
СТАНОВИЩЕ 

от дин Диляна Василева Ботева – професор по стара история и тракология в 

Исторически факултет на СУ „СВ. Климент Охридски”; член на научно жури, 

назначено със заповед 441-РД/18. 09. 2017 г. на директора на ИИИ - БАН за 

провеждане на обявения в ДВ, бр. 62 от 01. 08. 2017 г., конкурс за „доцент” по 

специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства (римско изкуство), 8.1., за 

нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Старо изкуство на ИИИ.  

 

Процедурата по обявения в ДВ, бр. 62 от 01. 08. 2017 г., от ИИИ при БАН 

конкурс за доцент по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства 

(римско изкуство), 8.1., отговаря на законовите изисквания. За участие в обявения 

конкурс е подал документи само един кандидат - д-р Марина Николова Колева 

от сектор Изобразителни изкуства, ИГ Старо изкуство на ИИИ. Представеният от 

нея комплект материали съдържа всички необходими документи. За участие в 

конкурса тя е представила хабилитационен труд, а така също списък с 19 статии, 

публикувани след защитата на докторската ѝ дисертация през 2005 г. За 

съжаление, в този списък публикациите са без пореден номер, поради което 

необходимото позоваване на някои от тях при изготвянето на рецензиите и 

становищата е затруднено. Списъкът включва и една статия под печат, както и 

три тома на поредицата „Изкуство и контекст“ (2008, 2010, 2015 г.), на които 

кандидатката е сред съставителите. 

Марина Николова Колева е завършила средното си образование през 1993 

г. в специализирана паралелка „История, етнография, археология“ на Нацио-

налната Априловска гимназия (гр. Габрово), а висшето ‒ през 1998 г. в специал-

ност Археология в СУ „Св. Климент Охридски” с отличен успех, както от курса 

на следването, така и от държавните изпити.  

През 2001 г. тя печели конкурс за редовен докторант към секция „Старо и 

Средновековно изкуство“ на Института за изкуствознание при БАН. В 

предвидения от закона срок под научното ръководство на ст.н.с. II ст. д-р Ваня 

Попова, тя завършва дисертационния си труд на тема „Ранна римска пластика 

от територията на България от Август до Хадриан (Проблеми на възник-

ването и развитието ѝ)“.  
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През 2006 г. е избрана за научен сътрудник II степен, а през 2009 г. - за 

главен асистент към Изследователската група „Старо изкуство“ към сектор 

„Изобразителни изкуства“ на Института за изкуствознание / Института за 

изследване на изкуствата при БАН, длъжност заемана от нея и до настоящия 

момент. 

Марина Колева е представила за участие в конкурса хабилитационен труд 

на тема „Римска идеална скулптура от България“, публикуван през 2017 г., 

който включва и обширно англоезично резюме (с. 357-386). Изследването 

представлява продължение и задълбочаване на заниманията на кандидата с 

римската пластика от територията на България, подхванати още в хода на 

работата ѝ върху нейната докторска дисертация и доразвити по-късно в няколко 

публикации. Всъщност, ако докторската теза на колегата Колева завършва с 

времето на император Хадриан, то в хабилитационния ѝ труд материалите са 

основно от по-късния период, обхващащ управленията на Антонините и 

Северите (с. 14). Затова държа да уточня, че в случая става дума за съвсем ново, 

оригинално, изследване със сериозни достойнства и приносен характер не само 

по отношение на редица знакови паметници на римската идеална пластика, 

открити на територията на Република България (с. 119-251), но и на 

многоаспектния процес „Рецепция на копирането на скулптурата в 

провинциалното общество на Долна Мизия и Тракия“ (с. 253-313), с уговорката, 

че за съжаление анализът визира единствено онези части от двете провинции, 

които са в днешните граници на България. Една незначителна част от текста на 

книжното тяло (с. 27-34; 100-117; 141-149; 205-223, 225-231) има по-ранен „живот“ 

под формата на самостоятелни статии, публикувани в периода 2012-2016 г., и 

това съвсем коректно е посочено на съответните места в книгата (с. 27, бел. 3; с. 

100, бел. 4; с. 121, бел. 5-7).  

Монографичният труд се откроява и с направените уточнения по 

отношение на редица нововъведени в последните две-три десетилетия термини 

(с. 27-34), които са широко дискутирани, но и използвани в чуждестранната 

книжнина. Принос от гледна точка на българската наука, която закъсня със 
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своето включване в този международен дебат, е поставянето на проблема за 

тяхното коректно предаване на български език и съответното им дефиниране. 

Чест прави на колегата Колева, че една от първите ѝ публикации по темата на 

сегашния хабилитационен труд, още в далечната 2012 г., е посветена именно на 

този базисен терминологичен аспект, без чието изясняване всяко едно изследване 

би могло да провокира драматични колизии на мнения.  

Важно място в първата част на хабилитационния труд заема и проблемът 

за датирането на паметниците на римската идеална скулптура (с. 100-117), по 

който колегата Колева има две по-ранни статии, посочени на 10-то и 11-то място 

– но без номерация! – в списъка с публикациите. Тя обръща внимание на редица 

нови наблюдения, публикувани в световната историография също през 

последните две-три десетилетия. Трябва да призная, че бих се радвала, ако в 

своята монография Марина Колева беше отделила повече място за казуса, 

представен от нея в един кратък абзац на с. 117, по който казус най-активно сред 

изследователите работи датския археолог от Университета в Орхус Niels 

Hannestad. Именно на него принадлежи наблюдението за незаслужено 

пренебрегване на IV в. като възможно датиране на част от паметниците на 

римската пластика особено от (но не само!) балканските провинции, които се 

превръщат в хинтерланд на имперската столица след освещаването на 

Константинопол на 11 май 330 г. Впрочем, безпристрастното и непредубедено 

вглеждане в контекста на откриването на редица паметници на римската 

пластика от нашите земи подкрепят убедително изводите на Ханестад. Казаното 

тук не трябва да се разглежда като критика към хабилитационния труд, а единст-

вено като споделяне на размисли и покана към един безспорен експерт за бъде-

ща дискусия. 

От 19-те публикувани статии и една под печат, посочени от кандидатката в 

списъка с публикации за участие в конкурса, три са на английски език и това 

прави добро впечатление, тъй като показва стремеж за интернационализирането 

на нейните изследвания. Списъкът със забеляваните цитирания не е многоброен 

и обхваща преди всичко по-ранни публикации на колегата Колева. Добро впе-



 

4 

чатление прави фактът, че част от забелязаните цитирания са в поредицата BAR 

International Series. 

Изследванията на Марина Колева след защитата на нейната докторска 

дисертация съдържат безспорни научни приноси. Документите и материалите, 

представени от нея по конкурса за доцент, отговарят на изискванията на Закона 

за развитие на академичния състав в Република България, на Правилника за 

неговото прилагане и на съответните Правилници на БАН. Това ми дава 

основание уверено да гласувам „за” избирането на д-р Марина Николова Колева 

за „доцент” по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства (римско 

изкуство), 8.1., за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Старо изкуство 

на ИИИ при БАН. 

 

14. 12. 2017 Подпис: ................... 

   (проф. дин Диляна Ботева) 

 


