Николай Ангелов Бояджиев
Роден: гр. Девин на 01.05.1976 г.
Уредник в отдел „Археология”

Професионални интереси в областта на археологията и нумизматиката
Образование и професионална квалификация:
1998 – ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, магистър по археология
2001 – лицензиран оценител на движими културни ценности и монети
2002 – курс по английски език, завършено второ ниво в НТС
2007 – квалификация за компютърна грамотност – сертификат ІТ card ESI
2016 - ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”, доктор по археология, с тема на дисертацията
„Крепостите в Западните Родопи през V-ХІV век“.
Професионално развитие: от 1998 – уредник в отдел „Археология”
от 2005 – завеждащ фонд „Нумизматика”
Изследователски проекти: археолог в проект на община Смолян по програма ФАР-ТГС
«Момчилова крепост – мит и реалност» - 2007-2008 г.;
археолог в проект на община Смолян по програма ФАР-ТГС «Биоразнообразието в
Родопите – живот под земята и в светлината на деня» - 2007 г.
археолог по проект на Фондация «Развитие на индустриалното, културно и прородно
наследство» - с. Гела «Изследване, консервация и популяризиране на тракийската крепост
Градище и ранновизантийска базилика, Гела, Западни Родопи, България» с финансовата
подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия механизъм на
Европейското икономическо пространство – 2010 г.
ръководител на обект Крепост „Калето“ в м. Турлук край гр. Смолян по проект на община
Смолян „Тракийско и византийско културно наследство в Родопите и северното Егейско
крайбрежие“ по програма за „Европейско териториално сътрудничество Гърция-България –
2007-2013“ – 2011-2013 г.
Членство в организации:
Българско историческо дружество – Смолян
Подбрани научни публикации:
1998 – в съавторство с Д. Дамянов. Средновековна крепост „Калето” край гр. Смолян –
В: Rhodopica, т. 1
2007 - Късноантични и средновековни оръдия на труда от фонда на Исторически музей
– Смолян. В: Известия на РИМ – В. Търново, т. ХХІІ
2007 - в съавторство с Д. Дамянов. Археологически проучвания на Беденска крепост –
Средни Родопи. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София
2007 - в съавторство с Д. Дамянов. Археологически проучвания на крепостта Турлук
при гр. Смолян. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София
2008 - Момчиловата крепост в светлината на новите археологически проучвания. – В:
сп. Родопи, 2008, 1-2
2008 - Средновековен параклис на Момчилова крепост. – Родопи, 2008, 5-6
2008 - в съавторство с М. Ваклинова. Археологическо проучване на
ранновизантийската и средновековна крепост над с. Градът, община Смолян (Проект
„Момчилова крепост – мит и реалност” по програма ФАР). – В: Археологически
открития и разкопки през 2007 г. София

2009 - в съавторство с М. Ваклинова. Археологическо проучване на обект „Момчилова
крепост”, с. Градът, общ. Смолян. - В: Археологически открития и разкопки през 2008
г. София
2009 - в съавторство с М. Ваклинова. Спасително археологическо проучване на
тракийска гробница (обект „Каменно съоръжение”) в землището на с. Гела, общ.
Смолян. - В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София
2009 – Крепостна система в Средните Родопи през късната античност и
средновековието. – В: LAUREA. In honorem Margaritae Vaklinova, книга І, София
2009 - Монети от разкопките на манастирски комплекс в местността Могилата, гр.
Смолян.- Родопи, 5-6.
2009 – Средновековна керамика от крепостта Калето край гр. Смолян. – В: EURIKA. In
honorem Ludmilae Donchevae-Petkovae, София
2009 – Монети от разкопките на манастирски комплекс в местността Могилата, гр.
Смолян. – В: сп. Родопи, кн. 5-6.
2011 - Ранновизантийска базилика в с. Гела.- Родопи, 1-2.
2011 - Средновековни монети от фонда на Регионален исторически музей „Ст. Шишков“ –
Смолян.- Известия на РИМ „Ст. Шишков“ – Смолян, І.
2011 - Крепостта Калето край с. Кошница, община Смолян. – Родопи, 3-4.
2013 - Периодизация на средновековните крепости в Западни Родопи (по нумизматични
данни).- В: Първи научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ
Св. св. Кирил и Методий. Велико Търново 2013.
2013 - Късноантични монети от крепостта Калето край с. Кошница, община Смолян.- В:
Втори научен семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ Св. св. Кирил
и Методий. Велико Търново 2013.
2013 - Средновековни крепости на територията на Смолянска област“.- В: Тракийско и
византийско културно наследство в Родопите и северното Егейско крайбрежие. Смолян
2013.
2014 - Средновековни накити от Момчилова крепост, община Смолян.- В: Трети научен
семинар на докторанти, постдокторанти и млади учени на ВТУ Св. св. Кирил и Методий.
Велико Търново 2014.
2014 - Момчилова крепост-атрактивен туристически обект“ – Родопи, 5-6.
2016 - Момчилова крепост през Средновековието.- Известия на РИМ „Ст. Шишков“ –
Смолян, ІІ, Смолян 2016.
Музейни изложби:
“Монети от европейските земи” – 2007 г.
“Археологически проучвания в Средните Родопи – 2000-2006 г.” – 2007 г.
„Момчилова крепост – мит и реалност” – 2008 г.
Участие в национални и международни форуми:
Втора национална научна конференция “Панаири, пазари, тържища в българските
земи” - 2006 г. – гр. Търговище
Х-ти музейни четения “Музеят” - 2006 г. – гр. Велико Търново.
46-та Национална археологическа конференция, Смолян, 2007 и 48-ма Национална
археологическа конференция, Кюстендил, 2009 г.
Контакти: n.boyadjiev@museumsmolyan.eu, arheologa@mail.bg

