СТАНОВИЩЕ
за дисертацията на
Петранка Неделчева
“ Каменни колекции от праисторическото селище Микро Вуни, о. Самотраки,
Гърция в контекста на каменните ансамбли от Северноегейския ареал”
редовен докторант към департамент археология, НБУ
от доц. д-р Стефан Александров, НАИМ - БАН
Докторантката Петранка Неделчева в продължение на повече от десет години е
участвувала и участва в редица археологически изследвания на територията на нашата
страна и в чужбина. В тази връзка представената дисертации е логичен завършен на
определен етап от нейната научно-изследователскта работа.
През последното десетилетия благодарение на своята много активна дейност
П.Неделчева се утвърди като млад и перспективен специалист, със значителен
изследователски опит и публикационна дейност.
В това отношение е показателно, че в представения труд на Петранка Неделчева
включва редица много важни обекти от късния неолит и ранния бронз от ареала на
северна Егея и Северзападна Анатолия. Тук трябва да се подчертае, че докторантката
ползва свободно гръцки език, което е от голяма полза при работата с публикации на
гръцки колеги.
В продължение на години Петранка Неделчева представя резултатите от своите
изследвания на авторитетни международни форуми в Германия, Австрия, САЩ,
Турция и др. Като цяло Петранка Неделчева е един от тези млади специалисти, които
успяха със своя труд и публикационна дейност да се утвърдят у нас и зад граница.
Темата

на

дисертационния

труд

е

дисертабилна,

работата

е

добре

структурирана, използваните съвременни методи на изследване са подбрани в логична
взаимовръзка, езикът на изложението е стегнат.
Като плюс на така представената дисертация ще отбележа начините, по които се
използват някои от количествените методи при обработка на праисторически каменни
колекции от споменатите по-горе райони и периоди.
В същото време този дисертационен труд до голяма степен запълва една
определена празнина в проучвания на праисторическите каменни ансамбли от късния

неолит и ранния бронз и поставя основа за бъдещите изследвания в тази област на
територията на Северна Егея и Централна СЗ Анатолия.
Съществен принос в работата на Петранка Неделчева при разработване
проблеми на изследване на праисторическите каменни технологии е разграничаването
на надрегионални елементи и границите на тяхното разпространение.
Имайки предвид всичко изложено дотук си позволявам да предложа да бъде
присъдена образователно - научната степен ”Доктор” на Петранка Николаева
Неделчева.
София, 9.05.2013 г.

доц.д-р Ст.Александров..........................

