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                                                      Р е ц е н з и я 

                                  от проф. д-р Константин Иванов Дочев  
         по конкурса за заемане на академична длъжност „професор“ по    
направление 2.2. История и археология за нуждите на Секция Нумизматика и 
епиграфика, обявено от НАИМ при БАН, София (ДВ, 91, 23.10. 2020 г.), с 
кандидат доц. д-р Дочка Иванова Аладжова (НАИМ при БАН, София). 
 

Колегата доц. Дочка Иванова Аладжова е единствен участник в обявения,  
конкурс в НАИМ при БАН, София, за академичната длъжност „професор“. 
Висшето си образование завършва във ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“ през 1976 
г. като магистър по история. През същата година започва работа като уредник в 
НАР „Плиска“, а от 1988  до 1996 г. работи в РИМ Шумен като  уредник и 
научен сътрудник на богатия нумизматичен фонд на музея, съхраняващ и 
обемната по многобройност монетна колекция на д-р Васил Хараланов. Това 
дава възможност на колегата Владимирова – Аладжова да натрупа ценен 
практически опит в идентификацията, анализирането и последващото научно 
представяне на десетки хилядите единични и колективни монети находки, 
първоначално от района на старите столици Плиска,  Преслав, средновековния 
Шумен, а след това и от Североизточна България и други райони от днешните 
български земи. 
 Още като млад учен колегата Аладжова насочва своите научни интереси 
главно към малко познати явления и практики в употребата на металическите 
пари в Източната Римска империя (ІV- V в. ) и ранната Византийска държава 
(VІ- VІІ в.). Създадената благотворна колегиална среда и методическа  помощ в 
секция „Нумизматика и епиграфика“ в НАИМ при БАН, с дългогодишен 
ръководител проф. Йорданка Юрукова, влия  благоприятно върху нейното 
кариерно развитие. Плод  на научната й работа са публикуваните многобройни 
колективни находки със златни и бронзови римски и  ранновизантийски монети 
от периода ІV- VІІ в. от Шуменска крепост, селата Стан, Войвода, Ябълково, 
Везенково, Копривлен и др. Получените емпирични данни насочиха колегата 
към тяхното обобщаване в самостоятелно монографично изследване „Монети и 
монетна циркулация в провинция Долна Мизия  395-491 г.“, с което получава и 
научната степен „доктор“ (кандидат на историческите науки) (30 април 1987 г.). 
Последват още съобщения и статии относно паричното обръщение в Римската 
империя през ІV- V в.,  с подчертан научен принос, тъй като в тях за пръв път се 
разглеждат някои напълно неизвестни досега процеси в проявлението на 
функциите на парите в държавния финансов живот. Въз основата на 
неизползвани  писмени извори, съпоставени с новополучените данни от 
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нумизматичния анализ, са разкрити неизвестни политики на  римските и 
византийски императори и техните финансови министри (комеси) за 
формирането  на държавния бюджет в римската държава, опитите да се 
балансират разходите с приходите и най-вече най-важната задача на всеки 
финансов министър (комес) да запази и осигури постоянно, държавно 
регулирано и поддържано парично обръщение в цялата Империя с доставки на 
златни и бронзови монети за всички провинции, както и регламентирано 
съотношение между златния солид и  бронзовия фолис. 
 Наред с проучването на единичните и колективни находки с римски 
монети, колегата Аладжова набелязва и няколко други изследователски теми. 
Още от началните си години на своите изследвания тя започва да проучва и да 
публикува малко познатите в археологическата практика метални и стъклени 
еталонни теглилки (екзагии), свързани както с проверката и контрола на 
златните и  сребърни монети, и други изделия от благородни метали, така и с 
ежедневната търговска дейност в римската и ранновизантийска администрация и 
гражданско общество. Тези нейни изследвания обхващат 16 конкретни статии и 
съобщения за тези еталонни тежести, с включване  на подобни еталони образци 
и от по-късно време (Х-ХІІ в.).  Авторът и тук има свой личен принос в 
изследването на стопанската история на  Рим и Византия, тъй като нейните 
публикации по тази тематика са цитирани  многократно у нас и в чужбина. 
 Друга паралелна насока в изследователската дейност на колегата 
Аладжова, с определен приносен характер е  издирването, анализирането и 
публикуването на едни също любопитни  монетни образци, предимно от злато, 
за които нямаше единно мнение за техния издател, макар че те бяха известни не 
само от частни колекции, но и от редовни археологически обекти. Това са  т. нар. 
„фурета“ или „суберати“- монети, отсечени със спекулативно завишена 
стойност, най-вече златни римски и византийски солиди, познати от периода ІV 
– ХІ в. Те представляват номизми с медни или бронзови ядра, покрити или по-
скоро обвити с тънко златно фолио. Дълго време тя бяха определяни като 
фалшиви златни монети, пускани от незаконно от частни лица. Върху основата 
на конкретни нумизматични данни от днешните български земи, съпоставени с 
данни от съседните страни, колегата Аладжова представи конкретни аргументи, 
че това са всъщност монетни емисии, пускани в сравнително малки количества  
от монетарните власти с цел да се спестят ресурси от благороден метал. Тези 
монети- фурета с намалено златно съдържание са били ползвани най-вече при 
военни кампании за плащане на конфедерати или на наемници, макар че има 
случаи от по-късно време това да е предизвиквало опустошителни бунтове от 
страна на измамените получатели. 
 Научната работа на колегата Аладжова получава благотворна реализация  
и в секция „Нумизматика и епиграфика“ на НАИМ при БАН, когато през 1996 г. 
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тя се  премества  от РИМ Шумен на работа в столичния институт. Нейната 
научна продукция намира и съответна обективна оценка  по отношение на 
длъжностната кариера. През декември 1999 г. тя печели конкурс за „доцент“ 
(старши  научен сътрудник, ІІ степен) в НАИМ при БАН, София, като 
продължава да издирва, регистрира и публикува единични и колективни находки 
от отделни места или от големи археологически комплекси. 
 Като обобщаващо изследване, включващо почти всички дотогава 
разработени теми, колегата Аладжова  представя в своя монографичен труд 
 „ Сердика (VІ - VІІ в.) Парично обращение, тежести, печати“.  Това е 
оригинално и навременно интердисциплинарно изследване за монетните 
находки (единични и колективни) от големия градски център, както и 
съпровождащите   ги финансови инструменти за контрол на монетите от 
благороден метал, каквито са монетните тежести. Разгледани са и образците от 
сфрагистиката, представящи самите държавни органи, отговорни за 
монетосеченето и регулярните  постъпления от данъци и от други   източници. 
 Изследването си поставя като основна цел на базата на известния и 
предоставен на изследователя материал, анализиране на все още слабото 
проучени монетните находки от периода  VІ- VІІ в. от такъв голям  важен 
административен, стопански, църковен и културен център като Сердика, с което 
да се допълни и цялостната история на града, запазил се със своята значимост 
като обществено средище и до наши дни. 
  С голяма пълнота е отделено внимание на мястото на Сердика в 
административно отношение в Римската империя през ІV-V в., както и в 
Ромейската държава през VІ- VІІ в. Върху основата на ок. 460 медни и 10 златни 
монети е извършен  подробен теоретичен анализ на използваните металически 
пари в сферата на обикновения битиен живот. Подчертана е ролята на римския, а 
после и на ранновизантийския модел за налагане  на парична система, основана 
на златния монометализъм, със съответна основна златна парична единица- в 
случая златният солид, който от времето на Константин Велики (306- 337) се 
придобива авторитета и като международна парична единица. 
 Анализът на златните и медни монети от различни номинали е извършен с 
професионална вещина и може да послужи като важен сравнителен материал 
при доуточняване планировката на градската архитектура, крепостните 
съоръжения, комуникациите. С тях се датират варварските нападения и 
евентуални техни отсядания в императорския град, който не губи своята важност 
и през VІ- VІІ в.  
   Интересни са изводите относно  стойностния курс на медните 
ранновизантийски  фолиси, като доц. Аладжова много точно обяснява, за 
разлика от други автори на подобни изследвания, че медните монети (фолиси) 
имат фиктивна, идеално- сметководна стойност, подобно на сегашните модерни 
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монети, като стойността е била пресмятана в сметководни  нумии. Твърде 
полезни са нейните изводи относно ролята на златните тремиси (1/3 златен 
солид) в ежедневното парично обръщение, което е имало нужда от такива по-
ниско стойностни златни монети, особено в градски центрове като Сердика,  с 
бърз стоково- паричен оборот . 
  Особен интерес представлява   подробният анализ за намерените 
различни тежести (екзагии) за измерване точното тегло на златните и сребърни 
монети и изделията от благороден метал от района на Сердика. Представени са 
различни видове от тези финансови контролни инструменти, едни издавани от 
държавната власт, други- от местните търговци и физически лица. Илюстрирани 
са всички видове екзагии за измерване на различни номинали златни монети 
(солиди, семиси, тремиси) или парични суми от тях- 3; 6; 12 солида или цяла 
унция- 27,28 г. Много е полезен е изводът, че много често, поради локални 
предпочитания и практики,  са налагани тегловни еталони, малко по-ниски от 
държавните, като например тежестите от ок. 0,25- 0,30 днешни грама, 
представляващи 1/12 или 1/8 от теглото на солида (4,50 г). Това е първото 
подобно обобщено изследване и резултатите от него могат да послужат като 
ценно помагало за археологическия колегиум при намирането на подобни 
монетовидни образци. 

В монографичния труд са включени с  подробности рядко  намирани 
сфрагистични образци от периода VІ- VІІ в.-  общо 48 печата и пломби. Твърде 
интересен е сравнителният анализ относно портретната характеристика на 
изобразените императори и висши военни и администратори върху оловни и 
бронзови печати. Направена и съответна съпоставка и с някои исторически 
събития и лични посещения на града от членове на императорското семейство 
или високопоставени  аристократи. Изследването е придружено с подробни 
статистически таблици и фототабла, които дават достъпност за последваща  
ползваемост на представените резултати. 
  Научната продукция на колегата Аладжова обхваща 90 статии и 
съобщения, както и 3 студии. Една от студиите („Сол, пипер и археология…“)  
представяща по  твърде занимателен начин рядко срещани предмети от злато и 
сребро, използвани на трапезата в тогавашното време (ІV- Vв.). 
 Приносните елементи в научните разработки на колегата Дочка Аладжова 
по отношение на монетосеченето и паричното обръщение в днешните български 
земи в периода ІV- VІІ в. са авторитетни и заемат важно място в  съвременната 
българска академична нумизматика. Тази констатация е илюстрирана чрез най-
обективния фактор за един академичен учен, а това са многобройните цитирания 
на нейните публикации у нас и в чужбина. За издадените нейни публикации от 
периода от 1976 - 2000 г. има 133 цитирания, а от 2000- 2020 г.- 229 цитирания 
или общо 362 цитирания. 
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 Колегата Дочка Аладжова е дъгогодишен преподавател по римска и 
средновековна нумизматика в СУ „Климент Охридски“, Пловдиски университет 
„Паисий Хилендарски“ и ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“. Тя е участвала в 27 
международни конференции, както и в два международни научни проекта в 
Англия и Сърбия. 
  Солидната научна продукция, участия в научни конференции и 
многобройните цитирания на авторски публикации ми дава основание да 
гласувам „За“ присъждането на доцент д-р Дочка Аладжова на академичната 
длъжност „професор“ и  да препоръчам на почитаемото Научно жури по 
конкурса за заемане на академичната длъжност „професор” по археология 
(специалност 2.2 история и археология), обявен в (Д.В. 91 от 23.10.2020)  г.,  за 
нуждите на секция „Нумизматика и епиграфика“ на НАИМ при БАН, София,  да 
гласува положително за кандидатурата на доц  д- р Дочка  Иванова Аладжова 
със съответно документиране в доклада до Научния съвет на НАИМ при БАН. 

 

 

 

26. 01. 2021 г.                                                         проф. д-р Константин Дочев 


