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Югозападен университет „Неофит Рилски” 

СТАНОВИЩЕ 

На дисертация за придобиване на ОНС доктор, в ПН 2.2 История и 

археология, в ДП Археология, вкл. нумизматика и епиграфика на катедра 

История при ПИФ на ЮЗУ, на редовния докторант Нина Хаджиева, на 

тема „Монетна циркулация в Югозападна Тракия (по средните и 

горните течения на Струма и Места) през VІ – ІV в. пр. Хр.“ 

Благоевград, 2020, с научен ръководител проф. дин Иля Прокопов. 

Изготвил: доц. д-р Юлия Цветкова, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски“, Исторически факултет, катедра Стара история, 

тракология и средновековна история въз основа на Заповед на Ректора на 

ЮЗУ проф. д-р Борислав Юруков за НЖ No 524/01.03.2021 г. и Протокол 

No 01/04.03.2021 г. от първото заседание на НЖ. 

Кандидат: Нина Дамянова Хаджиева – редовен докторант от катедра 

История при ПИФ на ЮЗУ. 

I. Обобщени данни за научната продукция и дейността на кандидата 

Предоставените документи показват, че докторанта Нина Хаджиева е 

автор или съавтор на пет публикации, с които тя изпълнява 

наукометричните показатели за придобиване на образователната и научна 

степен „доктор“ посочени в ЗРАСРБ. Към научната й продукция спада 

една публикация под печат, участие в пет научни проекта (3 приключили и 

2 текущи), представени доклади или постерни презентации на 5 

национални конференции и 2 международни форума. Нина Хаджиева има 

успешно завършени две магистърски програми (по Културология към НБУ 

и Нумизматика към ЮЗУ. От 2016 г. тя работи в РИМ-Благоевград като 

уредник-нумизмат. Активната ѝ научна ангажираност илюстрира колегата 

убедително като изграден и международно разпознаваем учен. 
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ІІ. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на 

представената за участие в конкурса творческа продукция 

Представеният дисертационен труд на Нина Хаджиева е разработван към 

Катедра История при ПИФ на ЮЗУ и е предаден в срок. Текстът е 

оригинална авторска разработка без плагиатство. Отлично организираната 

структура на работата обхваща въведение, четири глави, заключение, 

библиографски списък, приложения (включващи таблици, диаграми, 12 

много добре предадени карти, както и две илюстрации) и каталог на 

монетите от музейните или частни колекции, а също и на непубликувани 

колективни монетни находки от разглеждания период в района – общо 589 

стр., от които само текстовата част е 427 стр. Текстът като цяло оставя 

едно много добро впечатление с ерудирания стил на писане, детайлното 

познаване на огромната по обем литература и представяните нови 

хипотези или методи на работа в различните дисциплинни области на 

античната история, нумизматика, археология, привлечени в това 

изследване. Колегата с лекота работи с анализа на разнообразния изворов 

материал – исторически наративи, археологически извори, епиграфски 

паметници, геоложки проучвания и разбира се нумизматичните данни.  

Паралелно с основния акцент на темата и представянето на картината на 

монетната циркулация в ЮЗ Тракия, от приносен характер е частта 

„Митографски сведения“, в която са представени и анализирани 

митологичните данни в гръцката литературна традиция за изследвания 

регион. Тук колегата се е справила изключително умело с тези 

проблематични за интерпретация сведения, като демонстрира 

възможностите си за критичен анализ на античните наративи. Такъв 

преглед е особено ценен не само заради илюстрацията как древните са си 

обяснявали произхода, генеалогията, или родството на различните 

племена, личности или пък за заобикалящата ги географска среда, но и 

заради митологичните персонажи, които потенциално биха намерили 
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отражение в иконографията на монетите.  

Друг подобен приносен момент на работата е акцентът, който тя поставя 

върху античния рудодобив в района коректно представен като съществена 

част от икономическия му потенциал. Систематизираните данни от 

различни проучвания – геоложки или археологически – позволяват чрез 

един такъв комплексен подход да се обогатят познанията ни и 

осмислянето на значението района в античността като транспортен 

маршрут към вътрешна Тракия, а и да обяснят интензивната му 

монетизация още от края на архаичната епоха.  

В същинската част на дисертационния труд, посветен на локалните 

монетосечения и монетно обращение, от приносен характер са 

наблюденията на засвидетелстваните находи на монети от типа 

горгона/вдлъбна квадрат, често асоциирани с гръцкия полис Неаполис. 

Публикуването и проследяването на разпространението им в Тракия би 

помогнало за идентификацията на това анонимно монетосечене, около 

чийто емитент се спекулира в научната литература. 

ІІІ. Критични бележки и препоръки 

Използването на думата „общности“ за обозначаване на племената в 

района е неудачно. Семантиката ѝ в българския език е много по-широка и 

не се припокрива с тази на „племе“. Изчерпателният анализ на П. Делев 

(2014) на тази проблематика, който колегата Хаджиева познава и приема, 

аргументирано показа неуместността от търсене на други изкуствено 

усложнени конструкции за обозначаване на универсалията „племе“ с 

цялата сложност на значението му от културно-антропологическа гледна 

точка. Този коментар по никакъв начин не влияе върху общото 

положително впечатление от темата, тъй като не представлява централен 

изследователски акцент. По-скоро тук нашата наука има нужда от един нов 

методологически дебат.  
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Препоръчително е литературният списък да съдържа заглавията само на 

цитираните в текст изследвания, а не обща библиография по темата. 

Включването в нея на важното изследване на Александрос Тцамалис 

(Tzamalis, Alexandros. “Les Ethné de La Région « Thraco-Macédonienne ». 

Etude d’Histoire et de Numismatique. (Fin Du VIe – Ve Siècle).” Université 

Paris IV – Sorbonne, 2012) би допринесло за нейната пълнота. 

ІV. Заключение 

Казаното по-горе ми позволява да дам категорично своята положителна 

оценка за придобиване на образователната и научна степен „доктор“ в 

Професионално направление 2.2 История и археология, по научната 

специалност Археология, вкл. нумизматика и епиграфика, на Нина 

Хаджиева за нейната дисертация „Монетна циркулация в Югозападна 

Тракия (по средните и горните течения на Струма и Места) през VІ – ІV. в. 

пр. Хр.“ Благоевград, 2020. 

 

Дата: 22.04.2021 г. Изготвил становището: 

(Подпис)  



1 
 

South-West University "Neofit Rilski" 

OPINION 

on: dissertation for obtaining the educational and scientific degree PhD, in 

professional field 2.2 History and Archaeology, in doctoral program Archaeology, 

incl. Numismatics and Epigraphy of the Department of History at the Faculty of 

Low and History (FLH) of South-West University (SWU), of the full-time 

doctoral student Nina Hadzhieva, entitled „Coin circulation in Southwestern 

Thrace (along the middle and upper reaches of the Struma and Mesta) in 6th 

– 4th century BC“, Blagoevgrad, 2020, with research supervisor Prof. Dr. DSc 

Ilya Prokopov. 

Author of the opinion: Assoc. Prof. Julia Tzvetkova, Sofia University St. 

Kliment Ohridski, Faculty of History, Department of Ancient History, Thracian 

Studies and Medieval History, on the basis of Order of the Rector of SWU Prof. 

Dr. Borislav Yurukov for Scientific Jury (ScJ) № 524/01.03.2021 and Protocol № 

01/04.03.2021 from the first meeting of the ScJ. 

Candidate: Nina Damyanova Hadzhieva – full-time doctoral student from the 

Department of History at FLH of SWU. 

I. Summary of the scientific production and the activity of the candidate 

The provided documents show that the doctoral student Nina Hadzhieva is the 

author or co-author of five publications, with which she fulfils the scientometric 

indicators for acquiring the educational and scientific degree "Doctor" specified 

in the Law on Scientific Research of Republic Bulgaria. Her scientific production 

includes also one publication in print, participation in five scientific projects (3 

completed and 2 ongoing), participation with section reports or posters at 5 

national conferences and 2 international fora. Nina Hadzhieva has successfully 

completed two master's programs (in Culturology at NBU and Numismatics at 

SWU). She has been working in RHM-Blagoevgrad as a numismatist since 2016. 
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Her active scientific involvement describes the colleague as a well-established 

and internationally recognized scholar. 

ІІ. Evaluation of the scientific and practical results and contributions of the 

scientific presented production for participation in the competition 

The presented PhD thesis of Nina Hadzhieva is developed at the Department of 

History at the LHF of SWU and is submitted on time. The text is an original 

author's work without plagiarism. The well-organized structure of the work 

includes an introduction, four chapters, a conclusion, a bibliography, appendices 

(including tables, diagrams, 12 very well-presented maps, and two illustrations) 

and a coin catalogue of the studied numismatic material originating from museum 

or private collections, as well as unpublished collective find. coin finds from the 

period in question in the region - a total of 589 pages, of which only the textual 

part is 427 pages. The entire text leaves a very good impression with the erudite 

style of writing, detailed knowledge of the vast literature and presented new 

hypotheses or scholar methodology applied in the diverse disciplinary fields of 

ancient history, numismatics, archaeology all of which are involved in this study. 

The colleague easily works with the analysis of the various source material - 

historical narratives, archaeological sources, epigraphic monuments, geological 

research and of course the numismatic data. 

Parallel to the main study focus and the presentation of the picture of the coin 

circulation in SW Thrace, the part "Mythographic information" is of a 

contributing nature. It contains a careful analysis of the mythological data from 

the Greek literary tradition for the studied region. The colleague has skilfully 

managed to examine and interpret this problematic information, demonstrating 

her abilities for critical analysis of ancient narratives. Such an overview is 

especially valuable not only because of the illustration of how the ancient people 

explained the origin, genealogy, or kinship of different tribes, personalities, or the 

surrounding geographical environment, but also because of the mythological 

characters who could potentially be represented in coin iconography. 
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Another similar contribution of the work is the emphasis on ancient mining in the 

area correctly analyzed as an essential element of its economic potential. The 

systematized data from various studies - geological or archaeological - allow such 

a complex approach to enrich our knowledge and understanding of the importance 

of the region in antiquity as a transport route to inner Thrace, and to explain its 

intensive monetization since the end of the Archaic era.  

In the main part of the dissertation work, dedicated to the local coinage and coin 

circulation, the observations of the attested finds of gorgon / incuse square coin 

type, often associated with the Greek polis of Neapolis, are of a contributory 

nature. Publishing and tracking their distribution in Thrace would help to identify 

this anonymous coinage, on which issuer is widely speculated in the scholarly 

studies. 

III. Critical remarks and recommendations 

The use of the word "communities" to refer to the tribes in the area is unsuccessful. 

Its semantics in the Bulgarian language is much broader and does not overlap with 

that of a "tribe". The comprehensive analysis of P. Delev (2014) on this issue, of 

which the colleague Hadzhieva is well aware and accepts, argued the 

inappropriateness of searching for other artificially complicated constructions to 

denote the universal "tribe", considering all the complexity of its meaning from a 

anthropological point of view. This comment does not affect in any way the 

overall positive impression of the general research subject, since it is not part of 

the central research focus. Rather, here our science needs a new methodological 

debate. 

It is recommended that the literature list contains only titles cited in the text, and 

not a general bibliography on the topic. The presence in it of the key study of 

Alexandros Tzamalis (“Les ethne de la region « Thraco-Macédonienne ». Etude 

d’histoire et de numismatique. (fin du VIe – Ve siècle).” Université Paris IV – 

Sorbonne, 2012) would contribute to its completeness. 
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IV. Conclusion 

All said above allows me firmly to give my positive evaluation and vote for 

obtaining the educational and scientific degree of PhD, in professional field 2.2 

History and Archaeology, in the scientific field Archaeology, incl. Numismatics 

and Epigraphy, by Nina Hadzhieva for her dissertation “Coin circulation in 

Southwestern Thrace (along the middle and upper reaches of the Struma and 

Mesta) in 6th – 4th centuries BC”. Blagoevgrad, 2020. 

 

Date: 22.04.2021 Author of the opinion: 

(signature)  
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