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През последните 2-3 десетилетия изучаването на глинените контейнери – 

амфорите, за транспортиране на различни товари, от античността до края на 

средновековието, се разви като важно и самостоятелно, от методологическа гледна 

точка, направление в археологията, с пряко отношение към историята на 

икономическите връзки за съответните епохи и региони и за Средиземноморието като 

цяло. За разлика от развитието на амфорологията и керамичната епиграфика за 

предримската и късноантичната епоха, изследванията у нас по отношение на 

средновековните амфори като че ли изостанаха. В този смисъл, темата на 

предложената теза е много актуална, добре формулирана и перспективна за реално 

приложение в археологическите и историческите изследвания в България и региона.

Дисертационният труд се състои от две части – Текст и Каталог с общ обем 472 

страници. Първата част включва увод, осем глави, заключение, списък на 

използваната литература и приложения (27 илюстрации и 13 карти) (256 с.). Каталогът 

съдържа 392 номера (258 амфори, 55 печата, 8 дипинта, 71 графита) и 107 таблици с 

графични и фото изображения (216 с.). 

Структурата на изследването е подходяща за постигане на поставените цели: 

- да бъде въведен в научно обръщение един недостатъчно изследван материал; 
- да се проследи приемствеността с късноантичните амфори; 
- да се установят причините за териториалното и хронологическо разпределение 

на амфорите от днешните български земи; 
- да се проследи търговската политика на Византия и мястото на днешните 

български земи. (с. 3-4).

Ясно формулираните задачи: да се характеризират амфорите; да се изготви 

типология и се съпоставят с аналогични материали от съседни страни; да се направи 

опит за стесняване на хронологическите граници на отделните типове и варианти; да 

се изготви каталог; да се картират находките, като се проследи териториалното им 



разпространение; да се очертае хронологическият и териториалният обхват обуславят 

успешното дирене за постигане на поставените цели. Предпоставка за това е и 

широкият спектър  от изследоветелски методи използвани в хода на създаване на 

труда. Следва да се отбележи, че хронологическият и териториалният обхват на 

темата са добре аргументирани.

Имам лични впечатления от работата на докторанта Ева Тодорова и желанието й 

да постигне максимум информация от автопсùя върху артефактите. Няколкото 

специализации извън България й дадоха възможност да бъде много добре осведомена 

за актуалното в специализираните и общи изследвания, касаещи темата. Това е видно 

от текста и библиографията на дисертационния труд. Синхронизраните с текста 

каталог с ясна и издържана методически поднесена информация, графичните и 

фотоизображения  на амфорите, графитите и дипинтите, изпълнени на високо ниво са 

друга обективна предпоставка за нивото на изследването.  

Първите две глави създават необходимата информацианна база за изследване на 

конкретния материал. Стегнато, с коректни критични бележки, е направен един 

полезен преглед на състоянието на изследванията в тази специфична проблематика, 

като са анализирани и най-новите публикации, включително и дисертационни 

трудове, които не са в широко научно обръщение. Систематизирана е информацията 

за произхода на термините, формалните характеристики, начинът на затваряне, на 

съдържанието, първичната  и вторична употреба на амфорите, корабните 

конструкции, включително въпросите за развитието им, свързани с транспортирането 

на амфорите с различна форма и капацитет. 

Третата глава, посветена типологията на амфорите (с. 33-89), се явява ядро на 

работата. Тук се съдържат едни от основните приноси на изследването. Предложена е 

отворена, работна типология. Амфорите са класифицирани в 20 основни типа, с един 

или повече варианти, представени по един и същ начин. Подробно са описани  

формата и технологичните характеристики. Представени са местонамирането (респ. 

контекста) и чрез паралелите е предлжена и датировка. Обособените типове са 

синхронизирани с използваните към момента типове и термини в българскатата и 

чужда специализирана литература, което я прави конвертируема и приложима за 

изследване на археологически материали от различни части на изучаваната територия 

и извън нея.



В четвърта глава е представен един задълбочен, многостранен анализ на 

печатите, дипинтите и графитите върху  средновековните амфори от българските земи. 

Демонстирана е професионална осведоменост и овладяване на спецификата на този 

важен дял информация. Тази част е важна за стимулирането на подобни изследвания в 

България.

В кратката пета глава, посветена на съдържанието на амфорите е 

систематизирана инормацията и дискусията в тази област, която има пряко отношение 

към възможностите, които амфорната тара и нейното съдържание крият като извор  за 

икономическите отношения в Средиземноморието от появата им до средновековието, 

развито в последната осма глава.

В глава шеста е разгледан въпросът за капацитета на амфорите във връзка с 

вместимостта на корабите. Липсата на достатъчно цели форми от територията на 

изследването е компенсирана чрез сравнения с добре запазени материали от 

Атинската агора, Серче Лиманъ, Диногеция-Гарван и др. Разграничени са три групи 

съдове по отношение на вместимостта им. Установена е зависимост между 

увеличаването на капацитета и обема на амфорите.

В следващата глава е дискутиран въпросът за производствените центрове. 

Очевидно е, че при това състояние на информационната база той е далеч от 

окончателни решения.

Последната осма глава „Амфорните находки в  контекста на политическите и 

икономически събития в Средиземноморието и Черноморския ареал (VI – средата на XV 

в.)”(с. 129-178), привидно излиза като хронологически и съдържателен обхват извън 

рамките на дисертацията. Изложението на Ева Тодорова, обаче, ни убеждава, поне 

мен, че такава част е полезна за изследването. Именно заради посочения вече голям 

потенциал, който крие амфорната тара, при пълноценното й изследване, да стане 

исторически извор  с висока степен на информативност. Успешно съчетаните данни от 

археологическия материал и сведенията от писмените извори и направените на тази  

основа изводи, са убедителни и внасят нови детайли в картината на икономическия 

живот в Средновековна България и Византия.

В заключението E. Тодорова успешно е синтезирала резултатите от своето 

изследване. Амфорите са разделени на три хронологически и териториални групи, 

като по-голямата част от съдовете се свързват със западния бряг на Черно море и 



Кримския полуостров. Разпространението на находките потвърждава надеждноста на 

амфорите като индикатор  за търговския трафик. Те потвърждават някои търговски 

направления на стоки в балканските провинции на Византийската империя.

Текстът на дисертацията се отличава с много добър стил – езикът е точен, 

стегнат, с прецизно владеене на специфичната терминология.   

С оглед на качествата на дисертацията, съдържаща приноси, както в областта на 

систематизирането на информацията за конкретния амфорен материал от България и 

извън нея, така и по отношение на типологията и хронологията, на наблюденията с 

исторически проекции, считам, че своевременното публикуване на тезата на Ева 

Тодорова, след необходимото преработване, би било актуално и полезно за 

изследователите в и извън България. 

Авторефератът и автосправката отразяват коректно съдържанието и основните 

постижения  в дисертацията на автора.

Евелина Тодорова е автор на четири научни публикации и доклади пред 

национални и международни научни форуми. Всички те са пряко свързани с темата на 

дисертацията.

В заключние, като имам пред вид цялостните качества на дисертационния труд 

на Евелина Петрова Тодорова, заявявам пред уважаемото жури, че рецензираната 

работа притежава високи научни достойнства и отговаря на изискванията да й бъде 

присъдена образователната и научна степен „Доктор” и ще гласувам убедено за 

това.

13 май 2012 г                                                               Доц. д-р Тотко Стоянов 

София


