
СТАНОВИЩЕ

за дисертационния труд за присъждане на образователната и научна степен „Доктор“ на 

Георги Благоев Канев, редовен докторант в катедра „История на България“ при ИФ на СУ 

„Св. Климент Охридски“, на тема „Монашество и монашеска култура в средновековна 

България (XI – XIV в.)“ (научен ръководител: проф. д-р Милияна Каймакамова)

По темата: Монашеството в средновековна България е един от най-важните проблеми на 

културната ни история и винаги ще бъде обект на внимание от страна на българските 

медиевисти. Недостатъчният изворов материал е сред основните причини тази тема да бъде 

трудна и времеемка за разработване, като за нейното изчерпване ще са необходими усилията 

на цели поколения български изследователи. В този смисъл мястото на един млад историк в 

полето на църковната история е напълно оправдано, още повече резултатите на досегашните 

поколения български църковни историци в това поприще не са особено окуражителни.

Приятно впечатление прави още от уводната част на работата стремежът на Канев точно да 

дефинира целите на своята работа, методите за тяхното постигане, както и хронологичните и 

тематични рамки за едно такова изследване. Успехът на труда като цяло могат да бъдат 

свързани съвсем пряко с реализма на дисертанта и неговия научен ръководител при 

очертаване на тези цели, методи и рамки на дисертацията.

По структурата: Работата на Георги Канев изглежда добре структурирана – бих казал 

класически, в добрия смисъл на думата. В това личи разбира се и школата на катедра 

„История на България“ при Историческия факултет на СУ, както и на неговата научна 

ръководителка, въвела успешно в науката не един и двама млади колеги. В този ред на мисли 

много полезна и представяща добре автора на дисертационния труд е първата въвеждаща 

глава, посветена на ранната история на православното монашество. След тези осемдесетина 

страници основните две части на дисертацията -  история на българското средновековно 

монашество и културно наследство на българското монашество от периода ХІ-ХІV в., стоят 

много по-солидно, отколкото биха били при липсата на адекватен за тази тема и достатъчно 

задълбочен увод. 

На пръв поглед към всички основни части на работата си Канев подхожда с прекалено 



подробен анализ на традицията, идваща от ранните години на християнството. Това обаче се 

показва като крайно необходимо при оскъдните извори за монашеската практика в 

българските земи през разглеждания в дисертацията период. Така работата на дисертанта 

наистина придобива образователен и изследователски характер, което е едно от 

фундаменталните изисквания по смисъла на Закона за развитие на научния състав на 

Република България и съответните правилници за неговото приложение.

Постиженията: Всеки дисертационен труд за придобиване на образователната и научна 

степен „Доктор“ би трябвало преди всичко да легитимира аспирациите на неговия автор към 

заемане на подобаващо място сред научноизследователската колегия в дадената област. 

Трудът на Георги Канев притежава тези качества: показва познаването от страна на 

докторанта на основни и специализирани изследвания и изворов материал от разнообразен 

характер, умение за интерпретация  и застъпване на определени становища, вкус към търсене 

и поставяне на нерешените проблеми и не на последно място наличие на собствено мнение 

по някои от тях. 

Формалностите: Дисертационният труд на Георги Канев е придружен от добре подготвен 

автореферат. Отбелязаните в него приноси на дисертанта са обективни и добре защитени от 

текста на неговото изследване. Прави впечатление и активното участие на младия колега в 

научния живот на българската историческа гилдия, както и неговите публикации по различни 

проблеми, пряко свързани с предложения днес за защита дисертационен труд.

Заключение: Всичко това ми дава основание да гласувам положително за присъждане на 

научната и образователна степен „Доктор“ на Георги Благоев Канев за неговия 

дисертационен труд на тема „Монашество и монашеска култура в средновековна България 

(XI – XIV в.)“.
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