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Докторският труд включва два тома. Първият том е текстови. Състои се от 

Въведение, Три глави, Заключение и Библиография – общо 275 страници. Вторият том 

включва текстови каталог – 155 страници, Табла XXXIII, Карти 7, Илюстрации 4 и други 

аналитични данни. 

АКТУАЛНОСТ НА ТЕМАТА

Проучването на металургията на бронзовата епоха има историографска традиция в 

повечето европейски страни, както и в България. Ясно различима е цикличността в 

изследванията и в обобщаването им. В този смисъл сравнителното проучване на металните 

артефакти и анализите на химическия им състав представлява необходим и навременен 

етап за разбирането на късната праистория. Докторантурата на Силвия Иванова е 

основателно насочена към тази проблематика. 
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ДИСЕРТАБИЛНОСТ НА ТЕМАТА

 Темата на докторантурата е дисертабилна. За това говорят възникналите проблемни 

ситуации след края на 70-те и 80-те години на миналия век, когато са публикувани 

монографични изследвания за България, а също за Северното Черноморие и Балканите. В 

последно време са направени значителни приноси в изследването на бронзовата 

металургия по Долния Дунав, които не включват в необходимата степен или не засягат 

българските земи. 

КОЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИЯ МАТЕРИАЛ

 Докторантът Силвия Иванова е включила аналитично 279 артефакта като е 

използвала контекстуално и необходимия ѝ друг материал от българските и съседни земи, 

достатъчен за решаване на поставените в работата задачи. 

СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД

 Начинът, по който е формулирана дисертационната теза е един от възможните и 

предопределя приемливото структуриране на изследването.

 Във Въведението (5-13) са представени задачите, териториалния и хронологически 

обхват, изворовата база, методите и терминологията на изследването. Възможно е като 

извори да се разбират артефактите след техния анализ и синтеза за закономерностите на 

развитието им, но може да се приеме, че теоретичната разработка на терминологията е 

продължаващ процес и в случая понятието е служебно възприето.

 Глава I. Преглед на проучванията (14-31) е историографска. Докторантът е запознат 

в необходимата степен със състоянието на проучванията и насоките на развитието на 

проблематиката. 
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 Глава II. Типология на анализираните в дисертацията археологически находки 

(32-141) включва голяма част от описанията на артефактите като последователно са 

изведени 25 вида. Номерирани са с римски цифри. Подразделянето им е обозначено на 

още две нива с арабски цифри. Дискутирани са и различните мнения в историографията за 

определянето им във формално типологическо отношение, както и хронологически и 

териториално. 

 Глава III. Технология на изработване на металните артефакти в значителна степен 

също е аналитична (142-250), но включва и синтезни части, които са по-ясно различими 

във включените графични изображения. 

 Заключението (251-259) обобщава резултатите от проучването като показва 

големите трудности при съотнасянето на формалната типология (и приетата от предходни 

типологически разработки, и авторовите) с резултатите от другите научни анализи и 

синтез, което е изразено и статистически.

 Библиографията (260-275) включва необходимата литература на кирилица и 

латиница, която е цитирана в скоби в текста.

 Второто книжно тяло на дисертационния труд, обозначено като Част II, включва 

подробен аналитичен текстови каталог, необходимите илюстрации на артефактите и 

синтезни карти, таблици и схеми.

 В заключение може да бъде отбелязано:

1. Темата на дисертационния труд е подходящо формулирана.

2. По отношение на количеството и качеството на материала, както и значимостта 

на проблематиката темата може да се определи като дисертабилна.

3. Работата е подходящо структурирана.
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4. Приетите предходни типологии и доразработването им са на този етап на 

изследване приемливи.

5. Разработването на химическите и металографски анализи имат подчертано 

приносен характер.

6. Изведени са основните трудности при съпоставянето на формално 

типологическите наблюдения с тези на закономерностите в състава, наблюдаван 

при химическите анализи и значителната им самостоятелност.

7. Историографската осведоменост на докторанта е на необходимото ниво.

8. Каталогът и илюстративните материали и в двата тома са добре направени.

9. Докторантът има 4 публикации по темата на дисертацията.

Посочените качества на работата позволяват да бъде препоръчано на Почитаемото 

научно жури да присъди на Силвия Илиева Иванова образователната и научна степен 

доктор.

25.05.2013 г.                                                                           С уважение:

    София                                                                                  (Доц. д-р Иван Панайотов)
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