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Дисертационният труд се състои от археологически и 

исторически текст с илюстрации. Съдържанието включва въведение, 

три глави с петдесет и два образа, пет карти, осем диаграми, 

заключение, библиография и каталог. 

Дисертацията е обсъдена и предложена за защита на заседание 

на секцията по Антична археология към Археологически институт и 

музей при БАН. 
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Настоящият дисертационен труд има за цел да представи в 

цялостно систематизиран вид наличната към момента и достъпна за 

научна обработка информация за заключващите механизми от 

римската епоха и късната античност от територията на днешна Северна 

България.  

В уводната част са зададени тематичният, хронологичен и 

териториален обхват на темата. Посочени са целта, задачите и 

използваните методи на изследване. Представени са писмени извори от 

античната гръцка и латинска литература, както и библейски текстове, в 

които се споменават по различен повод интересуващите ни артефакти. 

В историографията се обръща внимание на състоянието на 

проучванията в България и други части на Европа. Разгледани са 

разработки, посветени на тази проблематика, в чуждата научна 

литература. Направен е опит да се въведе яснота в терминологията, 

използвана при описанието на различните елементи, съставляващи 

конструкцията на заключващите механизми. 

Първа глава е посветена на възникването и развитието на 

ключалковите механизми в античния свят. Събрана е информация за 

появата на елементите при заключващите системи и от какъв материал 

се изработват през различните епохи. Втората глава е основна за 

дисертацията. В нея се включва археологическата класификация на 

изследвания материал, като се разглеждат обособените технологични 

категории ключалкови механизми. Посочени са основните им съставни 

компоненти с цел изясняване функционалното им използване. В края 

на главата се коментират и някои изводи. В последната трета глава е 

анализирана обобщената информация, която ни дават находките. При 

коментара на символиката, с която са натоварени паметниците, са 
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използвани някои иконографски сведения и регистрираните до 

момента археологичски източници. Картирани са известните 

местонамирания на находките, като е проследено тяхното 

разпространение. Посочени са податките за производствени центрове. 

Направена е статистика, която ни дава количественото съотношение 

между отделните типове и са направени максимални усилия за 

конкретизирането на тяхната хронология. 

В заключението са събрани и обобщени анализите от целия 

текст. 

Kаталогът на дисертацията включва подробно описание на 

находките, наличната информация за тях и техните илюстрации. 

Емпирична база на изследването съставляват 659 находки, 

значителна част от които са издирени от автора в различни музейни 

хранилища и за пръв път стават достояние на научната общественост. 

 

Увод 

Представеният труд е опит да се представят всички известни 

до момента находки по темата и да се анализират данните, отнасящи се 

до тях. По-малката част от включените паметници са открити при 

археологически разкопки и са с относително ясен археологически 

контекст. Повечето са откупки и дарения на музеите в страната. 

Разработката на темата за България е от значение и поради 

факта, че до момента липсват достатъчно публикации на паметници от 

този вид в българската специализирана литература. Материалите по 

темата са пренебрегвани при представянето на археологическите 

обекти и находки. Причината е в проблема с тяхната идентификация, 

интерпретация и до известна степен невъзможността да бъдат 
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използвани като надежден датиращ материал. В това отношение 

изследването на археологическите данни, които дават информация в 

тази насока, е закъсняло. Целесъобразността на подобно изследване 

произхожда от факта, че досега не е бил предприеман опит да се 

издири, събере във възможно най-пълен вид и подложи на комплексен 

критичен анализ и систематизация наличната информация, засягаща 

споменатите находки от разглежданата територия. Успешното 

решаване на поставената изследователска задача би допринесло за 

изучаването на развитието на римската техника, допълвайки нашите 

знания в проучвателската дейност. Проучването би разкрило и нови 

аспекти от бита на местното население през първите векове сл. Хр. 

Териториалният обхват на изследването включва известните 

находки от римската епоха и късната античност на територията на 

днешна Северна България. За земите на север от Хемус е характерно, 

че имат различна политическа и военна история от тази в Тракия при 

установяването на римската власт и след нейното оттегляне от 

територията между Истрос и Балкана. Също така по различен начин 

протича романизацията и урбанизацията по тези земи. Посочените 

хронологически граници на темата (от I – началото на VII в.) 

обхващат периода на трайното установяване на римската култура по 

земите между Истрос и Хемус до изгубването на военния им контрол 

от източноримската власт при поредните фатални варварски 

нашествия. Датировката на изследваните артефакти се вмества в тази 

хронологическа рамка. Политическата ситуация в началото на седмото 

столетие придобива изцяло нов облик, който поставя край на 

късноантичната материална култура. Тогава настъпва и естественият 

времеви завършек на проучването. 
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От днешните български земи са известни множество 

археологически материали, които, разгледани комплексно, могат да 

допринесат за цялостно проучване по темата. Тези паметници са 

материални останки от римската култура. Описани, анализирани и 

сравнени с други артефакти, те подпомагат изучаването на бита, 

социалната и стопанска история на населението, обитавало 

споменатата територия. Също така те са и извор за изследване на някои 

занаяти, свързани с металообработването. 

Ключовете и частите от ключалки като група археологически 

паметници създават известни трудности при опита за хронологичното 

им фиксиране. Това е свързано както с характера на самия изворов 

материал, така и с начина, по който предметите са достигнали до нас. 

Находките биват самостоятелни, като стратиграфското им определяне 

не винаги е точно, и смесени, при което могат да бъдат 

хронологически определени по другите предмети с по-точна 

датировка. Смесените находки дават възможност за комплексно 

изследване за евентуалното наличие на определен хронологически 

спектър от различни форми. Историческата интерпретация на 

откритите предмети е по-добре да се основава на такъв тип находки, 

защото при тях датировката е най-сигурна. За съжаление обаче, по-

голямата част от ключовете и заключващите механизми попадат в 

музеите на страната като случайни, самостоятелни, находки. Затова за 

типовото и хронологическото им определяне са използвани 

многобройни аналогии от съседните земи. Възприемането на 

съдържанието на текста се улеснява от включените илюстрации. 

Целите на представения труд са: този вид археологически 

материал да бъде разпознат, систематизиран и да стане достояние на 
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научната общественост. Доколкото това е възможно, да се даде и по-

пълна характеристика на артефактите. 

За достигането на определените цели, основните задачи които 

бяха поставени са: да се обработи всичкия достъпен материал в 

разглежданата територия от времето на римската власт, за да се 

изгради възможно най-пълна база данни за конкретен анализ на 

материалите по темата; да се разгледат особеностите, свързани с 

тяхното функционално използване; да се изготви статистика, която да 

ни изясни съотношението между различните разновидности; въз 

основа на стратиграфските данни от археологическите проучвания и 

сравнителен анализ на находките да се направи опит за прецизиране 

хронологията на изследвания материал; да се проследи ареала на 

разпространение на този вид паметници и да се направи опит за 

определяне на местни производствени центрове. 

Приложени са обичайните археологически методи на 

изследване: формално-типологичен, сравнителен и картографски. 

Методът на статистическия анализ допълва изводите. 

Настоящото изследване е първи опит да се направи 

систематизация, класификация, датировка и разучаване на 

функционалното използване на ключалковите механизми от 

територията на България. За постигането на целта e предложена 

типология, направена по функционален признак, която отговаря на 

спецификата на предметите. В настоящата работа са разгледани по 

типове ключалките, елементите, използвани за тяхната конструкция и 

ключовете чрез които те са функционирали. По този начин се откроява 

спецификата за всеки тип механизъм. 
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Материалът, събран за нуждите на настоящата разработка, се 

базира почти изключително на непубликувани находки. Находките са 

каталогизирани по типове при опита за тяхната класификация. 

Основният метод на работа, който се използва, е сравнителният анализ 

между сигурно датирани в археологическа среда находки и такива без 

стратиграфски данни. За по-пълноценен анализ е полезно ползването 

на публикувани находки за сравнение от други римски провинции. 

Понеже е немислимо този вид археологически материал да се 

разглежда изолирано в хронологически и териториален аспект от 

останалата част на римската империя, в историческата част на 

изследването се проследява възникването, развитието, употребата и 

историята на заключващите механизми в средиземноморския античен 

свят. Още повече, че генезиса на артефактите е красноречив 

материален израз на културно-икономическите взаимоотношения 

между отделните провинции на огромния римски свят и близките му 

области. 

Структурата на изследването е съобразена със спецификата на 

материала. Някои паметници имат разнообразна украса, но изложената 

типологична схема по никакъв начин не е повлияна от това. За 

улеснение всеки анализиран тип е съпроводен с каталог на находките, 

съобразен с класификацията. В него едновремено е представено 

описание и илюстрация. 

Като първи опит за изследване на тази проблематика, в 

настоящия труд не се претендира за изчерпателност. Той е отворен за 

допълнения, корекции и критика на евентуални недостатъци. С 

натрупването на нови данни по темата, предложената типология 

вероятно ще претърпи промени, но тя ще е началото към изследването 
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на различни въпроси. Тя е средство, чрез което се представя в удобен 

вид информация с надеждата да се решат някои въпроси на 

историческото познание. Авторът се надява да запълни една пролука в 

изследванията на бита в живота на хората през римската епоха и 

късната античност по сегашните земи на България. Изтъкнатите факти 

ни дават основание да смятаме, че подобно проучване е обосновано и 

необходимо. 

 

Извори 

До нас не са достигнали тематични описания на античните 

автори по въпроса относно заключващите устройства. Ние можем да 

черпим сведения за тях по косвен път от старите текстове, в които те се 

споменават във връзка с различни описвани събития. Въпреки 

откъслечните сведения, които те съдържат, можем да придобием 

сравнително реална представа за възникването и усъвършенстването на 

заключващите устройства в древността. Във времето тези устройства 

са натоварени от различните народи и с разнообразна символика в 

техния бит и религии. 

 

Историография 

Направен е преглед на достъпната археологическа литература 

по въпроса. Посочени са публикациите, разглеждащи откритите до 

момента находки въз основа на типологичен и функционален признак, 

както и статии, акцентиращи върху конкретни хронологични групи или 

по-специфични находки. Обобщени са резултатите от изследванията до 

момента на интересуващия ни археологически материал. 
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Първите проучвания на ключалките и ключовете от римската и 

късноантичната епоха в Европа се появяват в края на XIX в. 

Постепенно те надхвърлят рамките на описанията и каталогизирането 

им, за да се стигне до по-цялостното им научно изследване. Работите 

включват предимно находки от западноримските провинции. През 

следващите десетилетия започват и опити за класифицирането им. 

Внимание заслужават освен по-обширните, така и по-малките статии. 

Тези трудове са поставили началото на методическата основа за 

изучаването на подобен вид паметници в Западна Европа. Отличителни 

черти са систематизиране и разработване на типология на находките.  

В Европа още в края на XIX и началото на XX в. са правени 

описи на коментираните в тази работа паметници. През 1895 г. S. 

Müller докладва за находката на седем ключа от Fünen, а през 1905 г. O. 

Montelius – за откритите ключове в Östergötland. Въз основа на 

запазените елементи на ключове и ключалки от разкопките в Saalburg, 

L. Jacobi се опитва да проучи конструкцията на римската ключалка. 

Функциите на различните ключалки са отчасти реконструирани, 

ключовете и ключалките систематизирани, разгледана е хипотетичната 

последователност в развитието им, но абсолютната им хронология не е 

уточнена. В по-старата литература не са коментирани и 

проблематичните типове. Тези въпроси и днес са трудно разрешими. 

Работите на E. Blume от 1912 г. и от 1915 г. вече имат всички белези на 

подробни каталози. По това време е изработен и описът на находките 

от остров Gotland. Систематизция на информацията за „келтските” 

ключалки от римските провинции е извършена от H. Jacobi през 1930 г. 

Следващите каталози се появяват през втората половина на XX в. 

Последвалите открития увеличават броя на находките, но не и 
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типовите вариации. Разпространението на ключовете в Германия е 

проследено от J. Herrmann. Находките от Горна Силезия са 

систематизирани от  K. Godlowski.  Каталозите за Елбската област са 

разработени от  A. Leube и E. Meyer, като са допълнени от H. Stange и 

от M. Becker. Друг регион, разработен в съответeн каталог, е Чехия. 

Покрай изследванието на конструкциите на кутии, открити 

като гробни находки, S. Anger е от първите, който се опитва да 

реконструира и предназначената за тях антична ключалка. Тази 

концепция била възприемана, отхвърляна и потвърждавана през 

следващите няколко десетилетия. По-късно W. Schultz предлага 

възстановка на конструкция за различен тип ключалки от кутии. 

В първите десетилетия на XX в. е обърнато внимание, че през 

римското императорско време в областта на северноевропейския 

варварски свят били прилагани други технически решения при 

конструирането на ключалковия механизъм за кутии. През 70-те и 80-

те години на XX в. се появили нови предложения за начина на 

функциониране на ключалките, поставени на античните кутии и 

сандъчета. През 1986 г. е издадена монография за кутиите и техните 

ключалки, открити в провинция Панония, а през 1997 – и за 

територията на днешна Полша. За този вид археологически паметници 

от територията на съвременна Македония и някои части на бивша 

Югославия преди време са публикувани две кратки статии. 

Досега темата е убягнала от вниманието на български 

изследователи. В публикациите от наши автори ключовете и 

елементите за ключалки само са споменавани откъслечно между 

другите находки и тяхното представяне има предимно констативен 

характер. Включените отделни предмети в публикациите на 
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археологически обекти са без или с недостатъчно описание, без 

размери и подходящи илюстрации. Това много затруднява 

използването им и по-нататъшната работа с тях. 

 

Терминология 

Съществуват много наименования и изрази, свързани с 

ключалките и техните части. Понякога се налага да се избира измежду 

няколко названия. Изпозването на изображенията в работата спомага 

да се направят разграничения между термините. Придържам се към 

разбирането, че описанието на находковия материал трябва да се прави 

по най-краткия и опростен начин. 

В настоящия текст се използват следните термини: 

Ключалка – механично устройство, използвано за 

предотвратяване на отварянето на врата или капак без предвидения 

ключ. Представлява сложна комбинация от технология, проектиране, 

механика и избор на материали за постигане на основната задача – 

движение на резето в отворена или затворена позиция чрез ключа. Най-

важното изискване към нея е тя да не може да се отваря с друг предмет, 

освен с предназначения за нея ключ. Принципът на действие на тези 

механизми е преобразуване на специфичното движение на ключа в 

праволинейно движение на резето. 

Лицева метална пластина на ключалката – осигурява 

защита на елементите на стационарната ключалка от механична 

интервенция и влага от отвън. Бронзовите имат и декоративно 

предназначение – често са украсени и апликирани. 
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Ключ – специално приспособление, чрез което се задейства 

заключващият механизъм (ключалката). Служи за преместването на 

резето от ключалката в заключена или отключена позиция; 

Отключваща част – детайл от ключа с различно 

разпределени по големина, форма и ред зъбци, изграждащи секрета, 

индивидуалността на всеки образец. 

Резе – детайл с различни по форма, разположение и големина 

отвори‚ в които влизат зъбците на ключа. Тази съвкупност 

представлява секрета на бравата. 

Закопчалки – приспособление за метални стационарни 

ключалки. От задната страна на основата на закопчалките има по една 

или две четвъртити халки (примки), които се захващат в ключалката 

чрез промушване през тях на резето и така се осъществява 

заключването. 

Пружина – натегната метална пластинка. Изтласква резето в 

дадена посока при някои типове катинари. При други типове законтря 

заключващата скоба в корпуса и се освобождава чрез съответния ключ. 

При стационарни типове ключалки – притиска застопоряващи резето 

щифчета, за да не може да се манипулира без предвидиния за целта 

ключ. 

Катинар – подвижна ключалка. Състои се от корпус, скоба и 

ключ. Конструкциите на катинарите се основават на същия принцип, 

както на стационарните ключалки. Механизмът е монтиран в метална 

кутия и действа на принципа на ключалката. 

Врати – могат да се разделят на вътрешни, входни и дворни. 

Тези с две крила, които обикновено са дворни, се наричат порти. 
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I. Глава. Възникване на заключващите устройства 

Нуждата от защита на имота и имуществото от грабежи и 

кражби е възникнала заедно с появата на собственост у човека. 

Престъпленията и опитите за противодействие срещу тях съществуват 

през всички епохи. Предпазните похвати, засягащи средствата за живот 

на човека, възникват преди хилядолетия, но заради нетрайността на 

материалите, от които са изработени те, не са оцелели до наши дни. 

Примитивните хора се научили да блокират отворите на пещерите, 

които обитавали, с тежки камъни, за да защитят себе си и своите вещи 

от атаката на зверове и неприятели. Укривали са своите провизии и 

ценности в изкопани в земята дупки, също замаскирани и покрити с 

големи камъни. Използвани са били още хралупите на дърветата и по-

малките пещери като тайни трезори срещу посегателствата на други 

индивиди. Това е най-ранното и ефикасно средство за сигурност. По-

късно, с появата на примитивните колиби, ролята на защитно 

средството играе подвижна врата. Тя е била застопорявана, като е 

захващана чрез въжета, направени от тръстика или влакно. 

Използването на въжета или ремъци за връзване на врати и кутии със 

специални възли е следващата мярка за защита на собствеността у 

хората. С течение на времето върху тях са започнали да се поставят 

печати. Предпазването на вещи по този начин е продължило доста 

дълго и някои го наричат период на “Гордиевия възел”. 

В по-следващ етап застопоряването се осъществявало 

посредством резе, което се втиквало в закрепени на вратата и касата 

скоби. Залостващото устройство за порти са по-масивните дървените 

интериорни греди/резета, които застопоряват крилата. Ранните 

дървени резета показват желанието на вече уседналите хора да 
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разделят вътрешното от външното пространство и да запазят своето 

имущество от грабеж, кражба или от човешкото любопитство. 

За защита на покъщнината първоначално вратите са били 

залоствани само отвътре. Това е технологичен способ за блокиране с 

ограничена функция. По-късно хората са изобретили преместването на 

резето чрез връв, завързана за него, подаваща се отвън през отвор на 

вратата. При издърпването на връвта/ремъка – от единия или другия 

край – резето се е местело в желаната посока. Това се смята за 

старогръцко изобретение. Връвта се е завързвала на таен възел, на 

който е можело да се поставя печат и така собствениците са се 

чувствали донякъде защитени. Най-малкото са можели да разберат 

дали е прониквано в собствеността им. В по-късен етап се появяват и 

метални резета. 

С развитието на инструментите и подобряването на 

обработката на различните производствени материали видовете 

средства за осигуряване на сигурност се увеличават. Постепено се 

подобряват и функциите на съществуващите устройства. Първата 

ключалка била създадена от най-масовия материал, използван от 

човека за технически цели през древността – дървото. Въпросът, къде 

се е случило това, засега остава неразрешен. Вероятно най-ранните 

ключалки са се появили във Вавилон и/или в Египет. При този следващ 

етап на технологично развитие резето се е застопорявало посредством 

запиращи го щифтчета, монтирани в ключалкова кутия, които падали 

от собствената си тежест отвесно в специални каналчета на резето. 

Тези запиращи щифтчета можели да се извадят от това положение само 

посредством вкаран странично в ключалката ключ. Затова направеният 

от кост или твърдо дърво ключ имал издатъци, подобни на зъби на 
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гребен, като тяхната височина се определяла от това, колко дълбоко 

навлизали запиращите щифтчета в резето. След като посредством 

ключа се повдигнели запиращите щифтчета, резето вече можело да се 

извади с другата ръка от закрепената върху касата на вратата скоба и 

вратата, висяща на дървени панти или на кожени ремъци се отваряла. 

Тъй като такова заключване масово се е използвало в древен Египет, 

някои автори смятат, че тази конструкция е изобретена там и затова я 

наричат „египетска ключалка”. В същото време находки от други 

райони показват, че тази ключалка е съществувала на различни места 

по света в продължение на много време. В това може да се види 

тенденция, че дадено откритие не служи на отделна култура или народ, 

а на цялото човечество. Използваната в Елада по-късна ключалка, 

паралелно с вече разгледаната конструкция, е наречена „лаконска 

ключалка”. Това наименование е известно от литературните извори. Тя 

била първата, при която отключващото средство – ключът извършвал 

въртеливо движение. Той се промушвал през кръгъл отвор на вратата 

над резето и при това движение достигал до съответното положение, 

при което със свободния си край се зацепвал в зъбците на резето и при 

завъртане го избутвал в заключено или отключено положение. 

Ключовете били големи, защото сигурността на лаконската ключалка 

била толкова по-голяма, колкото по-високо над резето, което не се 

вижда отвън, бил отвора за тях. В някои случаи ключът служел само за 

отместване на резето, докато наместването му продължавало да се 

осъществява посредством ремък, който бил захванат за него и бил 

прекаран навън през съответния отвор на вратата.  

Когато хората започнали да използват желязото, те 

видоизменили въпросния принцип на египетската ключалка. Римските 
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инжинери модернизират ключалковите механизми като заменят  

дървените части с метални. Задачата залостващите резето запиращи 

падащи щифтчета да се отлостят през вратата можела да се реши вече с 

помощта на метален ключ с различен секрет. При друга разновидност 

на тези ключалки металните ключове се намествали направо в резето и 

то е отмествано директно чрез тях, като се е използвала само една ръка. 

Tази конструкция продължава да се използва и през римско време. 

Римляните развиват ключалката в сложен механизъм и създават 

различни типове. Римските инженери демонстрират невиждани до 

момента в историята технически умения. Ранните римски ключове 

притежават определена техническа изтънченост и елегантност. Финият 

ковач още от много отдавна се е причислявал към съсловието на 

ключарите. Той произвежда ключове, ключалки, резета, панти и 

обковки. Красиво изработената ключалка, технически съвършена и 

принадлежащият към нея ключ са естетически и целесъобразни 

предмети. Някои от тях са шедьоври  на прецизната изработка и 

дизайн. Металообработването е бил трудоемък и скъп процес. 

Производството на тези артикули се е осъществявало от 

занаятчийските гилдии. Предпочитаният метал за производството на 

малките артефакти по онова време е бронза. Леенето и обработката на 

бронза е широко практикувано в античния свят. Вероятно тези 

продукти за сигурност са достъпни само на тогавашния елит. По-

бедните са продължили да използват дървени ключалки, които са по-

евтини и лесни за ремонт или подмяна. 

Част от ключалките и ключовете са използвани за реликварии, 

малки и големи сандъчета, в които са се съхранявали пари, бижута, 

козметика, лекарства, парфюмерия и всякакви цености, а и някои 
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шкафове от домашното обзавеждане също са били заключвани. В 

определени ситуации използването само на заключващите механизми 

не е било практично и хората от всички слоеве на обществото са 

продължили да използват и друг метод за контрол – печатите. Те са 

използвани като допълнение към ключалките и отделно. При 

принасяне на писма и товари в торби от кожа или плат – в частния 

живот, за държавни, търговски или военни нужди – пратките са били 

маркирани с печати. Това предотвратява нежелан или таен достъп до 

съдържанието на пратката, като санкциите са били твърде тежки. В 

домовете на фамилии с много прислужници печатите специално са 

били използвани за защита на килери, шкафове, чували със зърно и 

съдове с вино. Като надеждна охранителна мярка и знак за 

автентичност, печатите са се използвали и за правните документи, а 

също така са потвърждавали волята на завещанието. Според 

обществената, държавната и религиозната йерархия подпечатването е 

било различно – използвани са керамични, восъчни, оловни, сребърни 

и златни пломби. Ключалките по сандъци или врати също могат да 

бъдат обект на взлом, но и те, както печатите могат да служат като 

предупреждение. За римския гражданин домът е свят и неприкосновен. 

Благодарение на археологическите проучвания в Помпей и Херкулан, 

където са разкрити запазени квартали, можем да придобием реална 

представа за ежедневния живот. За обзавеждане жителите са 

използвали шкафове и сандъци, където са съхранявали вещите си. 

Проектирането и украсата на мебелите се определя от актуалната в 

момента мода. Много от сандъците, украсени с рисунки и резба, са 

били снабдени с ключалки. Скриновете са служели и за килери. Там са 

съхранявани дрехи, домакински съдове, бижута и други цености. 
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Всеобщото използване на ключалките през римската епоха 

намалило значението на  ключовете като престижна вещ и постепенно 

хората се наситили на прекалената им големина. В резултат от 

използването на металите, римските конструктори на ключалки вече 

били в състояние да направят всички елементи на ключалката, 

включително и ключа, във възможно най-малките размери за 

съответното техническо ниво. Втъкването на изработените от метал 

запиращи щифтчета се контролирало от вградена метална пружина. 

Както ключалката, така и ключът се трансформирали така, че 

металният ключ, служел и като ръкохватка за плъзгащото движение. 

Въпреки че основният принцип е същият, новото ниво на техниката е 

довело до едно значително развитие при римската ключалка. 

Използването на леярския способ с помощта на „изгубени” 

восъчни модели (такива, които се използват само веднъж) позволило 

на римските занаятчии да постигнат формено разнообразие на издатъка 

на ключа, предназначен за отключването, тоест да постигнат голям 

брой вариации на ключове, които дори и от гледна точка на днешното 

ниво на техниката са забележителни. Ясно е, че новите римски леярски 

методи дали ново поле за изява на човешкия творчески дух. 

Възникнали модни стилове. Пръстенът и  дръжката на ключа 

придобивали най-разнообразни форми. Появили се дори ключове, 

които можели да се носят на ръката като пръстени. 

Ключалката, отключвана чрез въртеливо движение на ключа, 

изместила старите конструкции със запиращите щифтчета. От технико-

историческа гледна точка тя е подобна на лаконската ключалка, защото 

по конструктивни причини за изваждането на езичето от заключено 

положение имало нужда от въртящ се ключ. Някой гениален 
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производител на ключалки от миналото, открил, че може да постави 

препятствия по посоката на движение на ключа и така да направи 

конструкцията по-сигурна и надеждна. Само оригиналният ключ може 

да премине между препятствията. Заключващият механизъм се 

превръща в система от координирани механични части, които съставят 

операционната ефикасност на ключалката. На мястото на падащите 

щифтчета, служещи за недопускане на неподходящия ключ, тук в 

областта на въртене на ключето с езиче трябвало да се вграждат 

приспособления за затрудняване на отключването. За решаването на 

тази задача през средновековието възникнали пръстените, гарнитурите 

и така наречените ключалкови приспособления в изключително 

разнообразни форми. Те били групирани и закрепени около отвора и 

съответно обусловили появата на приличащите на филигран прорези 

на езичето на ключа във вид на кръст, звезда или меандър, както и 

разнообразни комбинации между тези форми. Изкусността на 

занаятчиите, оригиналността и отговорността към професията родили 

творения, които изглеждат непонятни за съвременния човек. Като цяло 

може да се каже, че се натъкваме на една изтънченост, рафинираност и 

одухотвореност на света от форми. Ключът най-съзнателно е 

превърнат в самостоятелен предмет на изкуството. Богатството от 

форми често се развива до екстремност. Във всички епохи се срещат 

превъзходни занаятчии и съответно красиви произведения на техния 

труд. 

Не само конструкцията характеризирала началото на ново 

мислене и усещане, но и външното оформление на ключалките. В 

римско императорско време оригиналността и художественото 

майсторство се проявявали в оформлението на ключовете и лицевата 
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пластина на ключалките. Металната пластина върху заключващия 

механизъм се превърнала в декоративен елемент от вратата или 

сандъчето, където е използвана. 

Хората през древността са използвали специални помещения с 

тежки врати в които са съхранявали ценностите си. Като защитата 

против пожар и взлом тези врати или сандъци са били направени от 

извънредно твърдо дърво и допълнително са обковани с бронзови или 

железни ленти. Използвани са и изцяло бронзови или железни врати и 

прагове. 

Човешкото въображение е повлияло появата и на катинари – 

подвижни ключалки. Те се свързват най-вече с номадски живеещите 

народи, които ги създали, за да опазят своето подвижно имущество. 

Конструкциите на катинарите се основават на същия конструктивен 

принцип, както на стационарните ключалки. Поради тяхната проста 

практическа функция, при катинарите от тяхното възникване се 

развива базисна ключалкова схема, състояща се от корпус, скоба и 

ключ. Във времето настъпват промени в дизайна. Те са сравнително 

малки, удобни за използване и по-евтини поради сравнително не 

толкова сложния им механизъм. Както при много други предмети на 

бита, те са възникнали когато се е появила нуждата от тях. 

 

II. Глава. Класификация 

Познатите ни ключалки, техните елементи и ключовете, 

предназначени за тях позволяват да се направи опит за тяхното 

класифициране. Има ключове, чието причисляване към даден вариант 

ключалка е проблематично. Причината за това е, че ключовете се 

намират много по-често, отколкото ключалките и много рядко в 
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комплект. Някои от тях са с такава форма, че трудно може да се 

определи за каква точно ключалка са били предназначени. Бъдещите 

археологически находки може би ще направят известни нови варианти 

заключващи механизми. 

Използвани са били три групи ключалки, разделени според 

материала, от който са изработени: дървени – за дървени или метални 

ключове; дървени с метални елементи – за метални ключове и метални 

– за метални (включително и биметални) ключове. Катинарите и 

ключовете за тях са изработвани само от метал – бронз или желязо и се 

отнасят към трета група. Групите маркират вида материал, но нямат 

отношение към типа на ключалките. 

Избраният в настоящата работа признак за определянето на 

типовете ключалки е функционалният – начинът им на действие, 

според различните конструктивни изпълнения. Вариантите показват 

разнообразието при механизма в рамката на на даден тип – различията 

при броя и изработката на отделните елементи. Вариациите 

конкретизират различия във формата или разликата в художественото 

оформление на някои елементи и ключове. Те са маркирани в каталога 

за по-добра нагледност при подредбата на находките, но не влияят на 

устройството на механизма в съответния тип. Вариациите са 

разграничени в каталога чрез съответното название на спецификата в 

оформлението на съответния предмет. Ключалката и нейният ключ 

образуват техническото единство на механизма. 

Типът е водещ в класификацията и се обозначава с главна 

буква (А–Г). В този труд са установени четири типа ключалки. Всички, 

отключвани с две ръце, са тип „А”, независимо от коя група са (от 

какъв материал са изработени). Ключалките, отключвани с ключове, 
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действащи чрез плъзгане (независимо от какъв материал са 

изработени), са тип „Б”. Тип „В” са ключалките, отключвани с ключ 

чрез избутване на зстопоряващите щифчета. Тези от последния тип „Г” 

действат чрез завъртане на ключа. Последните три типа могат да бъдат 

както стационарни, така и преносими  ключалки (катинари). За да се 

конкретизира на някои места в текста тази тяхна принадлежност – за 

по-голяма информативност  се използват индексите „с” и „п” за 

„стационарни” и „подвижни/преносими” ключалки. 

С малки букви (а–в) са посочени вариантите на даден тип. В 

типологията като пример са включени и някои ключалки, за които има 

косвени данни, че са съществували през римската епоха, а не са 

откривани по археологически път на територията на днешна България. 

Като средство за защита от престъпници са разработени с 

течение на времето различни ключалки. Разнообразието им се 

определя от различната конструкция на заключващия механизъм. 

Секретите при ключовете и механизмите са подсигурявали 

индивидуалността на ключалката. Изобретателните майстори-ключари 

изработвали такива модификации, че поради сложната за онова време 

конструкция, ключалките не можели да се отключват без съответния 

ключ. Начините за увеличаване сигурността на ключалката са чрез 

усложняване на нейната система и вграждане на повече елементи, 

които оказват влияние при нейното отключване. 

 

III. Глава. Характеристика на археологическите находки 

Ключът като функционален предмет е натоварен със 

значителна символика в античната митология и различните религии, 

както можем да видим в изворите. Различни божества държат ключа 
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към различни природни явления. Освен от изворите за символичното 

въздействие на ключа можем да съдим и по някои древни изображения. 

Известен е египетски ковчег, на който е изрисуван египетския бог Бес, 

държащ в лявата си ръка ключа за долния свят. Във Вавилон богът на 

слънцето е изобразяван с ключ в ръка, с който отключва небесните 

порти. На статуи, Митра Кронос е представен с по един ключ във всяка 

ръка като монарх на небесата, чиито портал отваря. 

Храмовите ключове, носени от жреците и жриците като негови 

пазители, са били знак за достойнство. В други случаи това е символ на 

статуса, който доказвал, че човекът, който го носи, има важни неща за 

пазене. Познати са гръцки и римски изображения на хора, носещи 

големи ключове през рамо или в ръка. Те илюстрират ролята на ключа 

като маркер на значимост на притежателя му и стремежът му към 

социална изява на това свое качество.  

В някои части на Европа жената символично притежава ключа 

на домакинството и отговаря за съкровищата на семейството. Ключът й 

се предава по време на брачната церемония като символ на дома и 

любовта. 

Появилият се ключ с езиче, във формата, в която е популярен и 

днес, в ранните времена на европейската култура бил приеман като 

символ на правото. Ключът се превърнал във важен предмет с 

разнообразно значение, в резултат от което започва все по-пищното му 

оформяне. 

Най-популярните мотиви и особености на култовата пластика 

се пренасят и в декоративно-приложната пластика. Образите на 

различни божества се използват (повлияни от римската мода) за украса 

на предмети от бита – метални апликации, обкови и детайли към 
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ключалки. Фигуралните закопчалки представляват пластични 

изображения на различни божества. Най-разпространени при нашите 

находки са изображенията на Афродита, Херми и по-рядко Сатири. 

Според известните местонамирания на отделните групи 

находки и техни аналози в този труд се прави опит да се конкретизират 

техните датировки. 

Единият от Т-образните ключове в каталога е открит в 

западната част на крепостта Абритус, датирана IV – VI в. 

Непосредствено източно от нея се локализира канабно селище от 

първата половина на I – IV(?) в. Според оформлението си тези ключове 

са идентични на други ключове от римска вила в Интерциза от I – II в. 

и от римската крепост Augsburg-Oberhausen (Германия). Според тези 

данни най-общо можем да ги датираме в периода II – IV в. 

За датировка на досега откритите находки от ключовете с 

усложнена L-образна форма с известно местонамиране можем да 

посочим края на II – средата на III в. 

Ключовете с дълги странично издадени зъби според 

археологическата среда, в която са открити, най-общо можем да 

отнесем към II – V в. 

Стационарни метални ключалки и катинари тип „Б” според 

археологическата среда и множество аналози от други краища на 

империята се датират от около средата на I в. – IV в. 

За стационарните ключалки тип „В” археологическата 

датировка е много обща в широки хронологически граници. Най-

приемлива е сигурната среда от проучванията в Коринт – III – IV в. На 
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територията катинарите от този тип досега са откривани в контекста на 

обекти, от който съдим че са с датировка VI в. 

Стационарните метални ключалки и катинари тип „Г”, 

възникнали през I в., с множество усъвършенствания се използват и до 

днес. Находките от ареала на изследваната територия най-общо можем 

да отнесем към II – VI в. 

Данните от местонамирането на различните типове находки ни 

дават информация за ареала на тяхното разпространение и 

статистическото съотношение между тях по райони. 

Информация за местонамирането на някои от случайните 

находки (които не са от археологически разкопки) е ползвана от 

инвентарните книги на музеите. Тя е предоставена от приносителите на 

находките и към нея трябва да се подхожда критично. За районите, от 

които не се знае точно в коя местност на землището са открити 

находките, се споменават известните досега данни за съществуването 

на археологически обекти от римската и късноантичната епоха. За 

публикуваните археологически обекти, в които са намирани 

интересуващите ни паметници, е направен опит да се събере и цитира 

достъпната литература, в която е посочена датировка на културните 

пластове. Находките без по-точно известно местонамиране не са 

включени в тази глава. Известните римски градове и селища, в които 

са открити артефактите, са изброени от изток на запад. За целите на 

настоящето изследване точното фиксиране на границите на градските 

територии с различен статут през Принципата и Домината не е 

приоритет. Съвременните селища, в районите на които също са 

открити паметници, са изброени според римските градски територии. 

На места, където границите не са сигурни, те са определени условно. 
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Чрез картирането се откроява по-ясно пространственото разпределение 

на различните типове археологически паметници. Където те са 

обособени териториално, има възможност да се коментира тяхното 

разпространение и производствените им центрове. 

Най-достоверни податки за производствена дейност на този 

вид артикули имаме за производствения център край Павликени и 

крепостта край Габрово. 

Археологическият обект  край Павликени е определен като 

керамичен производствен център. Съществуването на огромен брой 

метални находки от ключове и части от ключалки поствя някои 

въпроси относно производствените дейности там. Докато не се 

обработи напълно документацията от археологическите разкопки, за 

предназначението му не може да се гадае. Толкова голям брой и то 

различни разновидности метални изделия от този вид едва ли са били 

използвани за местна употреба, даже и вратите на всички помещения 

да са били заключвани. За обекта вече има направено изчерпателно 

изследване върху производството на фибули, включително и голям 

процент железни. Явно става дума за по-всеобхватен производствен 

център, а не само за грънчарски. Също така има съмнения и за 

съществуването на скулптурно ателие и за изработка на художествен 

бронз тук. Освен за селище, има данни и за търговско помещение или 

работилница под северозападната част на съвременния гр. Павликени, 

както и за некропол. За сравнение, в местността където е разкрит 

съседния керамичен производствен център край с. Хотница са открити 

само два ключа, а край с. Бутово засега нито един. 

В крепостта край Габрово пък са открити голямо количество 

находки от една разновидност. Едва ли тези катинари са служели само 
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за задоволяване на местните нужди. Възможно е да е съществувала 

работилница за тяхното изработване, тъй като е имало железодобив и 

леярство в крепостта. Вероятно с част от тази продукция се е 

търгувало. Досега в укрепеното селище вече е идентифицирана 

работилницa за стъкло, предполага се също и съществуването на такава 

за обработка на кост. 

Изследванията в Никополис ад Иструм показват наличието на 

цветна и черна металургия, но нямаме преки данни за производството 

на артикули – обект на настоящето изследване. За Ятрус има изказано 

мнение за производството на ключалки поради наличието на открити 

полуфабрикати. В района на Абритус и по-малко около Монтана са 

съсредоточени находките на ключове с Т-образна и с усложнена L-

образна форма – което предполага локално производство за типа 

заключващи механизми, които те обслужват. В тези райони са открити 

много различни по предназначение железни инструменти и други 

метални предмети, което също навежда на мисълта за производствена 

дейност. 

При находките от тип „Б”, които са най-многобройни както в 

нашите земи, така и на територията на цялата римска империя, също се 

срещат полуфабрикати. Това ни навежда на мисълта, че част от тях 

също са произвеждани тук, още повече, че това е и най-масово 

използваният тип. 

Вероятно майстори с различни специалности са изработвали 

отделните елементи на ключалките: леяри – бронзовите части и 

цизелирането на пластичните обеми; шлосери – механизмите; ковачи – 

железните ключове и различните детайли. Някои от майсторите е 

възможно да са част от многото преселници, които се заселват в Мизия 
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и Тракия от други части на империята през античността. Ключалковите 

механизми свидетелстват за изключителните технически възможности 

на римските специалисти. Точността, с която са изпълнени всички 

детайли, показва тяхната прецизност и находчивост. 

Статистиката е направена по броя на каталожните номера. Не 

са взети под внимание само закопчалките, които могат да бъдат 

елементи за ключалка от два или три различни типа. Проследено е 

съотношението между стационарните ключалки и катинарите в 

отделните типовете, където са представени и двете разновидности. От 

друга страна се разглежда и съотношението между различните типове. 

От тип „А” разполагаме само с ключове и от него имаме най-

малко находки спрямо другите типове. Този тип се състои само от 

стационарни ключалки и не е изразен при катинарите. Най-

многобройни находки имаме от от тип „Б”, като разполагаме само с 

един катинар. На фона на многобройните находки от стационарни 

ключалки, в процентно отношение на катинара се пада по-малко от 

процент. При тип „В” катинарите са осезаемо повече от стационарните 

ключалки и в съотношение с катинарите от другите типове също са 

най-многобройни. Тип „Г” показва средни стойности в процентно 

отношение в сравнение с другите типове както при стационарните 

ключалки, така и при катинарите. В самия тип стационарните 

ключалки са повече от катинарите. 

Най-много находки като стационарни ключалки и като цяло 

имаме при тип „Б”. Най-много находки на катинари имаме при тип 

„В”, който със стационарните е на второ място по брой образци. Като 

брой поотделно на стационарните ключалки и на катинарите тип „Г” е 



 31 

на второ място, но според общия им брой е на трето място. Най-

малоброен е тип „А”. 

 

Заключение 

Настоящето изследване проследява възникването, 

разпространението и използването на различните ключалкови 

механизми и ключове през етапите на тяхното развитие. Изтъкнато е 

наличието на приемственост между заключващите системи от тяхното 

възникване до средновековието. 

За каталога е използван наличният публикуван и достъпния 

непубликуван материал. Направена е класификация, при която е 

ползван опита от разработки в тази насока за други други части на 

някогашната римска империя. Тя е съобразена с особеностите на 

местните находки и начина, по който са попаднали в музейните 

фондове. Някои от типовете механизми се оформят в своя оптимален 

вид още преди римската епоха. Коментирана е връзката между 

етнокултурните традиции и влиянието на някои райони на античния 

свят върху този вид находки. Ключовете са обсъдени и с оглед на 

тяхната символика и семантика. Постигнатите резултати отговарят на 

поставените задачи и оправдават нуждата от подобен род изследване. 

При всяко едно изследване са важни находките, открити в ясна 

археологическа среда – на места, обитавани от хората и от 

некрополите. Благодарение на тях може да се направи по-прецизна 

датировка и да се изясни ареалът на разпространение и евентуално 

центровете на производство. В някои части от изследваната територия 

не са регистрирани находки поради приоритетите в издирвателната 

дейност на музеите, поради липса на такава или поради различния 
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интензитет на археологическите проучвания в различните райони в 

страната. Някои находки, съдържащи интересуващите ни артефакти, са 

смесени и са били укрити (като съкровища) при опасност от 

неприятелски нападения. Такива са например находките от с. Осенец и 

с. Липник, Разградско. За подпомагане датирането на отделните типове 

в работата е използван сравнителният метод, тъй като повечето 

находки са случайни или с недобре изяснена стратиграфия. Поради 

тази причина са търсени паралели от другите краища на римската 

империя. 

Чрез картирането се откроява по-ясно пространственото 

разпределение на различните типове археологически паметници. 

Където те са обособени териториално, има възможност да се 

коментира тяхното разпространение и евентуалното наличие на местни 

производствени центрове. 

За обобщаване на данните и изводите е използван 

статистическият метод. Данните са представени във вид на диаграми. 

Проследено е съотношението между стационарните ключалки и 

катинарите в отделните типове, като са представени и двете 

разновидности. Също така е изследвана и честотата на срещане на 

всеки тип спрямо останалите. Статистическата обработка на находките 

помага за определянето на производствените традиции, характерни за 

дадена област. 

Трудно е да се определи произходът на някои от находки – кои 

от тях са местно производство, кои са попаднали със заселническите 

вълни по нашите земи и кои постъпват тук по пътя на търговския 

обмен. 
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Най-достоверни податки за производствена дейност имаме за 

центъра край Павликени и за крепостта край Габрово. Данни за местно 

металообработване има отново за крепостта край Габрово и за 

Никополис ад Иструм. За Ятрус има изказано мнение за 

производството на ключалки, поради наличието на полуфабрикати. 

Някои находки, включени в каталога, също представляват 

полуфабрикати. Това ни навежда на мисълта, че част от тях също са 

произвеждани тук, още повече, че те принадлежат към най-масово 

използваните типове. Находки от определена разновидност ключове (с 

Т-образна и усложнена L-образна форма) са концентрирани главно 

около Абритус и по-малко около Монтана. Това предполага местен 

производствен център за типа заключващи механизми, които те 

обслужват. В тези райони са открити много различни по 

предназначение железни инструменти и други метални предмети, 

което също навежда на мисълта за производствена дейност на 

майстори-ковачи и металурзи. 

Вероятно майстори с различни специалности са изработвали 

отделните елементи на ключалките. Някои от тях е възможно да са 

част от многобройните преселници, които се заселват в Мизия и 

Тракия от други части на империята по различно време през 

античността. Ключалковите механизми свидетелстват за 

изключителните технически възможности на римските специалисти. 

Точността, с която са изпълнени всички детайли, показва прецизността 

и находчивостта на техните автори. 

Много от известните гръцки божества са натоварени да 

отговарят за различните явления във вселената и природата. Като 
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нейни пазители те съхраняват поверените им ключове, с които 

изпълняват своята роля. 

От изворите съдим, че ключът е натоварен със значителна 

символика в античната митология и различните религии. Информация 

за символичното въздействие на ключа получаваме и от 

иконографските данни. Храмовите ключове, носени от жреците и 

жриците, като негови пазители, са били знак за достойнство. В други 

случаи това е символ на статуса, който доказвал, че човекът, който го 

носи, има важни неща за пазене. Така ключовете са били и символ на 

социална изява и значимост на притежателя им. Ключът и ключалката 

са в непосредствена формална връзка с вратата и съответно с 

постройката. Портата и вратата към имота делят пространството на 

усвоено и неусвоено. Ключът символизира желанието за 

неприкосновеност не само на собствените вещи, но и на личния живот 

и сигурност. 

Римската епоха в днешните български земи се характеризира с 

голяма динамичност на обществено-икономическите процеси. 

Възникналата култура на дадена територия е свързана с нейното 

политическо развитие. Образуването на римските провинции се 

предхожда от римското икономическо влияние в тази територия и 

военна интервенция. Включването на Мизия и Тракия в Римската 

империя води до трайно и повсеместно проникване на нова култура по 

тези земи. Основна причина за това явление е урбанизацията на 

територията, извършена по римски модел. В историята на тракийските 

земи периодът на римското владичество е преломен за развитието на 

материалния и духовен живот. В рамките на Римската империя 

Балканите стават част от обширен пазар, където свободно се 
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придвижва различно по етнически състав население и търговци 

разпространяват стоки от големите производствени центрове на 

средиземноморския свят. Чрез тях безпрепятствано до вътрешността на 

Балканския полуостров достигат технологии, идеи и влияния. 

Градската култура се развива бурно, следвайки римския модел. 

Населението там вече има завишени критерии към достигащите до 

него стоки, които се внасят или се изработват в местни ателиета. Сред 

все по-ценените в домовете предмети са тези, които дават защита и 

сигурност. Този вид паметници ни предоставят ценни сведения за 

развитието на стопанския и културен живот. В завладените земи се 

отварят възможности за римското цивилизационно влияние, което се 

отразява върху всички сфери на духовния живот и материалния бит. 

Улеснява се търговският обмен, безприпятствено проникват нови 

технологии и естетически възприятия. След установяването на 

римската власт се правят промени в организацията на различните 

производства. Римската администрация, установила се в тракийските 

земи, е носител на нов манталитет и култура, които бързо започват да 

се възпроизвеждат от местния елит. Тракийските земи стават част от 

културния конгломерат на Римската империя и имат възможността да 

възприемат неговите високи достижения. Тези процеси намират ясно 

отражение в материалната култура на местното население. 

Трансформацията първо е на елитарно ниво. Употребата на луксозни 

изделия показва вкусовете и повишените изисквания на потребителя, 

формирани под прякото влияние на римския търговски внос. Появяват 

се произведения с умело изработена декорация, чрез различни 

технически способи. Някои разновидности от тях са засегнати в 
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настоящето изследване и биха могли да бъдат разглеждани като 

предмети на изкуството. 

Засягането на темата в изследването на античното общество 

определя значението й в рамките на социалния живот от гледна точка 

на жизнения стандарт. Ключалките са били необходими за 

допринасянето към сигурността на растящата собственост у хората, за 

да остане непокътната от нерегламентирани посегателства. Ключарите 

проектират бравите, чиято цена и надежност е свързана със стойността 

на това, което те защитават. Ключалковият механизъм може да бъде 

обект на взлом, но той като печатите служи в повечето случаи по-скоро 

като предупреждение. Част от ключалките и ключовете са използвани 

за реликварии, малки и големи сандъчета, в които са се съхранявали 

пари, бижута, козметика, лекарства, парфюмерия и всякакви цености, а 

и някои мебели от домашното обзавеждане също са били заключвани 

по този начин. 

Историята на ключалките, по отношение на 

последователността и взаимното преплитане на всички конструкции, 

показва същата тенденция, както за цялостното развитие в 

заобикалящата ни среда и културата – тенденцията към постоянно 

нарастващо усложняване на живота. Напълно естествено е не само 

нивото на техниката постоянно да се повишава, а и да се разширяват и 

взаимно да се пресичат различните области на познанието. Човешките 

технически творения били обусловени от занаятчийската техника и 

техен носител били майсторските познания, и практическите ръчни и 

художествени умения. С организацията на производството са се 

занимавали занаятчийските колегии. Историята на заключващите 

механизми е в тясна връзка с материалните възможности, 
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инструментариума за изработването им и културата на фона на 

определено време. 

Детайлизираният анализ показа, че този вид паметници са 

били в масова употреба още от дълбока древност. Въз основа на 

представената обработка на тази категория находки стана възможно да 

изведем някои важни заключения: 

– Съществуват достатъчно типове и варианти на ключалките и 

ключовете, за да можем да направим една универсална класификация. 

– В повечето случаи разграничените типове и техните 

варианти не представляват добро средство за точна датировка на 

находковите комплекси, в които са намерени. Ситуацията, в която 

често се откриват, затруднява тяхната интерпретация. Те обаче 

повзоляват значително да се ограничат хронологичните рамки, ако в 

тези комплекси липсват характерните за дадена фаза находки. 

– Съставеният каталог сам по себе си е приносен и 

представлява основа за по-нататъшна дискусия относно различията в 

заключващите механизми спрямо другите части на римската империя и 

култури извън нея. 

Една от задачите на това археологическо и историческо 

изложение върху едни от най-старите битови предмети, е да допринесе 

малко и за персонификацията на техниката. Настоящата разработка не 

изчерпва проблема, особено в териториален обхват. Добре е поне да 

бъдат публикувани находките от този вид, открити в други провинции 

на Източните Балкани. Въз основа на проведеното проучване може да 

възникват нови въпроси по темата. Нормално е да се предприемат и 

нови опити в тази насока, които трябва да допълнят и дори да 

верифицират създадените по-стари типологии. Очаквам тази работа да 
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стимулира бъдещи проучвания по темата в исторически и 

технологичен аспект. 

Внимателният изследвач съобразно своите научни интереси би 

извлякъл, извън засегнатите в коментара, още нови данни за науката. 

Допускам, че настоящата сбирка от находки ще допринесе за 

обогатяването на знанията ни за миналото на нашите земи и ще 

подтикне науката напред. 
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Справка за научните приноси в дисертационния труд 

 

1. Дисертационият труд е пръв опит за цялостно издирване, 

идентификация и анализ на заключващите механизми от земите на 

съвременна Северна България, за периода I – началото на VII в. 

2. Въвежда се в пълноценно научно обръщение изобилен и 

несправедливо пренебрегван досега археологически материал, който за 

първи път става достояние на научната общественост. 

3. Предложената систематизация на материала представлява 

многоаспектен анализ и синтез, подчинен на конкретни 

изследователски задачи, формулирани и реализирани от автора. 

4. Събрани са всички известни писмени извори, в които се 

споменават артефактите, отнасящи се към темата. Проследяват се в 

хронологичен аспект появата и усъвършенстването на различните 

устройства за защита на дома и имуществото. 

5. Разработена е класификация на отделните типове находки, 

която по същество е отворена за допълване. Изяснява се 

функционалната специфика на отделните типове механизми и се 

уточнява хронологическото им определяне. 

6. Темата има пряко отношение и допринася за изучаването на 

бита, социалната и стопанска история, а отчасти – и за етническия 

облик на населението в разглежданата територия. 

7. Проследява се ареалът на разпространение и се прави опит 

за разпознаване на местни производства. 
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