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28 ноември 2013 г. 
10.00  – встъпителни думи на проф. дфн Р. Дюлгерова от Центъра за обучение към БАН 
 
Сесия:  Археологията – разкриване и проучване на културно-исторически останки 
Водещ – доц. д-р Мария Гюрова 
10.20- 12.00 – заседание 
 
Доц. д-р МАРИЯ ГЮРОВА (НАИМ–БАН): Холоценски кремъчни ансамбли от България: 
диахронен анализ и диагностични форми 
 
КАЛИНА ЙОРДАНОВА (докторант в Секция по нумизматика и епиграфика, НАИМ–БАН): 
Изображения върху монетите и домонетните форми на Аполония Понтика от VI-
I в. пр. Хр. 
 
ДОРОТЕЯ ГЮРДЖИЙСКА (докторант в катедра Археология, СУ „Св. Климент Охридски”): 
Техники на стенопис и декоративни схеми през елинистическата епоха в Тракия – 
oпит за систематизация. 
 
БИЛЯНА ИВАНОВА (докторант в Секция по антична археология, НАИМ–БАН): 
Вотивни дарове от езическото светилище край Мездра” 
 

12.00-13.30  – обяд 
13.30-15.00 – заседание  
 
МАРИЯ ПАШОВА (докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ–БАН): 
Орнаментални мотиви върху сграфито керамиката от България (XIII-XIV в.) 
 
МЕТОДИ ЗЛАТКОВ (докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ–БАН): 
Град Сандански през средновековието 
 
ЧАВДАР ЛАЛОВ (докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ–БАН):  
Етапи на славянското заселване между Дунав и Стара планина 
 
ЕЛЕНА ВАСИЛЕВА (докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ–БАН): 
 Магистрали и археология 
 

 



 

15.00-15.20  – пауза  
15.20-17.00  –  заседание 
 
РАДОСВЕТА КИРОВА (докторант в сектор Архитектура, Институт за изследване на 
изкуствата – БАН): Строителни техники, материали и строители – жилищно-
отбранителни кули през XV-XVIII в. 
 
СТОЯН ДЕЧЕВ (докторант в катедра Скулптура, Национална художествена академия): 
Каменните чешми в Родопите – митологични и символични образи 
 
ОЛЯ СТОЯНОВА (докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация, СУ 
„Св. Климент Охридски“): Археологически проблеми и открития – в кривото 
огледало на медиите 
 
Гл. ас. д-р РУМЯНА КОЛЕВА (катедра Археология, СУ „Св. Климент Охридски“): 
Битовата керамика от Златна ливада – методи на обработка 
 
17.00-17.30 –  дискусия 
 

******  
 

29 ноември 2013 
Сесия:  Културно-историческото наследство – разнообразие и стратегии за опазване  
Водещ  – доц. д-р Георги Нехризов 
10.00-12.00 – заседание 
 
Доц. д-р Георги Нехризов (НАИМ–БАН): Археологическа карта на България 
 
НАДЕЖДА КЕЧЕВА (докторант в Секция по антична археология, НАИМ–БАН): 
Утвърдени методи и нови ГИС технологии за издирвания на археологически 
обекти с цел попълване и актуализиране на Автоматизираната информационна 
система „Археологическа карта на България” 
 
МИЛА ЧАЧЕВА (докторант в Секция по антична археология, НАИМ–БАН): Украшения 
или амулети? Накити от детски гробове в некропола на Аполония Понтика 
 
МИГЛЕНА РАЙКОВСКА (докторант в департамент Археология, НБУ): Ролята на 
графичните реконструкции за изучаването и опазването на недвижимото 
културно наследство 
 
 



МИГЛЕНА МИТОВА (докторант в катедра по обща и промишлена микробиология, 
Биологически факултет, СУ „Св. Климент Охридски” – в съавторство с М. Илиев, Р. 
Ангелова, В. Грудева): Анализ на микробната колонизация на скалните рисунки с 
цел опазването им 
 
12.00-13.30  – обяд 
13.30-15.00 – заседание  
 
ПЕТЪР ЗАХАРИЕВ, ГЕОРГИ ЯНКОВ (ПЗ – докторант в Института по физика на твърдото 
тяло – БАН): Лазерно индуциран флуоресцентен анализ – недеструктивен метод за 
анализ на паметници на културното наследство 
 
ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА (докторант в Институт по физика на твърдото тяло – БАН): 
Лазерно почистване в консервацията – принципи и техники 
 
АНТОНИЯ ИМРЕ (заместник-председател на асоциация за управление на културното 
наследство, Унгария): Управление на унгарското културно наследство 
(исторически обзор) 
 
ЕЛИЦА АНДРЕЕВА (докторант в катедра История и теория на архитектурата – УАСГ): 
Опазване на недвижими културни ценности – адаптация/социализация/ 
експониране и критерии за прилагането им 
 
15.00-15.20  – пауза  
15.20-16.30  –  заседание 
 
ЯНКО МАРИНОВ (докторант в сектор Музика, Институт за изследване на изкуствата – 
БАН): За генезиса на византийската калофония (καλοφωνία). Мелизматични 
междинни интонации (ММИ) в ръкопис Par. Coislin 41  
 
Проф. д-р Диана Гергова (НАИМ–БАН): Проучване и опазване на археологическото 
наследство в резерват „Сборяново” 
 
16.30-17.00 – финална дискусия и закриване на конференцията 
 
 

  



  РРЕЕЗЗЮЮММЕЕТТАА  
******  

Изображения върху монетите и домонетните форми на 
Аполония Понтика от VI-I в. пр. Хр. 

Калина Йорданова 
докторант в Секция по нумизматика и епиграфика, НАИМ–БАН 

 
В настоящия доклад e направен подробен преглед на развитието и интерпретацията 

на всички детайли, гравирани върху монетите на Аполония Понтика от предримската 
епоха, на базата на изследвания от мен нумизматичен материал и публикуваните в 
научната литература екземпляри. Хронологическите предмети се отнасят към 
класическата и елинистическата епохи като в доклада са включени както “домонетни 
разменни средства” като стрелите-пари, така и бронзовите и сребърните монети, които 
сече колонията. 

Монетите са един от основните източници на информация за култовете и 
религиозните представи на местното население. Проблематиката вече е засягана от Л. 
Конова-Георгиева в отделен труд, но в процеса на работа се натъкнах на някои детайли, 
който допълват нейните впечатления и анализи. Сред репертоара представен върху 
монетите (и разглеждан в доклада) фигурират изображенията на стрели, свастика, котва, 
горгонейон, Аполон, омфалос, клонка (лаврово дърво) и осмолъчна звезда. Направен е 
опит да се проследи поотделно появата, както и иконографското и стилово развитие на 
всеки един от гореспоменатите символи. При опита за интерпретация на част от 
символите (най-вече при монетите, носещи изображение на Горгона Медуза), се опитах 
да преодолея редица трудности, които произтичат от липсата на единно мнение по 
отношение хронологията на монетните типове. Специално място е отредено и на връзката 
между образите на Горгона Медуза и Аполон.  

От изложението може да се заключи, че монетните изображения през различни 
периоди в монетосеченето на града – стрела, котва, свастика, глава на Горгона Медуза 
или Аполон, представена в профил или анфас, клонка и омфалос – би трябвало да се 
тълкуват като различни семантични прояви на най-популярното божеството и  епоним на 
града – Аполон. 

      
   
  
 
 
 

Бронзова монета на Аполония Понтика с 
      неизвестно местонамиране, края на III-                 

началото на II в. пр. Хр. (РИМ- Стара Загора) 
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Техники на стенопис и декоративни схеми през елинистическата епоха в Тракия – 

опит за систематизация. 
Доротея Гюрджийска 

докторант в катедра Археология, СУ „Св. Климент Охридски“ 
 

 Стенописаните гробници са едни от малкото паметници на античната живопис, 
които са достигнали до нас – в рамките на съвременната територия на България са 
разкрити над 16, като някои от тях са в много добра степен на запазеност.  

  Направеният в доклада обобщаващ преглед има за цел да създаде по-пълна 
представа за разпространението на живописта в Тракия през определения период и да 
спомогне визуализацията на ползваните тогава декоративни схеми. Те варират от 
полагане на изцяло бяла варова щукатура, през редуване на едноцветни пояси, понякога 
в комбинация с единични декоративни орнаменти, до изцяло развити схеми, с множество 
фигурални и орнаментални фризове. Това позволява поставянето им в рамките на 
разработените в литературата типологични системи на гръцката стенопис от предримския 
период. 

 Не са единични случаите на полихромия по детайли от пластичната архитектурна 
украса на гробниците (фризове, колони, акротерии) и по елементи от интериора (клинета, 
врати и рамки за врати). Такъв тип декорация, в различна степен на запазеност, се среща 
дори и в някои от помещенията на жилищни сгради.  

 В Тракия се наблюдава разнообразие при подбора не само на сюжети и 
орнаментални мотиви, но също и на ползваните техники на изпълнение на стенописите. В 
тази връзка, акцент е поставен и върху възможностите за анализ на част от съвременните 
физико-химични методи. Разгледани са, от една страна – отделните елементи на 
стенописната украса в гробниците (подложка, живописен слой и евентуално защитен 
слой), техният състав и качество на изпълнение, а от друга – технологичните й 
характеристики (техника на изпълнение и следи от процеса на работа – отпечатъци от 
въжета, инструменти и др.). 

 Очакванията са, че когато строго научните резултати се погледнат през призмата на 
археологическите проблеми, би могло да се добие информация и по отношение на 
движението на стоки и идеи в тогавашния свят. Общите черти в техниката на изработка на 
монументалната живописна украса на паметници от различни части на източното 
Средиземноморие през класическата и елинистическата епоха, поставят както въпроса за 
културно-търговските връзки между тези региони, така и за начините, по които са се 
предавали художествените традиции.  

 



                 
Рисунка на детайли от растителни декоративни фризове от гробници в Тракия и Македония 
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Украшения или амулети? Накити от детски гробове в 
некропола на Аполония Понтика 

Мила Чачева 
докторант в Секция по антична археология, НАИМ–БАН 

 
Дребните предмети и накити, изработени от неблагороден метал, често остават 

встрани от интереса на проучвателите. Те рядко имат представителен вид, не помагат 
особено и за прецизирането на хронологическата рамка. Точно обратното, за тяхното 
датиране е необходимо познаването на ситуацията, в която се откриват, и на 
съпътстващия керамичен материал. Именно в това отношение некрополите са много 
важни, тъй като затворените контексти донякъде улесняват тази задача. От друга страна 
не трябва да се забравя, че тези предмети не са попаднали случайно в гроба, а са 
поставени там с някаква цел. Няма как да сме сигурни каква точно е била тази цел и какво 
е специфичното им значение в погребалния ритуал, но наблюденията върху този 
материал могат да покажат интересни резултати и да ни насочат към някои аспекти на 
социалния живот.  

Децата и смъртта в античността е тема с все по-нарастваща популярност, която през 
последните години доведе до организирането на редица конференции, както и до 
издаването на важни сборници. Като най-проучен сред античните некрополи по западния 
бряг на Черно море, аполонийският предоставя немалко информация за най-младите 
обитатели на йонийската колония. Изследването на накитите, открити в детски гробове от 



класическата и ранноелинистическа епоха, показва наличието на някои съществени 
закономерности особено на фона на цялостната картина, свързана с личните украшения в 
некропола. Определени видове накити се срещат почти единствено сред даровете, 
поставяни при децата на възраст до 15 години. Целта на доклада е да покаже тези 
закономерности, като предизвикателството се състои във възможните интерпретации, 
които няма как да не бъдат спекулативни. От друга страна те биха ни предложили 
различна, не толкова популярна перспектива към тази част от античното общество. 

             
 
         Наниз от детски гроб, некропол на Аполония Понтика, първа половина на IV в.пр.Хр. 
 
 
 

******  
Вотивни дарове от езическото светилище край Мездра 

Биляна Иванова 
докторант в Секция по антична археология, НАИМ–БАН 

 
Многослойният обект “Калето” се намира в югозападните покрайнини на гр. Мездра. 

Обитаването на мястото е започнало през халколита и е продължило през желязната 
епоха, периода на Принципата, късната античност и българското средновековие – от VІІІ 
докъм средата на ХІ в.  

Археологическите разкопки на античния пласт на “Калето” край Мездра в изцяло 
проучената източна половина на обекта засвидетелстват последователното съществуване 
на това място на римско укрепление от втората половина на ІІ в., езически култов център 
от ІІІ в. и укрепено селище от ІV-VІ в. с две обособени фази на развитие – късноримска и 
ранновизантийска.  

Обект на разглеждане в настоящото съобщение ще бъде представителна извадка от 
различни категории вотивни дарове от езическото светилище, придобити в процеса на 
археологическото проучване в периода 2005-2012 г., в които съм участвала първоначално 
като член на екип, а впоследствие – като заместник-ръководител. Известните до този 
момент цели или фрагментарани двайсетина паметника на вотивната пластика (повечето 
от тях с гръцки посветителни надписи) няма да бъдат коментирани в доклада, предвид 
тяхното нееднократно разглеждане в предходни публикации. 



В изцяло проучената досега площ на обекта  е идентифициран храм от първата 
половина на ІІІ в., положил началото на формирането на езическия религиозен център. 
Според проучвателя, преоткритата през 2012 г. и реинтерпретирана масивна сграда, 
издигната върху нивелираните руини на някогашна казармена постройка, по всяка 
вероятност се явява втори храм, допълнил и доразвил култовата инфраструктура на 
светилищния комплекс през втората фаза на неговото функциониране.  

В пласта, формиран в периода на функционирането на светилищния комплекс, са 
документирани култови огнища, останки от грубо оформени върху терена глинени 
жертвени площадки (есхари), олтари с каменни ограждания, предназначени за 
неколкократно използване, нов вид култово съоръжение, което може да бъде 
оприличено на силно издължена циста, а също така и запечатани с глинена замазка или 
каменни натрупвания единични жертвоприношения. Извършваните жертвоприношения 
съдържат фрагменти от различни категории предмети: битова керамика (много рядко 
цели или почти цели съдове), разнородни изделия от глина, метал и обработена кост 
(включително слонова), множество монети, както и голямото количество депонирани 
аморфни парчета олово и оловни тежести за рибарска мрежа (повечето от последните – 
предварително съзнателно деформирани).  

Най-късните монети, открити досега на територията на обекта в сигурен езически 
култов контекст, са отсечени в периода 290-292 г., но светилището престава да 
функционира вероятно едва към края на първата четвърт на ІV в., когато на неговото 
място е изградено късноримско укрепено селище. 

 
 
 
 
 
 

 
Кутийка за благовония от езическото    
светилище край Мездра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

******  
Утвърдени методи и нови ГИС технологии за издирвания на археологически обекти 

с цел попълване и актуализиране на Автоматизираната информационна система  
„Археологическа карта на България” 

Надежда Кечева, 
докторант в Секция по антична археология, НАИМ–БАН 



 
 Интересът към археологическите паметници на територията на българските земи е 

застъпен още в писмени извори на западни пътешественици от XV-XVI в. Картиране и 
документиране на археологически обекти на територията на България се провеждат от XIX 
в. от А. Буе, А. Дюмонт, Ф. Каниц и К. Иречек, а в началото на XX в. – от братя Шкорпил. До 
50-те години на XX в. се издава поредицата „Материали за археологическа карта на 
България”, включваща описание на археологически паметници от различни територии на 
страната. Съвременната структура на Автоматизираната информационна система 
„Археологическа карта на България” (АИС АКБ) е създадена от М. Домарадски и 
утвърдена от издаденото през 1992 г. „Ръководство за попълване на регистрационна 
карта, АИС АКБ”. Още там са начертани принципите за провеждане на теренни 
издирвания – предварителна подготовка, включваща събиране на максимално 
количество данни за съответния район и обхождания на терена, съобразени с 
особеностите на ландшафта.  

 В съвременните експедиции с цел издирвания на археологически обекти се 
прилага още един важен компонент, включен при предварителната подготовка, работата 
на терен и по-късната обработка на резултатите – използването на географски 
информационни системи (ГИС) в мобилен и настолен вариант. В световен мащаб този 
начин е широко застъпен с развитието на технологиите от края на 80-те и 90-те години на 
XX в. Създаването на единна база данни с цялата събрана информация спомага за по-
лесно протичане на работата. Използваната методика на терен продължава да е 
задължително свързана с конфигурацията на терена. Покритата територия се очертава в 
мобилни устройства чрез полигони с големина, определена от бройката на участниците и 
разстоянието между тях. При тоталните теренни издирвания се обхожда систематично 
цялата възможна територия с цел регистриране на всякакви следи от минала човешка 
дейност, независимо от техните вид, характер и хронология. Бройката и видът на 
откритите артефакти, състоянието на терена и възможността за наблюдение се записват в 
предварително подготвени хартиени таблици, които при по-късната обработка се набират 
в електронен вид.  

 Целта на настоящия доклад е да се представи развитието на утвърдената 
методика, от която неразделна част вече са и съвременните ГИС технологии.  

 

             
 

        Брой керамични фрагменти и граници на археологически обект 



 

******  
Орнаментални мотиви върху сграфито керамиката от България (XIII – XIV в.) 

Мария Пашова 
докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ–БАН 

 
Предлаганият доклад разглежда някои орнаментални мотиви върху сграфито 

керамиката от България през XIII-XIV в. Като част от ежедневния бит на средновековното 
население керамиката дава богата информация за неговата културна среда. Пряко 
свързана с произведенията на изкуството, художествената керамика отразява 
естетическия вкус на това население и общите модни тенденции през този период. На 
фона на увеличаващите се чуждестранни публикации, свързани със средновековната 
художествена керамика, българската историография остава малко встрани от този „поток 
на информация”. След монографията на Соня Георгиева за Двореца в Търново и на Атанас 
Попов за монограмите от „Великата Лавра” все още липсват обобщаващи изследвания за 
българската сграфито керамика. Междувременно в съседна Гърция продължават да 
излизат все нови и нови трудове, акцентиращи върху различни проблеми на 
художествената керамика, нейното производство и мястото ú в общата византийска мода. 
Каталогизирането на техните материали улеснява изследователя в неговото търсене и 
предизвикателствата, които поставя пред себе си. Именно в тази връзка настоящото 
представяне има за цел да проследи различните орнаментални мотиви върху сграфито 
съдове от България, които разкриват характерни стилови особености на регионално ниво. 
Тенденциите в развитието на сграфито керамиката в рамките на XIII и XIV в. показват 
различни предпочитания към комбинациите от орнаменти, цветовата гама и видовете 
изображения – орли в хералдична поза, мотив плетеница и т.н. Сграфито керамиката е 
тясно свързана с изкуството и това може да се види в еднаквите мотиви, украсяващи 
средновековния костюм, църковните фрески, миниатюрите, скулптурата, произведенията 
на металопластиката. Същите изображения се виждат и върху сграфито съдовете и по този 
начин те са част от една обща художествена култура. Реализмът, с който майсторите са 
представяли определени типажи – бойци със съответното въоръжение, жени с типичните 
средновековни костюми – е достоверен източник за миналото на средновековното 
население. 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

  Сграфито керамика от Търново 
 
 
 
 

 



******  
Етапи на славянското заселване между Дунав и Стара Планина 

Чавдар Лалов 
докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ–БАН 

 
Предложеният доклад има за цел да обобщи данните засягащи славянското 

заселване на територията на Северна България. Въз основа на археологическите 
проучвания могат да бъдат определени три хронологически етапа, всеки от които се 
проявява с различни характеристики. 

За първият етап са характерни находки (ръчно изработена керамика и фибули), които 
са съсредоточени предимно в ранновизантийските крепости или се откриват като 
случайни находки. Появата им се свързва с настаняването на групи анти-федерати на 
византийска територия през втората половина на VI век. 

От втория етап най-много данни са придобити от разкопките на селището при с. 
Антимово, Видинско. Керамиката от Антимово е представена от съдове изработени на 
ръка и дообработени на грънчарско колело. Подобни са известни от групата Вълчедръм-
Якимово. Появата им се поставя в началните десетилетия на VII век.  Тази датировка се 
подкрепя и от наличните данните извън България.  Най-точните паралели на керамиката 
от свързана с този период, показват, че изходните територии на тази славянска група 
трябва да се търсят в северно и северозападно направление, като за момента не 
възможно да се определят с точност. 

Третият етап от заселването на славяните е представен от паметниците тип Попина-
Гарван. В публикацията посветена на селището в м. Джеджови лозя при с. Попина, Ж. 
Въжарова определя два хронологически хоризонта, означени като култура I и култура II. 
Култура I е определена като славянска, а хронологическите й граници са поставени в края 
на VI-средата на VIII в. Култура II е обособена на базата на застъпването на някои от 
жилищата, както и от проникването на нови елементи в нея. Тези елементи са 
определени като „прабългарски”, а целият хоризонт –  като оставен  от смесено славяно-
българско население. Според Ж. Въжарова, развитието на културата II започва в края на 
VIII век и е прекъснато през XI век в хода на българо-византийските войни. Тази 
постановка многократно е коментирана и коригирана в литературата и вече е ясно, че 
култура I се доближава най-близо до паметниците на северномолдовската култура Хлинча 
I, датирана във втората половина на VII в. 

След определянето на основните етапи от славянското проникване в Северна 
България, е необходимо да бъдат набелязани и някои въпроси, касаещи не само 
славянската, а и ранносредновековната българска археология като цяло.  

Хронологически тези въпроси могат да бъдат зададени в следния ред: - възможно ли 
е да се установи съдбата на федератите от втората половина на VI век?; - на какво се 
дължи малкият брой паметници от периода на „масовото славянско заселване”?; - дали е 
само проблем на проучванията? Ако не, резонно е да попитаме, какво се случва в 
периода от началото на VII век до идването на славяните от групата Попина-Гарван. 
Следващият въпрос засяга отделните славянски групи и тяхното отражение в културата на 
българската държава от езическия период, а именно – възможно ли е да се определят 
характерни за славяните черти в ранносредновековната материална култура? 
 

 
 
 
 



******  
Град Сандански през средновековието 

Методи Златков 
докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ–БАН 

 
Град Сандански се намира в Санданско-Петричкото поле, в подножието на планината 

Пирин. До 1949 г. се нарича Свети Врач. Кръстен е на светците лечители Козма и Дамян. В 
началото на XX в., когато все още е село, в него са се влели по-малките села – Смилево и 
Ливадица. Според Борис Цветков и трите села са съществували още през 
Средновековието. По време на обходи той е засякъл още три средновековни селища в 
района на днешния град Сандански – в м. Пелага, м. Ормането и м. Речичка. За две от 6-те 
селища имаме данни в писмените извори от XIV в. Това са:  

- Свети Врачове /СветĄхü ВрачевĄ/ – в грамота на деспот Йован Драгаш и брат му 
Костадин за атонския манастир „Св. Пантелеймон“ от 1378 г.; 

- Смиловo /село Смилово/ – в грамота на крал Стефан Урош (1356-1371) за 
мелнишки митрополит Кирил от 1356 г. 

 С най-много археологически данни разполагаме за средновековното селище Свети 
Врач, което се намира в центъра на съвременния Сандански и е разположено върху голям 
античен и късноантичен град. От 1960 г. досега там системно се провеждат спасителни и 
редовни археологически разкопки. Проучени са десетки обекти, в които, освен 
монументални останки от античността, има и следи от живот през средновековието. 
Такива са открити на обектите: 

- ГУМ и ДСК II – жилищни сгради и ями;  
- „Партизанска“, ДСК II и ДСК III – гробове; 
- „Пощата“, „Младежки дом“, „Епископската базилика и „Стълбичките“ – само 

отделни материали.  
Богатият инвентар в част от гробовете, наличието на луксозна керамика и отделни 

представителни находки показват, че Свети Врач е било едно сравнително значимо 
средновековно село. 

 Целта на настоящия доклад е да запознае аудиторията със събраните данни за 
средновековието в съвременния гр. Сандански, които обогатяват представата ни за 
селищната система през този период. 

 

        
 

Средновековни гривни от град Сандански 



******  
Магистрали и археология 

Елена Василевa 
докторант в Секция по средновековна археология, НАИМ–БАН 

 
В последните години мащабното проектиране и строителство на инфраструктурата, 

която е част от републиканските пътна и жп мрежа, ни даде възможност да разширим 
изследванията и направените от тях изводи по отношение на ислямските погребални 
практики на територията на България от периода XV-XVII в. 

Множество проблеми като кратки срокове, големина на обектите, неблагоприятни 
климатични условия и др., които неизменно съпътстват едно такова проучване, 
провокират някои учени да изкажат становище, че това не е „истинска” археология. 

Настоящият доклад е основан на данни от спасителни разкопки, които предоставят 
значима и незаменима информация за ислямските некрополи в България. 

Историята на археологическите проучвания на тази категория археологически обекти 
е изключително кратка, но тези изследвания дават основание да се очертаят общите 
характеристики на ислямското погребение или поне тези негови белези, които се 
регистрират при разкопки. Гробните ями обикновено са правоъгълни или овални, 
понякога в тях се регистрират следи от дървени конструкции, най-често над насипа на 
гроба или в южната му част, където се оформя характерна ниша. Положението на 
скелетите е различно от това в християнските некрополи, като ясно личи липсата на 
старателно и специално подреждане на тялото. Позите са небрежни, получени в резултат 
на това, че в някои райони тялото се спуска по наклонена дъска в гробната яма, а в други 
се полага увито в платно или се подрежда небрежно от специален религиозен 
представител. Има сведения, според които главата на покойника умишлено се обръща на 
юг, гледайки към Мека. Обичайно е да не се откриват гробни дарове, а наличието на 
надгробия не е задължително, като популярното поставяне на два камъка от запад и 
изток очевидно е практикувано от по-заможни покойници и се среща във вариант на 
великолепни мраморни надгробни стели с богата украса и надписи, в които скръбта и 
естетиката са надделели над канона. 

 
  
 
 
 
 
Археологическото проучване 
на обект № 6 по трасето на 
АМ "Хемус" 2013. 

 
 
 
 
 
 
 

 



******  
Строителни техники, материали и строители – 
жилищно-отбранителни кули през XV-XVIII в. 

арх. Радосвета Кирова 
докторант в сектор Архитектура, Институт за изследване на изкуствата, БАН 

 
Изследването в контекста на специфичните строителни технологии през 

разглеждания период, както и историческия, и социално-икономически анализ на 
вероятните възложители и изпълнители на обектите, познати в научната литература под 
наименованието жилищно-отбранителни кули1, предоставя възможност за допълване на 
оскъдните историографски данни за тези обекти. Те са част от слабо познатата 
отбранителна архитектура през Османския период, попадаща между изследователските 
полета на военното дело, историята и архитектурата. До момента тези обекти и техният 
контекст извън фокуса на систематичен научен интерес, както и на системни 
археологически проучвания. 

Целта на настоящия доклад е да представи обобщени данни за изследваните от 
автора обекти – кулите в Тешово, Белащица, Етрополе, Кратово (Златкова, Саат, 
Хаджикоцева, Кръстева и др.), Куманово, Леденик, Враца (Куртпашова и Серапионова), 
Сидерокапса и др., които са  част от разработваната от автора дисертация. Тези данни се 
отнасят до вида, произхода и евентуалното преизползване на строителни материали; 
специфичните методи и технологии на строителство с отчитане на специфичните им 

архитектурно-конструктивни и строителни 
характеристики, пропорции, функционални 
решения и изисквания. Специален акцент е 
поставен върху кулата в мървашкото село с 
традиционен рударски поминък Тешово, 
Гоцеделчевско, която разполага с 
вентилационна и водоснабдителна 
инсталации, изградени от няколко вида 
керамични тръби. 
Настоящото изследване предлага съпоставка 
със сравнително добре проучените в 
научната литература строителните техники и 
материали на жилищни, християнски и 
османски култови сгради и съоръжения за 
периода XV-XVIII в.,  и контекста на тяхното 
изграждане.  

 
 
 
 
 
Западната фасада на кулата в Тешово 

 
                                                           

1 Авторът приема утвърденият в българската научна литература термин „жилищно-
отбранителни“ кули с уговорка относно дълготрайността на обитаване на тези обекти (виж 
Кирова Р.: Жилищно-отбранителните кули през Османския период в рамките на съвременната 
територия на България. –  Паметници, реставрация, музеи, 2010, 12, 6-12) 
 



******  
Каменните чешми в Родопите –  митологични и символични образи 

Стоян Дечев 
 докторант в катедра Скулптура, Национална художествена академия 

 
Целта на разработваната тема дисертация може да бъде обобщена в няколко 

направления, първото от които е събирането на материали за каменните чешми в 
Родопите, които са изградени до средата на миналия век, както и фотографирането на 
актуалното им състояние. При по-важните чешми е приложено и архитектурно заснемане, 
а в някои особени случаи и сканиране с цел разчитане на надписите и релефните 
изображения. Причината да бъде разглеждан по-конкретно този район е, че поради 
стечение на обстоятелствата, една голяма част от заснетите артефакти не са отразени в 
досегашни научни изследвания, а известните такива не са събрани в единно изследване. 
Интересът към района беше провокиран и от възможността чешмите да бъдат разгледани 
не само като артефакти с определена архитектурна и пластична стойност, но и в тяхната 
обвързаност с определени култови практики и фолклорни представи, които, поради 
изолираността на региона, са се запазили до наши дни в най-голяма степен в сравнение с 
други райони на страната. 

В научните изследвания, свързани с чешмите, водоизточниците и изворите се срещат 
такива, които разработват темата в сферата на етнографски или краеведски проучвания, 
или в посока на художествените и архитектурни достойнства на чешмата като обект с 
обществено значение.  

Настоящото проучване прави опит да обедини тези изследвания като се опитва да 
обясни значението на митологичните образи, витаещи около изворите и чешмите, да 
разтълкува произхода и значението на употребяваните в релефите на чешмите символи, 

както и причините за отмирането на 
влаганото в тях значение и превръщането 
им в украса. Не на последно място стои 
въпроса за връзката на етнокултурната 
обстановка и развитието ù в исторически 
план с култовия синкретизъм, който се 
проявява като художествена еклектика. За 
целта са проследени в общ план култови 
практики свързани с водата, изворите и 
водоизточниците още от времето на 
траките, тъй като в района на Родопите все 
още могат да бъдат разчетени техни 
остатъци. Проследена е и трансформация 
на фолклорните вярвания под влияние на 
последвалите ги култури, както и е 
направен опит за навлизане в същността 
на устойчивостта на тези явления, които 
като езически практики са преодолели 
религиозния натиск и са се запазили в 
известна степен и до наши дни. 

 
 

 
Старата чешма от Кричимския манастир "Успение Богородично" 



******  
Археологически проблеми и открития – в кривото огледало на медиите 

Оля Стоянова 
докторант във Факултета по журналистика и масова комуникация,   

СУ „Св. Климент Охридски“ 
 
„Откриха гроб на еретици до "вампира" в Перперикон“, „Кози грамади и Перперикон 

– като Мачу Пикчу“, „Откриха Златното руно край Свещари“, „Вампирът от Созопол с 
роднина в Несебър“,  „Зевс „се яви” на археолози над Старосел“, „Откриха най-стария 
олтар на Дионис“ и „Откриха грошове на дядото на Дракула“ … 

Това са само няколко заглавия на журналистически материали, появили се през 
последните три месеци във всекидневната преса. Още в началото трябва да се направи 
уточнението, че не става въпрос за жълти издания. Защото ако разширим обхвата – и като 
време, и като тип издания – ще открием много по-красноречиви образци, които карат 
специалистите да се червят, а читателя да поклаща глава скептично. 

Как тогава да си обясним бомбастичните заглавия и още по-бомбастичното 
съдържание на материалите, които се появяват не в сензационните издания, а във 
всекидневната преса? Или как можем да обясним защо за културно-историческото 
наследство се пише само с приповдигнат тон? Или защо публиката и медиите очакват 
едва ли не всяко археологическо проучване да се увенчае с откриването на златно 
съкровище? Или защо, извън тези лоши практики, почти не се пише за проучванията на 
културно-историческото наследство? 

Американският медиен критик Нийл Постман в изследването си „Информирайки се 
до смърт“ отбелязва: „Великият английски драматург и социален философ Джордж 
Бърнард Шоу отбеляза веднъж, че всички професии са конспирации срещу обикновените 
хора. Той искаше да каже, че хората, които принадлежат към елитни занятия – лекари, 
юристи, учители и учени – защищават своя статус чрез създаването на специални лексики, 
които са неразбираеми за обикновената публика. Този процес не позволява на хора отвън 
да разберат какво и защо вършат хората от професията – и защищава посветените от 
щателно проучване и критика. Професиите, с други думи, изграждат заплашителни стени 
от технически жаргон, отвъд които любопитното чуждо око не може да проникне.“ 

Ако се доверим на Джордж Шоу, можем да приемем, че медиите не могат да 
преодолеят „професионалния жаргон“ на специалистите и затова се получава това 
разминаване между наука и медии. Това обаче би бил прекалено лесен отговор.   

 
 
 

******  
Ролята на графичните реконструкции за изучаването и опазването на  

недвижимото културно наследство 
арх. Миглена Райковска 

докторант в департамент Археология, НБУ 
 
Триизмерното моделиране, графичните и виртуални реконструкции като метод за 

изучаване и опазване на културното наследство все още рядко се прилагат за нуждите на 
археологията. Това е тема, която у нас не е обект на последователно и задълбочено 
проучване. По-често на компютърните визуализации се гледа като на средство за реклама 
и популяризация. Бързото развитие на културния туризъм от една страна, и на 



компютърните технологии от друга, дават възможност за разработването на проекти за 
проучване, опазване, интерпретиране и представяне на различни археологически 
структури, базирайки се на компютърните визуализации. За съжаление, този огромен 
напредък крие и своите недостатъци. Често, или поради липсата на ясно изградена 
методика на работа, или поради факта, че заради популярността си подобни проекти са 
изпълнявани от непрофесионалисти, те са реализирани с големи пропуски и неточности. 

За да съдействат виртуалните реконструкции за научни изследвания и опазването на 
културното наследство, е необходимо изработването им да следва конкретни принципи, 
които да гарантират достигането на нужната интелектуална и техническа строгост. 3D 
визуализацията е и безценен метод за превръщане на данните, получени по време на 
проучване на археологическия обект в информация, която да е на разположение за по-
нататъшни изследвания и анализи, както и за генериране на преносима форма на 
изготвените данни. 

В настоящата презентация е илюстриран първият етап от изработването на цифрова 
реставрация на южната крепостна стена на емпориум Дискодуратере, с. Гостилица, 
община Дряново. 

 
 
 

******  
Анализ на микробната колонизация на скалните рисунки с цел опазването им 

М. Митова, М. Илиев, Р. Ангелова, В. Грудева, 
 ММ –  докторант в катедра по обща и промишлена микробиология, Биологически 

факултет, СУ „Св. Климент Охридски” 
 
Скалните рисунки в пещерата Магура представляват важно културно наследство и е 

задължително да се осъществяват мероприятия за тяхното опазване. Различни групи 
микроорганизми могат да бъдат потенциална заплаха и да имат негативен ефект върху 
тях. Това налага да се определят основните групи потенциални биодеструктори, формите 
на взаимодействие между тях и да се направи оценка на евентуалния риск от тяхното 
присъствие.  

Цел на настоящата работа е анализ на микробната колонизация и нейната динамика 
във времето в галерията с рисунките в пещерата Магурата. За осъществяване на 
поставената цел е проведен визуален оглед на състоянието на състава на скалните 
рисунки. Взети са проби от места със съмнения за биодеструкция, както и такива от 
скалната маса и въздуха в галерията.  

Анализирани са 11 основни групи микроорганизми и са определени доминиращите 
сред тях. Анализът на резултатите показва, че в галерията с рисунките е формирано 
стабилно микробно съобщество, чиято численост варира в известни граници в зависимост 
от сезона. Като постоянен компонент на микробното съобщество е установено 
присъствието на амонифициращи, нитрифициращи, денитрифициращи бактерии, 
актиномицети и гъби.  

Сериозно влияние върху характера на микробната колонизация оказва посещението 
на туристиа, което води до допълнително контаминиране с външна микрофлора, 
отразяваща се на промени на температурата, количеството на CO2 и O2.  

Установените постоянно присъстващи групи микроорганизми са с доказан 
биодеструкционен ефект при анализ на други сходни обекти, което дава основание да се 
счита, че тяхното присъствие може да застраши рисунките и трябва да се разработи 
стратегия за ограничаване на тяхното развитие. Разрешаването дори на част от тези 



проблеми би имало съществено значение и несъмнено би допринесло за изясняване на 
възможностите за ефективна консервация на уникалните рисунки. 

 
 
 

******  
Лазерно Индуциран Флуоресцентен анализ – 

недеструктивен метод за анализ на паметници на културното наследство 
Петър Захариев, Георги Янков 

докторант в Института по физика на твърдото тяло – БАН 
 

Съвременната реставрация е тясно свързана с развитието на естествените науки. 
Възникнали   са   различни   аналитични   техники,   базирани   върху   разнообразни 
оптически и спектрални методи за анализ, датировка и почистване на паметниците. С 
включването на лазерите, в комбинация със съществуващите механични, химични и 
физични техники, е постигнат съществен напредък в развитието на тези методи. 

Преди  повече  от  четири  десетилетия  като нов метод за активни изследвания в 
тази област, заедно  с  лазерите,  навлиза  активно  и лазерно индуцираната 
флуоресценция (LIF), Основно предимство на този лазерен метод за анализ е 
възможността за безконтактен, експресен анализ на място. 

В наши дни този метод се налага като недеструктивен анализ на химичния  състав  
на  органични  и  неорганични  багрила,  пигменти,  свързватели, лакови покрития и др. 
С времето се реализират редица модификации, увеличаващи многократно неговата 
точност, селективност и н а д е ж д н о с т , каквито са: LIF lifetime measurement, LIF 
Imaging, както и т.н. FLIM (Fluorescence Lifetime Imaging) – измерване на флуоресцентния 
сигнал и времевите му характеристики във всяка точка от повърхността на пробата за по-
добро различаване и идентификация на отделните химични съединения. 

LIF  спектърът,  получен  от  повърхността  на  дадена  проба,  предоставя 
информация, пряко свързана с молекулярната структура на осветеното химично 
съединение. Частиците, които са отговорни за флуоресценцията могат да бъдат 
молекули, примеси и кристални дефекти в твърди тела. За източник на възбуждане в LIF 
обикновено се използват импулсни  и  CW лазери в UV-та и видимата област. 

Разработените методи за LIF, дават възможност за извършване на изследвания както 
в лабораторни, така и в полеви условия, и от разстояние. Показани са някои примери за 
приложение на метода, както и получени резултати. 

Трябва да се отбележи, че LIF може да се прилага както като самостоятелен 
метод, така и съвместно с редица други методи за анализ, какъвто например е лазерно 
индуцирана плазмена спектроскопия (LIBS). 

 
 
 

******  
Лазерно почистване в консервацията – принципи и техники 

Виктория Атанасова 
докторант в Института по физика на твърдото тяло – БАН 

 
Опазването на световното културно-историческо наследство за бъдещето е основно 

етично  задължение  на  съвременното  общество,  а  също  и  предизвикателство  за 



науката и технологиите. Основен проблем, с който се сблъскват консерваторите, е 
справянето с множество природни и антропогенни източници на разруха за ценните 
предмети. Частици прах, влага, светлина, био-фактори и др. увреждат музейните 
колекции. Замърсеният въздух и човешката дейност в градовете допринасят за 
разрушаването   на  статуи   и   сгради   с  историческо   значение.   Поради   това  през 
последните години се обръща все повече внимание на разработването на нови 
технологии за консервация, които са по-ефективни и по-безопасни за околната среда. 
През последните десетилетия лазерните техники показват обещаващи резултати, което ги 
утвърждава като мощен инструмент при справянето с различни задачи в процеса на 
консервация. Това се дължи на уникалните свойства на лазерното лъчение, а именно 
монохроматичност, кохерентност, висока степен на яркост, малка разходимост, висока 
прецизност на настройките. Премахването (почистването) на определен слой или отделни 
частици от повърхността на обекта е основна част от етапите на реставрация. Основните 
предимства на лазерното почистване в сравнение с традиционните техники са: 

- безконтактност; 
- ниско ниво на въздействие върху околната среда; 
- селективност на взаимодействието с веществото; 
- локализирано действие; 
- гъвкавост при работа с различни материи; 
- следване на повърхностния релеф; 
- възможност за on-line контрол. 
Основният механизъм на лазерното почистване е аблация (от лат. ablatio – отнемане) 

на повърхностното замърсяване, който е прагов необратим ефект и възниква при високи 
интензитети на лъчението. 

Показани са няколко вида материали за почистване и съответните видове лазери и 
дължини   на   вълните,   при   които   се   извършва   най-ефективно   отстраняване   на 
замърсения слой. Резултатите след почистването се оказват много по-добри от 
прилаганите традиционни техники, включващи механична и химична намеса, но понякога 
е нужен комбиниран метод. 

 
 
 
 

******  
Управление на унгарското културно наследство 

(исторически обзор) 
Антония Имре 

заместник-председател на асоциация за  управление на  
културното наследство, Унгария 

 
Идеята за интегриран изследователски подход към културното наследство е плод на 

ХХ век. Дотогава, отделни дисциплини и институции се занимават с разнообразни аспекти 
на културното наследство (археология, история, етнология, антропология, история на 
изкуството, архитектура – като социални науки, а като институции – музеи, архиви, 
библиотеки и т.н.). Историческият преглед на управлението на културното наследство в 
Унгария обхваща процеса на зараждане и развитие на идеите, научните дисциплини и 
методите, които ще оформят съвременния облик на това управление. 

Кое представлява интерес в научното и институционално развитие на унгарското 
опазване на културното наследство за българската научна общност? В отговор на този 



въпрос, могат да бъдат потърсени редица демографски, териториални и исторически 
паралели. Ще подчертая само два от тях: 

- Първо, в сравнение с България, Унгария има значително по-продължителна история 
на управлението на културното наследство, датираща още от 1780, когато са направени 
първите разкрития на паметници от римската епоха. Тогава се поставят и проблемите, 
свързани с тяхното опазване, основават се и първите институции, които да отговорят на 
тези проблеми. През 230-годишната си история, управлението на културното наследство 
експериментира с различни методи и техники, настъпват и значителни промени в 
организационните му форми. Особено ползотворна е днешната практика, според която 
всички паметници и обекти се проучват и документират от комплексни експертни групи 
съставени от архитект, изкуствовед и археолог, под шапката на Института за опазване на 
културното наследство. Становището на тези групи е определящо и при опазване, 
рехабилитация и реконструкция, провеждани от местните власти, фирми или частни лица 
в цялата страна. 

- Вторият аспект, който е от актуално значение за познаването на унгарския опит в 
България, е общото ни социалистическо минало, оказало влияние върху развитието и на 
социалните науки. Така например, публикациите в тази област не само са съобразявани с 
господстващата идеологическа доктрина, но и самият обмен на знания е бил ограничен в 
рамките на социалистическия блок. Поради това, някои от световните тенденции са 
достигнали по-късно до нашите страни и влиянието им не е еднозначно (напр., реакцията 
към течението Нова Археология в  Унгария). След политическите промени от 1989 обаче, 
наученият обмен между бившите социалистически страни е почти прекъснат. А точно 
между нашите страни би бил от полза, тъй като в много случаи се сблъскваме със сходни 
проблеми и споделянето на изследователски опит би могло да доведе и до по-ефективни 
решения. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
  

Hungaria Fürdő, една от емблематичните бани в Пеща през XIX в. в стил Арт деко.  
Сградата е защитена, но реконструкцията ù отнема почти един век (фотограф – Левенте Кадар) 
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Опазване на недвижими културни ценности – 

адаптация/социализация/експониране и критерии за прилагането им 
арх. Елица Андреева 

докторант в катедра История и теория на архитектурата, УАСГ 
 
Присъствието на недвижима културна ценност в съвременната жизнена среда 

определя духа на мястото, обогатява културния пейзаж, както и би могло да изпълнява 
структуроопределяща роля в урбанистичен план – важни цели за запазване на 
историческото напластяване в градовете ни. Ето защо, съвременният подход в опазването 
на културните ценности все по-често, наред с дейностите по консервация и реставрация, 
се допълва от дейностите по адаптация, необходими както за опазването на обекта, така и 
за възстановяването на неговата роля в съвременната градска структура. 

Адаптацията е намеса, която се определя от необходимостта от съвременно 
използване на обекта. Тя може да бъде разглеждана двустранно – като компромис с 
документалната му характеристика, но и като единствен начин за продължаване на 
съществуването му. Адекватната нова функция дава възможност за пълноценно 
реинтегриране на обекта в съвременния живот, без да накърнява ценността му и като 
запазва жизнеспособността му. Социализацията и експонирането могат и следва да бъдат 
разглеждани като частична адаптация, която развива или доизгражда представителните и 
образователните функции на обектите, главно – на археологическите такива. 

По своята същност тези намеси могат да бъдат постигнати с различен архитектурен 
език, определян както от позицията на автора, така и от позицията на 
държавата/компетентния орган в областта на опазването, но главно от позицията на 
комплексната оценка на самия обект. Именно заради необходимостта от комплексна, 
„безпристрастна“ преценка, съвременната наука се опитва да систематизира и обедини 
критерии за оценка на културната ценност и допустимостта на намесата. 

Многогодишната дейност по опазване е довела до различни системи от критерии, 
разглеждани в различни документи – както в международни харти, така и в разработки на 
национално ниво, но реално те не са систематизирани в обща методология за 
интервенция. Проблемите, които такава систематизация би следвало да отчита, са както 
индивидуалните характеристики на всеки обект, така и общите стратегически политики за 
развитие на области като културното наследство и неговото опазване. 

Тези проблеми се засягат в нормативната рамка на българското законодателство в 
два основни документа – Законът за културното наследство и Наредба № Н-12, които 
определят, че класификацията и категоризацията на обектите, както и изготвянето на 
заключителна оценка стъпват на критериите за културна ценност. Тези критерии 
очертават общата насока за изследване и анализ на автора на съответната разработка, но 
не са достатъчно конкретни и зависят до голяма степен от личната му преценка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



******  
За генезиса на византийската калофония (καλοφωνία).  

Мелизматични междинни интонации (ММИ) в ръкопис Par. Coislin 41 
Янко Маринов 

докторант в сектор Музика, Институт за изследване на изкуствата – БАН 
 

За православното учение църковната музика е онова човешко песенно хваление, 
което е ехо, земен отзвук на непрестанното ангелско славословие на Бога. Въпреки 
конкретните местни традиции (в различни региони се виждат литургически, репертоарни 
и конкретни музикални особености), тази възхвала е всеобща, тъй като за християнския 
свят църковната музика е боговдъхновена и с това универсална – музика на целия космос. 

Белези на такива локални традиции откриваме в известния на музикалната 
медиевистика стихирар Par. Coislin 41. Той е рядък случай на музикален ръкопис с 
уточнена датировка (1244 г.), и информация за вероятното място на създаване – 
споменати са поръчителят на ръкописа и тогавашният деспот на Тесалоники – Димитриос 
Ангелодукас. Тези данни, както и някои ценни обобщени трактовки от теорията на 
византийското осмогласие, са поднесени в изключително подробния колофон оставен ни 
от писача Матеос. Поради палеографска трудност, досега колофонът е разчетен и 
коментиран само частично – публикувани са пасажите касаещи създаването на ръкописа. 
В настоящото изследване той се интерпретира в целостта му. 

Разгърнем ли ръкописа установяваме някои рядко срещани особености – стихирите са 
предшествани от необичайно дълги мелизматично построени запеви, като при някои от 
химните (предназначени за по-големи празници) такива пространни интонации са 
поставени и между колоните (ММИ).  

В центъра на изследването стои именно този феномен – увеличаването на формата на 
стихирата посредством вмъкването на ММИ, което по-късно е един от основните методи 
за построяване на калофонните форми. Разгледаме ли по-внимателно самите ММИ от  
Coislin 41 забелязваме, че част от тях са изградени както под влияние на псалтическия, 
така и на азматическия стил. Същевременно тук дългите мелизматични запеви са все още 
ясно диференцирани от колоните на стихирата, т.е. не са свързани, хомогенизирани с 
текста,  както става това в развития калофонен стил, и така мелосът на „стария”стихирар е 
запазен непроменен. 

Това явление може да се интерпретира като поява на ранно кодифициране на 
калофонни форми. От XIV в. двете традиции остават отново разделени – в зависимост от 
местната практика или литургическите изисквания в богослужението се използва или 
„стария” стихирар (некалофонен), или ръкописи с „новия” калофонен стил. 
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