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В условията на кризисната ситуация, породена от световната пандемия, съпътствана с обща
стагнация на културния и научен живот, в България бе проведена Първата международна
конференция „Български нумизматични четения“. Съорганизатори на събитието бяха Историческият факултет на Софийски Университет „Св. Климент Охридски“, Националният Археологически институт с музей към БАН, Регионалният Исторически Музей София и Първа
Инвестиционна Банка. Широката партньорска подкрепа бе от съществено значение за успешната реализация на форума, финансиран по проект № 80-10-59 към ФНИ на СУ „Св. Климент
Охридски“ (обр. 1).
Основна цел бе да се постави началото на регулярното провеждане в България на научен
нумизматичен форум с международно участие, който да осигури необходимата професионална международна платформа и да стимулира изследванията на монетните масиви от различниThis article and the content of the journal is licensed under CC BY-NC-ND 4.0
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Обр. 1. Лого на “Български нумизматични четения”
(автор Л. Грозданова)
Fig. 1. “Bulgarian Numismatic Readings” logo
(author L. Grozdanova)

те исторически периоди в България. Акцентът на настоящето първо издание на конференцията бе формулиран в подзаглавието: “История и общество в перспективата на нумизматиката”.
Така дефинирана, неговата широка насоченост бе да провокира интерес сред специалисти не
само в областта на нумизматиката, но и сред останалите исторически и хуманитарни дисциплини (история, археология, етнология, история на изкуството) относно мястото на монетите
като извор за историята и културата на обществата.
Замислен първоначално като присъствена конференция, организационният комитет на
„Български нумизматични четения“ трансформира своевременно форума, който бе проведен
между 10 и 12 ноември 2020 като онлайн конференция. В рамките на три работни дни 46
участника от 9 държави (Австрия, Белгия, България, Германия, Италия, Северна Македония,
Сърбия, Швейцария и САЩ) се включиха във виртуалните сесии и дискусии.
Конференцията бе открита с пленарна сесия. Поради силния интерес към виртуалното
събитие и ограниченията до 100 потребители във виртуалната конферентна платформа, сесията бе паралелно излъчвана на живо в Youtube канала на „Български нумизматични четения“, където бе посетена от повече от 50 души. След поднесените приветствия от страна на
проф. д-р Мария Стойчева, заместник-ректор на СУ „Св. Климент Охридски“, доц. д-р Христо
Попов, директор на НАИМ–БАН, доц. д-р Венета Ханджийска-Янкулова, директор на РИМ
София и д-р Валентина Григорова-Генчева, директор на дирекция „Злато и нумизматика“ към
Fibank, бяха изнесени четири пленарни лекции, илюстриращи основния хронологически и
тематичен диапазон на конференцията (обр. 2).
Франсоа де Калатай (Белгия) представи наблюденията си над обема на масивния приток
във вътрешността на Балканите на монетизирани благородни метали в два различни хронологически периода – след завръщането на тракийските наемници, служили в армиите на Александър Велики и диадохите (ІV–ІІІ в.пр.Хр.) и, от друга страна – в римската армия (І в.пр.Хр).
Проследявайки броя на акумулираните монетни съкровища и обема на постъпилата монетна
маса (като част от общата монетна продукция от съответната емисия), българските земи се
очертават като зона на изключително висока концентрация на благородни метали в двата периода, което представлява безпрецедентен феномен в общия исторически процес.
Миряна Войвода и Илия Микич (Сърбия) въведоха участниците в тематиката на „Римската нумизматика“ с пленарен доклад за находки от римския провинциален град Виминациум и по-специално – проблематиката и интерпретацията на монети, открити като гробен
инвентар в погребения на деца.
Павел Павлович фокусира вниманието на участниците в конференцията към втората
половина на VII в. Той представи някои аспекти на ранните ислямски религиозни вярвания,
отразени върху монети, сечени от арабските владетели през този период.
Общият доклад на Валентина Григорова-Генчева и Дочка Аладжова проследи историческото развитие на нумизматиката в България от времето на Доменико Такела като пръв куратор на нумизматичната сбирка на бъдещия НАИМ–БАН до наши дни – един важен обзор,
който до момента липсваше в нашата нумизматична наука.
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Обр. 2. Официално откриване на конференцията и пленарна сесия
Fig. 2. Conference official opening and plenary session

Докладите в следващи работни дни бяха организирани хронологически в четири секции: гръцка и тракийска нумизматика, римска нумизматика, средновековна нумизматика и османска и съвременна нумизматика. Поради големия брой получени заявки, участниците бяха
помолени да подготвят предварително видеозаписи на техните доклади, които бяха достъпни
една седмица преди началото на конференцията на Youtube канала на BulgNR за широката
публика чрез хиперлинк в конферентната програма на нейния официален сайт https://www.
bg-numismatic-readings.com/. Това позволи всички заинтересовани да се запознаят с презентациите и да могат да зададат своите въпроси по време на дискусионните сесии.
В секцията „Гръцка и тракийска нумизматика“ бяха включени 14 доклада. Проблемите
на ранната монетна циркулация във вътрешна Тракия VІ–ІV в.пр.Хр. и обзорна картина на
основните срещащи се емисии бяха разгледани в докладите на Нина Хаджиева и Мирослав
Маджаров. Традиционното схващане за известния основно от монети Спарадок като син на
Терес І бе подложено на критика в доклада на Добриела Котова, която още веднъж аргументирано оспори генеалогичната му връзка с къщата на основателя на голямото Одриско царство.
Сребърните хемидрахми на Тракийски Херсонес бяха тема на два доклада – Ангела Бертолд
(Германия) и Юлия Цветкова, което е добър знак за интензивната работа по това слабо проучвано до момента монетосечене. Проблемите на разпространението, иконографията и взаимодействията на ранноелинистическите емисии на понтийските градове Аполония Понтика,
Месамбрия, Истрос, както и връзките с определени емисии на вътрешнотракийските градове
като Кабиле, бяха тема на докладите на Христина Иванова-Анаплиоти (Швейцария), Методи
Манов, Иво Топалилов, Игор Лазаренко. Монетосеченията на пропонийските градове Лизимахия, респективно Перинт, бяха представени в докладите на Владимир Столба с Улрике Петер (Германия) и на Константин Маринеску (САЩ). Съвременната склонност към хиперинтерпретация, субективна и селективна употреба на данните от монетни находи за доказване на
различни (често интуитивно формулирани) хипотези бе дискутирана с примера на бронзовото
монетосечене на Кавар в презентацията на Юлий Емилов.
Нов поглед върху монетосеченето на Бизантион през І в.пр.Хр. предложи докладът на
Ивайло Лозанов. Той разгледа монетната продукция на Бизантион в края на първата Митрида-
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Обр. 3. Валентина Григорова-Генчева, Марина Дойчинова и Улрике Петер. Дискусия върху постера
на М. Дойчинова и Бойка Златева на тема „The denarii hoard Sofia (CCCHBulg IX, Serdica 3): XRF
analysis preliminary report“
Fig. 3. Valentina Grigorova-Gencheva, Marina Doychinova and Ulrike Peter in discussion of the poster
presentation of M. Doychinova and Boyka Zlateva „The denarii hoard Sofia (CCCHBulg IX, Serdica 3): XRF
analysis preliminary report“

това война, когато градът интензивно препечатва тетрадрахми на понтийския владетел. Авторът постави под въпрос свързването на тези емисии с плащане на Митридатовите съюзници
и предложи алтернативното решение – че монетарницата на Бизантион, а и тази на Маронея,
са действали, за да „превърнат“ понтийското сребро в „про-римски“ емисии за заплащане на
армията на Сула, както и на някои римски съюзници, напр. траките от северния бряг на Пропонтида.
Специален интерес предизвика докладът на Иля Прокопов и Диляна Ботева, разглеждащ
проблемите на едни имитативни монетни типове, известни първоначално от съкровищната находка от Абланица (IGCH 890), но засвидетелствани и в други монетни находки най-вече от района на ЮЗ България. Детайлният анализ на находката от Абланица, представена тук за пръв
път, позволява отсичането на емисиите да се постави в периода след 187–168/7, но преди 27
г.пр.Хр., като вероятно става въпрос за локално монетосечене, емитирано в монетарница(и?) в
долината на Места. Разгледани са пет възможни сценария за историческия контекст на появата
на тези емисии, свързващи го с присъствието на бастраните, римската реорганизация на Македония след 167 г.пр.Хр., с локалния династ Барсабас, действащ около въстанието на Андриск
през 149–148 г.пр.Хр., Митридатовите войни или организирането на Никополис ад Нестум.
В съответствие с принципа за предварителен достъп до материалите, докладите и постерите от секция „Римска нумизматика“, бяха разпределени в две изцяло дискусионни сесии
(обр. 3). Нумизматичните материали бяха разгледани в няколко основни изследователски направления. Силно застъпена беше проблематиката, свързана с монетните съкровища, техните характеристики, съдържание и интерпретация (Мариана Минкова, Светослава Филипова,
Лили Грозданова, Саня Битрак, Десислава Давидова). Представени бяха и интересни анализи,
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Обр. 4. Стоян Михайлов, Женя Жекова и Албена Миланова. Дискусия върху презентацията на Женя
Жекова на тема „Money and society in the early medieval Bulgarian empire“
Fig. 4. Stoyan Mihaylov, Zhenya Zhekova and Albena Milanova in discussion of the presentation of Z.
Zhekova „Money and society in the early medieval Bulgarian empire“

които на база на съкровищни находки в комбинация с други данни, разглеждат специфичните въпроси на монетното емитиране и циркулация (Христо Прешленов, Мирослава Доткова,
Иван Вълчев с Николай Димитров). Проблемите на иконографията при нумизматичните материали също бяха анализирани в тяхната многообразност и сложност от Франческа Чечи с
Джанлука Мандатори (Италия) и Бианка Василева. Интердисциплинарни акценти бяха поставени в съавторски постера на Марина Дойчинова и Бойка Златева, посветен на XRF анализа
на конкретна находка и перспективата, която предоставят придобитите с този метод данни.
Владимир Петрович (Сърбия) подчерта ролята на нумизматичните находки като извор
за реконструкцията на трасето на главния трансбалкански път, свързващ Адриатика с Тимакум
Майус (дн. Свърлиг, Източна Сърбия). Сериозен отзвук предизвика и презентацията на Айлин Тарньовер (Германия), посветена на интригуващата тема за интерпретацията на монетни
находки от светилищен контекст с акцент върху монетите, отрити под основите на колони и
други архитектурни елементи в светилището в Дидима.
Докладите в секцията за средните векове и османския период бяха по-малко, но също
толкова качествени и интересни, като тези за античния период (обр. 4). Женя Жекова предложи нов поглед върху проблема за липсата на собствено монетосечене на владетелите на
Първата българска държава, като го свърза с икономическото развитие и специфичните нужди
на средновековното българско общество.
Георги Димов представи причините за появата на новата византийска сребърна монета
(базиликон) в началото на XIV век, като разкри основния мотив на император Андроник II за
нейното емитиране – желанието му да замени латинските монети в империята и в частност
венецианските сребърни гроси.
Стоян Михайлов запозна участниците в конференцията с монетната циркулация в Тър-
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Обр. 5. Христина Иванова-Анаплиоти, Иля Прокопов и Улрике Петер. Дискусия в рамките на кръгла
маса „Проблеми и перспективи на българската нумизматика“
Fig. 5. Hristina ivanova-Anaplioti, Ilya Prokopov and Ulrike Peter in discussion within the Round table
“Issues and perspectives of the Bulgarian Numismatics”

ново през XIII и XIV в., позовавайки се на няколко монетни находки, открити на хълма Трапезица в периода 2008–2011 г.
Интересни наблюдения съдържаше докладът на Владимир Овчаров, който доказа, че
при изработката на т. нар. “билони” (при управлението цар Иван Шишман) не е използвано
сребро, а калай. Овчаров отдава калаеното монетосечене на незавидното финансово състояние
на Търновското царство в края на XIV в. и невъзможността на българския владетел да си позволи емитирането на сребърни монети.
Ивайла Попова представи данни за паричното обращение в Далмация през XIV в., позовавайки се на итинерария на известния францискански монах Симон Семеонис. Те бяха
допълнени от интересната за аудиторията информация за дрехите, аксесоарите и бижутата на
славянските жени в Зара, както и за съпругите на гърците, венецианците и евреите в Кандия,
направила впечатление и на самия пътешественик.
Владислав Тодоров разгледа откритите през 2019 г. в Кремиковския манастир монети
на испански владетели от XVI и XVII в., свързвайки находките с периодизацията на светата
обител и обичаите на местното население.
Историята на монетното обращение в българските земи в османската епоха беше продължена от Калоян Димов, който предложи нова датировка за някои от откритите на територията на Силистренския санджак дубровнишки монети. Християн Атанасов пък представи
османските съдебни регистри (сиджили) като източник за паричната история на империята
през XVIII и XIX в.
В заключение Мика Борош (Австрия), сътрудник в Историческия музей на Виена, разказа за началото на музея, поставено през втората половина на XIX в. с няколкостотин монети
и медали, събрани от жителите на столицата. Тя представи детайлно ролята на видния худож-
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ник и нумизмат Игнац Шпьотл за обогатяването на музейната сбирка. Колекцията на Шпьотл
(над 5100 експоната) представлява най-голямото постъпило дарение в нумизматичния фонд
на Виенския музей.
Тридневните плодотворни дискусии по време на конференцията завършиха с кръгла
маса на ключовата и специално подбрана като кулминация на форума тема „Проблеми и перспективи на българската нумизматика“ с модератор проф. дин Иля Прокопов, почетен председател на организационния комитет. В дискусионния формат активно се включиха над 35 колеги от различни институции от страната и чужбина. В центъра на оживената дискусия беше
проблемът за идентифицирането на фалшификати на антични монети и за предотвратяването на тяхното разпространение. Бяха обсъдени също перспективите и възможностите, които
носят тенденциите в развитието на дигиталните технологии и дигиталната хуманитаристика
както по отношение на опазването на културното наследство, така и за цялостното развитие на
нумизматиката в България (обр. 5).
Освен че бяха набелязани основни проблеми, дискусията доведе и до дефинирането на
адекватен подход за тяхното разрешаване като изграждането на международна научна мрежа,
разработването на специализирани дигитални средства и имплементирането им в работата с
музейните фондове.
Материалите от конференцията ще бъдат публикувани в специално дигитално издание,
а междувременно видеозаписите от представените доклади ще са достъпни за регистрирани
потребители на сайта на конференцията.
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