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Дисертационният труд на колегата Владислав Живков Живков, разглеждащ 

темата за развитието на културите на север от Стара планина в края на късножелязната 

и началото на римската епоха в България, е съставен от няколко въвеждащи части, 

десет основни глави, заключение, списък на използваната литература, пет различни по 

своята цел и същност каталози, богат илюстративен материал и приложения. Цялата 

работа е със силно впечатляващия обем от 1281 страници. 

По своята същност научното изследване е първият по рода си опит да бъдат 

диагностицирани и систематизирани огромните като количество материали, но и 

археологически данни, от обектите в Северна България, които хронологично 

принадлежат към един много труден, често избягван от учените, период от историята 

на нашите земи през Античността. 

Силно впечатление прави изключително сложната структура на научната 

разработка – множество материали от различни комплекси, подредени и синтезирани в 

цели десет основни части и пет различни каталожни дяла, които са сихронизирани с 

данните от текстовата част. Тази обща комплицираност на дисертационния труд явно 

произхожда от една страна от почти напълно необработените данни от периода II 

в.пр.Хр. – началото на II в.сл.Хр., но също така и поради огромния труд, който авторът 



е положил за цялостното включване на материалите и археологическите данни от 

Северна България за покриване на темата на дисертацията. По своята същност 

изследването е пионерско. При това тази констатация важи не само за територията на 

север от Хемус, а дори за другите зони на нашата страна, тъй като досега няма други 

дисертационни разработки за споменатия период. В тази последна насока, като лек 

упрек към скромността на докторанта може да се посочи, че заложените в уводната 

част цели и задачи са многократно надхвърлени чрез постигнатите резултати от 

обработката, синтезирането и систематизирането на безбройните археологически 

находки и комплекси, с които колегата е работил. 

Да, наистина пълното и подробно разглеждане на керамичните комплекси, 

аксесоарите на облеклото, въоръжението и конската амуниция, торевтиката и 

металните съдове, нумизматичните единици, епиграфските паметници, както и 

отделните категории в изследването, които дават систематизацията на некрополите, 

погребалния обряд, светилищата и селищата, са напълно или почти напълно неизвестни 

от периода. Така тяхното включване в една научна работа с общи цели и общ 

изследователски характер са безценни за науката. По този начин докторантът буквално 

запълва голямо бяло поле в проучванията на нашите земи през античността. Чисто 

исторически периодът е един от най-важните и най-драматичните в развитието на 

тракийските територии на север от Хемус, тъй като за първи път те се включват в една 

единна имперска система на общи политически, културни, икономически и търговски 

характеристики, всички те подчинени на принципите на Римската цивилизация, които 

завинаги променят битието на населението. 

В тази насока отделните аналитични елементи във всяка глава и особенно в 

двете последни – № 9.Некрополи и погребален обряд и №10.Селища и светилища – са 

високостойностни и задълбочени. Те не само показват добрата подготовка на автора, но 

и неговото широко и разнообразно мислене върху проблемите на античната култура у 

нас. Особено важно е, че при наличните огромни данни, заложени в труда (текстова 

част, каталози, илюстративен материал), авторът успява да се концентрира дори и 

върху аналитичното изследване на материалите. Проблемните моменти и 

задълбоченият анализ на развитието на културите от периода II в.пр.Хр. – до началото 

на II в.сл.Хр. са удачно вмъкнати в частите, които разглеждат трите основни вида 

археологически обекти – селища, светилища и некрополи. Отлично са откроени новите 

моменти в днешните севернобългарски земи по време на промяната, която настъпва със 



завладяването на териториите от римляните и основаването на Долнодунавския лимес 

на Римската империя. 

По мое скромно мнение авторът Владислав Живков, най-вече на базата на 

отличните си познания на материала, прави един много добър опит за първоначален 

анализа на културно-историческите процеси чрез изследване на първите военни лагери, 

евентуални вили, пътните трасета и станции по тях и всичко това добре свързано в 

контекста на преобразуване на местните културни традиции. В тази насока най-важен е 

може би поставеният проблем за връзката на местните селищни структури с бурно 

завиващите се римски центрове по Дунав, но и във вътрешността. Това, разбира се, е 

научна дейност, която авторът трябва да продължи да разработва и аз му я препоръчвам 

горещо като акцент в неговите бъдещи изследвания. 

В началото на дисертационния труд е главата, която систематизира и изследва 

керамичния комплекс. Много позитивен е подходът на авторът към изследвания 

материал. В текстовата част е включен всеки един вид керамични изделия – както 

местно производство, така и импортната продукция. Сред отделните керамични типове 

са включени и много такива, които са неизследвани или имат сравнително малко 

проучвания – типичните за периода „фруктиери”, т.нар. „дакийски чаши”, лустратори. 

В старанието си авторът достига дори до изследване на отделни миниатюрни глинени 

предмети и фигурки. Определено внимание е отделено на много характерните за 

периода керамични типове според технологичните белези – т.е. керамиката с излъскана 

повърхност, с графитна и рисувана украса.  

Подобен е подходът на колегата Живков и при изследването на елементите на 

костюма от периода на прехода между двете хилядолетия. Не може да не се отбележи, 

че авторът познава отлично всички типове фибули, включва в каталожната и 

аналитичната част огромен брой материали, но най-вече приносни са някои типове 

изделия, които се изследвани при колегите от Румъния и Сърбия, а сега вече се 

включват в научно обръщение и у нас. Това са важните като хронология фибули с 

лъжичковидна форма, както и някои нови единици на редките у нас фибули тип 

„Йезерине”.  

Отново задълбочено и отлично илюстрирани са следващите елементи на 

културата от дунавските земи на прехода между късножелязната и ранноримската 

епоха – въоръжението, конската амуниция, торевтиката и металните съдове. Сред тези 

материали има и редица импортни стоки, свързани с навлизането на римляните. Тук 

правилният подход чрез подробно анализиране на находките и комплексите, от които 



те произхождат помага на автора да направи едно добро проучване. Това дава и 

предпоставките за установяване на някои контакти и спомага за дефинирането на 

връзките между местните тракийски племена и навлизащите в тази епоха римски 

колонизатори, които в по-голямата си част се основават на образуването на напълно 

нова, силно милитаризирана зона покрай река Дунав. 

Именно този културно-исторически феномен – образуването на Долнодунавския 

лимес на Римската империя – създава много нови измерения на материалната култура, 

която археологията изследва. Този аспект от проучването на колегата Живков е добре 

видим и отлично засегнат в последните четири глави – нумизматичните единици (сред 

които са много важни монетните съкровища и проблема за контрамаркираните монети 

от I в.сл.Хр. в западната част на Долнодунавския лимес), епиграфските паметници и 

изследванията на селищата, светилищата и некрополите. 

Всички проблемни моменти са добре посочени в заключението. В резюмиран 

вид личното ми мнение е, че научната разработка на колегата Владислав Живков е 

дисертабилна, като ясно се откроява огромния труд на автора и неговите сизифовски 

усилия да запълни огромната празнина в нашата наука за периода от края на 

късножелязната до началото на римската епоха в Долнодунавските земи. Резултатите 

постигнати от в дисертацията са удивителни. Дори при високите изисквания и ниво, 

което спазват дисертационните трудове, продуцирани от НАИМ-БАН, може да се 

отбележи, че рядко се създават такива разработки, които да покриват толкова сериозни 

резултати – при това и в трите насоки на изследванията: издирване, орбаботка и 

систематизиране на огромно количество материали – в текстовата част; създаване на 

основна база данни за паметниците от епохата – в пълната каталожна информация, 

илюстративния и графичния дял и накрая, задълбочен анализ и разглеждане на 

културно-историческите процеси на епохата – в последните глави и заключението.  

Може би единствената удачна препоръка в случая с това отлично изследване е, 

че включването в обръщение на толкова много материали и археологически данни дава 

перфектна възможност за една отделна, много задълбочена част, концентрирана изцяло 

върху анализа и даваща опит за разрешаването на голяма част от проблемите на 

епохата на прехода от късножелязната епоха към основаването на Долнодунваския 

лимес на Римската империя в Северна България. Разбира се, това не може да бъде 

пропуск, а само една бъдеща перспектива пред определено силно мотивирания учен, 

успял да създаде и предостави на научната общност такава сериозна изследователска 

работа. 



На базата на изложените до тук факти и констатации бих искал да заява, че 

работата на колегата Владислав Живков Живков 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)” е отлично разработена. Поради това подкрепям 

присъждането на докторанта на научната и образователна степен „доктор”.  

 

 

21.03.2022 г., София                                           

      (доц. д-р Здравко Димитров)   

  

  

 


