
 

Становище 

 

За дисертацията на Мартин Венелинов Николов за присъждане на 
образователната и научна степен доктор на тема 
„Типология и хронология на каменните бойни 
брадви от бронзовата епоха в българските земи” 

От Доц. д-р Красимир Петров Лещаков, 

катедра Археология, ИФ, СУ „Св. Климент Охридски” 

 

В качеството си на научен ръководител на М. Николов имах 

възможност да проследя в детайли неговата работа, но 

същевременно искам да подчертая, че той представя една напълно 

самостоятелно разработена теза. Моята помощ се изчерпваше до 

основни въпроси свързани със структурата, организацията на 

каталога, отделни изводи и някои други.  

Струва ми се, че М. Николов е постигнал хармония относно 

съчетаването на наименованието на темата, подбора на методите на 

изследване и структурата. Темата е дисертабилна и актуална 

предвид факта, че редица теоретични и общокултурни изводи се 

градят на каменните бойни брадви, които от своя страна досега не са 

били обект на самостоятелно изследване. Задачата  да се въведат в 

научен оборот стотиците специфични артефакти (505 бр. в 

каталога), заемащи депата на 32 музея; да се анализират, сравнят и 

подредят хронологически е изпълнена успешно, а от там следва и 

успех при постигане на целите, съобщени в Увода. В рамките на три 

обемисти глави (140 страници) авторът е приложил морфологичен, 

технологичен и функционален анализ, позволяващ му да достигне 

до редица приноси относно хронологията и регионалната специфика 

на артефактите. Направен е и успешен опит за реконструиране на 

производствената верига и са проследени някои от социалните 

аспекти на използването и значението на каменните бойни брадви.   

Дисертантът е построил своето изследване върху солидна 



изворна база, като прилага сполучливо морфологическия анализ с 

цел формулиране на работеща типология. Тя ще има значение за 

обработката и публикуването на големи колекции от цели или 

фрагментирани артефакти, както и за датиране на отделни 

случайни находки години занапред. В това се изразява и чисто 

практическата насоченост на изследването. Интерпретацията на 

отделните типове и поставянето им в историко-археологически 

рамки е цел, която е успешно достигната от В. Николов. Основна 

помощ в това начинание той е получил от богатата специализирана 

литература и добрата конвергенция с геологията. В това си 

качество работата придобива интердисциплинарна същност, което 

още повече подчертава професионализма на нейната разработка. 

Същата констатация е валидна и за приложените илюстрации.  

Считам, че дисертантът се справил напълно успешно със 

своята задача и е постигнал набелязаните в Увода цели. В 

изследването се съдържат не само редица приноси с чисто 

практически характер, но и  теоретични, засягащи обширни райони на 

Европейския югоизток. Ето защо считам че тезата „Типология и 

хронология на каменните бойни брадви от бронзовата епоха в 

българските земи” отговаря на изискванията и е достойна да бъде 

обявена за докторска, а нейният автор Мартин Венелинов Николов 

да получи научната и образователната степен „доктор” от 

уважаемите членове на научното жури.   

 

 

София, 15. 08. 2011 
 

Доц. д-р К. Лещаков 


