
С Т А Н О В И Щ Е 

на доц. д-р Красимир Лещаков, 

преподавател в Катедрата по Археология на СУ „Св. Климент Охридски“, 

член на научното жури за оценка на качествата на дисертационния труд на Татяна Русева-Кънчева 

(ГИМ Нова Загора) „Класификация на накитите от халколита в днешните български земи – ареала 

на културата Коджадермен-Гумелница-Караново VІ“ представен за присъждане на 

образователната и научна степен “доктор” 

Като научен ръководител на докторантката г-жа Т. Кънчева-Русева ми се иска да подчертая в 

самото начало, че тя е един утвърден археолог с дългогодишен опит като изследовател и като 

музеен работник. Участвала е в качеството си на член на екип, заместник-ръководител или 

ръководител в многобройни разкопки и експедииции (национални или международни): в 

българо-австрийската експедиция на с.м. Караново, българо-холандската и българо-японската на 

селищната могила до с. Дядово; в разкопките на селищните могили в Нова Загора (бронзова епоха) 

и Съдиево (ранен и късен халколит), укрепеното селище Овчарица ІІ (РБЕ), Хлебозавода (късен 

неолит), Овчарица І (КБЕ и РЖЕ) и др. Тук могат да се добавят още редица селища и некрополи от 

неолита, халколита, бронзовата и желязната епоха, редовни или засегнати от различни 

инфраструстурни проекти и попадащи извън района на ГИМ Нова Загора.  

Научните интереси и практическият опит на г-жа Кънчева-Русева покриват периода от ранния 

неолит до ранножелязната епоха и се изразяват в многобройни статии, доклади и изследвания, 

някои от които са публикувани извън България.  

Конкретно по темата на работата, която дискутираме в Научното жури, трябва да се каже, че тя е 

актуална и дисертабилна. В литературата може да се намери само една монография, посветена на 

накитите от халколита в Българиските земи (с автори Х. Тодорова и И. Вайсов), но тя е издадена 

преди доста време. От тогава е натрупан значителен емпиричен материа, който се нуждае от 

анализ и интерпретация. Това е и основната цел на обсъжданата работа, на нея е подчинена и 

самата структура. В текста проличава стремежът на автора за обхващане на проблематиката в 

нейната цялост – от коментар на терминологията и на контекста на находките, на типа, 

стратиграфията и характера на обектите, от които те произхождат, през тяхната типология до 

предлагането на различи модели за интерпретация. Логически правилно обоснована е тезата, че 

накитите като археологически извор тябва да се изследват съобразно ареала на археологическите 

култури, тъй като по този начин те получачат добро синхронизиране с другите класове находки и с 

керамиката, решаващи за дефинирането на археологическите култури. В случая е избран районът 

на класическата за Европейския Югоизток кулкурна група Караново VІ-Коджадермен-Гумелница, 

което от своя страна дава възможност да се изработят модели, приложими и за други  ареали, в 

които изследванията не са толкова напреднали.  

Информационнта обезпеченост на работата е напълно достатъчна, което е в синхрон с доброто 

равнище на изследванията в посочения по-горе район: обработени са лично 1200 артефакта, 



повечето от от които не са публикувани. Както пише авторът: „Използвани са преимуществено 

артефакти с точен археологически контекст и датировка. Специално внимание е отделено на 

колекциите накити от многослойни изцяло проучени обекти (селищните могили Азмашка и 

Смядово, къснохалколитен комплекс Долнослав и др.).“ Всички те са включени в детайлния и 

отлично изработен каталог. На същото равнище е и илюстративния материал. Правят впечатление 

добрият стил на поднасяне на информацията и ясните авторови съждения, които явно са 

отражение на едни по-добри времена в изучаването на българския синтаксис и лексика.  

Авторът разделя анализираните накити на две групи, съобразно материала за тяхната изработка: 

накити, изработени от органични (кост, черупки на мекотели, глина, растения) и неорганични 

(камък, метал) суровини. Класификацията се базира на две основни категории: накити за тяло и 

накити за облекло. Основният принцип на деление е функциналният, въпреки че могат да се 

възприемат и други критерии. Морфологията играе подчинена роля в цялостната класификация, 

но на нея са базирани типовете, подтиповете и вариантите. Според мен приложената схема е само 

една от възможните, но читателят се убеждава, че тя е правилна и работеща. Това е категорично 

доказано и в изложението, и в каталога. Тук има и някои критични точки, които пораждат или 

скептицизъм, или несъгласие. Тяхното наличие обаче е неизбежно поради поливариантността на 

изследователския процес и възможността от прилагане и на различна методика. От друга страна 

ми се струва коретно да изтъкна, че те са неизбежни при работата с артефакти, произведени при 

липсата на стандартизация и същевременно – от материали, които до голяма степен са нетрайни. 

От друга страна, именно функцианалната класификация може да послужи за добра база в 

стремежа за реконструкции на облеклото, докато другите подходи биха ни отвели към 

хронологически или гео-културни спекулации, които не са цел на абсъждания труд. Така или 

иначе, необходимо е да се съобразим с авторовото становище, а то е защитено достатъчно 

убедително, така че има право на съществуване. 

Сред приносите на г-жа Т. Русева-Кънчева бих подчертал онези, които са свързани с първичната 

обработка на емпиричния материал – неговотосъбиране и систематизиране, проследяване на 

разпростирането му в географски и хронологически аспект и отделянето на културно 

чувствителните групи. Тези резултати ще имат пряко отношение към обработката на големи 

масиви информация от бъдещите разкопки, а и ще доведат до преосмисляне на някои от 

твърденията, засягащи съседните на КVІКГ ареали. Разбира се, има какво да се желае относно 

предложените реконструкции съобразно възрастовата и социална характеристика на 

къснохалколитното население, но по-сполучливите и по-пълни реконструкции явно ще изчакат 

надграждане на изворовата база чрез проучване на нови обекти и основно – некрополи. Ето защо 

ми се струва, че в случая е извлечена максимално възможната информация и добре забележимите 

пропуски в областта на социалната археология не се дължат на авторови грешки или методически 

недостатъци. 

 

В заключение ми се иска да подчертая, че пред нас е представен един напълно завършен труд с 

дисертабилна тема, добре формулирани цели, стройна организация и сполучливо избрана 



методика на работа. Този труд съответства на изискванията за успешно написана дисертационна 

теза. 

 

Всичко това ми дава основание да предложа на уважаемите членове на Научното  жури 

да присъди на г-жа Татяна Кънчева-Русева образователната и научна степен „доктор“. 

 

София         ............./п/....................... 

15.10.2014 г.        доц. д-р К. Лещаков 

 


