
СТАНОВИЩЕ

на доц. д-р Манчо Веков 

за дисертационния труд на

Страхил Валентинов Панайотов на тема

„Tаблички с дръжка от Месопотамия – II-I хил. пр. хр.”

Темата „Tаблички с дръжка от Месопотамия – II-I хил.пр.Хр.” се осветлява за 

първи път от Страхил Панайотов в представения дисертационен труд. В този смисъл 

направеното изследване е и пръв принос в националния научен фонд в областта на 

античната история.

Трудът съдържа три основни глави. Те сe предхождат от задължителния увод, в 

който се представят и целите на изследването, както и параграф за методите, 

използвани в работата. След тях има параграф с дефиниция на обхванатия  материал, а 

по-точно казано с обективна дефиниция на формата на изследваните артефакти. След 

трета глава са изложени обобщаващи наблюдения, използваната обширна 

библиография, следва приложението с фигури. Текстът се простира на 365 страници, 

цитираната библиография е на 20 страници с по-дребен шрифт.  Приложението съдържа 

116 фигури, разпределени на 31 страници.

Фактически избраният обект на изследване е изяснен с аналитичен и 

компаративен подход както следва. Първа глава разглежда т.нар. Ламащу  и Хулбазизи 

групи. Втора глава е посветена на елементите на паметниците от хетерогенната група. 

Трета глава се занимава със систематизацията на артефактите, разгледани 

последователно спрямо техните жанрове. Трябва да се подчертае приносът на 

дисертанта в направения обстоен преглед на изследванията, които се отнасят към 

аспектите, засегнати в първа и втора глава на дисертационния  труд. Това е евристична 

информация за античниците, но ако трудът се обнародва – и за широк кръг 

любознателни читатели. 

След излагане на съвременното състояние на изследванията дисертантът прави 

извороведски преглед на Ламащу и Хулбазизи групите паметници. Целта на тази част е 

да обобщи накратко Ламащу  групата, доколкото проблемът е изследван и както се 
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вижда от библиографията – многократно са издавани научните резултати. Той постига 

поставената цел да набележи основните проблеми в Хулабизизи групата. С висока 

научно-информационна стойност е проучената от дисертанта  многоезична литература 

по теми, които засягат настоящата работа. С приносен характер на дисертационния труд 

е каталогизирането на разпръснатата информация и създаването на тематични каталози 

с библиография за всички артефакти. Те са включени в основния текст. Авторът умело 

прилага съпоставителния анализ - в първа глава двете групи са сравнявани като 

паметниците, които засягат всяка група по-отделно и са каталогизирани по отделно, но 

от друга страна, показани са и паметниците, които имат общи характеристики. По този 

начин взаимовръзките между тези паметници, както и техните прилики и разлики 

стават видими. 

Удобен за ползване е каталогът от паметници, който разширява познанията за 

Ламащи и Хулбазизи артефактите. При Ламащу групата са добавени нови паметници, 

спомагащи да се продължи тяхната номерация от 86 - известни номерирани и 

публикувани паметника, според изследванията на Вигерман, на 103 паметника. И това е 

станало възможно благодарение на изследванията на автора в музеите, съхраняващи 

паметниците. Подобна е и познавателната ситуацията на хетерогенната група във втора 

глава. Досега няма цялостен каталог на паметниците, засвидетелствани в нея, освен в 

настоящата работа, а някои от паметниците са публикувани тук за пръв път.

В извороведския анализ на Ламащу и Хулбазизи групата, особенно в сравнение с 

обширния анализ на хетерогенната група се чувства известен дисинхрон и не става ясно 

защо Ламащу  и Хулбазизи групата са разгледани толкова накратко. От друга страна, 

анализът е добре детайлизиран, всеки паметник е разгледан по отделно, но и в дискурс 

с другите му подобни. След като са разгледани елементите по дръжката на паметника 

авторът преминава на елементи, които се срещат върху  тялото на паметниците. Тук 

също се наблюдават приноси с новите заключения на дисертанта. Например  някои 

апотропични паметника имат странични, слотове и дупки, според дефиницията на 

автора. Това, както се вижда от цитиранията и библиографията, убягва в досега в 

публикувани изследвания. Свързването на тези елементи с текст върху тези паметници 

изглежда логично и отваря ново поле за изследване на подобни паметници.
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С приносен характер е параграфът, посветен на термините на табличките с 

дръжки. Тук за пръв път се прави опит да се намери древният термин за подобен 

паметник. Аргументацията дава основание, че най-вероятно имшугубу е техническият 

термин, използван при назоваването на подобни паметници в писарското съсловие.

За подчертаване са и последните два параграфа, които се отнасят до 

географското разпространение, историческия контекст и датировката на паметниците. 

Авторът разглежда паметниците в по-широк контекст. Заключенията, че формата е 

асирийско изобретение и че се среща най-вече в земи под асирийско влияние, са добре 

обосновани.

Анализът в глава трета се гради на археологическия контекст на паметниците, 

физическите им характеристики и съпоставянето на жанра, записан върху  тях. Тук се 

вижда комплексността на работата. Тя съчетава различни жанрове, които изискват 

различна специализация. При четенето на текстовете - множеството публикувани, но и 

непубликувани, е нужно доброто познание на акадски и отчасти шумерски, което 

дисертантът има. Всъщност не само езиковите познания са достойнствата на автора, 

допринесли за приносния извороведски анализ във всеки от параграфите. Например 

главата за систематизацията завършва с параграф, в който са представени неясни 

текстове, а те са отправна точка за по-нататъшни изследвани. Разноликите жанрове ясно 

показват, че формата на артефакта е водеща и оправдават в начало изложената 

методология.

Така представения труд показва, че дисертантът се е съобразил с направените 

при вътрешната защита препоръки.

Като цяло дисертационният труд на Страхил Валентинов Панайотов на тема 
„Tаблички с дръжка от Месопотамия – II-I хил. пр. хр.” е с приносен характер, което ми 
дава основание да препоръчам на уважаемото жури да присъди на Страхил Валентинов 
Панайотов образователната и научна степен „Доктор” по научна специалност история.

28 февруари 2014 г.                       Доц. д-р М. Веков:

3



4


