
С Т А Н О В И Щ Е 

 

от проф. дин Румен Теофилов Иванов 

от Секцията по антична археология при 

Националния археологически институт с музей -  БАН 

 

относно научната продукция и кандидатурата на 

д-р  Павлина Димитрова Владкова-Байчева 

за получаване на академичната длъжност 

доцент (по антична археология) 

 

Винаги съм твърдял, че колегите от Регионалните исторически музеи в страната 

имат сериозни познания в своята област поради факта, че те трябва често да проучват 

обекти от най-различно естество в ареала на тяхната административна единица. Става 

дума за постоянни археологически разкопки, аварийни, обхождания, инвентиране на 

предмети в съответната сбирка.  Павлина Владкова спада към тази категория наши 

колеги, но и с една разлика – тя отделя време и за научна продукция, изразена с 

представени досега около 70 статии и студии (излезли и под печат) и защитена 

докторска дисертация. 

Нейната многостранна дейност мога да определя по следния начин (статиите ще 

цитирам по дадената от нея номерация: 

1. Работа в керамичните центрове на територията на Никополис ад Иструм и 

особено на този край Павликени в м. Върбовски ливади. С годините тя се 

оформи като един много добър специалист в областта на римската кухненска 

керамика. Не случайно и представеният сега на тази тема труд е послужил за 

хабилитация. В него голяма част от материала се обнародва за първи път (№№ 2, 

3, 18, 19,  36, 39, 56, 60, 61 ). 

2. Изследване на сграда (резиденция) extra muros в Novae (сектор VІІІ/А) с 

множество строителни периоди и сложна архитектура (40, 45,46, 58). 

3. Безспорен е нейният принос в стратиграфията и изследването на строителните 

периоди върху агората на Никополис ад Иструм. Тя отдели 20 години от своята 

научна дейност именно тук (№№ 24, 27, 35, 37, 41,42, 43, 47, 48, 49, 52,  59). Тя 

направи следните открития: а) установи, че няма по-старо тракийско селище под 

градския площад на римския град (както мислеше А. Поултър); б) доказа, че под 



агората няма военни сгради от преди основаването на Траяновия град 

(А.Г.Поултър);  в) Направи сериозни изводи относно стратиграфията на ранния 

град и коригира някои по-стари проучвания (Т. Иванов, Н. Недялков, П. 

Георгиев, Р. Иванов, И. Църов). Тя намери най-ранния пласт от Траяново време 

и при Хадриан до нашествията на костобоките и след това; Разкри улици и 

важни постройки в западната част на Комплекса на агората; д) Направи нова 

периодизация на одеона в югозападната част на комплекса. 

4. Доктор Владкова е първата българка, която усвои и въведе т.нар. контекстна 

система у нас (по време на българо-британските проучвания в Никополис ад 

Иструм). За нас това бе нова система за проучване и документиране на 

археологическите находки (№ 51). 

5. Тя е работила върху археологическата карта на Великотърновска област. 

Отделно е отделила внимание на материалите от с. Драганово до Горна 

Оряховица (№ 12), както е изследвала къноантична сграда край гр.Горна 

Оряховица (№ 9). 

6. П. В. е водещият специалист у нас по изследването на предметите от кост и рог 

през епохата на Принципата и късната античност. На тази тема бе и докторската 

и дисертация (№№ 15, 16, 17, 22, 30, 31, 32, 34, 38, 50, 51,57, № 1 и 2 в 

предадените за печат) 

7. Павлина Владкова има статии свързани с епиграфиката в района на Никополис 

ад Иструм (№№  4, 6, 11, 13, 26) 

8. Не са малко и нейните статии с нумизматична насоченост на територията на 

Никополис ад Иструм (8, 14, 28, 29, 52 ). 

9. Нейно дело (съвместно с колеги от РИМ ВТ) са изследванията на некрополите 

край Никополис (№№ 10, 13, № 3 в предадените за печат). 

10.  Статии, свързани с етническия облик на пъстрото население в района на 

римския и късноантичния град Никополис ад Иструм (№№  44, № 6 и 7 в 

предадените за печат). 

 

 

 

 

 



Смятам, че приносите на Павлина Владкова са очевидни. Предлагам на 

определеното жури да  се отнесе положително към дейността на колегата от РИМ 

Велико Търново и да  и даде правото да получи академичната длъжност доцент. 

 

София, 18 януари (Атанасовден) 2011 г. 

                                                                        С уважение: 

 

                                                                                                 (Р.Т.Иванов) 

                                                           

 

 

 


