карти), 28 табла с фотоси на амфори и амфорни фрагменти, данни за производсто,
пачати, графити и дипинти и други илюстрации; 34 таблици (11 с.) със статистически
данни по типове, произход и хронология.
Структурата на изследването е подходяща за постигане на поставените цели,
формулирани в увода (с. 2):
- „ да бъде събрана публикуваната и непубликувана амфорна тара от различните
селищата и крепости в диоцеза Тракия за изграждането на стройна систематизация и
типология.“
- „ изясняване на търговските контантки на диоцеза Тракия със съседните земи и
района на Средиземноморието.“
Задачи, макар и обявени заедно с целите, всъщност не са формулирани.
Вероятно представените след това шест групи, обединяващи серия от типове амфори,
обособени на териториален принцип, който съвпада с евентуалните производствени
центрове са анотация на планирания като задачи и осъществен анализ и класификация
на амфорите. Групите са: истро-понтийска, западносредиземноморска, източносредиземноморска, северноафриканска , локална (местно произведени амфори) и група,
наречена ,,разни“.
Посочени са и методите, използвани в изследването
В края на увода е представена информация за принципите при подреждането и
обозначаване на типовете, подреждането на конкретните примери, принципите на
описанието им и пр. залегнали при класификацията на материала и изработването на
каталога (с. 4-5). Коректно е представена информация за използвани данни от
предходни проучвания, както и информация за обекти, за които докторантът не е
получил достъп до археологичеките материали.
Първата глава „Състояние на проучванията за амфорната тара през късната
античност в диоцеза Тракия”, с. 7-18, създава необходимата информацианна база за
изследване на конкретния материал. Всъщност, историографският преглед надхвърля
обзора на литературата, свързана тясно регионално с проблематиката. Направен е обзор
на изследванията върху амфорите от визирания в тезата период в литературата, изобщо,
от втората половина ХХ век до последните години, с оглед проследяване на развитието
на идеите за типология и класификация на амфорния материал от Средзимноморския

басейн. Тук докторантът показва добрата си осведоменост в тази област. Стегнато, с
коректни критични бележки, е направен един полезен преглед на състоянието на
изследванията в тази специфична проблематика в българската археология. Обособени
са три условни периода в развитието на изследваниата по темата у нас, като са
анализирани и най-новите публикации. Систематизирана е информацията за развитието
на изследванията в Румъния, Гърция, Турция, останалите страни от Черноморския
басейн и изследванията по проблематиката за Кипър и Източното Средиземноморие.
Втора глава „Систематизиране и типология на амфорната тара в диоцеза
Тракия (IV – първа половина на VII век)“, с. 19-113, се явява ядро на работата. Тук се
съдържат съществена част от основните приноси на изследването. Предложена е
отворена, работна типология. Амфорите са класифицирани в 48 основни типа, с
разграничени, където данните обуславят, един или повече варианти, представени по
един и същ начин, описан в увода. Типовете са представени последователно в
обособените в увода пет регионални групи.
Описанието на амфорите е направено като се представят типологията
(характеристика на формата на съда) технологичните данни (глина, примес, ангоба) и
декорацията. Отбелязано е наличието на дипинти и графити. Представени са данни за
средните размери, характерни за типа. Полезен елемент за представянето на типа е
представеното каре с графично изображение на амфората в началото, под номерацията
на описвания тип, и най-общи данни за разпространението му. Тези данни са развити в
приложените в „Илюстративната“ част 48 табла с карти за разпространението на
екземпляри от типа в обекти от изследвания регион. Особено важно е, че обособените
типове са синхронизирани с използваните към момента типове и термини в
българскатата и чужда специализирана литература, което я прави конвертируема и
приложима за изследване на археологически материали от различни части на
изучаваната територия и извън нея.
Следва описание, в което са разграничени евентуални варианти, обвързано с
произхода (по обекти) на конкретните артефакти. След това са коментирани данните за
произход, разпространение и съдържание на амфорите от типа, и накрая, данните и
основанията за датиране. С тези части от текста на ІІ глава са обвързани данните в
каталога и таблиците със статистически данни в Илюстративната част.

На същите принципи е основано и представянето на разграничените три типа
капаци.
Тази константна структура на представянето на типовете и вариантите,
обвързана с качествени графични (а за някои и фото-) изображения на всеки каталожен
номер, създават възможност за лесно проследяване на логиката на изследването и
възприемане на предложените идеи.
В глава трета „Амфорната тара като източник за търговските и икономически
контакти на диоцеза Тракия със съседните райони и земите на Средиземноморския
басейн“, на базата на наблюденията за алгоритъма на регистриране на представителите
на типовете в отделните обекти, статисическото им присъствие, включително и по
периоди, и данни за производствени центрове, са систематизирани идеи за
характеристиките на икономическите връзки на изследвания географски регион и
предполаганиите типове стоки, които са транспортирани. Тези наблюдения са
обобщени в четири таблици за основните четири гупи амфори (с. 390-392). Направени
са някои изводи за доловими различия по отношения на преобладаващи в отделните
типове амфори и съответно приоритет на връзки с Източното Средиземноморие или
Северна Африка и характерните групи стоки. Направен е анализ на данните и по
провинции, което дъпълва общата характеристика на амфорите като извор за
наблюдения от икономически характер. Докторантът отчита и обстоятелството, че
степента на проученост, по места и общо по провинци, има значение за нивото на
документиране на даден тип и следващите от това изводи за присъствието и тежестта
му в общата картина на икономическите връзки.
Бих коментирал интерпретацията на въпроса за съдържанието на амфорите от
тип ХVІІ „Най-разпространеният тип амфори на територията на днешните български
земи“ (с. 57), за който в гл. ІІІ са систематизирани данните за изключително обемното
им документиране за целия период от ІV - до първата половина на VІІ век (срв. с. 62 и
118, 120 и пр.). В §. Произход, разпространение и съдържание във ІІ глава за този тип
не е посочено дали има данни или предположения за съдържанието на тези амфори (с.
62). При анализа по провинции, за Малка Скития е съобщено, че в големите градски
центрове „През VІ век същите (по-горе зехтин и рибен сос) достигат основно чрез
амфорите типове ХVІ и ХVІІ. Значителното присъствие на амфори от тип ХVІІ в

крепостите с чисто военно присъствие може да се обясни с редовните доставки за
войсковите части.“ (с.125). Тук не е посочен източник на информацията, че с този тип
амфори са транспортирани зехтин и рибен сос. При синтеза на данните от провинция
Родопа е съобщено, че „Преобладават амфорите с източносредиземноморски произход
– типове ХVІ и ХVІІ, в които е внасяно вино и зехтин.“ (с. 131), също без посочване на
изследване, от което произтича тази информация. В обобщителната таблица за тип ХVІІ
(с. 391), в колонката за съдържание срещу тип ХVІІ е посочено „зехтин, вторично –
вино ?“ В тези таблици по принцип не са посочени литературни източници. Следва да
се подчертае, че в специализираните изследвания на амфорната тара е обърнато
внимание, че след транспортиране на някои видове стоки като зехтин, риба и рибни
продукти, е съмнително че може амфорите да бъдат използани вторично за пренос на
стоки като виното по понятни причини. Друго обстоятелство също буди въпроси и
възражения. Амфорите от тип ХVІ са с много големи параметри, което поставя въпроса
за огромните количества зехтин – скъпа стока, които излиза, че вероятно надхвърлят
обемите вино, пренасяни с други амфори. Въпросът с литературните източници за
определяне или предполагане на съдържанието, особено при добре засвидетелствани
типове амфори, не е за подценяване.
Бих препоръчал, при подготовката за публикация на изследването, да се обърне
внимание на интепретацията на данните за съдържанието, не само за тип ХVІІ, защото
този въпрос е от първостепенно значение за използването на амфорите като
изключетелно важен източник за заключения за икономическата история на даден
център, регион и пр.
В края на главата са систематизирани данните за производство на амфори от
изследвания регион, с уговорката, че данните за това „засега са косвени“.
В краткото заключение ( с. 137-139) докторантът е синтезирал обективно
основните резултатите от своето изследване.
Изложението е стегнато, с добро познаване и употреба на професионалната
терминология. С изключение на дребни „грапавини“ в езиково отношение, работата е
написана на четим език.

Следва да се подчертае, че както в структурно и съдържателно, така и в стилно
отношение, дисертацията е претърпяла положителни корекции и промени след
направените при вътрешното обсъждане бележки и препоръки.
С оглед на качествата на дисертацията, съдържаща приноси, както в областта на
систематизирането на информацията за конкретния амфорен материал от България и
извън нея, така и по отношение на типологията и хронологията, на наблюденията с
исторически проекции, считам, че своевременното публикуване на тезата на Николай
Русев, след необходимото преработване, би било актуално и полезно за изследователите
в и извън България.
Авторефератът и автосправката отразяват коректно съдържанието и основните
постижения на автора в дисертацията.
Николай Русев е автор на осем научни публикации в национални и международни
периодични издания и един авторитетен международен научен форум. Всички те са
пряко свързани с темата на дисертацията.
В заключние, незивисимо от направените бележки, като имам пред вид цялостните
качества на дисертационния труд на Николай Руменов Русев, заявявам пред
уважаемото жури, че рецензираната теза притежава високи научни достойнства и
отговаря на изискванията да й бъде присъдена образователната и научна степен
„Доктор” и ще гласувам убедено за това.
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