  България) имат значителен принос в разбирането на особеностите на 

българския средновековен историографски модел, който в никакъв случай не следва 

византийския, а има своя философия и облик. Научната продукция на доц. Каймакамова 

е внушителна като обем и според мен малко едностранчива като съдържание, тъй като, 

каквото и да си говорим, като обем и сюжетни линии българската историопис от 

Средновековието не е особено внушителна. От представената документация личи, че 

кандидатът е много добре подготвен езиково и професионално и аз смятам, че след като 

получи професорската титла, доц. Каймакамова ще разшири тематичния кръг на своите 

проучвания и преподавания. 

 Впрочем както преподавателския стаж и опит, така и научната продукция на доц. 

Каймакамова ми дават основание да заключа, че тя е подходящ кандидат в конкурса за 

професор. Като член на журито по неговото повеждане ще гласувам убедено в този 

смисъл и не се съмнявам, че и останалите негови членове мислят и ще постъпят като 

мен. 

14.08.2011 г.                                                          Проф.дин Христо Матанов 
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