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Kampania proynioeła non# odkrycia w obrębi# budowli rzymeklej, 
badanej jud w dwśch poprzednich kampaniach, zdobionej pięknymi mozai
kami odełonlętymi w roku ubległymj Odnalezione w tym roku #l#n#nty mu-
rśw, fragmenty rześb oraz o#ramika doetarczają nowych arguzmntśw na
poparci# ld#ntyfikacji budynku jak# rezydencji o oharakterz# pabllez- 
no-pańatwowym, być noś# pa baon rzymzklegc gubernatora wyapy z H I-  
IV w? n?e?

NOVAk, ok? Swlwatow /B u łgaria/ Uniweraytet War zza weki

Badaniami kierował prwf? dr Kazimierz 
Majewakl? Uoaeatnloayll deo? dr Ludwika
Preaa /auterlm komunikatu/, mgr mgr B?Szu-
bort, AjBlemacki -  odcinek IV; Z?Ihbąea
T?Samowakl -  odoimek U ; doo?dr L?Dą- 
browakl, architekt ekapedyoji; T?Biniewaki, 
fo tograf? Finaneowało Kinie teratwo Odwiaty 
i  Szkolnictwa wydezege? Dwnnaaty aaaon prac? 
Naddcnajaklo mlaato limaaowe /aoktor zachod
n i/ ,  rsymeko-bizan ty jak ie ?

Badania okonoentrowano w pśłnoono-zaohodniej ezęśol mlaata 
/odoinek IV/; zołodono te ś  wykop /odoimek U /  w oentrmm mlaata aa te
renie przypaazeaalnege naytnowania forum?

Na odeinkn IV kontynnowane ekaploraoję edałoniętego w uhleg- 
łyoh oezonach komplekan bnd owi omego, prowadzono prace amierzająoe de 
odkryola połudnlowo-waohodniego narośmi^ pśśneraymekiej budowli a poe
tykami oraz bieg* ega lądujących a n ią u lic ?  Na pdłnoc ed wnętrz kąpie
lowych, ktśro zajmują południową ozęśś budowli, odkryto na terenie 
dziedzińca ozęśd przewodu wodociągowego /dłngeśol T a / ,  przykrytego 
dudymi płytami kamiennymi, niewątpliwie dalazy ciąg przewodu odkryte
go w 1969 r ?  na pśłnoouy-anohśd ed eta dni? Inzy jego odcinek aoatał 
odałonlęty po a trenie pdłnoenej?

W odległości ponad 16 m od portykn zaaylmjącego dalodzlnioc od 
zachodu, odałonlęte pozoatałośoi portykn wzohodnlego; 2 bazy kolumn 
w opleywanej kampanii, a 1 -  w 1969 r?  Do czwartej kolumny, po etrenie 
pcłudnlowe-waoheilej nie modna dotrzod boa naruezenia płyt znacznie 
pśśniejaaego bruku?

Idąo aa biegiem muru zn ikającego  budowlę a portykami po etre- 
nlo południowej etwierdzono, id okręca en na pśłnoe po ek? 68 m biegu? 
Zarya tego południowe w aehoiiege zarodnika aoatał uohwyoony metodą
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zondażn na znacznej głębokości. Drogi oondaż poprowadzono na przedłu
żenia wnm, który zawyła bndowlę z portykami od nachodn? V wynika zal
ane zoś, którym uległy wnętrza kąpielowe /A-Ę/ od ozaoa lob cdkryoia, 
poważała nożliweóó wyjaśnienia takich opraw jak  neytnewanie ołapków 
anapenaorowyoh w hypokanaten pod podłogą środkowego ponieezezenia /C /, 
eyetean odprowadzania wody, położenia praefnmlon oraz zalań w kenatmk- 
o jl  weohodniogo nam poaloezozonia BJ Uchwycono za ryzy niektórych 
wnętrz położonych na weehód od dziedzldea? W eetateozzya wynika odało- 
nlęte w olągn 10 kampanii 2?000 n  ̂ powleraehnl na odolnku IV?

Najważniejene analaaiaka z odolnka IV: klMmnaócie oegieł z od- 
elakzni ztenpll Legienn I Italzklogo /który otacjenował w Nowae/, g l i 
niane lampy, głównie z V wieka n?e?, o o raa l^  naczyniowa, przeważnie 
odłamki naczyń moobowyoh o grdbych óotankach, także miaa o środnicy 
1,15 m, odłamki kamiennych mortarlów, wyroby z metalu, azkła /azhło 
okienne 1 łłaomrniowe we fragmentach/ oraz kości? w zondażn wzohodnlm 
natrafiono na odłamek hamionnoge tyapmnonu z dekoracją w keztałolo ro
zety, uzytaowmnej oentralnle?

Na odcinku XI zatrzymano z lę  yrzy otarannlo żbadowanym murzo ha- 
dewll, biegnącym zo wachodu na zachód? O pozloalo je j  wypoaażenia świad- 
ozą m?ln? fragmenty holerowege tynku?

N0VAE /B u łgaria/ Muzeum Aroheeloglczne w Krakowie

Badania były prowadzone pod kierownic
twom pref? dr Kazimierza Majewokiogo?
Na jednym odolnkr badania przeprowa
dzał mgr Kblgnlew Tkbaaz z ramienia 
Muzeum Arehecloglcmmego w Krakowie?
Plnanzował Uniwerzytet Warzzawzki? Po
byt na badaniach mgr- Zb?Tabaaza finan- 
oowało Muzeum Aroheeloglczne w Krakowie?

Autor oprawomdanla prowadził akeplorację 1 dokumentację rm ed- 
elnkn XI -  ł  w centralnej eząóel mlaata? Badania te ulały na eela wy
jaśn ien ie zabudowy te j ezęśel Norae? V trakcie załadowczej ekzplera- 
o jl  kwadratu XVH/371 1 XVI1/372 odzłonlęte rozetki póśnogo kanału 
oraz woześniejzze fragmenty mnrów / I I I  -  IV w? n?e? ? /?  Analiza odkry
tych zabytków archeologicznych pozwoli eoharakteryzowaó za^dnienia 
związane z chronologią zabudowy na gadanyn odcinka J


