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Независимо, че едни от най-многобройните праисторически изследвания са 

свързани с каменномедната епоха, в нея, все още съществуват редица проблеми, 

очакващи своето изследване. Такава „ниша” в проучванията на късния халколит е 

избрана като тема на дисертационния труд на Маргарита Попова. По традиция, 

керамичният материал е като че ли най-експлоатираната част от характеристиката на 

праисторическите култури. Въпреки това, предложената за обсъждане дисертация ни 

доказва, че праисторическата наука има нужда, а и се обогатява с подобно изследване, 

фокусирано върху ясно дефиниран конкретен проблем. 

  Представеният за защита дисертационен труд на Маргарита Попова се състои от 

две книжни тела, съдържащи съответно текст и приложения. Текстовата част на 

дисертацията съдържа Увод, пет глави и Заключение -  общо 319 компютърни страници 

и  Библиография – 19 страници използвана литература – 112 заглавия на кирилица и 78 

на латиница. Второто книжно тяло е със заглавие  Графични илюстрации и съдържа 43 

табла и една неозаглавена таблица от 17 страници. 
 

Дисертационният труд е обсъден и предложен за защита на 06.02.2015 г. на разширено 

заседание на Катедра Археология при СУ „Св. Климент Охридски“, протокол Nº 6. 

 
Към Дисертационния труд са приложени: 

1.  Автореферат с обем от 32 страници, съдържащ основните моменти от 

изследването; авторска справка за основните научни приноси на автора; 

апробация и списък на публикациите по темата – три публикувани статии. 

2. Декларация за оригиналност и достоверност 

 
От направеното дотук изложение, следва, че всички изисквания на Закона са спазени и 

може да се пристъпи към обсъждане на дисертацията. 

 

По отношение на заглавието: отново ще отбележа, че то има нужда от поне една 

запетая (или дори две) и си позволявам да препоръчам, ако дисертацията бъде 

публикувана - да се обърне специално внимание на заглавието, дори словоредът да 

бъде леко променен - например: Орнаментални композиции в рисуваната с графит 

керамика на култура Коджадермен-Гумелница-Караново Vӏ. 

 

УВОД – написан е според правилата, изискващо подобно изследване. Посочена е целта, 

задачите, мотивите при избора темата, териториалните и хронологически граници, 

методите на работа, количествената достатъчност на изворовия материал и др. Оказва 

се, че дисертацията е естествено продължение на магистърската теза на колегата 

Маргарита Попова, което, като практика на обучение във висшето образование, може 

да бъде давано като добър пример.  



Следвайки последователността в текста, ще обърна внимание на някои слабости и 

неточности, чието избягване би помогнало в бъдещата работа на колегата Попова: 

 Южна Добруджа е съвременно политическо понятие, а не е географско. 

 Северно от Дунав, разпространението на културата е в цялата   източна част на 

Влашката низина (т.нар. Мунтения), а не в нейната североизточна част.  

 Като западната граница на културата КГК VI е посочена твърде  обширна 

територия (с дължина около 100 км), включваща  басейните на  Янтра, Росица, 

Осъм и Вит, което противоречи на използвания в изложението изворов материал 

– най-западно разположеният обект е Русе, като са изпуснати проучваните 

обекти в Джулюница, Хотница и Еменската пещера. В този смисъл, за западна  

граница на културата КГК VI се  очертава басейнът на река Осъм - с най-

източните селища  от комплекса Криводол-Сълкуца – Деветашката пещера и 

Ловеч-крепостта. 

 Целта на  дисертацията не е ясно откроена, сякаш между другото (с. 2).  Имам 

възражения и срещу употребата на изрази като „...реално срещащи се...”, сякаш 

може да има и нереални композиции, както и „...целия ареал на културата...”, 

който не се доказва в изложението. 

 Независимо от подробното описание на обектите от които са ползвани 

материали, липсват  данни за техните количествени показатели – какъв процент 

от съдовете имат стратиграфски данни и какъв – нямат? 

 Оттук следва и методическият проблем – доколко сходството в керамиката  

между два обекта може да се приеме за синхронност, при условие че има съдове 

без ясна стратиграфия? 

 Не е убедителен доводът за изключване на аскосите от останалите „стандартни 

съдове”. 

 Същото е и с материалите от Хотница, някои от които са публикувани още от 

Никола Ангелов. 

 

ГЛАВА I. ПОДХОДИ ПРИ АНАЛИЗИРАНЕТО НА УКРАСАТА  НА 

             СЪДОВЕТЕ 

 
I.1. ПРОУЧВАНИЯ ЗА УПОТРЕБАТА НА ГРАФИТ ПРЕЗ НЕОЛИТА И ЕНЕОЛИТА 

В БЪЛГАРИЯ (10-14) 

 В тази част на дисертацията Попова ни запознава с основната литература, свързана 

с появата и разпространението на графитната украса, данните за експлоатирани 

през късната праистория графитни находища в България, както и за проблемите с 

технологията на нейното нанасяне. 

 Тук отново ще посоча някои неточности, на които Попова трябва да обърне 

внимание: 

 Изброяването на къснонеолитните селища не е правомерно -  територията на 

Средна и Долна Струма включва, освен Кременик край Сапарева (а не 

СЕпарева) баня, също и Българчево, Марчин, Петрово и култура Тополница-

Акропотамос (с. 11). 

 Би трябвало ясно да се посочи разликата в графитната украса през късния 

неолит и халколита. 

 Твърдението, че „През финалния етап на късния енеолит декорацията с графит 

постепенно намалява и се заменя с рисунка с цветни пастозни бои (Георгиев, 

Ангелов 1957, 41-124; Николов, Б.1984; Тодорова, Х. 1986; Георгиева 2003, 



214-238).” за кой район е валидно в най-голяма степен? (с. 11) Тази 

закономерност е посочена още от В. Миков, пишейки за Криводол (1948)!  

 Не са логични и разсъжденията за липсата на графит в районите северно от 

Стара планина, като се дава за пример II хоризонт от Голямо Делчево, въпреки 

че Х. Тодорова изрично посочва, че става въпрос конкретно само за района на 

култура Сава. 

 

I.2. КЛАСИФИКАЦИИ, АНАЛИЗ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА УКРАСАТА (15-23) 

         Тук Маргарита Попова демонстрира добро познаване на различните подходи в 

изследванията на графитната украса. Като слабост, дължаща се, вероятно, на ниско 

самочувствие, тя не подлага на критичен анализ всеки подход, а само обширно ги 

преразказва, като не посочва какво от всеки подход ще използва и с кое не е съгласна. 

 

II. ДАННИ ЗА РЕЛАТИВНАТА ХРОНОЛОГИЯ НА НАХОДКИТЕ В  

    РАМКИТЕ НА КУЛТУРА КОДЖАДЕРМЕН-ГУМЕЛНИЦА -    КАРАНОВО VI 

 

Едва в първите редове на главата се разбира, че един от проблемите с които се 

е сблъскала Маргарита Попова е големия брой съдове без стратиграфски данни – 265, 

което се равнява на около 42 % от общия брой (636), което наистина е смущаващо. И в 

този смисъл, отново ще припомня, че колегата пренебрегва обект като Хотница с 

повече от 800 съда, повечето от опожарени жилища; обявява, че материалите от 

Радинград са без стратиграфия, и предпочита да работи с множество случайни находки, 

което ми се струва неприемливо. 

II.1. ПРЕГЛЕД НА ПРЕДЛОЖЕНИТЕ  ПЕРИОДИЗАЦИОННИ СХЕМИ В 

БЪЛГАРСКАТА И РУМЪНСКАТА ЛИТЕРАТУРА (25-27) 

 В тази част от дисертацията, Маргарита Попова пестеливо и напълно 

информативно представя битуващите периодизационни схеми в българската и 

румънска литература. Тя с право отбелязва, макар и без да акцентира, че „Неудобството 

при работа с всяка от периодизационните схеми е, че в публикациите са представени 

крайните резултати от анализа”, което действително е слабост на тези изследвания, но 

позицията на Попова, предполагам, не ѝ позволява да задълбае в тази посока. 

Дисертантът ясно обявява, чии схеми приема - на Х. Тодорова, В. Попов, В. Петрова и 

В. Воинеа. 

II.2. СТРАТИГРАФСКИ ДАННИ И ОТНОСИТЕЛНА ХРОНОЛОГИЯ НА        

АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ ОБЕКТИ (СЕЛИЩА И НЕКРОПОЛИ) (28-56) 

  Представени са основните данни за всеки археологически обект, от който са 

изследвани керамични съдове с графитна ускраса. Данните са пределно 

информативни и безспорно улесняват по-нататъшната работа с текста. Като излишни, 

са изписаните страници на публикаците за всеки обект. От прецизно изработената 

карта, ясно се очертава западната граница (според изследваните обекти) на културния 

комплекс Коджадермен-Гумелница-Караново VI, в Северна България  – 

приблизително по линията Русе – Попово, което е смущаващо, както бе споменато по-

горе, защото басейнът на река Янтра остава „бяло петно”. Бих отбелязъл отново 

учудването си от написаното за Радинград, че съдовете от този обект са без 

стратиграфски данни – разминаванията в данните от инвентарните книги, дневниците 

и публикациите би трябвало да се изяснят в такова изследване! 

 

II.3. КЛАСИФИКАЦИЯ И РЕЛАТИВНА ХРОНОЛОГИЯ НА       ФОРМИТЕ НА 

СЪДОВЕТЕ, УКРАСЯВАНИ С ГРАФИТ (57-89) 



   Като добър подход в пътя към постигане на крайната цел, може да се посочи 

анализа на формите на керамичните съдове с графитна украса. Резултатите от този 

анализ спомагат за прецизиране на относителната хронология на съдовете и връзката 

между определена форма с определена украса. Трябва да се отбележи относителният 

дисбаланс по отношение на технологията на изработка на керамичните съдове спрямо 

анализа на формите – само с три изречения, което, разбира се, не е фатално!  (с.58) 

 Дисертантът обособява четири групи съдове, които имат  подгрупи и варианти, а 

според сложността на профила ги дели на три групи – едносъставни, двусъставни и 

трисъставни. Съотношението между височината на съда и максималният му диаметър 

е аргументиран като основен признак за обособяване на вариантите на пропорциите. 

 Добро впечатление прави вмъкването на балансираните по размер рисунки на 

съдовете, непосредствено до текста с тяхното описание. Описанието на всички форми 

е добре дозирано и достатъчно информативно. В текста са включени и препратки към 

съответното табло, съответната публикация и данни за релативната хронология. 

Текстът в тази глава завършва с графики, показващи разпределението  на 

пропорциите, разграничаващи вариантите от трите групи. 

 

II.4. ХРОНОЛОГИЧЕСКО ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДОВЕТЕ И КАПАЦИТЕ С 

ГРАФИТНА УКРАСА НА КУЛТУРА КОДЖАДЕРМЕН-ГУМЕЛНИЦА-КАРАНОВО 

VI (90-92) 

Тази част от главата е максимално информативна – в таблица са представени всички 

обекти и принадлежността на керамичните съдове от тях към съответната фаза на 

културата КГК VI. Най-много са обектите, отнесени към II фаза на културата, следват 

тези от III, а най-малко са от I и II-III фаза. 

Крайният резултат от анализа на формите е база за по-нататъшното изследване на 

графитната украса. Вече съдовете от всички обекти, включително и съдовете с неясна 

стратиграфия са отнесени към съответната фаза, като са посочени и таблата където са 

техните изображения. 

 

III. КЛАСИФИКАЦИЯ НА УКРАСАТА (93-113) 

 

 Безспорно, това е оригиналната част на дисертацията, за която Маргарита 

Попова заслужава поздравления!  Методически правилно, дисертантът започва с 

кратко изложение за авторите от чиито трудове взаимства приложения подход – 

анализ на симетриите. По-нататък, Попова коментира използваните в изследването 

термини. Макар и някои от тях да са дискусионни, тя ги дефинира, подрежда 

йерархично и следва тяхната уговорена употреба до края на изследването. 

 Обособени са 12 вида елемента, а мотивите са разделени в 21 групи с подгрупи и 

варианти. Тук трябва да се отбележи коментираната възможност, че някои мотиви 

могат да бъдат представени от един елемент, т.е. – да има съвпадение между елемент 

и мотив. Следва подробно описание на всяка група мотиви – с всички подгрупи и 

варианти, което много находчиво е визуализирано с таблица, съдържаща кодовете и 

графичните изображения. 

 В третата част на главата е описана методиката, прилагана при анализа на 

украсата.  

  Твърде полезна за нас е рядко срещаща се, дори липсваща, в българската 

праисторическа литература информация за видовете равнинна симетрия и нейните 

възможности при анализа на графитната украса. В този смисъл, трудът на Маргарита 

Попова, със своята оригинална гледна точка, има безспорен принос в 

праисторическите изследвания у нас. Определено затруднение при четенето на текста 



са кодираните модели на трите вида  украси – имена, заимствани от Международния 

съюз по кристалография. Този интердисциплинен подход придава на изследването 

достоверност, а същевременно и възможност за верификация. 

Четвъртата част от главата е посветена на класификацията на  орнаментите и 

композициите. Представена е структурата на двата вида  орнаменти в които са 

разграничени класове, групи, подгрупи и варианти. Орнаменталните схеми са също 

два вида – лентести и кръгови, според повърхността върху която са нанесени. 

Препоръчвам на дисертанта да се помъчи да се освободи от паразитния израз „реално 

срещащите се орнаментални схеми...”, сякаш е възможно да изследваме нереално 

срещащи се орнаментални схеми. Отново добро впечатление правят графичните 

изображения на отделните типове и видове орнаментални композиции, вмъкнати на 

подходящо място в текста с тяхното описание. 

 

IV. СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ НА ОРНАМЕНТАЛНИТЕ КОМПОЗИЦИИ НА 

КЕРАМИКАТА РИСУВАНА С ГРАФИТ НА КУЛТУРА КОДЖАДЕРМЕН-

ГУМЕЛНИЦА-КАРАНОВО Vӏ (114-294+5) 

 

Тази глава е с най-голям обем (185 страници) и подробно ни запознава с 

териториалното и хронологическо разпространение на всички, обхванати от 

изследването, орнаментални композиции. Текстът е придружен отново с 

изключително полезни таблици, където целият анализ е разпределен и илюстриран 

пределно информативно. Установено е разпространението на отделните класове 

орнаментални композиции по райони през трите фази на културата. 

При едномерните композиции клас Iʹ повторяемостта e най-висока -  достига 9-11 

пъти, докато значителната част от останалите орнаментални композиции се срещат 

само по веднъж, а съвсем малка част – по 2, 3, 4 и най-много 5 пъти. За да има този 

анализ по-висока „чувствителност” , бих препоръчал на Маргарита Попова, в 

бъдещата си работа по тази тема, да не раздробява до такова ниво орнаменталните 

композиции, защото всяка остава почти сама за себе си (колкото композиции – такава 

честота на срещане) и крайните резултати не отговарят на поставените цели и 

предварителни очаквания. 

 

V. ОРНАМЕНТАЛНИ СХЕМИ И КОМПОЗИЦИИ НА КУЛТУРИТЕ 

КОДЖАДЕРМЕН-ГУМЕЛНИЦА-КАРАНОВО VI И СЪСЕДНИТЕ ВАРНА И 

КРИВОДОЛ-СЪЛКУЦА – СХОДСТВА И РАЗЛИЧИЯ (300-313) 

 

Съвсем логично е, в последната глава на изследването, да се посочат приликите и 

различията в графитната украса между културите КГК VI и съседните култури – в 

западна и източна посока.  За сравнение с култура Варна са взети съдовете от 

некрополите  Дуранкулак и Варна. Тук ще вметна, че паницата от гроб № 4 от Варна е 

рисувана със златна боя, а не със златна ангоба. Бих добавил още, че разграничаването 

на културите Варна и КГК е тежко наследство и се нуждае от сериозна аргументация !  

Значителни сходства са отбелязани с украсите от култура Криводол-Сълкуца. Без да 

коментирам отбелязаните сходства и различия, ще отбележа недостатъчно 

анализирания проблем за контактните зони между двете култури. От една страна, с 

право е отбелязано, че Юнаците притежава черти характерни и за двете култури. Но 

не се анализират  изключително силните връзки между Телиш-Редутите с Юнаците. В  

анализа липсват материали от контактната зона в Дунавската равнина – слабост, която 

бе отбелязана в началото на рецензията. В тази връзка ще обърна внимание на 

материалите от Деветашката пещера, които без особена доказателственост са 



причислени към културата Криводол-Сълкуца. Ще си позволя да предложа на 

дисертанта да помисли върху възможността къснохалколитните материали от 

пещерата да са от липсващата в изследването контактна зона. Ще отбележа също, че 

значителна част от изводите са обусловени от количеството изворов материал с който 

работи дисертанта, или от степента на проучване на даден район или селища – факт, 

който в Заключението изрично се подчертава като важащ за Мунтения, но без да се 

коментира значението му за останалата част от територията на културата. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

В заключителната част на изследването са представени в сбит вид 

резултатите от анализа на графитната украса от културата КГК VI и няма да 

повтарям бележките си към тях.  
 

ИЗПОЛЗВАНА  ЛИТЕРАТУРА: 

 

     Доста претенциозно колегата Попова е нарекла използваната от нея литература 

БИБЛИОГРАФИЯ, където пак е изпуснала една буква. Независимо, че няма 

общоприета норма в начина на представяне на списъка с използваната литература, 

задължително е в него ясно да се различават публикациите в периодика, сборници 

и монографии. По необяснима за мен причина, Маргарита Попова не показва, че 

прави разлика между тези три основни вида научни публикации. Ще си позволя да 

посоча някои неточности, без да съм изчерпателен: 

 Тя изписва периодиката и сборниците по един и същ начин, което не е 

примливо за докторска дисертация. 

 Защо е изписала, че книжката на Т. Иванов е издадена през 1987 г., когато тя 

няма година на издаването, макар че авторът е споделял, че годината трябва да 

е 1984? 

 Пропусната е статията на Т. Иванов за могилата Радинград в Studia 

Praehistorica, 7, 1984, 81 – 98, в която има съдове от I фаза на  КГК VI – 4-5 

хоризонт. 

 Статията на Р. Попов за селището при Салманово – Периодичното списание е 

изписано като монография! 

 При едни монографии изписва София, а при други – не! 

 Статията на Х. Тодорова и Начева в Археология е изписана като монография. 

 Подобно е положението и в списъка на литературата на латиница, напр.: 

Ivanov 1982: T. Ivanov Tell Radingrad. – In: MAVA, 13, 1982, 166-174. 

 Липсва ми статията на Демул за керамиката с графитна украса: Les recherches 

récentes en Grèce … –In:  Die Kupferzeit als historische Epoche, 1, Bonn, 1991, 

227-236. 

     

ГРАФИЧНИ ИЛЮСТРАЦИИ: 

 

Трябва със задоволство да отбележа, че илюстрациите са изключително старателното 

изготвени – и в текста и в Каталога. Все пак, ще си позволя да посоча някои пропуски: 

 

 Таблицата в края на каталога няма име, или някакво обозначаване. 

  Добре е, независимо от приложените информационни таблици, към текстовете 

под таблата да се добави текст, от който да е ясно - чии са изображенията и 

публикацията откъдето са взаимствани, или са дело на докторанта, а не да се 



прави неудобна справка с тези таблици. Различията в техниката на рисуване 

дават представа за това коя рисунка е на автора, но това трябва да бъде 

означено. 

 Заблуждаваща и невярна е информацията за могилата Радинград  

(с. 48) – посочени са две публикации на Т. Иванов от 1987, като препратките са 

объркани. 

 Категорично не мога да приема, че съдовете от Радинград са с „неясна 

стратиграфия” и информационно са приравнени с тези от Салманово, 

Коджадермен; с други - дарени или случайно попаднали в музеите и т.н.  

 На табло 42:19 – съдът със скулптираните т.нар. „влюбени”, е пропуснато да се 

отбележи, че е от Султана. 

 Подреждането на селищата по райони в таблицата към каталога не е подчинено 

на някаква логика, което отново затруднява ползването ѝ. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: 

 

         Обсъжданият дисертационният труд съдържа резултати, които 

представляват  оригинален научен принос и показват задълбочени теоретични 

познания  на кандидата по темата. Независимо от направените бележки, които са 

само детайли в цялото изложение, давам  много добра оценка на труда  на  

Маргарита Юлианова Попова и съм на мнение, че са на лице всички основания да 

ѝ  бъде присъдена образователната и научна степен „доктор”. 
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