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 Моето становище за написаното от Милена Райчева не би могло да се раз-

граничи от отговорностите и задълженията, които нося в ролята ми на научен ръ-

ководител. Затова и написаното тук е със стремежа да откроя значимостта на сто-

реното от докторанта в годините на редовната докторантура. 

Преди всичко темата за ролята на императора в политическата и религиоз-

на структура на империята е твърде важна, за да бъде още дълго пренебрегвана в 

изследванията и в модерната историопис. И макар някои от проявите на култа да 

са поставяни на дискусия в светлината на обнародвани паметници, проблемите на 

почитта към императора не са анализирани и обобщени в тяхната цялост, което да 

позволи по-ясна картина на религиозната пропаганда в тракийските провинции. 

Това подчертава пионерското начинание на Милена Райчева в стремежа й да 

изясни историята на култа и неговото функциониране в тракийското общество. И 

тук е важно да подчертая личният избор, мотивиран от отлична подготовка и поз-

нание за работа с разнороден археологически материал. Ясно формулирани са це-

лите и задачите на изследването, структурата е рационално организирана. Избран 

е единствено възможният подход към анализа, в който елементи и прояви на кул-

та в империята са съпоставени с паметници и археологическа среда в тракийските 

провинции, за да се постигне убедителна реконструкция върху твърде ограниче-

ния изворов материал. Това е предизвикателство, което Милена Райчева е прео-

доляла с успех като е постигнала осмислена картина на религиозните прояви, об-

вързани с личността на императора, често в дискусия с утвърдени идеи.  

Показателен за умението да пише е добрият език на текста, конкретен като 

стил и прецизен като изказ. За защита е депозиран текст, който впечатлява с поз-
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нание за процесите на религиозната пропаганда в пространството на цялата импе-

рия, но и с дълбочината на анализираните проблеми. Работата е свидетелство за 

постигнатото ниво, но и звучи като убедително обещание за плодотворна научна 

кариера. 

 

*   *   * 

С казаното дотук обосновавам решението си за положителен вот и предла-

гам на членовете на Научното жури да присъдят на Милена Димитрова Райчева 

образователната и научна степен “доктор”. 
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