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VI

in honorem professoris stanislav stanilov

съдържанИе

малък опИт за професИонална ав-
тоБИографИя на Бат славко, който 
претендИраше да е рИцар...

рИцар на Българската средновеков-
на археологИя

БИБлИографИя на трудовете на про-
фесор станИслав станИлов

венцИслав дИнчев
 по въпроса за урБанИзацИята на MoesIa 

InferIor

пламен павлов
 спартак – Идеята за едИн по-доБър свят

елена васИлева
 култово място от късножелязната епоха 

И късното средновековИе по трасето на ам 

тракИя

пламен караИлИев
 ранновИзантИйска крепост край с. знаме-

носец

БорИс БорИсов
 коланнИте токИ от сармато-аланскИя не-

кропол край с. полскИ градец, в района на 

комплекса “марИца-Изток”
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XX
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евгенИя коматарова-БалИнова
 аспаруховИте БългарИ И северИте – архе-

ологИческИ срещу ИсторИческИ свИдетелства

Иван йорданов 
 монограмИте върху златнИте пръстенИ на 

патрИцИя куБрат (635-665)

георгИ атанасов
 полИтИческИят  център на каган куБрат 

по среден днепър – Изходна точка в емИгра-

цИята на хан аспарух към долен дунав

павел георгИев
 връзкИте между (пра)БългарскИте анкла-

вИ в ЮгоИзточна европа в перИода VII-Iх век 

а. И. айБаБИн
 о дате мИграцИИ хазар в регИон между 

каспИем И черным морем

петър дИмИтров
 нов поглед към ранносредновековното 

езИческо светИлИще в монтана

Uwe fIedLer
 nochMaLs zUr rekonstrUktIon Und 

datIerUng des so genannten krUMpaLastes 

Von pLIska

валентИн плетньов 
 епархИята на одесос-варна в пИсменИте 

ИзворИ от VII-х век

karoLy Mesterhazy
 dIe paLMette In der kUnst der 

LandnehMenden Ungarn (10. JahrhUndert)
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VIII

in honorem professoris stanislav stanilov

константИн константИнов
 за архИтектурнИте комплексИ в плИска И 

херсонес през х век 

андрей аладжов
 структура на селИщата във външнИя град 

на плИска

валерИ грИгоров
 следстолИчна плИска: стратИграфскИ на-

БлЮденИя на оБект “дворцов център – Изток”

янко дИмИтров 
 към археологИческата карта на нИар “рзу 

каБИЮк”: находкИ от средновековна керамИ-

ка И “масов археологИческИ матерИал” от те-

ренно оБхождане през 2013 г.

БонИ петрунова
 едно средновековно селИще до село зИм-

нИца, ямБолско

методИ златков
 за ИнтерпретацИята на средновековното 

селИще гледачево-1 

георгИ владИмИров
 волжка БългарИя И кИмакскИят каганат: 

перспектИвИ на Изследването

eлка Бакалова 
 Иконата “св. БогородИца уБежИще” И “вИ-

денИето на пророк йезекИИл” от погановскИя 

манастИр в колекцИята на наИм

владИмИр пенчев
 две златнИ монетИ на вИзантИйскИя Им-

ператор роман III аргИр (1028-1034) от фонда 

на нИм – софИя 

393
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константИн тотев
 среБърен  нагръден  кръст от разкопкИте 

на трапезИца 

деян раБовянов
 меден съд от разкопкИте в ЮжнИя сек-

тор на средновековнИя град трапезИца във 

велИко търново

стела дончева
 Бронзова матрИца с ИзоБраженИе на ар-

хангел мИхаИл

марИела Инкова
 средновековнИ саБя И ножче от експозИ-

цИята на  нацИоналнИя ИсторИческИ музей – 

софИя 

Иво топалИлов, камен станев 
 средновековнИ глИненИ улуцИ от пловдИв

нИколай марков 
 БележкИ за едИн лЮБопИтен северномесо-

потамскИ ИлИ анатолИйскИ предмет, намерен 

в БългарИя

вИолета нешева
 църквИте на манастИра “св. БогородИца 

пантанаса” в мелнИк 

423
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