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Темата на рецензираната дисертация е добре подбрана и сполучливо 

формулирана. Всъщност става дума за първи опит да се подходи към подобно 

изследване, което да обобщи в подредена картина част от живота на 

провинциалното римско общество в земите на траките, а това предполага и 

дисертабилност на труда. Структуриран е в увод и три глави, посветени съответно 

на провинциалните празници организирани от тракийския койнон, градски и 

частни празници. Следва заключение, библиография, приложение от таблици, 

карти и илюстрации, и каталог на използваните паметници, общ обем от 758 стр.

Структурата на дисертацията е максимално конкретна и подредена, целите 

и задачите са ясно формулирани и следвани в един задълбочен и мащабен анализ 

на исторически, епиграфски и нумизматични сведения, за да се откроят 

провинциалните и градските празници, да се потърсят възможните влияния и 

традиции в празнуването. Това Петя Андреева е постигнала в педантично 

събраните и дискутирани свидетелства, в доброто познаване на постигнатото и 

непостигнатото в научните писания на поколения изследователи. Но стремежът 

към изчерпателност е подвел още в уводната част, където уточняването на 

хронологическия и териториален обхват на изследването, което е важна стъпка 

към анализа, тук е доведен до пространна дискусия предимно за северната 

провинциална граница, с което проблемът е преекспониран в 73 стр. (стр. 14–87), 

тъй като не касае пряко предмета на изследването.



Проблем обаче е и твърде повърхностният подход към теоретизирането на 

празника като духовно събитие, а то е тясно обвързано с празничния календар  в 

религиозния култ, със стопанския цикъл и с житейския път на човека, осмислен 

като социален цикъл от обредни посвещения. И ако религиозните празници са 

общностни и се проектират върху стопанската активност/ календар, то другите 

имат също религиозни измерения, но проектирани върху  живота на семейството/ 

личността. Реконструкцията на частните е трудно постижима по археологически 

път и те са разпознаваеми ясно само в литературните текстове или в реликти, а 

такива в случая отсъстват и разбираемо не са станали обект на изследването. Но 

една по-детайлна дискусия щеше да даде възможност да се дефинират по-ясно 

политическите и религиозни измерения на изследвания феномен, тъй като една 

значителна част от провинциалните и муниципиални празници са обвързани с 

култа на императора. 

Очаквах и по-ясно да бъде откроено в заключението, че става дума не за 

традиционно поведение, а за нови практики, възприети в тракийска среда като 

официални прояви на римската власт, но обвързани повече със света на елините и 

елинизирания Изток, отколкото с имперския център.

Становището ми за докторската теза е положително, мога да изразя 

задоволството си, че докторантката е постигнала поставените цели и задачи, при 

това в един подреден, изчерпателен и смислен текст, написан на ясен език, с 

логично изградена концепция, която е отстоявана в активен диалог с фактите и 

техните модерни интерпретатори. А това е и основанието ми да предложа да се 

присъди на Петя Андреева Андреева образователната и научна степен „ДОКТОР“.
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