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на дисертационния труд по специалност Археология Средновековна археология 05.03.12 

професионално направление 2.2. История и археология, НАИМ при БАН; секция по 

средновековна археология 

На тема "Накитът през XV-XVII в българските земи" 

С автор: Елена Георгиева Василева 

NQ1. Данни задокторанта 

Елена Георгиева Василева е завършила Нов български университет през 2002 с бакалавърска 

степен "Български ритуали и вярвания през късното средновековие по данни от некрополите ". 

През 2005 год. получава магистърска степен за разработката "Облеклото на българката от 

Югозападна България през късното средновековие /XV - XVII в./ 

От 2009 година участва в археологически проучвания като научен ръководител и съръкаводител 

: Крепостта "Перистира" при гр.Пещера /от 2012г/; на антична и средновековна крепост 

Чиракман при гр . Каварна/ 2016-2018 / . 

Участие в научни конференции и конгреси . Елена Василева участва редовно в Декемврийските 

четения /организирани от Секцията по Средновековна археология на НАИМ при БАН/, Първа 

докторантската конференция; научни конференции във В .Търново, Шумен, Самоков и др . 

NQ2. Данни за докторантурата. 

От януари 2008 г. Елена Василева е редовен докторант в Секцията по средновековна археология 

при НАИМ при БАН. Утвърдена е тема на дисертацията " Накитът през XV- XVII в. в българските 

земи" с научен ръководител доц. д-р Иван Сотиров . По-късно, са избрани научни консултанти 

- доц. д-р Маргарита Ваклинова и доц . д-р Николай Марков. 

Вътрешната защита на дисертацията на Елена Василева е проведена на 20.11.2018 година. 

NQ3. Данни за дисертацията и автореферата . 

Дисертацията се състои от две основни части : текст- в обем от 175 страници, организирани в: 

увод/ 4.14 / ; 6 глави/ исторически данни- с.14.65; накити и украшения за глава - с.66 . 96 ; и 

украшения за шия - с. 97-103 ; накити и украшения за ръце- с.104 -123; украси за дрехи и съставни 

елементи на накита - с . 124 -135 с . производствени центрове , внос и местна продукция ; 

рударство- с. 136 -164; заключение- с.165-175; списък на използва ната литература - с.176-194 

с 247 заглавия на кирилица и латиница; приложения 1 списък на рудните находища с . 195 -198 /; 

прецизно изготвен каталог на материалите- с.1-167 /и приложения 1 хронологически таблици ; 

гравюри; гробни комплекси - некрополи; индекс- таблици; карти ; планове на некрополи и 

типологични таблици . 

1 

--.......... 



В началото дисертанта прави кратка характеристика на епохата XV- XVII в. набелязвайки 

промените, които настьпват в българските земи, след османското за владяване . 

В Увода е посочена ролята на накитите като "маркер за вкусовете на обществото, за нивото на 

естетическите критерии, но в контекста на научните изследвания те са и едни от основните 

хронологически репери". Известно, че те са и сравнително консервативни, поне що се отнася до 

"масовите накити" при които се забелязва процес на "стандартизация" още от времето на 

Второто българско царство . Те остават незасегнати от вкуса и модата на елитарните накити , 

които задоволяват потребностите на феодалната върхушка и често са изработвани по поръчка . 

Василева приема утвърденото определение на периода като късно-средновековен или 

османски . 

Целта , която си поставя докторантката е да "се направи о пит за цялостен анализ и 

характеристика, на промените в производството на накити от периода XV - XVII в и какво 

наследяват от развитието и организация на производство от Второто българско царство" . 

За изпълнението на тази цел Василева формулира 10 задачи, решаването на които й дават 

възможност успешно да реализира поставената цел. Те са :разработването на единна , отворена 

каталожна система; изследване на емперичните данни и състоянието на изворовата база, 

организирането на материала в каталог, който да послужи за основа за изграждане на типология 

на разгледаните накити; изясняване на произхода и развитието на видовете накити ; уточняване 

на отделните типове и географското им разпространение ; 

Заслуга на Василева е както "въвеждането в научно обръщение на непубликувани масиви от 

информация 1 например некропола на нос Чиракман при Каварна/, така и прецизиране на 

датировката на накити, поставяни от проучвателите им в твърде широки хронологически 

граници . 

Хронологическите рамки на изследването са XV - XVII в, а териториално- днешните български 

земи . 

Източниците за информация са обособени в три групи : писмени извори; художествени 

паметници / стенописи/ и исторически /археологически 1 извор и . Василева подчертава , че 

"изследването е археологическо, като другите извори имат спомагателна функция", т. е.носи 

характеристиката на интердисциплинарност. 

Изворовите данни са извлечени преди всичко от пътеписни бележки и дневници, които са 

разгледани пълно, хронологично и критично . 

Методи за научен анализ и структура. Авторката използва класификационен, картографски, 

сравнително-аналитичен и практически методи. 

В структурно отношение накитите са разгледани, като основни групи са според мястото на 

украса : за украса на главата; за украса на шията ; за украса на ръцете . Авторката приема , ч е 

накитите и украсите от периода XV- XVII в . дават възможност да се обособи и четвърта група -

украси за дрехата . 

2 



Материалът е структуриран в типове, подтипове и варианти. Пресилен, според мен е извода на 

авторката, че "всеки късно-средновековен накит е уникален п о форма" и ч е "дори , когато 

предметът е произведен в калъп се наблюдават специфични особености . " 

Вярно е, че има особености, но те са преди всичко свързани с отли вката от калъпа/понякога има 

размествания, поява на шупли, разлики в допълнителната обра ботка след изваждането от 

калъпа/, но те не носят определящи хара ктеристики за формата и украсата . Още повече, че 

авторката сама приема формата като определящ елемент при типологията, а украсата при 

определяне на подтиповете и вариантите . 

В Приложенията Василева представя 8 типо-хронологични таблици /индекси/; 3 хронологични 

табла; 12 карти, включващи разпространението на типовете накити , 16 графични реконструкции 

на гробни ансамбли; графични реконструкции на накити и тяхното използване; включени са 9 

гравюри на пътешественици; планове на б некропола. 

Веднага искам да подчертая , че приложенията са добре изпълнен и и максимално допълват 

тестовата част на дисертацията . 

Приносен характер има каталога- отворена система, която може да се допълва и прецизира при 

бъдещи проучвания . Както отбелязва авторката събраните в ди се ртацията" данни и техният 

анализ да получат по-нататъшна интерпретация, уточнения, потвърждение или корекция" . 

В 1 глава 

Авторката си поставя задача да "маркира важните историческ и моменти на разглеждания 

период" и прави вярна характеристика на епохата, но надценява " милитаризацията на всички 

нива на държавния живот". Василева правилно подчертава , ч е империята бързо разбира 

необходимостта от възстановяване на стопанския живот, тъй като издръжката на армията 

разчита главно на ресурсите в новите територии . Затова се пола гат грижи за поддръжката и 

развитието на пътната мрежа . Разгледани са промените в характера на селищата, като е 

отделено място на новия облик на градовете, оформен от н овите структурообразуващи 

елементи . А новият център се оформя преди всичко като място на з а наятчиите с работилниците 

и малките магазини . 

Разглеждайки продукцията през периода XV- XVII в. авторката отбелязва, че тя "отстъпва от 

постиженията на Търновската и регионалните художествени школи на средновековна 

България" . Необходимо е да се отбележи, че накитите от късното средновековие " наследяват" 

традициите на" масовата" /ста ндартна/ продукция от Второто бъл га рско царство . 

Авторката разглежда писмените извори /пътеписи и пътни бележки/ като важен източник на 

информация за населеното място и бита на населението . Нейна заслуга е, че тя разглежда тази 

информация пълно, хронологично и критично. 

Състояние на проучванията. Източници . 

Василева е направила задълбочен, критичен обзор на и зучаването на периода XV- XVII в . от 

зараждането на интерес към този период отК . Иречек иМ. Дрино в, приносите в изследванията 
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на Хр . Гандев , Н . Тодоров, Н . Генчев, В . Гюзелев, М . Стайнова и др . Подчертан е приноса на 

отделни автори, които в обобщаващи съч ин ения разглеждат развитието и продукцията на 

занаятчийското производство 1 и конкретно златарството!/. Обстойно са разгледани златарските 
техники, особености в украсата, обособените центрове за производство /като е направен опит 

да се потърсят разл ичията в п родукцията им/ . Сп оред ме н , е възможн о да се проследи 

традицията на Второто българско царство, още повече, че накитите на XV в. са произведения на 

оцелели работилници от Второто царство и вероятно от същите майстори или техни 

следовници. В новите условия майсторите се съобразяват с изискванията и вкуса на новите 

потребител и , което води до промени във формата и най-вече при украсата и орнаментацията. 

Докторантката вижда промените, които налага ислямското изкуство в "повишен ата 

интензивност на колорита и окрупняване на детайлите", както и навлизането на мотиви , 

характерни за ислямското изкуство . 

Василева п риема, ч е много от отговорите на поставените въп роси могат да се намерят в 

проучването на колективните находки и съкровищата. Затова тя предпочита да изгради 

класификацията си главно върху информацията от затворени комплекси . Докторантката 

създава отворена система към която в бъдеще могат да се допъл ват и анализират всички нови 

накити , безспорно нейна сериозна заслуга. 

При археологическите паметници на първо място са разгледани да нните от некрополите като е 

"направен опит за максимално изчерпателно представяне на па метниците и са изложени 

фактите, които определят включването или не на даден обект" . Публикациите за накитите от 

късното средновековие съдържат, според Василева , сериозни пропуски и непълнота , които 

затрудняват работата с тях и възможността за п о-голяма п рецизност при интерпрета цията /още 

повече, че част от накитите са поставени в твърде широки хронологически граници/. 

Разгледани са 12 некроп ола около църкви и манастирски дворове ; некрополи без църква 

/навярно селищни/; 6 некропола с различно количество разкрити гробове . 

Каталогът съдържа 439 единици и тъй като един номер включва повече от една находка броят 

им е 909. 

В зависимост от предназначението накитите са групирани : 

Накити и украшения за глава. 

Те са най-многобройни и са разделени в типове и подти п ове . Когато прави п реглед на 

досегашните проуч вания авторката не взема отношение по тезата на Г. Владимиров, че " през 

Xlll в . културната и етническа картина в средновековна България се " куманизира", а през първата 

половина на XIV в. се "татаризира ", тъй като политическото и културно влияние на Византия 

било твърде слабо. Независимо, че характеристиката се отнася за предхождащия период, ми 

се струва , че е необходимо по-критично отношение - иначе ще се откажем от повече от 

половината от самостоятелното съществуване на Второто българско царство. 

При групата накити и украшения за ръце, докторантката отбелязва, че тази група накити е най 

голяма и разнообразна . При пръстените се забеляза " почти пълна п риемственост между ра нното 
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и късно средновековие 1 разгледани са 145 пръстена /- факт ко йто изключително затруднява 

прецизирането на датировката . Василева правилно вижда следните причини: "унаследяване и 

даряване"; оскъдната налична информация за някои от находките; самите накити не "носят" 

х~рактеристиката за времето . 

Украсата за дрехи е разнородна група, като в много случаи е трудно да се определи "украсната " 

или утилитарната характеристика на предмета /напр. обикновената желязна тока за колан или 

сферичните копчета без всякаква украса/ . 

Правилно не са включени и копчетата, тъй като те са преди всичко елементи на облеклото, а н е 

накит /с изключение на някои екземпляри от сребро или злато с релефна украса/ . 

Много добре е разработен въпроса за производствените центрове, внос и местна продукция. 

"Сърцето" на града е чаршията - съсредаточие на занаятчийско производство и център на 

размяна. Издига се ролята на занаятчийските сдружения - еснафа. Накратко, но точно са 

разгледани неговата роля като регулатор на стопанския и социален живот; организацията н а 

производство; предаването на професионалния опит. Естествено най-голямо внимание е 

отделено на занаятчиите, чиято продукция е предмет на изследването- златарите. 

Посочено е, че произведенията на българските златари "постепенно завладяват близките и 

далечни пазари на империята като се налагат със своето високо качество и богат асортимент". 

Посочено е, че през целия период златарството е престижен занаят, а майсторите са на особена 

почит и уважение. Особено място е отделено на златарската работилница, необходимия 

инструментариум и златарските техники; усвояването на професионалния опит и условията за 

получаване на майсторска степен. 

Важно място е отделено на рударството, което осигурява необходимите суровини за 

производство на накити. Разгледани са центровете на рударството и е направен опит да 

проследи етническия състав на рударите. Рударството има традици и още от Второто българско 

царство. Подчертана е ролята на "сасите" за усъвършенстван е на рудодобива, както и 

предвижването от едно място на друго, което в някои случаи ставало насилствено от властта с 

цел да се разработват нови или усъвършенстването на стари мини . 

Занаятът на златаря е разгледан като престижен, с "особен зан аятчийски статут през цялото 

Средновековие" . Производствените центрове са сравнително добре изяснени по изори и 

писмени сведения, но е посочено, че археологическите данни са оскъдни. Независимо от това 

Василева възстановява плана на работилницата при Враца /въз основа на публикацията 

"Старото златарство във Враца" на С. Георгиева иД. Бучински/, ин струментариума. Подробно са 

разгледани златарските техники . Тя правилно приема, че "техни ката на изработка не може да 

бъде хронологически индикатор" а по- скоро е характерен стил на определен център/ателие/ 

или дори майстор . 

С основание Василева отделя значимо внимание на най-многобройните групи - накитите за 

глава и ръце /обеците са обособени в б типа; гривните в 8; пръстените- в 8/. 

В заключителната част на дисертацията, авторката обобщава както трудностите при 

изследването, така и значителните приноси на нейното проучване . 
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Тенденциите в развитието на късносредновековните накити най-общо за пазват традициите на 

златарството от Второто българско царство . 

Наблюдават се както "изключително пищни по форма накити, така и прости по изработка " . 

В символичен смисъл накитите са развиват през всички епохи като през късното Средновековие 

има "тенденция за увеличаване на масивността и обогатяването на орнаментите. Тази промяна 

навярно се дължи на засилващото желание за показност". В същото време "се изработват и 

разпространяват по-обикновени накити - с по-ниска и бърза изработка, евтин материал и ниски 

цени . " Василева за пръв път обръща внимание на "феномена, че в големите градски центрове с 

осезаема насоченост към производство на ювелирни предмети са съществували майстори -

златари със значител ни възможности, които са обединявали ател иетата си в големи групи от 

по-добри майстори и чираци, спе циализирани в отделни дейности . 

Посочено е, че за разлика от предходните епохи, през XV - XVII в. " не се наблюдава изолирана 

група от скъпи и прецизно изработени накити ". За пръв път в дисертацията накитите се 

разглеждат "не само като материално потребление и производство , а и като система от символи 

или знаци за изразяване на духовния живот в обществото" . 

Обобщено набеля заните цел и задачи в дисертацията на Василева са постигнати като: 

-събрани и обработени са 909 предмета като са каталогизирани 439 

-направен е преглед на всички достъпни емперични данни, в това число изворова база и 

публикации 

-находките са организирани в каталог по комплекси /некропол и/, което позволява да бъде 

представен целия материал от даден обект 

-а нализирано и изяснено е практическото използване на накитите, в ключ ени в изследването

установено е географското разпространение, като са привлечени ан алогии от съседни и близки 

страни . Авторефератът на дисертацията е написан съгласно задължителните изисквания . В него 

са отразени структурата и разработката, научните приноси и по темата публикацията в научни 

издания . 

NQ4. Научни приноси. 

Най-значимите, според мен приноси /те са посочени и от докто ра нтката/ са: типологиЯ на 

материалите, обособени в 9 групи, разделени на типове, подтипове и варианти; на тази база са 

изготвени типо-хронологически таблици /индекс таблици/, хронологични и типологични табла , 

които онагледяват материала , включен в изследването; въвеждането в научно обръщение на 

непубликуваните масиви; аргументирано представяне на основн ите центрове за добив и 

обработка на метала ; както и общата характеристика на злата рския занаят и техниките на 

изработка накитите; "възстановка " на златарска работилница и инструментариума и златарските 

техники . Принос е задълбочения и подробен анализ, което показва , както добро познаване на 

материала и проблема , така и изработената типология, която дава възможност за допълване и 

коригиране . 
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Дисертацията на Е. Василева е " отворена система за нови данни и анализи, като позволява по 

относителен лесен начин събраните материали да получат по - нататъшна интерпретация , 

уточнение, на потвърждение или корекция, както и да се акцентира на отделни елементи от 

нея" . 

NQS. Публикации и участия в научни форуми. По темата на дисерта цията Елена Василева има 9 

публикации, както и участия в научни форуми, организирани от НАИМ при БАН, ВТУ "Св.Св.Кирил 

и Методий", историческите музеи в Шумен и Самоков, международен конгрес в Анкара. 

Статиите и докладите са направили известни на научната общност основни изводи на авторката 

от дисертацията. 

NQб . Заключение. В заключение, предвид голямото количество емперичен материал , който 

Василева разглежда критично и аналитично и дава възможност за верни и точни изводи . 

Безспорно приносно значение има събирането на находките, вкл ючително и непубликуваните . 

Илюстративния материал в каталога, таблиците и картите добре она гледяват основния текст . 

Прави впечатление трайният интерес на Елена Василева към проблемите на епохата на късното 

средновековие и проучването на ритуалите и вярванията; на накитите и облеклото, на 

проучването на некрополите, на които тя е посветила повеч е от петнадесет години . Това 

показва, че тя е добре подготвен млад учен . 

Посочените качества на дисертацията на Елена Георгиева Василева ми дават основание да 

препоръчам на уважаемото жури да присъди на кандидатката н аучно-образователната степен 

"Доктор" по научната специалност "Археология"/Средновековна археология / 05-

03 . 12,професионално направление 2-2. История и археология, която тя безспорно заслужава. 

Велико Търново 

12.04.2019 доц. д-р Йордан Алексиев 
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