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Доцент д-р Дочка Иванова Аладжова завършва висшето си образовние по 
специалността „История“ във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с магистърска 
степен през 1976 г. През 1987 г. защитава дисертация на тема „Монети и 
монетна циркулация в провинция Долна Мизия – 395-491 г.“ и получава 
научната и образователна степен доктор (кандидат на историческите науки)към 
НАИМ при БАН. През периода 1976/1988 г. е уредник в музей – НИАР, Плиска 
иРИМ, Шумен. От 1988 до 1996 г. е на длъжност главен асистент (научен 
сътрудник I степен) в РИМ, Шумен. От 1996 до 1999д-р Аладжова е главен 
асистент в НАИМ при БАН. От 1999до 2020 г. заема академичната длъжност 
„доцент“ къмСекция за нумизматика и епиграфика в НАИМ при БАН. 
Документацията е съобразена с изискванията в Правилника за приложение на 
ЗРАСРБ. Справката за минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2, 3 и 
ал. 5от ЗРАСРБ представя научната дейност на доц. Аладжова 
значителнонадвишаващанеобходимите критерии за участиев конкурса. 

Научните интереси на доц. Аладжова са определeни още с първия ѝ 
хабилитационен труд върхумонетната циркулация в Долна Мизия от краяна IV 
до края на V в. Следващите ѝ изследвания включват и периода – VI-VII в., с 
коетосаобхванати Късната Античност и Ранна Византия. В някои публикации 
тя изследва имонети, открити на територията на България, от ранната 
императорска епоха до края на Тетрархията.Статиите и студиите ѝ, общо 
94,публикувани през периода 2000-2020 г., обхващат темите: редки сребърни 
монети от IV в.; антични и сребърнимонети „фурета“; съкровища от V в.; 
съкровища от златни монети; редкиимператорски монети – бронзови и златни; 
сребърното и златно византийско монетосечене през V в. според находките от 
България; съкровища от V в. в Крайбрежна Дакия и Мизия 
Втора;монетосеченето през V в. – носител на християнски символи; 
церемониални императорски брачни солиди от V в.;златното монетосечене през 
V в. на византийски императрици с важни идеологически послания и значение 
за финансовата и икономическа стабилност на Византия; оловни плочки-
еталони и еталони от стъкло, т. нар.„екзагии“, за проверка на теглото на 
монетите и за контрол на мерките за тежести.  

Съществен дял от публикациите на доц. Аладжова е посветен на откритите 
в Сердика монети и печати, мерки и теглилки,идруги подобни артефакти със 
специфичен характер, отнасящи се към периода І-VІІ в. Проучените теми са: 
начало на монетосеченето в Сердика – ІІ в.; нумизматични данни за живота в 
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Сердика – ІІ-ІІІ в.;пломби с изображение на тетрарсите; оловни пломби с 
митологични сюжети; монетите от ІV в. от гробницата пред църквата „Света 
София“;данни за историята на Сердика през V в. според монети на Теодосий ІІ 
(408-450) и Лъв І (457-474);оловни търговски печати от Сердика, отнасящи се 
към V-VІ в. както и такива от VІ-VІІ в.Според единични паметници от Сердика 
са разгледани:синкретизмът в култа към Трите нимфи;почитането на Асклепий; 
търговски връзки на Сердика с малоазийски провинции. 

Дългогодишният интерес на доц. Аладжова към монетните и сфрагистични 
паметници, открити в Сердика, изначителният брой конкретни и обобщителни 
изследваниявърху тях, логично довеждат до монографията „Сердика VІ-VІІ в. 
Парично обръщение, тежести, печати“. Това е нейният хабилитационен труд в 
обем от 278 стр. и описание на над 120 проученипаметници, голяма част от 
които са непубликувани.Трудът е обсъден в Секция за нумизматика и 
епиграфика при НАИМ и с пълно одобрение е предложен и приет за печат в 
поредицата „Разкопки и проучвания“ т. XLV, според т. 10 от 
Забележките,отразени в Правилника за прилагане на 
ЗРАСРБ.хабилитационният труд има следната структура: I глава. Периодът VІ- 
VІІ в.: 1. Исторически контекст и обхват на изследването. 2. Сведения за 
Сердика VІ-VІІ в.; ІІ глава. Парично обръщение в Сердика през VІ-VІІ в.: 1. 
Наблюдения върху монетното обръщение в Сердика до VІ в. 2. Колективни 
монетни находки. 3. Единични монетни находки; ІІІ глава. Тежести, открити в 
Сердика: 1. Колективни находки. 2. Единични находки;ІV глава. Сфрагистични 
паметници, открити в Сердика: 1. Императорски печати.2. Печати на служебни 
лица.3. Печати на частни 
лица.4.Signacula.Заключение.Литература.Илюстрации.Голяма част от 
новопубликувания и проучен материал е от обектите: Комплекс „Лозенец“, 
„Метростанция 8 – ІІ“, „Света Неделя“ – север, „Западна крепостна порта“, 
„Амфитеатър“ и „Веслец 13“.За пръвпът са публикувани и някои артефакти, 
открити преди години. Включени самонети и печати от музейни сбирки в 
София, предоставени на автора. 

Хронологическите граници обхващат периода между 498 г. (монетната 
реформа на император Анастасий (491-519)– началото на византийското 
монетосечене) и управлението на император Ираклий (610-641).През 
следващия период за продължително времелипсват нумизматични и 
сфрагистични находки в Сердика. Градският живот „замира“, особено на 
Балканския полуостров, и в частност в Сердика, най-вече поради тоталното 
славянско заселване през VІ-VІІ в. 

Първа глава съдържа обзор на историческата действителностза периода 
според писмените извори. Прегледът обхваща времето далеч преди VІ в., т. е. 
започва от края на ІІІ в., и достига до император Ираклий, като са отбелязани и 
коментирани всички най-важни събития от развитието на Източната римска 
империя през тези столетия. Във Втора глава е разгледано паричното 
обръщение в Сердикапрез VІ-VІІ в. Значителновнимние е отделенона монетите 
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от ІV в. пр. Хр.до VІ в., открити в Сердика.Монетните паметници са 
представени в три хронологически периода: елинистическа епоха до края на 
Римската република; Римска империя до края на ІІІ в., включително и 
късноантичен период – ІV-V в. и VІ-VІІ в. Набелязани са съществените 
моменти от монетното обръщение до началото на VІ в.: активна монетна 
циркулация, когато Сердика получава градски статут; собствена монетарница 
на Сердика при император Марк Аврелий (161-180);бронзови, сребърни и 
златни монети в Сердикаот ІІ-ІІІ в.;появата на фолиса при император 
Диоклетиан;паричната реформа на император Константин І (324-337), появата 
на солида.В този обзор са разгледани множество важни теоретични въпроси на 
триметалната система (злато, сребро и бронз)на византийското монетосечене; 
метрологичните характеристики на монетите, техните номинали, съизмеримост, 
дейността на монетарниците в Империята; девалвирането на някои от 
паричните знаци;дълговременнотоизползване на други от тях; държавната 
политика за контрол на тегловите стойности на монетите.Монетното 
обръщение в Сердика за перииода VІ-VІІ в. е представено с 2 колективни 
находки от златни монети: 1/ със 7 тремиса и 2/ с 3 солида. Колективните 
находки от медни монети от Сердика са 11. Две по-големи оттях са съответно 
от„Лозенец“с 43 монети иот „Метростанция 8-ІІ“ с 23 монети, подробно 
изследвани от автора. Проучени са и единичните находки от осем императора 
за периода. Въз основа на изследваните монетни паметници доц. Аладжова 
идва до следните по-съществени изводи: през VІ-VІІ в.в Сердика са 
идентифицирани 459 монети от бронз и 10 от злато;монетите са от 8 
императори: АнастасийІ (491-518); Юстин І (518-527); Юстиниан І (527-565); 
Юстин ІІ(565-578); Тиберий ІІ Константин (578-582); Маврикий Тиберий (582-
602); Фока (602-610); Ираклий (610-641); монетарниците са 8: Константинопол, 
Тесалоники, Кизик, Антиохия, Никомидия, Рим, Александрия, Картаген; 
преобладават монетите, изработени вКонстантинопол; монетите на Анастасий І 
и Юстин І са вобръщение повече от 30-40 години; преобладава най-големият 
номинал –40 нумии;най-големият брой монети е от император Юстиниан І –
потвърждение за изключителните му постижения във всички сфери на 
обществения живот в Империята; подчертава се голямата важност на 
колективната находка от 23 фолиса, която илюстрира по-големия приток на 
монети в Сердика до 550 г., след което той спада; потвърждава се правилният 
изборза горна граница на изследването –времетона император Ираклий, и то до 
615 г.;коментира се появата на т. нар. „препечатани“ монети при императорите 
Фока и Ираклий. 

Трета глава разглежда откритите в Сердика контролни тежести, т. е. 
официални контролни еталони за тегло (exagia), които отговарят на определена 
тегловна метрична система. Направен е обзор на проучванията; същността на 
тези артефакти; органите за контрол на различни нива; императорското 
законодателствовъв връзка с тежеститеи др. Разграничени са два вида еталони: 
1/ търговски и 2/ за контрол на монети. Коментира се начинът на изработване, 
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формите и украсата на тежестите, които могат да бъдат от бронз, стъкло, олово, 
месинг. За пръвпът се публикува и изследва много ценната колективна находка 
от обект „Метростанция 8 – ІІ“ с 9 бронзови тежести, 2 от стъкло (едната 
ефрагментирана) и части от везни, поставени в дървена кутия.Находката е от 
времето на император Юстиниан І и е много рядка. Подчертава се голямата 
стойност на стъклената екзагия и фрагмент от другата. За пръв се откриват 
тежести, съответстващи на най-малкото подразделение на либрата и кератиона. 
Разгледани са стойностите, формите и буквените означения върхутежестите. 
Комплектътеслужил за много прецизна измервателна дейност. 
Артефактитесъдържат информация с голямо значение за метрологията, 
нумизматиката и финансите през Късната Античност ив частностза търговската 
сфера и паричния обмен в Сердика през VІ-VІІ в. 

В Пета глава са изследвани сфрагистичните паметници за периода VІ-VІІ в., 
открити в Сердика. Съдържанието,по мое мнение,има много важно значение, 
тъй като документира персонално връзката на 5-ма императорис града през 
периода. Разгледана е колекция от48 оловни печата и пломби, открита в 
резултат на проучвания през второто десетилетие на ХХІ в. в София и е 
определена като най-голямата от късноантични печати за страната. Печатите са: 
императорски, на служебни лица, на частни лица и неопределени. В 
колекциятаса идентифицирани 13 императорски печата.Те са открити в 
стратифицирана среда и това ги прави особено ценни. Императорите, 
представени със съответния брой були, са: Анастасий І – 1; Юстин І – 1; 
Юстиниан І – 9; Тиберий ІІ Константин – 1 и Ираклий – 1. Най-много отново са 
печатите на император Юстиниан І, осем от които са открити на обект 
„Метростанция 8-ІІ“. Печатът, определен като принадлежащ на император 
Анастасий І, е анонимен, но след обстойно изследване доц. Аладжова предлага 
убедителни аргументиза идентифицирането му. Относително големият брой 
печати на Юстиниан І се обяснява с неговата забележителна активноств 
управлението на Империята и показва значението на самия град Сердика. 
Коментирани сапечатите и от другите групи, като са направени сполучливи 
идентификации. Към Пета глава са разгледани и оловните плочки, открити в 
Сердика, 11 сфрагистични паметника, известни като signacula, от периода VІ-
VІІ в.Това са специфични артефакти с надписи, монограми, осемлъчни звезди и 
др. Специално внимание е отделено на signaculumна епископ Теодор, който се 
свързва с негов печат, открит в Юстиниана Прима и отсечен със същия 
булотерион. Оловните плочки са представени като паметници, носещи 
информация за разпознаваеми лица от градското общество. 

Монографиятана доц. Дочка Аладжова е първото по рода си проучване на 
нумизматичните и сфрагистични паметници, отнасящи се до историята на 
Сердика през VІ-VІІ в., събрани в един цялостен изследователски труд, 
проучени комплексно като взаимно свързани артефакти. Те са разгледани на 
фона на историческата картина през тези две столетия споредоскъдните 
писмени извори. Голяма част от находките са проучени в публикации на автора, 
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а друга, също значителна част, за пръв път се въвежда в научно 
обръщение.Съществените изводи от това стойностно изследване значително 
допълват знанията ни за епохата на Късната Античност и ранновизантийския 
период от живота в Сердика и отговарят до голяма степен на въпроси, които не 
могат да дадат други източници. Например, слабо представените златни монети 
са в потвърждение на несигурността и постоянните заплахи от нападения, 
предимно от славяни и авари. Наличието на най-много монети ипечати на 
император Юстиниан І е изключително ценно свидетелство за преки 
неговивръзки чрез кореспонденция по всяка вероятност с гражданската и 
военната администрация на Сердика, за които досега можеше само да се 
предполага. Анализът на паричното обръщение в Сердика през периода VІ-VІІ 
в. представя до голяма степен достоверна картина за стопанския 
иикономическия живот в града, който има различни измерения и акценти през 
различните етапи на периода. Той показва трайнатенденция към спад във 
финансовите възможности на населението в Сердика, както и в цялата 
Империя, която се запазва и в началото на VІІ в. Пикът на просперитета е 
засвидетелстван при император Юстиниан І.В труда са разгледани на високо 
професионално ниво редица специфични въпроси, свързани снови и 
непубликувани монетни, печати, метрологични и сфрагистични паметници, 
открити в археологическа среда в Сердика, което е съществен принос и заслуга 
на автора. 

Структурата на труда е напълно целесъобразна, но текстът в Първа глава, 1. 
Исторически контекст и обхват на изследването, е твърде разширен (започва се 
от ІІІ в.)и би могъл да бъде редуциран.Във Втора глава, 1. Наблюдения върху 
монетното обръщение в Сердика до VІ в.,прегледът е също много обстоен и с 
оглед на едно балансирано изложение би могъл да бъде съкратен, за да отговаря 
на заглавието на монографията. 

Документираните229 цитирания на трудовете на кандидата в научни 
проучвания впечатляват, което говори по безспорен начин за значимото 
присъствие на доц. Аладжова в сферата на нумизматичните изследвания. 

Всеки изследовател, занимаващ се с историята на ранновизантийска 
Сердика, е изправен пред значителен по времетраене „hiatus“от живота на този 
забележителен град, за който писмени сведения след средата на VІ в.за дълго 
време липсват. И точно поради тази причина монографичният труд на доц. 
Дочка Аладжовае изключително ценен за историята както на Сердика, така и за 
прехода от Античност към Средновековие – голямата тема, която не може да 
бъде проучвана без интерпретирането и на археологическите паметници. 
Решаването на множество конкретни въпроси и обобщенията в проучванията са 
достойнства на монографията, коятозаслужава висока оценка. 

Прегледът на цялостната научна продукция – статии и хабилитационен 
труд, показва множество приноси, по-съществените от които са следните: 
изследване на хронологията, топографията и датировката на съкровища от V в. 
и публикуване на нови находки; монетната циркулация в Сердика през V в.; за 
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пръв път се разглежда ролята на императриците в пропагандирането и 
разпространението на християнството, както и тяхната дарителска дейност; 
идентифициране на бронзова монета на Британик, единствена от 
стратифициран обект; монета от монетарницата на Сердика на император Марк 
Аврелий с непознат досега тип на реверса; за пръв път е направен нализ на 
монетното обръщение за периода VІ-VІІ в.; за пръв път се публикуват монетни 
находки, укрити поради варварска заплаха; за пръв път се публикуват 
търговски тежести от късноантични обекти и анализ на отклонението им от 
регламентираните стандирти; публикуване и анализ на досега известните 
стъклени тежести „екзагии“ от България; за пръв път се идентифицират и 
публикуват пломби с изображение на тетрарси, както и такива с митологични 
изображения и с библейски сюжети; идентифициран новтип печат на 
император Юстин І; за пръв път идентифицирани печати на Юстиниан І, 
ТиберийІІ и Ираклий от Сердика; за пръв път идентифициран печат на Фока 
преди възкачването му като император; за пръв път са публикувани и 
анализирани оловни плочки (signaculum) от Сердика; публикуване и анализ на 
новооткрити монети „фурета“.  

Цялостната научна дейност на доц. Дочка Иванова Аладжова респектира 
със значителния брой публикации и приносите в тях.Изследванията през 
периода 2000-2020 г., и най-вече хабилитационният труд „Сердика VІ-VІІ в. 
Парично обръщение, тежести, печати“,безспорно доказват високото ниво на 
професионалните ѝ качества, което напълно отговаря на изискванията за 
заемане на академичната длъжност „професор“. Приканвам уважаемите 
членова на Научното жури да изберат доц. Дочка Иванова Аладжова за 
„професор“ към Секция за нумизматика и епиграфика в АИМ при БАН, което с 
пълна убеденост ще направя лично. 

 
Проф. дин Анка Данчева-Василева 


