
РЕЦЕНЗИЯ 
 

от проф. д.и.н. Васил Атанасов Николов, НАИМ-БАН 
 

за дисертационния труд на Ваня Николова Петрова „Предачество и тъкачество в 
Севернобалканската област през бронзовата и ранножелязната епоха (ІІІ - средата на І 

хилядолетие пр. Хр.)” за присъждане на образователната и научна степен доктор 

 

Ваня Петрова е редовен докторант в катедра „Археология” на Софийския 
университет и активен теренен изследовател. Представеният от нея дисертационен труд 
обхваща 424 стр. текст и около 150 стр. приложения - каталог, карти и графични табла. 
Темата на работата е много актуална не само за българската археология, но за 
проучванията на древната култура на Стария свят. Веднага трябва да отбележа, че 
авторката на изследването е вписала много успешно неразработената в българската 
археология проблематика в контекста на цялото знание за важния в древността на Стария 
свят стопански отрасъл предачество и тъкачество. Заключението ми се базира не само на 
огромната по обем посочена в списъка книжнина - около 40 стр., но изключително на 
това, че дисертантката познава много добре и много активно използва тази книжнина в 
труда си. През няколкото години работа по темата тя се е изградила като специалист с 
много широки познания както в конкретната проблематика, така и в области, които я 
засягат, при това не само за българските земи, а и за много по-широк ареал. Непременно 
държа да подчертая, че дисертационният труд е написан много интелигентно, на много 
добър български език и изключително грамотно - нещо, което напоследък става 
изключение, вкл. и в нашата наука. 

Текстът на работата е структуриран в седем глави и апендикс. Изследването е 
изградено върху принципите на операционната верига и успешно съчетава формално-
типологическото и интерпретативното ниво. Освен това, въпреки че хронологическите 
рамки на темата включват само бронзовата и ранната желязна епоха, дисертантката 
проследява, при това доста подробно и без сериозни пропуски, археологическите извори 
по същата тематика за неолита и халколита, с което всъщност глобализира изследването 
си за целия къснопраисторически и за протоисторическия период в българските земи в 
контекста на Югоизточна Европа и Източното Средиземноморие. 

В чисто археологически план В. Петрова е успяла да събере всички известни в 
публикациите извори за предене, тъкане и свързани с тях дейности, успяла е да издири и 
много други непубликувани, подложила е на критичен анализ изворовата база, както по 
отношение на стратиграфските данни, така и на интерпретацията, при това на фона на 
всичко известно и дискутирано в основната научна книжнина по темата за региона. Нямам 
претенции в това отношение, включително относно информацията за неолита и халколита, 
които формално не влизат в обхвата на темата. Подчертавам, че в контекста на известните 
формално-типологически изследвания в широк регион, Петрова е разработила напълно 
приемлива класификация на прешлените за вретено и тежестите за вертикален тъкачен 
стан от бронзовата и ранната желязна епоха, а в приложенията се намират още каталог на 
всички използвани предмети от двата вида в българските земи, както и подходящ 
илюстративен материал. 



Особено важно за мен е, че изследването протича в контекста на етнографски 
данни от синполитейни земеделски общности, както и на древни писмени извори от 
Предна Азия и Източното Средиземноморие, използвани са древни изображения и данни 
от експерименталната археология. Картирането на находките след критичния анализ на 
тяхната хронологическа позиция позволява на дисертантката да направи наблюдения за 
регионални и надрегионални особености на запазените археологически свидетелства. 

Реконструкцията на тъкачния стан и на цялата операционна верига за създаване на 
тъкани е извършена на базата на богата информация, с която авторка уверено борави. За 
изясняване на суровинната база са привлечени археоботанически и археозоологически 
данни и интерпретации на материали от българските земи в контекста на обширното 
знание и дискусии в световната книжнина. Основно внимание, естествено, е насочено към 
лена и овчата вълна, и постепенното налагане на втория материал в това производство. 
Проследен е процесът на продължително формиране на условията за достигане на 
техниката за изтегляне на дългата нишка, която позволява рязко нарастване на 
производителността. Реконструкцията на особеностите на тъкачния стан през бронзовата 
епоха, вкл. и въз основа на групирането на керамичните тежести според теглото им е 
максимално коректно и води до важни социално-икономически изводи.  

Намирам за важна и методически информативна частта за реалните текстилни 
останки от изследвания район, вкл. и за възможностите за запазване и документиране на 
такива следи, защото именно тези останки могат да бъдат най-сигурните доказателства за 
древното тъкачество. 

Последната глава на дисертацията синтезира данните от собственото изследване на 
авторката и от огромния масив информация в научната литература за предачеството и 
тъкачеството от гледна точка на социалната археология. Представени са свидетелства за 
ролята на мъжа и особено на жената във всички степени на това производство. Изглежда 
логично и предположението за възникване на производствени центрове през бронзовата и 
ранножелязната епоха в българските земи, в които самото производството остава 
предимно като домашен поминък, но все пак е по-развито, отколкото в съседни селища, а 
част от продукцията му е предназначена за търговия. 

В апендикс към труда са анализирани уредите на текстилното производство в 
неутилитарен контекст. Този текст, макар и извън конкретната тема на дисертацията, но в 
нейната проблематика, показва отново високото научно ниво на авторката, способността й 
да анализира и успешно да синтезира знание. 

Опитах се да не влизам в детайлите на представената дисертация, защото тогава 
рецензията би се получила прекалено дълга. Представеното ми дотук позитивно 
становище отразява обаче целия текст на дисертацията, който прочетох с удоволствие. 
Затова смятам, че вече мога да представя заключението си, а именно убедено да 
препоръчам и на другите членове на нашето жури да подкрепят позицията, чрез която на 
Ваня Николова Петрова да бъде присъдена образователната и научната степен „доктор”. 
Освен това горещо препоръчвам заради своята актуалност и високо научно ниво 
рецензираният труд да бъде публикуван в близко време, което ще бъде и принос за 
авторитета на българската археологическа наука. 

 


