Информация за финансиран на проект по конкурс 2021 г. - България
– Франция по програма „Рила“
Наименование на конкурса:
„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. –
БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „РИЛА“
Научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства:
Хуманитарни науки
№ на договор:
КП-06-Рила/6
Начална дата на проекта и срок на договора:
15.12.2021 г., 24 месеца
Заглавие на проекта:
Традиции и иновации на византийските Балкани по данни на керамиката
Базова организация:
Национален археологически институт с музей, БАН
Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Главен асистент д-р Евелина Тодорова
Партньорска организация от държавата партньор:
Лаборатория по археология и археометрия, Национален център за научни изследвания
(CNRS-UMR 5138 (SHS), Университет Лион 2
Ръководител на научния колектив от държавата партньор:
Доц. Д-р Силви Йона Ваксман
Сума за изпълнение на проекта:
11 425 лв
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Резюме на проекта:
Проектът има за цел да изследва разпространението на иновативни технологии и
производствени традиции на византийските Балкани, като отражение на икономическите и
социално-културните взаимодействия през средновековието. Той се фокусира върху
изучаването на археологическа керамика от ключов средновековен обект в София
(България), използвайки както археологически, така и археометрични подходи, и включва
сравнителни данни от Балканите, Черноморския регион и Източното Средиземноморие.
План за широко разпространение на резултатите от научни изследвания
Проектът се разглежда и като първа стъпка към насърчаване на сътрудничеството между
френски изследователи и техните колеги, работещи в Балканите и Черноморския регион в
по-широк мащаб. В тази връзка, на подобна тематика вече тече френско-украински проект
за периода 2021-2022 г., а през 2022 г. ще бъде подаден френско-сръбски такъв.
Следващата
стъпка може да бъде създаване на Международна изследователска мрежа на
Националния
център за научни изследвания на Франция, включваща партньори със седалище в
България
(д-р Е. Тодорова, Българска академия на науките, София), Украйна (д-р И. Тесленко,
Украинска академия на науките, Киев), Сърбия (д-р В. Бикич, Сръбска академия на науките,
Белград), Гърция (професор П. Петридис, Национален и Каподистрийски университет в
Атина), както и по-нататъшно сътрудничество с партньори със седалище в Румъния и
Турция. Българо-френският проект по програма „РИЛА” би представлявал трамплин за
стартиране на такава изследователска мрежа, тъй като би спомогнал за изучаването на
процесите и пътищата на разпространение на керамичните изделия, които вероятно са
следвали търговските пътища, водещи от Константинопол до тези региони чрез морска и
речна търговия. В крайна сметка се планира кандидатстване за европейски проект,
включващ учени, работещи върху движението на хора, разпространението на стоки и
техники през средновековния период в Източното Средиземноморие, Балканите и Черно
море.
Предвижда се резултатите от научния проект да бъдат разпространени чрез:
1. Доклади на конференции и специализирани научни форуми, между които попадат и
двата най-престижни научни форума в областта на средновековната керамика –
LRCW 8: Late Roman Coarse Wares, Cooking Wares and Amphorae in the Mediterranean:
Arcgaeology and Archaeometry (2022) и XIVth Congress AIECM3 on Medieval and
Modern Period Mediterranean Ceramics (2023);
2. Предварителни публикации на резултатите в български и френски специализирани
научни издания (от българска страна в „Приноси към българската археология” и
„Разкопки и проучвания”);
3. Публикуването на монография, представяща производствения комплекс около
късноантичната базилика в кв. „Лозенец”, София
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Членове на научния колектив
Организации/участници1
Базова организация:
Национален археологически институт с музей, БАН
Ръководител на научния колектив
Главен асистент д-р Евелина Тодорова
Участници:
Доц. д-р Методи Даскалов
Д-р Георги Сенгалевич
Партньорска организация от държавата партньор:
Лаборатория по археология и археометрия, Национален център за
научни изследвания (CNRS-UMR 5138 (SHS), Университет Лион 2
Ръководител на научния колектив
Доц. д-р Силви Йона Ваксман
Участници:
Георгия Янаки
Гергана Гьонова, инжинер

Бележка2

МУ

ДО

1

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