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Рецензираният труд е оформен в два тома. Първият се състои от Въведение, 
Седем глави, Заключение и един Appendix (общо 277 страници текст) и 
списък на използуваната литература с общо 588 заглавия на кирилица и 
латиница. Вторият (Приложения) се състои от Каталог с общо  1083 
каталожни номера, от които 809 са прешлени за вретено, 265 – тежести за 
стан и 9 – макари. Илюстративната част е представена с 61 табла и 9 карти.  
 
Актуалност на темата 
Проблематиката на текстилното производство (предачество и тъкачество) от 
бронзовата и ранножелязната епоха много рядко е дискутирана в 
българската археологическа литература. Ако изключим обнародването на 
артефакти, като прешлени за вретено, тежести за стан и макари в публикации 
на археологически разкопки (например с.м. Езеро и др.), то аналитичните 
публикации по темата почти отсъстват.  В този смисъл появата на такова 
изследване е не само навременна, но и наложителна. Още повече, че 
съвременните технологични постижения дават възможност за 
интердисциплинност на едно такова проучване, което умело е и използувано 
от докторанта. Темата за «текстилната археология» е изключително 
актуална в последното десетилетие в европейската и американската 
археология на Стария свят, като е в унисон и с най-новите тенденции в 
изследванията.  



 
Дисертабилност на темата 
Темата определено е дисертабилна. Изследването на артефактите от рода 
прешлени за вретено, тежести за стан и макари, както и техния 
типологически и културно-хронологически анализ, от една страна и 
прилагането на интердисциплинарния подход, използването на наличната 
информация от съседните територии, от писмени и иконографски източници, 
от друга, дава възможност за достигане до информация, засягаща добива на 
суровини, производствените процеси и технология, и търговските контакти 
през бронзовата епоха не само в българските земи, но и в един по-широк 
ареал, обхващащ както Балканския полуостров, така и Егейско-анатолийския 
свят и Централна Европа.  
 
Количество и качество на археологическите извори 
Докторантът е успял да събере и обработи всички достъпни артефакти във 
фондовете на българските музеи. Анализираните в дисертацията 1083 
артефакта свързани с предачеството и тъкачеството представляват една 
огромна част от общия им брой в страната към настоящия момент. В 
качествено отношение се открояват колекциите от селищните могили в 
Горнотракийската низина Езеро, Дядово, Нова Загора, Гълъбово, Юнаците и 
Разкопаница, които са основата за анализа за ранната и средната бронзова 
епоха, както и тази от обектите Овчарци 1, Овчарово-Орехчето, Чокоба и др., 
които пък представят база за анализ за късната бронзова и ранножелязната 
епохи. В този смисъл и в количествено, и в качествено отношение, 
наличните археологическите извори за предачество и тъкачество са 
достатъчни за изпълнението на поставените в дисертацията цели. 
 
Структура, цели и задачи на дисертационния труд 
Структурата на дисертацията е съобразена с правилно обособената основна 
цел на изследването – реконструкцията на технология на текстилното 
производство, въз основа на археологическите извори, чрез: проследяване 
хронологическото развитие и/или регионалните специфики в 
разпространението на различните видове уреди за текстилно производство 
през бронзовата и ранножелязната епоха и вписването им в културната 
характеристика на отделните региони; опит за реконструкция на цялостния 
процес на производство от снабдяването с необходимите суровини до 
употребата на готовите продукти; установяване ролята на предачеството и 
тъкачеството в социално-икономическия и духовния живот на населението. 
В този смисъл, структурата е добра, като удачно следва логиката на 
археологическото изследване – от анализа на конкретния артефакт, през 
типологически и хронологически изводи до опит за възстановка на т.н. 
оперативна верига („chaîne-opératoire”). 
 



Във Въведението (стр. 1 – 10) дисертанта поставя основните рамки на 
проблематиката на настоящата Дисертация, която е посветена на 
реконструкцията на текстилното производство.  
 
В първата глава („Преглед на проучванията”, стр.11 – 23) е направен 
обстоен историографски преглед на изследванията, касаещи, както 
текстилното производство в древността, така и стигналите до нас следи от 
него. Историографският анализ на ранните изследвания свързан с тази 
проблематика, много добре е групиран от автора в две основни направления, 
които са представени както тематично, така и хронологично. Много 
подробно са представени най-новите публикации, свързани с обособената 
текстилна археология, което показва много задълбоченото познаване на 
литературата и проблематиката от страна на докторанта.  
 
Втората глава („Суровини, уреди, технология”, с. 24-82) представлява 
теоретичната основа за анализ на проблематиката на текстилното 
производство. Детерминирани се основните понятия свързани с 
изследването. Представени са отделните технологични процеси свързани с 
добива на суровина, първичната обработка на влакната, заедно с 
използваните методи и уреди за това. Подробно е разгледан производствения 
процес свързан с текстилната изработка на разпространените изделия – 
предене, тъкане и свързаните с това уреди, както и допълнителните и 
финални дейности, като тепане, боядисване и др., касаещи крайния продукт. 
 
Трета и четвърта глава представят основата на настоящата дисертация. В тях 
въз основа на формално-типологическия метод са анализирани основните 
археологически извори в посочените териториални рамки, достигнали до 
нас, които са свързани с двете основни дейности – предачество и тъкачество.  
В третата глава („Археологически извори за предене”, стр. 83-127) е 
разработена детайлна типология на глинените прешлени за вретено. 
Разгледани са и видовете украса на орнаментираните прешлени.  
В следващата четвърта глава („Археологически извори за тъкачество”, стр. 
127-181) е разработена детайлна типология на тежестите за тъкачен стан. 
И в двете глави е направен териториален и хронологически анализ на 
разпространение на отделните типове находки.  
 
В пета глава („Реконструкция на тъкачния стан през праисторията”, стр. 187 
– 210) въз основа на анализа на всички известни до момента колективни 
находки от тежести за стан открити in situ, основно в раннобронзови обекти, 
и информацията за местонамирането им и тяхната позиция дисертантът е 
направил опит за реконструкция на основния тъкачен уред, познат от 
праисторията в разглеждания регион, а именно вертикален стан.   
 



Шеста глава („Текстилни находки”, стр. 211-242) е посветена на преките 
останки от текстилни изделия. Събрани са всички данни за следи от 
текстилни изделия, обособени в две групи «не-класически» (кошници и 
рогозки), които са и най-ранните и «класически». Анализирани са и 
основните тъкачески техники, въз основа на същинските текстилни 
продукти. 
 
В седма глава („Социално-икономически аспекти на текстилното 
производство”, стр. 242- 238) са разглеждани социално-икономическите 
аспекти на текстилното производство и възможностите за неговата 
интерпретация като социален феномен въз основа на наличните 
археологически извори.  
 
Като допълнение на основната част на дисертацията е предложен и кратък 
анализ на данните за извън-утилитарни функции на предметите, свързани с 
текстилното производство и тяхната роля в духовния свят на древните 
общества - Appendix („Уредите за текстилно производство в не-
утилитарен контекст”, стр. 259-284). 
 
В заключение бих искал да отбележа: 

1. Темата на дисертацията е добре подбрана и е дисертабилна; такъв 
род изследване се прави за първи път в българската археология; 
2. Трудът е добре структуриран, като изследването следва 
самостоятелно изработени от дисертанта алгоритми за класификация и 
типология на уредите за предене и тъкане, както и за анализ на 
отделните форми и типове; 
3. Представена е обоснована теория за произхода и териториално 
разпространение на горепосочените; 
5. Направен е удачен опит за възстановяване на технологичния процес 
при производство на прежда и текстил. 
6. Използваната литература е изчерпателна, каталогът и илюстрациите 
са изработени на високо научно ниво. 
7. По темата на дисертацията са публикувани 5 труда. 

 
С оглед на посочените многобройни приноси на дисертацията си позволявам 
да препоръчам на почитаемито Научно жури да присъди на Ваня Николова 
Петрова образователната и научна степен доктор. 
 
 
 
20.08.2011    С уважение: 
      /доц. д-р Стефан Александров/ 
  


