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През 2008 е лансирана идеята, че Антични-
ят стадион трябва не само да бъде съхра-
нен и популяризиран, но и да се превърне в 
стимул за градско обновление и жизненост. 
Областна администрация Пловдив обеди-
нява около тази идея партньори в лицето 
на Община Пловдив, Асоциация за култу-
рен туризъм и Норвежки директорат за 
културно наследство и номинира проект 
по четвърта приоритетна ос „Опазване на 
културното наследство” пред Финансовия 
механизъм на Европейското икономическо 
пространство (ФМ-ЕИП). Концепцията му 
се основава на Идеен проект за ревалори-
зация на Античния стадион, създаден от 
авторски колектив към Асоциация за кул-
турен туризъм с ръководител проф. арх. 
Тодор Кръстев, д. а. н.

През 2009 проектът е селекциониран с 
най-висока оценка сред проектите, пред-
ставени от български публични власти, и 

получава пълния размер на исканото финан-
сиране – 896 825 евро, от които 83,51 % – 
безвъзмездна финансова помощ от ФМ на 
ЕИП, 15 % – национално съфинансиране и 1.49 
% – финансиране от бенефициента и парт-
ньорите.

Целта на проекта е: изява на ролята на 
Античния стадион като ресурс за устой-
чиво развитие и за повишаване на качест-
вото на градската среда в историческия 
център на Пловдив.

Предвидени и реализирани са четири гру-
пи взаимно свързани дейности:
1. Археологическо проучване, изследване, 

изработване на работен проект за Ан-
тичния стадион

2. Строителни и консервационни дейнос-
ти, свързани с опазването на Античния 
стадион и отварянето му за публиката

3. Информационни и образователни дейнос-
ти: изработване на информационна и 

THE PROJECT BG 0041 „ANCIENT STADIUM OF PHILIPPOPOLIS –
PRESERVATION, REHABILITATION AND URBAN RENEWAL”

ПРОЕКТЪТ BG 0041 „АНТИЧНИЯТ СТАДИОН НА ФИЛИПОПОЛ –
ОПАЗВАНЕ, РЕХАБИЛИТАЦИЯ И ГРАДСКО ОБНОВЯВАНЕ”

In 2008 was promoted the idea that the An-
cient Stadium should not only be preserved and 
popularised, but also turned into a stimulus for 
urban renewal and vitality. The Regional Admin-
istration of Plovdiv united partners such as the 
Municipality of Plovdiv, the Association for Cul-
tural Tourism and the Norwegian Directorate 
for Cultural Heritage around this idea and nomi-
nated a project according to the fourth priority 
area “Preservation of Cultural Heritage” in front 
of the Financial Mechanism of the European 
Economic Area (FM-EEA). Its concept is based 
on a Preliminary project for revalorisation of the 
Ancient Stadium, created by a team at the As-
sociation for Cultural Tourism, led by Professor 
Todor Krestev, DSc. 

In 2009 the project was selected with the 
highest praise among all the projects presented 
by Bulgarian public authorities and it received 
the full amount of the requested finance - 

896 825 euro, from which 83.51% - non-recourse 
finance from the FM-EEA, 15% - national financ-
ing and 1.49% - financing from the beneficiary 
and the partners.

The aim of the project is to accent on the 
role of the Ancient Stadium as a resource for 
sustainable development and to improve the 
quality of the urban environment in the histori-
cal centre of Plovdiv.

Four groups of related activities are provided 
and realised: 
1. Archaeological research, studies, elaboration 

of an executive project for the Ancient Sta-
dium 

2. Construction and conservation works, related 
to the Ancient stadium and its opening to 
the public

3. Informational and educational activities such 
as: development of an informational and 
multimedia system which reveals the hidden 
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мултимедийна система, която да изяви 
скритата част на Античния стадион 
пред публиката; превръщане на ста-
диона в привлекателен туристически 
продукт с интернет страница, корпо-
ративна идентичност и промоционални 
продукти; осъществяване на обмен на 
добри практики с норвежките парт-
ньори; създаване ad hoc на образовате-
лен Българо-норвежки център за градска 
археология; информиране на обществе-
ността и др.

4. Управление и публичност на проекта
За реализацията на проекта е създаде-

на ефективна организация чрез звено за 
управление и координация (с ръководител 
Емилия Петрова-Ангелова), с участие на 
представители на Областна администра-
ция Пловдив и на всички партньори. Проек-
тът не би бил реализиран без активното 
участие на областните управители инж. 

Тодор Петков, инж. Иван Тотев и Здравко 
Димитров.

Първоначалният срок на изпълнение е до 
април 2011, но вследствие на неочакваните 
резултати от археологическите разкопки 
през 2010 срокът на проекта е удължен до 
април 2012.

Забележително е, че един толкова сло-
жен проект се реализира за относително 
кратко време. За да отговори на променя-
щите се потребности на града и да дораз-
крие цялостно неговия културно-истори-
ческия потенциал, проектът трябва да 
бъде разглеждан като напълно отворен за 
развитие.

В резултат, по обща преценка, целта на 
проекта BG 0041 е постигната. Днес мяс-
тото на пл. „Джумая” достойно представя 
част от съкровищата на българския вечен 
град – Пловдив.

part of the Ancient Stadium for the public; 
its transformation into an attractive tour-
ist product with an internet page, a corpo-
rate identity and promotional products, etc.; 
implementation of an exchange of success-
ful practices with the Norwegian partners; 
organisation of an ad hoc educational Bul-
garian-Norwegian Centre for urban archae-
ology; social awareness, etc. 

4. Management and publicity of the project
An effective organisation with a manage-

ment and coordination unit (executive manager 
Emiliya Petrova-Angelova), with the participa-
tion of representatives of the Regional Adminis-
tration of Plovdiv and all the partners was creat-
ed for the realisation of the project. The project 
could not have been realised without the active 
participation of the regional governors – Mr. 

Todor Petkov, Mr. Ivan Totev and Mr. Zdravko 
Dimitrov.

The initial development deadline of the proj-
ect was April 2011 but afterwards due to unex-
pected results from the archaeological excava-
tions in 2010, the deadline was extended until 
April 2012. 

It is remarkable that a project of such com-
plexity could be realised within a relatively short 
period. In order to meet the changing demands 
of the town and unravel its cultural and his-
torical potential, the project should be seen as 
completely open to further development.

As a result, according to the overall as-
sessment, the goal of the project BG 0041 is 
achieved. Today the site of Dzhumaya Square 
proudly presents a part of the treasures of Bul-
garia’s immortal town – Plovdiv. 
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За да бъде осъзната културната стойност 
на Античния стадион, е необходимо да се 
познава историята на Филипопол. Плов-
див е един от най-старите градове не само 
в България, но и в Европа. Уникалното при 
него е, че от момента на възникване на 
първите поселения, през VI хилядолетие 
пр. Хр., до ден днешен територията му е 
обитавана без прекъсване. Претърпял мно-
жество метаморфози, разраствания и сви-
вания, Пловдив продължава да съществува 
и да бъде вечният град на България. Уни-
калната атмосфера и настроение, които 
обгръщат посетителя още при първия му 
досег с града, до голяма степен се дължат 
на вековния му живот и на следите от раз-

лични култури и епохи върху неговата те-
ритория.

Евмолпия е най-вероятно тракийското 
наименование на днешния Пловдив. Укрепе-
ният тракийски град възниква на терито-
рията на Небет тепе още през желязната 
епоха. По-късно, когато той е обитаван 
от бесите, се утвърждава като център на 
културните и политически процеси в Тра-
кия. През IV в. пр. Хр. Филип II го включва в 
Македонската империя и му дава едно от 
неговите най-популярни имена – Филипо-
полис. Наред с това, обаче, градът получа-
ва и възможността да се изяви и наложи 
като пряк участник във формирането на 
елинската култура. През 46 г. Рим обявява 

„Кълна се в Зевс, Херакле, най-големият и най-красивият [град] от всички! Hаистина 
от далече блести красотата му. И една огромна река преминава покрай него, като го 
докосва съвсем от близо.”

Думи на Хермес, Роби-бегълци,
Лукиан, 165-166 г., Филипопол 

In order to reveal the true cultural value of the 
Stadium it is necessary to become closely fa-
miliar with the history of Philippopolis. Plovdiv 
is not only one of the most ancient cities on the 
territory of Bulgaria, but also in Europe. What 
is unique about the city is that human activ-
ity has never ceased from the very first time it 
appeared – some 6 000 years ago – until pres-
ent day. Although the town of Plovdiv went 
through various metamorphoses and change of 
boundaries, Plovdiv continues to be the eternal 
town of Bulgaria. No match can be found for 
the atmosphere of the city, which embraces the 
visitor at first glimpse, due to its centuries-old 
life and numerous cultural traces.

Eumolpia was probably the name of the an-
cient Thracian city, from which today’s Plovdiv 
has evolved. The fortified Thracian city devel-
oped during the Iron Age on the territory of Ne-
bet tepe. During the 4th century BC Philip II in-
cluded it in the Macedon Empire and gave it one 
of its most popular names – Philippopolis. The 
town also had the chance to shine and make a 
name as a direct participant in the formation of 
Hellenistic culture. In 46 AD the district called 
Thrace was pronounced a Roman province. As 
a result the significance of the city, called by 
the Romans Trimontium, rose even more. This 
is the historical period that left the greatest im-
pact on the cultural heritage. 

‚And, by Jupiter! one of the greatest and noblest [cities] in the whole country! Its splendour is even 
conspicuous at a distance. And the great river that flows close under its walls.‘

Words of Hermes, The Runaway Slaves,
Lucian, 165-166 AD, Philippopolis

ПРЕДИ СТАДИОНА

BEFORE THE STADIUM

На  хълма  Небет тепе 
са разкрити  крепостни  
стени  от времето на
Филип  Македонски

At Nebet tepe hill the fortifi-
cation walls from the time
of Philip of Macedon are
uncovered
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Тракия за римска провинция, с което зна-
чението на Филипопол, наречен от римля-
ните Тримонциум, се засилва още повече. 
Най-значимите следи са именно от този 
културен пласт.
Първоначално градът възниква и се развива 
основно на трихълмието – елинския Акро-
пол на Филипопол. Там са открити основи 
на сгради, определени от археолозите като 
царски дворец и култов център. Градът под 
Акропола възниква още преди идването на 
римляните. Той е разположен на юг, югоиз-
ток и югозапад от Трихълмието. Може да 
се говори за планирано градоустройство 
с прилагане на Хиподамовата система 
(ортогонална улична мрежа), която рим-
ляните наследяват и доразвиват. В гео-
метричния център на града е разположен 
площадът – агора при гърците, форум при 
римляните. Той е фиксиран от двете глав-

ни улици, наречени кардо максимус (с посока 
север-юг) и декуманус максимус (с посока из-
ток-запад). Забележително е, че до ден дне-
шен главният площад на Пловдив, както и 
неговата главна пешеходна зона, съвпадат 
с мястото на Форума и трасето на кардо 
максимус. Успоредните на тези улици карди 
и декумани, образуват затворени право-
ъгълни квартали, наречени инсули, чиито 
размери (65-72 м в посока изток-запад и 
25-42 м в посока север-юг) са определени от 
цялостния градоустройствен план, както 
и от особеностите на терена. Инсулите 
се развиват на юг, югоизток и югозапад 
от Форума, а на север от него е зоната, в 
която през II в. се изгражда централното 
градско ядро на Тримонциум. Тук са разпо-
ложени монументални обществени сгради 
и съоръжения като Съкровищницата, Оде-
она, Термите и Стадиона.

At first the town evolved mainly on the 
territory of the so-called Trihalmie - a massif of 
three hills – that was the Hellenistic Acropolis 
of ancient Philippopolis. Certain foundations 
were uncovered, which are believed to have 
belonged to the royal palace and the main 
cult centre. The city in the plain below had 
derived long before Romans took over. It 
evolved to the South, South-west and South-
east of the Trihalmie. The city layout is based 
on the famous Hippodamian plan (orthogonal 
directions of the street infrastructure) which 
the Romans inherited and further developed. 
The square – agora in Greek city planning, 
respectively – the forum in Roman is situated 
in the very centre of the structure. Its location 
is fixed by the crossing point of the two main 

streets – cardo maximus (north-south direction) 
and decumanus maximus (east-west direction). 
Parallel to the two main streets numerous 
others cardi and decumani were traced forming 
eventually a grid of rectangles, each of which is 
called insula with dimensions (65-72 meters in 
east-west direction and 25-42 meters in north-
south). The layout and dimensions of the insula 
depended on the master plan of the city as 
well as on the specific geographic profile of the 
terrain. Insulae were developed to the South, 
Southeast and Southwest, but not to the North 
of the Forum since this site was set for the 
central zone of Trimontium in 2nd century AD. 
Here are situated some monumental buildings 
such as The Treasury, The Odeon, The Thermae 
and The Ancient Stadium.

Layout of the Ancient City of 
Philippopolis

Карта на античния град 
Филипопол

разкрита археология
revealed archaeology

неразкрита археология
unrevealed archaeology

сгради
buildings

квартали
building blocks

паркове
parks
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Стадионът на Филипопол е изграден в нача-
лото на II в. при император Адриан. Разпо-
ложен е в северния край на укрепения град, 
между двете крепостни стени, в естест-
вената гънка между западния склон на Так-
сим тепе и източния склон на Сахат тепе. 
Съоръжението, с приблизителни размери 
240 м дължина и 50 м ширина, е събирало 
около 30 000 зрители. Местата за зрите-
лите са на 14 реда, прекъснати на места 
от стълбищни пътеки, които достигат 
до пистата. Седалките са изработени от 

монолитни мраморни блокове (с височина 
0,40 м и ширина 0,75 м), а челата на някои 
от тях са украсени със стилизирана лъвска 
лапа. Лицето на първия ред е облицовано 
към пистата с мраморни плочи (ортоста-
ти) с височина 1,80 м, издигнати върху 
базисен ред от профилирани мраморни 
блокове; седалките на последния ред имат 
облегалки.

На пл. “Джумая” е експонирана in situ 
северната, дъговидна част на стадиона 
(сфендона). Под амфитеатралните редо-

The Stadium of Philippopolis was built at the be-
ginning of 2nd century AD by Emperor Hadrian.
It is situated in the northern part of the city sur-
rounded by defence walls, in the terrain be-
tweenTaksim Tepe and Sahat Tepe. The facility, 
approximately 240 meters long and 50 me-
ters wide, could seat up to 30 000 spectators. 
The seats for spectators are tiered in 14 rows, 
crossed by stepped aisles down to the track. 
The seats are made of solid marble blocks (40 

cm high and 75 cm wide) and the front parts 
are decorated with stylized lion paws. The front 
part of the lowest row is revetted with massive 
marble 1.80 meters plates (orthostats), stepping 
on solid marble blocks. The seats from the high-
est row had backrests.

At Dzhumaya Square is exhibited in situ the 
northern curved part of the Stadium (sfendona). 
Under the tiered rows of seats (cavea), a cov-
ered vaulted passage which connected the track 

СТАДИОНЪТ  НА  ФИЛИПОПОЛ

THE STADIUM OF PHILIPPOPOLIS

Hypothetical reconstruction 
of the Ancient Stadium

Хипотетична реконструк-
ция на Античния стадион
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ве седалки (кавея) е изграден засводен вход, 
който свързва пистата с подземен проход-
улица, прокопан в естествения терен. Над 
свода е била изградена ложа. В северната 
страна на коридора е разкрит сектор от 
крепостната стена на Филипопол, изгра-
дена през II в. и ремонтирана през III- IV в.; 
през IV в. тази зона е пресечена от античен 
акведукт.

И на филипополския стадион (както по 
принцип в сградите за зрелища из цяла-
та империя) почетните зрителски места 
са надписани. Открити са седалки с гръц-
ки надписи, които доказват наличието на 
специални места за лица с висок социален 
статус.

Централният вход на стадиона е оф-
ормен от зидани стълбове-пилони, обли-
цовани с мраморни пиластри с пластична 
украса. Върху пиластрите са изобразени 
бюстове на Хермес (херми) с поставени над 
тях наградни вази с палмови клончета, а до 
тях атрибутите на Херакъл – лъвска кожа, 
боздуган и колчан със стрели. Ограничител-

ните стени на кавеята са изградени от гра-
нитни квадри, означени на места с букви. 
Мраморните блокове от архитектурните 
детайли при входа, както и ортостатите 
на първия ред, са свързани помежду си чрез 
железни скоби, споени с олово. Пред входа е 
разкрита настилка от гранитни блокове в 
шестоъгълна форма с размери 0,70 х 0,70 м 
по диагонал. 

Мая Мартинова-Кютова

with a corridor dug in the terrain was found. 
The vault supported the royal seats above it. 
North of the corridor a section of the fortress 
wall built back in 2nd century AD and under-
gone certain repairs in 3rd and 4th century AD 
was found. In the 4th century AD this area was 
crossed by an ancient aqueduct.

Like the other imperial buildings for spectac-
ular events, the Ancient Stadium of Philippopo-
lis had its seats of honour preserved by inscrip-
tions in the marble blocks. Seats with Greek 
inscriptions were found, proving the existence 
of special seats for members of higher public 
position. 

The main entrance to the Stadium is formed 
by masonry pillars decorated with marble pilas-
ters and reliefs. On the pilasters there are busts 
of Hermes (hermai) with placed above them 
prize vases with palm sprays, accompanied by 
Hercules’ attributes – lion skin, a mace and a 
quiver. The limiting walls of the cavea are built 
from cut granite stones, labelled with letters at 
some places. The architectural marble elements 

of the entrance and the orthostats on the front 
row are tied to each other with lead-soldered 
iron cramps. In front of the entrance a granite 
pavement was uncovered, consisting of hexago-
nal blocks – 0.70 by 0.70 meters diagonally. 

Maya Martinova-Kyutova

Мраморни пиластри с 
пластична украса от пило-
ните на Античния стадион 
(съхраняват се в Регионал-
ния археологически музей, 
Пловдив)

Marble pilasters with plas-
tic decoration from the pil-
lars of the Ancient Stadium 
(preserved at the Regional 
Archaeological Museum in 
Plovdiv)
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Олимпийските игри са най-значимият об-
щогръцки празник, честван от 776  г. пр. Хр. 
до края на IV в. Те били посветени на бог 
Зевс и се провеждали на всеки четири годи-
ни, през юли, в областта Олимпия (област 
Елида). По време на игрите било сключвано 
примирие между враждуващите страни. 
В продължение на пет дни се провеждали 
спортни състезания по пентатлон (пето-
бой), бягане, скачане, хвърляне на копие, мя-
тане на диск, борба, надбягване с колесни-
ци, надбягване с тежко въоръжение, бокс. 
Победителите били окичвани с венци от 
дива маслина.

Питийските игри са общогръцки празник, 
учреден през VI в. пр. Хр. в чест на убий-
ството на дракона Питон от бог Аполон. Те 

се провеждали на всеки четири години, през 
август, в Делфи. Питийските игри включ-
вали поетически състезания, атлетически 
игри и надбягвания с колесници. Победите-
лите били увенчавани с лаврови венци.

Немейските игри са общогръцки празник, 
провеждан от VI в. пр. Хр. на всеки чети-
ри години през юли в Немейската долина, 
Арголида, където е светилището на Зевс. 
Те били създадени от героя Херакъл след из-
вършването на първия му подвиг – убий-
ството на Немейския лъв; провеждали се 
атлетически игри и надбягвания с колес-
ници, а по-късно били добавени и музикални 
състезания. Победителите били увенчава-
ни с венци от борови клонки.

Olympic Games are the most significant Pan-
Hellenic celebration held since 776 BC until the 
end of 4th century. They were held in July every 
four years in Olympia (the Elis district). At the 
time of the games any warring parties called 
truce. In the period of five days the following 
sport competitions were held: pentathlon, 
running, jumping, javelin throw, discus throw, 
wrestling, chariot racing, racing with heavy 
weaponry, and boxing. Winners were rewarded 
with wreaths of wild olive.

Pythian Games are a Pan-Hellenic celebration 
held established in the 6th century BC in honour 
of god Apollo for slaying the Python. They were 

conducted every four years in August in Delphi. 
The Pythian Games included poetry contests, 
athletic events and chariot races. Winners were 
crowned with laurel wreaths.

Nemean Games are a Pan-Hellenic celebration 
held in July every four years since 6th century 
BC in the Nemean valley, Argolis, where was 
the sanctuary of Zeus. They were established 
by Heracles after his first labour _ killing the 
Nemean lion. Athletic events and chariot 
races were conducted and later on they were 
supplemented by music contests. Winners were 
crowned with wreaths of pine branches.

Монети, сечени във Фили-
попол през Римската епоха, 
върху които са изобразени 
спортове, практикувани на 
Античния стадион

Coins were minted in Philip-
popolis in Roman times. They 
featured different types of 
the athletic events carried 
out at the Ancient Stadium

ИГРИТЕ В АНТИЧНОСТТА

ATHLETIC EVENTS IN ANTIQUITY
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Според епиграфските и нумизматични па-
метници в града периодично са се органи-
зирали Питийски игри, по подобие на тези в 
Гърция. Във връзка с посещението на импе-
ратор Каракала през 214 г. игрите били на-
речени Александрийски, а при визитата на 
император Елагабал през 218 г. – Кендрисий-
ски. Игрите били организирани от Общо-
то събрание на провинция Тракия. В тяхна 
чест монетарницата на Филипопол секла 
специални монети с лика на властващия 
император и с образи от спортни състе-
зания, провеждани на стадиона. Мраморна 
плоча, открита при разкопките на сфендо-
ната, доказва, че Антиной, любимецът на 
император Адриан, също е бил почетен със 
състезания в стадиона на Филипопол. 

Атлетите се състезавали в две въз-
растови категории – мъже и момчета. 
Игрите са се ръководили от агонотети 
(спортни организатори). Започвали със 
състезание за глашатаи и тръбачи. Спорт-
ните надпревари били съпътствани и от 
музикални, поетически и артистични 
състезания. В един метричен надгробен 
надпис от втората половина на II – нача-
лото на III в. се споменава поетът Максим 
от Апамея, наречен „любимец на Тракия и 
света”. Известно е, че той е побеждавал в 
поетически състезания и в други градове 
на империята и че се е установил до края на 
живота си във Филипопол, където бил по-
гребан със статуя на Аполон Кендрисийски.

Мая Мартинова-Кютова

According to the epigraphic and numismatic 
monuments Pythian Games were held in town 
like those in Greece. To honour the visit of Ro-
man emperor Caracalla in 214 the games were 
called Alexandrian while the games for the visit 
of Emperor Elagabalus in 218 were called Kedri-
sian Games. The games were organised by the 
General Assembly of the province of Thrace. 
In their honour the royal mint of Philippopolis 
coined money featuring the face of the ruling 
emperor as well as the types of athletic events 
held in the Ancient Stadium. A marble slab 
stone was found during the excavations of the 
sfendona proving that there were games cele-
brating the favourite man of Emperor Hadrian –
Antinous. 

Athletes competed in two categories of age –
men and boys. Agonothetes (organisers of the 
sport events) presided over the games. The lat-
ter started with a contest for criers and buglers. 
Sporting events were usually accompanied by 
music, poetry and art contests. A metric epitaph 
belonging to the second half of 2nd century and 
the beginning of 3rd mentions the poet Maxi-
mus of Apamea called ”the favourite of Thrace 
and the world”. He was the winner in a number 
of poetic contests not only in Philippopolis but 
also in other Roman provinces. Nevertheless, he 
settled down in Philippopolis for the rest if his 
life, where he was buried along with a statue of 
Apollo from Kedrisia.

Maya Martinova-Kyutova

ИГРИ, ПРОВЕЖДАНИ ВЪВ ФИЛИПОПОЛ

THE GAMES HELD IN PHILIPPOPOLIS

5

1. Mонета на император  
Каракала , сечена във Фи-
липопол по повод Алексан-
дрийските игри (гръб)
2. Mонета на император 
Каракала, сечена във Фи-
липопол по повод Алексан-
дрийските игри (лице)
3. Mонета на император 
Гета, сечена във Филипо-
пол  (лице)
4. Мраморна плоча с изо-
бражение на Антиной, от-
крита при разкопките на 
сфендоната на Античния 
стадион, 1973-1974
5. Mонета на император 
Елагабал, сечена във Фили-
попол по повод Кендрисий-
ските игри (лице)

1. A coin by Emperor Caracal-
la, minted in Philippopolis for 
the Alexandrian Games (back)
2. A coin by Emperor Cara-
calla, minted in Philippopolis 
for the Alexandrian Games 
(front) 
3. A coin by Emperor Geta, 
minted in Philippopolis (front)
4. A marble slab stone with 
an image of Antinous found 
during the excavations of the 
sfendona at the Ancient Sta-
dium, 1973-1974
5. A coin by Emperor Elagaba-
lus, minted in Philippopolis
for the Kedrisian games 
(front)

3

2

1

4
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As a result of two-year excavations (1973-1974)
 at 19 November Square a section of the stadi-
um of Philippopolis was uncovered – one of the 
most significant buildings in Roman times. After 
further research, in 1977 the ruins were exhibited 
after additionally discovered ruins under Lady 
Strangford Street.

Further excavations discovered the seating 
area with seats arranged in tiers (cavea), a part 
of the track as well as the underground passage 
typical for the layout of public Roman buildings 
for spectacular events.

Among the rows of tiered seats a vaulted 
entrance was organized connecting the track 

with the underground passage. It was acces-
sible through a two-wing barred door. The un-
derground passage went under the fifth row 
of seats on one side and into the terrain on the 
other. The passage is paved with solid blocks 
covering a draining canal. The track had a three-
layer floor just onto the bedrock 7.2 metres 
below the present-day level. A draining system 
was integrated in the floor of the track and was 
connected with the draining system of the pas-
sage. 

Liliya Botusharova
the first archaeologist to ever

research the site (1973-1977)

UNCOVERING THE ANCIENT STADIUM

РАЗКРИВАНЕТО НА АНТИЧНИЯ СТАДИОН

Aрхеологически разкопки 
на Античния стадион на 
площад „Джумая“, 1973-1974

Archaeological excavations 
of the Ancient Stadium at 
Dzhumaya square, 1973-1974

В резултат на двегодишни археологически 
разкопки (1973-1974) на пл. „19  Ноември” в 
Пловдив се разкри част от амфитеатъра 
на Филипопол – една от най-значителните 
обществени сгради на античния град през 
римската епоха. Във връзка с експониране 
на паметника, през 1977 г., останки се до-
разкриха и по ул. „Лейди Странгфорд”.

Археологическите разкрития показват 
амфитеатрално наредените мраморни 
седалки за зрителите (кавея), площ от аре-
ната и подземния коридор, характерен за 
архитектурния план на този вид общест-
вени сгради през римската епоха, предназ-
начени преди всичко за зрелища.

Сред амфитеатралните редове се нами-
ра засводен вход, който свързва арената с 
подземен коридор. Пред арената входът се 
е затварял с двукрила врата чрез залоства-
не. Подземният коридор се оформя под пе-
тия ред седалки и продължава без прекъсва-
не извън тях, вкопан в естествения терен. 
Това подземие има солиден под от плочи, 
снабден с канал. Арената е с трислоен под, 
който лежи върху естествения скалист 
терен на дълбочина 7,2 м. В пода минава 
канализация, която се свързва с  канала на 
подземието. ст. н. с. Лилия Ботушарова

първи археолог-проучвател
на обекта (1973-1977)
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Състояние на Античния 
стадион към 2008

The condition of the Ancient 
Stadium in 2008

През 1977 на площад „Джумая” е реализиран 
проектът на арх. Л. Велчева за експониране 
на разкритата част от Античния стади-
он и се провежда първата консервация от 
арх. В. Коларова. Между съвременното и 
античното нива е разположено кафе с те-
раса, отворена към сфендоната на ста-
диона. Реализацията на този проект има 
значението на първи професионален опит 
за опазване и представяне на разкритите 
археологически ценности, но в началото на 
новия век концепцията му е вече твърде 
остаряла.

През последните години нараства и дра-
матичното противоречие между високата 
културна стойност на стадиона и негово-
то плачевно състояние. Подземното архе-
ологическо пространство на пл. „Джумая”, 
където уникално се срещат античната 

улица-коридор, градежът на стадиона, пи-
лоните на Акведукта и крепостната стена 
на Филипопол, е напълно занемарено (впро-
чем то е печално известно като „Дупка-
та”). Разкритата археологическа субстан-
ция деградира. Тежките и амортизирани 
бетонови рамки закриват археологията за 
публиката, а над 200-метровата структу-
ра на стадиона под Главната улица остава 
неизвестна за хората. Кафето и тераса-
та са затворени и превърнати в интернет 
клуб без връзка със стадиона.

Всичко това създава остър проблем за 
съдбата на градската археология. Големи-
ят културен ресурс на Античния стадион 
остава силно компрометиран, парадоксал-
но неизползван, без принос за културния 
туризъм и в по-голямата си част неизвес-
тен.

In 1977 at Dzhumaya square the project of the 
architect L. Velcheva for the exposition of the 
uncovered part of the Ancient Stadium is real-
ized and the first conservation of the architect 
Vera Kolarova takes place. On the level between 
the contemporary and ancient layer there is a 
coffee shop with an open terrace, overlooking 
the sfendona of the stadium. The realisation of 
this project has the significance of a first profes-
sional attempt for preservation and presenta-
tion of the uncovered archaeological findings, 
but in the beginning of the new century its con-
cept is already outdated. 

In the past years a controversy between the 
great cultural value of the stadium and its criti-
cal physical state increased dramatically. The 
underground archaeological space of Dzhuma-
ya Square, where in a unique way the Ancient 
street-corridor, the structure of the stadium, 

the pillars of the Aqueduct and the fortification 
wall of Philippopolis meet, was completely ne-
glected (the site used to be notoriously known 
as “the Hole”). The uncovered archaeological 
substance was deteriorating. The heavy worn 
out concrete frames blocked the archaeology 
from the public and the over 200 meter long 
structure of the stadium under the Main Street 
was left unknown to the public. The coffee shop 
and the terrace were closed in turned into an 
internet club with no connection to the stadium 
whatsoever.

All of that created a pressing problem for 
the fate of the urban archaeology. The signifi-
cant cultural resource of the Ancient Stadium 
remained highly compromised, paradoxically 
unused, with no contribution to the cultural 
tourism and for most of its part unknown.

THE ANCIENT STADIUM AFTER THE ARHAEOLOGICAL EXCAVATIONS
OF 1973-1977

АНТИЧНИЯТ СТАДИОН СЛЕД АРХЕОЛОГИЧЕСКИТЕ РАЗКОПКИ 
ОТ 1973-1977
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През 2010 в рамките на проекта BG0041 са 
извършени археологически проучвания от 
екип с научен ръководител Мая Марти-
нова-Кютова, зам. ръководител Милена 
Райчева и научен консултант доц. д-р Л. 
Вагалински.

Със сондаж пред външното лице на кре-
постната стена е проучен зид, граден от 
речен камък на кал, с дължина 1,20 м и с 
прилежащо подово ниво от трамбована 
глина; строителната техника е характер-
на за предримските и ранноримски стро-
ителни традиции. Това разкритие бележи 
най-ранното застрояване на терена. В 
южната част на сондажа, непосредствено 
пред външното лице на крепостната сте-
на, се проучва субструкцията на Марка-
врелиевата крепостна стена с градеж от 
необработени сиенитни блокове, споени 
с бял хоросан; стената е фундирана в сте-
рилен пласт жълтокафява пръст и траси-

рана стъпаловидно, според конфигурация-
та на терена. Няма изявена берма, която 
да бележи границата между субструкция-
та и градежа на суперструкцията. Супер-
струкцията е квадров градеж от сиенит-
ни блокове с различна големина, които са 
припасвани стъпаловидно, по наклона на 
терена над субструкцията; квадрите са 
поставени по дължина и са свързани с же-
лезни скоби; при някои от тях се наблюда-
ва рустициране.

Засводените проходи са изградени от 
мрамор и пясъчникови квадри, а подовото 
им ниво е от плочести камъни. С таки-
ва камъни е оформена и улицата, която е 
оградена с бордюрни блокове и снабдена с 
отводнителен канал, минаващ под оста й.

Със сондажите в този сектор се уста-
новява, че субструкцията на западните 
бордюрни блокове на улицата е в контакт 
с вътрешното лице на крепостната сте-

In 2010 within the framework of the project 
BG0041 archaeological researches are done by 
a team led by Maya Martinova-Kjutova, Milena 
Rajcheva (assistant) and advisor Prof. L. Vaga-
linski PhD.

By exploratory boring in front of the outer 
face of the fortification wall, a wall built out of 
boulder and mud with a length of 1.20 meters 
and an adjoining ground level of stamped clay 
was studied. The building technique is charac-
teristic for the pre- and early Roman traditions. 
These findings mark the earliest building on the 
site. The substructure of the Markus-Aurelius 
fortification wall with a construction out of sy-
enite crude blocks, bonded with white mortar 
was prospected at the south part of the boring 
right in front of the outer side of the fortifica-
tion wall. The wall is founded in a sterile layer 
of yellow-brown dirt and terraced, accord-
ing to the configuration of the terrain. There is 

no apparent berm which marks the borderline 
between the substructure and the superstruc-
ture. The superstructure is made of cut syenite 
blocks ranging in size, fitted step-like along the 
batter of the terrain above the substructure. 
The stone blocks are placed alongside and con-
nected by iron cramps. Some of the blocks are 
rusticated.

The arched passages are made out of marble 
and sandstone cut blocks and their ground level 
is out of slabs. That kind of stones to form the 
street, which is bordered with curb blocks and 
has drainage along its axis. 

With the boring in that sector it is estab-
lished that the substructure of the western curb 
blocks of the street is in contact with the inter-
nal face of the fortification wall, ergo the traces 
of the street and the fortification wall intersect. 
That is an evidence enough to assume the exis-
tence of a gate or a tower within close distance 

Archaeological research in 
2010 – uncovering of the for-
tification wall

Археологически проучва-
ния през 2010 – разкриване 
на крепостната стена

ARCHAEOLOGICAL RESEARCHES IN 2010

АРХЕОЛОГИЧЕСКИ ПРОУЧВАНИЯ ПРЕЗ 2010
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на, следователно трасетата на улицата и 
крепостния зид се пресичат. Това е осно-
вание да се предполага наличие в непосред-
ствена близост на фортификационно съо-
ръжение – порта или кула. Настилката на 
улицата е с наклон към пистата на стади-
она, а отводнителният канал е с обратен 
наклон – това е оригинално инженерно ре-
шение, с което се осъществява отводня-
ването на стадиона. В засводения проход, 
на 0,30 м под настилката от сиенитни ка-
мъни, се разкрива по-ранно подово ниво от 
дребен ломен камък, споен обилно с бял хо-
росан. Проучва се субструкцията на източ-
ните бордюрни блокове на улицата и граде-
жът на един от пилоните на акведукта.

При сондажа западно от античната ули-
ца се разкрива сектор от субструкцията 
на кавеята – масивен блокаж от ломени 
камъни, споени с бял хоросан, терасирани 
стъпаловидно в горния край, върху който 
са нареждани мраморните седалки. До въ-
трешното лице на крепостната стена се 
откриват останки от предримски граде-
жи – зид от речен камък на кал и фрагмен-
ти от глинени мазилки със следи от колове. 
Почистени са водопроводните канали, из-
следва се тяхното устройство и страти-
графска позиция в комплекса.

Мая Мартинова-Кютова

to the fortification facility. The surface of the 
street is with a batter towards the track of the 
stadium and drainage is with the opposite bat-
ter – that is an original engineering facility that 
drains the whole stadium. An earlier ground lev-
el out of fine crushed stone, bonded with white 
mortar at 30 centimetres under the pavement 
of syenite slabs is uncovered under the arched 
passage.  The substructure of the eastern curb 
blocks of the street and the construction of one 
of the pillars from the aqueduct are explored.

A sector of the substructure of the cavea – 

a massive blockage of crushed stones, bonded 
with white mortar, terraced step-like in its up-
per end, where the marble seats were arranged 
is uncovered at the boring west of the ancient 
street. Next to the inner face of the fortification 
wall remains from pre-Roman construction – a 
wall out of boulder on mud and fragments from 
clay coats with traces from spikes are discov-
ered. The drainage systems are cleaned-up; their 
structure and stratigraphic position in the com-
plex is studied.
 Maya Martinova-Kyutova

Археологически 
проучвания през 2010
1. Шахта, изградена 
от тухли – част от 
отводнителната 
система на стадиона 
2. Засводен проход-
улица под сфендоната – 
двете нива на подовата 
настилка
3. Устройство на 
отводнителен канал под 
античната улица

1

2

3Archaeological research in 
2010
1. Shaft of brick masonry – 
part of the drainage system 
of the Stadium
2. Vaulted passage-street, 
under the sfendona – the 
two levels of the pavement
3. Structure of drainage canal 
under the ancient street
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През 2007 при работата върху културното 
наследство в Общия устройствен план на 
Пловдив нашият екип (Т. Кръстев – ръково-
дител, Д. Костов, Д. Георгиева, В. Коларо-
ва) предлага нова стратегия за решаване 
на проблема с градската археология. Пла-
нът предвижда етапно създаване на систе-
ма от публични подземни пространства –
„Подземен музей на Филипопол”, която 

осигурява цялостно експониране на град-
ската археология в съчетание с атрактив-
ни публични функции. Античният стадион, 
като ключова част от тази система, може 
да бъде първи етап в нейната реализация. 
Това е замисълът на Идейния проект за ре-
витализация на Античния стадион, израбо-
тен през 2008 от екип на Асоциацията за 
културен туризъм (Т. Кръстев – ръководи-

The Preliminary Project for 
Revitalisation of the Ancient 
Stadium (2008)

АРХИТЕКТУРНИЯТ ПРОЕКТ ЗА РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА
АНТИЧНИЯ СТАДИОН

In 2007, when working on the cultural heritage 
area in the Master Plan of Plovdiv Municipality, 
our team (T. Krestev – team leader, D. Kostov, 
D. Georgieva, V. Kolarova) suggests a new strat-
egy for solving the problem of the urban archae-
ology. The plan intends realisation by stages 
of a system of public underground spaces – an 
“Underground Museum of Philippopolis”, which 
provides a thorough exposure of the urban ar-

chaeology in combination with an implementa-
tion of attractive public functions. The Ancient 
Stadium as a significant part of this system can 
be the first stage of its realisation. That is the 
exact aim of the Preliminary Project for Revit-
alisation of the Ancient Stadium, developed in 
2008 by a team of the Association for Cultural 
Tourism (T. Krestev – team leader, D. Georgieva, 
M. Velkov, V. Kolarova).

THE EXECUTIVE PROJECT FOR REVITALISATION OF THE 
ANCIENT STADIUM

Идеен проект за ревита-
лизация на Античния ста-
дион (2008)
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Античният стадион на 
Филипопол (2012) – план на 
подземното археологиче-
ско пространство
Дясно: план на нивото на 
площад „Джумая”
Легенда:
1. Сфендона; 2. Крепостна 
стена; 3. Пилони на Акве-
дукта; 4. Засводен проход-
улица; 5. Отводнителни 
шахти; 6. Писта; 7. Зидани 
водопроводи; 8. Предрим-
ски градежи; 9. Презента-
ционен център

разкрита археология
revealed archaeology

неразкрита археология
unrevealed archaeology

сгради
buildings

озеленяване
green areas

The Ancient Stadium of 
Philippopolis (2012) – plan of 
the underground archaeo-
logical level
Right: Plan on the level of 
Dzhumaya square
Legend:
1. Sfendona; 2. Fortification 
wall; 3. Pillars of the Aque-
duct; 4. Vaulted passage-
street; 5. Drainage shafts;
6. Track; 7. Masonry canals; 
8. Pre-Roman structures;
9. Presentation centre
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тел, Д. Георгиева, М. Велков, В. Коларова).
Проектът предвижда опазване и пълна 

изява на културната стойност на Стади-
она; осигуряване на неговата жизненост с 
атрактивни функции, както и осигурява-
не на достъпност за лица в неравностойно 
положение. Предлага се да бъдат демонти-
рани съществуващите тежки бетонови 
рамки, затварящи археологията, и тя да 
бъде широко открита към публиката чрез 
нова геометрия на отворите и съвреме-
нен градски дизайн, пластично моделиране 
и озеленяване, художествено осветление и 
визуална комуникация. За пръв път се при-
лагат и мултимедийни технологии, чрез 
които се осъществяват виртуални връзки 
с археологическите ценности, съхранени 
на място или в Регионалния археологически 
музей, 3D модели на стадиона и др. 

На базата на тази философия на Идейния 
проект е създаден и проектът BG 0041 „Ан-
тичният стадион на Филипопол – опазва-
не, рехабилитация и градско обновление”.

През 2010 идейният проект се актуали-

зира (с участието и на арх. Р. Пройкова), 
в съответствие с последните археологи-
чески разкрития – новите решения пред-
виждат плавно понижаване на площада от 
север към разкритата част на крепостна-
та стена, по-широко отваряне на систе-
мата от антични зидани водопроводи и др. 
На тази основа през 2010 се изготвя и Ра-
ботният проект – от колектив на „Плис-
ка Консултинг-Архика” ДЗЗД (Т. Кръстев 
– методически ръководител, Р. Пройкова 
– водещ проектант, М. Велков, Ж. Ташков, 
Д. Мущанова, Н. Стоянов – консервация, Б. 
Георгиев, Ж. Джугаланова, археолог М. Мар-
тинова-Кютова и комплексен екип от про-
ектанти по инженерните специалности).

Работният проект, изцяло съобразен с 
идеите, принципите и предложенията на 
Идейния проект, ги доразвива и детайлира 
с особено внимание върху консервацията 
на археологическата ценност в нейната 
автентичност. В известна степен проек-
тът надхвърля сегашните възможности за 
реализация. Например, той предлага пред-

The project provides preservation and thor-
ough exposure of the cultural value of the Sta-
dium; esurience of its vitality by implementing 
attractive functions and provision of access for 
disadvantaged people. It is suggested that the 
existing heavy concrete frames, blocking the 
archaeology are to be disassembled in order 
to reveal the archaeology to the public by the 
means of a new geometry of the openings and 
contemporary urban design, plastic remodelling 
and landscaping, architectural lighting and visu-
al communication. For the first time multimedia 
technologies are applied, through which virtual 
relations with the archaeological findings pre-
served on the site or exhibited at the Regional 
Archaeological Museum is established, 3D mod-
els of the stadium, etc. 

The project BG 0041 “The Ancient Stadium of 
Philippopolis – Preservation, Rehabilitation and 
Urban Renewal” is created on the bases of the 
philosophy of the Preliminary project. 

In 2010 the Preliminary project is updated 
(with the participation of arch. R. Proykova) 

in keeping with the last archaeological find-
ings. The new suggestions foresee a gradual 
decrease in the level of the northern part of the 
square where the fortification wall is, a wider 
uncovering of the ancient drainage system, etc. 
On that bases in 2010 is executed the Executive 
project by the team “Pliska Consulting - Ar-
chika” (T. Krestev – methodological leader, R. 
Projkova – lead architect, M. Velkov, Zh. Tash-
kov, D. Mushtanova, N. Stoyanov – conserva-
tion, B. Georgiev, Zh. Dzhugalanova, archaeolo-
gist M. Martinova-Kyutova and a complex team 
of technical specialists in engineering).

The Executive project is entirely consis-
tent with the ideas, principles and suggestions 
made by the Preliminary project, as it evolves 
and elaborates them providing special note of 
the conservation of the archaeological property 
in its intact authenticity.  The project exceeds 
the current possibility of realisation to a certain 
degree. For example, it suggests a showcase of 
an audio-visual spectacle “Sound and Light” – a 
trip through time with a light show and multi-

Античен стадион на Фи-
липопол (2012) – общ план 
на пълния обхват на ста-
диона по ул. „Княз Алек-
сандър I”
Легенда: 1. Пилони от 
централния вход на ста-
диона, 2. Археологическа 
структура на пл. „Джу-
мая” (Сфендона, Крепост-
на стена, Акведукт, Ан-
тична улица, зидани водо-
проводи); 3. Фрагменти 
от Античния стадион в 
сутерени на магазини

The Ancient Stadium of 
Philippopolis (2012) – general 
plan of the full extent of the 
stadium along Knyaz Alexan-
der I Str.
Legend: 1. Pillars from the 
main entrance of the sta-
dium; 2. The archaeologi-
cal structure of Dzhumaya 
Square (Sfendona, Fortifica-
tion wall, Aqueduct, Ancient 
street, masonry canals); 3. 
Fragments from the Ancient 
stadium in basements and 
shops

разкрита археология
revealed archaeology

неразкрита археология
unrevealed archaeology

сгради
buildings

озеленяване
green areas
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Проект за ревитализа-
ция на Античния стадион 
(2010) – работни визуали-
зации

The Project for Revitalisation 
of the Ancient Stadium
(2010) – working perspective 
visualisations

ставяне на аудиовизуален спектакъл „Звук 
и светлина” – пътешествие във времето 
със светлинно шоу и мултимедийни тран-
слации на образи и текст върху LED екра-
ни и LCD монитор над асансьора. Тази идея 
ще може да се осъществи цялостно след 
едно бъдещо финансиране, но още на този 
етап са прокарани необходимите за целта 
инфраструктурни мрежи. Предвидено е и 
последващо развитие на проекта: създава-

media translations of images and text on LED 
screens and LCD monitor above the lift. The 
complete realisation of the idea will be possible 
after some future finance aid, but at this stage 
the necessary for this purpose infrastructure 
is already executed. A following stage of the 
development of the project is intended: (on the 
middle level) launching of an information centre 
“Ancient Philippopolis” with an open terrace, 
overlooking the stadium; development of a mul-
timedia system along Knyaz Alexander I Str.; 
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В памет на арх. Вера Коларова

Vera Kolarova – architect,
IN MEMORIAM

не (на междинното ниво) на информацио-
нен център „Античен Филипопол” с тераса, 
отворена към стадиона; развитие на мул-
тимедийната система по ул. „Княз Алек-
сандър I”; а в перспектива – изграждане на 
подземна улица на археологическото ниво, 
която директно ще се свърже с фрагмен-
тите на стадиона, разкрити в сутерените 
на магазините, и ще се включи в археологи-
ческото пространство под пл. „Джумая”. 
Следователно, трябва да си представяме 
този проект в неговото непрекъснато раз-
витие.

За целия екип работата по проекта бе 
едно трудно, но вдъхновяващо професио-
нално приключение, което има и една осо-
бена емоционална стойност – това беше 
последното ни приключение заедно с неза-
бравимата Вера Коларова, един от стълбо-
вете на българската консервационна школа 
и същевременно – мил, скромен и всеотда-
ен приятел. 

Проф. арх. Тодор Кръстев, д. а. н.

and in the future – construction of an under-
ground street on an archaeological level which 
will be connected directly to the fragments of 
the stadium found in the underground levels of 
the shops and will be included in the archaeo-
logical space under Dzhumaya Square. Conse-
quently, we should consider this project as a 
constantly evolving one.

For the entire team, the working process on 
the project was a difficult, but inspiring profes-
sional challenge, which for us has another more 
emotional aspect – this was our last adventure 
together with Vera Kolarova – one of the found-
ers of the Bulgarian conservation school and 
also a kind, humble and devoted friend.

Prof. arch. Todor Krestev DSc
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Изпълнение на проекта за 
ревитализация на Антич-
ния стадион през 2011
Дясно: Реализираният 
проект за ревитализа-
ция на Античния стадион 
през 2012

The execution of the Project 
for Revitalisation of the An-
cient Stadium in 2011
Right: The realised Project for 
Revitalisation of the Ancient 
Stadium in 2012

39 
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The created ad hoc Bulgarian-Norwegian cen-
tre for urban archaeology has been functioning 
in Plovdiv within the framework of the proj-
ect BG 0041 and during it practical realisation 
(2011-2012). Its objective is the professional 
experience exchange and complex education 
of students and young specialists (archaeolo-
gists, architects, urbanists, experts in the field 
of tourism and urban management, etc.) ac-
cording to the principles of the integrated con-
servation in close contact with its particular 
implementation in the project for the Ancient 
stadium. The idea is to promote the dialogue 
between professionals, to overcome the lack 
of communication and understanding between 
different specialists, responsible for the preser-
vation of the urban archaeology in the real living 
urban environment.

An exchange of valuable experience about 
the whole process of preservation of archaeo-

logical sites has been accomplished between 
Bulgarian and Norwegian specialists. Complex 
training of over 70 students and young special-
ists has taken place. Methodologically prepared 
and accomplished by Bulgarian and Norwegian 
professionals, the education integrates theo-
retical and practical parts within two thematic 
units: (1) approach and conservation methods 
applied to the archaeological sites in the urban 
environment and (2) cultural tourism, populari-
sation and management of the cultural heri-
tage. The courses were well-received; the inter-
esting ideas in the practical projects developed 
by the students are a proof of the successful 
training in the complex approach to the pres-
ervation of the cultural heritage and in estab-
lishing a multiprofessional dialogue within this 
process.

AD HOC BULGARIAN-NORWEGIAN CENTRE FOR URBAN ARCHAEOLOGY

В рамките на проекта BG 0041 и по време 
на неговата практическа реализация (2011-
2012) в Пловдив функционира създаденият 
ad hoc Българо-норвежки център за град-
ска археология. Целта му е обмен на опит и 
комплексно обучение на студенти и млади 
специалисти (археолози, архитекти, урба-
нисти, туристически и градски мениджъ-
ри и др.), които да се запознаят с принци-
пите на интегрираната консервация и с 
конкретното им приложение в проекта за 
Античния стадион. Идеята е да се поощри 
професионалният диалог и да се преодоле-
ят липсващите комуникация и разбиране 
между различни специалисти, отговорни за 
опазването на градската археология в жи-
вата градска среда.

Обменен е ценен опит за целия процес на 
опазване на археологически обекти между 
български и норвежки специалисти, прове-
дено е и комплексно обучение на около 70 

студенти и млади специалисти. Методи-
чески подготвено и осъществено от из-
тъкнати български и норвежки професиона-
листи, обучението съдържа теоретическа 
и практическа части и е проведено в два 
тематични модула: (1) подход и консерва-
ционни методи, прилагани към археологи-
чески обекти в градска среда; (2)  културен 
туризъм, популяризиране и управление на 
наследството. Курсовете са посрещнати с 
голям интерес, а интересните идеи в прак-
тическите задачи, разработени от учас-
тниците, са знак, че те са усвоили успеш-
но принципите на комплексния подход към 
опазване на наследството и на професио-
налния диалог в този процес.

AD HOC БЪЛГАРО-НОРВЕЖКИ ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА АРХЕОЛОГИЯ
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The concept for the logo aims to create visual 
association with the five most important ele-
ments characterizing the Ancient Stadium of 
Philippopolis: the town of Plovdiv; the stadium 
itself; its preservation; the relation between the 
historical layers; the Roman Antiquity. 

The arches at the upper part of the logo sym-
bolize three out of the five above-mentioned 
elements: the town visualized by it’s landmark 
hills; the stadium, with its sfendona; the preser-
vation, protection. The rectangle at the bottom 
part of the logo represents the ground, which 
hides its secrets. The upside-down column is 
the invisible archaeological heritage. The image 
of the top column refers to the contemporary 
preservation and exhibit of the Ancient herit-
age. The two columns are an allusion of the 

connection between the historical layers (un-
derground and above the ground; past-present).

The main version of the insignia is three di-
mensional, and it resembles a marble relief. 
That creates a closer association with the past, 
and obtains more dynamic appearance. The text 
bellow the insignia is set with letters based on 
Roman monumental inscriptions from the 1st 
and 2nd century AD and is associated with the 
Roman antiquity.

The nuance of red is the same as the one 
used by the Romans in the Antiquity. The whole 
profile of the logo resembles a part of the stadi-
um. By combining the texts in Cyrillic and Latin 
the shape of the Ancient stadium is even more 
emphasised.

THE CONCEPT FOR THE LOGO

Концепцията на логото цели създаване 
на визуална асоциация с петте най-важни 
елемента, характеризиращи Античния 
стадион на Филипопол: града Пловдив; са-
мия стадион; неговото опазване; връзката 
между историческите пластове; римската 
античност.

Арките в горната част на логото сим-
волизират три от споменатите пет еле-
мента: града, представен с емблематич-
ните за него тепета; стадиона и неговата 
сфендона; опазването, закрилата. Право-
ъгълникът в долната част на емблемата 
символизира земята, която крие тайни-
те на наследството. Обърнатата колона 
е невидимата част от това наследство. 
Горната колона изобразява съвременно-
то опазване и експониране на античните 
ценности. Връзката между двете колони е 

алюзия за връзката между историческите 
пластове (минало-настояще).

Емблемата в основната си версия е три-
измерна и наподобява мраморен релеф. С 
това се постига по-голяма пластичност и 
по-силна асоциация с древността. Текстът 
към емблемата е набран с шрифт, базиран 
на римски монументални надписи от I  и 
II в. и се асоциира с римската античност. 
Нюансът на червения цвят е идентичен с 
този използван в пределите на римската 
империя за оцветяване на изсечените в ка-
мък букви.

Целият профил на логото наподобява 
част от стадиона. С комбинирането на 
текстовете на кирилица и латиница, още 
повече се подчертава формата на Антич-
ния стадион. 

КОНЦЕПЦИЯ НА ЛОГОТО
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