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СТАНОВИЩЕ 

относно кандидатурата на гл. ас. д-р Марина Николова Колева 

в конкурса за доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (римско изкуство) 

от доц. д-р Ива Досева, Институт за изследване на изкуствата при БАН 

Единственият кандидат за конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по 

Изкуствознание и изобразителни изкуства (римско изкуство), 8.1. за нуждите на сектор 

Изобразителни изкуства, изследователска група Старо изкуство, е гл. ас. д-р Марина 

Колева. Подала е документите си в срок и е допусната за оценяване от НЖ. 

Кандидатката е на основен трудов договор в ИИИзк при БАН от 2006 г., след 

успешното завършване на редовната си докторантура към същия институт (2001-2004 

г.). Завършила е специалност Археология в Софийския университет “Св. Климент 

Охридски (1998 г.) и е специализирала в Института за класическа археология към 

Виенския университет (2009 г.). Благодарение на археологическото и изкуствоведското 

си образование, д-р М. Колева има възможността да работи на границата между двете 

специалности, чрез научния апарат на изкуствознанието да интерпретира материал, 

добит по археологичен път. Затова квалификацията и научната й дейност съответстват 

на изискванията на обявената процедура. 

Към представените документи са включени публикации за периода 2007-2017 г.: една 

монография, статии, свързани с профила на обявения конкурс и публикувани в 

авторитетни национални научни издания (19 бр.), списък на цитиранията на 

публикациите (11 бр.). Считам, че количествено и качествено материалите отговарят на 

изискванията на конкурса. 

Освен авторството на статиите в сферата на римската скулптура, дейността на д-р 

М.Колева включва участие в археологически проучвания (2009, 2010, 2017 г.), участие 

с доклади в научни форуми (национални и с международно участие) и в 

организирането на някои от тях, съставителство на научни сборници. Д-р М.Колева е 

изнесла и две публични лекции на престижни форуми във Виена (2009 г.), 

доказателство за успешната специализация там, както и във Франкфурт на Майн (2012 

г.). 



 

2 

 

Запозната съм с работата на Марина Колева в Института за изследване на изкуствата 

още от самото начало – участвала съм в обсъждането на подготовката на 

дисертационния й труд на тема Ранна римска пластика от територията на България от 

Август до Хадриан. Проблеми на възникването и развитието й“, както и в 

обсъжданията на индивидуалните й проекти, разработвани в Института. Нещо повече, 

при обсъжданията на последните два проекта, препоръчах на тяхната основа д-р М. 

Колева да издаде монография и да предприеме на действия за академичното си 

израстване. 

Областта, в която са съсредоточени научноизследователските интереси на д-р 

М.Колева е необятна, а изследванията принадлежат към респектираща научна 

традиция. Това се отнася както общо до паметниците в Рим, така и до паметниците в 

римските провинции, включително от територията на съвременна България. 

Същевременно, все още има непроучени аспекти, особено относно материала в 

провинции Долна Мизия и Тракия, попадащи в българските земи. Споменатите 

обстоятелства очертават контекста на трудностите, които д-р М.Колева си е поставила 

като цел да преодолява. Резултат на целенасочената й работа, на обхващането на все 

повече проблеми, свързани с римската провинциална скулптура, е монографията под 

надслов Римска идеална скулптура от България. От една страна авторката компенсира 

съществуващата диспропорция на международните изследвания спрямо националните, 

дори и на терминологично ниво, а от друга, интерпретира материала в изцяло актуален 

план, в контекста на съвременната изследователска проблематика. Що се отнася до 

терминологията, въвеждат се основни понятия, използвани в европейската научна 

традиция още от ср. на ХХ в. (идеална скулптура, реплика, версия, адаптация и т.н.) и 

се изясняват конкретно техните смислови полета. Двата основни проблема, водещи към 

поредица други, са за:  

- моделите, които се следват в римското провинциално изкуство, степента на 

зависимост на римската творба от гръцкия оригинал и модификациите при 

многократното пре-репродуциране; 

- създаването, възприятието, функционирането на изкуството в тракийската среда, 

формирана при взаимодействието на разнородни културни традиции. 
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Тези въпроси са актуални не само в сферата на римската скулптура; в сходна степен 

бих ги отнесла и към други периоди и области на старото изкуство. 

Въз основа на идентификацията и анализа на отделните типове в класическата 

скулптура и на копията им в тракийските провинции, д-р Марина Колева достига важни 

и приносни заключения за трансформирането на даден модел или на отделни мотиви, 

като моделът най-често е римско копие на древногръцки първообраз. Това, според 

авторката води до създаването и мултиплицирането на нови комбинации, генериращи 

от своя страна нови промени (с. 247). Сред приносите на труда е намереният подход 

към интерпретацията на известните паметници, даващ възможност и за осмисляне на 

нови възможни находки. Друг от важните приноси е, че чрез разглеждането на 

материала от подбраните аспекти, всъщност е представен характерът на римската 

скулптура от територията съвременна на България. Подобно съчинение, в което се 

прави обзор на паметниците на римската скулптура в България, но през оптиката на 

същностни и актуални проблеми, липсва. Затова трудът е изцяло приносен и съм 

убедена, той ще е от полза на поколения изследователи. 

На фона на изцяло положителното ми отношение към работата на д-р М.Колева и към 

успешния финал на участието й в конкурса, бих препоръчала да прецизира 

наименуването на единия от основните видове скулптура – свободно стоящата, т.нар. 

кръгла скулптура. За разлика от другия вид – прислоненият към дадена 

плоскост/повърхност релеф, скулптурата се определя като кръгла поради спецификата 

й да бъде възприемана в нейната околовръстност, а не че е с/в кръгла форма (стр. 29, 

35-36 и т.н.). Терминологията на скулптурата се отличава с повишената си условност и 

мисля, че именно учените от ИИИзк следва да отстояват правилната й употреба. 

В заключение, считам, че с високото качество на научноизследователската и научно-

приложната си дейност, д-р Марина Колева напълно отговаря на изискванията на 

настоящия конкурс. Затова препоръчвам на уважаемите колеги от НЖ и НС да гласуват 

утвърдително заемането на академичната длъжност доцент от гл. ас. д-р Марина 

Николова Колева. 

 

27.ХІІ.2017 г.      доц. д-р Ива Досева 

София    

         


