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 Представеният дисертационен труд е първи сериозен опит в 

българската средновековна археология да се съберат, опишат и 

типологизират всички открити досега цели или фрагменти от амфори, 

открити на територията на Република България. Тази трудоемка задача е 

изпълнена, като дисертантът е представил изследователски текст в обем от 

225 с. текст компютърен набор (+ Приложения: снимки, чертежи и карти) и 

Каталог.

 Като се изключи чисто археологическото описание на изследвания 

материал, трябва да се подчертае приносният характер на глава осма от 

дисертацията: „Амфорните находки в контекста на политическите и 

икономическите събития в Средиземно море и Черноморския ареал (VІ – 

средата на ХV в.)”. В нея успешно са съчетани данните от археологическия 

материал и сведенията от писмените извори. Направените въз основа на 

това сравнение изводи, са убедителни и внасят нов щрих в картината на 

икономическия живот в Средновековна България и Византия. Дисертантът 

е направил опит да свърже находките от амфори с интензитета на 

стопанското развитие във Византийската империя. Особено интересни са 

наблюденията, които на пръв поглед стоят встрани от темата, а именно: 



очертаване на търговските пътища в района на западния черноморски бряг, 

предназначението на амфорите (не само като съдове за продукти – вино, 

зехтин, маслини и др.), но и като строителен материал, използван в 

надсводовите пространства на църквите и др.

 Освен представения дисертационен труд, Евелина Тодорова е автор 

на няколко статии в авторитетни научни издания. Тук дисертантът е 

доразвил част от работата си, представяйки своите виждания относно 

разпространението на амфори по българските земи през Средновековието.

 След обсъждането на труда в Катедрата по археология, Евелина 

Тодорова се съобрази с част от направените забележки и препоръки и 

преработи отделни глави от Дисертацията. Така, на вниманието на 

научното жури е представен един добре премислен и балансиран в 

крайните оценки научен труд.

 Прочитът на дисертацията остава впечатлението за усърдна 

изследователска работа както на полеви условия, така и с  амфорите от 

музейните сбирки. Впечатлява обемистия списък на цитираните извори и 

научна литература на български, руски, английски, френски, немски, 

гръцки и др. езици. Изрядно представеният научен апарат показва високия 

професионализъм на дисертанта, не само като изследовател, но и като 

автор. В този смисъл трябва да се отправи пожеланието за скорошна 

публикация на дисертацията, която несъмнено е важен принос в полето на 

балканската и в частност на българската средновековна археология.

 Въз основа на качествата на дисертационния труд предлагам на 

научното жури да присъди на Евелина Петрова Тодорова образователната и 

научна степен „доктор по история”.

София, 28 април 2012 г.                                        Доц. д-р Георги Н. Николов


