
СТАНОВИЩE

от доц. д-р Красимир Петров Лещаков, преподавател в

Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”,

катедра Археология

за дисертацията на редовния докторант Илия Илиев Хаджипетков на тема: „Огладени 

каменни сечива от Горнотракийската низина през късния неолит (типология, хронология 

и регионална специфика)”  за присъждане на образователната и научната степен доктор”

В качеството си на научен ръководител на Гн- Хаджипетков и като член на журито 

за оценка на неговата дисертационна теза, мога накратко на изброя следните факти, 

които ще помогнат на Уважаемите членове изградят своето мнение. 

Докторантът завърши  специалност археология с отлично защитена дипломна 

работа на тема ”Сравнителен анализ на полираните каменни сечива от Горнотракийската 

низина и Западното Черноморие през късния неолит“. След спечелването на редовна 

доктурантира темата бе доразвита и бе преценено, че под представеното по-горе заглавие 

тя е дисертабилна.  Г-н Хаджипетков има възможност да специализира достатъчно дълго 

в Гърция (в Солунския университет и в Американската школа, Атина) и Австрия (във 

Виенския университет), което му даде възможност да се запознае основно с най-новата 

литература, да изгради контакти и натрупа професионално самочувствие. 

От друга страна, бе осъществено сътрудничество с колеги от ГГФ на СУ, както и с 

колеги-геолози от университетите в Чанаккале и Анкара (Турция), тъй като темата на 

дисертацията е интердисциплинарна. Ето защо докторантът  трябваше да навлезе 

професионално в специфичната проблематика на геологията, да усвои нейната 

терминология и методика, за да изпълни поставените през изследването задачи. 

Контактите се реализираха като съвместно участие в няколко научни проекта и в 

съвместна работа както на терена, така и лабораторни условия. Резултатите са  

докладвани на различни конференции и са публикувани или са под печат, което е видно 



от представената документация. Мога да преценя, а това е не само мое мнение, но и на 

колегите от ГГФ, че г-н Хаджипетков се е справил успешно. 

От трета място трябва да се посочи добрия теренен опит на докторанта. Той е 

участвал в редица разкопки на неолитни обекти като  стажант, като член на екип или като 

заместник-ръководител. Това му е позволило не само лично да обработи 

археологическите артефакти, които са му били необходими, но и да има преки 

наблюдения относно техния контекст. В българската археология чувства явен недостиг от 

колеги с подобна тясна профилировка и затова И. Хаджипетков е натоварен с 

обработката на няколко колекции от разкопки, на които той не е присъствал и е получил 

авторски права за тяхната публикация. Това е признание за сериозността на неговите 

знания и равнището на неговите умения.

Ако трябва да се върна към самата тема на дисертацията, трябва да подчертая, че 

подобна не е разработвана досега в българската литература, а частичните 

специализираните изследвания са малко и са доста стари. Явно се достига до 

констатацията, че е налице известно изоставане от съвременните тенденции на 

европейската праистория, което трябва да се заличи. В глобален план се наблюдава  

насочване към цялостни изследвания на икономиката или на нейни основни части, на 

начина на живот и адаптацията на древните общности, без да се пренебрегват 

конкретните детайлни анализи. Ако се насочим към България ще видим, че последните 

години доведоха до натрупване на твърде обемист емпиричен материал, който не само се 

нуждае от типологическа обработка и класифициране, но и от се използване на 

съвременната методика в нейната цялост. Към това се е стремил и авторът на 

разглеждания от нас труд. Неслучайно по-голяма част от неговите материали 

произхождат от спасителни разкопки, проведени през последните десетина години. 

Емпиричната база на дисертацията  е напълно достатъчна като обем и включва 

стратифицирани археологически находки със сигурен контекст, имащи висока 

информационна стойност. Географски тя обхваща Тракия, едно несъмнено ядро в 

развитието на праисторическите култури на Балканите, така че изводите биха могли да 

надхвърлят нейните граници. 



Няма да коментирам структурата на работата, нито онези конкретни детайли, 

които биха могли да бъдат оценени като дискусионни. Последните са присъщи за всяко 

изследване и би било подозрително, ако те липсваха.  По-важно е да се подчертае, че 

поставените в увода цели и задачи са решени успешно. Налице са и редица приноси, 

които също няма да изреждам. Те са достигнати заради успешното проблематизиране на 

изворовата база, създаването на обоснована изходна позиция и формулирането на 

специфична методология на изследването.

Като обобщение трябва да се подчертая, че работата съдържа успешен опит за 

обхващане на целия  производствен процес – от локализиране на суровините до 

разпространението и употребата на готовите сечива. Проследени са и социалните 

измерения на процесите,  което прави труда цялостен и завършен. Наличието на грешки 

или пропуснати моменти в изложението, на стилистични слабости, на неточности или на 

ненапълно доказани твърдения, които са несъмнен факт, не се отразява Виенски 

университет върху стойността на авторската работа и не накърняват цялостната оценка. 

А тя според мен е положителна. Това впечатление се подсилва и от пълната 

библиография, професионално изработените илюстрации и от добрият каталог.  

В заключение ще си позволя да изразя  мнението, че дисертацията на докторант 

Илия Илиев Хаджипетков на тема: „Огладени каменни сечива от Горнотракийската 

низина през късния неолит (типология, хронология и регионална специфика)” отговаря 

на изискванията за присъждане на образователната и научната степен “доктор”. 

Следователно, аз се обявявам за нейното присъждането.

16.03.2014 г. Доц. д-р К. Лещаков
 


