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За монетите на Дионисополис - № 2 
 

Монета от типа „Дионис – грозд” 
 

Калоян Димов 
 

„Морски вестник” 
 

В нумизматичната сбирка на читател на „Морски вестник”, живеещ извън 
България, се съхранява бронзова монета, отсечена в Дионисополис (дн. гр. Балчик), 
която чрез снимков материал ми бе предоставена за обработка и публикация. 
Причината да спра избора си за настоящото кратко съобщение от поредицата „За 
монетите на Дионисополис” точно на този екземпляр е неговото изключително добро 
състояние на запазеност. 

 

 
 
Бронзовата монета, обект на настоящото съобщение, е закупена от западен 

аукцион и има тегло 2,38 гр. и диаметър 15 мм. Тя е отсечена през IV в. пр. Хр. и има 
следното описание: 

Аверс: Глава на бог Дионис с бръшлянов венец, надясно 
Реверс: Грозд, а вдясно от него легенда „ΔIONY” 
Референция: Тачев 2016, № 8. 
 
В каталога на Я. Тачев от 2016 г. тази монета е отбелязана като R5, което според 

приложената в изданието „Таблица за степени на рядкост” означава, че от този монетен 
тип към 2016 г. на автора са били известни едва между 50 и 70 екземпляра.  

Малкият брой на известните екземпляри ми дава повод да се отклоня от темата 
на настоящото съобщение и тук да представя още три монети, продадени на аукциони 
след публикуването на въпросния каталог. Описанието им е аналогично с това на вече 
коментирания екземпляр, а метричните им данни и произхода им са посочени по-долу. 

С публикуването на тези монети се допълва една малка част от картината за 
монетната продукция на Дионисополис. 
 

* * * 



 2 

 
№ 1. 

Тегло: 3,09 гр. 
Fritz Rudolf Künker, Auction 304, 19.03.2018 г., Lot 203. 
 

 
№ 2. 

Диаметър: 15 мм 
Тегло 3,27 гр. 
Classical Numismatic Group, Electronic Auction 416, 14.03.2018, Lot 29. 
 

 
№ 3 

Диаметър: 15 мм 
Тегло: 2,37 гр. 
Leu Numismatik, Web Auction 1, 25.06.2017, Lot 140. 
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