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РЕЦЕНЗИЯ 

 

от проф., д. изк.  КОНСТАНТИН ТОТЕВ ТОТЕВ 

 
НA ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД НА  ас. МЕТОДИ ДИМИТРОВ ЗЛАТКОВ, 

РЕДОВЕН ДОКТОРАНТ В СЕКЦИЯ ЗА СРЕДНОВЕКОВНА АРХЕОЛОГИЯ КЪМ 
НАЦИОНАЛНИЯ АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ИНСТИТУТ С МУЗЕЙ ПРИ 

БЪЛГАРСКАТА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ НА ТЕМА „СЕЛИЩНАТА 
СИСТЕМА НА МЕЛНИШКО ПРЕЗ XI – XVII В.“ ПРОФЕСИОНАЛНО 

НАПРАВЛЕНИЕ 2.2. ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ С НАУЧЕН РЪКОВОДИТЕЛ 
проф. д.и.н. ВИОЛЕТА НЕШЕВА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА НАУЧНАТА И 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН „ДОКТОР“ 

 

ДАННИ ЗА ДИСЕРТАНТА 

Методи Димитров Златков е роден на 02.07.1982 в гр. София. През 2009 г. 

получава образователно-квалификационна степен „магистър“ по специалност 

Археология Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Темата на дипломната 

работа е: „Селата през XI-XIV век на територията на днешна Централна Южна и 

Югоизточна България“, с  ръководител доц. Стефка Ангелова. От 02.08  е редовен 

докторант по Археология към БАН, НАИМ. 

Участва в близо 50 учебни, спасителни и редовни археологически проучвания на 

различни обекти в страната.  

ДАННИ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА И АВТОРЕФЕРАТА 

Дисертационният труд се състои от две части – текстова и илюстративна. 

Текстовата част включва увод, четири глави, заключение и списък с цитираните 

източници в общ обем от 360 страници. Докторантът се е съобразил с някои направени 

препоръки за структурни промени, направени по време на предварителното обсъждане 

на текста. Трудът е илюстриран от албум с цветни и черно-бели фотографии, карти, 

схеми и статистически диаграми с обем от 117 стр. 

Още от пръв поглед става ясно, че М. Златков се справя убедително не само 

защото отдавна работи по темата, а и защото той изгражда собствена теоретична 

постановка, която впоследствие започва да попълва с конкретен материал, който както 

виждаме, не е само археологически. Последното прави възможно многостранно и лесно 

да се допълва картината за обектите с нов и различен по характер материал. Сигурно е, 

че в този вид трудът ще бъде полезен и използван при други изследвания. 

Уводът се състои от три части. В първата се представят стегнато основните 

параметри на дисертационния труд – целите и задачите, хронологическите и 

териториалните граници, методите на работа и структурата. Във втората част по-
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подробно се представя основния използван метод на ретрогресивния анализ и някои 

терминологични въпроси, като уточняването на дефиницията на термините „село“, 

„град“ и „крепост“. В третата част се прави кратък преглед на физико-географските 

характеристики на изследвания регион, с цел да се представят географските условия, в 

които се развива селищната система. 

Първа глава е посветена на критичен историографски обзор на историческите и 

археологически изследвания, както и на представянето на археологическите данни, 

писмените извори и другите източници, върху които се основава предложения труд. В 

нея удачно е представена общата историографска рамка. Прави добро впечатление 

съпоставянето с най-добрия модел за историко-географски проучвания във 

византинистика – Tabula Imperii Byzantini. Авторът явно се стреми да следва тяхната 

методика, като си позволява да на места да я надгражда или полемизира. 

Изворовата база е представена разширено и пълно, като е подчертано наличието 

на нова изворова база. Ръстът на археологическите данни в сравнение с предишното 

обобщение за региона е с 54%, което е значително. Много по-голяма е разликата в 

писмените извори, които в изследването на М. Златков са многократно повече. 

Във втора глава се проследяват промените на политическите и административни 

граници в изследвания район от VII до XVII в., които имат пряко отношение към 

развитието на селищната система. Тази глава е базирана изцяло върху анализ на 

писмените извори и научните изследвания, които ги разглеждат. Прави впечатление 

голямата задълбоченост на анализа, като навсякъде са използвани не просто мненията 

на отделни учени, а се изхожда от изследването на самите писмени извори. Всички 

дискусионни въпроси са поставени на фона на по-рано изказаните мнения по въпроса, 

което позволява да се открои ясно мнението на автора. Детайлизирани са границите на 

Мелнишко по начин, който не е правен до сега, което е определен принос. 

В трета глава се обобщават наличните писмени извори, археологически данни, 

топографията и ландшафта за характера и развитието на селищната мрежа в 

изследвания район. Много внимателно се анализират писмените данни от XIII – XIV в. 

Като се отхвърлят редица по-ранни идентификации и се предлагат нови.  

В тази глава са представени изследванията на шест отделни землища в 

изследваната територия: на град Сандански и селата Илинденци, Склаве, Кулата, 

Лешница и Поленица. Във всяко едно от тях се разглеждат критично писмените, 

археологическите и топономастични данни, което завършва накрая със заключение, 
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обобщаващо пространствените и демографски данни за развитото на селищния живот 

през Средновековието. Текстът за всяко от шестте землища е завършено самостоятелно 

изследване, четири от тях са с размер на студии. Могат да се отличат текстовете за 

Сандански и Илинденци, в които е разгледан значителен археологически материал, 

който е умело съчетан с писмените данни. 

В четвърта глава се разглеждат данните за старата пътна мрежа в Мелнишко. Като 

темата е развита изключително подробно, може би на места може да бъде по-

синтезирана. Независимо от тази бележка, информацията в нея е четивна и добре 

подредена. Проследяват се критично всички досегашните изследвания и извори за 

пътищата в района, от Античността до Възраждането. Предлага се убедителна детайлна 

реконструкция на трасетата и категоризиране на пътищата. 

  В заключението се обобщават резултатите от предходните глави и текстовите 

приложения. Наблегнато е на високата степен на приемственост в селищното развитие 

от XII – XIV до XIX в. 

Цитираната литература е 60 страници, разделена на: извори, изследвания, речници 

и енциклопедии, карти, електронни ресурси и регистрационни карти в АКБ. Тя е 

свидетелство за богатата библиографска осведоменост на автора. 

Освен основния текст са приложени и сто страници илюстрации (снимки, чертежи 

и карти), които са номерирани спрямо съответните глави. Те съдържат основно снимки 

и карти, които са информативни и обвързани с текста. 

От представения текст и цялостното съдържание, става ясно че основната цел на 

дисертационния труд е изпълнена. Проучването на историята на формиране и 

функциониране на селищната система в изследвания район е направено прецизно. 

Представеният текст е добре обработен и осмислен.  

 

НАУЧНИ ПРИНОСИ 

В автосправката към автореферата Методи Златков е отбелязал седем научни 

приноса. Те отразяват сериозния труд, положен при написването на рецензираната 

дисертация и са убедително защитени. 

 

ПУБЛИКАЦИИ И УЧАСТИЯ В НАУЧНИ ФОРУМИ 

По темата на дисертацията Методи Златков има 7 публикации, 5 от които в 

съавторство, което отговаря на изискванията на ЗРАСРБ. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Считам, че рецензираният дисертационен труд съдържа достатъчно научни 

резултати и оригинални приноси, отговарящи на изискванията на Закона за развитие на 

академичния състав в Република България (ЗРАСРБ) и Правилника за неговото 

прилагане. 

Дисертационният труд показва, че докторантът Методи Димитров Златков 

притежава задълбочени теоретични знания и професионални умения в областта на 

средновековната история и археология и самостоятелно може да провежда научно 

изследване. 

Предвид всичко казано до тук, убедено давам своята положителна оценка на 

рецензирания дисертационен труд и предлагам на почитаемото научно жури да 

присъди образователната и научна степен „ДОКТОР“ на Методи Димитров Златков.  

 

 

 

03.11.2021                                                            Рецензент:  

Велико Търново                                                  проф. д.изк. Константин Тотев Тотев 

 


