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С Т А Н О В И Щ Е 

От доц. д-р Методи Манчев Даскалов 

(Секция за Средновековна археология, НАИМ – БАН), 

Член на Научно жури 

По обявения конкурс за заемане на академична длъжност „професор“ 

(научно направление „Нумизматика“ за нуждите на Секцията по нумизматика и 

епиграфика), обн. ДВ 91/ 23.10.2020 и според  

Заповед  I–3072/ 3.12.2020 на Директора на НАИМ – БАН 

 

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

Нарочна Комисия е установила, че внесените от нея документи отговарят на 

нормативните изисквания. 

Представена е научна продукция от последните 20 години. Включва 2 

монографии,  94 студии и статии, от които 13 в индексирани и международни издания.  

Доц. Аладжова взима активно участие на международни и национални научни 

форуми с доклади и съобщения. 

В цялостната научна дейност могат да бъдат разграничени няколко сфери на 

научни интереси: 

– Дългогодишен интерес към монетите и монетното обръщение в периода  5-7 в. 

Резултатите са отразени: публикуване и препубликуване на единични и колективни 

монетни находки, колекции от обекти. Въвеждането им научен оборот е от решаващо 

значение за цялостното археологическо и историческо научно проучване на периода. 

– Изследване на различни по характер теглови стандарти – стъклени и метални 

екзагии, първостепенен извор за икономическата история. 

– Публикуване и интерпретация на печати и други сфрагистични материали на 

владетели, сановници и длъжностни лица от късната античност и Средновековието. 

Като цяло тази информация има характер на първостепенен и достоверен исторически 

извор. От публикуваните ранновизантийски печати от Сердика се открояват тези на 

императорите Анастасий I, Юстин I и Фока, образци непознати до сега в литературата, 

които поставят важни въпроси за мястото на града през VI/ VII в. 

– Женски образи в монетосеченията  през  античността и късната античност – като 

цяло неразработена тема в българската нумизматика. 

– Публикуване на единични и редки монетни екземпляри, което само по себе си 

принос към науката; 
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– Търговски пломби и печати от различни периоди, материали все още слабо 

проучени на територията на България. Получените данни от тях са достоверни 

исторически извори за търговията, икономическата история и международните 

отношения. Между публикуваните за първи път пломби от Сердика се идентифицират 

екземпляри с митологичните изображения (Ерос и Психея), както и такива с  библейски 

сюжети.  

Съзнавам, че горното изброяване не е и не може да бъде пълно, но е достатъчно 

красноречиво за един много широк кръг от научни интереси на кандидата по конкурса, 

което показва многостранна научна ангажираност, непрекъснато търсене на нови теми 

за работа и изследователска реализация. 

Доц. Аладжова има изключително активна научно-изследователска дейност 

свързана с археологията – от години тя ежегодно обработва нумизматични и 

сфрагистични находки от археологически обекти (вече – десетки !: обектите, а не 

находките !) с много широк хронологичен обхват: от Класическата епоха почти до 

нашето съвремие. Тази изследователска работа (подценявана от други нумизмати) е от 

много голямо значение за работата на археолозите на конкретни обекти и има водеща 

роля за уточняването на тяхната цялостна хронология, периодизация и цялостна 

характеристика.   

Своеобразен връх в тази дейност е обработването на многобройните и значими 

нумизматични и сфрагистични находки от мащабните спасителни и редовни 

археологически проучвания в София през последните години: метростанция Сердика, 

проучването на площад „Св. Неделя“ – Север и други обекти с широк хронологичен 

обхват. Част от резултатите от нея се виждат в труда, който има основно място в тази 

процедура: „Сердика (VI - VII век). Парично обращение, тежести, печати“, който е 

приет за печат в поредицата на НАИМ „Разкопки и проучвания“ (като том XLVI). Без 

да се навлиза в подробности трябва да се отбележи, че в резултат на този труд ранно-

византийската Сердика (вече) може да бъде своеобразен еталон при сравнителен 

анализ на нумизматични материали и интерпретации не само за Вътрешна Дакия, но и 

за съседни области на Източната Римска империя (Византия). 

          Наред с участието си в проекти свързани с конкретни нумизматични изследвания 

доц. Дочка Аладжова работи и по задачи свързани с по-широки археологически  теми, 

като Tabula Imperii Romani, K-35/2 –Philippopolis, Проект със Сръбската академия на 

науките „Проучване на археологическите култури на територията на България и 

Сърбия” (2007-2020) и Международен проект "Снабдяването с метал на късноримската 
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монетарница в България" -  Съвместен проект на НАИМ-БАН и Institute of 

Archaeology - UCL. (2007-2008). 

Доц. Аладжова има 30 годишна практика като преподавател по нумизматика  в 

различни ВУЗ: СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ВТУ „Св. Св. 

Кирил и Методий“, Нов български университет и Шуменски университет „Епископ 

Константин Преславски“. Ръководител е на редица магистърски разработки, както е 

научен ръководител на двама успешно защитили докторанти: д-р Алена Тенчова и д-р 

Върбин Върбанов, които вече са утвърдени изследователи в областта на античната и 

ранно-византийската нумизматика. 

Въз основа на изложеното тук, убедено изразявам положително становище и 

препоръчвам на почитаемия Научен съвет на НАИМ – БАН да присъди на доц. д-р 

Дочка Иванова Аладжова академичната длъжност „професор”. 

 

                                                  

Доц. д-р Методи Даскалов 

 


