
Информация за финансиран на проект по конкурс България –

Австрия – 2020 г.

Наименование на конкурса:  

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО – БЪЛГАРИЯ – 

АВСТРИЯ – 2020 Г.“

Научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства:

ОБЩЕСТВЕНИ И ХУМАНИТАРНИ НАУКИ

№ на договор:

КП-06-Австрия/6 

Начална дата на проекта и срок на договора:

13.08.2021 г. ; 24 месеца

Заглавие на проекта:

Суровини и стоки през архаичната епоха: Археологически и археометрични изследвания на
презморската търговия на Аполония Понтика и йонийска Гърция

Базова организация:
Национален археологически институт с музей при Българската академия на науките

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Гл. ас. д-р Маргарит Маргаритов Дамянов

Партньорска организация от държавата партньор:

Австрийски археологически институт, Австрийска академия на науките

Ръководител на научния колектив от държавата партньор:

Доц. д-р Сабине Ладщетер/ Dr. Sabine Ladstätter

Сума за изпълнение на проекта:

39 960 лв.
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Резюме на проекта:

Вследствие  от  интензивните  археологически  проучвания  в  гр.  Созопол  (античната

Аполония)  през  последните  години  се  натрупаха  много  нови  данни  за  развитието  на

античния  град  през  архаичния  период,  включително  за  много  ранна  металургия,

експлоатираща  залежите  в  близките  възвишения  на  Медни  рид.  Мащабите  на  тази

индустрия навеждат на мисълта за производство на мед с цел износ. Проектът цели да

изследва  икономиката  и  презморската  търговия  на  архаична  Аполония  посредством

анализ  на  две  групи материали,  основно  от  разкопки на  о-в  Св.  Кирик  и  от  подводни

археологически проучвания в пристанището на Созопол. От една страна това е импортната

керамика, постъпваща най-вече от центрове в древна Йония (на егейското крайбрежие на

дн. Турция), а от друга – руда, шлаки и метални предмети от археологически контексти. Те

ще  бъдат  изследвани  както  с  традиционни археологически  способи –  типологически  и

сравнителен анализ, така и с интердисциплинарни методи – археометрични изследвания с

цел  установяване  на  произхода  им.  Последните  ще  бъдат  извършени  в  утвърдени

международни лаборатории. Така ще може да се получи ясна представа за импортните

стоки, които постъпват в Аполония, както и какво изнася градът.  Подобно изследване е

безпрецедентно в българската археология и ще запълни важна празнина в познанията за

античните гръцки градове по Западното Черноморие.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бе-
леж-
ка2

Базова организация: 

Национален археологически институт с музей

Ръководител на научния колектив

Гл. ас. д-р Маргарит Маргаритов Дамянов У

Участници:
  Доц. д-р Кръстина Панайотова 

Гл. ас. д-р Калин Димитров 
Петър Лещаков 
Гл. ас. д-р Мила Чачева 
Гл. ас. д-р Теодора Богданова 
Ева Тонкова 

У
У
У
У
ПД
У
МУ

Партньорска организация от държавата партньор:

Австрийски археологически институт

Ръководител на научния колектив

Доц. д-р Сабине Ладщетер У

Участници:

Доц. д-р Михаел Кершнер

Д-р Памела Фрагноли

Д-р Алис Валднер

Д-р Йоханес Щерба

У

У

У

У

1 Отбележете академичната длъжност и научната степен на всеки участник
2 Отбележете дали участникът в колектива е учен (У), млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторант (ДО) или 
студент (СТ).
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