
Становище 

за дисертационния труд 

на Атанас Казаков 

„Действащите български манастири – перспективи за туристическо развитие”   

 

 

 

 

 

Дисертационният труд на А. Казаков за българските манастири е актуален с 

прочита на автора по темата и научно-приложното и значение. Текстът е добре 

структуриран и отговаря на всички изисквания за подобно изследване, обосновани 

и добре формулирани са целите и задачите на изследването. Дисертантът прави 

собствени теренни проучвания и допълва оскъдната информация за действащите 

манастири, едни от приносните моменти в текста, като освен ново знание за 

културните паметници, посочва и практическа информация, улесняваща достъпа до 

тази част на културно-историческото наследство. Изследването на Казаков е 

полезно както за работещите в сферата на туризма, така и за любителите на 

миналото и пътешествията и затова препоръчвам издаването на дисертационния 

труд. 

 Много са приносните моменти в изследването, но ще се спра само някои от 

тях: предложението на автора за райониране на манастирите (първо по рода си до 

момента), както и посочването на подходи за тяхното бъдещо развитие и 

дефинирането на понятието религиезен туризъм. Споменатите пионерски моменти 

в изследването са съчетани с критичен подход към проблематиката и информация 

за други природни и исторически забележителности в близост до манастирите като 

така се разширява обхвата на изследването и се провокира интереса на 

евентуалните посетители. Събраната актуална база данни е сполучливо вплетена с 

включването на легенди и предания за миналото на манастирите и така минало и 

настояще правят изложението плътно и многоаспектно като авторът демонстрира 

добро познание на фактите и процесите в църковната организация и нейната 

специфика. Текстът е добре илюстриран и онагледен, положителен момент е и 

авторовата позиция и лично отношение, които се демонстрират в изложението. 

Като ползотворна и практична оценявам и идеята за включването на възможните 

сценарии за бъдещото развитие на манастирите в България (особено на тези за 

манастирските производства с цел осигуряване на приходи и информацията за 

други страни с които би могло да се направи съпоставка). 

 Наред с многобройните достойнства на труда ще посоча и някои забалежки. 

Оценявайки като положителна личната авторова позиция по темата на места се 

усеща по-голяма емоционалност и публицистичност, които не винаги са в полза на 

обективното изложение. Прегледът на литературата по мое мнение е по-удачно да 

се коментира в уводната част или в първата теоретична глава на изложението, а не 

във втората глава. При възможност, ако дисертационният труд се издаде, да се 

направи по-подробен анализ на възможните тематични маршрути и да се посочат 

храмовите празници на всички манастири, което ще доведе до засилване на 

интереса и посещаемостта към паметниците на културно-историческото 



наследство. Наблюдава се известно „етикетиране” при анализа на някои културни 

паметници – например „Хаджидимовският манастир можем да наречем съвременно 

феодално владение”. Налице са и някои исторически неточности – с. 85 „цар Иван 

Тертер е прекарал последните дни от живота си тук”. Става дума за Ивановските 

скални манастири при което е сгрешено името на царя, който е Георги Тертер  и 

тезата. На места не са посочени литературните източници (например за групата на 

гагаузите или става въпрос за информация от теренно проучване) (с. 116).  

 Накрая ще отбележа, че посочените забележки не омаловажават 

достойнствата на труда. 

 Препоръчвам на научното жури да присъди на Атанас Казаков научната и 

образователна степен доктор. 

 

 

       Доц. К. Хаджиев 

                                                                                     3. ІІ. 2013 г. 

 

 

 

  


