СТАНОВИЩЕ
за дисертационния труд на Петранка Неделчева
Каменни колекции от праисторическото селище Микро Вуни, о. Самотраки,
Гърция в контекста на каменните ансамбли от Северноегейския ареал
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Северноегейския ареал” на дотторантката Петранка Неделчева е построен върху
базата от данни, извлечена от анализа на материалите, добити при проучване на
различни обекти от района на Северна Егеида и по-специално праисторическо
селище Микро Вуни, остров Самотраки, Гърция, както и от редица праисторически
находища от теРиротията на Северозападна Анатолия, република Турция.
Работата на докторантката е успешен опит за сумиране и сравняване на
общите и специфични технологични и типологични характеристики на каменни
ансамбли от различни обекти, отнасяни от изследователите към доста широк
хронологически диапазон: от късният неолит до края на ранната бронзова епоха.
Разглеждането на проблемите на развитието и особеностите на технологиите
за производството на сечива от камък - преимуществено от кремък – в споменатия
регион е първо по рода си в научната литература.
Това е сериозен принос на докрорантката

Петранка Неделчева към

праисторическите изследвания на територията на двата съседни полуострова
Балканският и Мала Азия.
Значението на представения труд нараства още повече от обстоятелството,че
в него са включени резултати от разкопки и изследвания на Микро Вуни – остров
Самотраки, Гърция, като тези от Троя, Йени Бадемли – остров Гокчеада и др. от
територията на Турция.
Част от тези проучвания са дело на международни екипи от учени, в състава
на които е работила и Петранка Неделчева. Главно поради това значителна част от

материалите, обработени от нея не са известни дори на голяма част от
специалистите, работещи в тази област. Така тя е реализирала всички етапи на
изследователският процес – от полевата работа до крайната научна интерпретация.
Смятам за особено положителен фактът, че значително място в дисертацията
е посветено на анализ и сравнение на съвременните публикации относно
развитието на съответните археологически култури, което позволява да се добие
широка представа за равнището и спецификата на изследванията в този район.
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синхронизирането на използваната в различните държави и археологически школи
периодизации и набори от термини за обозначаване на различните периоди в
праисторията в различните географски райони.
Публикуването в отделна книга на предложения за обсъждане труд би
предизвикал сериозен интерес. Може би още по –важно е да констатираме, че в
представения вид той предопределя широки перспективи пред по-нататъшните
проучвания в очертаната област.
Предлагам да бъде присъдена с най-висока оценка образователно научната
степен “Доктор” на Петранка Неделчева.
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