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МОНОГРАФИИ 

 

- Аладжов, А. Обиците в Преславското съкровище. (под печат, текст – 142 

стандартни страници (1800 знака/ стр.), 56 образа, 3 карти). 

Работата е пръв опит да бъде представена една хомогенна група паметници от 

Преславското съкровище като монографично изследване. Освен задължителните увод и 

заключение, книгата се състои от четири взаимосвързани части, във всяка от които 

информацията за обиците се допълва с цел финалната част на текста да бъде представена 

като един многопластов синтез и убедително заключение. Същевременно, за да може всяка 

глава да има приносен характер, едни и същи, на пръв поглед, данни, са анализирани под 

различен ъгъл и в различен контекст. Започва се с история на проучванията, в която са 

посочени всички изследвания, посветени на обиците от комплекса. Следва един цялостен 

коментар на преславските обици, поставени сред сходните им образци от 

средновизантийския период. Гръбнакът на изследването е класификацията на накитите, в 

която обиците са разпределени в две технологични групи. Тук за всяка една обица е 

събрана цялостната информация, придружена с дискусия относно технологията, 

иконографията, хронологията и мястото, заемано сред останалите сходни бижута. 

Последната част на текста третира въпроса за мястото на обиците в комплекса и съответно 

разглежда съкровището през призмата на новата информативност, която ни носят обиците. 

 

- Аладжов, А., Димитров, Я., Стаменов, С., Стаменова, В., Стоянова, Х. Иванов, С., 

Стойчев, С. Археологическа карта на Плиска. София, 2013. ISBN: 978-954-9472-23-3 

(съставител и редактор А. Аладжов). 

Шест части от книгата са написани от А. Аладжов. Освен увода и заключението, това 

са каталог на обектите, каталог на находките, методика на проучванията и проучвания и 

проблеми, касаещи Външния град на Плиска. 

За пръв път Плиска бе изследвана с предварително зададени обективни критерии, 

съобразени със спецификите на паметника - пространство, ориентация, релеф, земно 

покритие и съвременна човешка намеса. Въведена беше нова методика за теренните 

обходи и съответно за изграждането на гео-база данни. Положено беше началото на 

тоталните теренни издирвания, базирани на ГИС технологиите. Заложените общовалидни 

критерии за събиране и класифициране на информацията, позволиха в книгата да се опише 

една обективна картина на селищната структура на Външния град на Плиска. 

 

 

 

 



СТУДИИ 

 

- Aladzhov, A. The Byzantine Empire and the Establishment of the Early Medieval 

City in Bulgaria. – In: F. Daim, J. Drauschke (Hrsg.). Byzanz - Das Romerreich im 

Mittelalter, Teil 3, Mainz 2010, 113-158. ISBN: 978-3-88467-155-9. 

Формирането на ранносредновековния град е сложен процес, който не може да се 

разглежда като изолиран феномен, нямащ отношение към градското развитие на съседните 

държави, съвременни на раннобългарската култура. Този процес се случва по време на 

прехода между късноримския и средновековния период и това обстоятелство 

предопределя до голяма степен образа на ранните български градове. От една страна 

тяхното формиране е част от общата трансформация на културата в областта на бившата 

Източна империя, а от друга - те са резултат от нова култура, чиито основи са положени 

извън територията на Първото българско царство. Образуването на българския 

средновековен град е свързано със създаването на Плиска. Един от новите модели за 

проектиране на градското пространство в ранносредновековния период, популярен както 

на Запад, така и на Изток, е приложен в градоустройствения план на столицата.  

 

- Filzwieser, R., Aladzhov, A., Schlegel, J., Hinterleitner, A., Doneus, N., Schiel, H., 

Dimitrov, J., Gamon, M., Daim, F., Neubauer, W. Pliska – integrated geophysical prospection 

of the First Early Medieval Bulgarian capital. – Bulgarian e-Journal of Archaeology. Sofia, 

2019, 229 – 261. ISSN 1314-5088. 

Между 2016 и 2018 г. в Плиска, първата ранносредновековна столица на България 

(VII–ХІ в.), бяха проведени две мащабни геофизични проучвателни кампании. Получените 

резултати водят до по-детайлно разбиране на историческото развитие на Вътрешния град 

през неговите столични и следстолични фази. В настоящото проучване са очертани 

основните фази на строителството и историческото развитие на Плиска, въз основа на 

съвременното състояние на изследванията. Описани са използваните теренни и приложни 

методи, последвани от представяне на данните за археологическите проучвания и 

интегрираната интерпретация на различните части на Плиска. В рамките на дискусията 

интерпретацията на данните е анализирана в контекста на строителните фази на Плиска, 

които са представени с помощта на данните от недеструктивното изследване. Накрая са 

обобщени изводите и е показан бъдещият потенциал за комплексно проучване на цялата 

територия на Плиска. 

 

- Аладжов, А., Стойчев, С. Северната порта на късноантичната и 

средновековна крепост Ахтопол. – В: Черноморска Странджа. Ахтопол и неговата 

територия и акватория, т. 1, София, 2018, 156-179.  

В публикацията са представени резултатите от тригодишните проучвания на 

Северната порта на късноантичната и средновековна крепост Ахтопол. Освен 

конвенционалните за археологията средства, при проучването на паметника бяха 

приложени и недеструктивни методи. В два последователни сезона през 2015 и 2016 г. 



бяха осъществени геофизични измервания на цялата площ на античния град с акцент върху 

площта около Северната порта в двора на Гръцкото училище. Описани са 

археологическите разкопки на територията, на която е разположена крепостната стена с 

кулите и портата. След близо 40-годишни проучвания на територията на Ахтопол, за пръв 

път в цялост са публикувани и интерпретирани строителната периодизация и 

стратиграфската последователност в развитието на древното селище от ІІІ в. пр. Хр. до 20
-

те години на ХХ в. 

 

- Aladzhov, A. The Final Stage in the development of the Early Byzantine Towns on 

the Lower Danube. – In: Miscellanea Bulgarica, 22, 2016, 43-65. ISBN:978-3-643-50689-4.  

Студията изследва последния етап от развитието на късноантични градове на 

Долния Дунав според археологическите данни. Последната четвърт на VІ век е период, 

характеризиращ се с непрекъснати походи на авари и славяни. Тези събития са последен 

етап от развитието на късноантичната градска култура за земите на север от Хемус. Чрез 

конкретни примери са представени изоставянето и разрушаването на ранновизантийските 

градове на територията между Хемус и Дунав, както и основаването на нови 

средновековни селища след сравнително дълъг период на прекъсване на същата територия. 

 

 

 СТАТИИ 

 

- Aladzhov, A. The Preslav Treasure. Discovery, Content and Date. – In: At the 

Gates of the Royal Court. Treasures of Veliki Preslav. Sofia, 2019, 136-138. ISSN:2367-

8860, ISBN 978-954-9472-83-7. 

За пръв път след откриването си Преславското съкровище е експонирано в пълния 

си състав. Статията е написана именно във връзка с това и накратко представя историята 

на комплекса. 

 

- Аладжов, А. Глазирана керамика от Кръглата каменна площадка в Плиска. – 

Преслав 8. Велико Търново, 2019, 432 – 451. ISBN 978-619-00-0992-4. 

Ситуацията на откриване на няколко цели глазирани съда непосредствено върху 

каменната настилка на плисковската Арена, беше повод за написването на този материал. 

Тяхната прецизна датировка допринесе за изясняване на горната хронологична граница на 

паметника, проучван от 2006 г. насам. Същевременно това е първото специализирано 

изследване на белоглинена и глазирана керамика, открита в Плиска и като такова 

допринася в голяма степен за изясняване на проблема за вносната и произведената на 

място висококачествена керамика от следстоличния период на Плиска. 

 

- Aladzhov, A. “Le Tresor de Preslav. Reflet d’un age d’or du Moyen Age bulgare”. 

Louvre editions, Somogy Editions D'art, 2018, 72-80.  ISBN: 978-2-7572-1418-3. 



Статията е написана във връзка с представянето на Преславското съкровище в 

музея Лувър в Париж. Основната и цел е сумарното представяне на комплекса, неговите 

датировка и принадлежност. 

 

- Аладжов А., Димитров Я., Иванов С., Стойчев С., Стоянова Х., Вълчев В. 

Археологическа карта на Плиска. Теренни издирвания на територията на Плиска 

през 2017 г. – Bulgarian e-Journal of Archaeology, 9, 2, 2018, 95-114.  ISSN:1314-5088. 

https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-8-2-2018-213-232. 

 Поредният материал, представящ теренните изследвания на Плиска, представлява 

едно допълнение към Археологическата карта на обекта и в детайл илюстрира 

попълването на гео-базата данни за северозападната част от територията на Външния град. 

 

- Aladzhov, A. The Early medieval culture of the Bulgarian land according to 

archaeological data. – In: Pagan Bulgaria. Power and Society. Sofia, 2017, 5-13. ISBN: 978-

954-9472-48-6, ISSN:2367-8860, ISBN 978-954-9472-83-7. 

Това е една обзорна публикация, която в обобщен вид запознава читателите с 

образа на ранносредновековната култура на езическа България. За да не се отежнява 

текста, историографията, касаеща проблематиката на Старобългарската култура, е 

използвана като времева основа на изложението. На тази база в статията са описани най-

важните характеристики на материалната култура на българското ханство на Долния 

Дунав. 

 

- Аладжов, А. Структура на селищата във Външния град на Плиска. – В: 

Известия на Националния археологически институт. In honorem Professoris Stanislav 

Stanilov, ХLІІІ, София, 2016, 244-255. ISSN:0323-9535. 

Статията разглежда мястото на селищата в градоустройствената структура на 

Външния град на Плиска. В хронологически план селищата във Външния град се 

разделят на две основни групи, свързани съответно със столичния и следстоличния 

периоди на Плиска. В някои от тях се проследяват и двата периода на съществуване. 

Първата група селища е по-малобройна. Традиционно тя се датира в периода VІІІ- 

първата половина на ІХ век. Краят на съществуването на селищата в Плиска се поставя 

към началото или средата на ХІ век. Обобщените изводи показват, че изграждането на 

селищата във Външния град на Плиска е част от цялостната градоустройствена 

концепция на Първата българска столица. 

 

- Аладжов, А. Крумовият дворец в Плиска. – В: Приноси към българската 

археология. т. VІІ. София, 2013, 45-56. ISBN: 978-954-8761-84-0. 

В статията е извършен пълен преглед на историографията, посветена на Крумовия 

дворец. Коментирани са функциите, датировката, планировката и произходът на 

архитектурния модел в контекста на епохата. Основното заключение, до което се достига, 

е, че връзката на Крумовия дворец с омаядските извънстолични дворци е несъмнена. 

https://be-ja.org/index.php/journal/article/view/be-ja-8-2-2018-213-232


Политическият възход на Ранния халифат и на България се разглежда като сходна 

културна среда, в рамките на която възниква архитектурният модел на огромните 

многофункционални укрепени дворци. Явленията са последователни във времето, което се 

определя както от хронологически по-ранното въздигане на първия арабски халифат, така 

и от Византия, която играе ролята на културен посредник, който не само предава, но и 

приема архитектурни модели. Крумовият дворец в Плиска e посочен като образец, който 

може да допринесе за възстановяването на облика на византийската гражданска 

архитектура в столицата през епохата на иконоборчеството  

 

- Аладжов, А. Християнски влияния в градоустройството на първата 

българска столица. – В: Сборник в памет на 1100 години от смъртта на княз Борис І. 

Шумен, 2009, 169-172. ISBN: 978-954-775-978-7. 

В статията се разглежда проблемът за влиянието на християнството върху 

градоустройствената схема на Плиска. Идеята за превръщането на църквите в структурни 

градски ядра не е нова, но донякъде е пренебрегвана за сметка на чисто архитектурния 

анализ на храмовото строителство.  В столичната градоустройствена схема се констатира 

прилагането на един от новите модели за оформяне на градското пространство в ранното 

средновековие. Главна съставна част на този модел са църквите, около които са групирани 

малки обособени общности, разположени на разстояние една от друга, в рамките на 

укрепително съоръжение. След приемането на християнството главният градоустройствен 

акцент пада върху църквите, които  са едни от малкото постройки със стабилен градеж във 

Външния град, на чиято територия е основано второ градско ядро – архитектурният 

комплекс на Голямата базилика и архиепископския дворец, оградени с крепостна стена.  

 

- Аладжов, А., Григоров, В. Коланни апликации и накрайници от обект в 

реперен квадрат  В-11 във Вътрешния град на Плиска. -В: LAUREA. In honorem 

Margaritae Vaklinova, т. 1, София, 2009, 185-190. ISBN: 978-954-92395-1-5.  

В статията са публикувани най-интересните археологически материали, добити при 

разкопките на един нов обект във Вътрешния град на Плиска. При проучването му бяха 

открити общо 9 коланни гарнитури, от които 7 апликации, един коланен накрайник и един 

ремъчен накрайник. Те са формално класифицирани на базата на техния силует. Направен 

е опит за по-прецизна датировка както на самите находки, така и на стратиграфския слой, в 

който те са открити. 

 

- Григоров, В., Аладжов, А. Новооткрити печати от Плиска.  – В: EURIKA. In 

honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae. София, 2009, 147-156. ISBN: 978-954-92395-4-6. 

Този материал е в тясна връзка с публикацията, посветена на коланните гарнитури 

от обект В 11 в централната част на Вътрешния град на Писка. Представените печати са 

една от най-надеждните основи за датировка на археологическите материали и структури. 

 



- Аладжов, А. Византийският град и българите на Кримския полуостров – В: 

Проблеми на прабългарската история и култура. т. ІV, 1. Варна, 2008, 267-276. ISBN: 

1313-4248.  

Предмет на изследването са паметници от ранното средновековие на Кримския 

полуостров. Интересът към тази територия е продиктуван от факта, че тя се явява един 

обособен регион, отличаващ се с голяма концентрация на археологически паметници, 

свързани с български племена. Тяхното най-ранно археологически доказано присъствие на 

Таврика се поставя в средата на VІІ в., а изчезването им се свързва с унищожаването на 

хазарския каганат през Х в. Показано е как развитието на българите протича в една 

смесена етнокултурна среда. Като носители на салтово-маяцката култура те са в симбиоза 

с алани и късни сармати,  в Таврика се настаняват в съседство с остатъци от готски 

племена, а голяма част от промените, настъпили в тяхната материална култура, се дължат 

на силното влияние на по-високо развитата провинциално-византийска култура. 

 

- Aladzhov, A. Pots from Early Medieval pagan necropolises within the territory of Varna 

region. – Archaeologia Iuventa, I, 2003. 

В статията са синтезирани наблюденията ми върху керамиката, по-специално 

гърнетата, от езическите некрополи Разделна, Девня 1 и Девня 3, проучени от Д. И. 

Димитров.  

 

- Aladzhov, A. Origin of the so called “Pastyrska Pottery” from Varna Necropolis – В: В. 

Н. Станко. Археологiя та етнологiя Схидної Эвропи: матерiали i дослiдження. Том 3. 

Одеса, 2002, 157-159. 

Материалът представлява опит за принос към проблема за произхода на 

Пастирската керамика, свързвана с преселението на прабългарите. 

 

- Аладжов, А. Культурные контакты праболгаров на Кавказе и Северном 

Причерноморье – В: I. Ф. Курас (ред.). Етнiчна Iсторiя народiв Европи. Киев, 1999, 92-96.  

Това е първата статия, посветена на културните контакти на прабългарите в земите 

около Северното Черноморие и Кавказ. 
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- Василева, Е., Аладжов, А., Димитрова, Я. Селище от късното средновековие до 

село Джерман, община Дупница. Late medieval settlement near the village of Dzherman, 

municipality of Dupnitsa. Национален исторически музей – София. Известия, ХХХІІІ, 

2021, ISSN: 1311-5219, 372-297. 

В тази статия проучвателите на обекта представят резултатите от спасителните 

проучвания на късносредновековното селище на брега на р. Джерман. Макар и еднослоен, 

обектът ни предоставя многостранна информация за бита на обитателите на това село и на 



тяхната дейност, свързана преди всичко с функциониралата през този период воденица. 

Публикацията включва най-интересните археологически материали от периода ХVІ-ХVІІІ 

в. 
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