
С Т А Н О В И Щ Е 

От проф. дин Иван Гацов 

за дисертационния труд на Румяна Димитрова Йорданова  

„Керамичните съдове от голямата селищна могила при Русе “ 

 

Дисертационният труд на Румяна Йорданова се състои от основен текст, 

приложение и каталог. Основният текст е от 307 страници и включва увод, четири глави, 

заключение и списък на цитираната литература с 259 заглавия.  

Приложението съдържа карти, таблици, рисунки и снимков материал - общо 124 

броя.  

Каталогът, интегрална част от дисертационния труд, се състои от 191 страници и 

включва 638 каталожни единици.  

По отношение на формалните изисквания за докторска дисертация може да се 

отбележи, че те са изпълнени и обемът на дисертационния труд отговаря на тях. 

Разработваната тема е дисертабилна, добре  структурирана, целите и задачите на 

изследването са формулирани ясно. 

Румяна Йорданова  е направило много успешен опит на основата на публикувани 

трудове и полевата документация от РИМ-Русе и НАИМ-БАН да представи 

изчерпателна и много полезна информация за един важен за нашата праистория обект, 

каквато е Русенската селищна могила.  Дисертационният труд обхваща детайлно  

изследване на общо 639 цели и реставрирани керамични съда, които се отнасят към 

различни културни пластове, както и 53 цели форми  от публикации и полеви инвентарни 

книги, които не са открити във фондовете на музеите.  

За много важен принос на представения дисертационен труд следва да се подчертае 

успешното прилагане и сравнителният и типологически методи, а така също и с 

използване на кореспондентен анализ (Correspondence Analysis (CA). По този начи 

Румяна Йорданова е направила успешен опит за цялостна характеристика на целите и 

реставрираните съдове от Русенската селищна могила, които са добити по време  

различните археологически изследвания.  

Намирам за много полезно изготвянето на общ каталог на цели керамични съдове 

чрез използването на унифицирани критерии, а така също и създаване на обща 



класификационна система на керамичните форми, които са включени в настоящото 

изследване.  

Сред основните приноси на разработваната тема от Румяна Йорданова  бих посочил 

и много успешния опит за относителна хронология, която включва периода от края на 

средния до края на късния халколит.  

В тази връзка следва да се отбележи, че независимо от факта, че  обект на изследване 

са основно целите съдове от Русенската селищна могила, използването на сравнителен 

анализ от дисертантката е позволило да бъдат проследени  аналогии и с други 

публикувани халколитни обекти. Това от своя страна на практика е довело до 

увеличаване на териториалния обхват и тежестта на изследването като цяло.  

Тук ще си позволя да отбележа, че би било добре изброените по-долу образи от 

Приложението да бъдат представени поотделно, предвид на тяхната информативност.  

Обр.30 - Централен профил – би било добре да бъде представен хоризонтално.  

Обр.51 и Обр.52 - Карта на синхронните обекти, които са много полезни, може би е 

добре да бъдат представени в една бъдещата публикация поотделно и по-прегледно. 

      Същата забележка важи и за Обр.69. „Схема на подхода при идентифицирането на 

горели структури.“ 

Отделно от това съм предоставил на докторантката и някои други забележки, 

които също са технически  и ни най-малко  не омаловажават представения труд.  

В заключение, независимо от отделните бележки, които ни най-малко  не 

намаляват приносния характер на дисертационния труд „Керамичните съдове от 

голямата селищна могила при Русе“, смятам, че са налице всички основания да 

препоръчам на почитаемото жури да  присъди образователната и научна степен ДОКТОР 

на Румяна Димитрова Йорданова. 

 

София, 28.07.2020 г.     проф. дин. Иван Гацов 

 

 

 

 


