
С Т А Н О В И Щ Е 

за  научната дейност на 

гл. ас. д-р Стела Милчева Дончева, 

   участник в конкурс на  Филиала на НАИМ-БАН – гр. Шумен 

    за заемане на академичната длъжност “доцент” 

от проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова 
 
 
 
        Отдавна Филиалът на НАИМ-БАН гр. Шумен изпитва нужда от 

подновяване на своя състав, особено след пенсионирането на негови 

членове. За това обявяването на конкурс за научна длъжност „доцент” е 

очаквано и необходимо.        

Конкурсът за доцент е обявен в ДВ, бр. 22 /18.03 2011 г. На него се е 

явила единствено гл. асистент д-р Стела Милчева Дончева. През 1996 г. тя 

завършва специалност „Български език и История в ШУ „Епископ К. 

Преславски”, през 2000 г. получава образователната и научна степен 

„доктор” като задочен докторант с дисертационен труд на тема:  

„Принципи и интерпретация на плановата и обемна реконструкция на 

кръстокуполните църкви във Велики Преслав”. През 2002 г. Ст. Дончева  

завършва втора специалност „Теология” и е назначена за научен сътрудник 

ІІ ст., както завеждащ отдел „Средновековна археология” в РИМ гр. 

Шумен  и ИАР „Шуменска крепост”. Оттогава тя продължава да работи в 

РИМ гр. Шумен, като от 2006 г. е научен сътрудник І ст.(гл. асистент). 

Така вече 11 години Ст. Дончева е сред нас, и ние сме свидетели на 

нейното  научно израстване.  

В конкурса за доцент Ст. Дончева се явява с внушителeн брой 

публикации – 123. Пет от тях са монографии, като  две – „Базиликите от 

Първото българско царство. Архитектурен облик” и „Библиография. 100 

години Исторически музей Шумен” (в съавторство), са излезли преди 



избора й за научен сътрудник І ст. След 2006 г. са написани още три 

монографии: „Медалиони от Средновековна България”; „Кръстокуполните 

църкви в Първото българско царство” и „Старобългарски производствен 

център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско”, която е в 

съавторство със  Ст. Бонев. Освен петте монографии Ст. Дончева е автор и 

на 118 статии, които в списъка на публикациите обособява в четири 

раздела: А. Култова архитектура и ритуал; Б. Производство и технология 

на художествения метал през Средновековието. Предмети на малката 

пластика; В. Други;  Г. Отчети. От тях 12 са на английски език, 2 на руски, 

12 са в съавторство. Това обособяване е правилно и особено отделянето на 

15-те отчета, които са си отчети, а не в истинския смисъл научни 

публикации и аз съм против тяхното причисляване в списъка на научните 

трудове, както вече е прието при нас. Заедно с трите монографии, 68 

статии са написани след 2006 г. 

Като се проследяват публикациите, както самата Ст. Дончева ги 

обособява, една голяма част, предимно в първия период на нейната 

дейност – до 2006 г. (но продължават и досега), са посветени на култовата 

архитектура и ритуал през Първото българско царство. Двете монографии 

(№ 2, 4) и редица статии са свързани с генезиса и развитието на отделните 

архитектурни типове, с метричните зависимости при проектирането на 

църковните постройки. С помощта на създадената геометрично-

аритметична система са направени оразмерявания и графични възстановки 

на почти всички базиликални и кръстокуполни храмове. Предложени са и 

сполучливи обемно-пространствени възстановки на църквите, като са  

обвързани с техните планове. Така Ст. Дончева изследва църквите в 

столичните центрове – кръстокуполни и базиликални във Велики Преслав, 

Голямата базилика в Плиска, църквата в м. Джанавар тепе при Варна, 

патриаршеската базилика в Дръстър след преустройството й в първата 

половина на Х в., достига и до църквата при Герман, до църковното 



средновековно строителство в района на Кюстендил, в Червен и т. н. Да се 

занимава с тези нелеки проблеми я насочва не само интереса й към 

плановете и архитектурата на паметниците, но и полученото в младежките 

години образование – тя е завършила професионална гимназия по 

строителство, архитектура и геодезия. Не пропуска и манастирите – около 

20 на брой в столиците и тяхната околност – разглежда тяхното 

устройство, функционални връзки. Стига до извода, че българските 

манастири възприемат композиционната схема, църковната терминология 

и „всички правила за монашески живот, създадени от църковните събори и 

от Теодор Студит”. 

Освен ранносредновековната храмова архитектура Ст. Дончева 

обръща поглед и към предшестващите я, по-ранни християнски постройки 

(базилики и мартирии) в Хан Крум, Шуменско, Топола, Добричко,  

Гърмен, Благоевградско, и то както по отношение на тяхната композиция, 

така и във връзка с развитието на християнския култ, публикува 

раннохристиянски оловни реликвиари, спира се върху култа на 

раннохристиянски мъченици, върху някои реликви. Познанията на теолог 

й помагат да насочи вниманието си и към връзките между произхода на 

архитектурния тип и богослужебната практика. 

Друг кръг проблеми, към който е насочено нейното внимание е 

озаглавен: Производство и технология на художествения метал през 

Средновековието. Проблеми на малката пластика. С тях е свързана 

четвъртата монография  й многобройни статии, които са плод на работата 

й във фонда на РИМ Шумен и на Шуменската крепост, от където 

публикува отдавна залежали, забравени и неиздадени, както и 

новопостъпили паметници на дребната пластика – медальони, кръстове, 

икони, ампули, накити тип Марниновка, амулети, печати със зооморфни 

изображения, пръстени-печати, калъпи за метални предмети, матрици от 



Златар, от крепостта Овеч, от Шуменската крепост и т.н. Така във научно 

обръщение са въведени неизвестни паметници. 

Проучването на центровете за металопластика при с. Новосел и 

Златар са възможност за друга изява. Трябва да призная, че аз с интерес 

чаках нейните отчети, защото металните предмети, които се откриват 

ежегодно и интересуващите ме кръстове-енколпиони са добре датирани 

(30-те – 50-те години на Х в.). Само съжалявам, че последната монография 

(„Старобългарски производствен център ...  ”) излезе сега и аз не можах да 

ползвам в монографията си за енколпионите пълноценно тези находки. В 

тази книга Ст. Дончева е автор на ІІІ и на ІV глава, на Каталога, 

Литературата и Албума. В „Технология на ювелирното производство” е 

проследен целият производствен процес, свързан с леенето на цветни 

метали – работилници, пещи, суровини, заготовки, полуфабрикати, 

бракувана и отпадъчна продукция. Разгледани са откритите леярски съдове 

– над 320 тигли и разнообразни инструменти – наковални, чукове, клещи, 

пинцети, шила, пробои, пили, шлифовъчни камъни, замби и т.н. Направен 

е много сполучлив опит да се проследят етапите на технологичния процес 

от изготвянето на моделите до отливането и прилагането на различни 

златарски техники. В тази глава ме впечатлиха разсъжденията върху 

откритите екзагии и везни и особено върху монетите, които помагат за 

датиране на производствения център. При това се оказва, че част от тях са 

отливани на място, като са имитации на оригинални византийски монети. 

Много важни са металогрофските анализи, които в бъдеще трябва да се 

сравнят с намираните метални находки (и особено с апликациите) в 

Плиска, които произхождат от най-горния пласт и не съвпадат по време ? с 

тези от Новосел. В най-голямата ІV глава „Продукция на производствения 

център”са разгледани 683 предмета – токи, коланни краища и апликации, 

накити, нагръдни кръстове и медальони с техните сюжети, предмети на 



домашния и военния бит. Разгледан е важният проблемът за традициите и 

влиянията в произведенията на металопластиката. 

От предложените публикации се вижда, че Ст. Дончева е учен, който 

работи упорито и успешно публикува, разнообразни паметници. Тя не 

закъснява с обнародването на новооткрити материали, с резултатите от 

разкопките и е навлязла дълбоко в проблемите на средновековната 

архитектура и строителство, в символиката и тълкуването на малката 

метална пластика. И макар някои от нас да имат и други виждания по 

някои проблеми, както и по тълкуването на някои предмети на дребната 

пластика (според мен изобразеният светец върху оловния кръст от 

Шуменския музей не е апостол Андрей - № 49),  важното е, че за периода 

от 2006 до 2011 г. Ст. Дончева е направила много. 

От назначаването й в РИМ Шумен Ст. Дончева участва в 

археологически разкопки  – в екипа на Д. Овчаров в Преслав,  заместник 

ръководител е в Новосел и ръководител в Златар. Както се вижда от 

списъка с цитирания, за който съм убедена, че не е пълен, Ст. Дончева е 

вече утвърден учен. Тя участва с доклади в наши и международни 

конгреси и конференции, публикува в чужди издания. 

Като имам предвид всичко това, препоръчам членовете на научното 

жури да предложат на Научния съвет на Националния археологически 

институт с музей при БАН и той да реши д-р  Стела Милчева Дончева да 

заеме академичната длъжност „доцент” при Филиала на НАИМ – гр. 

Шумен.  

 

19.07.2011 г.                                         /                                      / 

                                                                 Проф. Л. Дончева 
 


	от проф. д.и.н. Людмила Дончева-Петкова
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