
СТАНОВИЩЕ 

от доц. д-р Людмил Ф. Вагалински /САА на НАИМ-БАН/ 

за дисертационния труд на Петя Андреева Андреева, редовен докторант към 

катедра Археология, Исторически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, на 

тема „Празници в римската провинция Тракия (I – III век)”, за присъждане на 

образователната и научна степен  доктор 

Изборът на темата е оправдан, защото липсва обобщаващо изследване. 

Териториалният обхват в рамките на римска провинциално-административна 

единица /провинция/ предполага надеждност на потенциалните изводи от 

проучването.  

Уводът /с. 3-88/ съдържа необходимите рубрики: цел и задачи, историографски 

преглед, териториални и хронологични рамки. Последните две са детайлно 

аргументирани като границите на провинцията са обсъдени подробно на цели 73 

страници /с. 14-88/. Именно пространството на провинцията преодпределя 

списъка от включени селища, а с това и възможните изводи по темата. Затова 

въпросното „разточителство“ е необходимо. 

Глави II-IV /с. 88-457/ представляват същинското изложение, подходящо 

организирано съответно в провинциални, муниципални и частни празници. Петя 

Андреева прави многобройни поправки и допълнения към досегашната картина за 

тях. Специално внимание обръщам на нейните аргументирани корекции по 

отношение хронологията на различните празници. Тези 370 страници разкриват 

присъщата за учения способност да осмисли труден /какъвто е епиграфският/ и 

разпръснат изворов материал, запазвайки здравословна доза съмнение в собствени 

и чужди изводи. 

Заключението /с. 457-459/ разкрива в завидно компресирана форма и на 

очакваното по-високо синтезиращо ниво /от резултатите в изложението/ изводите 

на автора: гладиаторските игри са неразделна и най-съществена част от култа към 

римския император; съществува пряка връзка между даване на неокория и 

организиране на празник; получаване на неокория винаги било свързано с 

императорско посещение в съответния град; провинцията имала свой агонски 

цикъл от края на втори до средата на трети век. 

Езикът на изложението е четим и с вътрешна логика. 

Обемният списък на използваните заглавия /с. 460-492/, сред които преобладават 

тези на чужд език, потвърждава задълбочените знания на дисертанта по темата.  

Три таблици /с. 493-498/ онагледяват сполучливо хронологията и епитетите на 

празниците в тази римска провинция.  



Анализът на Петя Андреева по променящите се граници на провинцията през 

първите три века след Христа е подпомогнат с три карти на с. 499-501.  

Тридесет и осем табла /с. 503-540/ и един план /с. 502/ илюстрират каталожните 

номера. 

Каталогът /с. 541-758/ включва 471 нумизматични и епиграфски свидетелства за 

празниците в римската провинция Тракия. Те подкрепят пълноценно изложението 

и направените изводи. 

В заключение бих искал да подчертая, че представеното изследване притежава 

изразено приносен научен характер и покрива напълно изискванията за 

дисертационен труд. 

Предвид гореизложеното препоръчвам на уважаемото научно жури да присъди на 

Петя Андреева Андреева образователната и научна степен доктор. 

Сарафово/Бургас, 13.05.2012 г. 

 

 

 


