
СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Ивайла Попова

за дисертацията на Георги Димов

на тема „Градовете в Южна Италия между Изтока и Запада – 11 – 12 в.”

Представената дисертация на тема „Градовете в Южна Италия между Изтока и 

Запада – 11 – 12 в.” разглежда една слабо разработена тема в българската историческа 

наука. дисертацията се състои от 510 страници, като текстът заедно с библиографията и 

изворите са 445 страници, а останалите са илюстрации, карти и схеми. Безспорно 

разглежданият труд е дисертабилен, а целите на изследването са заявени ясно още в увода 

– проследяване състоянието и развитието на градовете в Южна Италия при появата на 

норманите и установяването на властта им, естеството на тази власт, нова хронология на 

норманското владичество, осветляване развитието на градското самоуправление и 

икономика – и веднага бързам да допълня – тези цели са успешно постигнати. Във 

въведението ясно са очертани  хронологическите и географски граници на изследването, 

направен е сериозен преглед на историографията (почти 1000 заглавия в списъка на 

използваната литература) и подробен и задълбочен извороведчески анализ. Изключително 

добро впечатление прави богатството на използвания от дисертанта изворов материал – не 

само различни групи разнородни по език писмени свидетелства, но също така 

археологически, нумизматични, епиграфски и други извори.

Основният текст е поделен в 10 глави, които позволяват на докторанта Г. Димов да 

проследи и анализира от всички възможни страни градовете в Южна Италия в периода 11 

– 12 в., да разгледа детайлно отношенията между  градските селища и норманите, да 

проследи в дълбочина административните, икономическите и политическите промени в 

градовете.

Безспорно ценни за бъдещи изследователи и приносни в работата на Г. Димов са 

ясно дефинираните градски прослойки в южноиталианските градове; детайлният преглед 

на норманските защитни съоръжения – донжони и мотове; изясняването на термините 

кастра и кастел във фортификационната система на норманските крепости. Проследени 

са и западните и източни влияния и тяхното преплитане върху южноиталианските градове, 



като дисертантът достига до верния извод, че норманите не носят със себе си някакви 

градоустройствени традиции, но пък за сметка на това привнасят на юг феодалните 

порядки.

Приносен характер  в изследването има подробното разглеждане на градовете в 

Апулия и Калабрия, като докторантът достига до извода, че градският епископ, 

катедралата, милицията и монетосеченето характеризират независимостта и градската 

идентичност в Южна Италия. Също така не бива да се пропусне и детайлния преглед на 

терминологията, спецификите, тенденциите и промените сред градската търговия в 

Апулия, Калабрия, Кампания и Сицилия. 

Без никакво съмнения използваниято от докторанта Г. Димов сравнителен метод на 

изследване, а също така и достиженията на историческия  релативизъам, му  позволяват 

успешно да сравни и проследи връзките между  икономика – градско развитие – властови 

структури – кралска власт – политически събития. 

В заключение ще отбележа, че дисертационният труд на Георги Димов разкрива 

уменията на докторанта да работи задълбочено и аналитично с богат изворов материал, да 

използва критично историографията по темата и успешно да прилага 

интердисциплинарния подход в работата си. Всичко казано дотук ми дават пълното 

основания да дам своя положителен глас за представената дисертация  и да препоръчам на 

почитаемото жури да присъди на Георги Димов научната и образователната степен 

„доктор”.
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