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СТАНОВИЩЕ 

за дисертационния труд на Вероника Келбечева „Римският сакрален 
календар и религиозните реформи на Август” за придобиване на 

научната и образователна степен „доктор” 

от проф. д.ф.н ВЛАДИМИР ГРАДЕВ, катедра „История и теория на 
културата“, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

Предложената за защита работа е резултат на започналия още 

през студентските години дългогодишен интерес на Вероника 

Келбечева към римската култура и нейното все по-прецизното и 

задълбочено обхващане на проучваната проблематика, на което през 

последните четири години бях непосредствен свидетел като научен 

ръководител на нейната докторантура. Намирам изборът на темата 

за дисертацията за напълно оправдан и обогатяващ както историко-

филологическите, така и културологичните изследвания, които през 

последните години се развива и в нашата страна. 

Дисертацията е с обем от 168 с.. Има две подробни приложения 

с таблици и изображения на римския календар. За процедурата ще 

отбележа също, че публикациите са по темата на дисертацията, 

авторефератът е направен според изискванията и отразява точно 

съдържанието на работата.  

Изследването се основава на конкретно и същевременно 

систематично и проведено с оригинална методология проучване на 

богат емпиричен материал. Работата очертава детайлно картата на 

едно неизследвано досега у нас поле, което позволява на Келбечева, 

на основата на солидно познаване на материята, на добра 

теоретична рефлексия и конкретни исторически, лингвистични и 

културологични анализи, да покаже ключовото място на сакралния 

календар в променилите съдбата на Рим реформи на Август.  

Както е редно за един дисертационен труд, а и за ориентиране 

на читателя, докторантката аналитично и критично е изложил 
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съвременното състояние на изследванията върху римския календар, 

което й позволява да разположи собственото си изследване в полето 

на изследването на римската култура. Искам да подчертая 

действително задълбоченото проучване и вещото познаване както на 

източниците, така и на практически цялата съвременна литература 

по въпроса на френски, английски, италиански, руски и немски език, 

на които се основава нейното изследване. Не мога да не изтъкна 

също, че „Фасти” на Овидий, което е в основата на изследването, не е 

превеждано досега на български език, в работата всеки цитат от 

творбата е преведен, като намирам, че Вероника Келбечева блестящо 

се е справила с тази задача.  

От досегашните изследвания авторката е взела онова, което е 

намерила най-ценно и подходящо за своето изследване, без да 

затваря проблематика за отношението между календар и религиозни 

реформи в рамките на една или друга теория или школа, а по-скоро 

й служат като отправна точка за собствените й дирения, до които тя 

достига след внимателно проучване на източниците и съпоставяне на 

тезите на най-значимите изследвания на римската култура и 

календар. При това тя е в състояние не само точно да изложи, но и 

критически да се дистанцира в достатъчна степен от различните 

изследователски позиции, като дава и свои решения, което намирам 

за едно от реалните достойнства на тази работа.  

 Келбечева очевидно не е удовлетворена нито от свеждането на 

проблема за календара до съвкупност от количествено измерими 

данни, нито от прекомерния контекстуализъм, който релативизира до 

крайност това културно явление. Можем да се убедим  в 

състоятелността на предложения подход и само чрез убедителния 

анализ на източниците и на първо място на „Фастите: на Овидий и 

на успешната, изчерпателна и стегната, реконструкция на 

календара. Вероника Келбечева търси да прокара концептуално 

обоснован и, най-важното, подкрепен от конкретни анализи път, 
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който да позволи едно реалистично описание и разбиране на мястото 

и функциите на календара в римската култура и особено в ключовото 

време на Август. Съчетаването на историко-филологичния и 

културологичния анализ е позволило на авторката с вещина да 

очертае същността и характерните особености на римския календар. 

Особено ценно според мен е това, че тя не остава при чисто 

описателното изложение на календара, а умело показва и 

интерпретира и залозите на неговата употреба в новосъздадената 

историческа ситуация по времето на император Август. 

В заключение: представената дисертация на Вероника 

Келбечева е богата на проблеми и теми, които засягат някои от 

важните проблеми на историята Римската култура и на първо място 

на епохата на император Август. Изследването недвусмислено 

показва завидна историческа и филологическа ерудиция, 

културологична широта на изследователския хоризонт, задълбочен 

анализ и достатъчно новаторство при осветляване проучвания 

въпрос. За това аз убедено ще гласувам за присъждането на научната 

и образователна степен “доктор” на Вероника Келбечева. 

 

 

 

23.02.2014 г.      Владимир Градев, 

Проф. д.ф.н. 

 


