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Темата на дисертацията е актуална с оглед нанатрупаната база данни в един 

ясно разграничим културно и териториално регион на Древна Тракия, открояващ 

се по степен на проученост от останалите. Избраната структура – шест глави, 

каталог и приложения (127 Таблици, 15 табла с 592 илюстрации на важни за 

анализа артефакти, 28 карти и 11 хистограми) е подходяща за анализ и 

интерпретация на огромния  по обема си материал (95 некропола, 1315 гробни 

съоръжения и хиляди артефакти - гробни дарове, елементи от тризни и други 

елементи на гробните комплекси) за постигане на поставените цели и задачи. Те са 

извлечени на базата на критичния анализ на наличната информация по темата и 

състоянието на интерпретацията й. Историографският преглед и списъкът на 

използваната литература отразяват много добрата информираност на докторанта. 

Бих изтъкнал доброто познаване на румънската литература и балансираното 

представяне на обектите от цялата изследвана територия. Териториалният обхват и 

историческите рамки са добре обосновани.

Глави ІІ-V - “Некрополи, гробни съоръжения, допълнителни съоръжения и 

тяхната структура.”(ІІ), “Хронология на некрополите от Североизточна Тракия 

през VІ-ІІІ в. пр. Хр.” (III), “Хронологическо и географско разпространение на 

некрополите, погребалния обред, гробните и допълнителните съоръжения.”(IV) и 

“Данни от некрополите за социалното и икономическото развитие на 

Североизточна Тракия през VІ-ІІІ в. пр. Хр.”(V) и параграфите в тях са 

последователни етапи и нива в анализа и интерпретацията на археологическата 



ивформация. Нейният първичен анализ е извършен в каталога, отличаващ се с 

прецизна структура, изпълнена последователно за всички номера и дъпълнена с 

останалия справочен матераиал. Неделима, и органично свързана с основния текст 

част от анализа в отделните глави, са и таблиците, илюстраците на артефакти, 

картитете и хистограмите. Във всяка от главите анализът и нитерпретацията на 

данните са довели до приносни наблюдения и констатации за конкретни 

компоненти и по-общи феномени.

Глава пета е своеобразна кулминация в изследването. Тя е едновременно, и 

аналитична, и обобщителна и в нея е достигнето до нивото на историческата 

интерпретация на археологическите извори. Доказано е, че некрополите поотделно 

и в съвкупност, регионално и в отделни периоди могат да бъдат сериозен източник 

за реконструкцията на социалното, икономическото и демографското или в по-общ 

план на културно-историческото развитие на един обособим регион. Работата на 

докторанта още от студентските години в проучванията на най-значимия селищен 

и културен център  на гетските земи през елинистическата епоха (АР Сборяново) и 

участието му  в теренни експедиции в Североизточна България, заедно със 

задълбочеата му  научна подготавка, имат за резултат зрял анализ и интерпретация 

на некрополите и характеристиката на основните центрове на гетите в 

клаксическата и елинистическата епоха и проектирането им върху  политическата 

история на региона.   

Заключението е доста по-обемисто от обичайните. Представен е един 

сполучлив синтез на получените резултати, в който е проследена в 

хронологически аспект картината на погребалните практики в североизточните 

тракийски земи, с всички конкретни проявления, закономерности и промени, на 

фона на процеса на етническа консолидация и политическите събития в района и в 

Тракия. Откроено е преобладаването  (респ. доминацията) на кремацията за целия 

период от нач. на VI до средата на III в.пр. Хр. в прогребалния ритуал на гетската 

общност. Изявени са промените в еволюцията на гробните съоръжения  върху 

цялата изследвана територия успоредно с изявата на локалните особености. На 

този фон се язявяват монументалните гробници и гробни съоръжения и богатия 

инвентар  в некрополите на династичните центрове през ранноелинистическата 

епхоха.



Считам, че като цяло, докторантът е успял да постигне поставените цели и 

задачи. Той е показал способност за анализ и синтез в обработването на огромен и 

разностранен материал и да да извлече максимум информация. По отношение на 

интепрретацията, на места е показал завидна смелост, а на места е проявил по-

голяма предпазливост. Като научен ръководител заявавам, че постиженията и 

приносите, както и цялостната дисертация на докторанта има характер  на 

самостоятелно изследване.

Текстът на дисертацията се отличава с добър стил – езикът е точен, стегнат, 

дори на места лаконичен, с прецизно владеене на специфичната терминология.   

Авторефератът представя изчерпателно и адекватно съдържанието на 

дисертационния труд. Информативността е обогатена с основни таблици с база 

данни и карти. Автосправката отразява коректно основните приноси и постижения  

в дисертацията на автора.

Калин Михайлов Маджаров е автор  на пет научни публикации и доклади 

пред научни форуми. Всички те са пряко свързани с темата на дисертацията.

В заключние, като имам пред вид цялостните качества на дисертационния 

труд на Калин Михайлов Маджаров, заявявам пред уважаемото жури, че 

изследването притежава високи научни достойнства и отговаря на изискванията да 

му бъде присъдена образователната и научна степен „Доктор” и ще гласувам 

убедено за това.

25 април 2013 г                                                               Доц. д-р Тотко Стоянов 
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