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В резултат на активната изследователска работа на няколко поколения български 

археолози към днешна дата е натрупан значителен по обем археологически материал 

от периода на Бронзовата епоха. Каменните „бойни” брадви (или брадви с отвор), са 

сред често откриваните в селищни обекти или като случайни находки. Това дава 

основания да се предположи, че тези брадви са имали специално място във 

всекидневието на хората през бронзовата епоха, а вероятно са отговаряли и на 

определен социален статус. За разлика от бронзовите изделия обаче, каменните 

„бойни” брадви са пренебрегвани в българската археологическата литература, в 

която липсват специализирани и обощаващи изследвания върху разглежданите 

артефакти. От тази гледна точка темата на дисертацията на Мартин Николов е 

подбрана и фомулирана много точно. 

 В уводната част докторантът изчерпателно е определил следните цели пред 

изследването си: 1. Да се изведат общовалидни критерии за изграждане на единна 

типология на каменните бойни брадви от бронзовата епоха в България; 2. Да се 

отнесат хронологически дефинираните типове в светлината на географските и 

културни специфики; 3. Да се изясни доколкото е възможно, предназначението и 

начините на употреба на каменните брадви с отвор (с.2).   

За осъществяването на тези цели е определено да се изпълнят следните задачи:  

- критичен преглед на натрупаната до момента специализирана литература; - 

определяне на хронологическите рамки на изследването; - изясняване на културните 

рамки на изследването; - изработване на типология; - типологизиране на включените 

в каталога на изследването находки; - датиране на дефинираните типове; -

хронологическо съпоставяне на типовете; - проследяване на териториалното 

разпространение на типовете; - културно разпространение на типовете;-установяване 

на петрографските характеристики на суровините; - проследяване на географските 

особености в разпространението на сурoвините и техният подбор; - изясняване на 

принципите на производство на каменните брадви с отвор; - подбор и добив на 



суровините, транспорт на суровините, места за производство, техника на изработка, 

украса; - анализ на предназначението и начините на употреба на каменните бойни 

брадви в някои от възможните им аспекти и характер.(с. 2-3) 

 Постигането на тези цли и задачи е предпоставено от много добре премислена 

структура на труда, която следва етапите на изследователския процес за постигането 

им.  

Съществен дял от дисертационния труд, имащ пряко отношение към качеството 

на анализа и синтеза в изложението е каталожната част. В Каталога всеки артефакт е 

представен на базата на 12 критерия, които са вече начално ниво на анализ, 

извеждащо информация за търсените крайни резултати. Направени са описание и 

анализ на  505 артефакта от фондовете на 32 национални, регионални, местни музеи 

и музейни сбирки на територията на цялата страна. Всички артефакти са с графични 

илюстрации (68 табла), изработени от автора и отговарящи на съвременните 

изисквания за илюстриране на археологически артефакти. За нуждите на 

типологията са изработени 23 графични табла, 3 таблици, а за илюстриране на 

местонамирането, разпрстранението и евентуалните центрове на производство са 

предложени 9 цветни прецизно изпълнени карти. 

Следва да се подчертае, че от всички брадви, включени в изследването, само 

116 (т.е. ок. 20%) са публикувани. Като се добави, че 127 от разглежданите 

находки притежават информация за археологическия контекст, 8 са открити при 

археологически обходи, а двеста 278 са случайни находки с информация за 

мястото на откриване, т.е. ок. 80% носят значима информация, налице са 

обективни фактори за създаване на дисертационен труд със сериозни научни 

приноси.  

Тук бих добавил и личните си наблюдения. По време на работата върху 

дисертацията си Мартин Николов със завидна последователност и упоритост 

обиколи максимум музеи в страната, което доведе до впечатляващия брой 

изследвани артефакти с посочената информативна стойност. Само по себи си 

това е предпоставка за добри научни резултати, но разкрива и личните качества 

на младия ни колега.  

Важно е да се добави, че за да получи информация „от първа ръка” Мартин 

Николов използва възможностите предоставени му от Исторически факултет и 

чрез проекти, финансирани от Фонд научни изследвания на СУ, предостави за 

анализ на специалисти серия от мостри от изучаваните артефакти за установяване  



характера на суровините и чрез това получи възможност за търсене и на 

произхода на суровините и очертаване на „историята” на артефактите от добива 

на суровини, през изработването в евентуалните производствени центрове, до 

разпространението и употребата на изделията. Така, в работата са добавени 

елементи на анализ и синтез на по-високо научно ниво, с безспорни приноси. 

 По мое мнение, докторантът Мартин Николов е постигнал поставените цели и 

задачи. Освен посоченото по-горе, изработена е типология, която е синтез на 

постигнатото от специалистите преди него и изследването му при правилно 

заложени критерии на солиден брой нови артеакти. Въпреки обективните пречки, 

посочени от докторанта, изследваната група паметници са получили една вярна, 

обективно изведена хронология.  

 Мартин Николов е показал високи умения при анализа и синтеза на 

артефактите и научната литератуа. Използва умело различни подходи при 

изследването – класическите типологически, сравнителен и картографски методи, 

както и методът на проследяване на производствени вериги. Впечатлява и 

умението да се избягват свръхинтерпретации при анализа на материала. Пред нас 

е трудът на един вече формиран, обещаващ млад учен. 

Мартин Николов е автор на пет научни публикации в утвърдени спсания и 

други научни издания, с което са надхвърлени минимумът от изисквания за 

получаване на образователната и научна степен „доктор”, съгласно Закона за 

развитието на академичния състав в Република България. Четири от тях вече са 

излезли от печат. 

 Всичко изложено дотук ми дава основания убедено да предложа на 

уважаемото жури да присъди образователната и научна степен „доктор” на 

магистър археолог Мартин Венелинов Николов. 
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