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        С Т А Н О В И Щ Е 

                                за  научната дейност на  

                 доц. д.и.н. ВИОЛЕТА ЕВГЕНИЕВА НЕШЕВА,  

               участник в конкурс на НАИМ-БАН за заемане на  

      академичната длъжност “професор” (ДВ, бр. 58/30 юли 2010 г.) 

 

       oт проф. д.и.н. СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ 

 

Процедурата  на конкурса се провежда с единствен кандидат: 
доц. д. и. н. Виолета Евгениева Нешева. Изискванията до 
назначаването на научното жури са спазени, а документацията е 
напълно достатъчна.  
      Кандидатката се явява на конкурса с 99 заглавия на научни 
публикации (още девет статии в енциклопедии и групово 
отбелязани 16 в АОР), изключително по археология на средните 
векове, които са резултат от нейното 40-годишно присъствие в 
изследователската наука. Изследванията са в рамката на ІХ-ХVІІІ 
в, но истинската спецификация на постиженията са проучванията 
на материята между ХІ и ХІV век. От тези заглавия 4 са на 
монографични изследвания, едното от които е под печат, а 
останалите са издадени. Другите 95 представляват студии, статии и 
научни съобщения с различно равнище на приносите, в повечето 
случаи в зависимост от професионалното развитие на кандидатката 
във времето.  
       Съвкупната оценка на тези приноси е за сериозно присъствие 
на авторката в българската  и в тази на Югоизточна Европа 
археологическа наука. Основната тема в изследванията е 
българският средновековен град като културно-историческа 
агломерация, при което се прави изключителен акцент върху 
теренните проучвания на авторката, предимно в Мелник, а след 
това и в Търново. Заедно с градоустройствените решения са 
разработвани различните проблеми на средновековната 
урбанизация: фортификация, църковно-манастирско строителство, 
гражданско строителство. Успоредно с това, като следствие от 
големия обем теренна работа, авторката е разработвала и отделни 
проблеми на археологическата култура на Второто българско 
царство – занаяти, изкуство, погребални обреди. Непосредственото 
сравнение на общите постижения в България пред този период, 
показва, че изследванията на Виолета Нешева заемат много 
значително, ако ли не първостепенно, място в емпиричната 
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археология на развитото средновековие у нас. В 
действителност, няма публикация, посветена на градоустройството 
и прилежащите му проблеми, която да мине без цитиране на нейни 
заглавия.  
        Оценката на качествата на Виолета Нешева, с които тя може 
да заеме академичната длъжност „професор” в НАИМ – БАН 
включват нейните специализации в Русия, Украйна, Грузия, 
Армения, Полша, Италия, Германия, Гърция, Франция, Македония, 
както и свързаните, до известна степен, с тях три международни 
изследвателски проекта и други четири проекта на Европейския 
съюз. Заедно с това, трябва да се вземат предвид и нейните участия 
в различни международни форуми – конгреси, симпозиуми, 
конференции. Неотделима от тази дейност е съставителството и 
редакционната работа в различни научни издания.          
        Друга страна от професионалната легитимност на Виолета 
Нешева е преподавателската работа с ръководството и 
консултации на докторанти, с курсове от лекции и ръководство на 
дипломни работи в Нов български университет, Славянски 
университет, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” и 
Националната гимназия за древни езици и култури „Константин-
Кирил Философ”.  
        Значително е нейното участие в музейната дейност - работа с 
фондовете, документацията и устройването на експозиции 
(Археологически музей, Национален исторически музей,  музеите 
в Благевград, Велико Търново, Плевен, Несебър, Русе). 
       Познавам добре способностите, квалификацията и работата на 
Виолета Нешева и на основание изредените по-горе акценти от 
нейната професионална биография, както и в съгласие с оценката 
на рецензентите, смятам, че тя отговаря на всички условия да заеме 
академичната длъжност „професор” в Националния 
археологически институт с музей при Българската академия на 
науките. 
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