
СТАНОВИЩE 

от  проф. д-р Красимир Петров Лещаков, преподавател в 

Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”,катедра Археология 

за дисертацията на редовния докторант Жени Каменова Василева на тема: „Ювелирно 

производство в Южна Тракия и Егея през Ранната Бронзова Епоха”  за присъждане на 

образователната и научната степен „доктор” 

 
   

 Жени Василева е завършва специалност археология в СУ като магистър с отлично 

защитена дипломна работа на тема „Накити през РБЕ в българските земи“. Темата на 

дисертацията представлява продължение  и развитие на нейната магистърската теза. 

Подобна не е разработвана досега в българската литература, а частичните 

специализираните изследвания са много малко. От друга страна, натрупаният нов материал 

е с голям обем. Това я прави дисертабилна и актуална.  

Дисертационният труд   впечатлява със своя обем – 358 страници текст; каталог     с 1027 

каталожни номера; 14 карти и 130 илюстраци. Не ще се спирам върху главите поотделно, 

ще посоча само, че те са добре балансирани като обем, а структурирането е напълно 

приемливо. Няма да коментирам и онези конкретни детайли, които биха могли да бъдат 

оценени като дискусионни. Последните са присъщи за всяко изследване и би било 

подозрително, ако те липсваха.  Погледът върху тях е авторски и в много случаи – 

оригинален. 

Накитите са предпочитани от всеки изследовател като обект на изследване и това е 

разбираемо, защото да се работи с красиви артефакти е винаги приятно. Особено с такива, 

произведени от благородни метали. Разработваната тема обаче изискваше от Ж. Василева 

да навлезе в проблематиката на производството на метални накити като част от 

металургията, а тя представлява основен дял на праисторическата икономика. Беше 

необходимо да се усвои специфична терминология и успешно да се приложи една 

методика, която е малко използвана в родната археология – от издирването на суровини 

до усвояването на готовата продукция. В този смисъл Chainé Operatoire представлява 

основна методологическа база. Тази верига от последователни стопански операции, 

наложила се като изследователски инструмент в няколко европейски школи, е успешно 



приложена и в обсъждания труд. Не малка заслуга в тази посока са имали както 

специализациите в международни изследователски центрове на Гърция и Турция, така и 

дискусиите с преподаватели в съответните университети. Г-ца Василева специализира 

достатъчно дълго в Гърция (в Атинския университет и в Американската школа, Атина) и 

в Турция със стипендия на  ARC София. Това осигури достъп до най-новата литература и 

до фондовете редица музеи. Дисертантката е работила лично с голяма част от 

анализираните артефакти и ги познава отлично. Така не само бяха изградени 

международни контакти, но и бе създадено професионалното самочувствие на млад 

изследовател. Стимул в това отношение представлява и участието в няколко 

международни проекта. 

Емпиричната база на дисертацията  е напълно достатъчна като обем за постигане на 

поставената в Увода цел – очертаване на мястото на Тракия в Егейския свят, както и на 

произтичащите от нея задачи.  Нейно ядро са стратифицирани археологически находки със 

сигурен контекст, имащи висока информационна стойност. Те са подкрепени с егейска 

информация, идваща от фигурални изображения и композиции – фрески, печати и др. 

Привлечени са паралели от съседните  райони и от по-късни епохи в Егея, които способстват 

за изясняване на социалната стойност на накитите или уточняват детайли от тяхното 

функционалното назначение. 

Иска ми се да посоча няколко елемента на дискутираната работа, които считам за 

основни и приносни. Добро впечатление прави логиката на изследователския процес, видим 

в дисертацията. Освен добре развитата типология, която обаче понякога достига до 

педантична детайлност, трябва да се адмирира пълноценното използване на контекстуалния 

анализ. Извличането на необходимата информация е в основата на функционалния анализ, 

а той от своя страна дава основата на терминологичната чистота и прецизност. Към тях е 

добавен и пълен преглед на орнаментиката и така се достига до задълбочен компаративен 

анализ. Обособени са производствени и консумативни райони на суровини и готова 

продукция. Очертани са посоките и интензитета на контактите. Всичко това прави 

формулираните тези приемливи, а изводите – добре обосновани. Конкретните приноси са 

осъзнати от маг. Жени Василева и те едва ли биха били оспорени с реални факти и доводи.  



Много добро впечатление прави и пълноценното използване на информацията, 

идваща от фигурални изображения.  Така се повишава достоверността на предложените 

реконструкции и се подпомага сравнителния анализ.  

В заключение: обсъжданата работата е успешно и самостоятелно разработена;  тя 

обхваща огромен емпиричен материал. Проследени са социалните измерения на 

производството и употребата на накитите, което прави труда цялостен и завършен. 

Наличието на известни пропуски, на стилистични неточности или на ненапълно 

аргументирани твърдения, не се отразява на положителната ми  оценка. Тази констатация 

се потвърждава и от цялостния каталог, и от пълната библиография, и от професионално 

изработените илюстрации.  Поставените в увода цели и задачи са решени успешно. Сред 

приносите изпъква инкорпорирането на раннобронзова Тракия в металургията на 

Егейския свят, което несъмнено ще стимулира праисторическите изследванията в 

Югоизточна Европа. 

На базата на всичко написано до тук ще си позволя да подчертая, че дисертацията на 

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

Бронзова Епоха” отговаря на всички изисквания за присъждане на образователната и 

научната степен „доктор”. Следователно, аз подкрепям нейното присъждането. 

 
 
 
 

03.02.2016 г. Проф. д-р К. Лещаков 

  


