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Дисертационният труд е в два тома – текст и приложения. Текстът 
включва въведение, пет глави, заключение, списък с използваната литература и 
списък на съкращенията с общ обем 213 компютърни страници с голяма 
разредка. Приложенията включват 5 каталога, 24 карти, 163 табла с рисунки, 51 
фототабла, 9 петрографски снимки на дюншлифи (общо 225 илюстративни 
табла), 35 графики и 3 плана. 

Актуалност на темата 

Темата на проучването е актуална, което убедително е представено от автора 
в увода и историографската част, която с известна разточителност – от Адам и Ева 
до съвременните технологии – внушава необходимостта от сериозно съчинение за 
огладените сечива. В чисто български контекст и отскоро, темата за огладените 
каменни изделия/оръдия стана един от научните инструменти за верификация на 
концепцията за т. нар. праисторически ямни култови обекти (светилища), които 
масово се разкриват при спасителните разкопки по инфраструктурни проекти. 
Част от тях са изначално дефинирани като такива, друга част биват ре-
интерпретирани, което коректно е отбелязано в дисертационния труд. В чисто 
научен план и безспорно, разглежданата категория артефакти представлява важен 
в количествено и качествено отношение аспект на материалната култура през 
праисторията и е факт, че родната историография не изобилства от сериозни и 
новаторски трудове по темата. 

Количество и качество на археологическите извори 

Материалът, подложен от автора на анализ, осмисляне и интерпретация, 
произхожда от 18 селища от Горнотракийската низина, която е прецизирана 
географски като обхващаща водосборния басейн на реките Марица, Арда и 
Тунджа (до държавната граница) и южната част на Българското Черноморие (с. 9). 
Относно количеството на анализираните артефакти/сечива, се посочва следното: 



от общия брой 1429 на разгледаните предмети (каквото и да означава това?!), 654 
бр., се определят като огладени каменни сечива или фрагменти от такива. Тази 
именно бройка би следвало да се разбира и третира като необходимия и 
достатъчен емпиричен корпус от артефакти, подложени на анализ. В конкретния 
случaй не е резонно да  съдим за (не-)достатъчността на изворовата база по 
абсолютната бройка на  изделията. Авторът успява умело и находчиво да изгради 
върху тяхното наличие и контекста, от който произхождат, една дълга и 
многоаспектна история – от суровината за направата на артефактите до 
социалните и духовни измерения на тяхната „производствена” биография. Темата 
е вписана в един широк географски ареал, в чиито рамки е осъществен 
компаративен анализ на различни технологични кръгове, сред които авторът 
отрежда особено и значимо място на Горнотракийския кръг – като най-
представителен за територията на България. Както самият автор отбелязва, обаче 
(с. 152), разглежданите от него ансамбли са количествено несъпоставими помежду 
си, което затормозява сравнителния и статистически анализ и респективно – 
занижава интерпретационната стойност на изводите и заключенията. Определена 
слабост на изложението е отсъствието на числови данни за количественото 
разпределение на изследваните сечива по обекти – става ясно, че част от тях са 
анализирани директно (сиреч физически), част са ползвани по публикации. Тази 
липса на яснота е необяснима, неприемлива и рефлектира негативно върху опита 
да се осмисли проучването ... и върху цялостното му възприемане. 

Целите и задачите на дисертационния труд са описани неколкократно в 
процеса на изложението, с различни гносеологични нюанси вложени във 
формулиране на целите: от общото разглеждане на огладените каменни сечива и 
тяхното място през късния неолит в Горнотракийската низина, през проследяване 
на отделните етапи от техния „жизнен цикъл“, за да се стигне до по-конкретното 
формулиране на 3 основни цели и задачи (третирани заедно) и дефинирани като 
осъществими посредством прилагането на 5 (да ги наречем) научни подхода (с. 
10). Независимо от формулировките, моето впечатление е, че авторът е положил 
похвални усилия да представи и приложи богат спектър от различни теоретични 
направления и практически методи и похвати в анализа и интерпретацията на 
огладените сечива от късния неолит в обозначения ареал.  

Дисертабилиост на темата 

Имайки предвид актуалността на темата и заявката за новаторски 
(осъвременèн) подход към наличната база артефакти (и техния контекст) в 
светлината на съвременните методическите и теоретични постановки, считам, че 
темата е дисертабилна. 

Структурата на дисертацията включва задължителните части – увод и 
заключение, а научното изложение (sensu stricto) e развито в 5 глави. Отделните 
глави са сами по себе си четивни и информативни, и в по-голямата си част са 
свързани с целите и задачите на изследването. Като определено стойностни бих 



посочила глави III и IV. Първата от тях („Класификация и някои характеристики 
на огладените каменни сечива”) представя и аргументира методическите аспекти 
на извършеното проучване. Спорен е въпросът дали предложената матрица от 
метрични съотношения и формули е оптималният и приложим инструмент за 
подобни анализи и последващи сравнения, НО авторът показва вещина в 
оперирането с представената от него система. Глава IV, наречена неуместно 
„Операционна верига” (визирайки термина и концепцията за производствена 
верига

Дисертацията е обилно подплатена с приложения: каталози и илюстрации. 
Те са старателно изготвени и максимално онагледяващи отделни части от 
проучването.  

) е значима и приносна в голямата си част, и особено по отношение на 
суровините за направа на огладени сечива. Всъщност, според мен, геологическата 
част е много професионално развита и е „стихията” на това проучване. Като 
слабост на подхода към производствената верига трябва да отбележа 
амбициозната заявка на автора на извърши нейното реконструиране на базата на 
„анализ на трасологичния модел” (с. 75) – само по себе си напълно безсмислено 
словосъчетание.... В работата няма и намек за трасология (в смисъла й на научен 
метод, базиран на микроскопска обсервация) – описани са няколко наблюдения 
от типа „експертиза на око” (с. 137), фокусирани върху макропризнаци на 
износване по повърхности, ръбове и т.н. 

Авторът показва осведоменост и задълбочен подход към литературните 
източници. Списъкът на използваната литература включва 280 заглавия, от които 
94 на кирилица и 186 на латиница. 

По темата на дисертацията са посочени 3 излезли публикации и други 3 под 
печат. 

Като цяло, това съчинение дава добра основа и параметри за надграждане на 
модела за проучване на една многочислена и значима категория археологически 
свидетелства от праисторията.  

В заключение, препоръчвам, с умерен ентусиазъм, на почитаемото Научно 
жури да присъди на Илия Илиев Хаджипетков образователната и научна степен 
„доктор”. 

 

 
22.03.2014г      С уважение: 
София        Доц. д-р Мария Гюрова 


