
Р Е Ц Е Н З И Я  

 

върху дисертационния труд, представен от магистър Силвия Илиева Иванова, 

редовен докторант от катедра “Археология” при Историческия факултет на СУ „Св. 

Климент Охридски”, за присъждане на образователната и научна степен „доктор” по 

специалност “Археология” (Методи на археологията), професионално направление 2.2 

“История и археология” на тема: „Химически състав и типология на археологически 

находки от мед и медни сплави през бронзовата епоха по днешните български земи” с 

научен ръководител проф. дхн д-р Ивелин Кулев 

 

от проф. дн Елисавета Христова Иванова (ИОНХ-БАН), член на научното жури 

 

 

Археометрията е интердисциплинарна наука, съчетаваща изследванията на 

археолози, историци, химици и физици, насочени към получаването на информация 

относно вида, местонахождението, състава и структурата на археологическите находки 

с оглед установяване на техния произход, датиране, употреба и дори възможно 

фалшифициране. 

Настоящият дисертационен труд е пример за интердисциплинарно археометрично 

изследване, пред което са поставени няколко основни цели: (1) да се установи дали 

съществува връзка между химическия състав на метала, от който са изработвани 

изследваните археологически находки от бронзовата епоха на територията на България 

и принадлежността им към определена категория артефакти; (2) да се проследят 

промените в състава на метала през вековете в даден район и да се установи дали тези 

промени са локални или обхващат цялата разглеждана територия; (3) въз основа на 

химическия състав на артефактите да се определят особеностите на различни центрове 

на металообработка, функционирали през бронзовата епоха по днешните български 

земи и да се оцени достигнатото технологично ниво на майсторите металурзи през 

бронзовата епоха. 

За постигане на така формулираните цели, в дисертационния труд са поставени за 

разрешаване две основни задачи:  

• Типологическо охарактеризиране на археологическите находки с цел да се 

определи тяхната хронологическа и културна принадлежност;  



• Определяне на химическия състав на разгледаните археологически находки, 

статистическа обработка и интерпретация на получените аналитични данни, както 

и металографски анализ на находките. Въз основа на получената информация да 

се определи начинът на изработване на различните категории изделия през 

отделните фази на бронзовата епоха на територията на България.  

 

Дисертационният труд е структуриран в две части – текст и приложение, общо 

371 страници. Първата част включва въведение, глава І “Преглед на проучванията”, 

глава ІІ “Типология на анализираните в дисертацията археологически находки”, глава 

ІІІ “Технология на изработване на металните артефакти”, заключение и библиография; 

от цитираните 204 литературни  източници личи доброто познаване на областта от 

дисертантката. Общият брой на фигурите е 27, а на таблиците – 13. Втората част се 

състои от каталог на всички находки, 33 табла с рисунки на находките и данни за 

тяхната хронология, 7 карти на географското им разпределение, 25 микрофотографии и 

СЕМ фотографии на структурата на избрани проби и три таблици с данни за 

химическия им състав. Изследвани са 290 археологически находки от бронзовата епоха, 

четири от които са прибавени към тази група условно. Хронологическият обхват на 

находките е бронзовата епоха – от 3500 г. пр. Хр., до 1050 г. пр. Хр. 

Представените находки произхождат от различни райони на България, като 

преобладаващото количество артефакти са от Североизточна България. Анализирани са 

и групи изделия, намерени на територията на Централна Северна България, Южна, 

Южна Централна и Югозападна България. Находките са част от фондовете на музеите в 

Бургас, Карнобат, Ямбол, Нова Загора, Варна, Смолян, Велинград, Гоце Делчев и 

Сандански.  

Археологическите находки са определени културно и хронологически чрез 

прилагане на метода на типологическия анализ, както и чрез анализ на географското им 

разпространение. За някои категории артефакти са използвани известни в литературата 

типологически схеми. 

Химическият анализ на археологическите находки, изработени от мед и нейни 

сплави, е проведен с помощта на атомноемисионна спектрометрия с индуктивно 

свързана плазма (ICP-AES). Изборът на аналитичен метод е много подходящ. Този 

метод намира широко приложение в археометричните проучвания поради факта, че е 

многоелементен, характеризира се с висока чувствителност и широк работен 

концентрационен интервал.  



От всяка находка е взета представителна проба в количество от около 20-30 

милиграма, (обем от около 2-3 mm3), която е подготвена за анализ и разтворена при 

оптималните за целта условия. Определена е концентрацията на десет елемента - мед, 

арсен, желязо, манган, никел, олово, антимон, селен, калай и цинк. Съдържанието на 

тези елементи представлява интерес както за установяване на технологиите за 

производството на предметите и тяхното датиране, така и за идентифициране на 

вероятните източници на суровините, от които са изработени находките. Валидирането 

на метода за анализ и оценката на неопределеността са извършени с помощта на 

сертифициран референтен материал (BAM CRM № 228, медни стружки).  

Всички етапи от анализа са проведени коректно. Хомогенността на метала в 

анализираните находки е установена чрез анализ на проби, взети от различни техни 

участъци. Резултатите от валидирането и оценката на неопределеността показват, че 

получените стойности за елементния състав са напълно надеждни и с 95 % 

статистическа сигурност могат да бъдат използвани за охарактеризиране на 

археологическите находки. Аналитичните данни, получени в настоящата дисертация са 

в съгласие с тези от предишни изследвания на находките.    

Данните за елементния състав на артефактите са подложени на статистически 

анализ за установяване на възможни корелации между съдържанията на елементите. За 

целта е приложен йерархичен кластърен анализ. Разпределението на находките по 

основни химични елементи в състава им е представено под формата на хистограми. Въз 

основа на приликите в техния химичен състав, анализираните находки са групирани в 

девет кластъра. Установено е, че вариациите в концентрациите на изследваните 

елементи в пробите се дължат на различните източници на руда, както и на 

приложените методи за изработване на предметите.  

 От установените корелации между съдържанията на никел и арсен в изделията е 

изказано предположение относно рудните източници на тези елементи в находките. 

Изследвано е и присъствието на тройните сплави Cu-Sb-As и Cu-Ni-As, както и на 

четворните сплави Cu-Sb-Ni-As и Cu-Sn-Ni-As, от което са направени изводи относно 

произхода на артефактите.  

Като част от археометалургичното проучване е извършен металографски анализ 

на 20 от находките. За целта е използвана оптична и електронна микроскопия. Всички 

измервания са проведени коректно. От металографския анализ на находките са 

направени изводи относно тяхната микроструктура и съответно, технологията на 

изработка.  



 

Основните приноси в дисертационния труд са както следва:  

• Въз основа на предложените нови типологии и доразвиването на съществуващите 

схеми е прецизирана хронологията на изследваните изделия; 

• Определено е съдържанието на 10 елемента-примеси в изследваните находки, като 

е намерена взаимовръзка между химическия състав на находките и 

принадлежността им към определена категория артефакти; 

• За първи път е приложен съвременен статистически метод за обработка на данни 

от анализа на артефакти от бронзовата епоха в България;  

• Въз основа на данните от анализа са установени видовете медни сплави, 

използвани през бронзовата епоха на територията на България за производството 

на различни категории изделия като инструменти, оръжия, орнаменти и др.; 

• От данните на проведеното металографско проучване е направен изводът, че 

технологията за производство на изделия от мед и медни сплави не претърпява 

съществени промени през отделните етапи на бронзовата епоха, а дори и в 

началото на желязната епоха. 

 

Считам, че поставените в дисертационния труд цели са постигнати. Анализиран е 

широк кръг от артефакти, експериментите, свързани с пробоподготовката и анализа са 

проведени прецизно, направените изводи са коректни. Нямам забележки по същество 

към извършената аналитична работа. Образователните и научните задачи на 

докторантурата са изпълнени, като дисертантката има висока степен на лично участие.   

По темата на дисертацията са публикувани 3 научни статии  - една в Българското 

е-Списание за Археология, две в сборника Collegium Historicum, издание на СУ “Св. Кл. 

Охридски” и една е под печат в германското специализирано списание Der Anschnitt.  

Резултатите от изследванията са докладвани на 5 международни научни конференции 

по археология, археометалургия и археометрия.  

 

Заключение 

Считам, че тематиката на дисертационния труд е актуална и демонстрира ползата 

от провеждането на интердисциплинарни изследвания за целите на археологичните 

проучвания. Докторантката е извършила огромна по обем експериментална работа. 

Умело е интерпретирала данните от химическия и металографския анализ на находките 



и е получила ценни оригинални данни за хронологията на изследваните изделия и 

технологията на тяхното производство през отделните етапи на бронзовата епоха. 

Наред с това е показала необходимостта от продължаване на подобни изследвания с 

оглед добиване на цялостна представа за състоянието на металургията през бронзовата 

епоха на територията на България.  

Представеният дисертационен труд по обем и качество на извършената 

работа напълно отговаря на изискванията на Закона за развитието на 

академичния състав в Република България и Правилника за условията и реда за 

придобиване на научни степени и академични длъжности в СУ “Св. Кл. 

Охридски”, поради което считам, че магистър Силвия Илиева Иванова напълно 

заслужава да й бъде присъдена образователната и научна степен „доктор” по 

специалност “Археология” (Методи в археологията), професионално направление 

2.2 “История и археология”. 

 

 

София, 

16.05.2013 г.      подпис: 

        

/проф. дн Елисавета Иванова/ 

 


