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Трудът на Петранка Неделчева  “ Каменни колекции от праисторическото 

селище Микро Вуни, о.Самотраки, Гърция в контекста на каменните ансамбли от 

Северноегейския ареал” обхваща няколко все още твърде проблемни сфери в 

праисторията в северната част на Егейския басейн.; 

1. Хронологическия обхват съвпада с прехода от халколита към бронзовата 

епоха – един все още твърде неясен момент в развитието на 

праисторическите култури.; 

2. Районът е все още твърде слабо изследван; 

3. Кремъчните ансамбли, които са предмет на изследването и досега не са 

получили подобаващо им се място сред изворовия материал, използван за 

изясняване на културните взаимоотношения през праисторията. 

Определен принос на докрорантката е вкарването в научна употреба на 

практически неизвестен досега материал. Този материал е изследван прецизно, на 

нивото на съвременните научни стандарти. Особено важно е, че авторът е участвал 

във всички етапи на изследователският процес.  

Работата определено има интердисциплинен характер. Тя е добре 

структурирана. Разгледани са различните аспекти на изворовия материал – 

технология, типология, разпространение. Обширния регион, от който произхождат 

материалите ( някои от колекциите са от все още малко известни обекти), дават 

възможност за изясняване на културните връзки и взаимоотношения на значителна 

територия. 



Направеният анализ дава възможност да се изяснят системите за добив и обмен 

на суровината, както и за организацията на отделните етапи на производственият 

процес. 

Изводите, до които достига авторката – за технологичния континуитет  между 

късния халколит и ранната бронзова епоха при кремъчното производство на 

ансамблите от Микро Вуни, за различията както в производството, така и в 

използването на кремъчните изделия между прибрежните райони и тези от 

вътрешността, са определен принос към изясняването на структурата и развитието 

на праисторическото общество през разглеждания период. 

Като имам предвид несъмнените достойнства на дисертационният труд и 

качествата на Петранка Неделчева като теренен работник и научен изследовател, 

си позволявам да предложа да й бъде присъдена образователно научната степен 

“Доктор” 

 

София, 07.05.2013     доц. д-р Явор Бояджиев 


