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СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Албена Здравкова Миланова, ЦСВП „Проф. Иван Дуйчев"

към СУ „Св. Климент Охридски",

член на научно жури, съставено въз основа на заповед № РД -16-059/24.06.2020

за присъждане на научната степей „доктор на науките" в облает на висше

образование: 2. Хуманитарни науки; професионално направление; 2.2. История и

археология; научна специалност: Археология

на тема: „Производството на художествен метал в ранносредновековна България

(по данни от находките)"

с автор: доц. д-р Стела Милчева Дончева, Филиал на НАИМ при БАН - Шумен

Кандидатът за научна степей „доктор на науките" доц. д-р Стела Дончева

отговаря на изискванията на Закона за развитие на академичния състав в Република

България, на Правилника за неговото приложение и на Правилника за развитие на

академичния състав в ШУ „Епископ Константин Преславски". Според представената

ми документация са спазени процедурните изисквания и не констатирам нарушения.

Кандидатската работа е обсъдена на разширен катедрен съвет на 16.06.2020 г., който е

взел единодушно решение за насочване към публична защита на дисертационния труд

на доц. д-р Стела Дончева „Производството на художествен метал в

ранносредновековна България (по данни от находките)".

Избраната тема за Производството, вида и употребата на метални коланни

гарнитури в непосредствения периметър на новия столичния център през X век е

особено актуална, третира значим научен проблем и безспорно допринася за

обогатяване на нашите представи за специфични и много конкретни аспекти от бурно

кипящата тогава художествена и занаятчийска дейност в и около Велики Преслав.

Разглежданата проблематика е напълно различна от тази, върху която през 2000 г.е

защитена ОНС „доктор", което отговаря на нормативните изисквания. Бих искала да

обърна внимание на факта, че предложената дисертация надгражда предишни научни

приноси на автора в сферата на ранносредновековното металопроизводство, в която



научна облает доц. Дончева се е утвърдила с водещата си роля през последните 15

години. Свидетелство за това са реализираните международни проекти и приложените

публикации по темата на български, руски и английски език - 20 на брой, сред конто и

три монографии, една - в съавторство със Ст. Бонев. В тях са разгледани различии

засегнати и в дисертацията проблеми, с коего се оформя трупа предварителни

изследвания, за да се достигне до голямото обобщение, предложено в дисертационния

труд следвайки очевидно добре премислена изследователска програма. В този смисъл,

аз разглеждам присъждането на научната степей „доктор на науките" не само като

оценка за конкретните качества на представената дисертация, а като по-комплексно

признание за способността на кандидата да намира нови и важни научни теми за

осмислянето на сложната епоха на много динамични обществени и културни процеси

през десетото столетие в България, да ги изследва, анализира и да прави значими

изводи, Представените публикации са ярко отражение на научните постижения на

кандидата в нашата и чуждестранна литература по избраната тема. Бих си позволила да

споделя, че според мен заглавието на дисертацияга не съответства достатьчно точно

нито на обекта на изследване, който не обхваща цялото ранносредновековно

металопроизводство, а само на коланни гарнитури от два (Новосел и Златар) и частично

от трети производствен център (Надарево), нито на географските и хронологически

рамки на изследването, гака както те са заявени в увода (по-спец. с. 10), т.е. не

обхващат цялото време на ранносредновековна България, а само малък отрязък от

нейното историческо битие в първата половина и средата на X в., както и не покриват

цялата и територия, а само ограничен регион около столицата Велики Преслав.

Въпреки това необходимо от методологическа гледна точка уточнение, големият брой

находки (над 3 000) правилно е оценен като достатъчно „сигурен ориентир за

очертаване на общите тенденции в производството на метални изделия през този

период" (с. 14 и др. места).

Обемът на представената дисертация е напълно достатъчен за подобно

фундаментално изследване. То се състои от 494 страници синтезно-аналитичен текст,

списък на използваната библиография и на съкращенията (44 с.), една страница с

приноси на автора и три приложения с фотографии, графики, таблици от общо 365

страници. Вместо последователно излагане на съдържанието на дисертацията ще се

опитам обобщено да обърна внимание на онези елементи, конто в рамките на



собствената ми компетентност ми се струват съществени за оценяване качествата на

кандидата за придобиване на научната степей „доктор на науките".

Големите достоинства на дисертацията изпъкват още в първите страници с

ясното формулиране на целите, задачите, изворите и методите на изследване, конто са в

пълен синхрон с най-добрите установени научни стандарти в съвременната световна

литература. Особено значимо постижение е реалният, а не само заявен, както често се

случва, интердисциплинарен подход. Комбинирането на методи от разнообразии

области на хуманитарното и на техническото знание изисква разностранна подготовка,

ориентиране и ползване на разнородна литература, както и задълбочени познания по

археология, история, химия, физика, металознание и минно дело, конто определено не

са по силите на всеки занимаващ се с наука. Стела Дончева е успяла да се справи

великолепно с това предизвикателство и да балансира умело и с еднакъв

професионализъм във всяка от тези дисциплини.

Двуделната структура на работата е избрана напълно правомерно. Тя

съответства на двете големи групи въпроси, на конто авторката търсй отговор. Първата

е свързана с изучаването на продукцията, сред която и в трите центъра се откроява

трайното и доминиращо присъствие на детайлите за коланните наборы, върху конто

концентрира своите изследователски усилия кандидатката и конто в трите глави на

първата част са огледани от различии страни и в широк сравнителен план (типология

по вид, форма, украса, реконструкция на колана, неговата функция, общо и специфично

в асортимента на отделяйте центрове, елементен състав на използваните материали).

Вторият проблем кръг, на който са посветени четирите глави от втората част, обхваща

въпросите на технологията на производството на всички негови стали от добиването и

снабдяването със суровини през изработването на моделите и осигуряване на нужните

пособия и инструменти до леярските и ювелирните техники. Струва ми се, че с оглед на

логиката на изложението би трябвало втората и трета глава на Част I да разменят

местата си. В самата глава 3, заглавието на част 3.2. Поясни набори от Югоизточна

Европа не съответства на съдържанието и, което се отнася само за материали от

различии области на Русия (с. 237-247). Научното повествование би могло да спечели и

ако се изградят ясни логични връзки между отделяйте части, за да се ограничи

усещането за самоцелни места в текста.



Един от значимите приноси, конто дълги години ще се ползват, е огромният

емпиричен материал, събран в хода на дългогодишните лични проучвания на доц.

Дончева на терен и в музейните колекции и детайлното познаване и разглеждане на

вески един предмет. Притежаваните от авторката високи изследователски качества са

най-добре изявени именно в директната работа с отделните паметници, а някои

теоретични постановки и историко-културологичните тълкования биха могли да

получат по-убедителна подкрепа с литература и по-ясно обвързване с разглеждания

конкретен материал.

Фундаментално, новаторско и с изключително стойностни резултати е

решението на доц. Дончева да пристъпи към първото по рода си у нас проучване на

елементния състав на избрани археологически образци по т.нар. Р1ХЕ-метод, което да

съпостави с елементния състав на рудни разработки и така да установи произхода на

метала, който тя справедливо свързва с Бургаско-Странджанските рудни полета.

Данните за състава на използваните метали са абсолютно нов източник за

средновековното производство и позволяват да се пристъпи към изводи, конто са

важни за различии страни от средновековния живот по нашите земи като

междурегионалните контакта и специализации, стратегическите зони на икономически

интереси, тьрговските връзки, регионалната икономика и дори политическите

приоритети на държавата в дадени периоди. Не по-малко приносни са заключенията и

за отделните технологични етапи и свързаните с тях инструмента и съоръжения. Те се

вписват в модерното и бурно развиващо се изследователско поле, свързано с

изучаването и реконструирането на древните техники и технологии и със засиления

световен интерес към проекти в областта на експерименталната археология или

история. Важни са заключенията на Стела Дончева за липсата на директна връзка

между развито метал о производство и териториална близост до суровинна база, за

значението на слитъците, на свободната търговия с материали и с готови продукта, за

високата организация и масовото серийно производство, практикувани от леярите

около Преслав, за техните сериозни познания за физическите свойства на металите и

сплавите, основаващи се на практическия опит и предаването на занаятчийските

традиции и възможностите да им влияят и променят при желание, да контролират

производствения процес, да дозират примесите. Изключително любопитна е

панорамата от пълния набор леярски и ювелирни инструменти, показателни за

равнището на практикуваните занаяти в околностите на българската столица. Със



завидна методологическа находчивост Стела Дончева задава подходящите въпроси към

своите извори, за да изгради убедителна и цялостна картина на практически всички

аспекти (материални, технологични, социални, художествени) в дейността на трите

металообработващи центъра около Велики Преслав.

Приемам напълно посочените от автора приноси, които тя е представила твърде

скромно и пестеливо за разлика от обемистия и изчерпателен труд, но едната страница,

върху която са изложени дава достатъчно ясна представа за основните и заслуги в

областта на проучването на центровете за металопластика в района на Велики Преслав.

Бих искала да изтъкна по-специално обобщената „отворена" типология, което и е

позволило да не изпадне в самоцелни класификации, а да открои серийного

производство от индивидуалните поръчки, както и спецификата в работата на всеки от

трите центъра. Считай за добре обоснована и важна тезата и за десакрализацията на

старо българския колан в този период, чието разглеждане в контекста на смяната на

общия културен модел след налагането на християнството е много важно. Идеята за

наличие на „изобразителна програма" при коланните гарнитури (с. 29, 116) се нуждае

от допълнителни аргументи, доколкото очертаният репертоар от украсителни мотиви е

доста стандартен и общ за широк кръг от декоративни практики по това време (книжна

украса, керамика, каменна пластика, кост), както в Преслав, така и в обширния

византийски и средиземноморски свят. При това, както е добре подчертано и от доц.

Дончева, използваните мотиви са изгубили своята изначална символика и изпълняват

изключително декоративно-орнаментална роля (което впрочем обезсмисля

пространното изясняване на първичното им значение в различии култури - с. 110-117),

Наличието на „програма" предполага точно обратното - вложен идеен замисъл, който

да е ясно разбираем, както за поръчителите, така и за изпълнителите.

Неразделна част от дисертацията са трите приложения, които имат

самостоятелно и приносно значение с високата си информативна стойност. Те успешно

илюстрират направените от автора анализи и директно подкрепят неговите аргументи.

Специално внимание искам да обърна на значението на предложените оригинални

графични реконструкции на колани въз основа на широк кръг паралели от добре

датирани комплекси в страната и в сходни културни ситуации и на различии видове

извори - археологически находки, изображения и текстове (Обр. 1.3.76, 78, 80, 81).

Богатството на тази „онагледяваща" част от труда е голямо, тъй като тя не само

илюстрира типологическото разнообразие на находките, но предлага и изключителен
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репертоар от изображения на предмети от сходни култури, таблицы и графики с данни

за елементите от металния състав на единични и групи изделия,

Авторефератът вярно и адекватно отразява съдържанието на дисертацията.

Както всяко човешко дело и представеният труд не е лишен от възможности за

доусъвършенстване. Към серията с технически грешки бих отнесла изненадващото

съкращение Орр. с//., което авторът системно използва в бележките под линия. То

задължително трябва да се коригира с Ор. сИ., т. е. с общоприето и задължително

изписване с едно „р", тъй като е добре известно, че произхожда от латинското орш

сИаШт, Работата би спечелила много и от старателна финална езикова редакция, която

да подобри синтаксиса, предложната употреба и пунктуацията (особено безразборната

употреба на запетаята) според нормите на българския език. Редно е също така

споменаваните в текста топоними да бъдат изписани на езика, който е написана

дисертацията, т. е. на български. Безспорно би могло да се огледа цялостно научния

апарат, тъй като липсва нужната кохерентност в представянето му.

Нито една от посочените бележки не може да омаловажи демонстрираните от

авторката задълбочени експертни познания по темата, конто и позволяват да

интерпретира целенасочено фактите и критично да ги осмисля, да обосновава тезите си

напълно аргументирано позовавайки се и на добрата си литературна осведоменост,

която обслужва добре нейния анализ. Целият труд е доказателство за професионална

компетентност, за наличието на собствено виждане по разглежданите въпроси, за

критически поглед и анализаторски принос. Представен е завършен изследователски

труд на много високо равнище. Той се отличава с приносен характер по значима и

актуална тема. Оценявайки високо представения дисертационен труд "Производство™

на художествен метал в ранносредновековна България (по данни от находките)", както

и безспорната компетентност и професионализъм на авторката, нейния практически

теренен опит, досегашните и изследователски постижения и техния безспорен прием от

специалистите, убедено препоръчвам да се присъди научната степей "Доктор на

историческите науки" на доцент д-р Стела Милчева Дончева.

Дата: 12.08.2020г.

Изготвил:

(доц. д-р Албена Миланова)
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