На 23 май 2012 г. доц. д-р
Иванка Иванова Дончева бе избрана на академичната длъжност
ПРОФЕСОР по област на висше
образование 3. социални, стопански и правни науки, професионално
направление 3.1. социология, антропология и науки за културата
(класическа гръцка и римска
култура).
Иванка Дончева започва
работа във Великотърновския
университет “Св. св. Кирил и Методий” през 1989 г. като асистент по Обща археология. През
1993 г. става старши асистент, а през 1996 г. – главен асистент
по Класическа и Тракийска археология. През 2000 г. получава
образователната и научна степен “Доктор” с дисертационен труд на
тема “Култът към Асклепий в Тракия – по археологически и
епиграфски данни”, а през 2003 год. – научното звание “Доцент” с
хабилитационен труд на тема “Култът към Асклепий в Гърция и
Рим – произход, развитие, характер”. Основен научен труд при
получаването на академичната длъжност “Професор” е монографията £ “Аспекти на всекидневния живот в древна Гърция –
според античните автори и керамографията”. Автор е на над
50 научни публикации в наши и чужди издания.
Научните интереси на проф. д-р Иванка Дончева са в областта
на античната археология, култура и религия на Тракия, Гърция и Рим.
Преподава в специалностите Археология, Културен туризъм и Балканистика. В бакалавърската степен на обучение е титуляр на
дисциплините Класическа (гръцка и римска) археология, Тракийска
археология, Култура и религия на древна Гърция, Панелински светилища – почитани култове, устройство и паметници, Тракийската
култура в българските земи, Римската култура в българските земи,
а в магистърската степен – на дисциплините Древногръцка керамо220

графия, Езикът на мита в древногръцкото изкуство, Любовта в
древна Гърция – по писмени и археологически данни.
Била е научен ръководител на археологическите проучвания
на Античната крепост “Ковачевско кале” до гр. Попово (1990–
2007 г.) и Некропол в м. “Под село” в гр. Опака, Търговищко (2005–
2006 г.); – съвместни проучвания на ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”
и Историческия музей в гр. Попово; Участвала е в ръководните
екипи на проучванията на археологическите обекти Карасура до
гр. Чирпан (1993–1997 г.) – съвместни проучвания на Университета
в Хале, Германия, ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий” и РИМ – Стара
Загора и Никополис ад Иструм (2007–2011) – съвместни проучвания
на ВТУ и РИМ-Велико Търново.
Проф. д-р Ив. Дончева е специализирала в Атинския университет и Френския археологически институт в Атина, в Тракийския
университет “Демокрит” в Комотини и Университета в Янина – в
Гърция.
Членува в следните научни институции и организации:
• Дружество на изследователите на античността в България
(ДИАБ) – секция към FIEC (Fédération Intérnational des Etudes Classiques);
• C.I.E.R.G.A. (Centre Internationale d’Etude de la Religion Grecque Antique), Athènes – Liège.
От 2003 г. проф. д-р Иванка Дончева е ръководител на катедра
“Класически и източни езици и култури” във ВТУ “Св. св. Кирил и
Методий”.
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