
СТАНОВИЩЕ 

от проф. д-р Венцислав Николов Динчев 

(Национален археологически институт с музей към БАН) 

ПО КОНКУРСА 

за заемане на академичната длъжност ДОЦЕНТ 

ПО ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНИ ИЗКУСТВА 

(римско изкуство) , 8.1., обявен в ДВ бр. 62/01.08.2017 г., 

с единствен кандидат гл. ас. д-р 

МАРИНА НИКОЛОВА КОЛЕВА 

 

На конкурса за доцент, обявен от Института за изследване на изкуствата 

към БАН за нуждите на сектор „Изобразителни изкуства“, изследователска 

група „Старо изкуство“, се явява един кандидат – главен асистент, д-р Марина 

Николова Колева. Тя е защитила дисертация на тема ”Ранна римска пластика 

от територията на България от Август до Хадриан (Проблеми на възникването 

и развитието ѝ)” в 2006 г. От същата година е научен сътрудник II ст. 

(асистент), а от 2009 г. – главен асистент в Института за изследване на 

изкуствата.  

Приложеният към документацията за конкурса списък с публикации 

съдържа двадесет статии (деветнадесет обнародвани и една под печат) на 

български и английски език, и една обнародвана монография. Повечето от 

статиите, както и монографията, не дублират темата на дисертацията. 

Следователно, явяването на Марина Колева на конкурса е в съответствие с 

условията, предвидени в чл. 24 на Закона за развитието на академичния състав 

в Република България (ЗРАСРБ), и в чл. 53 на Правилника за прилагане на 

ЗРАСРБ.  

До голяма степен разглежданите в статиите паметници и проблеми, и 

авторските идеи в тях са отразени в монографията, която в случая е със 

значението на хабилитационен труд: Римска идеална скулптура от България. – 

„Дайрект сървисиз“, София, 2017 (392 стр.), ISBN 978-954-8594-68-4. Поради 

това само тя ще е предмет на коментар в настоящото становище.   

Монографията (хабилитационният труд) включва въведение, три части 

(глави), списъци на използваната литература и на приложените илюстрации, и 

резюме на английски език, вкл. с превод на списъка на илюстрациите.  
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Въведението (с. 9-14) представя историографски преглед на публикациите 

за разгледаните по-нататък скулптурни паметници от днешна България. 

Обозначени са основните проблеми при тяхното актуално изследване. 

Обоснована е необходимостта от появата на коментирания труд, респ. – 

определени са основните му цели: „В българската научна литература до 

момента не са правени обзорни теоретични изследвания, посветени на 

практиката на копиране на гръцки оригинали в римската епоха. Не са 

проучвани и характеристиките на копирането в римското провинциално 

изкуство на Долна Мизия и Тракия“ (с. 11). Обоснована е и структурата на 

труда, посочени са задачите на трите му основни части.  

Първата част – „Теории, история, копията в контекст“ (с. 17-117), ни 

запознава с появата и основните етапи в развитието на научния интерес към 

римската скулптура изобщо. Представени са основните теории и методи в 

изучаването ѝ (с. 17-26). Разяснени са основните пнонятия и термини, 

използвани в съвременната специализирана литература, вкл. възприетият за 

заглавието тук – „идеална скулптура“ (с. 27-34). Проследена е историята на 

копирането и колекционирането на известни скултурни паметници в 

Античността (с. 35-55) – явления и процеси, особено характерни за римската 

епоха, без които не би могло да се стигне до същността на римската „идеална 

скулптура“. Анализирани са идеологическите и естетическите функции на 

скулптурните паметници, и тяхното значение в обществения и частния живот 

по това време (с. 56-117).     

Марина Колева познава и ползва основните научни съчинения в 

световната историография по интересуващата ни тематика. Представя по 

сполучлив начин етапите в развитието на познанието ни за нея, както и 

проблемите в актуалното ѝ изследване. Изказва мненията си внимателно и 

аргументирано, без излишно залитане към „за“ или „против“ тезите на 

различни учени по дискусионни въпроси. Известно несъгласие тук бих могъл 

да изразя с взаимстването и прилагането на директния превод на иначе 

утвърдени в чуждата литература термини. За мен непривична, например, е 

споменатата, заглавната „идеална скулптура“. С оглед на традициите в нашата 

литература, мисля, че „идеалното“ прилагателно би могло да се спести с 

изрична уговорка във въведението, че римската портретна скулптура не е 
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предмет на изследване в този труд. По-консревативната нагласа обаче не 

поставя под въпрос високата ми оценка за тази част. С нея авторката изпъква 

не само като подготвен, но и като водещ у нас специалист за скулптурата и 

пластиката изобщо от римската епоха.  

Втората част – "Копиране на скулптурата в римското провинциално 

изкуство на Долна Мизия и Тракия" (с. 119-251), е най-значителната по обем 

на коментирания труд. Тук последователно са разгледани основните 

скулптурни  типове, разпространени в двете провинции и по-точно в 

територията им, попадаща в днешна България. Представени са оригиналните 

гръцки прототипове и по-известните домашни реплики от римската епоха. 

Произходът на първите и историята на копирането им в пределите на римската 

държава изобщо са „осветени“ с мнения и примери на/ от най-известните им 

съвременни изследователи. Вторите са представени по начин, свидетелстващ 

ясно за формирани умения на съответен научен анализ. Повечето от тях, 

впрочем, вече са били предмет на изследване в предходното научно 

творчество на авторката. Заключението към тази част (с. 241-251) е синтез и 

обобщение на информацията и резултатите от предходните анализи относно 

разпространението, предназначението и спецификата на местната скулптура от 

римската епоха. С оглед на заглавието и посочените по-горе основни цели, то 

има стойността на заключение на труда и е с безспорни приносни достойнства.  

Критичните ми бележки към тази част също се отнасят до възприетата в 

изложението терминология. Прекомерна ми се вижда, например, употребата 

тук, а и в труда като цяло, на термина „контекст“. Привеждам цитат – пример 

за несполучливото му, според мен, използване: „Другият контекст, където се 

отбелязва концентрация на копия на класически оригинали, са светилищата“ 

(с. 241). Може би е излишно, но все пак ще отбележа, че наличието на някои 

терминологични неточности не може да повлияе съществено на позитивното 

ми отношение към работата на авторката.               

Третата част – "Рецепция на копирането на скулптурата в провинциалното 

общество на Долна Мизия и Тракия“ (с. 253-313) е посветена на въпроси, 

които не се обсъждат често в специализираните публикации. Въпросите обаче 

за статута и организацията на производителите на скулптурната проукция, за 

потребностите и вкусовете на нейните потребители, и за обществените нужди 
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изобщо от нея дават възможност за ново качество в интерпретация ѝ и я 

вкарват в реалната история. Нямам възражения към основните изводи на 

авторката в тази част и адмирирам усилията ѝ за изясняване на „рецепцията“, 

т.е. на възприемането и значението на скулптурата от/ за провинциалното 

римско общество.  

Списъкът на използваната литература включва внушителен брой заглавия 

на наши и чужди учени (с. 315-349). 

Значителното резюме (с. 357-386/ -391) дава адекватна представа на 

читателя, неползващ български език, за целите на коментирания труд, за 

разгледаните в него паметниците и за основните изводи на авторката му. 

Приключвайки становището, декларирам ясно убеждението си, че гл. ас. 

д-р Марина Николова Колева е достоен кандидат за академичната длъжност 

доцент.   

 

 

16.10.2017 г. 

 

 

 

проф. д-р В. Динчев 


