
СТАНОВИЩЕ 

 

ОТНОСНО: изследователската продукция и научните приноси на гл. ас. д-р 

Павлина Димитрова Владкова, единствен участник в конкурс за доцент по 

антична археология за нуждите на РИМ – Велико Търново (ДВ, бр. 

34/04.05.2010 г.) 

ОТ: доц. д-р Сергей Борисов Торбатов (НАИМ-БАН) 

 

 Гл. ас. д-р Павлина Владкова е утвърден и уважаван специалист по 

антична археология, добре познат на научната общественост у нас и в чужбина. 

Свидетелство за това са участието ѝ от 1985 г. досега в три престижни 

международни проекта, осъществявани на територията на Р България (българо-

полски археологически проучвания в Нове; българо-британски “Никополис ад 

Иструм. Градът и селото на неговата територия”; българо-британски “Краят на 

античността по Долния Дунав. Територията на Никополис ад Иструм от края на 

V до началото на VІІ в.”), многобройните участия с доклади в научни форуми в 

страната и в чужбина (Рим, Лондон, Нотингам, Познан, Букурещ), но преди 

всичко – обширната и тематично разнообразна научна продукция. 

 За участието си в конкурса гл. ас. д-р Павлина Владкова е представила 

списък от 67 излезли и приети за печат научни публикации. Деветнадесет от 

тях, включително и монографичен труд под надслов “Античен производствен 

център при Павликени (Долна Мизия). План на комплекса, периодизация и 

видове керамични изделия”, се отнасят към периода след присъждането ѝ през 

2006 г. на научната и образователна степен “доктор”. 

 В цялостната научна продукция на д-р Павлина Владкова се очертават 

няколко тематични кръга, свързани с изследователските интерес и 

професионалната специализация на автора: 

 - антична архитектура и градоустройство (9, 24, 27, 40-43, 45-49, 53, 55, 

58, 59); 

 - римско провинциално керамично производство (2, 3, 11, 19, 36, 60, 61, 

[4, 5]); 

 - обработка на кост и рог през римската епоха (15-17, 20-23, 25, 30-32, 34, 

38, 50, 57, [1, 2]); 



 - култов живот и погребални обичаи през римската епоха (13, 28, 35, 44, 

54, [3]); 

 - епиграфика и нумизматика (4, 6-8, 14, 26-27, 29, 33, 52). 

 Налице са и немалко публикации (1, 5, 12, 18, 39, 51, 56, [7, 8]) по други 

въпроси на античната археология, допълнително свидетелстващи за широкия 

научен кръгозор на кандидата.  

 Публикационната дейност на д-р Павлина Владкова след защитата на 

дисертационния ѝ труд през 2006 г. е концентрирана основно в обособените по-

горе изследователски области, което показва устойчивост на научните интереси 

и задълбоченост на диренията по конкретни проблеми на античната култура в 

българските земи. 

 Характерно за научната продукция на кандидата е изцяло приносният 

характер на огромното мнозинство от публикациите. Благодарение на тях, в 

научно обръщение са въведени голям брой неизвестни по-рано конкретни 

археологически паметници и цели археологически комплекси, изяснени са 

важни аспекти на организацията и пласмента на готовата продукция на 

различни занаятчийски производства в българските земи през римската епоха, 

съществено са ревизирани трайно установили се в историографията погрешни 

мнения относно стратиграфията и хронологията на развитието на знакови за 

античната археология обекти, като римския град Никополис ад Иструм и вилата 

в м. Върбовски ливади край Павликени. 

 Научните приноси на кандидата са коректно отразени в приложената към 

документацията по конкурса автосправка за приносите. 

 Като имам предвид посоченото дотук, както и изключително активната 

теренна изследователска дейност (от 1980 г. досега) на кандидата, убедено 

изразявам положително становище и препоръчвам на уважаемия НС на НАИМ-

БАН да избере гл. ас. д-р Павлина Владкова за “доцент” по антична археология 

за за нуждите на РИМ – Велико Търново. 

 

 

30.01.2011 г. 

 

(доц. д-р Сергей Торбатов) 


