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Методи Димитров Златков е завършил специалност археология в СУ 

„Св. Климент Охридски“ с образователно-квалификационна степен 

„магистър“. Дипломната му работа е на тема „Селата през XI-XIV век на 

територията на днешна Централна, Южна и Югоизточна България“, което е 

показателно за интереса му още от студентските години към изследванията  

на селищните системи.  

 

 През 2009 - 2013 г. той е редовен докторант в НАИМ, Секция за 

средновековна археология. Oт 02.08.2013 г. работи в НАИМ, ССА. Има 

широка професионална квалификация в теренните археологически 

проучвания – разкопки, теренни издирвания, наблюдения на различни места 

из цялата страна както на средновековни обекти, така и на праисторически 

и антични, общо над 40 в периода 2002 -2020 г. Тази практика е 

изключително добра основа за всеки археолог, особено за медиевистите, 

които на проучваните от тях обекти се сблъскват често с културни 

наслоения от различни исторически епохи. Сред проучванията, свързани с 

дисертацията му има и разкопки - в Мелник, като участник в екип, и теренни 

издирвания в Благоевградска област, като ръководител и зам. ръководител.  
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Като научен ръководител на докторанта искам да изтъкна, че той има много 

задълбочена, бих казала завидна за един млад специалист теоретическа 

подготовка, която непрекъснато усъвършенства, и не само в областта на 

археологията, но и на сродни науки, както добре личи в дисертацията му.  

Има и ред публикации – статии (8) и студии (3), самостоятелно и в 

съавторство, отпечатани в реномирани издания, на български и на 

английски език, също - анотации в каталог на изложба, научно-популярна 

книга (в съавт.). Две от студиите му са свързани с дисертацията – за град 

Сандански (на бълг. и на англ. ез.) и за Поленица. В съавторство и сам има 

14 публикации в АОР-ите. Също – участие в ред национални и 

международни конференции с доклади. Развива и активна музейна дейност 

(участие в подготовка на 3 изложби). Участва в международен 

изследователски и образователен проект ARIADNE. 

Прави впечатление, че някои от публикациите му са многократно 

цитирани в изследвания на различни учени – историци, археолози и др., 

което е добър знак за научната му компетентност и качество.  Цялата тази 

дейност очертава докторанта като един много активен и перспективен 

млад археолог и е залог за успешна научна кариера в бъдеще.  

                                                        ***** 

Представеният за защита дисертационен труд се състои от две части – 

текст и илюстрации. Текстът - 358 страници, съдържа увод, четири глави, 

заключение и библиография с 631 заглавия на кирилица, латиница и гръцки 

език. В илюстрациите са включени 143 карти и образи и пет таблици, 

прикачени на 117 страници. 

Веднага трябва да кажа, че Методи Златков е взел предвид почти 

всички отправени му бележки при вътрешното обсъждане на дисертацията 

на разширено заседание на ССА в НАИМ на 16.08.2021 г., на което той беше 

допуснат до защита на докторската си теза, потвърдено с решение на НС. 
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Трудът отговаря напълно на критериите за оценка, заложени в 

Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и 

заемане на академични длъжности в Националния археологически 

институт с музей при БАН.  

Темата е безспорно дисертабилна  и привлекателна за учените, както 

българи, така и чужденци.Тя е особено актуална в последно време и това 

резонно се свързва от една страна с публикуваните ред неизвестни допреди 

30-тина години документи от атонските архиви и османски регистри, а от 

друга - с нови данни от археологически проучвания в региона, стимулирано 

от засилената дейност по подготовката на Tabula Imperii Byzantini в частта 

за Балканите. Идеята на проекта TIB и начинът, по който се постулира 

събирането на информация се възприемат от М. Златков еталонно, поради 

което в дисертационния му труд  има стремеж те да се следват, но критично 

и съобразено с мащаба на изследването. 

Конструкцията е сполучлива, логична, позволяваща всеобхватност и 

пълноценност на разработката, и яснота за читателя. Изложението е 

стройно, в синхрон с целта и задачите, които си е поставил докторантът. Те 

са формулирани в увода на дисертацията, в който са обосновани изборът на 

темата и необходимостта от разработката ѝ, определени са териториалните 

и хронологически граници на изследването, методиката, уточнени са някои 

терминологични проблеми и е направена физико-географска 

характеристика на региона. Целта е „създаването на възможно най-

обективна реконструкция на селищната система в изследваните 

пространствени и хронологически рамки, чрез аргументираното ѝ 

очертаване в различните времеви етапи и проследяване на нейното 

развитие и начин на функциониране“.  Още тук се откроява 

административно-политическият аспект като водещ в изследването 
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на селищната система. Центърът ѝ Мелник е разгледан премерено, в 

баланс със селата, които са акцент на изложението.  

По отношение на физико-географската характеристика на региона 

– тя е доста подробна, обосноваваща и обуславяща заселването и живота в 

региона продължение на хилядолетия. Към този раздел би било редно да се 

включат и някои сведения в документи за „мястото Мелник“ от XIV в., 

които са анализирани и интерпретирани в литературата за този град и важат 

както за него, така и за околността му. Много добре е аргументирана 

методиката на иначе интердисциплинарното изследване. За пръв път в 

средновековната археология докторантът въвежда като основен 

специално при теренните обхождания ретрогресивния метод, доста 

близък до често използвания ретроспективен метод. Именно затова той го 

представя по-подробно. Направени са и някои уточнения в терминологични 

проблеми, като град, крепост, село, мезорегионално или микрорегионално 

изследване. 

В глава 1 се разглеждат научните изследвания и извори. В първата 

част са анализирани историческите и историко-географски проучвания. 

Те са подредени старателно и прегледно в няколко групи – общи 

изследвания, изследвания на отделните селища и области, регионални 

исторически изследвания. Естествено, повечето публикации са за Мелник. 

Във втората част са изложени систематизирано и аналитично 

археологическите проучвания и данни, като се изтъква, че данните са 

придобити чрез археологически разкопки, теренни издирвания и случайни 

находки. Теренните издирвания са охарактеризирани като приоритетни за 

изследването, защото дават най-много археологически данни за 

реконструкцията на селищната мрежа. Към установените  археологически 

обекти М. Златков добавя един доста значителен нов материал, част от който 

той сам е придобил чрез такива издирвания, както и нови случайни находки 

от музейни фондове, откривани при различни дейности от местни жители, 
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с което с 24% се увеличава броят на селищата. Докторантът се основава и 

на данни от краеведската литература за стари храмове и оброчища, по 

модела на TIB, и това според мен е много вярна насока за издирване, защото 

от археологическата практика е известно, че при храмовете често има 

наслагване във времето както на антични, така и на християнски, в 

определени случаи и на мюсюлмански молитвени домове (т. нар. традиция 

на култовото място). Интересното е, че за разлика от други региони в 

България, досега в Мелнишко – както в градския център, така и в 

територията му, не е известен случай на превръщане на християнски храм в 

джамия, което е един от показателите от една страна за слабата турска 

колонизация в региона и ислямизация, а от друга – за силната позиция на 

Мелнишката митрополия като един от бастионите на Цариградската 

патриаршия. Влияние в опазването на православието безспорно са имали и 

Атонските манастири, четири от които са били собственици на манастири и 

на техните богатства от XIV в. чак до кр. на XIХ – началото на ХХ в.  

Топонимията, предания и легенди са също източник на информация 

за изследването. 

 На трето място докторантът е подредил писмените извори, които 

логично би следвало да са заедно с историческите изследвания така, както е 

при археологическите. 

Те са разнообразни и са групирани на хронологически принцип - 

писмени извори от XI – XIV в., писмени извори от Късното Средновековие 

(в това подзаглавие би следвало да се посочат векове), писмени извори от 

XIX – началото на XX в. Съответно става дума за наративни извори и 

документи – грамоти, църковни акти, епиграфски паметници, за турските 

регистри - тапу тахрир дефтерите за XV – XVI в. и джизие регистрите за 

XVII – XVIII в., както и за документи и съчинения от късното Възраждане. 

Изтъкнато е, че към публикуваните регистри са прибавени още три, 

издирени и частично преведени специално за дисертацията по идея на 
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докторанта, което отбелязвам като важен негов принос. Не са включени 

новоизлезлите акти на Ватопед, том 3, защото те са все още недостъпни за 

ползване у нас. 

Тази глава представлява образно казано огледало на високата 

начетеност и познания на докторанта по темата и образец за висок морал и 

научна етика. Специално подчертавам, че М. Златков е изключително 

коректен към предхождащите го изследователи. Той оценява много 

справедливо и толерантно приносите на всеки един от тях, включвайки в 

прегледа на историографията всички известни към настоящия момент 

трудове, дори и такива, които съвсем малко се докосват до темата, и даже 

някои научно-популярни съчинения. Анализирайки ги, той заема и изразява  

своя позиция, което помага по-ясно да се откроят сетне неговите приноси. 

Особено впечатление ми прави дълбокото уважение към Борис Цветков, 

който има най-голям принос досега в изследванията на селищната система 

по Средна Струма с докторската си дисертация (1993 г., отпечатана 2002 г.), 

на която аз бях научен консултант. М. Златков се явява достоен 

продължител на делото му, което надгражда и модернизира с иновативни 

методи. 

Глава 2 – Мелнишко на политическата карта на Балканите през 

XI – XVII в., е исторически фон на разглежданата селищна система, който 

докторантът е разгънал на места доста подробно. Тук той има едно важно 

постижение, което е много съществен негов принос към тематиката – 

направен е успешен опит за точно реконструиране на границите на 

територията на Мелнишко в административните единици на различните 

политически сили на Балканите през XI – XVII в., под чиято власт е бил 

регионът.  

М. Златков проследява етническата принадлежност на населението и 

процесите на гърцизация и ислямизация. И двата естествено са свързани с 

политическите събития. За гърцизацията трябва да се има предвид, че през 
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средновековието Мелник не прави особено изключение в сравнение с други 

исторически градове на територията на дн. България, които са общо взето 

мултиетнически центрове и в които от XI – XII в. нататък е имало освен 

българи, и ромеи, и франки, евреи, арменци и др. Предвид притегателната 

сила на Мелник като много важен стратегически център в сърцето на 

Балканите и в хинтерланда на Солун за всеки балкански владетел и 

установеното при проучванията надграждане в културното наследство от 

повечето от тях аз го нарекох „град на семейството на балканските 

владетели“. Независимо, че са воювали помежду си за притежанието му. 

Мелник не е гръцки град, митът за това се появява късно, през 

Възраждането, с избуяването на панелинизма. Мелник става един от 

центровете му на Балканите. Тогава силно се увеличава броят не на чистите 

гърци, доколкото може да ги има след векове съвместен живот с  други 

народности групи, главно българи, а на гърчеещите се българи заради 

търговски привилегии и доброто образование в гръцките училища.  Двете 

преселвания на ромеи в града – от цар Калоян в 1205 г. и от Теодор II 

Ласкарис в 1255 г. са безспорна реалност,  увеличили броя на ромейската 

общност и предпоставка за това по-късно елинизиране, но трябва да се има 

предвид, че те не са изключения във владетелската практика през епохата. 

Във връзка с преселените от цар Калоян в 1205 г. филипополци бих добавила 

нещо. В почти всички изследвания няма съмнение, че те са по народност 

гърци. Но някои археологически артефакти (специфична техника на градеж, 

установена на някои обекти, както и червеноангобирана луксозна керамика) 

дават основание да се допусне, че сред тази вълна преселници е имало и 

арменци, а това съответства на гръцко предание сред старите мелничани за 

арменски благородник, основател на съществувалия в града до началото на 

ХХ в. квартал Армения.  

Глава 3 – Селищната система в Мелнишко през XI – XVII в.  е 

основна в дисертационния труд и естествено най-приносна. В три раздела 
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последователно се разглежда: Мелнишко през XI – XIV в., Мелнишко през 

XV – XVII в. и Селищният живот в отделните землища на Мелнишко 

през Средновековието. В тази глава изпъква най-добре умението на 

докторанта да анализира и  синтезира данните, да прецизира фактологията 

до степен, която може да се счита за пример в професионалната научна 

общност. Тук изпъква и друго – макар дисертацията да е по своята същност 

едно историко-археологическо изследване, като че ли повече клони към 

историческо-географските съчинения. Видно е, че многобройният 

археологически материал играе по-малка роля в изследването в сравнение с 

писмените източници и това не е чудно - той съдържа по-малко 

информация. В тази глава М. Златков прави благодарение на иновативния 

ретрогресивен метод един голям принос в изследването на селищната 

система – чрез късните документи да получи достоверна информация за 

по-ранните. За голяма част от селищата са предложени нови обосновани 

идентификации. 

Така са направени корекции на броя села в Мелнишко, известен досега 

– от деветнадесет предполагаеми остават единадесет, 9 от които могат да се 

идентифицират със съществуващи и днес села. А това означава 82% 

устойчивост на селищната мрежа в региона от XIV в. до днес. При 

наслагването на допълнителната информация от страна на М. Златков се 

получават данни за 61 села и четири крепости в района на Мелник през XI – 

XIV в.   За следващия период се установява, че от общо 107 топонима, с 

известно местоположение са били 72, а сега е предложена локализация на 

105. Това позволява да се направи изключително точна селищна картина за 

XVI в., както и да се проследи промяната на броя и религиозната 

принадлежност на населението. Цялостният поглед на селищното развитие 

от XII – XIV до XIX в. показва според докторанта голяма степен на 

приемственост. 
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В следващия раздел са направени примерни детайлни 

микрорегионални изследвания (case studies) на 6 отделни землища - на град 

Сандански и селата Илинденци, Склаве, Кулата, Лешница и Поленица, с 

които се демонстрират възможностите на използвания ретрогресивен метод. 

Както изтъква докторантът, информацията за всяко землище се предава 

чрез унифициран модел, чрез което се цели стандартизиране на наличните 

географски, археологически, писмени и езикови данни, и тяхното 

обобщаване. Създаването на този модел – безспорна заслуга на 

докторанта, е повлияно от разработките по TIB, специално на Михайло 

Попович, отговарящ в проекта за Балканите, към когото заедно с 

положителната преценка М. Златков отправя и доста според мен правилни 

критики. И шестте селища са проучени във възможната при наличните 

данни максимална степен и представляват самостоятелни обеми със 

студийна стойност на някои от тях, особено на Сандански и Илинденци, 

оформили се като микрорегионални центрове. 

Последната, четвърта глава е посветена на пътната мрежа в 

Мелнишко. Реконструирана е изцяло пътната система, която е 

„гръбнакът“ на селищната система. Включен е и микрорайонът Петрич и 

територията му. Предложено е класифициране на отделните трасета, както и 

много точна реконструкция на маршрутите през Средновековието и 

османския период. Тази глава има също стойност на самостоятелен обем 

в труда и може да се публикува отделно. Тя е наситена с изключително 

много данни. М. Златков е „надникнал“ лично във всяко кътче в региона, 

документирал го е и е описал пътната мрежа така, както тя досега не е 

описвана. Четейки, човек сякаш попада в миналото. Между впрочем, такъв 

е неговият подход и при 6-те селища в трета глава. Тук имам само две 

малки бележки. Пропуснато е едно изследване за Родопите, което е важно за 

разглежданата пътна мрежа,  на Тодор Спиридонов (Големият път през 

Родопите . - Поселишни проучвания, 1992, 1, 7 – 32). Също - един много 
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важен план на Мелник от 1832  г. от Австрийския военен архив във Виена, 

който е публикуван първо от Николас Муцопулос (в черно-бяло) и после от 

мен (в цветно), с коментар. Той носи значителна информация за пътя 

Неврокоп–Сяр, в отсечката край Мелник и за подходите към града, които са 

5 на брой, с укрепени с по две кули порти. Известни са останките на само 

три  кули при три от подходите, като едната – проучена археологически, е 

спомената от докторанта, но без да се обвързва с изображението върху 

картата. Друга порта е спомената в коментария  на издателите на един от 

ватопедските документи.  

Заключението е кратко и ясно. То ни убеждава чрез представяне и 

обобщаване на резултатите, че извършеното от докторанта проучване е било 

необходимо не само заради новия емпиричен материал – писмени извори, 

археологически данни, станали известни след изследването на селищната 

система в региона на Средна Струма от Борис Цветков, но и за 

осъвременяването на тематиката. Неговият труд е качествено нов етап в 

проучванията по тематиката, иновационна форма, съобразена с 

модерните научни изисквания.  Това е изцяло нов опит за реконструкция на 

селищния живот в определения регион, която, разбира се, се основава на 

постигнатото от предшестващите изследователи. 

Силно впечатляваща е библиографията, която заема цели 60 

страници. Тя е доказателство за отличната осведоменост на докторанта. 

Съдържа два раздела – извори (публикувани и непубликувани) и 

изследвания, съответно на кирилица, латиница и гръцки език. Отделени са 

електронните ресурси. Има и списък на картите и на картоните от АКБ, 

някои съставени от Методи Златков. Бих казала, това е една образцово 

съставена библиография.  

Илюстрациите към дисертацията са много ценни, те са в по-

голямата си част дело на докторанта, негов принос в изследванията по 
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темата. Принос и безспорна заслуга са съставените от него и приложени 

карти, таблици, фотоси и други илюстративни материали. 

Авторефератът представлява резюме на дисертацията и отговаря 

напълно на изискванията, утвърдени в практиката за този вид публикации.  

Към него са прибавени справка за приносите на докторанта и списък на 

публикациите му, на който се спрях в началото на настоящата рецензия. 

Считам, че докторантът е направил правилна лична преценка на 

достойнствата на труда. Тя се покрива с изложената тук моя преценка. А 

двете публикации са особено важен научен принос в историята на 

съвременния град Сандански. Бих посъветвала докторанта в бъдещата си 

работа по темата да се опита да открие нова важна страница в нея – за 

аристократичните поземлени имения в Мелнишко през XI – XIV в.  

Към казаното дотук ще прибавя и хубавия, разбираем за читателя стил 

и език на дисертационния труд. С убеждението ми, че направените от мен 

няколко бележки в рецензията ни най-малко не пречат на отличната ми 

оценка на този труд, препоръчвам на уважаемите членове на Научното жури, 

на неговия Председател и на членовете на Научния съвет на НАИМ-БАН да 

присъдят на Методи Димитров Златков образователната и научна степен 

„доктор“ в научна област 2. Хуманитарни науки, професионално 

направление 2.2 „История и Археология”. 
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