Становище

за дисертационния труд на Мила Евгениева Чачева на тема :"НАКИТИ ОТ ГРЪЦКИТЕ

КОЛОНИИ ПО БЪЛГдРСКОТО ЧЕРНОМСРИЕ Vl - 1 в . пр. Хр." за присъждане на

образователната и научна степен доктор, научно направление 2.2 . История и
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Проф. дин Людмил Гетов, член на научно жури, заповед 172/29 .01.2019 г . НАИМ БАН

Мила Евгениева Чачева е редовен докторант в секцията за Антична археология
НАИМ БАН. Завършила е специалност археология в Софийския университет "Св. Климент
Охридски" с квалификационна степен магистър .
Темата на дисертационния труд е сполучливо избрана, навременна и безспорно
защитима. Този вид археологически материал, радващ се на изобилие и разнообразие, е

силно привлекателен и по своему "благодарен" за всеки изследовател. Териториалните и

хронологически

(времеви)

рамки

не

будят

възражения,

както

и

формулираните

изследователски методи, цели и задачи . Структурата е приемлива и добре аргументирана

-

като определящ признак е изведена функцията, въз основа на която са разграничени

няколко групи накити, обособени в отделни глави, а именно: Накити за глава и шия (гл .

Накити за крайници и тяло (гл .

1),
11) и Нанизи (гл. 111). Този подход считам за по подходящ в

случая, вместо почти самоцелното и не винаги успешно разработване на типология.

Дисертацията се състои от две части: текст (общо

455 стр.) и каталог, съдържащ 387

каталожни единици и приложения с карти и типологичееки таблици на накитете.

В глава Първа, "Накити за глава и шия" са включени пет отделни групи: диадеми,
обици, огърлици, медальони и торкви. Те са разгледани много пълно и изчерпателно, личи

доброто познаване на свързаните с тях проблеми и дискусии . Тук неизбежно и сполучливо
са разграничени отделни групи, типове и варианти . Оправдано е решението свързаните с

тях наблюдения да бъдат "погледнати" и от друг ъгъл

-

по селищни центрове, като

резултат от което са направени важни и интересни наблюдения и изводи.
Накитите за крайници и тяло са разгледани във втората глава на дисертацията и
включват четири вида украшения- гривни, пръстени, аграфи, нагръдници. Подходъттук е
същият, както при предходната глава, а самите накити са разгледани и дискутирани също

така вещо и професионално . Погледът от "друг ъгъл" (по градски центрове) е приложен и
тук и дава възможност за интересни наблюдения

-

различна картина при отделните

центрове, резултат не само на различната степен на проученост, но и на особеностите на

собственото им развитие. Важна е констатацията за аграфата, като "запазена марка" на
ювелирството

в

Месамбрия,

както

и

за

възможността

за

наличието

на

местно

производство.

Разглеждането на нанизите в отделна, самостоятелна Трета глава е логично и добре
аргументирано.

Отделните

типове

са

изследвани

с

впечатляваща

пълнота

и

1

изчерпателност,

както

и

при

украшенията

от

предходните

глави .

Поради

тяхното

многообразие те създават определени трудности, които докторантката е преодоляла
успешно и разработила

една удивително пълна и сполучлива типология на този по

същество непредставителен материал .

Заключението е обширно и е замислено като опит получените данни да бъдат

обобщени с цел постигането на една "всеобхватна панорама на накитните предмети по
Западния Понт" . Заявено е и намерението да се проследят различните процеси и
тенденции в развитието и разпространението им в очертаните времеви и териториални

рамки, както и доколкото е възможно, да се извлече и социокултурна информация. Това е

направено в три отделни части ( раздели) -

1. Изворова

база (географско и хронологическо

разпространение и характеристика на разпространените типове),
характеристика и

111. Смислена

11 .

Полово възрастова

натовареност и възможности за културна интерпретация.

В първата част самите накити за проследени по градски центрове (колонии) и някои

крайбрежни
Значително

селища, като някои от направените изводи са по-скоро констатации .
по - пълно

разпределението

на

и

по -добре

накитите

това

по

е

направено

функционален

при

общата

признак.

характеристика

Полово

възрастовата

характеристика на гробовете с накити е направена грижливо, дотолкова , доколкото това
позволяват самите гробни комплекси и първичните публикации . Разглеждането обаче на

проблема з а смислената натовареност и възможностите за културна интерпретация въз
основа накитите в детски гробове не считам за особено успешно и резултатно. Въпреки
това поставянето на този проблем и положените усилия са оправдани и следва да бъдат
поощрени .

Неразделна част от дисертацията е каталогът, включващ З78 каталожни номера,

където накитите са представени по "местонамиране " (всъщност по селища) с пълна
информация и великолепно изработени илюстрации . Във всяко отношение каталогът е
пълен и безупречен, в т. ч . и приложените отделно карти и таблици .
Авторефератът е изработен според изискванията, отразява основните цели и задачи,
и з минатия

път на

изследователя и

направените изводи.

По темата

на дисертацията

докторант Чачева е представила списък със седем публикации в престижни научни
и здания .

Приложената справка

на

приносите отразява

обективно основните научни

постижения при разработване на темата. Като цяло дисертацията е разработена на много
добро ниво с висока научна компетентност, грижливо и дори скрупульозно при об
работката и анализа на археологическия материал. Без всяко съмнение положително

трябва да бъде оценено използването на много непубликуван все още материал.
З а мен остава недостатъчно отразено местното производство на накити в очертаните

териториални рамки . Това би могло да се направи в отделен параграф, където да се
сумират всички косвени данни за производство в отделните колонии и селища . Наистина

преки доказателства за това до сега не са открити, ателиета могат само да бъдат допускани
като възможност, но това е направено твърде пестеливо на различни места в текста . Ако

по отношение на някои накити от благороден метал (златни и сребърни) и някои елементи
от нанизите би могло без риск да се подозира импорт, то преобладаващата част от
останалите

вероятно

произхожда

от

местни

ателиета,

каквито

следва

да

очакваме

в

големите градски центрове, където без съмнение е имало специализирано производство .
Някои от по-семплите биха могли да бъдат изработени и в домашни условия.

2

Дисертационнияттруд на докторант Мила Чачева оценявам като едно задълбочено
и сериозно изследване, приносно в целостта си, което представлява и добра основа за
всяко следващо по тази проблематика . По същество то е първо и обобщаващо, що се

отнася до накитите от градовете по българското Чернаморие за периода

Vl-1

в. пр . Хр. Това

ми дава основание да обявя, пред членовете на почитаемото Научно жури, решението си
за положителен вот за присъждане на Мила Евгениева Чачева образователната и научна

степен доктор.

София,

01/04/2019 г.
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