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от доц. Цветана Попова, Национален археологически институт с музей относно защитата на 
дисертационният труд на Иванка Тодорова Славова на тема:  „Археоботанични изследвания като 
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антични обекти в днешна Югоизточна България“ за придобиване на образователната и научна 

степен доктор 
 

 
Работата се състои от 149 стр. и е структурирана в две части: Текстова и Приложение. Първата 
част се състои от 7 части, както следва: 
Въведение, Състояние на проучванията, Материал и методи, Резултати, Дискусия, Заключение, 
Библиография.  Втората част се състои от: списък с приложения, което всъщност е глава VІІ, 
планове и схеми на изследваните обекти, 19 графики, 30 таблици, каталог на изследваните 
останки и 34 снимки на откритите археоботанични материали.  
Предмет на изследване са 12 археологически обекта на територията на Юго – западна България. 
Хронологическият обхват е средата на V в. пр. Хр. – VI в. сл. Хр. 
Целите, които си поставя докторантът са следните: 
1. Да се установят кои са били използваните растения през изследваните периоди  
2. Данните от тези анализи да се приложат за реконструкция на 
палеосредата 
3.  Да се установи начинът на попадането на растителните останки в 
археологическите обекти. 
В главата Структура на дисертацията се пише, че Текстовата част е съставена, следвайки 
общоприетите изисквания при изготвянето на археоботанични публикации.  
Но всъшност структурата на дисертацията е съставена в по- голямата си част и възприета от 
моята работа- Popova, Tz. 2010  Plant environment of man between 6000 and  2000 B.C. in Bulgaria – 
BAR, International Series 2064, John and Erica Hedges Ltd. Publish., 2010, 107 p., ISBN 978 1 4073 
0470 0 
 
1. Тафономия – пътища за отлагане на растителните останки  
в изследваните структури  
Taphonomical analysis 
 
Археологически контекст  
Ями и др. негативни структури 
Питоси/ долиуми. 
Огнища/ пещи 
Помещения 
 
Composition of Filling in the Different Structures 87 
Pits 
Vessels 
Houses 
Pythoses 
Културни житни растения  



Културни бобови растения  
Култивирани и диворастящи плодни растения  
Маслодайни, влакнодайни и багрилни култури.  
Потенциални плевелни, рудерални и други диворастящи растения  
1. Cereals. 
2. Legumes. 
3. Weeds. 
4. Fruit and wild growing plants – gathering. 
5. Plants for technical use, medical plants and plants with toxic substances. 
 
В такъв случай би трябвало да се напише чия структура се цитира. 
 Ще посоча някои от основните резултати и приноси. 
1. Докторанътъ много добре е представил находките в отделни за всеки обект таблици (табл. 3, 

5, 8, 10, 12, 14, 17, 19) и обобщени за всяка епоха и по типове обекти (табл. 21 – 27). В 
отделни таблици е представена идентифицираната дървесина (табл. 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 
18, 20). Също така добре са представени данните в различни типове графики, показващи 
съотношения, наличност, сравнение между видовете и пр. (графика 1 – 19).  

2.Интерес представляват някои нови за територията на странатата находки като семена от 
целина, риган, лалеманция, шафран, от кедър, нишката от лен от венец.  
3. Потвръждава се присъствието на импортни видове като пинии, фурми и др. в изследваните 
обекти. 
Сега пристъпвам по същество и ще посоча и някои забележки: 

 
1.В първата глава Въвъедение под точка 5 –физико-географско описание на стр. 10 и 11 – се 
цитира помагало- Донев, Каракашев 2000: Д. Донев, Хр. Каракашев. Теми по физическа и 
социално – икономическа география на България. Сборник материали за средношколци и 
кандидат – студенти 2001/2002. – София, 124 – което е доста несириозно за една дисертация. 

2. В главата „Археологически контекст“ , се описват излишно (12стр.) археологическите 
събития през изследваните епохи , още повече, че обширни археологически описания се дават  
и при разглеждането на обектите. 

3.  Аналогично заглавие се използва в главата  Дискусия -точка 1.2. „археологически контекст“  
което носи съвсем друг смисъл.   

4. Главата - Състояния на проучванията - е добре представена, като е обхваната обширна 
литература, както за България така и за редица находки от  Франция, Италия, Германия, а 
никъде не се споменава за такива в съседните страни –  Румъния,Сърбия и Македония, което 
беше препоръчано да се допълни.  

5. В под точка 2- на същата глава - Ритуален контекст стр. 33, 35 излишно на цели страници се 
изброяват обектите, след като ги има в таблиците към приложението.  

6. Терминът “ растително жертвоприношение“ се употребява неуместно навсякъде и това бе 
споменато като забележка, която не е поправена в текста. 

7. В главата Резултати – По отношение на самите обекти някои от направените изводи са 
неточни:  

Обект детска градина – Несебър – изследвани са 4 помещения и са идентифицирани 644 
растителни останки и 980 от овъглена дървесина, което е напълно достатъчно, но– намерените 



зърна (табл. 3) от еднозърнеста пшеница са само 2 , а от двузърнеста са 7, по- голямата част 
представляват плеви и вилки от тези житни и с представянето на проценти на срещаемост 
резултатите се изкривяват, т.е.  не може да се говори, за голям процент на срещаемост, а в 
същност изследваните проби са само 11.  
В същата глава –Резултати  - основно се описват откритите растителни останки, тяхното 
количество, никъде не се коментират конкретно археологическите контексти, причините  и 
начините на попадането им в тях, не се анализират откритите растения- напр.стр. 67 – откритите 
семена от  ежовата главичка и тръстика –те са индикатори за влажност. 
Глава Дискусия  Тафономия – пътища за отлагане на растителните останки в изследваните 
структури… това е метод, който не може да бъде разглеждан в дискусията, освен това не е 
нужно да се описва толкова подробно, както и под точките, а да се дадат само примерите.  
Глава Диета и земеделие-  като цяло добре са структурирани по епохи видовете, но някои от 
направените изводи са неточни. 
Стр.93 Не биха могли да се направят тези изводи, тъй като се разглеждат два обекта от римската 
епоха и един от античността – но и трите обекта са с различна структури – едното е светилище с 
ями, другото е селище, третото е припас , което не е взето под внимание.  
В главата Палеодиета  
Не са открити следните видове: нахут, фий, праскова, шам фъстък и не е нужно да се дават вече 
известни сведения за тях.  
В глава – Заключение  

Изводите за прехода от плевести към голозърнести пшеници е известен факт през тези периоди. 

 Стр145 – изводите за плевелната флора -От тук следва да се заключи, че в разглеждания район 
са отглеждани и двата типа култури (пролетни и зимни)., не става ясно  за какъв район важи 
това заключение. 

Стр.146 -Интересно е да се отбележи, че не се наблюдават съществени разлики във видовото 
разнообразие на растителните жертвоприношения при некрополите от елинистическата и 
римската епоха (табл. 25). Преобладаващи и през двете епохи са плодовете, като през 
римската епоха се срещат също така бобови, а през елинистическата – културни житни 
растения  

Изводът е изключително погрешен, съдейки по дадената обобщителна таблица. 

1.Откритите бобови растения според данните  са само на две места. 

Цитираната литература за обект Гледачево – това е ямно светилище, а не некропол и тук са 
открити редица житни и бобови растителни останки. 

Абритус е римски отбранителен кастел и в него също са намерени житни и бобови култури. 

Малък Преславец е неолитно селище и е неуместно да се слага в тази таблица, но и тук са 
открити еднозърнеста и двузърнеста пшеница, плевест и голозърнест ечемик 

Виница - могилно погребение и са открити грах и фий, които не са включени в таблицата, няма 
грозде.  



Обобщената таблица за плевелните видове показва всички открити плевели, но една част от тях 
всъщност са диворастящи растения, освен това те са намерени в различни видове обекти и 
структури и не могат да се интерпретират цялостно. Обектите от една страна са различни по 
контекстуален характер- има светилища, има припаси и естествено там ще има съвсем други 
плевели, които са останали при жъненето, а в обекта Света Марина е изследвано само едно 
жилище с 4 проби. 

В заключението многократно се  се повтарят едни и същи изводи. 

Приложението – включените таблици и графики са добре представени, но при снимките на 
откритите видове надписите би трябвало да се поставят под тях, което също бе препоръчано. 

В работата се забелязват и редица правописни грешки – „в  следствие“, „лудогорие“ и др. 

Авторефератът е представен в електронен вариант  и се състои от 36 страници,1 карта на 
изследваните селища,3 графики и 3 таблици, справка за приносите и списък на публикациите на 
автора- 2 излезли от печат и две под печат. Списъкът на публикациите е представен според 
собствените виждсания на докторантът – липсват самите публкации, бележки от сътветните 
издателства на статиите, които са под печат.  

И накрая за голямо съжаление в дисертацията са преписани следните пасажи от: Popova, Tz. 2010  
Plant environment of man between 6000 and  2000 B.C. in Bulgaria – BAR, International Series 2064, 
John and Erica Hedges Ltd. Publish., 2010, 107 p., ISBN 978 1 4073 0470 0 
 
Стр.1  The development of the Bulgarian archaeobotany started 
at the beginning of the twentieth century. Its founder was 
Prof. Arnaudov published during the period 1936 – 1955 
his studies of plant remains from 16 archaeological sites 
dated from different epochs. 
Стр.25  Началото на археоботаничните изследвания у нас може да се постави във втората 
четвърт на ХХ век. Основите са поставени с публикациите на проф. Арнаудов в периода 1936 – 
1955 г. Той проучва растителния материал от 16 археологически обекта от различни епохи 
Popova, Tz. 2010  Plant environment of man between 6000 and  2000 B.C. in Bulgaria – BAR, 
International Series 2064, John and Erica Hedges Ltd. Publish., 2010, 107 p., ISBN 978 1 4073 0470 0 
 
Стр.42 Its wood is a very good fuel as well as it is valuable construction material.  
 
Стр.88 Той развива много висока температура за кратко време и това предопределя използването 
му в домакинството и за технически цели  
 

 



Обяснение за значението му може да се потърси в неговите екологични особености. Просото е 
ранно зрееща култура, която дава добра реколта и при лоши климатични условия. Издържа на 
високи температури, продължителна суша и бедни почви. 
Попова, Ц. 2003 Палеоетноботанически изследвания в района на Копривлен. В: П. Делев, А. 
Божкова (изд.)  Копривлен І.  ( Palaethnobotanical studies from the region  the Koprivlen . In P. 
Delev, A. Bojkova, eds.  Koprivlen.I, Rescue Archaeological Investigations along the Gotse Delchev-
Drama Road 1998-1999. Vol.1, 279-289). Спасителни археологически разкопки по пътя Гоце 
Делчев - Драма 1998-1999, І, 2003, НАП, БАН, 279-289, ISBN 954-90-387-7-2 
 
Иванка Славова получава възможното много добро специализирано обучение в  Center for 
Archaeological Sciences, University of  Leuven с научен консултант доц. д-р Елена Маринова, Prof. 
Dr. Patrick Degryse; Wiener laboratory of the American School of Classical Studies at Athens, както и 
в лабораторията Dr. Sherry Fox1 ; Institut für Naturwissenschaftliche Archäologie, Universitӓt 
Tübingen, както и PD двукратната едномесечна стипендия осигурена от Американски научен 
център в София, с подкрепа на фондация Америка за България, за да развие напълно 
способностите и потенциал на учен, но за съжаление във връзка с всичко по – горе казано  и 
особено последното буквално преписване обективно считам, че не покрива изискванията за 
придобиване на образователната и научна степен доктор и не мога да препоръчам на този етап 
такъв избор. Решението ми е напълно самостоятелно, независимо от това какво ще реши 
уважаемото Научно жури. 
 

                                                          Изготвил...... 

доц.д-р Цветана Попова 

НАИМ при БАН 

26.05.2012г. 

Гр.София 

 


