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РЕЦЕНЗИЯ 
 
Върху дисертационния труд на Иванка 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„ представена 
за получаване на образователната и научна степен „доктор” по научна специалност 
05.03.12 Археология (Методи в археологията) 
 

Рецензент: проф. дбн Елисавета Димитрова Божилова 

 

I Обща структура на дисертационния труд 

Дисертацията е разработена на 148 стр. текст и отделен том с приложения, 

табла с микроснимки на намерените растителни останки, карти на изследваните 

обекти – селища и гробни съоръжения, илюстрации на отделните обекти, както и 

графики на процентните съотношения на различните групи растения от съответните 

обекти. Приложени са и графики на процентните съотношения на културните житни 

видове през елинистичната епоха, римската епоха, а така също и на техните 

абсолютни стойности. Значителен дял от текста и илюстрациите се посвещава на 

културните и диворастящи растителни останки и на техните промени през 

елинистичната и римската епохи. 

 

ІІ. Характеристика на дисертационния труд, използвани методи и резултати 

Целта на дисертацията е проучване на растенията използвани за храна и 

ритуални обреди от антични обекти в днешна Югоизточна България и като следствие 

сравняване на резултатите с поленово-аналитични изследвания за по-цялостно 

възстановяване на екологичните и климатични условия през елинистичната и 

римската епохи. Поставените задачи са свързани със събиране и определяне на 

всички растителни останки - овъглена дървесина, плодове, семена, и сравнението им 

за двете епохи. Проучени са 12 обекта и резултатите са сравнени и с други 

археоботанични и палинологични данни от Югоизточна България. В литературния 

обзор са включени основни трудове отразяващи археологичните, ботаническите и 

палеоекологични особености на Югоизточна България през късния холоцен както и 

археоботанични изследвания в чужбина. Използвани са данни от изследвания на 

климатичните промени за тези периоди от време. Приложени са фототабла на 

семена, плодове, дървесина на светлинен и електронен микроскоп. Илюстративната 

част е много добра особено по отношение на съставените графики, таблици и 
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сравнителни табла относно съотношенията между културните и диворастящите 

видове. Приложените карти на изследваните обекти илюстрират освен съответната 

епоха но и характера на съответния обект – гробища, ями, жилища, огнища и др. 

Подчертани са различията в отглежданите житни култури през елинистичната и 

римска епохи, особено постепенното отпадане на плевестите пшеници и 

изместването им от обикновената пшеница, ечемика, както и увеличението на много 

вносни видове плодове, семена, а също и от дървесина на кедър. Много често в 

обектите се намират семена от пиния, която е типичен средиземноморски вид. 

Проследено е използването на ечемик, просо и са направени изводи за значението им 

през отделните епохи. Обектите са класифицирани и е съставена карта на България, 

на която те са отбелязани по епохи. Най-значителни резултати има от Кабиле, които 

допълват вече известните находки от други автори. За всеки от обектите са 

проследени промените в отглежданите растения. 

 

ІІІ. Основни приноси в разработката на дисертационния труд 

Резултатите и обсъждането им обхващат най-значителен дял от дисертацията 

(46-148 стр.). За първи път е направено детайлно изследване на растителни 

макроостанки от територията на България за периода на античността. 

Последователно са изложени резултатите от проучените обекти и са проследени 

намерените растителни материали – дървесина, плодове, семена. Сравнени са 

резултатите от изследваните обекти с данни от други автори не само от България но 

и от Югоизточна Европа.  

Подробно са разгледани формите на съхранение на растителните останки като 

овъглени, по-рядко минерализирани (семена и плодове от бъз – село Скобелово; от 

шипка, лоза - Кабиле). В субфосилно състояние са намерени само в гробницата при 

с.Долно Изворово и в някои некрополи от Несебър.  

Добър принос в дисертацията е намирането на редица растения, които не се 

установяват често в археологични обекти в нашата страна като целина, риган, 

шафран, лен, бадем, маслина, фий и др. 

Разгледани са възможностите и пътищата за отлагане на растителните 

материали, съответно в селищни структури – ями, питоси (огнища), пещни 

помещения. В ями от селища са например тези от Кабиле и Скобелево. В питоси 

също има растителни останки като например в Стара Загора 154.9 кг припас от ръж 

примесен с просо. Определена е и овъглената дървесина в съдовете. 
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Изследваните огнища са с богати находки на овъглена дървесина – главно от 

дъб, по-малко от явор, ясен, леска, габър. В изследваните помещения са намерени 

овъглени дървесини, които вероятно са от самите постройки. Разгледани са 

промените в растителните диети през периода V в. пр. Хр. – VІ в. сл. Хр. 

За пшениците е потвърдено постепенното изместване на плевестите от 

голозърнестите, макар че още в неолита има използване на голозърнеста пшеница 

(Маринова, 2002). Triticum durum e тетраплоид докато Triticum aestivum е 

хексаплоид, което предполага, че по-рано появила се е Triticum durum, но в случая в 

Созопол (обект Св Марина) са намерени и двете с преобладаване на първата. 

Събрани и обобщени са археоботаничните данни от погребални съоръжения на 

територията на страната като информацията е представена в таблици. Разгледана е 

употребата и ролята на растенията в погребалните практики. Така например, за 

некрополите от Несебър са изследвани 1300 гробни съоръжения, които се разделят 

на класически (V-ІV в. пр. Хр.), елинистични (ІV-ІІ в. пр. Хр.), ранновизантийски (V-

VІІ в. сл. Хр.) до средновековни и такива от ХVІІ-ХІХ в. сл. Хр. Освен това от 

Несебър са изследвани и средновековна пещ, ями и питоси допълващи резултатите.  

Също така въз основа на данни от предходни периоди са очертани традициите и 

проследени тенденциите при отглеждането и употребата на растения през 

класическия/елинистически период и римската епоха/късна античност.  

Анализирана е дървесината използвана при кремации и е направен опит да се 

проследят хронологическите и регионални различия при нейната употреба. Потърсен е 

отговор на въпроса дали е имало предпочитание към употребата на определени видове 

при изпълнението на този ритуал. 

Въз основа на анализа на дървесината и потенциалните плевелни, рудерални и 

други диворастящи видове е направен опит за реконструкция на околната растителност 

и установяване на антропогенното влияние върху нея през разглежданите периоди. 

Данните са съпоставени с палинологични изследвания от територията на България. 

 

ІV. Препоръки 

Към дисертационния труд могат да се отправят и някои препоръки, които биха 

били от полза при окончателното публикуване на резултатите: 

В недостатъчна степен са използвани данните за климатичните изменения в 

Европа и Азия за периода на елинистичната и римската епохи, които да послужат за 

заключения относно промените в намирането на растителните видове. В текста има 
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малко коментар относно промените на климата и палеосредата. Проучените обекти 

са от низините и е естествено преобладаващата дървесина да е от дъб, бряст, габър. В 

изследвания период от време при по-големи надморски височини от 

палеоекологични данни е установено, че над дъбовите гори са били вече оформени 

пояс на буковите и габърови гори, както и на иглолистни от ела, бял бор и смърч. 

Намерената дървесина от бор в Тракия и по крайбрежието е вероятно от черен бор, 

характерен за варовити скални терени в низините и предпланините. 

За Несебър и Созопол не са дискутирани възможностите за връзките по море, 

както и влиянието на повишаване на морското ниво през субатлантика върху 

растителността, почвите и климата, каквито данни има от палинологични и 

геологични изследвания. Част от тревистите видове, които са намерени с културните 

житни са вероятно не само плевели и рудерални растения, а и такива естествено 

разпространени по пасища и ливади. 

За Тракия естествената растителност е била от дъбово-брястови гори, които още 

от неолита постепенно са били изсичани и мястото им е заето от обработваеми 

площи и ливади. В крайречните корита са се развивали лонгозни (заливни) гори от 

дъб, бряст, ясен с много лиани, включително дива лоза, която е била обект на 

събирателство. 

 

V. Оценка на личния принос на докторантката в разработката на 

дисертационния труд и на свързаните с него публикации 

Иванка Славова работи по дисертацията си от 2009 г. За този период от време е 

усвоила методите на събиране и определяне на растителните останки, запознала се е и 

с литературата по археоботаника. Направени са добри снимки и графичното 

представяне на резултатите е много добро. Проведените специализации у нас и в 

чужбина (Германия, Гърция, Белгия) са допринесли за повишаване на квалификацията 

й, както и за постигане на цялостно много добро ниво на разработване на 

дисертационния труд. Част от резултатите са докладвани на XVIII Конгрес на ИНКВА 

в Швейцария през 2011 г. (постерен доклад) и на презентация на докторанти по 

програмата FADS на Американски научен център в София през 2012 г. (доклад). През 

юни 2013 г. Иванка Славова ще участва с 3 разработки (в съавторство) и в работата на 

16 Конференция по Палеоетноботаника в гр. Солун, Гърция. 

По темата на дисертацията са отпечатани две статии в Годишник Collegium 

Historicum, а също така докторантката е посочила две публикации под печат (едната 
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самостоятелна а другата в съавторство) в областта на археоботаниката. Авторефератът 

представя в резюмиран вид всички раздели от дисертацията и постигнатите основни 

резултати, както и научните приноси. 

 

Заключение 

Дисертационният труд на Иванка Славова е археоботанично изследване 

съдържащо много добри научни резултати, които представляват съществен принос за 

българската палеоетноботаника. Обогатени са данните за страната ни с нови такива 

от проучени обекти в Югоизточна България за съответните исторически епохи и е 

извършено подходящо сравнение. Докторантката е усвоила основните методи за 

работа в областта на археоботаниката като в периода на разработване на 

дисертационния труд е повишавала и своята научна квалификация. 

Въз основа на гореизложеното считам че представеният дисертационен труд 

отговаря напълно на изискванията на Закона за Развитие на Академичния Състав в 

Република България и свързаните с него нормативни документи. Предлагам на 

членовете на уважаемото научно жури да гласуват с положителен вот за присъждане 

на образователната и научна степен ДОКТОР на Иванка Славова по специалност 

05.03.12 Археология (Методи в археологията). 

 

 

София, 27.05.2013 г.                                          Рецензент: 

       (проф. дбн Елисавета Божилова) 


