
СТАНОВИЩЕ 

на проф. дин. Иван Гацов 

за дисертацията на Галина Петкова Самичкова „Къснонеолитни керамични    

комплекси от Източна Стара планина до Източните Родопи“  за присъждане на 

образователната и научна степен „ доктор“  

 

Темата на дисертационният труд на Галина Самичкова „Къснонеолитни 

керамични комплекси от Източна Стара планина до Източните Родопи“ е дисертабилна 

и актуална. Фокусът на нейните изследване  обхваща  Южното Българско Черноморие, 

Тунджанската област и Долнотракийската подобласт.  

Представеният за рецензия дисертационен труд включва текст и приложения. 

Първата част в обем от 318 страници се състои от въведение, четири глави, заключение 

и списък на използваната литература. Втората част или приложенията включва общо 504 

страници: текстови описания, графики, сравнителни таблици, включени в приложения I-

VI, карти, табла, графични изображения. 

Изследването на Г. Самичкова е на практика първи опит за всеобхватно проучване 

и керамичните комплекси от късния неолит в един повече или по-малко недостатъчно 

проучен ареал. Г. Самичкова  е обработила и анализирала голям обем от археологически 

данни, като нейните изследвания обхващат общо 34 обекта. Тя е успяла да събере и 

анализира наличните данни от непубликуваните керамични комплекси. По този начин в 

научно обръщение е вкаран значителен по обем изворов материал. В процеса на работа 

са изготвени отделни класификационни схеми, отговарящи на спецификата на 

изследваните керамични  комплекси от проучваните  обекти.  

В рамките на късния неолит в ареала на проучване Г. Самичкова обособява два 

етапа в развитието на тези комплекси. Авторката установява, че керамичните комплекси 

от първият етап са характерни за културното явление Караново III-IV. Що се отнася до 

изследваните от нея керамичните комплекси от втория етап от ареала на Тунджанската 

област и Долнотракийската подобласт, авторката ги отнася към  културното явление 

Караново IV.  



Като определен приноси в изследванията на дисертантката могат да се посочат 

изводите й относно вътрешнорегионални различия между керамичните комплекси от 

района на Южното Българско Черноморие. Също така  Г. Самичкова  е направила 

успешен опит, свързан с очертаването на основната зона на разпространение на 

къснонеолитната рисувана с бяла боя орнаментация върху черна полирана повърхност 

на керамични съдове в районите на Егея и Югоизточните Балкани.  

За научните резултати от изследванията на Г. Самичкова, трябва да се отбележат 

изводите, които тя формулира относно развитието и разпространението на основните 

форми керамични съдове, характерни за късния неолит. Много интересните са 

паралелите, които тя прави със синхронни керамични комплекси от Югоизточните 

Балкани, Северозападна и Централна Анатолия и егейските острови.  

По отношение на представения труд аз имам някои технически забележки, с които 

съм запознал дисертантката, но които ни най-малко не намаляват приносния характер на 

нейната работа. 

Дисертационният труд „Къснонеолитни керамични комплекси от Източна Стара 

планина до Източните Родопи“ отговаря на всички изисквания за придобиване на 

образователната и  научна степен „ доктор“ и гласувам „За“ присъждането на Галина 

Самичкова на тази степен. 

 

          

София, 20.07.2022 г.                                                       проф .дин Иван Гацов 


