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Глава ІІ представя изготвената от автора нова класификационна схема на 
амфорната тара от диоцеза Тракия. Тя съдържа общо 48 типа, редица от които с 
множество варианти (до 14!), а някои от последните – и с подварианти (до 7!). В 
основата на класификацията стоят лично обработени и за пръв път въведени в научно 
обръщение от докторанта амфори и цели амфорни коплекси (общо 567 екземпляра) от 
редица знакови обекти в пределите на диоцеза Тракия, принадлежащи към различни 
селищни категории – Димум, Тримамиум, Сексагинта Приста, Дуросторум, Залдапа, 
Абритус, Ковачевско кале, Марцианопол, Одесос, нос Св. Атанас, Анхиало, Аполония, 
Урдовиза, Августа Траяна, Перперикон и др. В пълен размер е използвана и цялата 
надлежно публикувана досега амфорна тара от разглежданата територия. 
Обособяването на всеки от типовете е подчинено на обективни общоприети критерии, а 
тяхното описание стриктно следва умело избран и логичен алгоритъм. Считам за по-
коректно обаче подразделите, озаглавени „Съдържание”, да бъде преименувани на 
„Предназначение”. Идентифицираните типове с техните варианти и подварианти са 
включени в 6 големи групи, разграничени на териториален принцип, съобразно 
географското положение на евентуалните производствени центрове. Относно 
последната от тях, обозначена като „Разни”, намирам за много по-подходящо 
наименованието „Несигурни” (или „Incerta”), тъй като именно това е мотивът на автора 
да включи в нея по следните 4  типа. Особени адмирации заслужава следваният от 
докторанта навсякъде в изложението принцип на разглеждане на изходния материал в 
археологическия контекст на неговото местонамиране. Това му е дало възможност в 
значителна степен да прецизира хронологическия диапазон на разпространение на 
отделните амфорни типове и техните варианти. Убедено считам, че предложената от 
Николай Русев детайлна класификационна схема на амфорната тара от диоцеза Тракия 
в обозримо бъдеще ще се превърне в една от стандартните и меродавни бази-
определители при публикуване на подобен археологически материал. 

С не по-малки достойнства се отличава и Глава ІІІ на дисертационния труд, 
посветена на изясняване на търговските контакти на диоцеза Тракия въз основа на 
амфорния материал. Макар че в заглавието се споменава само за контакти „със 
съседните райони и земите на Средиземноморския басейн”, изложението de facto 
съдържа изключително ценни наблюдения и идеи за особеностите на търговския обмен 
както в границите на самия диоцез, така дори и в отделните негови провинции. 
Аргументираните заключения и обобщения на автора касаят: 
 - интензитета на контактите през различните периоди на късната античност; 
 - промяната в приоритетните направления на обмена/доставките; 
 - увеличаването на вноса след кризисни моменти; 
 - вътрешното преразпределение от пристанища и големи центрове към по-
малките селища във вътрешността; 
 - локални специфики 
 - разлики в характеристиките на амфорната тара между: градове и малки селища; 
стари и новоосновани градски центрове; цивилни и военни селища; провинции на север 
и на юг от Дунава; по дунавското и морското крайбрежие и във вътрешността и т. н. 

Заключението на дисертационния труд представлява своеобразна равносметка 
на извършената в аналитично-синтетичната част работа. Откроените тук основни 
изводи и обобщения в значителна степен се припокриват с посочените в приложената 
към автореферата справка за научните приноси на дисертационния труд, респективно – 
на неговия автор, които приемам без възражения. 

Не мога да не отбележа прецизно съставения каталог, както и сполучливо 
подбрания и прегледно представен илюстративен материал, които са също сред 
несъмнените достойнства на работата. 
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 Авторефератът е изработен съгласно изискванията и обективно отразява 
съдържанието на дисертационния труд.  

По моя преценка, десертационният труд на Николай Руменов Русев е 
задълбочено изследване с подчертан приносен характер, което напълно покрива 
критериите за докторантска теза и очертава автора като перспективен млад учен, 
уверено заемащ своето място сред изследователите на античното наследство. 

Като имам предвид посоченото дотук, убедено изразявам положително 
становище и препоръчвам на почитаемия Научен съвет на НАИМ-БАН да присъди на 
докторанта Николай Руменов Русев образователната и научна степен “доктор”. 
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