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 Изложението е разделено на пет глави, посветени на ясно формулирани 

базисни проблеми на монетосеченето на Аполония Понтика: 

Глава I. Аполония и аполонийското монетосечене – извори и 

историография. Състояние на проучванията (с. 17-38);  

Глава II. Домонетни форми на пари от района на Аполония Понтика. 

Типология. Интерпретация. Теглови стандарти. Хронология. (с. 39-69); 

Глава III. Автономни аполонийски монети. Типология. Тегловни 

стандарти. Хронология. (с. 70-168); 

Глава IV. Други (с. 169-193); 

Глава V. Циркулация на аполонийските монети (с. 194-208) 

 Съвсем разбираемо, петте глави не са равнопоставени по отношение на 

обема и основната тежест пада върху третата глава, която обхваща почти 100 

страници и анализира автономните аполонийски монети, техните теглови 

стандарти, хронология и контрамарки; предложена е типология, която най-

вероятно не е единствено възможната, но пък е логично обоснована и защитена 

включително с терминологични уточнения (с. 70). При иконографските 

описания в повечето случаи са следвани традиционно наложилите се 

интерпретации на образите, някои от които изглежда ще претърпят ревизия; 

демонстрирана е готовност и подготвеност да се предлагат алтернативни 

работещи решения на дискусионни въпроси, които ще онагледя само с един от 

иначе многобройните примери (с. 82). 

„Библиография“-та обхваща повече от 30 страници и определено може да 

се каже, че с цитираните заглавия наистина е работено, което е дало възможност 

на докторантката да оформи свои виждания както по важни, но и по маловажни 

въпроси. Дискутираните проблеми тя познава не само кабинетно, а и на терен 

автопсично, тъй като дълги години работи в екипа на доц. Кръстина 

Панайотова, който проучва антична Аполония. 

 Каталожната част се състои от „Въведение“ (с. 1-3), „Каталог“ (с. 4-601), 

„Приложение I. (Списък на единичните находки)“ и „Приложение II. (Списък на 

колективните находки)“, като е прекрасно онагледена с 13 фигури, включени в 

частта „Илюстрации“, 11 броя „Таблици“ и 9 географски „Карти“. Включените в 

каталога артефакти са преобладаващо непубликувани (според дисертантката 

непубликувани са 84 % от каталожните номера, които се съхраняват в 10 музея 

(виж Автореферат, с. 45). Прави впечатление оформлението на каталога, което 

съществено се отклонява от общоналожения модел за този елемент от 

нумизматичните изследвания. Склонна съм да настоявам за по-рационално 




