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         СТАНОВИЩЕ ЗА ДИСЕРТАЦИЯТА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА 
НАУЧНАТА И ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН „ДОКТОР” НА ТЕМА 
„ВЪОРЪЖЕНИЕ ПРЕЗ ХАЛКОЛИТА В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ” НА КАМЕН 
ЯВОРОВ БОЯДЖИЕВ – РЕДОВЕН ДОКТОРАНТ В НАИМ ПРИ БАН 
 
         ОТ СТ. Н. С. ЛИЛЯНА ПЕРНИЧЕВА 
         Възлагателна заповед  № 1254/ 10.11.2010 г. 
 
 
      Още в стегнатата и много информативна уводна част са стриктно посочени 
насоките на работата. Те се спазват акуратно в изложението на целия труд. 
Основните пунктове, на които се спира докторантът във всяка глава са: 
състояние на изворовата база; класификация на материала; хронологическо и 
териториално разпространение; използувани суровини; морфологични и 
метрични характеристики по групи; следи от употреба; контекст на  
откриване.  Този строен порядък придава прегледност и лесна сравняемост, 
въпреки разнобразния материал. Основната тежест на работата, както 
подчетава с основание и авторът е определянето на функцията на 
разглежданите артефакти, което той прави в процеса на целия труд. 
        Много удачно наличният материал е разделен в две големи групи – 
оръжия за близък бой и оръжия за далечен бой. Независимо от разнообразието 
на материала както по суровина, така и по вид авторът е съумял да спази във 
всички глави една сходна схема на изложение с максимум информация. Прави 
впечатление лекотата, с която докторантът борави с многобройната 
литература и коректният начин, по който използува досегашните данни, 
съчетани със собствените си изследвания. 
         Класификацията на материала, направена според наличните артефакти по 
клас, подклас, вид, подвид, тип, подтипове и варианти обхваща всички  
известни форми на оръжия от различни суровини. Същевременно тази 
класификация е съобразена и с всички  налични досегашни класификации и 
типологии  в тази област, доколкото ги има за някои видове оръжия. 
           Основна линия в труда представлява т. нар. разпознаваемост на 
оръжията, което е направено на високо ниво. Взети са в предвид не само 
морфологичните и метрични данни, а и контекстът на намиране и наличието 
или липса на следи от употреба и какви са те. Много обстойно  са използувани 
халколитните некрополи от Североизточна България и Черноморието, което 
дава убедително основание на К. Бояджиев да отдели голяма група от 
артефактите като оръжия за близък бой. Същевременно докторантът не 
изключва и полифункционалната  роля на някои от тези предмети – напимер 
за дървообработване и, разбира се, като символи на власт. 
        Съществен принос в дисертацията представлява обобщаването на 
хронологическите тенденции на поява и развитие на оръжията с 
териториалните и етнокултурни специфики. При това в труда си К. Бояджиев 
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използува много надрегионални паралели и литературни източници. Така 
всяка отделна глава представлява принос не само към българската, а и към 
европейската праистория, както с класификациите и типологиите, така и с  
изводите му за функциите на определените от него оръжия. Всичко това е 
направено с подчертан стремеж към достоверност и без преинтерпретация на 
данните. 

Заключенията за въоръжението са свързани със социално- 
икономическия и политическия статус през халколита и особено през късния 
халколит. Много  интелигентно контекстът  на  намиране е свързан с 
основната функция на оръжията. Каталогът, състоящ се от две части, е образец 
на ред и изчерпателност и съдържа не по-малък приносен характер от текста, 
особено за по-нататъшните изследвания по темата. 
        Трудът е напълно актуален и с висока степен на приложимост. Свързан е 
както с по-старите изследвания по темата, така и с най-новите тенденции  в 
проучванията на този материал. Докторантът напълно е навлязъл  в областта 
на изследване, справил се е с огромно количество непубликуван и публикуван 
материал и има всички качества на изграден научен работник. 
        Казаното до тук ми дава основание като член на журито за защита да 
препоръчам убедено на Камен Яворов Бояджиев, редовен докторант в НАИМ-
БАН да бъде присъдена научно-образователната степен „доктор”.       
 
 
9 януари 2011 г.                                         / ст.н.с. Л. Перничева/ 


