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 Елена Ангелова Пенчева е преподавател в Катедрата по Археология при 

Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ от 1994 г. (главен асистент 

от 2005 г.). Зачислена е с настоящата тема в свободна докторантура през 2013 г. 

Дисертационният труд е обсъден на разширено заседание в Катедрата по Архео-

логия на 15 октомври, 2014 г., когато е открита и процедурата за защита. 

 

1. Тема на докторската теза на Елена Пенчева е археологическият обект в 

м. Дана Бунар в землището на с. Георги Добрево, общ. Любимец, проучван през 

1999–2001, 2006 г. във връзка с изграждането на автомагистрала „Марица“. 

Всъщност става дума за авторов труд, който включва целия „археологически ци-

къл“: от археологическите разкопки, през документиране и обработка на артефак-

ти и ситуации, за да се получи крайният резултат в археологическата интерпрета-

ция и реконструкция в предложената за защита дисертация. Това показва обемът 

на замисления и осъществен научен труд, очертава и ползата във въвеждане в на-

учен оборот на нов, непубликуван материал, но още по-значимо е, че се отнася за 

селско имение, част от по-голяма структура, вероятно от селски тип, което, за съ-

жаление, е сред белите петна на българската археология. Така подборът на темата 

е показателен и за нивото на родната наука, която, освен мащабни обобщения, все 

по-често насочва внимание към единични обекти, резултат и от натрупвано, еже-

годно нарастващо ново знание от артефакти и ситуации. Това налага вглеждане в 

детайлите и „извличане“ на цялата възможна информация, която разкритите 

структури съдържат. Превърнати в археологически извор, те са надеждната осно-
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ва за постигане на убедителна археологическа интерпретация и сигурен ориентир 

в предизвикателствата пред археологията днес. А това, струва ми се, е единстве-

ната възможност за постигане на обосновани изводи и път към ново ниво на 

обобщение. Трудът на Елена Пенчева е проява на този осъзнат път пред изследо-

вателите на Римска Тракия, което е основанието ми да приема дисертабилността 

на темата. 

 

2. Структурата: Трудът е изграден в две части – Текст и Приложения. 

Първата се състои от осем части, включващи Въведение (1) и отделни глави, пос-

ветени на съставните структури на археологическия комплекс: Централна сграда 

(2); Землянка (3); Стопанска сграда (4); Пещ за строителна керамика (5); Пещ за 

битова керамика (6); Заключение (7) и Библиография (8), всичко 193 стр. текст. 

Втората част се състои от две съставни части: Каталог на находките (І), които са 

подредени по местонамиране в отделните структури, и по материал и функция 

(керамични съдове, лампи, метални, костни, стъклени и каменни изделия, моне-

ти), всичко 1144 каталожни номера; и Приложения (ІІ), включващо: Каталог на 

неукрепените селища с перманентно обитаване (села и вили) от равнинната част 

на провинция Тракия по средното течение на р. Марица: 43 обекта. Тук трябва да 

се отнесе и илюстративното приложение към дисертацията, включващо 169 таб-

лици, именувани образи, с карти на местности, графични заснемания и фотогра-

фии на обекти и археологически ситуации, на профили и  сондажи; снимки на 

предметите от каталога; таблици и графики от анализа на археологическия мате-

риал; таблици с рисунки на керамичните форми и каталогизираните предмети.  

Така нищо не е пропуснато от археологическия подход при анализа, разли-

чието ми се отнася единствено до предложената подредба. Така например Катало-

гът би трябвало да е общ, а не разделен за отделните структури, тъй като предме-

тите са сходни като функция и дата, разликата е по-скоро в количествените им 

съотношения. Илюстрациите на артефактите от каталога, фотографии и графични, 

би трябвало да се отделят в приложение към каталога; да се отдели приложение с 

карти, снимки и геодезични заснемания на обекти и ситуации към археологичес-

кия анализ; също и за приложение с рисунките на керамичните форми, и отделно 

графиките и таблиците от съпоставителния анализ на артефактите. Археологичес-



 3 

ката интерпретация всъщност е Заключението, а би могло да е в отделна глава, за 

да се открои по-ясно постигнатото в синтеза от Елена Пенчева и възможните про-

чити на археологическите структури. 

 

3. Анализът: Елена Пенчева е формулирала ясни цели – да осветли арте-

фактите цялостно и комплексно посредством анализ на различните категории па-

метници, за да получат те дата, производствен център а оттук и посоките на влия-

ния, които  да разкрият функционално отделните комплекси и да изяснят характе-

ра на селището, към което принадлежат. Другата цел засяга съпоставката на се-

лището със сходни структури в близка географска среда, което е принос към 

изясняване на селищните структури в района на средното течение на Марица във 

времето на Принципата. В изпълнение на тези цели Елена Пенчева е успяла да 

дискутира цялостно изворовата база, прилагайки археологически методи за пос-

тавяне на предметите във времето/ дати и пространство/ влияния. От тях се откро-

яват стратиграфският, сравнителният и формално-типологичен, също и статисти-

ческият анализ, данните за географската среда. Специално бих подчертал и търсе-

нето на етнографски паралели по отношение на функцията на артефактите. Най-

голямо усилие, пък и място (с. 8–59), е отредено на керамичните съдове, очаквано, 

тъй като това е най-представителният комплекс по брой, но и най-разнообразен. 

Усилието си е струвало, тъй като това е помогнало да се ограничи времето на се-

лищната структура, да се потърси отговор за характеристиката на обекта въз ос-

нова на функционалните керамични типове, да се очертаят търговски връзки в 

проследените производствени центрове. Така Елена Пенчева е успяла да иденти-

фицира някои редки импортни типове с малоазийски и северноафрикански произ-

ход, които очертават твърде интересна и динамична картина в градската терито-

рия на Хадрианопол и в близост до основната търговска артерия, каквато е Диа-

гоналният път. Това вероятно е и възможна причина за разпознатата елинизация/ 

романизация на местното население, щрих към което са и откритите графити – 

знаци и гръцки букви, врязани върху съдове, някои с цели имена на притежатели 

(с. 58 сл.), макар и изводът да звучи пресилен, когато се основава върху две гръц-

ки и едно латинско име. От друга страна трапезната керамика (паници и чаши) е 

повече от половината от цялата керамика, включваща още кухненска и транспор-
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тна; съотношението на червенолаковите съдове (предимно трапезни) е 5:1 спрямо 

тези от червена обикновена и 16:1 спрямо съдовете изработвани на ръка; големият 

брой на стъклените съдове за пиене и за съхранение на течности, откритите фраг-

менти от прозоречно стъкло (с. 113 сл.), както и наличните повече от 50 бр. фи-

тилни лампи за горене с импортен зехтин (с. 75), дори разпознатите медицински 

инструменти, свързани с професионални лечители (с. 80) и сравнително големият 

брой на заключващи механизми и ключове (7 бр.) за тях (с. 82), всичко това подс-

казва икономически просперитет, доловим и във високия процент импортни 

предмети, но предполага и по-специфична функция на сградата, отколкото селско 

жилище. Елена Пенчева е допуснала подобна интерпретация с идеята за страноп-

риемница (с. 158), но това, разбира се, предполага по-мащабни проучвания, от-

колкото възможните при инфраструктурните обекти, предполага и много по-

голяма информационна база за подобни структури, което би позволило разпозна-

ване, но и разграничаване във функциите. А направеното от Елена Пенчева е 

крачка в тази посока, при това убедителна.   

 

4. В заключение: Работата е организирана в логично изградена структура, която е 

позволила да се постигне максимално наситен прочит на артефакти и археологи-

чески ситуации, личи зрелият подход на изследовател, който умее да анализира в 

детайли и да извлича максимална информация в откъслечните знания за отминали 

епохи, да постига реконструкции, но и да съзнава условността на постигнатото. 

Това, което обикновено се постига от колективи със специалисти в отделните об-

ласти, тук Елена Пенчева е успяла сама да „навлезе“ в проблемите на римската 

керамика и керамично производство, на керамичните лампи, на фибули, костени 

изделия, хромели… всеки фрагмент и дребен детайл е осветлен и използван в ар-

хеологическата реконструкция. И във всеки от тези анализи личи добрата осведо-

меност за дискутираните паметници и литературата по проблемите, които те пос-

тавят. Целите и произлизащите от тях задачи са изпълнени. Езикът е точен, изка-

зът – конкретен и прецизен. Предложен е скрупульозно подготвен текст, за който 

бих обобщил положителната си оценка въз основа на: 

– Приносният характер на написаното – в научно обръщение е въведен це-

лият обем от археологически артефакти в контекста на един проучен обект; 
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– Този материал е детайлно изследван и обобщен като археологически из-

вор; 

– Данните от анализа са прецизно осмислени и е предложена логична архе-

ологическа реконструкция по отношение на функцията на обекта като селско 

имение;  

– Което е една добра основа за бъдещи обобщения. 

Авторефератът е направен съгласно изискванията и отразява отчетливо 

структурата и достиженията на дисертационния труд. Посочени са и 12 публика-

ции по темата на дисертацията (3 от тях в съавторство). 

 

*   *   * 
С казаното дотук обосновавам решението си за положителен вот и предла-

гам на членовете на Научното жури да присъдят на Елена Ангелова Пенчева об-

разователната и научна степен “доктор”. 

 

София, 3 декември 2014 г. 

 

Рецензент: ..................................... 


