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Рецензия 

от доц. д-р Нарцис Цветанов Торбов, 

член на научно жури за оценка на дисертационния труд  

на Владислав Живков Живков, редовен докторант към Секция по Антична 

Археология - 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)“, 

представен за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“. 

 

Предложената за защита дисертация е актуална като тема и е използван обемен 

археологически материал от територията на Северна България. Докторантът представя 

впечатляващо по обем и съдържание научно изследване: текстова част - 454 страници, 

литература – 139 страници, каталози 341 – страници, табла с изображения – 135 броя, 10 

карти и 10 приложения – таблици и схема. Общият обем на дисертационния труд е 1281 

страници. 

Във въведение от текстовата част докторантът определя правилно целта, задачите 

и методите на научното изследване. Периодът от средата на II в. пр. Хр. до началото на 

II в. е фиксиран в зависимост от съществуващата релативна хронология на Балканския 

полуостров и в Европа. Обоснован е и териториалният обхват на дисертационния труд в 

зависимост от съществуващата специфика на археологическите материали. Важна част 

от въведението е историографският преглед на научната литература – докторантът е 

запознат с основните научни изследвания, свързани с темата на изследването му. Той 

обосновава и актуалността на дисертационния труд от гледна точка на извършената 

изследователска работа в рамките на Северна България. 

В отделна част от своето изследване докторантът разглежда съществуващата 

терминология, наложена в научните изследвания, относно понятията етнос, идентичност 

и др. Определянето на техните същност и характеристика е необходимо за обобщенията 

на автора въз основа на анализа на археологическия материал.   

Отделна част от дисертацията е посветена на историческото развитие на 

етническите общности в рамките на разглежданата територия от средата на II в. пр. Хр. 

до началото на II в. сл. Хр. в зависимост от наличната информация от изворите. 

Използваната периодизация е съобразена с политическото развитието на Римската 
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държава: експанзия на Римската република на Балканите (между битката при Пидна и 

Митридатовите войни (168-63 г. пр. Хр.); налагане на римската хегемония в Източните 

Балкани (триумвиратите и принципатът на Август (63-14 г. сл. Хр.); създаване на 

отделните провинции (Юлиево-Клавдиевата династия и покоряването на Тракия (14-68 

г. сл. Хр.); усвояване и адаптиране на Северна Тракия в римската провинциална система 

(Флавиева и ранна Нерво-Антонинова династия (69-117 г. сл. Хр.). Тази част от 

изследването на докторанта има важно значение като преглед на съществуващата обемна 

научна литература. Авторът е запознат със сложната проблематика на римското 

завоевание на Балканите и установяването на провинциалната власт в тези части на 

империята. Този преглед на историческото развитие в рамките на разглежданата 

територия осъществява необходимите връзката и синхронизация с основната част от 

изследването - анализ на археологическия материал. Предложеният от автора подход и 

структуриране на неговата работа са правилни – акцентът в нея е поставен върху 

археологическата проблематика, като същевременно е обърнато внимание и на 

обществено-икономическото развитие, определено от наличната изворова база, 

обслужваща историческата наука. 

Останалата част от дисертационния труд изцяло е посветена на археологическия 

анализ. Той е резултат от системна събирателска работа, осъществен във фондовете на 

музеите – прецизно документиране на находките. 

Водещото място заема керамиката – последователно са разгледани съдовете, които 

са с местно производство - форма и предназначение. Анализирана е и вносната керамика 

в зависимост от нейния произход. 

Отделна част от изследването е посветена на аксесоарите, свързани с облеклото. 

Акцентът е поставен на фибулите, които в зависимост от своята форма и конструктивни 

особености позволяват датиране в по-тесни хронологически рамки. Последователно са 

разгледани коланите и токите, торквите, гривните и пръстените, които също са носители 

на важна информация за извършения от автора археологически анализ.  

Осъществен е преглед и на въоръжението - мечове, криви ножове, върхове от 

копия, апликации (умба) от щит, ризници и шлемове, които произхождат от отделни 

комплекти въоръжение. Обърнато е внимание на снаряжението – шпори, юзди и конска 

амуниция, които също са част от инвентара на откритите гробове в рамките на 

разглежданата територия. 

В отделна част от изследването са разгледани изделията на торевтиката 

Определени са онези от тях, които са импортни, като същевременно е анализирано и 
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местното производство. В дисертационния труд е отделено място на колективните 

депозити – съкровища, голяма част от които са с украса, носеща белезите на местен, 

самобитен художествен стил. 

Част от дисертационния труд представлява кратък и систематизиран нумизматичен 

преглед. Разгледани са последователно монетните типове, произхождащи от 

територията, които са резултат от установените традиции в монетосеченето през 

елинистическата епоха. Отчетено е от автора, че появата на римските републиканските 

денари е резултат от икономическото проникване, предшестващо римското завоевание. 

Анализирано е и местно монетосечене – имитации и монети на тракийските владетели. 

Нумизматичният преглед потвърждава оформените от автора изводи за 

разпространението и произходът на археологическите материали, открити в рамките на 

разглежданата територия. Същото заключение важи и за документираните епиграфски 

паметници - гръцки и латински надписи, произхождащи от земите между река Дунав и 

Стара планина.   

В дисертационния труд е анализиран произходът на археологическите материали. 

Последователно са разгледани съоръженията от разкритите некрополи и обредите, 

съпътстващи погребването. Обърната е специално внимание на културната група Падя-

Спахии (Панагюрски колонии) и е определена отделна фаза на нейното зараждане и 

развитие - Фаза IA. Анализът на наличната информация позволява на автора да обособи 

Фаза IIA  и Фаза IIБ в зависимост от съществуващата специфика на гробните съоръжения 

и погребалните обреди в Средна и Североизточна България. Необходимо е 

публикуването на по-обемна информация, която би потвърдила оформените от автора 

обобщение. 

Следващата част от дисертацията е посветена на селищния живот в рамките на 

разглежданата територия. В нея е анализирана наличната информация за съществуването 

на редица селища и светилища. Важно значение има тяхното хронологическо 

позициониране и осъществения от автора микрорегионален анализ. Докторантът 

разглежда и появата, разпространението и развитието на римски селищни форми: лагери, 

вили, пътни станции, като е обърнато внимание на установената връзка с местните 

традиции. 

Авторът на дисертационния труд е запознат с научната литература. След текстовата 

част са включени най-важните изследвания на български език, пряко свързани с 

представената от него тема. Посочени са научни публикации и на автори, които 
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разглеждат проблематиката на късната елинистическа епоха и римското завоевание на 

Балканите и в Югоизточна Европа. 

Анализът в текстовата част на изследването е резултат от натрупаната обемна 

информация, която е подредена и добре систематизирана в отделно обособени каталози: 

каталог на колективните находки от метални съдове и накити; каталог на колективните 

монетни находки; каталог на епиграфските паметници; каталог на единичните гробове и 

некрополи и каталог на селищата. Сред използвания обемен материал са и находки, 

които не са публикувани. В каталозите се съдържа информация и от археологически 

разкопки, проведени с прякото участие на докторанта.  

Илюстративният материал е съставен от графични образи и снимки, групирани в 

отделни табла. Тяхната подредба и състав кореспондират с текстовата част на 

изследването и каталозите. Същото се отнася и за обемния картен материал, на които е 

обозначеното местонамиране на селища, некрополи, колективни монетни находки и 

епиграфски паметници от средата на II в. пр. Хр. и началото на II в., открити в рамките 

на Северна България. От особено важно значение е картата, в която са определени 

отделните микрорегиони на разпространение на археологическите материали. 

В приложените към дисертацията таблици е систематизирана обработената 

информация от текстовата част. Важна е представената от автора релативна хронология, 

която обобщава сведения от различните хронологически системи, разработени от 

авторите за периода от средата на II в. пр. Хр. до началото на II в. на Балканския 

полуостров и Югоизточна Европа. В нея е представена и тази, която е предложена от 

автора на дисертационния труд, включваща отделни фази. С особено старание е 

изработена схемата – приложение 10, в която последователно и в хронологически 

порядък са показани в графичен вид и чрез снимки част от представени в дисертацията 

археологически материали. 

В автореферата на дисертационния труд е включена най-важната информация, 

представена от автора, като са представени съкратено и стегнато, направените от него 

обобщения. Приложен е списък с десет научни публикации (две от тях под печат). 

Обемът на научната продукция на докторанта е много по-голям от необходимия за 

защита на дисертация. 

Цялостното и обемно разглеждане на археологическите материали от територията, 

заключена между река Дунав и Стара планина за периода от средата на II в. пр. Хр. до 

началото на II в. налага необходимостта дисертационният труд да бъде публикуван. В 

това се състои и единствената препоръка в настоящата рецензия. По време на 
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подготовката за издаване авторът ще може да коригира някой стилови грешки и 

повторения, които не променят стойността на научното изследване. 

 

В заключение, като имам предвид качествата на дисертационния труд, заявявам 

пред научното жури, че рецензираната от мен работа, притежава необходимите научни 

достойнства и отговаря на необходимите изисквания за присъждането на Владислав 

Живков Живков  на образователната и научна степен „Доктор“. 

 

12.03. 2022 г                                                            доц. д-р Нарцис Торбов:   

София 


