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B O L Q A R I A

Uniwerwytet Varwaawakl

Badani« prowadalła prof.dr Ludwika Preea /autorka koaunikatu/ * aaatępatwle prof.dr.Kaalaiim 
Majewskiego. Stałymi uoseetnikaml ekapedycjl eąi dr ffaldaaar Säubert /odoinek IY-pdłnoo/. dr To- M i i  Saraowakl /odoln·к XI/ i Tadeuas BlnlewsJri, 
fotograf* Osiewiaaty weaon ЬтЛвЛ /wllasająo kampania (JAM pod klerunkie« prof.dr*St. Parnlokiego- 
Pude łko/. Rtyaakie ale*to nmddunajskie od pier- 
wwsyeb wlekdw n.e· do okresu woseanoblsantyjakle- go.

Prao· archeologiom· - «rowadaono na taranie ta·.budowli a 
portykami я półnoono-saohodnisj eeeśol miasta 1 poea granicami tej budowli, « eentralnej osęśol «laata, w obrębi· koaandan- tuw o ras « poblitu saobodolego мига obreonego. na południe od basaty wwmętrsnaj pod kierunki«« K.Bykowakiego - odoInek

la odoInku IT prowadzono eksplorację 11 obrębie kilku wnę- tr* pdAnorsymskiej budowli a portykami /а,?,М,Р,Я/, prsy aur·· 
р&поопуш* я pobllłu portyku L огал « południowej osęśol dale- 
dslńea oantralnego*Badania pr*ynloeły «atoe ustaleń im na tem«t srtitaioowanej osa- 
•owo aabudowy na ty» terenie* Odsłonięto teł oięśolowo trsecl 
kanał odprowadsająoy wodo a łaśnl, która ujmowała południową 
etęśtó budowli. Po stronie pdłnoonej objęto badania«! teren po- łoionr na pdłnoo od koaory К i portyku pdłnoonago doohodaąo do oalca 1 odełaniająo posoatałośel najetarwsej aabudowy ka- 
■lannej· Tej fasie budownictwa towarsyssyty interasująes sna- lealmlta ruchome.

Sa odcinku XI badania skoncentrowano na odsłanianiu k«- 
pliey sstsndardw /wnętrse A - 15*40 « * 10,10/ 1 poKłesaoaań usytuowanych « jej najbilłasym •ąaledatwie. Metodą sondały 
stratygrafleaiiyeh ustalono, ae kamienną świątyni« poprsedaała faaa budownictwa drewnianego 1 ceglanego. Daleее odkrycia po- 
swoliły bliłej okraś li<5 pierwotny wyetrój świątyni sstandardw w jej kamiennej fasie monumentalnej. Va weotuSa od świątyni od- 
ełonięto pomieaeosania - skarbieo. Do aasługnjąeyoh na uwagę 
snaleaiek se akarboa 1 świątyni nalały oamurowa gttfwka por-. tret owa oeaarta Karakalli, fragment narourowej lnskrypoji,
360 «oaet a okreau od I do IT wieku n.e. oraa 11 brąsowyon ■stab, rdtaego rodaaju odłamki brąsowyoh odlewiw i oadoby a brąsu*

la odolnku II wybrany teren badań okaaał aie niesabudowa- 
ny· Jedynie pray saohodnla murse obronny« natrafiono na reee- tki murów prostokątnej baaaty wewnętranej sterokośel 3*10 m. 
Cele« podjętej tma ekaploraoji było abadanie stratygrafii w 
rejonie nuru obronnego. Osiągnięto głębokość od 3*25 do 3,65 « 
i «ydsleloao 23 rdinorodne warstwy nie doohodaąo na rasie do oaloa.



Zabytki wypożyczone- zgodnie 2 umową polako-bułgaraką - na okres dwóch lat ргвев polską ekspedycje UW, powróoą * 1979 
roku do magazynów я Hovae k.dwlsztowa.
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ODEROY Polaka Akademia HaukOkręg Tołbuchin Instytut Historii KulturyMaterialnej * Warszawie

Badania prowadził prof·dr Witold Henael. Finansowała .Polska Akademia Nauk. Ósmy sezon badań. Stanowisko wielokulturowe okres halsztaokl - wczesne średnlowieoze IX-XI w.

Skoncentrowano się na tгteoh kierunkaoh badań wykopalis
kowych*
1/ odsłonięcie planu budowli bizantyjskiej nr I na wykopach V, IV w érodkowo-eechodoiej czçôoi osady 1 wyjaśnieni« 

stratygrafii domostwa wczesnośredniowiecznego nr 17* w stosunku do nawarstwień starszych okresów na wykopie XX,
2/ zbadanie zachodniej ściany obronnej, przede wszystkim 

pod względem rozmieszczenia wież i wejśó do twierdzy oras sposób wykorzystania tyoh budowli w с za* ach pobisantyj- ■kioh,
3/ wyjaśnienie stosunku fundamentów wieży pięoiobooznej do reliktów murów o oharakterse halsztaokloh i stan zachowania nawarstwień halsztackich.
Uzyskano następujące resultatyi
1/ domostwo bizantyjskie funkcjonowało w drugiej fasie użytkowania twierdzy w ozasach bizantyjskich. Stwierdzono, li wykorzystano śolany pozostałe s pierwszej fazy zasiedlenia bizantyjskiego uzupebiiająo je muraml o wątku stosowanym w drugiej fasie zasiedlenia. Można było również połączyć faay zasiedlenia z warstwami kulturowymi bizantyjskimi, oddzielonymi warstwami spalenizny. Domostwo wczesnośredniowieczne na wykopie XX powstało przez uzupełnieni· posoata- łośol śolan obiektów z drugiej fazy zasiedlenia bizantyjskiego, ścianami licowanymi tylko od strony wewnętrznej o wątku charakterystycznym dla najstarszej fasy zabudowy z 

pierwszego państwa bułgarskiego. Pod klepiskiem tego domo
stwa znajdowała się warstwa bizantyjska oraz klepisko domostwa z tego okreau wraz z pieoen 1 fragmentem ściany kar 
mienneJ. Domostwo bizantyjskie spoczywało bezpośrednio na skale stanowiącej caleo,

2/ w czasie badań ściany obronnej uzyskano potwierdzenie obec
ności bardzo silnie zniszczonej wieży prostokątnej na na
rożniku północno-nsohodnia. Wieża ta odpowiada kształtem i położeniem analogiczne,) wieży na narożniku półnoono-za-


