
СТАНОВИЩЕ
от доц. д-р Петя Георгиева

за дисертацията на ТАТЯНА КЪНЧЕВА-РУСЕВА
за присъждане на научна и образователна степен ДОКТОР

Класификация на накитите през халколита в днешните 
български земи. На базата на материали от културно-

историческия комплекс Коджадермен.Гумелница-Караново VІ,
научен ръководител доц. д-р Красимир Лещаков

Татяна Кънчева е археолог с дългогодишна практика. 
Интересите й са в областта на праисторията. Има немалко 
научни публикации, които отразяват научните й интереси към 
праисторията на България и представят научните й приноси. 
Участвала е в проучването на редица значими археологически 
обекти от праисторията, в част от които като ръководител 
или зам. ръководител. Участвала е в редица национални и 
международни научни форуми. Има огромен опит в областта на 
музейното дело.

Представеният за обсъждане труд е в две части – текст 
и каталог. Изследването е посветено на накитите от култура 
Коджадермен-Гумелница-Караново VІ. Направено е на базата на 
обемна колекция – 1179 артефакта. Всички са детайлно 
описани и илюстрирани. Значителна част от тях са 
непубликувани досега. Събирането и документирането им само 
по себе си е съществен научен принос и в този смисъл, 
темата е дисертабилна. 

Текстовата част на изследването е разделена на три 
глави, увод, заключение и библиография. Съдържа подробен 
преглед на проучванията, класификация и типология, анализ 
на данните за териториалното и хронологическо 
разпространение на отделните определени типове, социални 
аспекти на производството и обмена.

Проблематиката е разгледана в нейната цялост. 
Поставените задачи са изпълнени. Анализирани са достъпните 
изворови данни – суровини и суровинна база, техника на 
изработка и работилници, класификация и типология, 
приложение на накитите и  възможности за интерпретация за 
социалната им роля.  Направените изводи са напълно 
приемливи и съобразени с наличната база данни. Същественият 
принос на дисертацията е именно пълнотата на изследването. 
За съжаление, находките  от гробните комплекси, които дават 
най-много информация за  използването на накитите от 
различните полово-възрастови групи са все още твърде малко 
и непълно представени в първичните публикациите и това 
ограничава възможностите за интерпретация.



Изследването е написано грамотно и на добър 
стил.Използваната литература е пълна и отлично подбрана.

Общото ми впечатление от дисертацията е положително. 
Смятам, че присъждането на образователна и научна степен 
доктор на Татяна Кънчева-Русева е заслужено.

 


