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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационен труд  

за получаване на образователната и научна степен “Доктор”  

 

Автор на дисертационния труд: Васил Георгиев Тенекеджиев, 

докторант на самостоятелна подготовка към катедра „Археология” на 

Историческия факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“. 

Тема: „Богослужебни съоръжения в интериора на църквите в диоцез 

Тракия, IV –VI в.“ 

Автор на становище: доцент д-р Венцислав Николов Динчев 

(Национален археологически институт с музей – БАН). 

 

Обсъжданият дисертационен труд е представен в три части (отделни 

книжни тела). Първата включва увод, шест глави, списъци на използваната 

литература и на съответните съкращения, общо 235 стр. текст. Втората 

част е каталог на изследваните материали, състоящ се от шест раздела, 

общо 273 стр. текст с 845 каталожни номера. Третата част, с общ обем над 

260 стр., е с приложения: 193 табла със снимки, графични планове и 

рисунки, предшествани от съответен опис; тематични карти; каталог на 

обектите, представен в табличен вид; отделна таблица, систематизираща 

информацията за изследваните материали.    

Уводът (с. 1-18) очертава предмета, хронологическата рамка и 

териториалния обхват на дисертацията: изследване на частите от 

литургичното обзавеждане на раннохристиянските църкви в диоцез 

Тракия в периода ІV-VІ в. (с. 1) Тук е изложена основна историческа 

информация за посочения ареал (с. 3-14). Конкретизирани са задачите и 

структурата на изследването (с. 14-18). Синтезираният ми коментар към 

увода е, че темата е подходящо избрана и достатъчно значима. 

Първата глава (с. 19-46) ни запознава с известните днес култови 

сгради от ІV-VІ в. в диоцеза Тракия с акцент върху данните за тяхното 

литургично обзавеждане (с. 19-35). Тук е представен още обзор на научна 

литература, свързана пряко или косвено с темата на дисертацията (с. 35-

44), както и преглед на писмени и други извори за християнството през 

посочения период с акцент върху развитието на литургиката (с. 44-46). 

Предвид широкия тематичен спектър на историографския обзор, 

съответната част бе могла да се допълни, но все пак пропуснатите заглавия 
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не са с конкретна насоченост към предмета на дисертацията. Полезно би 

било, според мен, едно преструктуриране на главата като подглави „I.2“ 

(„Литература“) и „I.3“ („Писмени извори и изображения“) си разменят 

местата. 

Втората глава (с. 47-74) представя литургичните съоръжения – 

олтарни прегради и олтарни маси, допълнителни богуслужебни маси, 

мартириални съоръжения, кивории, синтрони и престоли (катедри), 

амвони. Разгледан е техният произход, както и тяхното предназначение – 

практическо и символично. Авторът демонстрира тук утвърдени познания 

и коментира с вещина различни аспекти в характеристиката на изредените 

съоръжения. С оглед на моите професионални занимания, някои бележки 

бих могъл да направя относно характеристиката на олтарните маси. Така, 

авторът с основание изтъква, че „християнската света трапеза, като 

функци и символика, търпи незначително влияние от езическите олтари“ 

(с. 56), но би следвало да обърне повече внимание на приликите на 

християнските олтарни маси с използваните през късната античност маси 

в представителната жилищна архитектура. От уточнение се нуждае и 

твърдението, че „мензите с утилитарно предназначение през тази епоха 

обичайно са... направени от дърво и преносими“ (с. 56). Дървени и (често) 

преносими са носещите конструкции, но плотовете на масите в приемните 

помещения и зали на елитните жилища по това време са обикновено 

каменни (най-често мраморни).   

В третата глава (с. 75-120) са представени основните типове и 

варианти на посочените по-горе съоръжения с оглед на тяхната форма и 

конструкция. Компетентният коментар не дава повод за съмнения в 

познанията и ерудицията на автора. 

Четвъртата глава (с. 121-156) съдържа информация и анализи за 

декорацията на литургичните съоръжения.  

Петата глава (с. 157-167) е посветена на материалите, използвани за 

изработката на литургичните съоръжения. Предвид факта, че основният 

материал е камъкът (мрамор, варовик и др.), тук са разгледани също 

въпросите за локализацията на местни каменоделски ателиета, 

специализирани в производството на детайли за литургични съоръжения, 

както и въпросите за идентификацията на външни производствени 

центрове, чиято продукция е регистрирана в диоцеза Тракия. Внимание е 

отделено на пътищата и вида (суровина, полуфабрикати, готови изделия) 

на външните доставки. 
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