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РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИ, ПОСОЧЕНИ В СПРАВКА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА МИНИМАЛНИТЕ 

НАЦИОНАЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ПО ЧЛ. 2Б, АЛ. 2, АЛ. 3 И АЛ. 5 ОТ ЗРАСРБ  
 

на гл. ас. д-р Маргарит Дамянов, СТА, НАИМ-БАН 
 
Участие в колективна монография 
Hermary, A, K. Panayotova, A. Baralis, M. Damyanov, A. Riapov. Apollonia du Pont (Sozopol). 
La necropole de Kalfata (Ve – IIIe s. av. J.-C.). Fouilles franco-bulgares (2002-2004) 
(Bibliotheque d'archeologie mediterraneenne et africaine 5). Paris, 2010. ISBN 10: 2877724247; 
ISBN 13: 9782877724241 
 
Монографията представя българо-френските проучвания в некропола на Аполония в м. 
Калфата през 2002-2004 г. В публикувания участък за разкрити общо 56 гроба, 12 огнища 
и други структури, които се датират в периода от втората половина на V до първата 
половина на III в. пр.Хр. Анализирано е хронологическото развитие на участъка и 
представените погребални практики (инхумация и кремация) и съпътстващи ритуали, 
както и всички категории материали (различни видове керамика, теракоти, метални 
находки и др.).  
 
Монография 
Дамянов, М. Чернофирнисова керамика от некропола на Аполония Понтика (по 
материали от обредни огнища, ок. 400 – 250 г. пр. Хр.) (Разкопки и проучвания, том 
XLVIII). София (под печат, 286 страници по БДС) 
 
Монографията обнародва и анализира чернофирнисовата керамика от 45 обредни огнища 
от различни части на некропола на Аполония Понтика – близо 400 съда, които се датират 
между края на V и втората половина на III в. пр.Хр. Обредните огнища представляват 
затворени комплекси, резултат от еднократно ритуално действие, което осигурява добри 
условия за хронологически анализ. Коментирани са отделните типове, групирани по 
функция (напр. съдове за пиене, за поднасяне на храна и т.н.), като е прецизирана 
датировката на всеки съд. Въз основа на анализа са предложени датировки и на 
комплексите, някои от които могат да съдържат и по-ранни съдове. Накрая е разгледана 
накратко и обикновената керамика (трапезни и кухненски форми) от огнищата. Анализът 
позволява формулирането на определени заключения относно потреблението на керамика 
в Аполония през разглеждания период. На първо място могат да се разграничат два 
периода, най-общо класически и елинистически. Докато през първия съдовете намират 
добри паралели в атическата керамика, през втория те вече демонстрират особености, 
които ги отличават от тенденциите в Атина. Става дума както за форми, така и за украса – 
например повсеместното оставяне на дъното отдолу на паници и рибни блюда без фирнис 
и украсяването му с концентрични кръгове. Налице са форми без убедителни паралели 
другаде, за които може съответно да се предположи местно производство. Друго важно 
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заключение касае хронологическата подредба на комплексите, в която изглежда се 
наблюдава прекъсване в късната трета и ранната четвърт на IV в. пр.Хр., когато явно има 
намалена активност в некропола. Този кризисен период съответства на началото на 
македонската експанзия, от походите на Филип до установяването на Лизимах, но са 
необходими още проучвания, които да подкрепят направените наблюдения.  
 
Статии и студии в научна периодика, тематични сборници и сборници от 
конференции 
 
2005 
Damyanov, M. Necropoleis and Ionian colonisation in the Black Sea. – Ancient West and East 4, 
1, 2005, 77-97. ISSN: 1570-1921 
 
Статията съпоставя данните от най-ранните гръцки некрополи в Черно море, като основно 
внимание е обърнато на Истрия и Оргаме, където кремацията като доминиращ ритуал е 
засвидетелствана от втората половина на VII в. пр.Хр. насетне – и е донесена от първите 
милетски колонисти. Паметниците от Северна Добруджа подкрепят съществуването на 
ранен некропол с кремации и на о-в Березан (античната Бористенида), каквото се 
предполага в някои ранни публикации, но понастоящем е отречено в литературата. 
Вероятно нова вълна заселници през VI в. пр.Хр. донася инхумацията като основен обред, 
но в Истрия и Оргаме родовата общност на първите колонисти изглежда съхранява 
традицията на трупоизгарянето и по-късно. Може да се предположи и социална 
натовареност на разделението между по-аристократичната кремация и по-скромната 
инхумация. 
 
Damyanov, M. Graves with circles of amphorae in the Greek necropoleis in the Black Sea. – In: 
K. Rabadzhiev (ed.). Stephanos Archaeologicos in honorem Professoris Ludmili Getov (Studia 
Archaeologica Universitatis Serdicensis, Suppl. IV). Sofia, 2005, 214-223. ISSN: 1312-7284 
 
Статията разглежда една могила, проучена на н. Колокита край Созопол и отличаваща се с 
кръг от около 120 амфори, опасващ основата ѝ. Към нея и други подобни от същото място 
са прибавени още две могили от Оргаме, примери от Олбия и района на Боспорското 
царство, които илюстрират характерна единствено за Черноморието гръцка погребална 
практика от класическия период, без паралели в други части на античния свят. 
  
2006 
Damyanov, M. Notes on the development of Odessos and its vicinity until Early Hellenistic 
Times. – Talanta 36-37, 2006, 289-308. ISSN: 0039-9140  
 
Студията разглежда развитието на Одесос и околностите му от основаването на колонията 
до ранноелинистическия период. Наличните данни показват, че в ранния си период Одесос 
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вероятно е имал скромно значение, вероятно без голяма територия. Тази ситуация се 
променя през ранноелинистическия период, което трябва да се свърже с важната роля, 
която придобива под властта на Лизимах.  
 
2007 
Damyanov, M. Medallion with Peleus and Thetis from the necropolis of Apollonia Pontica. – In: 
Ancient Civilisations and the Sea. International Conference, a Tribute to the 70th Anniversary of 
Prof. Michail Lazarov (Acta Musei Varnaensis V), 2007, 235-249. ISBN: 978-954-15-0190-0 
 
Статията представя един от малкото накити от благороден метал от некропола на 
Аполония – позлатен сребърен медальон с изображение на Пелей и Тетида от гроб на дете 
от втората половина на V в. пр.Хр. Символиката на изображението, свързано с 
опитомяването на дивата женска природа и оттам с брака, предполага, че става дума за 
младо момиче.  
  
Damyanov, M. Dionysopolis, its territory and neighbours in the pre-Roman times. – In: D. 
Grammenos, E. Petropoulos (eds.). Ancient Greek Colonies in the Black Sea 2. Oxford, 
Archaeopress, 2007, 1-36. ISBN: 9781407301105 
 
Студията обобщава известните исторически и археологически данни за Дионисополис, 
който остава един от най-слабо познатите гръцки полиси по западнопонтийското 
крайбрежие. Анализирани са писмените извори и оскъдните археологически свидетелства 
– в контекста на цялостното развитие на района между Одесос и Калатис. 
 
Damyanov, M. Observations on the necropolis at the village of Galata near Varna. – In: К. 
Бошнаков (съст.). Сборник в памет на Карел и Херменегилд Шкорпил (Jubilaeus VI). 
София, 2007, 131-140. ISBN: 9544880526 
 
Статията анализира наличните данни за могилите при с. Галата, Варненско, въз основа на 
които отхвърля интерпретацията му като тракийски и го свързва със заможни жители на 
Одесос през ранноелинистическия период.  
 
2010 
Damyanov, M. Greeks and natives in the region of Odessos. – In: H. Treziny (ed.). Grecs et 
indigènes de la Catalogne à la Mer Noire. Actes des rencontres du programme européen Ramses2 
(Bibliothèque d’archéologie Méditerranéene et Africaine 3), 2010, 265-276. ISBN: 978-2-87772-
420-3 
 
Студията проследява развитието на Одесос и околностите му от архаичния до 
елинистическия период. Наличните данни, например проникването на гръцки импорти във 
вътрешността, показват сравнително слабо взаимодействие между полиса и местното 
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тракийско население през архаичния и класическия период и рязко активизиране през 
ранния елинизъм, вероятно в новия исторически контекст на македонската власт. 
 
2011 
Damyanov, M. Amphorae from a tumulus on Kolokita Promontory near Sozopol (Apollonia 
Pontica). – In: Ch. Tzochev, T. Stoyanov, A. Bozkova (eds.) PATABS II: Production and Trade 
of Amphorae in the Black Sea. Acts of the International Round Table held in Kiten, Nessebar and 
Sredetz, September 26-30, 2007. Sofia, 2011, 87-100. ISBN: 978-954-9472-04-2 
 
Статията представя амфорите и амфорните печати, открити около надгробна могила, 
проучена на н. Колокита през 80-те години на ХХ в. Съпоставянето на тасоските и 
хераклейските печати позволяват издигането ѝ да бъде датирано ок. 375 г. пр.Хр. 
 
2012 
Damyanov, M. Normative and non-normative burial practices in the necropoleis of the Greek 
colonies in the Western Black Sea Area. – Ancient West and East 11, 2012, 35-68. ISSN: 1783-
8363 
 
Студията прави обзор на известните данни от всички гръцки некрополи по западното 
крайбрежие на Черно море, като се опитва да изведе критерии за разграничаване на 
„обичайни“ от „необичайни“ практики. Илюстрирано е разнообразието от погребални 
обичаи в различните колонии, което затруднява подобен анализ. Въпреки това някои 
случаи явно се отличават, например могилите с предполагаеми човешки и животински 
жертвоприношения в Истрия. Наблюдават се и сходства, например между двата дорийски 
полиса Месамбрия и Калатис, вероятно вследствие близките връзки. Друг пример е 
разпространението на гробници с полуцилиндричен свод около Одесос и Калатис, което 
вероятно се дължи на историческата ситуация под властта на Лизимах и може да се свърже 
с реално присъствие на македонци. 
 
2013 
Дамянов, М. Нови „псевдо-кипърски” амфори от Аполония. – Археология, 54, 1, 2013, 89-
96. ISSN:0324-1203  
 
Статията публикува две „псевдо-кипърски“ амфори от некропола на Аполония и 
дискутира хронологията им въз основа на контекста и паралели от други части на 
античния свят. Тези специфични съдове добиват голяма популярност като погребални 
урни в Аполония през втората половина на IV в. пр.Хр. 
 
Дамянов, М. Бележки върху териториите на гръцките полиси по Западния Понт. – В: К. 
Рабаджиев, Хр. Попов, М. Дамянов, В. Кацарова (ред.). Сборник в памет на академик Д. П. 
Димитров. София, 2013, 12-128. ISBN: 978-954-9472-22-6 
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Студията предлага анализ по темата за развитието на стопанските територии на гръцките 
полиси по Западното Черноморие, дълго време пренебрегвана в специализираната 
литература в България. Обобщено е известното за по-добре проучените колонии по 
румънското крайбрежие и са формулирани някои хипотези относно тези по българското. 
 
2014 
Panayotova, K., M. Damyanov, D. Stoyanova, T. Bogdanova. Apollonia Pontica: The Archaic 
Temenos and Settlement on the Island of St. Kirik. – In: J. M. Alvarez. T. Nogales, I. Roda 
(eds.). Centre and periphery in the Ancient world. Proceedings of the XVIIIth International 
Congres of Classical Archaeology. Merida, 2014, 595-598. ISBN: 978-84-606-7624-9 
 
Статията представя накратко предварителните резултати от проучванията на теменоса на 
Аполония и ранното архаично селище на о-в Св. Кирик в Созопол. 
 
2015 
Damyanov, M. The Greek Colonists. – In: J. Valeva, E. Nankov, D. Graninger (eds.). A 
Companion to Ancient Thrace. Wiley Blackwell, 2015, 295-307. ISBN: 978-1-4443-5104-0 
 
Тематичната глава разглежда отношенията между елинските колонисти и местното 
тракийско население по бреговете на древна Тракия – в Северна Егея, Пропонтида и Черно 
море. Разгледани са конкретни изворови и археологически ситуации, които говорят за 
сложно взаимодействие, което съвсем не предполага само конфликти, но и съжителство и 
симбиоза, а вероятно и смесени групи в контактните зони.  
 
Damyanov, M. An Early Hellenistic Xiphos from Apollonia Pontica. – Archaeologia Bulgarica, 
XIX, 3, 2015, 23-36. ISSN: 1310-9537 
 
Студията разглежда една рядка находка от Аполония – добре запазен железен ксифос, 
открит прегънат на три в контекста на антично сметище. Паралелите на меча и 
съпътстващата керамика насочват към дата в самия край на IV или началото на III в. пр.Хр.    
 
2016 
Damyanov, M. Votive and other pottery from a sanctuary of Demeter in Apollonia Pontica. – In: 
M. Manoledakis (ed.). The Black Sea in the Light of New Archaeological Data and Theoretical 
Approaches. Proceedings of the 2nd International Workshop on the Black Sea in Antiquity held 
in Thessaloniki, 18-20 September 2015, Archaeopress, Oxford, 2016, 119-138. ISBN: 978 1 
78491 510 0 
 
Студията е посветена на керамичния комплекс от светилището на Деметра на нос Скамни 
в Созопол, който е използван като основен признак за идентифицирането на култа. Най-
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многобройни са малките и миниатюрни съдове за течности – основно импортни през 
архаичния и раннокласическия период и груби и семпли местни имитации през следващия 
период. Присъствието на голямо количество битова керамика – и трапезна, и кухненска, 
също намира обяснение в контекста на култа към Деметра и организираните угощения за 
жени в рамките на честванията му. Предложени са аналогии от различни части на гръцкия 
свят. 
 
2017 
Дамянов, M. Некрополът на Аполония като исторически извор. – В: Хр. Попов, Ю. 
Цветкова (ред.). ΚΡΑΤΙΣΤΟΣ. Сборник в чест на професор Петър Делев. София, 2017, 359-
377. ISBN: 978-954-07-4309-7 
 
Студията представлява опит да се извлече информация за историческото развитие на 
Аполония въз основа на данните от некропола. Архаичният период остава слабо познат, но 
паметници като стелата на Дейнес говорят за по-издигната прослойка, каквато се 
предполага и въз основа на споменатата от Аристотел олигархия. Внезапното разширяване 
на некропола около средата на V в. пр.Хр. говори за сериозни промени в полиса, вероятно 
свързани с пристигането на епойки и въвеждане на демократично устройство под атинско 
влияние. Изглежда оправдана хипотезата за налагане на ограничения в погребалната сфера 
в резултат от тези промени. След период на разцвет през V и IV в. пр.Хр., некрополът 
демонстрира признаци на криза през ранноелинистическия период, кулминища в рязкото 
му свиване около средата на III в. пр.Хр., вероятно в контекста на общата несигурност и 
конфликтите на елинистическите владетели през периода, но и на въздигането на 
Месамбрия като водещ център в района.  
 
Damyanov, M. Pottery Assemblage of the Ritual Fireplaces in the Necropolis of Apollonia 
Pontica (Excavations in 2005). – In: P. Kiyashkina, M. Damyanov, A. Bozkova, P. Delev (eds.), 
Nessebar, Volume Four. Proceedings of the International Conference “Ancient Greek 
Necropoleis along the Black Sea Coast”, Nessebar, October 4–7, 2012. Veliko Tarnovo, 2017, 
86–100. ISBN: 978-619-00-0663-3 
 
Статията представя материалите от 12 обредни огнища, проучени в некропола на 
Аполония в м. Калфата през 2005 г. и отнасящи се към периода от втората четвърт на IV до 
втората четвърт на III в. пр.Хр. 
 
2018 
Дамянов, М. Светилището на Деметра в Аполония в черноморски контекст. – В: И. 
Вълчев (ред.). Stephanos archaeologicos ad 80 annum professoris Ludmili Getov (Studia 
archaeologica Universitatis Serdicensis, Supplementum VI), Университетско издателство "Св. 
Климент Охридски", 2018, 93-107. ISSN: 1312-7284 
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Статията е посветена на светилището на Деметра на н. Скамни в Созопол – разглежда 
идентифицирането на култа, за който иначе няма сведения в Аполония, хронологията и 
характерните вотивни практики. Данните са съпоставени с известното от други части на 
Черно море, като аполонийското светилище е едно от най-древните в понтийския район 
 
Damyanov, M. On the Early Date of the Sanctuary of Demeter in Apollonia: Some East Greek 
Pottery. A. Avram, L. Buzoianu, V. Lungu (eds.). Koiné et mobilité artisanale entre la 
Méditerranée et la mer Noire dans l’Antiquité. Hommage à Pierre Dupont à son 70e anniversaire 
(Pontica 51, 2018, Suppl. V). Constanța, 2018, 141-154. ISSN: 1013-4247 
 
Статията представя находки на архаична източногръцка керамика от светилището на 
Деметра на нос Скамни в Созопол, които са сред най-ранните материали от обекта и 
датират създаването му към първата половина на VI в. пр.Хр. 
 
Damyanov, M. First Encounters and Further Developments: Greek Meeting Thracians on the 
Western Pontic Coast. – In: S. Gimatzidis, M. Pieniążek, S. Mangaloğlu-Vortuba (eds.). 
Archaeology across Frontiers and Borderlands: Fragmentation and Connectivity in the North 
Aegean and the Central Balkans from the Bronze Age to the Iron Age. Wien, 2018, 243-268. 
ISBN: 978-3-7001-8029-6 
 
Студията проследява възникването и развитието на гръцките колонии по 
западночерноморските брегове в контекста на отношенията между елини и траки. 
Началният контакт остава неясен и ситуацията в различните части на крайбрежието 
вероятно се различава – липса на уседнало население в Добруджа и наличие на такова на 
юг от Стара планина. Въпреки това археологическите свидетелства за връзки между двете 
общности – проникване на импорти във вътрешността и поява на местна тракийска 
керамика в ранни гръцки контексти – датират още от най-ранния период на колониите. 
Впоследствие тези взаимодействия оказват огромно влияние върху развитието на 
тракийската култура, а в контактната зона се появяват нови явления, включително смесени 
групи население. 
 
2019 
Stoyanova, D., M. Damyanov. The Palmette Antefixes in the Black Sea Area: New Evidence 
from Apollonia Pontica. – In: H. Kaba, G. Kan Şahin, B. M. Akarsu, O. Bozoğlan (eds). “Ancient 
Sinope and the Black Sea”. International Symposium on Sinope and Black Sea Archaeology, 
Proceedings Book. Sinop, 2019, 195-206. ISBN: 978-605-88024-8-3 
 
Статията представя нови находки на палметни антефикси от Аполония Понтика – както 
архаични от о-в Св. Кирик, така и елинистически от Стария град на Созопол. Те допълват 
новите данни за монументалната архитектура в античния град.  
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Damyanov, M. Pottery for Demeter: The Classical Assemblage from a Sanctuary in Apollonia 
Pontica (against a Northern Aegean Background). – In: E. Manakidou, A. Avramidou (eds.). 
Classical Pottery of the Northern Aegean and its Periphery (480–323/300 BC). Proceedings of 
the International Conference, Thessaloniki, May 17–20, 2017. Thessaloniki, 2019, 623-636. 
ISBN: 978-960-12-2442-8 
 
Статията разглежда керамичния комплекс от класическата епоха в светилището на 
Деметра на н. Скамни в Созопол. Той се характеризира с голямо количество малки 
вотивни съдчета и скромен облик на останалата керамика – основно чернофирнисови 
трапезни съдове и кухненски форми. Данните са съпоставени с известното от подобни 
светилища в Северна Егея. 
 
Damyanov, M. West Pontic Greek Burial Customs in Archaic and Early Classical Times. – In: 
E. Teleaga (ed.). Späthallstattzeitliche Funeralkultur an der unteren Donau. Beiträge der Tagung 
Funeralkultur der Thraker und Skythen des 7. bis 5. Jhs. v.Chr. an der unteren Donau, Philipps-
Universität Marburg, Marburg, 31. November – 2 Dezember 2017 (SEAT 5). Rahden, 2019, 209-
226. ISBN: 978-3-86757-885-1 
 
Студията анализира известните данни за погребалните обичаи по Западния Понт през 
архаичния и раннокласическия период. Обособява се група елински некрополи в Северна 
Добруджа (Истрия, Оргаме и околностите им), където кремацията е доминиращият обред, 
очевидно донесен от първите колонисти от Йония, а не възприет от местното тракийско 
население. В същото време се забелязва разлика между могилните кремации в „градските“ 
некрополи, предполагаемо с по-аристократичен характер и вдъхновени от Омировия епос, 
и плоските инхумации в някои „селски“ некрополи, може би свидетелстващи за социална 
йерархия. За по-специален характер на някои от истрийските могили говорят и данните за 
човешки и животински жертвоприношения.   
 
2020 
Дамянов, М. Материали от античния некропол на Аполония Понтика в кв. „Харманите”: 
Към пространственото развитие на некропола през V-IV в. пр.Хр. – В: Б. Божкова, Е. 
Генчева (ред.). – In: In Memoriam Ivani Venedikov. По случай 100-годишнатата от 
рождението му (Годишник на Националния археологически музей, т. XIV). София, 2020, 
97-120 ISBN: 978-954-9472-95-0 (print); 978-954-9472-96-7 (online), ISSN: 1310-7933 
 
Статията обнародва керамика и други материали от спасителни проучвания в некропола на 
Аполония в кв. Харманите през 2013-2014 г. Находките (основно черно- и 
червенофигурна, чернофирнисова и обикновена керамика) се отнасят към класическия 
период, V и ранния IV в. пр.Хр. 
 
Рецензии на научни публикации 
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Damyanov, M. BILDE, G. P./ HØJTE, J. M./ STOLBA, V. F.: THE CAULDRON OF 
ARIANTAS. Studies presented to A. N. Ščeglov on the occasion of his 70th birthday. Black Sea 
Studies I, Aarhus University Press, 2003, 397 p. – Archaeologia Bulgarica, 9, 1, 2005, 87-92. 
ISSN: 1310-9537 
Рецензията представя първия том от поредицата Black Sea Studies, издавана от Центъра за 
черноморски изследвания към Датската научна фондация за научни изследвания. Той е 
посветен на А. Шчеглов, един от видните изследователи на Херсонес и други обекти в 
Северното Черноморие. Съответно многобройните статии разглеждат различни проблеми 
на гръцката античност в Черно море – от проблеми на ранните селища, през обхвата и 
характера на стопанските територии, до въпроси на религиозния живот. Няколко текста 
коментират конкретни археологически материали – например бронзови тежести от Олбия 
и различни амфори.   
 
Damyanov, M. BILDE, G. P./ STOLBA, V. F.: SURVEYING THE GREEK CHORA. The 
Black Sea Region in a Comparative Perspective. Black Sea Studies 4, Aarhus University Press, 
2006, 346 pp. – Archaeologia Bulgarica, 11, 2, 2007, 93-100. ISSN: 1310-9537 
Рецензията представя четвъртия том от поредицата Black Sea Studies, посветена 
изключително на проучванията на стопанските територии на гръцките колонии в Черно 
море – заедно с няколко текста, разглеждащи подобни въпроси в същинска Гърция. С 
изключение на статиите на О. Дунан за Синопе и на Ал. Аврам за териториите на Истрия и 
Калатис, останалите текстове са посветени на Северното Черноморие, от района на 
Днестровския лиман на запад до Боспорското царство на изток. 
 
Damyanov, M. Pistiros III, Excavations and Studies, Report on joint project of excavations and 
studies by the Bulgarian Academy of Sciences, Charles University in Prague, University of 
Liverpool and Archaeological Museum « Prof. M. Domaradzki », Septemvri by Jan Bouzek, 
Lidia Domaradzka, Zofia Halina Archibald. – Revue Archéologique, Nouvelle Série, Fasc. 2, 
2009, 377-379. ISSN: 0035-0737 
Рецензията представя третия том от поредицата, посветена на проучванията на обекта, 
идентифициран като Пистирос във вътрешността на Тракия. Изказани са някои критики 
към твърде свободното заемане на сценарии от гръцката колонизация, включително 
постулираното съществуване на ктистес (основател) и разпределянето на парцели (клери) 
на гръцките заселници. Археологическата картина предполага значително по-сложна 
картина. 
 
Damyanov, M. BILDE, G.P. / PETERSEN, J.H.: MEETINGS OF CULTURES IN THE 
BLACK SEA REGION. Between conflicts and coexistence. Black Sea Studies 8, Aarhus 
University Press, 2008, 422 pp. – In: Archaeologia Bulgarica, XIV, 1, 2010, 97-105. ISSN: 1310-
9537 
Рецензията представя осмия том от поредицата Black Sea Studies, съдържащ 19 текста, 
посветени на различни проблеми на гръцката колонизация, най-вече в севернопонтийския 
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район, но и в други части на Черно море и отвъд него. Статиите разискват теми, вариращи 
от формирането на земеделските територии на апойкиите до евентуални взаимодействия 
между гърци и не-гърци в погребалната и религиозната сфера. Всички те са обединени 
около специфичните явления, които се появяват в контактните зони между елини и местно 
население в района на колониите. 
 
Damyanov, M. V. F. STOLBA / E. ROGOV. PANSKOYE I. Volume 2: The Necropolis. Aarhus 
University Press, 2012, 414 pp., 78 Pls. – Archaeologia Bulgarica 17, 2, 2013, 89-95. ISSN: 
1310-9537 
Рецензията представя монографията, посветена на некропола към античното селище 
Панское I в Северозападен Крим, датиращ от края на V и IV в. пр.Хр. Паметникът е 
коментиран в контекста на погребалните обичаи на гръцките колонии в други части на 
Черноморието, като рецензията предлага допълнителни наблюдения и аналогии от района 
на Западнопонтийското крайбрежие. Особено внимание е обърнато на проблема за 
присъствието на представители на различни етнически групи, който е от съществено 
значение за всички колониални некрополи. 
 
Damyanov, M. BADOUD, N. LE TEMPS DE RHODES. Une chronologie des inscriptions de la 
cité fondée sur l’étude de ses institutions. Vestigia, Beiträge zur alten Geschichte, Band 63. 
München, Verlag C.H. Beck, 2015. – Archaeologia Bulgarica, XXI, 1, 2017, 93-98. ISSN: 1310-
9537  
Рецензията представя монографията на Н. Баду, посветена на хронологията на полиса 
Родос от синойкизма на трите по-ранни града Линдос, Ялисос и Камирос до края на 
Античността и основаваща се на епиграфските паметници от острова. Особено внимание е 
обърнато на родоския календар с вметнат високосен месец в три години в рамките на 
осемгодишен цикъл. От особено значение е датираният списък на жреците на Хелиос, 
присъстващи като епоними по родоските амфорни печати, които са много важни за 
датирането на археологически обекти. Хронологията на Баду подкрепя и частично 
коригира предложената от Дж. Финкелщайн през 2001. 
 
Damyanov, M. Adrian Robu, Iulian Bîrzescu (ed.), Mégarika: nouvelles recherches sur Mégare, 
les cités de la Propontide et du Pont-Euxin. Archéologie, épigraphie, histoire. Actes du colloque 
de Mangalia (8-12 juillet 2012). De l'archéologie à l'histoire, 66. Paris: Éditions de Boccard, 
2016. Pp. 494. – Bryn Mawr Classical Review, 2017. 
https://bmcr.brynmawr.edu/2017/2017.02.32/ 
Рецензията представя актите на конференция, състояла се в Мангалия (ант. Калатис) 
посветена на археологията и историята на Мегара и нейните колонии. Текстовете третират 
различни проблеми, от ролята на Мегара като важна метрополия през архаичния период и 
сътрудничеството ѝ с Милет при колонизирането на Пропонтида и Черно море през 
архаичния период – анализирани в голяма студия от А. Херда, до интерпретиране на 
археологически данни, най-вече от Мегара и Калатис. Един от важните изводи, 

https://bmcr.brynmawr.edu/2017/2017.02.32/
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формулирани от Ю. Бързеску и М. Йонеску, е за късното основаване на Калатис – в 
началото на IV в. пр.Хр., като според тяхната хипотеза дорийският град наследява по-
ранно йонийско селище.  
 
Damyanov, M. Aneta Petrova. Funerary Reliefs from the West Pontic Area (6th-1st Centuries 
BC). – Journal of Greek Archaeology, 3, 2018, 469-474. ISBN: 978-1-78969-031-6, ISSN: 
2059–4674  
Рецензията представя монографията на А. Петрова, посветена на надгробните паметници 
от некрополите на гръцките колонии по Западния Понт. Като важен принос на 
изследването е отчетено включването на гръцките полиси и по българското, и по 
румънското крайбрежие, които обикновено са третирани разделно. Общата картина е 
силно неравномерна и в териториално, и в хронологическо отношение – например 
Аполония е представена със 120 паметника, докато тези от други градове са единични. 
Архаичният период е изключително слабо представен – с пет паметника, срещу съответно 
140 и 160 от класическия и елинистическия. Географското разпределение на надгробията в 
различните периоди също е много неравномерно. Рецензията акцентира върху особености 
и закономерности, посочени от авторката, например предполагаемата забрана върху 
надгробните релефи в Аполония през класическия период или ясните иконографски 
влияния от района на Пропонтида през елинистическия. 
 
 
 


