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медни сплави през бронзовата епоха по днешните български земи ”, 

представен за присъждане на образователна и научна степен “Доктор”

Силвия Иванова e родена в гр. Монтана. През 2005 г придобива бакалавърска 

степен в катедра Археология на СУ „Св. Климент Охридски”. В периода 2005-2007 г 

обучението й продължава с магистратура в програмата по археометрия, като 

магистратурата е завършена успешно през 2007 г.  

От месец февруари, 2008 г. Силвия Иванова е редовен докторант към катедрата 

по Археология на Исторически факултет, СУ "Св. Климент Охридски".  

Професионалните й интереси се насочват към периода на бронзовата епоха, като 

се профилира по-тясно в областта на археометалургията и археометрията. 

В периода 2010-2011 г докторантката реализира специализации, които 

допринасят за нейното професионално развитие. Основно място заемат 

специализациите в Аmerican School of Classical Studies в Атина, Гърция и тази в 

Deutsches Bergbaumuseum, Bochum, Германия. 

Докторантката владее отлично английски и на добро ниво немски език. Ползва 

руски език. Има и добри компютърни умения. 

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

Каталог и Приложения. Текстът  има общ обем от 275 страници (включително и 

библиографията), а Каталогът и Приложенията съдържат 96 страници текстова част, 

33 табла, 7 карти, 3 сборни образа с микрофотографии на изследвани обекти и 3 

таблици с аналитични данни, показващи химическия състав на изследваните в 

дисертационния труд обекти. 

 Структурата на работата е ясна, обвързана е логично със заявената 

изследователска тема. Началото на въведението звучи малко объркано, като читателят 



остава с впечатление, че негативните последици от иманярството и изкуственото 

натрупване на материал с неясен произход, но годен за археометрично изследване, имат 

предимство пред процеса на научно развитие, при който има обективно възникнала 

нужда да бъде направена нова качествена крачка напред – крачка свързана с нови методи 

на изследване, обогатяване на техническия инструментариум, даващ далеч по-широки 

изследователски възможности и съвременно ниво на компютърен статистически 

анализ. 

Целите и задачите са ясно назовани, а именно – „изследване на металургията на 

бронзовата епоха чрез методите на археометрията”. Търсят се закономерности между 

химическия състав на метала, различните категории и типове артефакти и евентуално 

хронологическо развитие и териториално разпространение на тези закономерности. 

Териториалният и хронологически обхват, както и обхвата на използваната 

изворова база бяха подложени на критични забележки по време на предварителното 

обсъждане на дисертацията. Трябва да се каже, че в голяма степен тази критика остава 

актуална. Част от обясненията защо териториалният обхват на темата е останал 

представен по този начин и защо някои основни региони в страната, свързани с голямо 

количество метални артефакти от бронзовата епоха, са останали частично представени 

или отсъстват напълно от изследвването, звучат наивно и като несполучлив опит за 

извинение. Посочването на обстоятелствата, че в едни музеи има големи метални 

колекции, а в други няма, че някъде е даден достъп до фондовете, а на друго място – не 

– не би трябвало да присъстват по подобен начин във встъпителната част на едно 

научно изследване – там където се поставят неговите основи. Категорично не приемам 

твърдението, че поради изброените от докторантката причини „проблемът с 

неравномерността на изследвания материал може да бъде приет до някаква степен за 

обективен” (стр. 7). Очевидно не е такъв. Ясно е, че едно научно изследване търпи 

развитие и понякога не всичко, което е планирано може да бъде реализирано. Но 

законът и предвидената административна процедура дават достатъчно възможности за 

корекция и прецизиране на темата, преди изтичането на предвидения за реализация на 

докторантурата срок. В противен случай компрометирани се оказват някои основни 

реквизити на научното изследване – и то в самото му начало. Далеч съм от мисълта, че 

упреците за този пропуск трябва да бъдат отправяни единствено към докторантката. 

Той не е отчетен навреме и от страна на научното ръководство, а би трябвало, тъй като 

негативите се поемат основно от автора, като по такъв начин пред изследването са 



оставени сериозни „подводни камъни”. 

Сами по себе си 279 изследвани метални артефакта свидетелстват за огромно 

количество свършена емпирична работа. Положеният труд трябва да бъде адмириран. 

Ето защо мисля, че е имало начини получената крайна представителна извадка на 

използваните в дисертационния труд артефакти и тяхното териториално 

разпространение да бъдат формулирани и аргументирани в темата по друг начин, който 

изтъква предимствата, а не недостатъците на работата.  

Използваните в темата методи на анализ са посочени коректно и изчерпателно от 

докторантката. Използваният инструментален метод (атомноемисионен спектрален 

анализ с индуктивно свързана плазма ICP AES) не е представен подробно във 

всътпителната част на изследването, но това е направено на стр. 142, в началото на 

Глава ІІІ, където са посочени предимствата на метода и възможностите, за количествен 

анализ, които дава. Така се акцентира по-добре върху извършената работа. 

Обичайният за всяка една встъпителна част преглед на изследванията е 

сравнително подробен. Все пак има известни пропуски, които могат лесно да бъдат 

поправени и допълнени, ако работата бъде подготвена за публикуване. Мисля, че в 

прегледа и в библиографската справка трябва да присъстват и други, неспоменати 

трудове, посветени на категории метални артефакти от съседни на България 

територии. Автори като К. Килиан, Р. Васич, И. Килиан-Дирлмайер, А. Хардинг, Т. 

Пападопулос и др. имат място в подобен историографски преглед. Всъщност една от 

работите на И. Килиан-Дирлмайер е цитирана в библиографията, но не присъства и не 

и е обърнато внимание в прегледа на изследванията. Друга забележка ще направя за 

начина, по който е представена информацията в историографския преглед. Това, което 

лично аз като читател, бих искал да видя е не само хронологическо изреждане и добре 

изложен преразказ на почерпената информация, но и повече критичен анализ на 

прочетеното. На отделни места такъв анализ има и е видно, че докторантката познава 

специализираната литература, но въпреки това мисля, че тук е имало още върху какво 

да се поработи. 

Направеният преглед на съществуващи типологии, които засягат изследваните 

археологически артефакти е подробен, като този път в текста ясно присъства 

елеменът на критичен анализ, от което стават ясни позициите на докторантката. Както 

вече отбелязах – в категорията на мечовете отсъства основна работа като тази на И. 

Килиан-Дирлмайер. На стр. 29 е допусната терминологична грешка, като е поставен 



знак за равенство между археметалургични и археометрични проучвания. При ясното 

съзнание за терминологичните спорове и тълкувания, които се правят в това все още 

сравнително младо научно направление, бих отбелязал, че семантично двата термина не 

са равнозначни и имат своите особености. 

Глава ІІ от дисертацията е посветена на типологията на анализираните в 

дисертационния труд археологически находки. Вътрешната структура на представяне 

за всяка една категория артефакти и нейните типове е стройна и съдържа три основни 

компонента: 1. Представяне на типа, 2. Технологични наблюдения, 3. Датировка и 

разпространение. 

Използваната структура дава възможност в нейната втора и трета част докторантката 

да представи личните си наблюдения и на места да анализира изложената информация. 

Прегледът на представените типове (основно по вече публикувани изследвания) е 

подробен. Водещо място тук заемат работите на автори като В. Дергачов, Е. Черных и 

И. Панайотов. Все пак при представянето би трябвало да се помни, че работите на 

автори като В. Дергачов, стъпват и на по-ранни разработки. Специално за сърповете 

такива са изследванията на М. Петреску-Дъмбовица (те присъстват в библиографската 

справка на С. Иванова), чиито типологии са в основата на типологиите за тази 

категория артефакти не само за Източна, но и за Централна Европа. 

В положителен аспект трябва да бъдат споменати технологичните наблюдения, 

направени от докторантката при някои от категориите артефакти, като например в 

случая с кухите брадви, длетата и др. 

За мен не е оправдано присъствието в изследването на находки, като 

представените в глави ІІ.15 и ІІ.16 единични артефакти от категории, които иначе са 

познати с далеч по-многобройни свои представители. Тяхното присъствие не допринася 

с нищо за качествата на работата, а добитата информация трудно би могла да се 

използва за някакви по-сериозни, обобщаващи изводи. Като цяло те са поредното 

свидетелство за допуснатите грешки в принципите на набиране на изворовия материал 

за изследването.

Добро впечатление прави частта от ІІ-ра глава, посветена на медните слитъци. 

Приносен характер имат технологичните наблюдения и сравнителния анализ между 

изследваните слитъци с форма на „разпъната волска кожа” и кръглите слитъци от 



находката от нос Маслен нос. Мисля, че в бъдеще тази част от дисертацията би могла 

да бъде допълнително развита и задълбочена в самостоятелно изследване. 

Глава ІІІ-а е посветена на технологията на изработване на металните артефакти. 

Както вече отбелязах по-горе, тук е обърнато и специално внимание на използвания 

при химическия анализ метод на атомноемисионен анализ с индуктивно свързана 

плазма. Описана е подробно използваната от докторантката методика на вземане на 

пробите, подготовката им за анализ и валидирането на метода за анализ. 

В тази част на дисертационния труд са представени основните резултати от 

изследването на Силвия Иванова. Представени са анализи на 284 проби от 

археологически находки от мед и медни сплави. На стр. 147 е изложено процентното 

съотношение на анализираните артефакти, направено по периоди и суровина, от която 

са изготвени. 

Интрересни са наблюденията за количественото нарастване на изделията от 

калаен бронз през по-късните фази на епохата. Въз основа на своите изследвания 

докторантката се включва в съществуващата дискусия за момента на появата на 

изделията от калаен бронз в днешните български земи. Полезни са направените 

наблюдения за съдържанието на олово и в какви случаи то се среща. Анализът на 

добитата информация за изделията от арсенов бронз и хронологическата й и 

технологична корелация с частта за изделията от калаен бронз също прави добро 

впечатление. 

 С основен принос за цялостния облик на изследването е статистическата 

обработка на резултатите. Представени са хистограми за разпределението на находките 

по химическите елементи в състава им. Интересни са хистограмите за разпределението 

на находките от калаен и арсенов бронз. Потърсени са технологични и хронологически 

закономерности в процентното съотношение на тези две основни за епохата медни 

сплави. Тук трябва да се направи забележка, че като се има пред вид силно 

неравномерно съотношение на анализираните находки от различни райони на страната, 

не бива да се отива прекалено далеч в опитите за анализ на географското им 

разпространение  и да се търсят някакви закономерности в него. 

В част ІІІ.3.2. е представен анализ на корелациите, като е направен опит да се 

потърсят различни зависимости в съдържанието на отделни химически елементи в 



анализираните артефакти. Тук приносни са направените разсъждения за установените 

линейни зависимости между съдържанията на никел и арсен и за технологичната 

причинно-следствена връзка на тази линейна зависимост. 

Представените в част ІІІ.3.3. кластърни анализи са направени в три основни 

варианта, съобразно различни комбинации на химически елементи. Резултатите са 

изложени по категории археологически артефакти. Анализите при брадвите имат 

приноси. Обособяването на категории находки особено при втория и третия кластър 

показват, че в дадени случаи в химическия състав могат да бъдат търсени 

закономерности по отношение на категория паметници, хронология и технология на 

изработване. Отчасти подобно наблюдение може да бъде направено и за представените 

кластъри за кинжалите, длетата и шилата, макар изследването тук очевидно да се 

сблъсква с недостатъчния обем на представителната извадка. Прегледът на тази част от 

дисертационният труд ясно показва, че там където има достатъчна широчина на 

представителната извадка то там изследването е полезно и има съответните приноси. В 

положителен смисъл тук трябва да бъдат споменати и изследванията на докторантката 

за категорията на сърповете. Изложените на стр. 183-184 разсъждения за състава и 

начина на акумулиране на депото от Дичево се нареждат сред достиженията на 

работата. Вижда се ясно, че с използваните в дисертационния труд методи и средства 

могат да се търсят интересни и важни резултати, включително и при само една 

колективна находка..

Не така стоят нещата с кластърните анализи на категории, чиито представители 

остават изолирани и единични в изследването. Категориите на върховете за стрели и 

копия и групата на т.нар. отделни находки ясно показват как кластърните анализи в 

този случай губят смисъла си и се превръщат в чисто формално по своя характер 

изследване. Как иначе да си обясним направата на кластъри за един единствен артефакт 

и то при положение, че начинът на набиране на част от тези артефакти като изворова 

база е предварително компрометиран?!  В случаи, когато не може да бъде създаден 

достатъчен обем на представителната извадка, когато няма с какво да се сравнява, поне 

според мен, присъствието на подобни анализи е безпредметно, води до формализъм и се 

превръща в неоправдана самоцел. 

В този контекст представянето по райони на резултатите от кластърния анализ, 

направено в тази част на дисертацията, в голяма степен се обезсмисля. 



Четвъртата част на глава ІІІ-а е посветена на металографски анализ на някои от 

изследваните находки. Без да влизам в повече детайли ще отбележа, че тази глава е сред 

частите на изследването, които най-добре отразяват степента на професионално 

развитие на докторантката. Изложени са методите на работа, направен е добър 

историографски прелед, дадена е технологията и последователността на направените 

изследвания и в крайна смета аналитично и с добър професионален коментар са 

представени постигнатите резултати за технологията на изработка на разгледаните 

метални артефакти. Като основни характеристики направеното от С. Иванова 

металографско изследване има приносен характер за българската археология и би 

трябвало да претърпи развитие в бъдеще. 

Много полезна е направената в ретропспективен план съпоставка на резултатите 

от изследването с по-ранни археометрични изследвания на метални артефакти от 

бронзовата епоха от днешните български земи. Може да се види какво ново е направено и 

какви перспективи за развитие има в тази област. 

Последната част от текста е Заключението. В него докторантката се е опитала да 

изведе основните приноси на своето изследване. Повторени са и обобщени някои от 

направените вече в текста изводи. С някои от твърденията относно постигнатите 

резултати съм съгласен, с други – не, но като не нарушаваме авторовото право на 

собствен поглед, ще кажа, че според мен основните приноси на дисертационния труд 

трябва да се търсят по отношение на:  направени технологични наблюдения и анализи; на 

използване и комбиниране на различни интердисциплинарни методи на изследване; на 

разнообразни статистически методи на анализ и интерпретация; на въвеждане в научно 

обръщение на многобройни, непубликувани до този момент археологически артефакти 

(повече от половината от изворовата база на дисертацията) и на качествата, на някои от 

частите на дисертацията, за които отбелязах, че имат сериозен потенциал в бъдеще да 

бъдат развивани като самостоятелни изследвания. 

Образите в приложенията са качествени и това би подпомогнало една бъдеща 

публикация. Що се отнася до картния материал – той има по-скоро констативен характер 

и трудно може да бъде използван за пространствен анализ. 



Авторефератът на представения дисертационен труд отразява коректно 

съдържанието. Силвия Иванова, самостоятелно или в колектив, е автор на 4 публикации 

пряко свързани с темата на дисертацията и на още една публикация, свързана с периода на 

късната бронзова и ранната желязна епохи. Учавствала е в 5 международни научни 

форуми по проблеми на археометрията, археометалургията и като цяло 

интердисциплинарните изследвания в археологията.  

Впечатленията, които оставя дисертационният труд на Силвия Иванова не са 

еднозначни. Наред с положителните и нови черти, които могат да бъдат потърсени  и 

видяни, работата търпи сериозни критики в много отношения. Дълбокото ми убеждение 

е, че в един толкова важен за професионалното развитие на всеки млад учен момент 

трябва да се подхожда максимално добронамерено и конструктивно. Но това не значи да 

си затворим очите безкритично. Надявам се колегата Силвия Иванова да чуе и да осмисли 

внимателно отправените немалко критики. Те са направени в добрия интерес на нейното 

професионално развитие. 

Лично аз съм убеден, че програмата по археометрия има сериозен потенциал и 

дълбок смисъл, но трябва да се помисли сериозно за натрупаната през последните години 

повтаряемост в критиките към реализирани дисертационни трудове. Ще се повторя в 

казаното и при други случаи, че българската археология има нужда от повече създадени 

интердисциплинарни специалисти и появата и постепенното утвърждаване на ново 

поколение в тази слабо усвоена ниша тряба да се подкрепя. Факт е, че степента на 

грамотност в областта на археометричните и на археометалургичните изследвания в 

българските археологически среди продължава да не е висока. Сблъскваме се редовно с 

недооценяване на проблематиката. С непознаване на новите методи и средства и с 

потенциалните възможности за качествено нова информация, които те дават. 

Включително и в този контекст изследвания, като представеното от Силвия Иванова 

имат смисъл и на тях трябва да се гледа с перспектива. 

В заключение, като имам пред вид всичко казано по-горе за положителните страни 

и при ясното съзнание за отправените критики към дисертационния труд на Силвия 

Илиева Иванова, заявявам пред уважаемото жури, че рецензираната работа притежава 

научни достойнства и ще гласувам за присъждането на образователната и научна 

степен „Доктор”.



8.06. 2013 г                                                                          Доц. д-р Христо Попов

Крумовград


