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РЕЦЕНЗИЯ 

 

ОТ: д-р Крум Ернстов Бъчваров, доцент в Секция за праистория, Национален 

археологически институт с музей при Българската академия на науките, член на 

научното жури 

НА: дисертационен труд за придобиване на образователната и научна степен 

„доктор“ 

АВТОР: Галина Петкова Самичкова, редовен докторант в Националния 

археологически институт с музей при Българската академия на науките 

ТЕМА: Къснонеолитни керамични комплекси от Източна Стара планина до 

Източните Родопи 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 2.2. История и археология (стара история 

– праистория) 

 

 

Актуалността на темата на дисертационния труд е обоснована в контекста на 

интензивните проучвания на къснонеолитни обекти в една по-рано почти неизследвана 

част от Източните Балкани. Фокусът е насочен към три главни зони: Южното Българско 

Черноморие, Тунджанската област и Долнотракийската подобласт. Тъй като втората 

половина на VI и началото на V хил. пр. Хр. в тези територии доскоро представляваше 

бяло петно в балканската праисторическа археология, изборът на керамичните комплекси 

като сигурен маркер за развитието на социо-културните процеси е напълно естествен и 

логично предшества бъдещите изследвания на други елементи на материалната култура. 
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Трудът се състои от основен текст (318 страници, включително библиографски 

списък) и отделен том с карти, четири приложения (класификационни схеми на 

керамичните комплекси; графики на съотношения между основни форми и серии; 

радиовъглеродни дати; сравнителни таблици и кодове на основните форми и серии), 

табла и образи. 

Главните цели на дисертацията са формулирани ясно: систематизиране на данните 

за къснонеолитните керамични комплекси от селища и „ямни светилища“ в посочените 

зони и вписване на резултатите в познанията за културните взаимодействия в 

Циркумпонтийската зона. Произтичащите от тях задачи са изброени подробно и 

последователно. 

Съществен дял от текста е посветен на изследователската методология. Детайлно 

са описани аналитичните процедури, свързани с работата върху керамичните комплекси, 

и въпреки че отделни решения и постановки на авторката могат да породят възражения, 

те имат по-скоро технически и второстепенен характер и с малки изключения не се 

отразяват на постигнатите крайни резултати. 

Тук е мястото да се спра на избрания от дисертантката изследователски подход; 

въпреки че не е описан от нея, той отчетливо е следван в цялата структура на труда. 

Културната история дълго време е била адекватен методически инструмент – като етап в 

развитието на археологическата дисциплина и главно поради оскъдната база данни в 

недалечното минало. Той може ползотворно да се използва и днес, макар и само при 

вътрешнорегионални и локални проучвания или, от друга страна, при мащабни 

философски обобщения, с оглед на по-голяма яснота в  историографските дискурси, 

както и като своеобразен археологически жаргон. При надрегионални корелации обаче, 

почиващи на материална култура от различни зони с многобройни обекти (над тридесет), 

този избор би могъл да доведе до изграждане на изопачени модели на културни 

взаимодействия. Трябва все пак да подчертая, че Галина Самичкова е успяла по един или 

друг начин да преодолее повечето проблеми, породени от възприемането на тази 

методика. 
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Териториалните и хронологически граници на изследването също са изяснени и 

обосновани подробно и са в синхрон с неговите цели. 

Структурата на труда е последователна, логична и ясна – това е важна 

предпоставка за реализиране на главните цели и отлично демонстрира научните 

принципи на авторката, стриктно следвани в цялата дисертация. 

Изворовата база е впечатляваща и включва данни от 34 археологически обекта и 

над 20000 керамични съда. Систематизиран и анализиран е материал с огромен обем и 

това е един от най-важните научни приноси на дисертацията. Неравномерното 

разпределение на обектите в трите изследвани зони и в съседните региони отразява 

състоянието на проучванията, но не представлява съществена пречка за осъществяване 

на заложените цели. С малки изключения, различната информационна стойност на 

изворите също е взета предвид и съответно не води до значимо „изкривяване“ на 

резултатите. 

Един от оставащите недоизяснени моменти в труда е целенасоченото търсене на 

контакти на юг и югоизток. Това е особено важно, защото отразява ново, по-високо ниво 

на осмисляне на резултатите от анализите. Очевидно контакти са идентифицирани и в 

останалите посоки. За изкушения от праисторическата археология читател е ясна 

причината за този изследователски акцент, но научната безпристрастност изисква да 

бъдат положени усилия за установяване на взаимовлияния и с другите съседни региони. 

В първите три глави от дисертационния труд г-жа Самичкова въвежда изворовата 

база от трите изследвани зони: къснонеолитните обекти с техните керамични комплекси. 

Този дял включва и интрарегионален сравнителен анализ. Главите имат еднотипна 

структура – отлично решение, което позволява адекватно извършване на анализите, 

особено на сравнителните, както и пълноценно извличане на изводи. Що се отнася до 

„синтеза на данните“ от съответните зони, той всъщност представлява характеристика на 

керамичните комплекси в два етапа. 

Тези три глави имат съществен научен принос с въвеждането в обръщение на 

огромно количество систематизиран материал и неговата подробна характеристика. В 
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същото време обаче те най-ясно отразяват проблемността в използването на културно-

историческите модели, тъй като причисляването или непричисляването на един или друг 

керамичен комплекс към тези на двете къснонеолитни „културни явления“ Караново III–

IV и Караново IV се основава на идентифициране на по-голямо или по-малко сходство и 

по-малко или повече локални/регионални особености, за каквото не са въведени, а и 

струва ми се, не могат да се въведат точни критерии. Без да навлизам в детайлите на 

многобройните дефиниции и още по-многочислените употреби на термина 

„археологическа култура“, трябва да подчертая, че тъкмо съвестно направените от Галина 

Самичкова анализи на такива мащабни бази данни показват неопределеността на 

резултатите от такъв подход. 

Обобщенията, с които завършват главите, добре синтезират добитата информация 

и са стабилна основа както за крайните изводи на труда, така и за нови проучвания върху 

къснонеолитната материална култура. 

Четвърта глава съдържа интеррегионален сравнителен анализ на проучваните 

керамични комплекси с цел вписването им в контекста на данните от Югоизточните 

Балкани, Северозападна и Централна Анатолия и Егейските острови. Този дял също 

представлява самостоятелен принос, макар и анализът да не стига много по-далеч от 

регистриране на наличие/отсъствие на паралели. 

Заключението успешно обобщава основните изводи в отделните глави. 

Езикът на дисертацията е ясен и като цяло верен, цитирането е коректно и 

изчерпателно. Текстовите приложения, картовият материал, таблиците, графиките и 

илюстрациите са изпълнени старателно, представляват неразделна част от труда и 

уместно го допълват. 

Авторефератът адекватно представя дисертацията в резюме и съдържа коректна 

справка за научните му приноси. Г. Самичкова участва като съавтор в шест публикации 

по темата на дисертацията, макар че пет от тях са в поредицата „Археологически 

открития и разкопки“.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Галина Самичкова е придобила образователно-квалификационната степен 

„магистър“ по специалност Археология и отговаря на минималните национални 

изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3 от ЗРАСРБ. Въпреки критичните ми бележки към 

цялостния изследователски подход и отделни моменти в проучването, посочените в 

рецензията оригинални научни приноси, теоретичното осмисляне на резултатите от 

анализите и последователното прилагане на научна методика в дисертационния труд ми 

позволяват да смятам, че на Галина Петкова Самичкова трябва да бъде присъдена 

образователната и научна степен „доктор“. 

 

 

 

Алдòмировци 

29/07/2022 г.        доц. д-р Крум Бъчваров 
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