
 

 

СТАНОВИЩЕ 

ЗА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА СИМЕОН В. ХИНКОВСКИ НА ТЕМА 

„ГЕНУЕЗКАТА РЕПУБЛИКА И БЪЛГАРИТЕ ХIII-XV ВЕК“ ЗА 

ПРИСЪЖДАНЕ НА 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНА И СТЕПЕН „ДОКТОР“ 

 От гледна точка на научно-изследователска перспектива темата на 

настоящата дисертация е сполучливо избрана. Средновековната колекция от 

документи на Генуезкия държавен архив е богата и неизцяло проучена, 

поради което предлага възможности за добиване на нова информация за 

историята на Византия, Балканите и Черноморието за периода ХIII-XV в. 

 Разглежданата дисертация притежава няколко положителни 

характеристики, които определят нейната стойност като сериозен и 

задълбочен научен труд: 1/ тя има ясна, добре промислена  и прегледна 

структура; 2/ написана е въз основа преди всичко на документални 

исторически източници, част от които са самостоятелно издирени в 

Генуезкия държавен архив от самия докторант; 3/ от нея се добива добра 

представа за историята на Генуа, нейните институции и политиката й в 

Черноморието; 4/ подложени са на съдържателен анализ фактите от 

държавно-политическите и етнически взаимоотношения на Генуезката 

република и генуезците с Българското царство и българите; 5/ регистрирани 

са търговско-стопанските отношения между тях; 6/ направен е сполучлив, 

макар и непълен, опит за установяване на българската диаспора в Генуезката 

република и нейните колонии. В своята цялост дисертацията има приносен 

характер и е добра атастация за качествата и възможностите на своя автор за 

самостоятелна научна работа. 

 Не трябва да бъдат отминати и някои недостатъци, пропуски и грешки, 

които са допуснати в дисертационния труд: 1/ слабо са изяснени българо-

генуезките отношения през ХV в.; 2/ подценена е ролята на Венецианската 

република като фактор в политиката и търговията в Черноморието; 3/ 

изясняването на изграждането и съществуването на генуезко консулство в 

Несебър към средета на ХIV в. се нуждае от допълнителни доказателства; 4/ 

транскрипцията на някои имена и наименования е погрешна /правилно е 
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Брокиер, а не Брукиер; правилно е Тива, а не Тиба – при това става дума за 

града в Гърция, а не за генуезка фамилия; правилно е Лукето от Тива, а не 

Лукетус де Тиба и др./. 

 Преценен от гледна точка на фактологическа съдържателност и 

издържана концептуалност, дисертационният труд получава твърде висока  и 

справедлива оценка. Именно поради това неговият автор Симеон Валентинов 

Хинковски напълно заслужава да получи образователната и научна степен 

„доктор“. 
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