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Р Е Ц Е Н З И Я 

 

на доц. д-р Христо Попов 

член на научното жури за оценка на качествата на дисертационния труд 

на Иванка Тодорова Славова 

на тема: „Археоботанични изследвания като източник на данни за палеосреда, 

палеодиета и ползване на растенията в ритуален контекст от антични обекти в 

днешна Югоизточна България”,  

представен за присъждане на образователна и научна степен “Доктор” 

 

 Иванка Славова е родена в гр. Сливен. Завършва средното си образование в 

гимназия с преподаване на западни езици в родния си град, с профил английски език. 

В периода 2002-2006 г е студент по археология при катедра Археология на СУ „Св. 

Климент Охридски”, където през 2006 г завършва курса на обучение със степен 

„бакалавър”. Паралелно, през същия период се обучава и в катедрата по Архивистика 

и помощни исторически дисциплини към Историческия Факултет на СУ “Св. 

Климент Охридски”, където през 2008 г допълнително получава образователната 

степен „бакалавър по архивистика и документалистика”. Между 2006 и 2008 г 

обучението по археология продължава с магистратура в програмата по археометрия 

към катедрата. Магистратурата е завършена успешно през 09.2008 г.   

 От месец 02.2009 до месец 01.2013 г. Иванка Славова е редовен докторант по 

Археоботаника, катедра Археология, Исторически факултет, СУ "Св. Климент 

Охридски".   

 В периода 2005-2008 г. учавства в археологически проучвания на обекти като 

Дъбене, Доситеево, Созопол, Кози грамади, Кабиле, Мало Бучино, Крепост и др. Във 

връзка със започналата професионална специализация в областта на археоботаниката 

след 2008 г Иванка Славова учавства като археоботаник в проучването на близо 20 

археологически обекта. Тук могат да бъдат посочени основни обекти като Несебър, 

Созопол, Кабиле, Крепост, Хаджидимитрово, Ада тепе, Маленово, Скобелево, Златна 

ливада, Оргаме (на територията на днешна Румъния) и др. Безспорно една голяма 

част от работата на много от тези обекти намира отражение в представения 

дисертационен труд.  

 В периода 2009-2012 г докторантката реализира няколко важни за 

професионалното й развитие специализации, като тук следва да бъдат споменати 
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специализациите в  Institut fьr Naturwissenschaftliche Archдologie, на университета  в 

Тюбинген, Германия, специализацията в Центъра за археологически науки на 

католическия университет в Льовен, Белгия, специализацията в Аmerican School of 

Classical Studies в Атина, Гърция и участието в международния изследователски 

проект: „Pont-Euxin - Gйo archйologie des citйs grecques du sud et de l'ouest de la Mer 

Noire” с основни партньори Universitй de Provence Aix-Marseille – Centre Camille 

Jullian (Франция),  Institut Archйologique V. Pвrvan, Bucaret (Румъния), НАИМ БАН и 

АМ Созопол (България).  

 Докторантката владее на високо ниво английски и ползва немски език. Има и 

добри компютърни умения.  

  

 Представеният дисертационен труд се състои от две основни части – Текст и 

Приложения. Текстът  има обем от 192 страници (включително и библиографията), а 

Приложенията съдържат 32 стр. с Каталог на растителните останки от обектите, 

включени в дисертацията, 34 табла с макроснимки на изследван палеоботаничен 

материал, 19 страници с карти, ситуационни планове и фотоси, 19 графики на 

процентното съотношение на различните групи растения от изследваните обекти и 30 

таблици с идентифицирани растителни таксони, определени до семейство, род или 

вид, като последните таблици са обобщителни и са пряко свързани с представените в 

Заключението основни резултати.   

Структурата на работата е прегледна, ясно формулирана и според мен добре 

развита. Тя е подходяща за постигане на поставените цели. Изложените в увода 

хронологически обхват, цели и задачи са аргументирани от докторантката. 

Териториалният обхват на изследвания ареал не може да претендира за някаква 

географска или културно-историческа обособеност, но това не е недокстатък. По-скоро 

като основно достойнство тук може да бъде изтакнат фактът, че в очертания район са 

осъществени археоботанически изследвания на обекти, пряко свързани с актуалните 

през последните десетилетия спасителни проучвания. Работата предлага добра 

представителна извадка от нови теренни изследвания на различни типове обекти 

проведени през последните години в югоизточните райони на страната, като по такъв 

начин в значителна степен се допълва известната до този момент картина за античното 

обитаване или се създава напълно нова представа за микрорайони и обекти, където 

такава представа до този момент не е съществувала.  
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Мисля, че е разумен подходът в част І.4. на Въведението допълнително да бъде 

разяснена структурата на дисертационния труд, като е пояснено какви са ролята и 

задачите на всяка отделна част в изследването. Това допринася за прегледността и 

яснотата на вътрешната логика, която следва дисертацията.  

.  Добре изложени са частите, свързани със състоянието на проучванията и с 

използваните в хода на изследването материали и методи. От особено значение за 

стойността на дисертационния труд е обсоятелството, че изворовата база – материалът 

за анализ е обработен лично на терен и в лабораторни условия от И. Славова. От гледна 

точка на изворовата база, на заявените цели и задачи, на използваните методи на 

изследване предложеното научно изследване е дисертабилно. Всички реквизити във 

встъпителната част на дисертацията, необходими за реализиране на научно изследване 

със съответните приноси са налице.  

В положителен аспект бих искал да спомена корекциите, направени от страна на 

докторантката в глава І.6., озаглавена в първоначалния си вид „Археологическо 

описание”. Взети са под внимание голяма част от направените по време на 

предварителното обсъждане забележки. В настоящия си вид частта е наречена 

„Археологически контекст”. Ако не всички, то поне част от излишните в 

първоначалния вариант екскурси за политическата история са спестени, а основното 

внимание е насочено към кратко изложение на общите характеристики на историко-

археологическата среда, в която се „разполага” изследването на Иванка Славова. 

Въпреки като цяло положителния ефект от направените поправки бих искал да 

препоръчам при бъдещото публикуване на дисертационния труд да бъде обърнато 

допълнително внимание и в текста да бъде ясно посочено какви специфики имат 

археоботаническите изследвания по отношение на представените различни типове 

археологически обекти. Така по-ясно ще се очертаят и мястото на археоботаническите 

изследвания и възможностите, които предлагат, за пълноценна реконструкция. 

Впрочем такива загатвания са направени на няколко места от страна на докторантката, 

но те са останали изолирани и недоразвити.  

Състоянието на проучванията е представено подробно, като е видно, че 

докторантката е запозната много добре с актуалното състояние на археоботаничните 

изследвания у нас и със съвременните тенденции в международен план. Направен е 

сравнителен преглед на резултати от археоботанични проучвания от териториите на 

днешни Румъния, Турция, Гърция, Сърбия. За ясния прочит на тази част допринася 

представянето не само в хронологически план на развитието на археоботаническите 
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изследвания, но и разделното изложение, което следва трите основни направления 

зададени в темата на дисертацията, а именно – палеодиета, ритуален контекст, 

палеосреда.  

 

В част № ІV са представени резултатите от обработката на материали от общо 

12 археологически обекта, разположени на територията на днешна Южна и 

Югоизточна България. Структурата на представяне при отделните обекти, включени в 

изследването, е единна. Това дава възможност в заключителните аналитични части 

корелирането и обобщенията да бъдат направени въз основа на единни критерии. 

Емпиричните резултати от работата на докторантката са изложени в заключителните 

части при всеки един от представените 12 обекта, озаглавени съответно 

„археоботанични резултати”. Обърнато е внимание на състоянието на откриване и 

особеностите при съхранението на археоботаничния материал и доколко това е 

свързано с различните характеристики и специфики на обектите.  

Не е необходимо да бъдат подробно изреждани всички представени резултати, 

но като примери заслужават допълнително да бъдат споменати някои от тях. Така 

например на обект Античен некропол на Несебър приносен характер имат постигнатите 

резултати по изследване на запазената дървесина от погребални венци. Важни за 

анализа и интерпретацията на теренните резултати са придобитите данни за 

функционалните особености на някои от анализираните обекти какъвто е случаят с  

обект „Света Марина”-Созопол. Разпознаването на археоботаничен материал, като 

част от дървени предмети, а не като горивен материал за погребалната клада при обект 

№ 6, ЛОТ 4 на АМ Тракия, както и идентификацията на останките от обредна храна 

имат важно значение за анализа на  ритуални практики, които срещаме в погреален 

контекст в Тракия. Могат да бъдат посочени и други положителни примери за преки 

резултати от извършената от докторантката работа.  

 

Основните приноси на работата на докторант Иванка Славова се съдържат в 

част 5-та, озаглавена Дискусия. Структурата на изложението взема под внимание и 

обособява по начини на отлагане, контексти на откриване и различни типологични 

характеристики на археологическите обекти анализираният палеоботаничен материал. 

Изводите за диетата на античното население, разпространението на различните видове 

растения и култури са направени в хронологически план и в дискусия с известната до 

този момент информация от други изследвания.  



 5

Важно значение има направената диференциация на тафономията, като са 

изведени различни видове контекст на откриване на археоботаническите останки и 

особеностите на тяхното запазване при селищни структури, светилища и некрополи и 

различни типове археологически структури, свързани с тях.  

В Дискусията са обособени отделни части за: 1. Диета и земеделие и развитието, 

което търпят през епохите, 2. Растенията в ритуален контекст, 3. Околната среда, 

нейното използване и отраженията, които търпи от антропогенното въздействие през 

различните епохи. Поне за мен бе от изключетелен интерес да се запозная с 

направените изводи и обобщения за историята на развитие на ландшафта и 

реконструкцията на околната среда. 

 

VІ-а и последна част от текста е Заключението.  Обобщени са основните изводи 

направени в хода на цялото изложение, като отново има диференциране по палеосреда, 

палодиета и ритуален контекст. Направените изводи и коментари отразяват общо 

съдържанието на изследването, но поне според мен Заключението е останало 

сравнително пестеливо и би могло да бъде по-подробно и добре развито. Не са били 

пълноценно използвани някои съвсем реални резултати, постигнати от докторантката 

при обработката на емпиричния материал от различните обекти и това се вижда ясно 

при по-внимателен прочит. Лично на мен, като безпристрастен читател, би ми се искало 

да видя по-детайлно сравнение и анализ на археоботаническите останки от различни 

типове обекти и от различен контекст – има ли специфики по видове и процентно 

съотношение на храните и най-общо археоботаническите останки от различните типове 

обекти. Подобни кратки коментари са направени от докторантката, но въпреки това 

мисля, чен аналитичната част на дисертацията може да бъде доразвита, за да се 

възползва докторантката по-пълноценно от иначе съвсем реалните резултати на своя 

собствен труд.  

 

Втората част от дисертационния труд с каталог и приложения е информативна и 

онагледява ясно и пълно изворовата база на научното изследване. Приложенията 

допълват по добър начин цялата работа. Положително впечатление прави Каталогът на 

растителните останки, където в синтезиран вид може бързо да бъде почерпена както по-

обща, така и детайлна информация, свързана с различни аспекти на цялото изследване. 

Структурата на Каталога е оптимална. За таблата с изследван археоботаничен материал 

и образите, свързани с археологическите обекти бих направил две препоръки, които 
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според мен се дължат по-скоро на технически грешки и недоглеждане. Първо – добре е 

таблата от І до ХХХІV да бъдат не само номерирани, но и да носят описание на 

показаните образи – обект, какви археоботанически останки са представени, метод на 

заснемане. Част от тази информация се съдържа в началото на Приложенията, но 

разделена по този начин нейното използване е неудобно. Втората препоръка  се отнася 

до начина на надписване и цитиране на образите от различните археологически обекти. 

Редно е тук да фигурира информация за проучвателите им – например – по Лозанов, по 

Нехризов, по Кацарова, по Камишева и пр., която да показва откъде е почерпена 

информацията. Считам, че при подготовката на настоящия дисертационен труд за 

публикуване подобни технически корекции могат да бъдат направени лесно и бързо.  

Много полезни и информативни са графиките с процентно съотношение на 

различнтие културни растения по епохи. Тук все пак трябва много да се внимава с 

чисто количественото съотношение на анализирания материал, тъй като добре се вижда 

как една-единствена находка от едно хранилище-долиум от Стара Загора може да 

компрометира статистиката, тъй като по стечение на обстоятелствата количествено 

надвишава целия материал от всички други обекти. Това се вижда много ясно на 

графики № 16 и 17. Все пак мисля, че тези обобщаващи резултатите на цялото 

изследване графики са много полезни и в духа на това, което казах за необходимите 

допълнения на Заключението тук място биха имали и сравнителни графики за видовете 

археоботаничен материал, представени по типове обекти.  

 

Цялостните впечатления от прочита на дисертационния труд на Иванка Славова 

са положителни. Същевременно се вижда ясно как една наложена през последните 

години от страна на катедра Археология стратегия за професионално развитие на млади 

специалисти в различни интердисциплинарни за археологията области започва да дава 

резултат. В течение на продължителен период от време усилията на водещи 

специалисти като проф. Божилова, доц. Попова, доц. Нинов и др. оставаха сравнително 

изолирани, недоизползвани и недооцнени от колегията, въпреки че за създаването на 

пълноценна реконструкция и осигуряване на модерно изследване на многобройните  

страни на човешкото обитаване през различните исторически периоди българската 

археология има огромна нужда от повече специалисти в областта на археоботаниката, 

археозоологията и много други интердисциплинарни направления. Ето защо появата и 

постепенното утвърждаване на ново поколение в тази все още слабо усвоена ниша 

може да бъде само поздравено. 
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Текстът на дисертацията на Иванка Славова се отличава с добър стил – езикът е 

точен и ясен.   Авторефератът отразява коректно съдържанието, в него са включени и 

част от Приложенията, което го прави по-информативен. В автосправката коректно са 

изброени и приносите и основните постижения  на автора на дисертационния труд. 

Иванка Славова е автор на две научни публикации, пряко свързани с темата на 

дисертацията. Други две се намират под печат.  

В заключние, като имам пред вид цялостните качества на дисертационния труд 

на Иванка Тодорова Славова, заявявам пред уважаемото жури, че рецензираната 

работа притежава редица научни достойнства, категорично отговаря на изискванията 

да й бъде присъдена образователната и научна степен „Доктор” и аз ще гласувам 

убедено за това. 

 

 

 

 

20.05. 2013 г                                                                             Доц. д-р Христо Попов 

София 


