
 

За монетите на Дионисополис - № 3 

 

Бронзова монета, открита между с. Житница и с. Бързица 

 

Калоян Димов 

 

„Морски вестник” 

 

Читател на „Морски вестник” съхранява бронзова монета на Дионисополис, 

която чрез снимков материал ми бе предоставена за обработка и публикуване. Тя е 

обект на настоящото кратко съобщение от поредицата „За монетите на Дионисополис” 

(Обр. 1). 

  

 
Обр. 1. Монетата, открита между с. Житница и с. Бързица. 

 

 На аверса на монетата, т. е. на лицето ѝ, е изобразена глава на богинята Кибела, 

надясно.  

На реверса, т. е. на гърба, е представена отново Кибела. Тук обаче тя е на трон, 

наляво. В дясната си ръка държи фиала, а лявата ѝ ръка е подпряна на тимпанон. 

Легендата, която е изписана върху монетата, е: ΔIONY вдясно и TIMΩ отдолу. 

Съответно това са името на града-издател и вероятно съкратено име на магистрат.  

Диаметъра на монетата е 21-22 мм, а отсичането ѝ трябва да се постави в 

границите на I в. пр. Хр., като към 2016 г. от този тип са били известни между 50 и 70 

екземпляра (Тачев 2016, № 105). 

 Относно местонамирането на монетата, т. е. мястото, където тя е циркулирала за 

последно преди да бъде изгубена, трябва да спомена, че според предоставената ми 

информация паричният знак е открит някъде между с. Житница и с. Бързица – и двете 

на територията на община Провадия, като на това място по-късно се е намирала и 

римската пътна станция Панисос. 

 Тук ще представя и още една монета, чието описание е сходно с това на вече 

коментирания екземпляр.  

 Втората монета е продадена за 8,00 $ в интернет сайта eBay на 29 април 2007 г. 

от продавача от САЩ – „ancientcaesar” (Обр. 2.). Тя е с тегло 4,25 гр. и диаметър 21 мм, 

като е неправилно датирана от продавача и е отнесена към III в. пр. Хр. Всъщност 

датировката на този паричен знак е като тази на вече коментираната монета, т. е. 

отсечена е през I в. пр. Хр. 



 

 
Обр. 2. Монета продадена в eBay (eBay, ancientcaesar, 29.04.2007). 

 

При този екземпляр частта от легендата „TIMΩ”, която при първата монета е 

трудно четима, се чете по-добре. С цел по-добро представяне това е онагледено в 

отделно, допълнително редактирано изображение (Обр. 3.).   

 

 
Обр. 3.TIMΩ. 

 

Тъй като съм работил само със снимков материал, а не със самите монети, не 

мога да го твърдя със сигурност, но според притежателя на монетата, открита между с. 

Житница и с. Бързица, двата парични знака са отсечени с едни и същи монетни печати. 

С публикуването на монетата от общ. Провадия се увеличава информацията за 

циркулацията на този тип дионисополски монети, а също и се допълва картината за 

монетната продукция на древния Балчик. 
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