
С Т А Н О В И Щ Е 
 

за дисертационния труд на Владислав Живков Живков,  

редовен докторант на Секцията за антична археология на НАИМ-БАН, на тема: 

„Културата между Долен Дунав и Стара планина през периода от средата на 

II в. пр. Хр. до началото на II в. сл. Хр.  

(по археологически данни от Северна България)”  

с научен ръководител доц. д-р Людмил Вагалински, 

за придобиване на образователна и научна степен „доктор” 

 

от проф. дин ДИЛЯНА ВАСИЛЕВА БОТЕВА, 

Исторически факултет при СУ „Св. Климент Охридски”,  

член на научното жури съгласно заповед № І 6/05.01.2022 г. 

 

Когато за получаване на образователната и научна степен „доктор” е 

представен дисертационен труд посветен на земите между Долен Дунав и Стара 

планина през периода от средата на II в. пр. Хр. до началото на II в. сл. Хр., 

разработен върху 1281 страници, от които аналитичният текст, заедно с 

благодарностите обхваща 454 страници, а към тях се добавя и списъкът с 

използваната литературата разположен на ок. 140 с., пред всеки автор на 

становище стои почти невъзможната задача да оцени постигнатото, с приносите 

и евентуалните несполуки, само в три-четири страници. Тъй като споделих 

своето впечатление от аналитичната част по време на вътрешното обсъждане, а 

и със сигурност двамата рецензенти ще й отделят детайлно внимание, прецених, 

че в настоящото становище би било полезно да акцентирам върху каталожната 

част и приложенията, които сами по себе си са правят огромна чест на 

докторанта. 

Каталожната част на дисертационния труд е оформена в пет 

самостоятелни каталога: 1) Кат. КН. – „на колективните находки от метални 

съдове и накити“ (с. 596-611), включващ 17 каталожни номера; 2) Кат. М. – „на 

колективните монетни находки“ (с. 612-695), включващ 263 каталожни номера; 

3) Кат. Н. – „на епиграфските паметници“ (с. 696-751), включващ 59 надписа, 

които нямат единна последователна каталожна номерация; 4) Кат. Г. – „на 

единичните гробове и некрополи“ (с. 752-804), включващ 75 каталожни номера, 

означаващи съответния брой некрополи, в рамките на които са описани 117 

гроба; и 5) Кат. С. – „на селищата“ (с. 805-937), който е най-обемен измежду 
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петте каталога и включва 168 каталожни номера с описания на селища или 

светилища.  

Значителен обем от дисертационния труд обхващат таблата с 

изображения (с. 938-1208), които са общо 135 броя и включват: керамика (табла 

1-43), дребни метални находки – фибули, колани, токи, халки, гривни, 

пандативи, въоръжение, конско снаряжение (табла 44-66), метални съдове 

(табла 67-71), накити (табла 72-77), монети (табла 78-82), надписи (табла 83-86), 

гробен инвентар по обекти (табла 87-109), както и селища/светилища (табла 

110-135).  

Неразделна част от дисертационния труд са десет карти, всяка една от 

които сама по себе си не е просто илюстрация към текста, а е резултат от 

огромна събирателска дейност на емипиричен материал, чиято информация е 

внимателно промислена и синтезирана. Това позволява на дисертанта да 

представи не само задълбочени изводи по отношение на археологията на земите 

между Дунав и Стара планина, но и да предложи решения на сложни 

исторически въпроси. За да подкрепя тази си оценка, ще си позволя да изброя 

десетте карти, още повече че те не са описани в съдържанието: 

Карта 1. Селища, некрополи, колективни монетни находки, епиграфски 

паметници и случайни находки от средата на II в. пр. Хр. – началото на II в. сл. 

Хр. с означени 323 обекта; 

Карта 2. Разпространение на специфични категории местна керамика – 

с означение на 48 обекта с керамика с излъскана украса, 10 обекта с керамика с 

рисувана украса, 11 обекта с местна амфорна тара (анепиграфни печати) и осем 

обекта с местна керамика, правена в калъп („Мегаро-делоски“); 

Карта 3. Колективни монетни находки от фаза IА – с дадени означения 

за монети, разграничени спрямо пет района на емитиране; 

Карта 4. Колективни монетни находки от фаза IБ – с дадени означения 

за монети, разграничени спрямо пет района на емитиране, както и една времева 

категория, отчитаща t.p.q. 31-27 г.пр.Хр.; 

Карта 5. Колективни монетни находки от фаза IБ и предполагаемо 

трасе на кампаниите на Марк Лициний Крас през 29-28 г. пр. Хр. – тази карта 

повтаря нумизматичните данни от карта 4, но е допълнена с възможна 

историческа интерпретация на част от въпросните данни (дори само 

аргументирането на тази историческа реконструкция вече е сериозен принос на 

докторанта и неговата дисертация към нашето знание за въпросните събития); 

Карта 6. Колективни монетни находки от фаза IIА – с дадени означения 

за два вида монети, а именно републикански и императорски (бих препоръчала 

при подготовката на текста за печат, местата на двете означения в легендата да 

бъдат дадени в тази коректна хронологическа последователност, а не както са 

сега);  
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Карта 7. Колективни монетни находки от фаза IIБ – с дадени означения 

за два вида монети, а именно на Флавиите и на „Нерво-Антонините“ (и тук бих 

препоръчала при подготовката на текста за печат, местата на двете означения в 

легендата да бъдат дадени в тази коректна хронологическа последователност, а 

не както са сега);  

Карта 8. Некрополи и единични гробове. Фаза IA – с означени три 

археологически групи и една подгрупа; 

Карта 9. Археологически контексти от Дакийските войни на Домициан 

– при наличието на тази карта, прави впечатление отсъствието на аналогична 

карта и за Дакийските войни на император Траян; 

Карта 10. Микрорегиони – с означени 11 микрорегиона. 

Интегрален и много важен елемент на дисертационния труд е и частта 

„Приложения“ (с.1220 - 1281), която включва девет таблици. Те не са описани 

в съдържанието, затова си позволявам тук да ги представя, за да се оформи по-

пълна картина за постиженията на докторанта:  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1. Релативна-хронологическа таблица (с. 1220) – 

впечатляващ синтез на огромен емпиричен материал; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2. Основни исторически събития на Балканите и 

Източна??? (с. 1221 – 1228) – заглавието на това приложение не е дадено в 

цялост; като историк не мога да приема без известни резерви дефинирането на 

на периода 96-106 г.сл.Хр. като време на „Антонинова династия“ (с. 1228): за 

така ограничения период според мен по-подходящо би било другото въведено в 

световната историография определение, а именно „Адоптирани/Осиновени 

императори“; 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3. Подпечатана продукция на италийска и галска 

сигилата от Фаза II (с. 1229); 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4. Колективни находки на метални съдове и накити 

(с. 1230); 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5. Колективни монетни находки (с. 1231-1246); 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6. Епиграфски паметници (с. 1247-1250); 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7. Некрополи и единични гробове (с. 1251-1265) – 

представени по азбучен ред на съответните селища. 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8. Хронологическо позициониране на селищните 

структури (с. 1266-1274) – за 167 (NB! в съответния каталог – Кат. С – 

дадените обекти са 168!) селищни структури спрямо шест хронологически 

периода са означени три археологически характеристики;  

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9. Микрорегиони (с. 1275-1281). 

 

Аналитичната част на дисертационния труд се състои от въведение, 

десет глави, заключение, благодарности и списък на използваната литература. В 

началото е дадено съдържание, което е без номерация на страниците – факт, 

технически обясним, но който стои некоректно полиграфски. Бих предложила 

на тези страници да бъде дадена номерация с латински цифри, което е честа 

практика дори на най-авторитетните световни издателства. Десетте глави са 

посветени съответно на: 1. Културна парадигма. Етнос, идентичност, 
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акултурация и свързани термини. „Романизация”. 2. Историческо развитие и 

писмени извори. Северна Тракия и Източните Балкани от средата на II в. пр. 

Хр. до началото на II в. сл. Хр. 3. Керамика. 4. Аксесоари свързани с облеклото. 

5. Въоръжение и конска амуниция. 6. Торевтика и метални съдове. 7. Монети и 

монетни съкровища. 8. Епиграфски паметници. 9. Некрополи и погребален 

обред. 10. Селища и светилища. Очевидно е, че всяка една от тези десет теми би 

била напълно достатъчна за отделна докторска дисертация. Затова и 

постигнатото от докторанта е повече от впечатляващо. Още повече, че 

разработването на тази проблематика отдавна тежи като несвършена работа от 

българските изследователи. Искрено поздравявам научния ръководител за 

инициативата да предложи тази проблематика на своя докторант, както и самия 

докторант за смелостта да приеме това тежко предизвикателство, и за чудесно 

свършената работа. 

Впечатлението от представения текст е повече от положително. 

Дисертационният труд значително надвишава изискванията за текст, който цели 

получаване на образователната и научна степен „доктор”. Категорично може да 

каже, че изследването е приносно и затова без колебание давам своя 

положителен вот за присъждането на колегата Владислав Живков Живков на 

образователната и научна степен „доктор”. 

 

      Подпис: 

 

       проф. дин Диляна В. Ботева 

София, 23. 03. 2022 г. 
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