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СТАНОВИЩЕ 

 

на доц. д-р Даниела Стефанова Стоянова, Катедрата по Археология при Истори- 

чески факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, член на Научно жури, утвърдено 

със заповед на г-н Директора на НАИМ-БАН (№ I 1069/ 27.07.2022), по конкурс за 

заемане на академичната длъжност „доцент“ по професионално направление 2.2. 

История и Археология/ Археология, обявен в ДВ бр. 39/ 27.05.2022 г. 

 

1.В обявения конкурс, организиран за нуждите на Секцията по тракийска археоло- 

гия, с тема: Културата на гръцките колонии по западното понтийско крайбрежие, 

протокол № 46/ 26.07.2022 г. на Научния съвет, единствен кандидат e гл. ас. д-р 

Маргарит Дамянов. Основание за неговото участие в конкурсната процедура е 

депозираната справка, че изпълнява минималните национални изисквания по чл. 2б 

от ЗРАСРБ. Маргарит Дамянов е завършил специалност Археология в Историчес- 

кия факултет на СУ (2000 г.). През 2006 г. защитава дисертация на тема: „Полис, 

хора, хинтерланд в Северозападното Черноморие (VII – III в. пр. Хр.)“ като редовен 

докторант в Катедра Археология. От 2009 г. до сега е редовен член на Секцията по 

тракийска археология на НАИМ.  

В конкурса Маргарит Дамянов участва с хабилитационен труд със заглавие: 

Чернофирнисова керамика от некропола на Аполония Понтика: типологическо и 

хронологическо изследване (по материали от обредните огнища, ок. 400 – 250 г. пр. 

Хр.). (Разкопки и проучвания, том XLVIII, София, 2022 г.), както и с 32 броя 

подбрани публикации – студии, статии и рецензии по приложен списък. 

 

2. Маргарит Дамянов е един от водещите изследователи от ново поколение, 

възпитаници на специалност Археология на СУ „Св. Климент Охридски“. 

Впечатляващият му дисертационен труд определя и трайните му интереси към 

проблемите на западнопонтийките колонии. Именно на тях са посветени 

многобройните участия в престижни научни форуми и публикации. Тук бих 

посочила публикации, които са обобщаващи за Западнопонтийските колонии, 

както и такива посветени на отделни колонии (Дионисополис) или определени 

аспекти от тяхната история (Одесос). Не случайно изследванията върху 
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Аполония преобладават. Маргарит Даманянов е дългогодишен член на екипа 

проучващ некрополите на Аполония. Има и проучвания под негово 

ръководство. Мога да откроя работата му за светилището на Деметра на н. 

Скамни, и разбира се проучването на архаичното селище и храмов комплекс на 

о-в Св. Кирик. Освен теренната работа, изключителен според мен е приносът на 

Маргарит Дамянов в обработката и публикуването на разнообразен материал от 

тези проучвания, като водещо място заемат изследванията му върху различни 

категории керамични съдове. Не случайно Маргарит Дамянов е член на екипа 

на българо-френския проект „Аполония – некрополи и територия“, между НАИМ и 

партньори от френска страна, осъществяван повече от 10 години. Той е участник, а 

през 2021–2022 г. и съръководител на подводни археологически проучвания в 

древното пристанище на Аполония Понтика, като негова отново е заслугата да се 

обработи и анализира керамичният материал. Съвсем логично Аполония е и тема на 

монографичното изследване, с което той участва в настоящия конкурс.  

Изявената и последователна научна работа посветена на западнопонтийските 

колонии определя и избора на Маргарит Дамянов за хоноруван преподавател 

първоначално в бакалавърската, а по-късно в магистърската програма на 

специалност Археология в Исторически факултет на СУ, с курс посветен на 

„Археология на гръцката колонизация“. 

 

3.Монографията, с която Маргарит Дамянов участва в конкурса, е посветена на 

чернофирнисовата керамика документирана в обредни огнища в некрополите на 

Аполония Понтика, в периода края на V в. пр. Хр. и втората половина на III в. пр. 

Хр. Структурата на изследването е съобразена с наложените световни научни 

стандарти в публикуването на този материал, но и спецификите на контекстите, от 

които той произхожда. Още тук проличава изключителният опит и ерудиция на 

автора. Изследвани са около 400 съда от 45 обредни огнища, на практика затворени 

комплекси, което дава възможност, да се извлече максимална информация за 

развитието на отделните форми, тяхната хронология и съпоставянето им вътре в 

рамките на комплексите. Обработката на съдовете, анализът и обобщенията са 

направени с професионализъм, който заслужава адмирации. С това изследване са 

постигнати актуални отговори на въпроси за формите и търговията с 

черонофириносавата керамика, възможностите за локализиране на местно 

производство, възможностите за синхронизиране на хронологията между 

чернофирнисовата керамика и форми на местното производство. Безспорно 

значение за този успех, значение има и опитът в теренните проучвания на 

некрополите на Аполония, но и дълбокото познаване на археологията и историята 

на Аполония Понтика от предримската епоха. Изследването е не само приносно за 
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Аполония, но и за целия Западнопонтийски регион, а и вътрешността на Тракия. 

Освен керамиката, всъщност читателят се обогатява и с темата за обредните 

огнища. Изводите за поменалните практики, въз основа на анализа на керамиката от 

обредните огнища, са с особена тежест за религиозните представи на жителите на 

Аполония. Голямата изворова база според мен основателно е позволила на автора да 

установи периоди в популярността на ритуала, като  за  замирането  му  в 

третата  четвърт  IV в. пр. Хр. до почти края на века, е предложена историческа 

интерпретация, която звучи убедително. 

 

4. Научните публикации, с които Маргарит Дамянов участва в конкурса, са студии и 

статии, на български, английски и френски език, в престижни български и чужди 

научни издания и поредици, част от тях реферирани и индексирани. В тези 

публикации основно място заемат, както посочих вече, темата за гръцките апойкии 

по Западния бряг на Понта, темата за предримска Аполония и нейните некрополи. 

Тук мога да откроя текстовете му в колективната монография за археологическото 

проучване на некропола в Калфата, също и за некропола в кв. „Харманите“. Темата 

е продължена в анализа на аполонийския некропол като извор за историята на града, 

допълнено с написаното за некрополите и йонийската колонизация в Черно море в 

престижната поредица Ancient West & East; в повдигнатата дискусия за нормативни 

и ненормативни погребални практики; също за разграничаването на архаичните 

практики от тези във времето на ранната класика в некрополите на 

Западнопонтийските градове. 

Друга важна тема, на която са посветени усилията на Маргарит Дамянов, е свързана 

с обработката и публикуването на резултатите от археологическите проучвания на 

архаичния теменос и светилище на о-в Св. Кирик, както и на светилището на 

Деметра на н. Скамни. Публикаците посветени на тези обекти позволяват да влязат те в 

научно обръщение своевременно и да се постави мястото на Аполония не само в 

Черноморски, но и в Източносредиземноморски контекст. Тук, както и в публикациите за 

надгробната могила от п-в Колокита, или за т. нар. „псевдо-кипърски“ амфори от аполонийския 

некропол може да се видят задълбочените познания на Маргарит Дамянов върху различни 

видове керамичен материал, източно гръцка керамика, амфорна тара и керамична 

епиграфика, т.нар. „псевдо-кипърски“ амфори и др. 

Открояват се и публикациите, в които се разкрива умението за анализ на ма- 

териални свидетелства в археологическа среда, като например текстът за медальона 

с Пелей и Тетида или за железния ксифос от Аполония. Освен вниманието към 

отделния предмет и детайл Маргарит Дамянов безспорно умее да постига и 

исторически прочит на археологическите свидетелства за гръцките колонии. 

Показателна за това е обобщаващата му студията за гръцките колонии по бреговeте 



4  

на Тракия в престижния Companion to Ancient Thrace на Wiley Blackwell (2015), 

както и изследванията му за териториите на западнопонтийските полиси, за 

взаимодействието на гърци и траки в западнопонтийския ареа. 

Маргарит Дамянов е сред водещите изследователи от ново поколение. Списъкът от 

публикуваните над 80 статии, студии и рецензии, участието му в издаването на 

множество сборници, многобройните цитирания в научната книжнина говорят 

безспорно за това. Количеството на приложената документация по конкурса 

илюстрира по безспорен начин работата на последователно следвани и развити 

задълбочени научни интереси върху Западнопонтийските колонии.  

Както в текстовете, с които участва в конкурса, така и тези от общия списък не съм 

забелязала елементи на плагиатство. 

 

5. В заключение бих искала да подчертая несъмнения принос на предложените за 

участие в конкурса научна монография и публикации. Оценката ми за тях е повече 

от положителна. Те показват резултатите на един безспорен специалист по 

проблемите на гръцката колонизация по Западните брегове на Понта. Маргарит 

Дамянов е изследовател със задълбочени знания на постигнатото от поколения 

изследователи, което безспорно надгражда със своите научни резултати. Всичко 

казано ми дава основание да гласувам положително за присъждането на гл. ас. д-р 

Маргарит Дамянов на академичната длъжност „доцент“ и да препоръчам избора му 

от Научния съвет на НАИМ-БАН. 

26 септември, 2022 г.                                                       

 

                                                                                               Доц. д-р Даниела Стоянова 


