
  

1 
 

РЕЦЕНЗИЯ 

ПРОФ. Д-Р МИЛИЯНА КАЙМАКАМОВА, СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2 ИСТОРИЯ И 

АРХЕОЛОГИЯ ВЪРХУ НАУЧНИТЕ ТРУДОВЕ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРС ЗА 

ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ПРОФЕСОР“ ПО 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 2.2 ИСТОРИЯ И АРХЕОЛОГИЯ, ОБЯВЕН 

ОТ НОВ БЪЛГАРСКИ УНИВЕРСИТЕТ, ОБЯВЕН В ДВ БР. 65/12. 08. 2022 Г. С 

ЕДИНСТВЕН КАНДИДАТ ДОЦ. Д-Р ТОМА ИВАНОВ ТОМОВ 

 

I. Оценка за съответствие с минималните национални изисквания и изискванията 

на Нов български университет 

В процедурата по конкурса не са допуснати нарушения. Кандидатът не само е 

изпълнил минималните национални изисквания по чл. 26 от ЗРАСРБ и изискванията на 

Нов български университет, но по показателите в три от групите ги е привишил 

(показател 6 от група Г, показател 12 от група Д, показатели 17, 21, 24 от група Е, 

показатели 24 и 32 от група Ж, показател 37 от група З). Това е видно от справката и 

библиографското описание на доказателствата към Приложение 2, приложени от доц. д-

р Т. Томов. 

ІI. Изследователска (творческа) дейност и резултати 

В обявения конкурса доц. Томов участва с 5 монографии, 1 учебник, 2 учебни 

помагала и 48 статии, участие с доклади в различни български и международни 

конференции, проекти, и др. В своята цялост те отразяват разностранните му интереси в 

областта на средновековната българска, византийска, балканска и руска история. Наред 

с това изследванията са свидетелство за стремежа на кандидата към разширяване на 

научната проблематика в зависимост от конкретно проучвания изворов материал и от 

необходимостта да се подложат на по-подробен анализ по-слабо проучени или нови 

историографски проблеми. Преценени от историческа гледна точка, публикациите имат 

значение за разширяване и задълбочаване на изследването на редица важни сфери от 

съвременната византинистика и медиевистика. Техния приносен характер се 

потвърждава и от цитиранията, които наброяват 158, посочени в чужди изследвания, 

които са публикувани в реферирани и индексирани издания. 



Публикациите на доц. Томов се характеризират с прецизност в анализа, 

изчерпателност на изворите и изследваният, използвани при обосноваване на една или 

друга тема, разработвана от него. Изследванията, свързани с културното и политическо 

развитие на средновековна България и средновековните Балкани детайлизират по-слабо 

проучвани в досегашната литература аспекти на този процес (№ 9, 12, 13, 22, 25, 30, 33, 

36). Значителна част от публикациите са посветени на надписите-графити и рисунките-

графити от „Св. София“ в Константинопол, откривани и проучвани от Т. Томов през 

периода от 2005 до 2021 г. (№ 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 27, 28, 29, 31, 32, 34, 35, 

37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48). Тази група изследвания представлява 

предварителен етап от неговата изследователска програма, свързана със 

самостоятелното му проучване на тези твърде интересни паметници. Извършената от 

колегата Томов научно-изследователска работа има пионерски характер и този факт 

заслужава да се отбележи специално. С нейното реализиране той представя достойно 

съвременната българска византинистика и медиевистика. 

Основно място сред представените трудове има монографията „Непознатият храм Св. 

София. Ч. I. Надписи-графити на кирилица и глаголица “/Второ, допълнено и 

преработено издание/, София 2019, 338 с. В нея са включени 94 паметника на кирилица  

и един на глаголица, открити от доц. Т. Томов по балюстрадите, колоните и стенната 

облицовка на галериите на най-важната религиозна постройка на Константинопол, 

изградена от император Юстиниан I Велики (527-565.) При изследването им авторът е 

привлякъл разнородни извори и значителна по обем литература. Изследването е 

придружено от разнороден снимков материал и илюстрации, които подсилват неговата 

висока научна стойност и пълноценност.  

Особено полезна за бъдещите научни дирения е характеристика на графитите, 

направена във Въведението на монографията. В тематично отношение авторът ги 

разделя на кратки записи, появили се при посещение на храма, записи под формата на 

хроника, надписи-молитви и рисунки. Обърнато е и внимание на липсата на единна 

методиката, използвана при проучването им от специалистите. Базирайки се преди 

всичко на личния си опит колегата Томов стига до основния извод, че най-удачно е да се 

извършва първичен оглед и прочит за всеки надпис, след което те да се фиксират и 

изучават в кабинетни условия. Според него това се налага поради техния голям брой, 

ограниченото време за непосредственото им изследване и големия поток от туристи. 

Съобразявайки се с тези и някои други обстоятелства Т. Томов използва метода на 



цифровата снимка като изходно начало за проучването на надписите-графити. За 

бъдещите изследвания от значение е класификацията на паметниците, които са 

обединени в следните групи: надписи-молитви; надписи-автографи, летописни надписи 

и varia. С разкриването на специфичните черти на надписите-графити, доц. Томов ги 

превръща в един нов, пълноценен извор за историята и народната култура най-вече на 

руси, българи и сърби. 

В монографията е направено подробно описание на галериите на църквата „Св. 

София“. Тук бих искала да обърна внимание на факта, че в изворите информацията за 

тях е бедна или липсва, поради което изследователите са особено затруднени при 

представянето им. Т. Томов е съумял да създаде възможно най-пълна представа за 

тяхната функционалност, опирайки се на крайно оскъдните данни в изворите, 

изследванията, а така също и на своите лични наблюдения. В резултат на това той стига 

до съществения извод, че „галериите са традиционен елемент в храмовата архитектура и 

играели роля на допълнителни помещения с универсално предназначение“. 

 Научната тежест на изследването се повишава особено много с конкретното 

проучване на текста на надписите-графити, издълбани съответно в западната, южната и 

северната галерия на храма „Св. София“. Всеки един от паметниците се представя с 

основните си характеристики, а именно: местоположение, материал, размери, 

съхраненост, текст, възстановен текст, превод, атрибуция, коментар, палеография, 

датировка. Тяхното уточняване е осъществено чрез подробен сравнителен анализ с 

използването на примери от различни по състав извори и резултатите от сродни научни 

изследвания. Имам основание да отбележа, че със сторените наблюдения и изводи Т. 

Томов се утвърждава като вещ познавач на надписите-графите, който дава богат 

материал за по-нататъшни нови насоки в проучването на славянските епиграфски 

паметници, историята на писмеността и др.  

 Тази моя констатация се потвърждава и от заключителната част на монографията, 

посветена на палеографията и правописа на надписите-графити от една страна, а от друга 

на историческите бележки на автора. Тук са намерили отговори редица важни въпроси, 

отнасящи се до техните автори, ортографски особености, антропонимия, грамотност на 

славянските поклонници и т.н. Внимание заслужават графиките, таблиците и 

диаграмите, посветени на разпределението на надписите (с. 200, с. 201, с.206 ). 



Поместените в края на монографията приложения допълнително обогатяват 

изследването, придавайки му напълно завършен характер.  

След подробното представяне на моята преценка за приносния характер на 

монографията, имам пълно основание да изтъкна, че това е първото по рода си изследване, 

посветено на цялостното проучване на надписите-графити, изписани от ръката на български, 

сръбски и руски поклонници. По своята същност трудът представлява корпус, с помощта на 

който този вид епиграфски паметници се въвеждат в активно обръщение, за да се използват от 

широк кръг специалисти в областта на хуманитарните науки. С този труд колегата Томов 

задълбочава и разширява представата за „живия“ живот в „Св. София“ и в Града ба Босфора, 

пречупена през призмата на славянските поклонници и богомолци, пребиваващи във 

византийската столица за определен период от време.  

Своеобразно продължение на научните дирения на доц. Томов в тази насока е неговата 

монографията, озаглавена „Потайностите на „Св. София“. Забравените кораби-графити и 

техните послания“, София 2021 г. В нея са включени откритите и проучени от него в периода 

2007-2014 г. многобройни рисунки-графити, които при това се отличават с голямо тематично 

разнообразие. В това изследване се дава отговор на редица трудни и спорни въпроси 

(разпознаване на корабите, техните размери, датирането на корабите-графити, профила на 

техните автори и др.). Стига се до съществения извод, че рисунките-графити от „Св. София“ се 

подразделят на две големи групи, а именно: със западноевропейска (44 броя) и местна, 

източноевропейска, конструкция (9 броя). Основният резултат от проучването на рисунките-

графити на кораби е, че техният изследовател дава нова ценна информация за средновековното 

корабоплаване и плавателните съдове като цяло. Несъмнено този негов труд представлява също 

всеобхватен корпус на корабните графити от „Св. София“, който ще бъде изключително полезен 

за бъдещи изследвания на морската история на Константинопол/Истанбул. 

В процеса на своето научно развитие Т. Томов се утвърди като един от редките български 

специалисти по проблемите на историческата география на средновековните Балкани и на 

средновековна България и на тяхната военна история. В подкрепа на казаното е неговата 

монография с краткото заглавие „Ключ 1014 г.“ Убедено ще изтъкна, че това е едно от най-

подробните изследвания, посветено на паметното събитие, което го утвърждава като отличен 

познавач на географията и топонимията на долината на р. Струмешница. Същевременно в този 

свой труд Томов осъществява детайлен анализ на военните действия, прави оригинални 

уточнения на топонимията, пътищата, стратегията, числеността на двете войски. Приложените 

карти , скици и илюстрации, визуализират представата за района и ориентация в обстановката на 

събитията. 



Не бих подминала и труда на Т. Томов с оригиналното заглавие „Византия позната и 

непозната“, претърпял две издания (2012 и 2014) като второто е преработено и допълнено. Той е 

написан в духа на най-новите византийски изследвания и се базира на публикувания огромен 

изворов материал. Ще изтъкна, че с него авторът прави успешен опит да покаже пред 

студентската аудитория и един по-широк кръг читатели своето задълбочено разбиране за 

империята и силното влияние на византийската цивилизация върху Източното 

Средиземноморие, Балканите и Западна Европа.  

Видно от представената документация Т. Томов участва активно с доклади в различни 

тематични български и международни конференции, кръгли маси, семинари др. Наред с това той 

има и редица медийни участия, свързани с популяризирането на свои и чужди открития и 

постижения. С оглед изискванията по обявения конкурс е необходимо да се посочи, че той е 

ръководител на научния проект Византийските старини в Истанбул на ЦФСИ на НБУ (2013 г.). 

Израз на неговата обществено-научна активност е участието му като член на Британско 

общество за насърчаване на византийските изследвания (Society for the Promotion of 

Byzantine Studies) и на международната Асоциация на византинистите и медиевистите в 

България. Бил е научен консултант по римска и средновековна история на книги в 

различни български издателства. 

ІII. Учебна и преподавателска дейност  

Успоредно с интензивната научна дейност Т. Томов осъществява и своята учебна 

и преподавателска дейност. Той участва в различни учебни програми на с множество 

различни по съдържание учебни дисциплини. Те се отличават с тематично разнообразие, 

което е показателно за неговите широки интереси и за предпочитанията му към теми и 

проблеми, които той самият изследва. Има авторски учебни материал в Мудъл по два 

курса на обучение в редовна форма – „Въведение в християнството“ и „Културата на 

древен Рим“. Взема участие в провеждането на държавни изпити, ръководство на 

дипломанти, рецензиране на докторантски трудове и за кандидат по конкурс за 

„професор“ и т.н.  

Участвал е в инициирането, съставянето, организирането, провеждането, 

обновяването, контрола и подготовката на акредитациите от НАОА на всички 

бакалавърски програми през 2012 г., както и в акредитирането на всички програми в 

трите степени на образование – бакалавър, магистър, доктор, предложени от 

департаменти „История“, и „Средиземноморски и източни изследвания“ на НБУ от 2006 

до 2012/2013 учебни години като декан БФ. и зам. Ректор на НБУ.  



 

IV. Административна и обществена дейност  

През годините на своята преподавателска и научна дейност в НБУ Т. Томов е  

деен участник в неговото управление и обществен живот. Той е член на научния съвет 

на департамент „Средиземноморски и източни изследвания“ на НБУ от 2006 г. В периода 

2008-2012 е бил председател на комисия по качество на Бакалавърски факултет и на 

комисия по атестиране при НБУ и член на комисия за развитие на академичния състав 

на НБУ, член на Академичния съвет на НБУ. Многократно е избиран за член ФС към 

Бакалавърския факултет на НБУ. Бил е и зам. ректор по учебната и международна 

дейност на НБУ и Декан на Бакалавърския факултет на НБУ.  

 

V. Лични впечатления от кандидата (ако има такива)  

 

 От 2015 г. доц. Томов бе привлечен като преподавател в магистърската програма 

„Българско средновековие: държава, общество култура“ към Исторически факултет на 

СУ „Св. Климент Охридски“. Имам преки впечатление от неговата дейност в качеството 

ми на неин ръководите в периода до учебната 2017/2018, а впоследствие и само като 

преподавател. Неговата дисциплина се радва на постоянен интерес от страна на 

студентите.  

 Въз основа на цялостното разглеждане на учебно-научната дейност и посочените 

приноси на публикациите по конкурса, изразявам убедено своето становище, че доц. д-

р Тома Иванов Томов напълно заслужава заемането на академичната длъжност 

„професор“ по професионално направление 2.2. История и археология за нуждите на 

факултет БФ, департамент „Средиземноморски и Източни изследвания“ на НБУ. 

4. 12. 2022 г. 

София                                       проф. д-р Милияна Каймакамова 

 


