
С Т А Н О В И Щ Е

от доц. д-р Петя Георгиева

за дисертацията на Жени Каменова Василева,

представена за присъждане на образователна и научна степен доктор на тема: 

Ювелирно производство в Южна Тракия и Егея през Ранната бронзова епоха

Жени Василева завърши бакалавърската и магистърската програми по археология на 

катедрата по археология в СУ „Св. Кл. Охридски“, след което  продължи в същата катедра като 

доктрант. Представеният труд е резултат на старателна работа в рамките на стандартния срок 

за редовна докторантура, нещо което не се случва често. Част от докторантурата Ж. Василева 

прекара в Гърция, където също работи упорито и предложеният за защита труд представя 

резултатите.

Темата на изследването е привлекателна и интересна както за научни изследвания,  в 

които се търсят отговори на конкретни въпроси, така и за широк кръг ценители на древността - 

накитите и особено златото винаги привличат внимание. Избраният географски ареал е много 

голям, но на практика акцентът е върху Тракия. Значителна част от находките от този  район 

са от последните години и за тях не е правено  обобщаващо изследване. Част от тях са 

представени за първи път в разглежданото изследване и това е един от сероизнити приноси на 

дисертацията. Данните за Егея са от публикации, които докторантката познава  отлично. Така е 

постигнато представяне на материалите от един по-слабо проучен район на фона на картината 

от Егея. В този смисъл приемам, че темата, макар и огромна и много тежка за изпълнение от 

специалист, който сега започва научната си кариера е удачно подбрана, макар заглавието е не 

съвсем коректно формулирано. Акцентът върху сравнителното изследване на находките от 

Тракия е определен посочен при определянето на целите - определяне на закономерности и 

специфики в развитието и разпространението на ювелирната продукция през ранната бронзова 

епоха и в този план - мястото на Тракия на фона на Егея и Източното Средиземноморие. 

В различните аналитични части на дисертацията са коректно разгледани проблемите на 

хронологията, типологията и технологията. Съществен принос е създаденият каталог, също 

коректно изработен с отлично качество на илюстациите. Заключенията са сдържани без 

ненужна преинтерпретация, което е също сред положителните страни на работата.

Като пропуск, при това съществен от гледна точка на целите, поставени в изследването, е 



невключването в каталога и аналитичните части, на т. н. пръстеновидни или дисковидни 

идоли, които са  част от репертоара от накити от Егея и са откривани включително в 

комплекси, които безспорно се отнасят към ранната бронзова епоха, Полиохни, например. Те 

са важни за изследването на ювелирството в Тракия, тъкмо защото това е районът, където този 

тип накит се появява, изработен от злато, още през петото хилядолетие, а през ранната 

бронзова епоха липсва, но се среща в Егея. Докторантката е наясно с това и познава тази 

проблеметика, тъй като представи тъкмо този тип накити на една от докторантските 

конференции. Това е пропуск, който според обяснението, дадено на  обсъждането на 

дисертацията за допускане до защита,   е „принос“ по съображения на научния ръководител 

проф. Лещаков. 

В заключение - представен е за защита един отлично изработен труд, съдържащ 

съществени научни приноси, интересен както сам по себе си, така и за следващи изследвания. 

Гласувам за присъждането на образователната и научна степен доктор на Жени Василева.

доц. д-р Петя Георгиева 


