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Мила Чачева е възпитаник на бакалавърската и магистърската програми на 

Специалност Археология в Исторически факултет на Софийски Университет «Св. 

Климент Охридски». Интресесът й към проблематиката на античната археология 

беше формиран още в тези години. 

Темата на представения за защита дисертационен труд е дисертабилна и 

актуална. Прогресът в археологическото изследване на гръцките апойкии от 

българското крайбрежие на Черно море през последните десетилетия, особено на 

Аполония и Месамбрия, доведоха до акумулирането на значителна база данни по 

отношения на артефактите, обект на изследване в този труд. Част от тях все още не 

са публикувани и не са обект на системни изследвания и публикации. 

Включването на всички артефакти, отговарящи на признаците на категорията 

"накити", включително и на такива, които обичайно се споменават бегло или дори 

подминават обичайно в публикациите, но всъщност са масови, присъстват в 

комплексите в целия период на изследване и са носител на разнородна и важна 

информация (групирани в категорията "нанизи), придават особена значимост на 

предложената теза. 



Дисертационният труд на МиАа Чачева има впечатАяващ обем (общо 841 

страници : 459 страници основен текст и бибАиография, 350 страници катаАог, две 

карти и 14 табАици в ЗО страници) и има напъАно завършен вид. Вероятно тук е 

мястото да се отбеАежи, че в структурата и текста на тезата са взети под внимание 

беАежки, отправени към работата при обсъждането й с цеА откриване на 

процедура за защита. 

Структурата на дисертацията е вниматеАно обмисАена и предпоставя 

възможности да бъдат постигнати успешно поставените във Въведението цеАи и 

задачи (с. 2-4). Бих подчертаА, че за разАика от пробАемите във формуАирането на 

тези задъАжитеАни компанети в други дисертационни трудове, сме свидетеАи на 

прецизно и точно формуАирани текстове. Прецизно и обективно са формуАирани 

и хроноАогическият и териториаАният обхват на изсАедването (с. 1-2), както и 

изпоАзваните методи (с. 4). Аргументите за избрания териториаАен обхват са 

убедитеАни и не будят възражения . 

В стегнатия, но съдържатеАен историографски прегАед на изсАедванията по 

пробАематиката на дисертацията - общо за накитите в гръцкия свят в 

СПеЦИАИЗИрани ИЗСllеДБаНИЯ, корпуси И катаАОЗИ - ОТ XIX век ДО съвремието, 

обзорно за региона и конкретно за накитите от бъАгарското Черноморие, е 

демонстрирана ерудиция в тази САожна пробАематика (видима и в 

изчерпатеАната бибАиография), което е предпоставка за качествения анаАиз и 

синтез в основния текст на труда. 

Важна изходна база за изсАедването на накитите от обособените като гАави 

(обосновано) три групи накити - "за гАава и шия", "за крайници и тяАо" и 

"нанизи", е скрупуАьозно обмисАеният и посАедоватеАно изпъАнен като 

структура и съдържание катаАог с качествени фото- и графични образи към 



отдеАните катаАожни номера и в приАоженията в края на катаАога . ПоАожени са 

усиАия да се постигне максимум за работа от аутопсия с ВК.li.Ючените в 

изсАедването артефакти . 

АнаАизът и интерпретацията на функционаАните групи артефакти по 

центрове, по материаА (в някои Сllучаи техноАогия), хроноАогически и 

контекстуаАно, с обобщения в края на всяка от обемистите гАави (биха могАи да 

бъдат части, а параграфите - гАави) са извършени по начин, който изчерпва 

оптимаАно търсените резуАтати. Авторът е самокритичен и предпоставя 

отвореност на изпоАзваните ИАИ разработените от самата нея типоАогически 

схеми, с огАед на допъАване и корекции от бъдещите новооткрити артефакти и 

компАекси и съответни пубАикации, както за изС.ll.едвания ареаА, така за 

съответните артефакти изобщо в античния свят. Част от изводите са поставени в 

разАична степен на усАовност, в зависимост от статистическото множество на 

изсАедваната група и пр. Например, както при разгАеданите в първагАава накити 

за гАава и шия, и при накитите за крайници и тяАо (2 гАава) се набАюдава 

сериозно несъответсвие в коАичествените съотношения между разАичните видове 

украси . РазпредеАението им по коАонии и хроноАогическите рамки на 

разпространението на типовете също са неравномерни. Всички тези предпоставки 

съществено затрудняват опитите за достигане до по-генераАни изводи относно 

видовете накити в разгАеждания териториаАен обхват за периода VI-I в. пр.Хр. 

Въпреки състоянието на проучванията, въз основа на наАичния материаА са 

направени разАични системни набАюдения, свързани с всяка от трите гоАеми 

коАонии - АпоАония, Месамбрия и Одесос. 

Възможностите на МиАа Чачева като оформен изсАедоватеА са 

демонстрирани по убедитеАен начин при представянето в катаАога и анаАиза и 

интерпретацията в основния текст на най-многобройната група накитни 



предмети - пръстените (общо 133). На базата на прецизната документация, 

познаването в детейАи на актуаАната Аитература, общо за античния свят, за 

региона и Западния Понт конкретно, е премажена убедитеАна типоАогия 

(отворена !) и хронаАагия за пръстените от засвидетеАстваните видове материаАи. 

Интерпретацията на сюжети, иконография, контексти и разАични други детайАи, 

когато е възможно, изграждат цяАостната картина на тази категория. 

Представените прегАедни и качествено иАюстрирани хроно-типоАогически 

табАици на пръстените от ЗАато (ТабА . 5) и сребро и бронз (ТабА . 6), произтичащи 

от общия текст, са сами по себе си също ценен принос в тази специаАирана 

пробАематика . Текстът за пръстените, катаАожните части за тях за отдеАните 

апойкии и посочените табАици, в общ обем от ок. 160 страници, могат да бъдат 

разгАеждани на практика като самостоятеАна монография, носеща всички беАези 

на актумните изСАедвания на водещите специаАисти в ювеАирството. 

ДокоАкото информационната база дава възможност, посоченото по-горе важи 

и за дяАовете посветени и на останаАите видове накити. 

Под загАавието Заключение, обичайно в много дисертации с не особено значим 

обем, в този труд е представена всъщност една заКАючитеАна гАава (от 31 

страници), с реаАен обзор и синтез на постигнатото в основния текст, но и с 

обсъждане на очертаАите се пробАеми, обусАовени от неравномерност на 

материаАа в хроноАогически, ареаАен пАан и т. н. На практика, тук е извършен 

цяАостен обзор и оценка на изворовата база §. I (с. 397-419). Още по-висока 

стойност имат§. II Полово-възрастова характеристика на гробовете с накити (с. 397-

421) и особено §. III. Смислова натовареност и възможности за културна 

интерпретация (с. 421-426), в които е наАице качествен синтез на резуАтатите от 

общия анаАиз на изсАедваните групи артефакти по хроноАогия, материаА и 

контексти. 



Заслужава да се отбележи разграничаването на ранно- средно- и късно 

елиниетически период в развитието на изследваните артефакти (с посочване на 

конкретния им хронологически обхват). Използването на термина ,,среден 

елинизъм"- обичаен в западните археологически и исторически изследвания, е 

почти без гражданственост в българската научна литература. 

По мое скромно мнение, работата има, като вече изтъкнах, напълно завършен 

вид, с високи научни качества и многопосочни приноси в изследването на всяка от 

обособените групи накитни предмети . 

Текстът на дисертацията се отличава с добър стил- езикът е точен, стегнат (на 

места до излишна лаконичност), с прецизно владеене на специфичната 

терминология, използвана в специализирана литуратура . 

Публикациите, представени в библиографията и цитирани в изложението 

и каталога, изявяват задълбоченото навлизане на докторанта в теоретичните 

изследвания, монографии, сборници и издания от форуми, посветени на 

дискусии върху подходите в изучаването и интерпретацията на различни 

категории накити, широка осведоменост за изданията на големи музейни 

колекции, специализирани изложби и публикациите на масиви от артефакти от 

разкопките на емблематични обекти в континентална Гърция, островите, Мала 

Азия, Магна Греция и други райони на Средиземно море, от Черноморието, както 

и находките от обектите проучени и проучвани на територията на древна Тракия 

и музейните колекции в региона. Това е обективната основа на ерудицията, която 

струи от този впечатляващ със съдържанието си (а не толкова с обема си) 

монументален труд върху една комплексна, многопластова проблематика. 

Обемистият автореферат представя изчерпателно и адекватно съдържанието 

на дисертационния труд . Приложените към него пълен набор от таблици в 



дисертацията, ще дадат възможност на изследователите да ползват с по-голяма 

пълнота основните достижения в това качествено изедедване на една група 

разнородни артефакти, до неговото цялостно побликуване, което аз горещо 

препоръчвам. 

Автосправката отразява основните приноси и постижения в дисертацията на 

автора. Бих казал, че е проявена ненужна скромност по отношения на някои от 

тях. Например, за т. 6 не просто "За първи път в българската литература е 

обърнато специално внимание на гробовете на деца и свързаните с тях накити.", а 

е извършена задълбочена многопланова интерпретация на тази група комплекси . 

Мила Чачева е автор на шест публикации (пет вече излезли от печат) в 

специализирани бъllгарски научни издания и актите на авторитетни 

международни форуми. Четири от тях са на английски език. 

В заключние, като имам пред вид цялостните качества на дисертационния 

труд на Мила Евгениева Чачева, заявявам пред уважаемото жури, че 

изследването притежава високи научни достойнства и отговаря на изискванията 

да И бъде присъдена образоватедната и научна степен "Доктор" и ще 

гласувам убедено за това. 

29.04.2019 г. Проф. д-р Тотко Стоянов 


