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С ТА Н О В ИЩ Е

от доц. д-р Росина Костова за дисертационния труд на 
докторант Евелина Петрова Тодорова на тема

„Амфорите от територията на България (VІІ-ХІV в.)”

 Дисертационният труд на Евелина Тодорова представлява едно дълго очаквано 

и необходимо изследване в областта на българската средновековна археология. Повече 

от 50 години след статията на Й. Чангова, която постави началото на изследването на 

средновековните амфори в България, специалистите от следващите поколения в тази 

област не намираха времето, търпението и куража да разработят пълноценно тази тема. 

Затова Е. Тодорова заслужава поздравления първо за куража, с който е избрала темата 

на своята дисертация, и за търпението и последователността, с която е работила по нея. 

 Представената за защита дисертация за присъждане на ОНС „доктор” се състои 

от увод, осем глави, заключение, библиография, приложения, списък на образите, 

образи и карти, както и от каталог, представен в отделно книжно тяло. Така 

представената структура напълно съответства на предмета на дисертацията, целите и 

задачите на изследването.

 По своето съдържание Уводът изпълнява своето предназначение да представи 

основните параметри на дисертационния труд, като предмет, цели, и задачи на 

изследването, както и приложените в него методи. 

Предметът на дисертацията е определен ясно: облодънните византийски амфори 

от територията на Република България от периода VІІ-ХІV в. Определени са общо пет 

цели на дисертацията, които биха могли да се разделят в две групи според проблемите, 

към чието решаване докторантът се стреми:

 1/ Характеристиката на средновековните византийски амфори от гледна точка на 

традиция, типология и употреба;

 2/ Приносът на този археологически материал за изясняване на тенденциите в 

търговската активност на Византия през определения период, както и на мястото на 

днешните български земи в картата на тази търговия.

 Според мен това са и основните проблеми, които подобни изследвания  трябва да 

решават и затова смятам, че целите на дисертацията на Е. Тодорова са правилно 

формулирани. В съответствие с тях са поставени и петте изследователски задачи. По-
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голямата част от тях са насочени към постигане на целите, свързани с първия основен 

проблем, а именно създаване на типологическа и хронологическа характеристика на 

събрания материал. За постигането на втората група цели, свързани с интерпретацията 

на средновековните амфори като извор за икономическата история, са поставени само 

две, но много сериозни задачи – картиране на амфорните находки от България и „обзор 

на политическите и стопанските събития във Византия и Източното Средиземноморие” 

с оглед на разпространението на византийските амфори. Именно формулирането и 

изпълнението на тези две задачи превръща дисертационния труд на Ев. Тодорова от 

стандартно археологическо изследване на определен вид археологически материал в 

интердисциплинарно изследване на процесите на производство, потреблението и 

разпространението на амфорите като средство за транспортиране на първостепенни 

хранителни стоки в Средиземноморието и Черноморието през средновековието.

В този смисъл, от гледна точка на методологията, историческият анализ като 

метод е приложен в дисертацията широко и компетентно заедно с анализа и синтеза, 

направени с методите на археологическата интерпретация. 

В Увода е представен и каталога към дисертацията, като на първо място се 

изяснява въпроса за представителността на емпиричните данни, подложени на анализ в 

дисертацията. Обективните и субективните пречки за изчерпателно систематизиране на 

емпиричния материал са преодолени от докторанта чрез равномерно представяне на 

данни от цялата територия на страната, като коректно е приложен списък на посетените 

музеи и информация за количеството и характера на предоставените амфори. Тяхното 

картиране е дало възможност на Е. Тодорова да очертае зоните на концентрация на 

амфорни находки, които естествено се превръщат в обективна основа на нейния 

интердисциплинарен анализ в Гл. VІІІ. Поради динамичния характер  на тази категория 

съдове безспорно представеният каталог е в някаква степен „моментна снимка” и 

неговата гъвкава структура позволява да бъде допълван буквално след всеки 

археологически сезон. Той бележи нов етап в систематизирането на този вид съдове 

както от гледна точка на количеството събрана информация, така и от гледна точка на 

съдържанието на информацията като имам пред вид систематизираните в него данни за 

печатите, дипинтите и графитите.

В Увода Е. Тодорова много добре обосновава долната и горна хронологическа 

граница на дисертационния труд с добре поднесени исторически аргументи. По 
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отношение на териториалния обхват докторантът осъзнава проблемите, които възникват 

при ползването на съвременната политическа география в подобни изследвания  и 

посочва историческите и обективни изследователски аргументи за своя избор. 

Логично от методическа гледна точка Глава І е посветена на историята на 

проучванията. Тук в хронологичен порядък е направен много подробен и задълбочен 

критичен анализ на постиженията и проблемите в изследването на средновековните 

амфори в специализираната литература у  нас и в чужбина. Съвсем логично в тази рамка 

докторантът представя ясно своите намерения да направи крачка напред в изследването 

на амфорния материал от България, като го включи в търговската карта на Източното 

Средиземноморие и го превърне в още един ключ към интерпретирането на 

българските земи от VІІ-ХІV в. като пространство на икономически и културни 

взаимодействия.

Изложението в Глава ІІ напълно съответства на заглавието й, като представя 

морфологичната и функционална характеристика на амфорите, както и на средствата за 

тяхното разпространение, корабите. Макар  на пръв поглед да има компилативен 

характер, тази глава е необходима не само за да демонстрира отличната осведоменост 

на докторанта, но и за да създаде понятийния и функционален контекст, в който е 

анализиран амфорният материал от днешната българска територия. 

Глава ІІІ е най-важната в дисертацията, тъй като представя най-големия принос 

на докторанта в археологическото изследването на средновековните амфори. Както 

коректно посочва Е. Тодорова, направеното от нея в тази глава не е опит за нова 

класификация, а работна типология. Особено ценно е синхронизирането на 

обособените от нея типове с използваните към момента типове и термини в нашата и 

чуждестранна специализирана литература, което прави нейната типология  напълно 

конвертируема и приложима за анализ на археологически материал от различни 

територии. Изключително богатият сравнителен материал от целия византийски свят и 

контактните с него зони, поднесен аналитично и критично, дава убедителна 

достоверност на предложените от Е. Тодорова датировки на отделните типове. Особено 

ценна е заключителната част на тази глава, в която е направено хронологическото 

групиране на типовете амфори.

Приносът в изследването на средновековните амфори като археологически 

материал е реализиран в значителна степен и в Глава ІV, която представя първия по 
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рода си многостранен анализ на знаците върху средновековните амфори от българските 

земи.

В Глави V и VІ, които се занимават съответно със съдържанието и обема на 

амфорите докторантът е използвал максимално данните за продукцията, пренасяна с 

амфори на територията на Балканите, егейските острови, и Кримския полуостров, за да 

направи обосновани предположения за предназначението на някои типове амфори, 

открити в българските земи. Наред с това, въпреки невъзможността да се приложат 

методите за изчисляване на обема на амфорите към анализирания в дисертацията 

материал, Е. Тодорова е направила коментар  в тази връзка за някои типове, които се 

открити на нашата територия. Всичко това прави двете глави много полезни за 

функционалната интерпретация на амфорите от България.

Глава VІІ обективно и методически правилно се поделя на две части. Първо 

докторантът е представил обобщаваща картина на производствения процес на 

амфорите според данни от територията на Византийската империя и Северното 

Черноморие. В обособилата се втора част на главата Е. Тодорова прави убедителен и 

аргументиран коментар върху  (не)възможността за производство на амфори в 

средновековна България, като поставя този проблем не в тясната рамка на керамичното 

производство, а в контекста на стопанската структура на средновековните български 

земи.

Последната задача, поставена от докторанта, е свързана с интерпретацията на 

амфорите като извор за потреблението на основни и ценни хранителни стоки като 

зехтин, вино, мед и др., организацията на търговията с тях и съответните търговски 

маршрути. На решаването на тази задача е посветена Глава VІІІ. На пръв поглед 

нейните хронологическите граници VІ - средата на ХV в., които се разминават с 

границите, посочени в заглавието на дисертацията и Увода, предизвикват въпрос. Но не 

толкова аргументирането им в началото на главата, колкото цялото изложение 

убеждават читателя в правилността на този избор. Всъщност Е. Тодорова ни представя 

един динамичен, наситен с информация и интересни наблюдения, исторически анализ 

на производството и разпространението на първостепенни хранителни продукти в 

Източното Средиземноморие и Черноморието от края на античността до края на 

византийският културен свят, за които едни от най-обективните свидетелства са именно 

амфорите. Това, което прави тази многопластова картина много ценна е превръщането 
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на българските земи от VІІ до ХІV в. в неин пълноценен елемент, благодарение на 

задълбочения типологически и пространствен анализ на нашите амфорни находки, 

направен от Е. Тодорова.

За разлика от обичайната ситуация, в която заключенията на дисертациите често 

се оказват най-слабите места, Е. Тодорова. ни поднася едно много силно заключение, 

наситено с твърде много важни, ключови за изследването наблюдения и изводи. 

В заключение искам да кажа, че Е. Тодорова напълно изпълнява точно 

формулираните от методическа гледна точка задачи и изцяло постига целите на своята 

дисертация. Това изследване, след оповестяването си и на чужди езици, напълно 

заслужено ще се нареди до подобни чуждестранни трудове, посветени на късно 

антични и средновековни амфори, направени в последните десетина години от 

представители на едно ново и много подготвено поколение археолози.

Затова с най-дълбоко убеждение предлагам на уважаемото жури да присъди 

образователната и научна степен „доктор” на докторант Евелина Петрова Тодорова.

28 април 2012 г.      С уважение,

В. Търново       Доц. д-р Росина Костова

Катедра „Археология”, 
Исторически факултет, 
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”


