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РЕЦЕНЗИЯ 

 

 

ОТ: доц. д-р Сергей Борисов Торбатов, НАИМ-БАН 

ОТНОСНО: конкурс за заемане на академичната длъжност ПРОФЕСОР в област на 

висше образование „2. хуманитарни науки”, професионално направление „2.2. история 

и археология (специалност „Нумизматика“)” за нуждите на Секция за нумизматика и 

епиграфика на НАИМ-БАН 

 

 Обявата за конкурса е публикувана в ДВ, бр. 8 от 23.10.2020 г. След изтичане на 

определения срок, въз основа на решение на Научния съвет на НАИМ-БАН, със 

Заповед на Директора на НАИМ-БАН е утвърдено Научно жури в състав от 7 члена.  

 Единствен кандидат по конкурса е доц. д-р Дочка Иванова Аладжова.  

 Г-жа Дочка Аладжова е възпитаник на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”. След 

завършване на учебния курс, в периода 1976-1996 г. тя е отначало уредник, а после – н. 

с. I ст. (главен асистент) в РИМ – Шумен. През 1987 г. г-жа Аладжова защитава 

дисертационен труд на тема „Монети и монетна циркулация в провиция Долна Мизия 

(395-491)“, въз основа на което придобива образователната и научна степен “кандидат 

на историческите науки” (доктор). От 1996 г. тя е н. с. I ст. (главен асистент) в Секцията 

за нумизматика на НАИМ-БАН, а през 1999 г. е избрана за „старши научен сътрудник 

II ст. ” (доцент) в същата секция. 

 Доцент Аладжова представя за участие в конкурса впечатляваща по обем и 

качество научна продукция, която е плод на нейната интензивна изследователска 

дейност в периода от началото на 2000 г. досега – 2 монографии, 92 студии и статии, 1 

рецензия, 36 статии в енциклопедични издания, 7 статии в каталози и 6 научно-

популярни статии. Тематичният обхват е изключително широк и трудно се поддава на 

систематизация, тъй като много от засегнатите въпроси в отделните публикации тясно 

се преплитат и отдаването на предпочитание към някой от тях би могъл да се счете като 

омаловажаване на авторските приноси в други аспекти на историческото дирене. В най-

обобщен вид, представената за рецензиране продукция може да се обособи в 4 

специфични научни области: нумизматика, метрология, сфрагистика, история и 

археология.  
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 Нумизматични приноси 

 Доц. Аладжова е доказан и утвърден специалист-нумизмат с повече от 40-

годишна практика, за което се ползва със заслужен авторитет както у нас, така и в 

чужбина. Нормално е основната част от научната ѝ продукция да бъде концентрирана 

именно в тази област, но това, което прави впечатление, е невероятно широкия 

хронологически обхват на нейните професионални интереси и компетентност – от 

появата на паричните знаци до края на Средновековието. Сред публикациите 

присъстват работи с теоретико-обобщителен характер относно монетосеченето и 

монетната циркулация в българските земи в периода от VІ в. пр. Хр. до ХІV в. сл. Хр. 

(№ 18, 23, 28, 54, 55, 65, 68), но и такива, отличаващи се с пределна конкретика. Сред 

последните следва да се отбележи серията от статии, посветени на редки екземпляри 

(предимно от благороден метал) от различни национални музейни колекции (№ 3, 5, 16, 

29, 34, 36, 39, 47, 48, 56, 83), които са практически непознати за широката научна 

общественост и не са били използвани досега като пълноценен и неподправен извор за 

изясняване на важни моменти от историята на Източните Балкани през Античността и 

Средновековието.  

 Друг, много широк тематичен кръг обхваща проблемите на монетосеченето и 

монетната циркулация в българските земи през Късната античност. Отчетливо се 

откроява специалния акцент върху V в., което, освен че свидетелства за устойчиви във 

времето научни интереси, сполучливо и значително обогатява и надгражда 

постигнатото от доц. Аладжова в нейната дисертация по тази недоизчерпана и 

изключително благодатна тема. Цикълът от публикации включва обнародване на нови 

колективни монетни находки (№ 20, 27), изясняване на произхода и предназначението 

на християнската символика върху монетите от това време (№ 10, 46), различни 

въпроси и регионални особености на монетната циркулация през V в. (№ 15, 20, 25, 26, 

27, 40, 50, 51, 61, 63, 79), както и тясната взаимовръзка на златното монетосечене, 

финансовата система и отношенията на Източната римска империя с нейните 

цивилизовани съседи и варварска периферия (№ 21, 25, 69). Специално внимание 

заслужава и поредицата от статии, свързани с една много слабо осветена в българската 

историография тема – идеологическите аспекти на монетосеченето на римските 

императрици от V в. и на рядко изобразяваната върху монети сцена „императорски 

брак” (№ 38, 53, 58, 60, 67, 76).  

 С безусловен приносен характер са проучванията на доц. Аладжова и в друга 

сфера на нумизматичните изследвания – тази за фалшивото монетосечене и причините 
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и обстоятелствата, които са го предизвикали. Въз основа на неподлежащ на съмнения 

доказателствен материал, почерпан от писмени извори, убедително се защитава тезата, 

че това е било (в основата си!) еманация на стриктно следвана държавна политика (№ 

4, 8, 12, 52, 86).  

 Наред с проучванията от „кабинетен” тип, научната продукция на кандидата е 

пряко свързана и с „обслужването” на нуждите от компетентна нумизматична помощ 

на множество археологически екипи, работещи на територията на България. Това е 

намерило израз в серия от публикации за регистрираната монетна среда в редица 

конкретни обекти (№ 6, 9, 11, 17, 24, 29, 42, 57, 74), което е дало възможност на 

археологическата колегия значително да прецизира своите стратиграфски и 

хронологически теренни наблюдения.  

 

 Метрологични приноси 

 Метрологията много осезаемо присъства в научното творчество на доц. 

Аладжова (№ 7, 30, 31, 32, 33, 37, 41, 43, 44, 87). Тя е не само доказан  специалист в 

тази област, но и, смея да твърдя, понастоящем следва да бъде призната за водещ 

авторитет в нашата страна по проблемите на античната метрология. Нещо повече – част 

от публикациите (№ 41, 44) недвусмислено свидетелстват, че тя е също толкова 

компетентна и по проблемите на средновековната метрология. Посочените работи са с 

подчертан приносен характер, тъй като, благодарение на тях, в научна употреба са 

въведени множество непознати паметници, което пък се явява обективна предпоставка 

да бъдат подложени на обстоен анализ и на частична реинтерпретация редица 

фундаментални въпроси, касаещи системата за производство и контрол на тегловни 

еталони, а респективно – и на финансовата отчетност в регионален и общоимперски 

план. Считам, че натрупаният масив от обработена първична информация и 

теоретичните разработки по тази проблематика се явяват своеобразна „заявка” от 

страна на г-жа Аладжова да очакваме от нея в обозримо бъдеще един корпус на 

античните и късноантични контролни тежести от българските земи, което несъмнено 

би бил историографски принос на българската наука от световно значение.  

 

 Сфрагистични приноси 

 Сфрагистичната тематика присъства в научното творчество на доц. Аладжова 

още от 2004 г., но първите ѝ публикации в тази област имат „случаен” характер и 

касаят конкретни паметници с късна датировка (ХV-ХVІІІ в.), привлекли нейния 
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интерес по-скоро със своята „екстраординарност” (№ 19, 45, 49). Следва да се 

отбележи, че, въпреки хронологическите приоритети и пристрастия на автора, 

материалите са идентифицирани и интерпретирани съвсем убедително, със завидна 

вещина. От 2013 г. античната и късноантична сфрагистика заемат трайно място в 

научните дирения на кандидата, свидетелство за което са цели 16 статии (№ 62, 64, 69, 

72, 73, 75, 78, 80, 81, 84, 85, 88, 90, 91, 93, 94). В огромното си мнозинство те се явяват 

оригинални първични публикации на съвършено непознати паметници, а останалите 

представляват обобщителни изследвания върху определени категории материал. Като 

цяло, идентифицираните и въведени в научно обращение от доц. Аладжова 

сфрагистични паметници са съществен принос в световната наука, а част от тях (№ 64, 

69, 78, 80, 81, ) дори притежават белези на уникалност. 

 

 Приноси в областта на историята и археологията 

 Макар че в кариерното си израстване доц. Аладжова се е профилирала като 

„нумизмат”, тя никога не е преставала да бъде „историк”, каквато е нейната изначална 

университетска специалност. Това съвсем ясно личи дори в нейните публикации от 

привидно „чисто” нумизматично естество, да не говорим за тези с теоретично-

обобщаващ характер в същата област. Налице са обаче и работи, които са с подчертана 

историко-археологическа насоченост. Тук спадат студиите за два важни антични и 

късноантични селищни центъра в североизточните предели на България – Шуменската 

крепост и укрепения обект край Войвода (№ 14, 35), бележките върху хронологията на 

късноантичната крепост Стана (№ 13) и 36-те статии/анотации за антични обекти в 

Шуменския регион, поместени в авторитетното издание „Tabula Imperii Romani. K 35/2. 

Philippopolis” (№ V/1-36). Към тази група публикации следва да бъде отнесена и 

монографията „Сол, пипер и ... археология” (№ 2), която е първото и единствено засега 

обобщаващо изследване в българската историография за ролята на подправките и начина 

на тяхното поднасяне през античната епоха. 

 

 Хабилитационен труд 

 Представената в качеството на хабилитационен труд монография със заглавие 

„Сердика (VI-VII век). Монетно обращение, тежести, печати” представлява обобщаващо 

изследване върху паричната циркулационна среда, метрологичните и сфрагистични 

паметници от Сердика в самия край на Късната античност. Тя е плод на повече от 20-

годишни наблюдения и целенасочена работа от страна на автора с тези категории 
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материали, които са сред възможно най-обективните извори, позволяващи допълване, 

коригиране и реконструкция на исторически събития, процеси и тенденции, както и на 

различни аспекти от обществения и стопански живот в един период, за който е 

характерен подчертан дефицит и неясноти в писмените и епиграфски сведения, 

незапълним дори и с резултатите от интензивните в последно време теренни 

археологически проучвания. За отбелязване е, че циркулационният поток и 

монетовидните паметници от Сердика са сред трайните научни интереси на доц. 

Аладжова, свидетелство за което са 36 нейни научни публикации, 13 от които са пряко 

свързани с темата на хабилитационния труд. 

 Структурата на монографията е логически издържана и напълно съобразена с 

поставената цел и произхождащите от нея конкретни изследователски задачи. Всяка от 

главите съдържа теоретична част и подробен анализ на произхождащия от Сердика 

материал от съответния вид, което ярко откроява регионалните и местни особености. 

Използван е целия достъпен и отнасящ се към темата емпиричен материал. Следва да се 

отбележи, че по-голямата част от него (73%) произхожда от сигурен археологически 

контекст, което го превръща в напълно адекватен и първокласен по качество 

исторически извор. За огромните трудности, съпътствали автора в подготовката на 

изследването (и успешно преодолени от него!), убедително свидетелства факта, че 

подложените на обстоен анализ 459 монети от разглеждания период са 

идентифицирани сред огромен масив от над 9000 екземпляра, повечето от които – в 

много лошо физическо състояние. 

 Коментираният труд правдиво отразява превратностите в историческата съдба и 

залеза на късноантична Сердика, определяйки второто десетилетие на VІІ в. като 

вероятен краен момент на нейното съществуване като център на организиран градски 

живот от античен тип. Особената ценност на изследването се състои в това, че 

направените в него изводи и обобщения, които съществено обогатяват 

историографските представи по тези въпроси, се основават предимно на непознат и 

неизползван досега изворов материал от нумизматично и сфрагистично естество. Чрез 

монографията за пръв път се въвеждат в научно обращение 5 новооткрити монетни 

съкровища, стотици единични монетни находки от археологически проучвания в София 

през последните години, една изключителна по своя състав колективна находка и 18 

единични тежести-еталони, императорски анонимен печат от непознат вид, както и 9 

паметника от обикновено игнорираната категория на т. нар. signacula. Останалите 

включени в изследването метрологични и сфрагистични паметници вече са били 
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предмет на нарочни публикации на доц. Аладжова, но тук са разгледани в цялост, с 

оглед на предопределените от темата цел и задачи. Към приносите на труда специално 

искам да отбележа още два, които по значение далеч надхвърлят локалните и 

регионални измерения:  

 - Въз основа на конкретни паметници със сигурна датировка от Сердика е 

ревизирано битуващото в световната историография мнение, че блоковите монограми 

се използват до 550 г. Сега вече е установено, че тази практика е продължила поне до 

последната четвърт на VІ в. 

 - Пак въз основа на паметници от Сердика, категорично е отхвърлено 

разпространеното схващане за scripulum и keration като за абстрактни сметководни 

единици и е доказано, че това са били реално съществуващи в търговската практика 

тегловни единици. 

 Пряко или косвено, с подготовката на хабилитационния труд е свързана цяла 

серия публикации на доц. Аладжова, посветени на антична и късноантична Сердика, 

част от които вече беше посочена в изложението по-горе – № 17, 47, 55, 57, 59, 62, 66, 

69, 70, 71, 72, 73,  74, 75, 78, 80, 81, 82, 84, 85, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94.  

* * * 

 Научната дейност на доц. Аладжова включва още участие в 3 международни 

проекта, а за това, че тя е утвърден и уважаван специалист в областта на 

нумизматиката, убедително свидетелстват и нейните 26 участия с доклади в престижни 

международни и национални научни форуми, впечатляващият брой на установените 

цитирания (229), както и неизменното ѝ присъствие в редколегии (включително и в 

качеството на главен редактор) на авторитетни научни издания. 

 Доц. Аладжова винаги е успявала умело да съчетава научната дейност с 

преподавателска. Несъмнено доказателство за нейните високи професионални качества 

са курсовете лекции, изнасяни от нея през годините в редица висши учебни заведения в 

страната (СУ „Св. Климент Охридски”, ПУ „Паисий Хилендарски”, ВТУ „Св. св. 

Кирил и Методий”, ШУ „Константин Преславски”), а и двамата нейни успешно 

защитили докторанти. 

 От приложената към документацията по конкурса справка за изпълнение на 

минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2, ал. 3 и ал. 5 от ЗРАСРБ е видно, 

че кандидатът напълно съответства на обявените държавни показатели за заемане на 

академичната длъжност „професор”. 
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 Това, както и всичко, изтъкнато в рецензията по-горе, ми дава основание 

убедено и с удоволствие да изразя положително становище и да препоръчвам на 

почитаемия Научен съвет на НАИМ-БАН да присъди на доц. д-р Дочка Иванова 

Аладжова академичната длъжност “професор” по професионално направление „2.2. 

история и археология (специалност „Нумизматика“)” за нуждите на Секция за 

нумизматика и епиграфика на НАИМ-БАН. 

 

22.02.2021 г. 

 

(доц. д-р Сергей Торбатов) 


