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РЕЗЮМЕТА НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ 

на гл. ас. д-р Мария Манолова-Войкова 

 

 

МОНОГРАФИЯ 

 

Манолова-Войкова, М. Византийска керамика от Българското черноморско 

крайбрежие (VIII – XIV в. сл. Хр.), ISBN 978-619-258-012-4 (под печат, текст – 380 

стандартни страници (1800 знака/ стр.), 122 цветни табла, 25 таблици, 1 карта).  

 

Работата е първо обобщаващо изследване върху вноса на трапезна керамика и тара от 

Средновизантийския и Късновизантийския период в специфичен географски район, който 

условно би могъл да се назове „крайбрежна зона“. Структурата е съобразена със 

спецификата на разглежданият археологически материал и се състои от увод, три глави, 

заключение и каталожна част.  

В първа глава е очертан географският обхват на изследването. В него се включват 

повечето от известните ни от историческите извори черноморски градове – Агатопол, 

Урдовиза, Созопол, Дебелт, Терма, Анхиало, Несебър, Варна, Кастрици, Каварна и 

Калиакра. Към тях се добавят средновековното селище на хълма Дженни баир в Балчик и 

разположеният в близкия хинтерланд на Варна манастир при с. Равна, Провадийско. 

Проучванията в изброените обекти са на различни етапи, което налага да се направи 

кратка ретроспекция на известните до момента исторически и археологически данни за 

всеки един от тях. 

С оглед на последващият керамологичен анализ, който използва широка 

библиографска база и многократно се позовава на специализирани изследвания, е 

включена втората глава. В нея се прави кратък обзор на проучванията върху византийската 

керамика с акцент върху публикациите, които имат пряка връзка с находките от 

българското крайбрежие и тези, които са основополагащи за изграждането на 

класификационната система на византийската керамика в световен мащаб. 

В трета глава „Класификация и хронология“ се съдържа основната информация за 

характеристиките на византийската керамика от Българското Черноморие. За всяка една от 

разглежданите категории е дадена базисна информация за техните специфични 

технологични и декоративни белези. Посочени са възможните производствени центрове и 

основните, утвърдени в литературата датировки. Приобщаването на българските находки 

към глобалната система на византийската керамика дава възможност да се определи 

тяхната хронология и произход и съответно да се направят изводи относно хронологията и 

географският обхват на търговските връзки за всяко едно от разглежданите селища. 

В заключителната част, на базата на обобщени данни за разпространението на 

отличените вносни трапезни съдове и амфори са проследени някои тенденции в развитието 
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на търговските взаимоотношения между селищата от Западното черноморско крайбрежие 

и Константинопол през обширния период от VIII до края на XIV в. 

 

 

 

СТАТИИ 

(показател Г6) 

 

1. Манолова-Войкова, М. Импортная византийская сграффито керамика из 

средновековых поселений по Болгарском Причерноморье. В: С. Г. Бочаров, В. Франсуа, А. 

Г. Сидикова (ред.) Поливная керамика Средиземноморья и Причерноморья X–XVIII вв. 

Том 2. Казань-Кишинев 2017, 317-326. ISВN 978-9975-3198-3-6. 

Значителният внос на византийска глазирана керамика в градовете по Западното 

крайбрежие на Черно море е естествено обусловен от близостта на Константинопол и 

стабилните икономически контакти с неговото тържище. По своята същност културата и 

населението в тези селища са византийски, дори и в периодите когато те попадат в състава 

на българската държава. Красноречив израз на силното византийско влияние върху бита на 

крайбрежието са керамичните находки. Глазираният внос, който във вътрешността на 

българските земи се счита за лукс, тук се разпространява далеч по-широко и включва 

почти всички описани в литературата категории белоглинена и червеноглинена керамика. 

Впечатляващо богати, но малко известни все още, са колекциите на музеите в Каварна, 

Балчик, Варна, Несебър, Бургас и Созопол. До този момент само малка част от тях са 

публикувани.  

Сред най-интересните вносни продукти е византийското сграфито, което се появява 

по българското крайбрежие още в края на ХІ в. и началото на ХІІ в. До ХІV в. се 

проследяват основните му разновидности “Fine Sgraffito Ware”, “Painted Fine Sgraffito”, 

“Champlevé Ware” “Incised Sgraffito” и “Elaborate Incised Ware”. Включените тук образци 

са само малка част от колекциите, която обаче дава добра представа за характера и 

разпространението на византийския внос. За съжаление повечето находки са случайно 

намерени в морето или произхождат от стари проучвания без ясни стратиграфски данни. 

Поради това датирането им се базира на аналогии и паралели с материали от 

византийските територии.  

 

2. Stereva, I, Manolova M. About the Problеm of the Origin of Slip-Coated Ceramics from 11
th

-

12
th

 Century in Bulgaria. – Archaeologia Bulgarica 2001, V, 3, 54-64. ISSN 1310-9537. 

Основно място в керамичния комплекс от българските земи през ХI-ХII в. заемат 

съдовете, чиято повърхност е украсена с ангоба. Според нейния състав те се подразделят 

на две групи. Към първата принадлежат трапезни форми, украсени с плътна червена 

лъскава ангоба. Те са все още слабо проучени и по-обстоен анализ ще им бъде направен на 

друго място. 

Тук отделяме специално внимание предимно на керамиката от втората група, 

включваща образци, чието покритие съдържа голямо количество ситно стрита слюда. 
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Поради това повърхността им получава златист или сребрист отблясък, а част от 

находките имат допълнителна украса от линейно-геометрична рисунка, нанесена с червена 

боя.  

Керамиката със слюдесто покритие не може да се обвърже нито със 

старобългарските, нито с късноантичните или ранновизантийски керамични комплекси. 

Освен това, някои форми като каните с четирилистно устие, бъклиците и стомните със 

сферични тела и високи тесни шии нямат нищо общо с по-ранни образци и като цяло са 

чужди на балканската керамична традиция. Те обаче намират много близки паралели в 

керамиката от Двин (Армения), датирани в границите на IХ-ХII в. Кратките описания, на 

арменските находки дават основание да се счита, че съществува близост не само по 

отношение на формите, но и в украсата. 

Няма съмнение, че родината на декоративната технология с използване на слюдеста 

ангоба е извън пределите на България и Балканския полуостров. Според нас, тя трябва да 

се търси далеч в земита на Изтока. Основание за подобно твърдение ни дава едно кратко 

съобщение за откриването на кани и стомни, покрити със слюдеста ангоба в селище в 

околностите на Самарканд, в културен слой от VI-VII в. Намерени са при разчистването на 

рухнала грънчарска пещ. Засега находките от Средна Азия са най-ранните примери на 

керамика със слюдесто покритие, която, както се вижда, се е произвеждала в 

средновековен Согд.  

Основен проблем е как традициите за направата на керамика със слюдеста ангоба 

проникват в сърцето на Балканите и кои са тук носителите на тези традиции. Неоспорим 

факт е, че в сравнително краткия исторически период - ХI-ХII в. в днешните български 

земи интензивно се разпространява и произвежда трапезна керамика, която е чужда за 

балканското грънчарство, но намира редица паралели в кавказкия регион. Не допускаме, 

че местни български керамици започват изведнъж масово да копират форми и декоративни 

техники по далечни модели, внесени по търговски или някакъв друг път. По-вероятно е 

керамиката със слюдесто покритие да е проникнала в земите на България посредством 

приток на ново население, което дълго време продължило да прави и използува в бита си 

съдове с традиционни форми и украса. В подкрепа на хипотезата са сведенията за 

сериозни демографски промени в южнобългарските земи в последната чатвърт на Х в. 

Според Ана Комнина и Йоан Скилица, императорите Йоан Цимисхий и Василий II 

преселват в днешните южни и югозападни български земи множество еретици - 

павликяни, основен народностен елемент сред които са арменци. Ана Комнина изрично 

посочва Пловдив като един от еретическите центрове през ХII в., а съвременните 

изследвания позволиха да се локализира квартала на павликяните в града. Предполагаме, 

че арменско присъствие или близки контакти с арменски майстори е имало и в друг голям 

производствен център за керамика със слюдесто покритие като Перник.  

 

 

 

СТАТИИ 

(показател Г7) 

 

3. Манолова-Войкова, М. Крепостта „Петрич кале“ над с. Разделна, Варненско 

(предварително съобщение). – ACTA MUSEI VARNAENSIS XIII-1. История и култура на 
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България и българите ІХ – ХІХ в. Сборник в памет на проф. д-р Валентин Плетньов. 

Варна, Онгъл 2019, 79-112. ISBN 978-619-7373-68-4. 

Статията си поставя за цел да направи възможно най-пълна реконструкция на 

историята на крепостта „Петрич Кале“ в съответствие с извършените досега 

археологически проучвания и известните писмени извори. 

Името на крепостта се споменава за първи път през 1153 г. от арабския географ ал-

Идриси, който я описва като град, разположен на пътя, водещ от морския бряг към Велики 

Преслав. По-късно през XIII и XIV в. името „Петрич” се среща в някои византийски 

хроники и църковни документи. През есента на 1444 г. крепостта се озовава на пътя на 

Последния кръстоносен поход и попада във фокуса на западноевропейските и османски 

автори, които нарочно или случайно описват укреплението и разположението на 

„Петричкото кале“. 

Крепостта е разположена в северозападната част на Авренското плато, върху висока 

отвесна скала над село Разделна, Варненска област. Мястото е естествено укрепено и 

вероятно поради тази причина е оценено като подходящо за заселване още през 

тракийската и елинистическата епоха. 

През римския период разположението на вече съществуващото тракийско селище 

над Девненската котловина с пряка видимост към Марцианополис и към равнините на 

север го прави стратегически пункт, пряко свързан с отбраната на столицата на Долна 

Мизия. Вероятно това е основната причина за изграждането на солидно укрепление през 

III в. До края на VI в. крепостта запазва ролята си на стратегическа за Византия крепост. 

От началото на следващия век тя споделя съдбата на всички градове и крепости на север от 

Хемус и запустява. В средата на IX и през X в. тук навлиза ново българско население, а 

откриването на оловен печат на цар Борис-Михаил дава основание да се предположи 

присъствие на служители свързани със столичната администрация. 

Особено важни за по-нататъшната история на Петричкото кале са XI и XII в. През 

този период селището се разраства и се превръща от военностратегическа точка в град, 

както е описано през 1153 г. от арабския географ ал-Идриси. Западноевропейските автори, 

описващи похода на Владислав III Ягело през ноември 1444 г., също го описват като град, 

сравним с Овеч и Шумен. Именно тези събития слагат край на историята на селището. 

След битката на 7 ноември 1444 г. крепостта е разрушена и жителите й постепенно се 

изтеглят към по-удобните и плодородни земи на Девненската котловина или към 

вътрешността на Авренското плато. 

 

4. Манолова-Войкова, М. Изображение на танц от Велики Преслав. – В: Приноси към 

българската археология, VІІІ, София, НАИМ-БАН, 2018, 147-152. ISSN 1310-7976 (print), 

2603-3410 (online); ISBN 978-954-9472-56-1 (print), 978-954-9472-57-8 (online). 

Предмет на статията е фрагмент от кана, открит през 2010 г. в близост до 

Владетелската църква на Велики Преслав. Изработена е от фино изпечена до сиво глина, 

повърхността й е покрита със зелена глазура и е украсена с врязани орнаменти и две 
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пластични фигури – женска на танцьорка и мъжка на музикант с голям духов инструмент. 

Видът на инструмента е със спорна идентификация. Някои детайли от изображението 

обаче дават основание да се отхвърлят най-разпространените духови инструменти във 

Византия (флейти, рогове и свирки) и да се приеме, че е представена гайда. В съответствие 

със стратиграфските данни от разкопките и на базата на паралели с подобна керамика от 

България, Румъния и Гърция, фрагментът е датиран в края на Х и началото на ХІ в. 

Произходът му се свързва със специфичен керамичен стил, който от края на Х в. започва 

да се разпространява от южните части на Балканите на север към Добруджа. 

 

5. Манолова-Войкова, М. Археологически приноси към историята на Варна през 

средновековието (4). Стопанско помещение от ХІІ в. – Известия на народния музей Варна, 

XLV–XLVI (LX–LXI). Варна, Зограф, 2018, 349-362. ISSN 0324-0533. 

В научния архив на Ал. Кузев се намират сведения за един от малкото сигурно 

датирани в ХІІ в. археологически комплекси от Варна. Това е стопанско помещение, 

документирано през зимата на 1975 г., по време на строителни дейности в близост до 

Римските терми. Обективни обстоятелства тогава не позволяват пълното му разкриване, но 

запазените ръкописи и съхранените в средновековния фонд находки дават възможност за 

публикуване на комплекса в цялостен вид. 

Помещението е влизало в очертанията на укрепената градска територия от втората 

половина на ХІ и ХІІ в. Било е наземно, изградено от камъни и тухли споени с жълта глина 

и с керемиден покрив. Откритите големи съдове за съхранение в него, определят 

стопанското му предназначение. Всички находки от помещението се датират в ХІІ в. Сред 

тях е монета на император Йоан ІІ Комнин (1118-1143), сребърна апликация със 

сърцевидна форма и „ниело” украса, една амфора и византийска трапезна керамика от 

класовете Glazed White Ware IV, Fine Sgraffito Ware, Painted Fine Sgraffito Ware, Champlevé 

Ware, Light on Dark Slip Painted II, Green and Brown Painted Ware. Помещението е 

унищожено от пожар в самия край на ХІІ или началото на ХІІІ в., вероятно при 

превземането на града от цар Калоян през 1201 г. 

 

6. Манолова-Войкова, М. Археологически данни за живота във вътрешната крепост на 

Велики Преслав в Следстоличния период – Плиска-Преслав, 13. НАИМ-БАН, 2018, 303-

322. ISSN 2603-4212 (print), 2603-4220 (online); ISBN 978-954-9472-63-9 (print), 978-954-

9472-64-6 (online). 

Публикацията се фокусира върху резултатите от проведените през 2013 г. 

спасителни разкопки на обект, намиращ се в непосредствена близост до Дворцовия център 

и Владетелската църква на Велики Преслав. Тя има за цел да дефинира някои специфични 

особености на битовата култура на Велики Преслав през Следстоличния период чрез 

подробно описание на стратиграфските слоеве, установените археологически контексти и 

находките. Обектът се намира в район, който се счита за част от занаятчийски квартал, 

датиран най-общо в периода след края на X и началото на XI до края на XIII век. 
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В хода на разкопките са разкрити пет помещения, две пещи и една пещ за керамика. 

Комплексният анализ на стратиграфските данни, керамика, дребни находки и монети дава 

основание да се предположи, че две от помещенията и една пещ са използвани през XI век. 

Археологическите свидетелства за обитаване през XII в. са оскъдни. Повечето от 

контекстите датират от началото и първата половина на XIII век. Към този период са 

свързани три от помещенията, една пещ и пещ за грънчарство. След 70-те години на 

същото столетие, животът в селището запада и вероятно в началото на следващия век то 

запустява. 

 

7. Manolova-Voykova, M. Import of Middle Byzantine pottery to the Western Black Sea coast: 

An overview. In: D. Karakaya, T. Glenn Little (eds.). XIth Congress AIECM3 on Medieval and 

Modern Period Mediterranean Ceramics. Ankara, 2017, 103-116. ISВN 978-605-9388-09-2; 978-

605-9388-11-5. 

Близостта на градовете по Западното Черноморие до Константинопол и наличната 

бърза и безопасна морска комуникация между тях са съществена предпоставка за 

развитието на търговията в региона през Средновековието. Едно от най-добрите 

археологически свидетелства за тесни контакти между тези селища и византийската 

столица е вносната керамика. В рамките на крайбрежната зона тя е важно, а в някои случаи 

единствено доказателство за икономически обмен, за който писмените източници само 

бегло. 

Основните групи от вносна керамика произхождат от все още живи градове с 

непрекъснато обитаването от Античността до наши дни придружено от различни 

деструктивни намеси в стратиграфските слоеве. Тези специфични условия затрудняват 

стриктното хронологическо определяне на археологически обекти, но керамичните 

находки сами по себе си дават възможност за датиране. Диагностичните групи включват 

десет отделни класа глазирана керамика и седем вида амфори със сигурно определен 

византийски произход и техният анализ представя някои предварителни наблюдения върху 

разнообразието на вноса и неговото разпределение в големите средновековни градове на 

крайбрежния регион.  

Според вноса на керамика, регулярните търговски контакти между българското 

крайбрежие и Константинопол могат да бъдат проследени от началото на IX в. През този 

период потребители на византийски стоки са предимно големите градове от южната част 

на Западното Черноморие. Внос в земите на север от Стара планина се среща спорадично. 

Възстановяването на византийската власт на Балканите премахва политическите пречки 

пред икономическото развитие на региона. През XI и XII в. всички градове и пристанища 

трайно се обвързват с черноморската търговска система, а някои от тях вероятно играят 

ролята на емпории, търгуващи със стоки от вътрешността на страната.  

 

8. Манолова-Войкова, М. Амфори от обект „Владетелската църква” във Велики Преслав. 

– В: Плиска-Преслав, 11, 2015. Българска Академия на науките, Национален 
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археологически институт с музей, Филиал Шумен. София: Кота Принт, 377–388. ISBN 

978-954-9472-36-3. 

Според статистиката на фрагментирания керамичен материал от проучванията на 

Владетелската църква във Велики Преслав през периода 2003–2009 г., делът на амфорната 

тара е малък – едва 2,3%. Този нисък процент се обяснява с факта, че битовата керамика се 

акумулира предимно в нива, образувани при късното обитаване на терена в следстоличния 

период, когато селището постепенно запада и стеснява търговските си контакти. От 

амфорите до нас са достигнали само една цялостно запазена форма, още една частично 

възстановена, както и няколко десетки фрагменти подлежащи на класифициране.  

По формални белези се отличават три вносни типа амфори, които се датират според 

стратиграфски данни и по паралели в периода от края на Х – началото на ХІ в. до началото 

на ХІІІ в. В количествено отношение доминира първият тип, докато другите два се 

проследяват само чрез единични находки.  

Знаци и графити най-често съпътстват амфорите от Тип І. Сред тях се отличава един 

фрагмент, върху който с остър предмет е издраскана с кирилски букви думата „МЕД” (обр. 

25). Очевидно надписът обозначава съдържанието на съда и е едно от малкото 

археологически доказателства за известната ни от историческите извори търговия с пчелен 

мед и активното участие на български производители и търговци в нея.  

Открити са пет нови амфорни печата (обр. 32–6). Единият е силно обезличен, а 

останалите съдържат единични букви или буквосъчетания, които могат да се свържат с 

имперски производства на Константин, син на Роман І (924–945), Никифор ІІ (963–969), 

Йоан Цимиски (969–976) и Евдокия – съпруга на Константин Х (1059–1067) и Роман ІV 

(1068–1071). 

Единствената дипинта от проучванията е открита върху фрагмент от амфора, който 

по формални белези се отнася към Тип ІІ (обр. 37). Изписани са гръцките букви „ΠΑ” – 

вероятно съкращение на личното име Παυλος. 

 

9. Манолова-Войкова, М. Вносна керамика от селището върху хълма „Дженни Баир” в гр. 

Балчик. – В: Сборник Добруджа, 30, 2015, 411–436. ISSN 0205-2210. 

Археологическите разкопки на "Дженни баир" са провеждани в три сезона - 1978, 

1981 и 1986 г. За кратко са подновени през 2003 г., но в далеч по-малък мащаб и целящи 

само изясняване на някои въпроси, свързани с историята на обитаването. В хода на 

разкопките са разкрити части от земно укрепление с насип и ров, десетки жилища и 

складови помещения, ями за зърнени храни, църква и некропол. Въз основа на 

стратиграфски и нумизматични данни селището е датирано в периода от ХІ до средата на 

ХV век. Богатият инвентар, открит в жилищата, дава основание на някои историци да 

свързват селището на "Дженни баир" със средновековния град Карвуна. 

Местоположението на Карвуна все още е дискусионен проблем за българската история. 

Безспорен е само фактът, че средновековното селище в Балчик демонстрира богата 

материална култура, която е съизмерима с жизнения стандарт в градовете по Западното 

Черноморие през XII –XIII в. Красноречиво доказателство за това е изобилието от вносни 

византийски амфори и глазирана керамика.  
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В изследването са включени следните класове византийски гланцирани изделия: 

голямо разнообразие от съдове, купи и чаши от белоглинена глазирана керамика клас ІV 

(XII – началото на XIII в.); стомнички принадлежащи на византийската белоглинена 

керамика клас V (края на XI–XII в.); съдове рисувани с бяла ангоба (средата – края на XII 

в.); блюда и купи рисувани с кафяво и зелено (втора половина – края на XII в.); фрагменти 

от фина сграфито керамика (втора четвърт до края на XII в.); фрагменти от рисувана фина 

сграфито керамика (средата и втората половина на XII в.); образци на т.нар. „българско 

сграфито” (края на XI–XIII в.); многобройни находки от типа на Егейската сграфито 

керамика (втората половина на XII – началото на XIII в.); съдове от Champlevé Ware (края 

на XII – началото на XIII в.); екземпляри от класа Elaborate Incised Ware (втората половина 

на XIII–XIV в.). Амфорите включват два от най-широко разпространените византийски 

типа през периода XI – XIII в. 

Богато украсените трапезни съдове са били високо ценени от жителите на селището. 

Дори след счупване някои от тях са били ремонтирани с помощта на оловни скоби и 

повторно използвани за съхранение на насипни продукти или за други цели. Някои блюда 

са имали предимно декоративно значение. Още по-особено е вторичното използване на 

една чаша, която след счупването й е поправена и е служила за светилник. 

Анализът на селектираните артефакти от разкопките на „Дженни баир” дава 

основание да се приеме, че от началото на XII до средата на XIII век преобладаваща 

трапезна посуда е византийската глазирана керамика. Вносът драстично намалява след 

този период, но въпреки това не е заместен от местни продукти, както се случва във Варна, 

Несебър, Созопол и други градове от Черноморието. Трябва да се подчертае, че данни за 

развитие на занаятчийското производство не се откриват както в наличната теренна 

документация, така и сред артефактите от фонда на Балчишкия музей. Този факт поставя 

редица въпроси относно функциите на селището на хълма „Дженни баир”. Възможно е да 

се предположи, че някъде в близост, но извън проучената площ на обекта, е имало квартал 

с работилници. Но дори и в този случай предполагаемият производствен квартал със 

сигурност не е бил в състояние да осигури високия стандарт на живот, който е имало 

селището през по-ранния период от своето съществуване. Това означава, че просперитетът 

през дванадесети и в началото на тринадесети век се дължи на външен фактор, какъвто е 

например византийската търговия. Съществени промени в него настъпват именно в 

началото на тринадесети век. Превземането на Константинопол от кръстоносците през 

1204 г. е последвано от масивен приток на италианските морски републики в 

Черноморския басейн и новите търговци значително прекрояват съществуващата дотогава 

търговска мрежа. Вероятно през този период селището в Балчик остава встрани от новите 

икономически интереси и променя облика си. Като цяло материалната му култура след 

средата на тринадесети век е скромна и отразява постепенния упадък на селището до 

унищожаването му по време на кампанията на крал Владислав III Ягело през 1444 г. 

 

10. Кузов, Х., Манолова-Войкова, М., Христов, М.. Археологическо проучване в 

античния Одесос и средновековна Варна през 2013 г. Журнал за исторически и 

археологически изследвания, 2015, 3, 46-65. Шумен, Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски“. ISSN 1314-748X. 
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Представеният археологически обект се намира на ул. "Цар Иван Шишман" 22, 

Варна, България. При проучването са регистрирани културни пластове, стени и други 

останки от обитаване от различни епохи – елинистическа, римска, ранновизантийска и 

средновековна. Средновековният пласт съдържа керамика предимно от периода XII – 

началото на XIII век. 

Установените контексти предоставят доказателства за  наличие както на антични, 

така и на средновековни градежи – от времето на античния Одесос и от средновековна 

Варна (XII –XIII в.). 

 

11. Манолова-Войкова, М. За един малко познат тип вносни византийски блюда от 

селищата на Западния черноморски бряг. В: Градът в българските земи (по археологически 

данни). Материали от националната научна конференция посветена на живота и делото на 

ст.н.с. Вера Антонова. Шумен, 2014, 352-358. Велико Търново: Фабер. ISBN 978-619-00-

0139-3. 

Публикацията е посветена на специфична група глазирана керамика с ангобна 

украса, известна в специализираната литература като византийския клас "Light on Dark Slip 

Painted II", свързваk с керамичното производство на Коринт през XII век.  

В рамките на съвременните български земи вносът на коринтска керамика може да 

бъде проследен само в черноморските градове, които през Средновизантийския период са 

пряко ангажирани в морската търговия. Част от изброените фрагменти са открити при 

разкопките на средновековното селище на хълма „Джинни баир”, разположено в близост 

до съвременния град Балчик. В средновековните градове Анхиало, Созопол и Урдовиза 

наскоро бяха открити фрагменти от съдове с подобна украса. Основната част от 

представената керамика произхожда от разкопките на римските терми във Варна. 

 

12. Манолова-Войкова, М. Стъклени гривни от Владетелската църква на Велики Преслав. 

– Преслав 7, Велико Търново: Фабер, 2013, 225–239. ISBN 978-954-400-946-5. 

При разкопките на Владетелската църква на Велики Преслав са открити огромно 

количество изцяло запазени и фрагментирани стъклени гривни. В статистическия анализ 

са включени повече от хиляда фрагмента. Според вътрешния си диаметър те се разделят на 

две групи. Първа група с вътрешен диаметър над пет сантиметра са гривни за възрастни 

(Таблица 1). Втората група включва детски гривни с вътрешен диаметър по-малък от пет 

сантиметра (табл. 2). Статистиката изследва разпределението на двете групи в различни 

археологически контексти – пластове, ями и гробове. В зависимост от сечението и 

украсата си гривните се делят на кръгли, елипсовидни, правоъгълни, триъгълни, усукани, 

преплетени и рисувани. Най-широко разпространени през XI – XIV в. са монохромните 

гривни с кръгло и елипсовидно сечение. По-рядко се използват обикновени гривни с 

правоъгълно напречно сечение. Триъгълните гривни са били типична украса за възрастни 

през XIII в. и по-късно. Усуканите едноцветни гривни са били популярни в Преслав през 

XIII – XIV в. Преплетените гривни са усукани от стъклени влакна с различни цветове. 

Подобно на триъгълните, те принадлежат към женската носия. Рисуваните гривни са най-

впечатляващата и интересна група. Украсата е изпълнявана в жълто, червено или бяло 
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върху наситено синя, черна или маслиненозелена повърхност. Според статистическия 

анализ от края на Х до първата половина на ХІІІ в. те са били носени предимно от деца. 

 

13. Manolova-Voykova, М. Import of Middle Byzantine pottery to the Western Black sea coast: 

the case of two cities – Varna and Anhialos. In: F. Karagianni (ed.), Medieval Ports in North 

Aegean and the Black Sea. Links to the Maritime Routes of the East. Thessalonike, 2013, 353-

366. ISBN 978-960-9677-01-1. 

Основната част от византийската керамика в Одесос е събрана при разкопките на 

Римските терми през 60-те и 70-те години на 20 век. Още няколко съда и фрагменти 

произхождат от спасителни разкопки в съвременния град. В момента Варненският 

археологически музей притежава една от най-богатите колекции от Средновизантийска и 

Късновизантийска керамика в България. 

През 2007 г. започват разкопките в местността „Палеокастро” в околностите на 

съвременния град Поморие. От началото на разкопките за сравнително кратко време е 

натрупано значително количество византийска керамика. 

Класификацията на керамиката от Одесос и Анхиало следва утвърдените системи за 

класификация на керамиката в Константинопол и Черноморието. В Одесос се 

разграничават единадесет класа глазирани изделия с обща хронология IX – XIII век. 

Вносът в Анхиало е по-слабо диверсифициран, тъй като включва седем класа глазирани 

изделия, датирани в по-кратък период – от XI до началото на XIII век. Керамиката от IX и 

X в. в Анхеола все още остава неясна, вероятно поради малкият мащаб на разкопките в 

„Палеокастро“, които обхващат само ограничена територия в околностите на 

средновековния град. 

 

14. Манолова-Войкова, М. Средновековна керамика от римския кастел Сексагинта 

Приста в Русе. – Известия на РИМ Русе, ХV, 270-285. Русе: Цанов Брос ЕООД, 2012. ISSN 

1313-7336. 

В началото на VIIв. римската крепост Sexsaginta Prista е изоставен. През следващите 

векове историята на селището остава неясна. Името му не присъства в никакви писмени 

източници до последните десетилетия на XIV в. Единственият източник на информация за 

обитаването на района е керамиката, както и четири монети, които са открити в силно 

нарушени пластове. Византийските анонимни фолиси от класове A1 и B очертават само 

кратък период от хронологията на селището. По-изчерпателни данни предоставя керамика. 

В съответствие със своите технологични характеристики и видове украси, 

средновековната керамика от Sexsaginta Prista се класифицира в 6 групи. Първият включва 

съдове от X век, които са направени от каолинова глина на ръчно задвижвано грънчарско 

колело. Втора група включва съдове, изработени от червена глина на ръчно задвижвано 

грънчарско колело. Те имат песъчлива текстура и врязана украса. Такива съдове 

принадлежат към добре проучен тип, широко разпространен в североизточните български 

земи през X – XI в. Гърнетата от третата група са изработени по същата технология от 

слюдена червена глина. Тяхната специфична украса може да се свърже с някои номадски 

влияния, проникнали в местната култура в края на X и началото на XI век. Следващите две 
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групи доказват номадското обитаване на крепостта в края на X и XI в. Само един фрагмент 

се класифицира в група IV. Изработен е на ръка от глина с много примеси. Няма съмнение, 

че котлите от група V принадлежат на печенеги, заселили се по това време в района на 

Долен Дунав. Само два фрагмента от сграфито купи от XIII – XIV в. са описани в 

последната група VI. Дали са попаднали тук случайно или не е въпрос, на който могат да 

отговорят само бъдещите разследвания. 

 

 

15. Манолова-Войкова, М. Рисувана с червена ангоба керамика от Преслав. In: Studia 

Archaeologica Universitatis Serdicensis Suppl. V (2010). Stephanos Archaeologicos in honorem 

Professoris Stephcae Angelova. Велико Търново, Фабер, 2010, 587-591. 

В статията за първи път е представена една рядка керамична група от Велики 

Преслав. Съдовете са изработени на крачно грънчарско колело от глина със слюдести 

примеси. Типичните форми са малки кани, стомни и съдове с чучур. Декоративните 

мотиви са семпли – прави или вълнообразни линии, точки, венчелистчета и др. Рисуват се 

след изпичане с четка с различна дебелина с червена ангоба. Цветовете на ангобната боя са 

в различни нюанси на червеното, понякога в комбинация с кафяво или бяло. Досега 

керамика с червена рисунка е известна предимно от Велики Преслав. Подобни фрагменти 

са регистрирани при разкопките на Владетелската църква в ями с монети от началото и 

първата половина на XIII в. 

 

16. Манолова-Войкова, М. За характера на керамиката във Велики Преслав през ХІІІ в. – 

В: LAUREA in honorem Margaritae Vaklinova, книга ІІ. София, 2009, 207-218. ISBN 

9789549239522. 

Провежданите през последните години разкопки на Владетелската църква в 

Дворцовия център на Велики Преслав и свързаните с нея терени, дават възможност да се 

хвърли нова светлина върху проблема за характера на керамичния комплекс от първата 

половина на ХІІІ в. В периода от 2004 до 2008 г., в рамките на занаятчийския квартал, 

възникнал около руините на църквата през ХІІ – ХІІІ в., бяха открити 107 сметни ями с 

изобилен керамичен материал. В много от тях са попаднали монети, които се определят от 

началото до средата на ХІІІ в. и могат да се приемат като term. post quem за депонирането 

им. Дори да допуснем, че монетите са били в обращение и в по-късен период, то горната 

хронологическа граница на затворените комплекси не би могла да надхвърли 70-те години 

на ХІІІ в., когато живота тук замира в следствие на похода организиран от Михаил Глава 

Тарханиот.  

Анализът на керамичния материал от сигурно датираните в първата половина на ХІІІ 

в. затворени комплекси, дава възможност да се направят някои важни изводи относно 

характера на местно производство и внос. Категорично можем да твърдим, че през 

интересуващия ни периода в рамките на селището се произвеждат основни категории 

битова керамика. Безспорно доказателство за това са описаните деформирани съдове и 

производствен брак – гърнета, чаши, стомни и кани. Логично е да се предположи, че 

цялата кухненска керамика, както и голяма част от трапезната са продукт на местни 
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работилници. Стремежът на обитателите на Преслав от тринадесетия век към по-висок 

жизнен стандарт е демонстриран от разнообразен внос на глазирани съдове. Наличието на 

импорт от Търново, Месемврия и византийски центрове, може да се разглежда като 

надежден показател за търговските контакти, които селището поддържа през този период с 

околния свят. 

 

17. Манолова-Войкова, М. Нови данни за керамичното производство на Следстоличен 

Преслав. – В: Иванка Акрабова-Жандова In memoriam. София, 2009, 213-221. Национален 

Археологически Институт с музей – БАН. ISBN 978-954-92395-8-4. 

Проучването се основава на резултатите от археологически проучвания на 

Владетелската църква във Велики Преслав през периода 2001 – 2006 г. В хода на 

разкопките са открити някои безспорни доказателства за местното керамично 

производство: една пещ, вероятно използвана за топене на стъкло или глазури; пещ за 

керамика; стотици деформирани фрагменти и отпадъци; незавършени продукти; трикраки 

поставки за изпичане на глазирани съдове и др. Редица ями перфорират терена около 

църквата. В някои от тях са акумулирани керамични отпадъци и монети от XI – XIII в. и 

дават възможност за уточняване на хронологията на керамичното производство в 

някогашната столица. 

Местното производство включва кухненски и трапезни съдове с разнообразна 

декорация. Те са изработени на крачно грънчарско колело от слюдена глина, понякога с 

малки варовикови и кварцови зърна. 

В групата на обикновената керамика без специална украса са отличени три типа 

стомни или кани. Към първата се отнасят кани със стройно вретеновидно тяло без дръжка. 

Максималният диаметър на тялото е в средата му. Някои кани от този тип са открити в 

запълването на ями заедно с монети от XI в. Вторият тип е представен от яйцевидни 

стомни с максимален диаметър на тялото в долната част. Това е най-многобройната група, 

разпространена в културния пласт с обща датировка XII – XIV в., както и в ями, датирани с 

монети през XIII в. Стомните от третия тип имат биконична форма и максимален диаметър 

на тялото в средната му част. Такива съдове са документирани в ями с монети от първата 

половина и средата на XIII в. 

Производството на неглазирани трапезни изделия се потвърждава от някои находки 

от деформирани кани, чаши и лампи. Повечето от тях са датирани по аналогии или чрез 

монети в ями в рамките на XIII в.. Един от най-интересните съдове, открит в яма с монета 

от ХІІІ в., представлява елегантна кана със сферично тяло и изящно изработена украса от 

фини врязвания и излъскани ивици. 

До момента разполагаме с оскъдни данни за производството на глазирани изделия. 

Срещат се фрагменти от малки стомни, чаши и кани, покрити с нехомогенна маслинено-

зелена, кафяво-зелена или жълто-зелена глазура.  

Производството на сграфито се доказва чрез някои находки от трикраки поставки и 

фрагменти от недовършени съдове. Макар и малко, те със сигурност показват, че през XIII 

в. или в началото на XIV в. на територията на бившия Владетелски център функционира 

работилница за художествена керамика. 
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18. Манолова-Войкова, М., Костова, К., Дражева, Ц. Средновековна керамика от 

крепостта при с. Дебелт. – В: Д. Момчилов (ред.) Хемимонт и Тракия VІІ – ХІV в. T. 1. 

Варна, 2007, 164-176. ISBN 978-954-15-0170-2. 

Керамичният комплекс на средновековната крепост при с. Дебелт обхваща всички 

основни категории, характерни за византийската градска култура от периода XI – XIV век. 

Сред материалите се отличават малък брой съдове изработени на ръчно задвижвано 

грънчарско колело, които могат да се приемат за по-ранни от началото на 11 век. 

Оскъдното им количество и силно фрагментираното им състояние затрудняват 

категоричната класификация на находките. 

Голяма част от керамичния комплекс се състои от глазирани трапезни съдове. 

Тяхната хронология се отнася към периода от XI до средата на XIV век. Повечето от тях 

дават достоверно свидетелство за широките търговски контакти, които селището е 

поддържало с големите византийски градове, най-вероятно чрез посредничеството на 

пазара в Константинопол. Няма керамика, която би могла да се отнесе към времето след 

края на XIV в. 

 

19. Манолова-Войкова, М. За произхода на червеноангобираната керамика в българските 

земи от ХІ–ХІІ в. В: Българските земи през Средновековието (VІІ–ХVІІ в.). Международна 

конференция в чест на 70-годишнината на проф. Александър Кузев. Варна 12-14 

септември 2002 г. Acta Musei Varnaensis III – 2. Варна 2005, 217-224. ISBN 954-427-667-X. 

Статията разглежда един вид съдове, които заемат значително място в керамичния 

комплекс от XI и XII в. предимно в Южна България, но засега са по-малко известни в 

археологическата литература. Тяхна отличителна черта е покритието на повърхността с 

червена ангоба, често допълнително излъскана и съчетана с допълнителна врязана украса 

или орнаменти нанесени със слюдеста ангоба. Най-големи количества червеноангобирана 

керамика са известни от обекти в днешна Южна България и се откриват в стратиграфски 

пластове от втората половина на XI и XII век. Керамиката с червена ангоба не може да 

бъде генетично обвързана нито със старобългарската, нито с късноантичната и 

ранновизантийската грънчарска традиция. Като цяло тя е напълно чужда на балканското 

керамично производство. В същото време, някои форми, както и начинът на украса имат 

много близки паралели в керамиката на средновековен Кавказ. Това води до извода, че 

изворът на декоративната техника трябва да се търси далеч на изток. Едно от възможните 

обяснения за нейната поява в българските земи през XI и XII в. е свързана с притока на 

ново население от района на Кавказ. Доказателство за сериозни демографски промени в 

южните български земи през XI и XII в. се среща в документалните извори, които 

коментират насилственото преселване на павликяни от Мала Азия и Кавказ в Тракия. 

 

20. Костова, К., Манолова-Войкова, М. Средновековна керамика от Ахтопол. – Известия 

на музеите от Югоизточна България ХХІ. Бургас 2005, 101-113. ISSN 0204-403Х. 

 

В статията за пръв път обръща целенасочено внимание към средновековния пласт на 

Ахтопол и в частност към неговата керамика. Публикуваните материали произхождат от 

спасителни проучвания, проведени през лятото на 2000 в частен имот на ул. “Черно море” 
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№ 24, намиращ се на територията на късноантичната и средновековна крепост на Ахтопол. 

В анализа са включени находки с обща датировка от XI до XIV в., подразделени в две 

големи категории: кухненска керамика и трапезна глазирана и неглазирана. В керамичния 

комплекс се наблюдава ясно изразен вносен сегмент на византийски стоки. За връзките на 

селището с вътрешността на Тракия са показателни единичните находки на 

червеноангобирана керамика и съдове със слюдесто покритие.  

 

21. Ваклинова, М., Щерева, И., Горянова, С., Манолова-Войкова, М., Димитров,  П. 

Владетелската църква във Велики Преслав. – Археология 2003, XLIV, 4, 30-41. ISSN 0324-

1203. 

Статията представя предварителните резултати от проучванията на Владетелската 

църква във Велики Преслав. Храмът е трикорабна, триапсидна базилика с дължина 47,50 м 

и ширина 21,10 м. Установени са два строителни периода. Интервалът между тях не е 

изяснен, но и двата принадлежат на ранното средновековие. Първият хипотетично може да 

се свърже с строителството на монументални църковни сгради във втората половина на IX 

в. от времето на княз Борис-Михаил. През първия строителен период храмът включва 

конструкция без външен притвор (екзонартекс). През втория период е построено външното 

преддверие, като неговите стени частично застъпват цокъла на западната стена на 

притвора. Той е триделен, с оформени от север и юг две почти квадратни помещения, 

които може би са основи на кули на фасадата на сградата. 

Внушителните размери на сградата, изисканото строителство и декорация, мястото 

на което е разположена в общото градоустройство на столицата, показват нейното особено 

значение и пряката ѝ връзка с владетелския двор на Велики Преслав. 

 

22. Манолова-Войкова, М. Към въпроса за търговските връзки между византийски и 

български селища и градски центрове (VІІІ–ХІІ в.). В: Н. Неделчев, В. Бонева (ред.) 

История, общество, религия. Шумен 2003, 99-106. ISBN 954-577-151-8. 

Статията е опит да се приведат повече аргументи за търговските контакти между 

българските земи и големите византийски центрове в периода VIII – XII век. След 

сравнителни анализи между различни керамични комплекси, произхождащи от повече от 

25 археологически обекта на територията на България, се определят две големи групи 

вносни изделия – византийска бяла керамика и сграфито керамика. Те твърдо доказват 

търговските контакти с 3 византийски производствени центъра – Константинопол, Коринт 

и Трапезунд. 
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23. Манолова-Войкова, М. Ранна сграфито керамика от Варна. – Известия на Народния 

музей Варна 34-35(49-50) 1998-1999. Варна, 2003, 208-225. ISSN 0324-0533. 

Археологическият музей на Варна притежава една от най-богатите и разнообразни 

колекции от ранна сграфито керамика в България. По-голямата част от находките 

произхождат от проучванията на Римските терми във Варна, проведени през 60-те години 

на миналия век. За съжаление лошата запазеност на материала създава известни трудности 

и възпрепятства до голяма степен детайлния анализ на формите на съдовете. Ето защо 

акцентът в статията е поставен върху декорацията на съдовете. 

Находките от Варна са разгледани в контекста на общата класификация на 

византийската глазирана керамика. Посочените близки паралели и аналогии доказват 

наличието на четири големи класа във Варна: „Fine Sgraffito Ware ”, „Painted Fine 

Sgraffito”, „Incised Sgraffito ” и „Champleve Ware”. Дефинирани са и декоративни стилове 

като: „фин стил“, „спирален стил“, „развит стил“ и „свободен стил“ и на базата на 

паралели би могло да се предположи, че част от сграфито керамиката във Варна е внос от 

работилниците в Коринт, чието масово производство започва след първата четвърт на XII 

в. Останалата част от колекцията на Варна представлява търговски внос от все още 

неидентифицирани занаятчийски центрове. 

 

 

 

СТУДИИ 

(показател Г9) 

24. Manolova-Voykova, M., Lazarenko, I. Data for Dating the Construction of the Main 

Fortification Wall of Petrich Kale. In: Varbin Varbinov and Nikola Rusev (eds.). Coin Hoards in 

Southeastern Europe (1
st
 – 6

th
 century AD). Procceedings of the Rousse Regional Museum of 

History, volume 24. Rousse 2021, 345-388. TS Group Ltd. ISSN 1311-0942. 

Студията анализира последните стратиграфски и нумизматични данни от 

проучванията на крепост „Петрич кале“ и преразглежда хронологията на изграждане на 

фортификацията. 

Крепостта „Петрич кале“ се намира в северозападния край на Авренското плато, 

върху отвесен скален нос над с. Разделна, Белославско. Разкопките започват в началото на 

60-те години на миналия век, когато е разкрита част от вътрешната крепостна стена и 

централната порта. Разчистена е голяма, дъговидно извита щерна, която на север достига 

до таен проход – стълба, спускащ се под наклон към основата на скалата. Резултатите от 

тези първи теренни проучвания дават основание на редица автори да датират крепостта в 

V–VI в. 

Стратиграфските проучвания от последните години разширяват хронологическия 

обхват на крепостта и категорично доказват, че тя е обитавана през късноримския и 
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ранновизантийския период (ІІІ–VІ в.), както и през средновековието (Х – средата на ХV 

в.). За уточняването на времето, в което е изградена фортификацията допринасят 

разкопките на кула № 1 (южната кула) през 2018 г. и 2019 г.  

Стратиграфските пластове в двете части от кулата – източна и западна – показват 

използването им в различни периоди. Източните помещения са функционирали по 

предназначение през ХІІІ–ХІV в., до разрушаването на крепостта през 40-те години на ХV 

в. Проучванията в западното помещение на кулата поставят под съмнение използването му 

през средновековието. За разлика от източната част, тук е установен тънък 

късносредновековен слой, смесен с хумусна пръст. Непосредствено под него започва пласт 

с деструкции, съставен от хоросан, квадри, ломени камъни и отломки от стените, достигащ 

височина над 3 м. Единствените находки в него, които дават възможност да се установи 

времето, в което е станало срутването на кулата са фрагменти от стъклени съдове, две 

червенолакови паници и две лампи, които биха могли да се датират в ІІІ в. В същия 

контекст, около един голям рухнал сегмент от зидарията са открити повечето монети от 

съкровището. Може да се предположи, че в момента на срутването предметите и монетите 

са се намирали на втория етаж на кулата. 

Всичките 42 монети могат да се разделят на гръцки императорски монети и римски 

императорски монети. Първите са бронзови от V и IV номинал, отсечени в 

долномизийските и тракийските градове Марцианополис, Одесос, Томис, Анхиало и 

Месамбрия за императорите Септимий Сеевер (193–211), Каракала (198–217), Макрин 

(217–218), Елагабал (218–222), Север Александър (222–235), Максимин I Тракиец (235–

238), Гордиан III (238–244) и Филип I Араб (244–249) и за членове на техните семейства. 

Вторите са сребъни денари на императорите Веспасиян (69–79), Антонин (наречен 

Каракала) като цезар (195–198) и Север Александър (222–235), и билонови антониниани на 

Галиен (253–268) и Клавдий II Готски (268–270).  

Намерените досега монети, очертават обитаването на скалния зъбер през римската 

епоха в два периода – средата/третата четвърт на III в. и края на IV в. – самота начало на V 

в. 

 

 

25. Манолова-Войкова, М. Средновековната керамика на Терма. – В: Д. Момчилов (ред.), 

Aquae Calidae І. Бургас, 2021, 262-305. ISBN 978-619-91678-4-7.  

Студията представя средновековната керамика, открита по време на разкопките на 

Терма през периода 2008 – 2016 г. Анализът е направен след пълен преглед на 

инвентираните по време на разкопките съдове и депата с масов керамичен материал. 

Основен критерий при подбора на илюстрираните в каталога образци е наличието на 

съхранени формални или декоративни белези, които дават съществена информация за типа 

или произхода на фрагментите. Така представителната извадка е ограничена до 144 цели 
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съдове и фрагменти, които са представени в графични табла. За улеснение, номерацията в 

таблата дублира каталожния ред. 

Направеният анализ на добитата до момента керамика от средновековния пласт на 

Терма показва изключително разнообразие на трапезни и кухненски съдове. Установени са 

24 категории, измежду които 2 групи кухненска керамика, 18 трапезни типа и 3 типа 

амфори. Впечатление прави дисбаланса между местно произведените продукти и 

търговския внос. Към настоящия момент в Терма не са открити неопровержими 

доказателства за грънчарско производство, но е логично е да се предположи, че 

кухненската керамика и няколко трапезни типа са изработени в околностите на Терма или 

в близки селища по черноморското крайбрежие. Основната част от трапезната керамика е 

внос от производствени центрове в Константинопол, Егейска Тракия и Гърция. Нейното 

значително количество и разнообразие без съмнение са следствие от интензивен търговски 

обмен, които селището е поддържало с византийската столица и градовете във 

вътрешността на Тракия.  

Хронологията на находките се съсредоточава в периода от втората половина на ХІ до 

началото на ХІІІ в. и потвърждава първоначалните наблюдения за разрастването на града в 

края на ХІ в. Същевременно обаче, керамиката дава повод за преразглеждане на 

изказаните вече теории относно края на живота в средновековна Терма. По време на 

проучванията след 2008 г., в различни сектори от крепостта са установени следи от 

масиран пожар, който специалистите обясняват с унищожаването на града от латинския 

император Хенри Фландърски при наказателната му акция в Тракия през 1206 г. Въпреки 

това, според керамиката, живота в селището явно не е прекратен. Наличието на 

представителните византийски типове „Zeuxippus“ и “Elaborate Incised Ware” показват, че 

града се обитава и вероятно поддържа регулярните си търговски контакти поне до втората 

половина на ХІІІ в. Направеното предположение, макар и индиректно се подкрепя от 

историческите извори. Анри дьо Валансиен споменава, че дори и след нанесените през 

1206 г. поражения, Терма все още представлява интерес за ломбардците и те настояват 

пред императора да я получат. Доколко те се ангажират с възстановяването на града остава 

неясно. Със сигурност може да се твърди само, че през първите десетилетия на ХІІІ в. 

селището продължава да съществува.  

 

 

26. Manolova-Voykova, M., Dimitrov, P., Kostadinova-Avramova, M. Thermomagnetic 

analysis of medieval pottery from Veliki Preslav. Part II. В: Приноси към българската 

археология, т. Х. София, 2020, НАИМ-БАН, 151-175. ISSN 1310-7976 (print), ISBN 2603-

3410 (online). 

Студията се явява втора и заключителна публикация, завършваща началния етап в 

изучаването на един неизвестен технологичен параметър на средновековното грънчарство 
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– температурите на опалване за различни функционално-технологични групи съдове. През 

2016 г., в рамките на проект на Лабораторията по палеомагнетизъм към Секция „Земен 

магнетизъм“ при НИГГГ – БАН, бяха определени характерните температурни диапазони 

на 15 от регистрираните при разкопките на обект „Владетелска църква“ във Велики 

Преслав групи битова керамика. През 2019 г. това бе направено и за още 18 керамични 

групи, представени от 22 образци (с лабораторни номера VP30 – VP51). 

Основната част от предоставените за археометрични изследвания образци са от 

проучванията на обект „Владетелска църква“ в Дворцовия център на Велики Преслав. 

Подбраните находки са открити в стратиграфски пластове, които покриват широк 

хронологически диапазон – от първата половина на X до средата на XIII век и представят 

три от четирите основни исторически периода от живота на втората българска столица:  

Столичен (893 – 971 г.); Ранен следстоличен (971 – 1040/50 г.); Късен следстоличен (краят 

на XII – XIII век). Към изследването са привлечени три фрагмента от белоглинени 

декоративни плочки от проучваните в миналото производствени комплекси в местността 

„Селище“ и „Под манастира“ (VP47, VP48, VP49).  

Съпоставянето на данните на функционално еднотипни съдове от различните 

хронологически серии, очертава следните тенденции в развитието на производството през 

периода Х – ХIII в. 

През Х и ХI кухненските съдове са изпичани при температури между 730 и 930 °С . 

През ХIII в. тези рамки значително се стесняват и се вписват в диапазона от 750 до 890 °С. 

Обобщените данни от термомагнитните анализи налагат извода, че през целия 

изследван период на Велики Преслав (Х – ХIII в.), трапезната керамика се изпича при 

значително по-високи температури отколкото кухненската и амбалажната. Отбелязаните за 

Х в. температурни стойности за трапезните форми са от 910 до 950 °С. Изключение правят 

представителните находки на белоглинени рисувани съдове, които са опалвани при 1100 

°С. Високи температури (950 °С) са отчетени и за вносните белоглинени образци. В 

Ранния следстоличен период не се забелязват съществени промени в постиганите 

температурни величини, които са между 890 и 950 °С. Изключително голямото количество 

керамика от Късния следстоличен период, с разнообразни ангобни и глазурни украси и 

разнороден произход е причина и за по-широките интервали, в които се вписват 

установените температурни стойности. Така например ангобираната и глазираната 

керамика без допълнителна украса е изпичана при температури от 790 до 950 °С. 

Различните типове сграфито се вместват в рамките от 830 до 990 °С. Съвсем очаквано, 

най-високата отчетена температура на изпичане е регистрирана за вносните фаянсови 

съдове (1100 °С.) 

Последната функционална група – амбалажната керамика показва следното развитие. 

Амфорите от Х и ХI в. са изпичани при температури от 790 до 850 °С. По-съществени 

разлики се забелязват за образците от амфори и делви от ХII – ХIII в., опалени при 

температури 830 до 950 °С. 
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27. Христов, И., Манолова-Войкова, М., Попова, М., Ангелов, Т., Велковски, К. 

Археологически проучвания на остров Св. Тома и неговата акватория. – Известия на НИМ, 

том. ХХХІ. София: Уникарт, 2019, 97-150. ISSN 1311-5219. 

Комплексните изследвания на различни специалисти доказват, че остров Св. Тома в 

миналото е бил полуостров. Доказателство за това е ясно очертаващия се широк риф, 

който свързва материка със сегашния малък черноморски остров. Тук трябва да се вземе 

под внимание факта, че всички залети структури в крайбрежната зона на провинция 

Хемимонт от периода V ‒ VІІ век се намират на дълбочина от 0,50 до 1,40 м. Тези 

предварително оповестени изчисления са индикация за коренно различна брегова ивица в 

древността от сегашната, както и на сравнително по-голяма сухоземна територия на 

обектите от Късната Античност в това число и изследвания остров.  

Наличието на “ранен” културен пласт регистриран на западния склон на острова 

повдига редица въпроси свързани с присъствието по морските носове и полуострови в 

Западния Понт на ранните траки. В профила на западния бряг на определено ниско ниво 

приблизително равно и на морското са открити десетки фрагменти от керамични съдове 

правени на ръка характерни за ранножелязната епоха. Тук паралелите с подобни предмети 

от гледна точка на хронологията са с материали открити на нос Акра при гр. Черноморец е 

вътрешността на Несебър. От съществено значение е и факта, че в плитките части до 1,5 м 

в западния край на рифа са открити множество каменни блокове, които можем да 

интерпретираме хипотетично като части от стена преграждаща от запад достъпната в 

миналото страна на острова.  

Що се отнася до християнският храм на остров Св. Тома, той сполучливо се вписва в 

категорията на извънградските манастири и самостоятелни църкви разположени по морски 

носове, неукрепени полуострови и удобни за акостиране заливи. Темата за извънградските 

църкви, параклиси и манастири е актуална за Средните векове – например църквата “Св. 

Парашкева” в района на Маслен нос, параклиса на морския бряг при кв. Сарафово на гр. 

Бургас, манастира Св. Йоан на едноименния остров, базиликата на остров Св. Кирик и 

Юлита, църквата на тераса над залива на съвременния къмпинг “Каваците” до Созопол, 

унищожената църква на нос Малката Агалина, eднокорабната църква при Вълчаново кале, 

базиликата в североизточното подножие на Вълчаново кале, църквата на нос Св. Яни при 

Ахтопол и др.  

Датирането на изграждането и функционирането на църквата, а оттам и на целия 

християнски комплекс, може да се извърши единствено по керамичния и стъклен 

материал, който се отнася към периода от края на XII до края на XVII век. Съдейки по 

някои преправки в южния зид на църквата и използването на различен по състав хоросан 

можем да направим извода, че църквата има няколко строителни периода. С голяма доза 

хипотетичност може да отнесем нейното построяване към края на XII век. Храмът 

съществува през целия XIII век. Изключително ограниченият брой фрагменти от XIV век 
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поставят въпроса за нейното функциониране през този период. Наличието на ограничено 

количество керамични съдове от ХV в. и най-вече откритото италианско стъкло дават 

основание да се предположи, че храма е възобновен и използван през ХV и ХVIІ в. 

Картираният комплекс, състоящ се от оградни зидове и жилищни и стопански помещения 

разположени в южната и западна част отговаря най-точно по своята планировка на 

термина манастир или скит. Скитът обикновено е затворен за посещения на външни лица. 

Дали скита (малък манастир) на острова е бил подчинен на големия манастир на остров 

Св. Иван край Созопол не може да се отговори еднозначно. Липсват данни за Св. Тома в 

запазените писмени данни. Твърде вероятно е светата обител на Св. Тома да е разрушена 

от казашките нашествия по западното черноморско крайбрежие в края на XVI и началото 

на XVII век.  

 

 

28. Манолова-Войкова, М., Димитров, П., Костадинова-Аврамова, М. Термомагнитно 

изследване на средновековна битова керамиката от Велики Преслав. Част І. В: Приноси 

към българската археология, ІХ. София, 2019, НАИМ-БАН, 57-79. ISSN 1310-7976 (print); 

ISBN 2603-3410 (online). 

В статията са представени резултатите от термомагнитния анализ на керамика от 

разкопките на Владетелската църква в Дворцовия център на Велики Преслав. Избраните 

образци са открити в стратиграфски пластове, които обхващат широк хронологически 

диапазон – от първата половина на X до средата на XIII в. Сред тях има фрагменти от 

кухненски съдове, трапезни съдове и амфори, изработени с ръчно или крачно грънчарско 

колело. Според различната им технология на изработка и украса те се разделят на 13 

групи. Трябва да се отбележи, че това изследване е част от първи (за България) опит за 

характеризиране на голяма и разнообразна колекция от керамични образци, съчетавайки 

археологически данни и резултати от термомагнитен анализ. Основната задача беше не 

само получаване на приблизителна представа за температурите на изпичане на различни 

групи керамични съдове от различни периоди, но и демонстриране и популяризиране на 

термомагнитния метод като лесен, ефективен и достатъчно прецизен. Използваната 

методология се основава на магнитно-минералогичните промени, протичащи при 

нагряване, които засягат съществено параметъра магнитна възприемчивост.  

Анализът на резултатите за всяка от изследваните групи води до следните изводи. 

През Х век грънчарското производство във Велики Преслав има богат асортимент, 

съобразен с високи технологични стандарти. Температурите на изпичане на кухненските 

съдове са между 730 – 930 °C със средно 818 ± 72 °C, докато тези на глазираните съдове са 

значително по-високи, варирайки от 890 до 950 °C със средно 922 ± 28 °C. Тези високи 

изисквания към качеството на керамичната продукция са пряко свързани с издигането на 

града като водещ икономически център на страната и последвалото бурно развитие на 

търговията и занаятите в него. 
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През X и XI в. керамиката изработена на ръчно задвижвано грънчарско колело, се 

изпича при температури между 730 °C и 950 °C. При по-високи температури, вариращи от 

790 °C до над 1000 °C, са били изпичани съдове, изработени на крачно грънчарско колело. 

Коренна промяна в грънчарството на Велики Преслав настъпва в началото на XIII в. 

Температурите от 750 – 790 °C са били достатъчни за изпичане на кухненски съдове през 

XII и XIII в. Репертоарът от форми е изключително богат, но техническото им изпълнение 

не винаги е било на високо ниво. По-високи температури се достигат в пещите при 

изпичане на глазирани съдове – съответно 790 – 910 °C и 830 – 970 °C. Производството на 

сграфито керамика, което започва в началото на XIII в., все още няма устойчиви стандарти 

и съдовете са изпичани при различни температури от 830 до 970 °C. 

Подобни температури са установени и за амфорите от разглежданите периоди (X – 

XI и XII – XIII в.) – между 790 °C и 850 °C. 

 

 

29. Манолова-Войкова, М. Средновековна керамика от крепостта Маркели до град 

Карнобат. – Известия на Бургаския музей, V. Бургас, 2015, 190–205. ISSN 0407-9477. 

Настоящата публикация въвежда в научен оборот част от средновековната керамика 

на Маркели от периода ХІ–ХІІІ в. Анализът се базира на представителна извадка от 115 

цели съдове и фрагменти, които произхождат от различни сектори на укрепителната 

система и Църковния комплекс, проучвани през периода 1982–2007 г. Всички те са 

описани в каталог и илюстрирани в графични таблици със съответния си каталожен номер. 

Подбраните образци представят основните разпространени в селището категории от 

кухненска, трапезна, тара и керамика със специално предназначение. Единственият 

трапезен клас, който отсъства от предложената схема е сграфито керамиката. 

Кухненската керамика е представена от гърнета източвани на крачно грънчарско 

колело с форми и украса, които намират близки успоредици сред керамичния комплекс на 

Североизточна Тракия от ХІ–ХІІ в. 

Сред откритата трапезна керамика се отличават неглазирани паници, стомни, кани, 

чаши и бъклици украсени чрез различни способи – врязване, излъскване или пластичен 

орнамент. Значителен е броят на находките покрити със слюдеста ангоба. Изключително 

разнообразна като форми и декорация е глазираната керамика. Червеноглинената 

глазирана керамика включва образци с монохромна глазура, рисувани съдове и блюда с 

“мраморизирани” украса. Византийският внос се илюстриран чрез единични фрагменти от 

полихромни чашки и множество находки, които по технологически и декоративни 

признаци се определят в класовете GWW IІІ и GWW IV. 

Тарата включва фрагменти от два типа широко разпространени византийски амфори 

с обща датировка от втората половина на Х до началото на ХІІ в. 

Като керамика със специално предназначение са описани три различни по форма и 

функционалност изделия от периода ХІ–ХІІІ в.: четири типа капаци, тегленици и високи 

конусовидни светилници с ажурни прорези. 


