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СПРАВКА ЗА ПРИНОСИТЕ 

на Стела Дончева 

 

Проучванията ми са насочени основно в две направления. Първото от тях е 

свързано със средновековната култова архитектура през епохата на ранното 

средновековие, а второто – с производството на художествен метал.  

Конкретно изследванията в областта на архитектурата и строителството са 

свързани с генезиса и развитието на отделните архитектурни типове и с метричните 

зависимости при проектирането и трасирането на църковните постройки. Резултатите 

се базират на практическата геометрия (ирационалните отношения) и елементарната 

аритметика (простите числови отношения) в историята на архитектурната практика. 

Тяхното съчетание изгражда стройна и теоретично доказана система, с помощта на 

която се оразмерява всеки един достигнал до нас план на базилика или кръстокуполна 

църква. В процеса на работа съм достигнала до създаването на обемно-пространствена 

възстановка на дадената постройка, която е подчинена и обвързана със зависимостите в 

нейния план. С помощта на създадената геометрично-аритметична система съм 

направила оразмерявания и графични възстановки на почти всички базиликални и 

кръстокуполни храмове от ранното българско средновековие. Резултатите са обобщени 

в две монографични изследвания.  

В полезрението ми попадат и някои по-ранни християнски постройки 

(базилики и мартирии) не само по отношение на изграждането на композицията, но и 

във връзка с развитието на християнския култ през разглеждания период. Интересът ми 

към богослужебната практика и обвързаността й с композицията на постройката, 

намира израз в проучването на храмовете от Първото българско царство. На връзката 

между произход на архитектурния тип и богослужебната практика е отделено 

специално внимание не само в споменатите монографични изследвания, но и в немалко 

отделни публикации по темата. 

Второто тематично ниво, към което е насочено вниманието ми е 

производството на художествен метал през ранното българско средновековие. Той се 

основава на резултатите от дългогодишното археологическото проучване на един от 

първите известни центрове за производство на металопластика в околностите на 

столицата Преслав – този при Новосел, Шуменско. Едновременно с това започнаха и 

моите самостоятелни разкопки на втория център за художествен метал при Златар, 
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Преславско. Многобройните находки и регистрираните комплекси с по няколко 

ателиета спряха вниманието ми към отделните етапи на производство, неговата 

организация, практическото изпълнение и реализация на готовата продукция. Във 

връзка с това се изследваха и много други паметници и отделни пособия за 

производство, които дават информация за същността на самия процес. Едновременно с 

проучването на технологията за изготвянето на предмети на дребната пластика обърнах 

внимание и на връзките и влиянията от близки и по-далечени култури, чиято проява се 

наблюдава в някои форми и декоративни елементи. Изводите и разсъжденията от 

всички тези наблюдения са изложени в настоящия хабилитационен труд, в който е 

разгледана технологията на производство и добитите от него изделия.   

Дòсега с богатия фонд на Средновековния отдел при РИМ-Шумен допринесе 

за допълнително разширяване на моите интереси към предметите на дребната пластика, 

преди всичко свързани с християнската символика и култ. Голямата колекция от 

оловни медалиони например, влезе в специално изследване, докато останалата част от 

атрактивните находки се превърнаха в основа за различни публикации в наши и чужди 

издания. Така повечето от натрупаните в течение на десетилетия предмети, добити от 

археологически разкопки и откупки, влязоха в обръщение и станаха известни за 

научната общност.  

   

    

гл. ас. д-р Стела Дончева ……………………………. 
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