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С Т А Н О В И Щ Е 

 

на доц. д-р Христо Попов 

член на научното жури за оценка на качествата на дисертационния труд 

на Жени Каменова Василева 

 на тема: „Ювелирно производство в Южна Тракия и Егея през Ранната 

броноза епоха“,  

 

представен за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” 

    

  Предложеният за рецензиране дисертационен труд се състои от Въведение, пет 

основни части, озаглавени съответно 1. Преглед на проучванията и терминология, 2. 

Класификация, типология, хронология и териториално разпространение, 3. 

Накитите в техния контекст, 4. Суровини, технологии и декоративни техники, 5. 

Ювелирни производствени центрове и Заключение. Общо с цитираната литература и 

направената от автора справка за приносите текстът има обем от 359 страници. 

Приложенията съдържат Каталог и Табла. И трите съставни книжни тела са със 

значителен обем и представят подробно както огромната изворовата изворова база, 

която е била обработена докторантката, така и направените анализи, изводи и 

заключения. 

  Ще започна с някои изводи, които традиционно се правят по-скоро накрая, 

когато се извежда общия баланс и се обобщават впечатленията от прочетения труд. 

Тук ще си позволя малко да обърна общоприетия ред, защото някои от основните 

достойнства на дисертационния труд правят впечатление от самото му начало. Той 

обхваща много обемна емпирична изворова база, както публикувана, така и 

непубликувана (като последната е била обработена от самата авторка). За събирането 

й добросъвестно и старателно е работено не само в българските музеи, библиотеки и 

иинститути, но и в редица такива в Гърция и Турция, като са установени 

многобройни научни контакти и са ползвани консултации от редица български и 

чуждестранни колеги. Самият формат на темата предполага и изисква 

надрегионалност и междурегионалност. Избягано е от станалите в родната 

археология понякога досадни клишета, свързани с изследване на обекти и ареали, 

ограничени по презумпция „в днешните български земи“. Понякога едно такова 

ограничение е обяснимо с проявата през различни периоди на древността на процеси 
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и феномени, които действително се ограничават в ареали, вписващи се в 

съвременните български политически граници. За съжаление в редица други и то не 

малобройни случаи, зад подобна редукция се крият регионализъм, в лошия смисъл на 

това понятие, липса на достатъчни познания и на езикови умения. Това в крайна 

сметка води до производство на специалисти с подобни качества, а в по-глобален 

план до регионализъм, капсуловане и изолационализъм на родната археологическа 

наука, която съществува сякаш извън времето и пространството и често като че ли си 

е самодостатъчна. За огромно мое удовлетворение тези проблеми в представената ни 

работа отсъстват напълно. За задаването на темата в този и формат заслуги имат и 

научния ръководител и катедра „Археология“, но безспорните заслуги за начина, по 

който темата е реализирана, са на самата докторантка. Степента „доктор“ е 

образователна и научна. Имаме ясни доказателства за научните достижения и 

приноси, но да не забравяме и образователната страна, която често остава на заден 

план. Създаването на един дисертационен труд предполага докторантът да придобие 

работни умения за това как се създават професионални контакти, как се изгражда 

научна мрежа, с която да работиш, която да ти дава по-широки перспективи и 

възможности и да ти позволява търсене на отговори на въпросите, които те вълнуват 

в един максимално широк научен кръг. Позитивните резултати от този аспект на 

образователния процес са налице. Като се запознаваме с дисертацията на Жени 

Василева установяваме, че този образователен аспект в докторантурата е бил 

реализиран по най-добър начин и в резултат имаме завършен млад специалист.  

Прочитът на дисертацията показва, че авторката познава в детайли и леко 

борави с информацията от над 600 заглавия, включени в списъка на използваната 

литература. Целите и задачите са добре и премерено формулирани. Добре обяснени 

са и четирите основни принципа – контекстуален, формален, технологичен и 

функционален, заложени от Жени Василева в структурата на нейната работа и в 

начина на разглеждане, анализиране и интерпретиране на изворовия материал. 

Синхронизирани са хронологическите и периодизационни схеми за континетална 

Гърция, Егейския басейн с островите и Западна Анатолия, като тук са вписани и тези 

за Тракия. Нямам никакви забележки и за начина, по който е аргументиран 

териториялният обхват.  

Прегледът на проучванията в първа глава е направен стегнато и без излишно 

многословие. В него накратко са представени значителен брой теренни проучвания и 

публикации, имащи отношение към темата на дисертацията. Считам, че е сполучлив 
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избраният подход прегледът да бъде по основни региони, влизащи в териториалния 

обхват на работата.  

 Значителна част от основните приноси на дисертацията са събрани в Глава ІІ – 

Класификация, типология, хронология и териториално разпространение. Закономерно 

това е най-голямата, като обем, част от дисертационния труд. Освен че главата е добре 

структурирана, заслужава да бъдат отбелязани критичният преглед и дискусията 

предложени от авторката по групи, категории  и видове типове накити. Няма да се 

спирам по изведените многобройни типове и подтипове на различните накити. 

Нормално е някои от тях да будят дискусия, като например част от типовете при 

висулките за коса. В случая бих отбелязал само, че докторантката е предложила своите 

аргументи и това е нейното авторово виждане, което е защитила.   

 Тази глава кореспондира добре с изведените в отделно книжно тяло табла. Картите, 

както обобщаващи, така и по отделни типове, дават възможност за добро онагледяване и 

подкрепят изложението. Те помагат и при извеждането и аргументирането на някои 

общи тенденции или регионални явления, на които е обърнато внимание в текста на 

работата.  

 Глава ІІІ е посветена на Накитите в техния контекст. Накитите са анализирани в 

контекста на различната среда, в която са открити. Посочени са погребален контекст, 

селища, съкровища и случайни находки. За мен в този си вид структурата на подреждане 

по различни контексти не е много добре обмислена. В един случай  контекстът е изведен 

съобразно характера на археологическата структура, в друг спрямо съдържанието на 

находката (количествено и качествено ?), а в трети спрямо предполагаемия начин на 

откриване. Има разнобой и трябва да се помисли как да бъде преодолян. Но като цяло 

главата запълва едно значително бяло петно на публикациите, посветени на накитите от 

епохата. Както отбелязва и самата авторка на различни места в текста на дисертацията – 

ювелирните изделия често (особено при по-ранни проучвания и публикации) са 

представяни твърде общо – само споменати, без ясна информация за средата на тяхното 

откриване. Докторантаката е положила усилия да събере и систематизира тази 

информация, доколкото тя е откриваева и възстановима.  

 Глава ІV – Суровини, технологии и декоративни техники предлага текст, в който е 

обобщена информация от налични геоложки и интердисциплинарни археологически 

публикации за суровинните източници на благородни и цветни метали в различни части 

на изследвания в дисертацията ареал. От една страна този преглед е полезен за читателя, 

тъй като представя локацията на известните към настоящия момент минерални ресурси, 
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имащи отношение към работата. Полезен е и при извеждането на закономерности, 

важни за изводите, които се правят. Такъв е случаят с набиващите се в очи 

концентрации на ювелирни находки от благородни метали в централните и южни части 

на Егея, там където златните депозити почти отсъстват и обратното – значително по-

малката гъстота на находките в някои от основните райони, богати на суровинни 

източниици. От друга страна прегледът е компилативен и води до някои 

терминологични несъвършенства и фактологични пропуски. Така например на стр. 274 

се говори за «кварцови вени», пояснен като «златни рудни жили». Предполагам първият 

термин е дошъл от буквален превод от английски език, но в този си вид на български 

език той е неправилен. Неговото пояснение също не е особено коректно от 

терминологична гледна точка, макар всички да разбираме за какво става въпрос. 

Трябва да се внимава и с категоричността на твърденията, макар и препредадени от 

прочетени публикации. На стр. 273 откриваме твърдението, че «Злато в района на 

Западна Анатолия е добивано от първични и вторични находища». Самият Перницка 

казва, че това е хипотеза и че няма реални теренни доказателства за експлоатация през 

ранната бронзова епоха. Последвалото на стр. 274 твърдение, че «Кварцови жили има на 

доста места в Западна Анатолия...» също не изглежда добре издържано. Кварцът често е 

вместваща среда за златото, но това не е правило и не е задължително там където има 

окварцяване да има и злато.  

 Що се отнася до картирането на металните ресурси на териториите на българските 

земи на табло 114, където са отбелязани златоносни реки и данните за стар рудодобив, 

тук също има пропуски.  На пръв поглед картата е изключително подробна и показва 

голяма гъстота. При внимателен прочит вътре се установяват липси на основни 

находища като връх Сребрен, Попско-Белополци, Седефче, Камилски дол и др. За 

находища като Стремци и Чала, за които има категорични данни и публикации за стари 

рудни изработки се говори само за златоносни реки. Липсващата информация може да 

бъде почерпена включително и от някои от цитираните за табло 114 публикации като 

тези на С. Авдев и В. Милев и колектив.  

 Моят добронамерен съвет е преди публикуването на дисертацията тази част да бъде 

коригирана с помощта на геолог, за да бъдат избегнати най-вече терминологичните 

грешки.  

 Посветената на Ювелирните производствени центрове V-а глава е закономерно 

продължение на някои от изводите, направени вече в ІІІ-а глава на дисертацията. 

Добрият преглед на основни находки и на специализираната книжнина е подкрепен със 
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собствени наблюдения и анализ. Аргументирана е хипотезата за производствени 

центрове в Троя и Дъбене. Считам, че тук Жени Василева дори проявява известна 

предпазливост. Събраният от нея обработен и анализиран материал би могъл да позволи 

хипотезата за наличие на поне още един център в Горнотракийската низина, доколкото 

гъстотата на някои от типовете ювелирни изделия в централните и северни части на този 

район е значителна. Със сигурност тази част на работата има важни акценти и те могат 

да бъдат видени в твърдението на самата докторантка, че след като дълги години 

мястото на Тракия е определяно като периферна зона, в последните години се доказва, 

че «Тракия намира своето място в «койнето» на Егейското ювелирно производство и 

на металургията в по-общ план.» За този продължителен процес на доказване своя 

принос в случая дава и Жени Василева. 

 В Заключението е представен обобщеният авторов анализ, отново са изведени 

най-важните изводи и приносите на дисертационния труд.  

 Каталогът е изключително подробен. Информацията е лесно откриваема, 

стегната и ясна. Ще си позволя само дребна критика по отношение на подредбата на 

основната информация за всеки отделен артефакт. Считам, че е по-удачно 

описанието на размерите да бъде подредедено непосредствено след описанието на 

самия предмет, а не след библиографията. Семантично мястото на информацията за 

размерите е по-скоро в началото на описанието, там където се изреждат формално-

типологичните характеристики. Иначе пак ще повторя, че основен текст, каталог, 

табла и карти кореспондират добре помежду си, което допринася за четивността на 

работата.  

 Целите и задачите, които Жени Василева си е поставила при разработването на 

дисертацията са ясно изпълнени и това е направено по добър начин. В уводната част 

авторката правилно отбелязва, че „Ювелирното производство през Ранната 

бронзова епоха в Южна Тракия и Егея не е било предмет на цялостно надрегионално 

изследване...”. След прочита на нейната дисертация можем да кажем, че тази липса е 

била запълнена.  

Авторефератът отговаря на съдържанието и структурата на дисертационния 

труд и дава добра синтезирана представа за цялостния текст. Приносите са посочени 

коректно и дори, като че ли са поспестени и в известен смисъл регионализирани 

основно за Тракия, макар работата да дава обобщаващ аналитичен поглед за далеч 

по-щирок ареал.  
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Ще повторя нещо, което казах и по време на първоначалното обсъждане на този 

труд – считам, че той трябва да бъде публикуван на английски език. Направените в 

становището ми забележки  по никакъв начин не умаловажават стойността на работата 

и имат за цел нейното усъвършенстване и редактиране преди публикуване. Бих 

препоръчал и включване на отпадналата част за евентуалното влияние върху 

ювелирното производство през РБЕ на по-ранни процеси, чиито корени могат да бъдат 

търсени в халколита. Една такава част има място в бъдещата публикация. Работата на 

Жени Василева е надрегионална, удачно разглежда, анализира и обобщава проблеми, 

които са актуални не само за югоизточните части на Балканския полуостров, но и за 

Западна Анатолия и целия Егейския басейн. Тя трябва да бъде достъпна в по-широк 

професионален кръг, без регионални езикови ограничения и категорично не бива да 

остава в дългия списък от непубликувани дисертации. В противен случай добрият труд 

и добрите резултати, които виждаме, биха се обезсмислили.  

В заключние, като имам пред вид изброените по-горе високи качества на 

дисертационния труд на Жени Каменова Василева, заявявам пред уважаемото жури, 

че рецензираната работа притежава редица научни достойнства. Авторовите приноси 

според мен са безспорни. Работата отговаря на изискванията и дори в някои отношения 

ги надхвърля, поради което аз категорично давам своя положителен вот за 

присъждането на Жени Каменова Василева на образователната и научна степен 

„Доктор”. 
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