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уважаеми дами и господа археолози,

за мен е удоволствие да посрещна елита на българската археологическа мисъл, а за гр. хисаря е 
престиж 52-та национална конференция по археология да бъде проведена в този древен и вечно млад 
SPA курорт. 

древен – затова че човекът е оставил около минералните извори следи от своята материална 
и духовна култура от най-дълбока древност до днес и млад – затова, че благоприятните природни 
дадености, с които природата е дарила този край са притегателната сила за ползотворен релакс, младост 
и красота.

Богатото археологическо наследство на община хисаря е факторът, който допълва тази 
притегателна сила. неговото разкриване, изучаване и експониране е приоритет в политиката на 
общината за развитието на туризма.  не е случайно, че по-голямата част от археологическите обекти в 
община хисаря са обявени за паметници на културата от национално значение, а античният град при 
хисаря – за национален археологически резерват. 

това е оценката за огромните усилия, които полагате Вие, археолозите, призвани да разкривате, 
проучвате и опазвате археологическото ни наследство за идните поколения.

Високо ценя всичко това, което се нарича археология, защото знам какво означава тя за развитието 
на община хисаря и практиката го показва. традиция е общината ежегодно да заделя средства за 
поддържане на археологическите обекти, които притежаваме. това, заедно с финансирането им по 
различните програми цели да създадем оптимални условия за развитието на основния поминък на 
община хисаря – туризма.

амбицията ми е да превърна град хисаря и всяко населено място от общината в привлекателен 
кът за пълноценен отдих. това е амбиция, която може да бъде постигната с общите ни усилия и Вашия 
висок професионализъм. 

Винаги сте доБре доШли!
на добър час и успех!

Инж. Пенка Ганева
кмет на оБЩина хисаря



Встъпителни думи

настоящият том на поредицата археологически  открития и разкопки е внушително книжно 
тяло, съдържащо 290 отчета за 2012 г. Продължава и се задълбочава тенденцията за нарастване броя 
на проучваните, изследвани и публикувани археологически обекти, които обхващат културно-хроно-
логическата секвенция от палеолита до късното средновековие. обобщената статистика за отчетените 
обекти по хронологически принцип е следната: праистория – 28; тракийска археология (бронзова и 
желязна епоха) – 50; античност – 73; средновековие – 70; отчети по акБ – 65. слабо нарастване на 
броя на отчетените обекти се наблюдава в областта на средновековието и акБ, в останалите сектори 
има незначителен спад. отчетите (респективно проучванията) на антични и средновековни обекти са 
определено доминиращи в общата статистика на извършената полева работа през 2012 г. растеж (ко-
личествен и качествен) се отчита и в системата на акБ, където освен леко завишеният брой отчети, 
впечатлява и осезаемото нарастване на броя на нерегистрираните обекти – над 1000 за 2012 г. (данните 
са предварителни, точната статистика ще бъде оповестена на 52 нак).  

както обикновено, редколегията се опита да се справи с предизвикателството на този огромен 
корпус постъпили материали. направихме необходимото, за да обезпечим възможност за изява не 
само на разкопвачите на археологически обекти, но и на учени, предоставящи специализирани изслед-
вания (основно археозоологични и геофизични). материали, постъпили с драстично закъснение, са 
поместени като последни позиции в разделите тракийска и антична археология. членовете на редко-
легията максимално се постараха да обезпечат приличното (в рамките на изискуемото) състояние на 
материалите, но нямат намеса в индивидуалния подход на съответните автори към техните обекти и 
материали (визират се интерпретацията и концептуализма), в начина им на мислене и осмисляне, как-
то и в изразните им средства. В този смисъл книгата е инструктивно и любопитно четиво и своеобраз-
но метафорично отражение на облика и самооценката ни като професионална колегиална общност.

основният принос на аор през 2012 г., разбира се, е в неоспоримата тежест на осъществените 
археологически проучвания, респектиращо разгърнати на страниците на внушителния том.

доц. д-р Мария Гюрова



изискВания на редколегията  
за предаВане на резЮмета на отчети

При явяването си на годишните археологически отчети научният ръководител задължително 
предава на секретаря на съответната секция резюме за всяко от проведените теренни археологически 
проучвания. резюметата трябва да бъдат максимално информативни, да не бъдат кратки, но и да не-
надхвърлят обема 

текст
до 4 стандартни страници (4 х 1800 – общо 7200 знака, включително интервалите и литерату-

рата). накрая на текста може да бъде посочен кратък списък на научна литература, насочваща към 
предходни проучвания на обекта и към съществени твърдения. начинът на цитиране и ползваната 
литература е по сп. археология. задължително е използването на UNICODE шрифт (напр. Times New 
Roman). текстовете трябва да са титулувани с името на обекта и пълните (несъкратени) име и фами-
лия на автора/ите, във формат .doc или .rtf. не е желателно допълнителното форматиране и стилизи-
ране на текстовете, освен в случаите, когато това е наложително за коректното изобразяване на чужди 
езици, специални означения и символи.

изображения
до 3 изображения (фото или графични), които да бъдат на отделни файлове, номерирани по 

реда на тяхното представяне в текста. за изображения се приемат снимки, планове, карти и графични 
табла (последните могат да съдържат до 10 добре аранжирани рисунки на артефакти, като размерът 
на компактното изображение да не надхвърля 13/10 см). колаж от няколко изображения не се третира 
като самостоятелно изображение. Приемат се изображения формат JPEG или TIFF, с резолюция не по-
малко от 300 dpi. Всеки друг формат е недопустим. текстовете към образите са задължителни и трябва 
да бъдат представени на отделен текстов файл. В текста трябва да има позоваване на изображенията, 
което се представя по следния начин (обр. 1.2; обр. 2.3-9).

не се приемат илюстрации, които са приложени (вмъкнати) в текстовите файлове (.doc или .rtf) 
или са предадени/обединени в PDF формат. резюметата за аор се предават задължително на елек-
тронен носител, носещ съответно обозначение с името на ръководителя и името на археологическия 
обект. резюмето за всеки един обект и илюстрациите към него (независимо колко разрешения за те-
ренно проучване е имал през годината конкретният проучвател) трябва да бъдат като отделни фай-
лове, обединени в една директория. При неспазване на горепосочените изисквания отчетите няма да 
бъдат приемани, което ще бъде свързано и с неиздаване на нови разрешения за теренни археологиче-
ски проучвания.

срокове
Предаването на резюметата е задължително в деня на съответното представяне на отчета. При 

непредадена в установения срок документация и непредставено резюме за поредното издание на аор, 
написано според изискванията, съгласно решение на съвета за теренни проучвания, няма да бъде из-
давано разрешение за теренно археологическо проучване през следващия сезон.
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