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СТАНОВИЩЕ 

 

за дисертационния труд на ЙОТО ВАЛЕРИЕВ ЙОТОВ, редовен докторант в катедра 

„История на България“ на Исторически факултет на Софийски университет „Св. Кли-

мент Охридски”  (научен ръководител -  проф. д.и.н. Петър Ангелов), на тема „БЪЛ-

ГАРСКИТЕ ЗЕМИ И НАШЕСТВИЯТА НА КЪСНИТЕ НОМАДИ В КРАЯ НА XI–XII 

В.“, за придобиване на образователната и научна степен „ДОКТОР“ 

 

 

Дисертационният труд на Йото Йотов представлява опит за представяне на една 

по-пълна картина на военно-политическите и етно-демографски процеси на Балканите, 

развили се през ХІ-ХІІ в. вследствие от нашествията и постепенното заселване на така 

наречените късни номади (най-вече печенези, узи и кумани) предимно в земите на 

средновековна България, намиращи се по онова време под византийска власт. 

Работата в структурно отношение е разделена на две големи части – първа изс-

ледователска и втора, съдържаща приложения, каталози, библиография. Трябва веднага 

да отбележа, че голяма част от аргументите на автора при неговото изследване се коре-

нят в старателно подбраните и систематизирани археологически материали (амулети, 

печати, монети), поместени във втората част на дисертационния труд. Това от една 

страна прави обема му доста внушителен, но от друга страна е условие, без което едно 

комплексно историко-археологическо изследване, каквото е това на колегата Йотов, 

просто не може. 

Изследователската част от дисертацията на Йото Йотов притежава логична три-

делна структура. Първата глава е отделена на „предисторията“ на номадските нашест-

вия по време на Комниновата династия, т.е. от края на Х в. до края на ХІ в.;  втората – 

на същността на изследването (късните номади в българските земи под византийска 

власт от края на ХІ в. до края на ХІІ в.); а третата – на етнодемографските процеси в 

българските земи, където през разглеждания период се настанили късни номади. Не 

бива да се пропуска и мястото на увода в цялата работа: в него са поставени целите на 

изследването, определени са неговите териториални и хронологични граници, посочени 

са методите на работа и е направен обстоен преглед на постигнатото досега в науката 

по дадената тема. 

Самата тема е дисертабилна и трябва да се съгласим, че разглежданият от Йотов 

период от историята на българските земи под византийска власт е по-труден за изслед-

ване, но пък дава отлична възможност за прилагане на комплексните методи на работа, 
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в които докторантът доказва, че вече притежава необходимата компетентност да про-

вежда самостоятелни научни търсения. Между другото част от приложенията предс-

тавляват или частнонаучни занимания на автора по определен тип изворов материал 

или съдържат направени от него изводи, използвани много уместно за уплътняване на 

научната канава на неговия дисертационен труд. Като се добави и фактът, че от библи-

ографията и научния апарат става ясно, че колегата Йотов добре познава и умее кри-

тично да използва всички по-важни научни трудове по темата, с която се занимава, мо-

жем спокойно да заявим, че и в това отношение той покрива напълно изискванията, 

поставени в Закона за развитие на академичната общност в Република България към 

аспириращите към образователната и научна степен „доктор“.  

В този ред на мисли трябва да отдадем заслужено внимание не само на прило-

женията и каталозите, които, както казах, са сред безспорните приноси на дисертаци-

онния труд. Трябва да отчетем и постиженията на Йото Йотов в третата глава на изсле-

дователската част, посветена на „Етнодемографски процеси на Долния Дунав в периода 

края на X–XII в.“. Тук въз основа на внимателен повторен прочит и анализ на множест-

во писмени извори (част от тях вероятно и в оригинал – да не забравяме, че Й. Йотов е 

завършил НГДЕК „Константин-Кирил Философ“) и интерпретация на систематизира-

ния преди това (и представен в табличен вид в приложенията и каталозите) археологи-

чески материали се представя една понякога различна от общоприетото, но при всяко 

положение по-реалистична картина на движението и усядането на различни етнически 

маси от късни номади, като се държи сметка и за местното български жители и при-

дошлите през първите десетилетия на византийското владичество ромеи. Не е учудва-

що, че най-много са сведенията (както писмени, така и материални, осигурени от рабо-

тата на множество археологически екипи) за печенезите, които очевидно през периода 

от края на ХІ в. до края на ХІІ в. (навечерието на българското въстание и възстановява-

нето на Българското царство) са най-многобройните представители на късното номадс-

тво в източната част на Балканския полуостров (най-общо казано). 

Освен на приносите в дисертационния труд на Йото Йотов бих искал да обърна 

внимание и на други два – дребни наглед – факта. Става дума за стила на автора и него-

вото внимателно отношение към чуждите мнения, дори и когато той не е съгласен с 

тях. Освен това Йотов очевидно не е склонен към преувеличения и хиперкритичност 

към изворите. И най-накрая както с това изследване, така и с другите си публикации по 

темата (и не само по нея) той показва, че постепенно се превръща в едно от приятните 

изключения сред археологическата гилдия със склонността си да пише и публикува, да 
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систематизира и обобщава натрупаните археологически наблюдения; да ги съпоставя и 

интерпретира успоредно със запазените писмени сведения – все качества, характерни за 

вече по-зрелите български (и не само български) изследвачи. 

Последно – само за пълнота – трябва да отбележа, че съм съгласен с изтъкнатите 

от докторанта приноси в неговия дисертационен труд, както и с оформлението и съ-

държанието на автореферата. Както вече споменах, Йотов има предостатъчно публика-

ции по темата, излезли в авторитетни научни издания и на български, и на английски, 

както и изяви на сериозни научни форуми.  

Всичко това ми дава основание с пълна увереност да гласувам положително за 

присъждане на Йото Валериев Йотов на образователната и научна степен „доктор“. 

 

 

 

 

 

София, 21 март 2015 г.   проф. дин Илия Г. Илиев 


