
С Т А Н О В И Щ Е 

От доц. д-р Бони Петрунова, член на научно жури 

Относно:  научната дейност на гл. ас. д-р Стела Дончева, участник в 
конкурс за заемане на научната длъжност “доцент” за нуждите на  филиала 
на НАИМ-БАН в гр. Шумен.  

По обявения конкурс  за нуждите на Филиала в гр. Шумен към 
Националния археологически институт с музей при БАН  за академичната 
длъжност „доцент”,  е подал документи един кандидат: главен асистент д-р 
Стела Дончева. През 2000 година тя е придобила научната и образователна 
степен „Доктор” след защита на дисертационен труд.  

Кандидатката се представя със 123 заглавия, от които 5 
монографии (едната под печат), 101 статии и 17 отчета.  Лично С. Дончева 
отбелязва, че изследванията й са насочени основно в две посоки: 
средновековната култова архитектура през епохата на ранното 
средновековие и производството на художествен метал. Втората тема е 
представена и в така наречения „хабилитационен труд” „Старобългарски 
производствен център за художествен метал при с. Новосел, Шуменско. 
Изд. Фабер. В. Търново, 2011, (съавт. Ст. Бонев).”, независимо, че по новия 
закон, исканото звание може да се получи и по съвкупност от всички 
научни прояви на кандидата.  

Първото направление, в което е насочена научната дейност на С. 
Дончева  е  средновековната култова архитектура, главно църковна и 
манастирска, от епохата на Първото българско царство. С нея са свързани 
двете първи монографии: “Базиликите от Първото българско царство. 
Архитектурен облик”. Шумен, 2003, 155 с. и “Кръстокуполните църкви в 
Първото българско царство. Архитектурен облик”. В. Търново, 2007, 368 с. 
В тях са представени  математически зависимости, авторски чертежи,  
разрези  и аксонометрии на плановете и обемите на повече от 50 отделни 
паметника. Не мога да преценя доколко тези архитектурни анализи са 
правилни, но по отношение на главната им цел – да подпомогнат 
археологическото изследване, ми се струва, че много от крайните 
заключения са изведени теоретично и  връзката с резултатите от 
археологическото разкриване на паметниците или липсва или не е 
коментирана.  

Второто направление в работата на  Ст. Дончева е в посока на  
изследване  производството и особеностите на художествения метал през 



българското средновековие (публикации №№ 45-103). Това са преди 
всичко първични публикации на находки, като безспорен връх е 
споменатата монография за Новосел., където най-силната част са 
металографските анализи  в главата за производствения процес . Има какво 
да се желае по въпроса за структурата на каталога, както и по отношение 
на синкретизма между теоретичното представяне на производствения 
процес и реалните резултати от изследването на паметника. Въпреки това, 
книгата е безспорно необходима, особено по отношение на такъв важен 
материал от периода на Първото българско царство, какъвто е 
художествения метал.  

На пръв поглед, публикационната дейност на кандидата е 
впечатляваща по обем. При внимателен анализ се вижда, че повечето  
статии, съобщения и отчети за разкопки са представени и в  четирите 
монографии, което показва, че тематично някои анализи се повтарят в 
различните публикации. В тази връзка, може да се отправи препоръка за по 
стегнат стил на изследванията, без обширно да се преповтарят известни 
факти, колкото и те да са необходими на автора. Безспорно, този стил на 
работа показва добра информираност и широки познания, но определено 
натежава над очакваните лични изводи, респективно принос.  

Всички направени до тук бележки са в духа на добронамерения колегиален 
съвет. Представената професионална биография на кандидатката и 
насоките, в които се развива, показват, че тя има потенциал да допринесе 
за модернизирането и интердисциплинарния подход в българската 
средновековна археология. С. Дончева  е доказан действаш археолог, умее 
да компилира и интерпретира фактите, добре познава литературата по 
темите, с които се занимава. Представените  документи и трудовете, с 
които си запознах внимателно ми дават основание да  ПРЕПОРЪЧАМ 
НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАУЧНО ЖУРИ ДА Й ПРИСЪДЯТ 
АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ” ЗА НУЖДИТЕ НА 
НАИМ–БАН, ФИЛИАЛ - ШУМЕН. 

 

26. 07. 2011 г.                                   Б.Петрунова 

 


