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За дисертационния труд за присъждане на образователна и научна степен 

„ДОКТОР“  на тема: „Селищната система на Мелнишко през XI – XVII век“ на Методи 

Димитров Златков – редовен докторант по Средновековна археология в Секцията по 

средновековна археология на НАИМ при БАН, с научен ръководител проф. д.и.н. 

Виолета Нешева. 

 

Научна биография 

 М. Златков е завършил висшето си образование през 2009 г. в Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“, специалност „Археология“, където придобива 

магистърска степен. От 2010 до 2021 г. е редовен докторант към Секцията по 

средновековна археология в НАИМ при БАН. В хода на своето научно развитие М. 

Златков е натрупал значителен теренен опит като археолог, участвайки в множество 

археологическите разкопки на различни по характер и хронология обекти в страната, 

като е осъществявал и самостоятелно ръководство на 6 археологически проучвания – 

спасителни разкопки и теренни издирвания. Последните имат и голямо значение за 

осъществяването на дисертационния му труд, тъй като обхващат разгледаните в него 

територии и информация от тях пряко участва в работата на докторанта. Доказателство 

за осъщественото научно развитие на докторанта са вече публикуваните 12 негови 

статии и студии, имащи приносен характер. Те отразяват интересите на М. Златков към 

културата на средновековна Византия и България. Към публикациите на докторанта 

трябва да се посочат и 14 съобщения в поредицата „Археологически открития и 

разкопки“, отразяващи теренната му работа като археолог. Впечатление правят и 

участията му в 14 научни конференции, някои от които с международно участие, както 

и ангажираността му в проекта „Advanced Research Infrastructure for Archaeological 

Dataset Networking in Europe (ARIADNE)”.  

Дисертация 

Избраната тема за дисертация е удачна и с немалкото ѝ сложни въпроси, на които 

се очаква да отговори докторантът. Тяхното решаване се превръща в предизвикателство, 



провокирало го да използва нетипични за България методи като ретрогресивния и 

ретроспективния. Избраната територия е подходяща база за подобно микрорегионално 

изследване. С включването на информация от собствени теренни проучвания и от 

неизползвани преди това източници от различен характер М. Златков има безспорен 

личен принос. Важно е да се подчертае, че макар по тази тема да е писано и преди това, 

М. Златков е успял да се справи с нея, демонстрирайки задълбочени познания и 

разбиране по нейната същност. Наред с това той е представил текст, демонстриращ един 

вече изграден научен стил на писане и грамотен и граматически коректен език.  

Дисертационният труд се състои от две части – Текст и Илюстрации. Текстовата 

част съдържа увод, четири глави, заключение и списък на цитираната литература от 631 

посочени източника. Тази част е от общо 358 страници. Илюстративната част от 117 

страници представя 143 карти и образи и пет таблици.  

Уводът на дисертационния труд има класическа конструкция и съдържание. В 

него предметът на изследването, целите, задачите и териториалните и хронологически 

граници на темата са добре изложени и аргументирано защитени. Удачно е обърнато 

внимание и на терминологичните проблеми за дефинирането на основните селищни 

единици от периода, както и на характера на самото изследване и доколко то е 

мезорегионално или микрорегионално. Използваните от М. Златков като основни в 

изследването ретрогресивен и ретроспективен метод са обяснени и защитени кратко и 

аргументирано. Наред с това уводът демонстрира, че докторантът много добре познава 

както физико-географските особености на района, така и неговата топонимия, 

включително и в исторически план, което е от особено значение за успеха на подобна 

тема. 

В първа глава е представена изворовата база и научните изследвания по темата. 

Това е направено изключително изчерпателно и с разбиране, което превръща тази част 

на дисертацията в най-пълната библиографска и научна справка за Мелнишко през 

средновековието налична до този момент. Считам за удачно излагането на натрупания 

след изследването на Борис Цветков нов материал, което така да се каже „оправдава“ 

повторната разработка на темата. За мен бе важно, че видях и анализ на ограниченията 

при резултатите от теренните издирвания, една информация, която в последно време се 

преекспонира. М. Златков е успял да се предпази от тази грешка. 

Втора глава представя Мелнишко на политическата карта на Балканите през XI- 

XVII в. Тя се отличава с лаконичност, но плътност на текста и М. Златков може да бъде 

поздравен за осъществения синтез на наличната историческа информация. В този по 



същество въвеждащ текст той е поставил важни за темата на дисертацията акценти върху 

историческата топонимия и проблема за обхвата на територията на Мелник. Неслучайно 

обемът на тази глава не е малък. Въпреки че не е археологическа по характер, тя 

представя „канавата“ за изследването на Мелнишко през XI – XVII в. 

Най-голямата по обем трета глава е една от безспорните приносни части на 

дисертацията. Тя не само представя наличната информация – археологическа и от друг 

характер, за разгледаните в нея шест микрорегиона, но и в нея доколкото е възможно е 

осъществено обобщаване на селищния модел за съответните исторически периоди. 

Положеният от М. Златков труд провокира уважение, а използваният от него модел на 

обработка и представяне на информацията може да бъде ползван като образец за други 

подобни изследвания. Това, че отделните части на главата не са еднакви по обем, е 

обяснимо предвид характера на територията на отделните микрорегиони и наличната 

източникова база. Предвид личната ми скептичност към прехвърлянето на модели от 

Османския период назад в средновековието считам, че в конкретни случаи някои от 

изводите на М. Златков са леко пресилени.  

В същата глава е извършена и идентификация на споменатите в изворите 

названия, при която се проследява и личен принос на докторанта. Сред недостатъците на 

главата е, че тя не предлага пълноценна реконструкция в цялост на селищната мрежа в 

региона. Ясно е, че предвид продължителния период и ограничеността на изворовата 

база тя би била до някаква степен формална. Трябва да отбележа и че това е успешно 

направено на микрорегионално ниво за отделните части на Мелнишко. Едно по-изразено 

обобщение обаче липсва и би могло да бъде добавено. Като препоръка мога да предложа 

в бъдещото публикуване на труда докторантът да включи в изследването и самия 

Мелник, който е и центърът на разглеждания регион, въпреки немалкото налична 

литература и обобщаващи трудове за него. При бъдещото публикуване на дисертацията 

би било удачно М. Златков да обърне повече внимание и на данните от монетните 

находки от региона. 

Четвърта глава, която е посветена на пътната мрежа в Мелнишко, прави много 

добро впечатление със своята завършеност и цялостност. Тя е издържана методически, 

ползва максимална като обем и вид информация, а личното познаване на терена от М. 

Златков му е позволила да направи най-добрия анализ на пътна мрежа за даден регион, 

който ми е познат от България, при това без да се ограничавам до средновековния 

период. Считам, че тази глава е един от изразените приноси на дисертационния труд. 



Заключението на работата е кратко и информативно. Прави впечатление 

стремежът да не се повтарят механично изводите в текста, но известно обобщение и 

синтезиране би било желателно при бъдещото монографично издаване на дисертацията. 

Библиографията на труда е впечатляваща и обхваща 60 страници, 

свидетелствайки положително за мащаба и качеството на изследването. Разделянето и на 

различни по характер източници е удачно и улеснява търсенето и сравняването с текста. 

По отношение на Приложенията към дисертацията мога само да похваля 

докторанта. Картният материал, който е и основен сред визуализиращите труда 

приложения, е информативен, като М. Златков има личен принос в изработката на 

значителна част от него. Все пак при бъдеща публикация би било удачно едно 

уеднаквяване на стила. Образите са с добро качество, удачно подбрани и подредени и 

информативно анотирани, което улеснява ползването им.   

Автореферат  

 Предложеният от М. Златков автореферат е максимално информативен предвид 

кратката си форма и задоволително онагледява структурата, съдържанието и приносите 

на дисертационния труд.  

Публикации  

 Докторантът е представил две публикации, пряко свързани с темата на 

дисертационния труд, които съответстват на изискванията на закона. Макар да не могат 

да бъдат взети предвид, е добре да се посочат и петте съобщения в поредицата 

„Археологически открития и разкопки“. В тях М. Златков е съавтор и те отразяват 

теренните му изследвания в територията, обхваната от дисертацията му. Всички 

публикации на докторанта представляват завършени научни текстове с приносен 

характер по отношение решаването и онагледяването на конкретни проблеми, свързани 

с изследвания регион на Мелнишко. Наред с научните качества на М. Златков, те 

демонстрират и оформен език и стил на писане, добра грамотност и висока историческа 

култура, както и отлични технически умения по отношение на оформянето и 

представянето на онагледяващия изобразителен материал. 

Научни и научно приложни приноси 



Приносите на дисертационния труд са добре представени в автореферата от М. 

Златков. Вече обърнах внимание на тях в анализа на отделните глави по-горе в 

становището. Още веднъж ще подчертая изразения принос на докторанта в 

реконструирането на селищната и пътната мрежа на Мелнишко в периода XI – XVII в. 

Не е без значение и превръщането на дисертационния труд в най-пълния и комплексен 

източник на научна информация за разглежданата територия през средновековния 

период. 

Заключение 

В настоящия си вид предложеният дисертационен труд на М. Златков 

демонстрира завършеност и ползваемост, съчетани с подходяща визуална онагледеност 

и предлагане на решения по важни научни въпроси. Той се отличава с голяма 

информативност и демонстрира удачен синтез между археологическите данни и тези, 

придобити от източници с друг характер. Работата е написана и онагледена в духа на 

модерните методи в изследването на селищни модели и пътна мрежа. Именно поради 

това М. Златков има безспорни приноси по отношение на реконструкцията на селищната 

система и пътната мрежа в Мелнишко между XI и XVII в.  

На тази база считам, че е представен труд с високи качества и предлагам на 

уважаемото научно жури на Методи Димитров Златков да бъде присъдена 

образователната и научна степен „ДОКТОР“ по професионално направление 2.2. 

История и Археология, област на висше образование 2. Хуманитарни науки.  
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