


• Градът възниква през втората половина на IX. век по време

на управлението на княз Борис I. като военен лагер с

укрепен дворец и гарнизон, разположен на 30 км от

столицата на Първата българска държава Плиска.

• През 893 г., след Преславския църковно-народен събор,

градът е обявен за столица на Българската държава.

• От този момент Велики Преслав започва да играе важна

роля – това е най-големият град в Югоизточна Европа!

• Той се превръща и в седалище на първата българска

книжовна школа.





• Преславската книжовна школа се развива като важен

литературен и културен център в България и в

славянския свят.

• В нея са служили изявените средновековни писатели и

учени Наум Охридски, Константин Преславски, Йоан

Екзарх, Презвитер Козма, Черноризец Храбър, Тудор

Докцов и други.





• В епохата на българското средновековие Велики Преслав се
превръща в един от най-красивите и величествени градове
наЮгоизточна Европа.

• От него са съхранени значими паметници на Плисковско-
преславската култура.

• Външният град е бил обкръжен от белокаменни стени.
Конструкциите на портите, кулите и стените са подобни на
тези в Плиска.

• Вътрешният град също е бил обкръжен със стена, където се
намира комплексът на царския чертог – величествени
каменни дворци като Големия дворец и Тронната палата с
колони; богато украсената с мозайки, мрамор и керамични
икони Кръгла църква и други.

• Градът е забележителен за това време с водоснабдяването и
канализацията си.





• През 970 г. киевският княз Светослав I., подтикнат от

византийския император Йоан I. Цимиски, тръгва на

поход към България и успява да завладее

северозападната част на страната, включително

големите градове Дръстър (Силистра) и Велики

Преслав.

• През 971 г. византийците, начело с император Йоан I.

Цимиски, превземат и ограбват града. В чест на

победата си император Йоан именува града на себе си,

давайки му византийското наименование „Йоанопол“.



• Велики Преслав остава под византийско владичество

през XI. и XII. век.

• След въстанието на братята цар Иван Асен I. и цар

Теодор-Петър (1185-1187) българската държава се

възобновява и Велики Преслав отново се превръща в

българска крепост.



Сред археологическите находки са откритите:

• керамична икона на св. Теодор Стратилат;

• керамичният иконостас от Дворцовия манастир;

• уникалната колекция от оловни печати (музеят на

Велики Преслав е с най-голямата в света колекция от

печати!);

• каменно-пластична декорация;

• Преславското златно съкровище;

• и други.











• Една от най-богатите и бляскави находки от българското

Средновековие е открита случайно, при земеделски работи, през

1978 година по време на спасителни разкопки в местността

Кастана (на 3.5 км северозападно от Дворците на Велики

Преслав).

• Преславското съкровище включва предимно златни накити с

висока художествена стойност, изработени в различни техники –

клетъчен емайл, филигран, гранулиране, вграждане на

скъпоценни камъни.

• Съкровището се допълва от принадлежности към дрехи (златни и

позлатени апликации и копчета), сребърни лъжици, части от

чаши, обкови от рог и петнайсет византийски сребърни монети.

Сравнителният анализ на находките, както и липсата на сигурни

данни за практикуването на техниката на клетъчния емайл във

Велики Преслав, дават основание да се предположи, че голяма

част от украшенията са произведени във Византийската столица

Константинопол.



• По време на разкопките в местността Кастана, където е

открито съкровището, се установява, че на това място е

съществувало селище – предградие на столицата Велики

Преслав, което е било опожарено и изоставено.

• Съкровището е било укрито в каменната печка на едно от

полувкопаните жилища в това селище.

• Данните от проучванията, както и наличието на монети от

византийските императори Константин VІІ. и Роман II. (945

– 959 г.), дават основание укриването на съкровището да се

отнесе след средата на Х век и да се свърже с опустошаването

на Преслав от Киевския княз Светослав през 969 г. и

превземането на града от византийския император Йоан

Цимисхи през 971 г.


















