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Петя Андреева е родена през 1981 г. в София. Завършила е Националната 

гимназия за древни езици и култури „Св. Константин Кирил Философ”,  през 2004 

г. е бакалавър, а през 2006 г. магистър по археология. В периода 2008 – 2011 г. е 

редовен докторант към катедрата по Археология с научен ръководител доц. д-р 

Людмил Вагалински.

Темата на дисертационния труд е сполучливо избрана и добре 

формулирана, тя е посветена на един интересен и важен в научно отношение 

проблем – този за празниците в провинция Тракия през епохата на Принципата. 

Отсъствието на обобщаващо изследване по този проблем до сега напълно оправдава 

избора на темата. Посоченото определение на Жигулски за празника като важна 

фаза в обществения живот, свързана със системата ценности, който възниква там 

където има на лице трайна културна връзка между хората, е определящо за по 

нататъшния ход на изследването на докторантката. Избраният модел празниците да 

се разглеждат на три нива – провинциално, муниципиално и частно е методически 

правилен и удачен, което се потвърждава от крайните резултати.

Дисертационният труд е внушителен по обем и се състои от пет отделни 

части, в т.ч. и заключението, библиография, таблици, карти с илюстрации на 

използвани епиграфски паметници и монети, както и отделен каталог. Тази 

структура, която считам за логична, е резултат на избрания модел за проследяване 

развитието празниците на споменатите три нива. В хода на изследването си 

докторантката стриктно е следвала този модел.



Целите и задачите на дисертацията са ясно и точно формулирани. 

Изворовата база се състои основно от сведения на антични автори, епиграфски 

паметници и монети. Това неизбежно налага прецизен анализ на данните от 

епиграфската документация и нумизматичния материал, както и нуждата от 

иконографски анализ. Този комплексен подход с изворите има и по-далечни и важни 

цели – очертаване на отделните аспекти от живота в провинция Тракия, анализ на 

социалната и културна среда в градските центрове, в т.ч. и опит за исторически 

реконструкции. Тези предварително заявени цели и задачи изглеждат амбициозни, 

но в крайна сметка почти всички се оказват решими и оправдават напълно 

положените усилия.

Приемам за добре и аргументирани защитени териториалния и 

хронологически обхват на дисертацията. Това се отнася най-вече за решението, 

изследването да обхване цялата територия на провинция Тракия, чрез което да се 

очертае цялостната и пълна  картина по отношение  на празниците. За пореден път 

със задоволство констатирам, че изследванията на млади колеги (в случая 

докторант) отдавна вече не се ограничават само и единствено в „днешните 

политически граници”, а се търси изясняване на цялостната картина на проблема в 

исторически формирани териториии. Неудобството от извършените в различно 

време административни промени на границите на провинция Тракия е преодоляно с 

цената на подробно разглеждане на всички тези промени, извършени в периода I – III 

в. Като приемам аргументите за този подход (предвид характера на изследването), 

считам обаче, че това е направено излишно подробно, с проследяване на цялата 

дискусия по отношение границите на провинцията и територията на отделни 

градски центрове, за което са отделени повече от 70 страници. 

В изложението по отделно са разгледани празниците на провинциално ниво 

(το κοινοω των Θρακων), муниципиалните и частни празници (съответно части II, 

III и IV). Колкото до тези, организирани от името на цялата провинция, със 

сигурност са документирани единствено празника Александрея Пития и 

гладиаторски борби. Епиграфските данни за последните са твърде ограничени.

За сега със сигурност може да се приеме, че празникът Александрея Пития 

е организиран от тракийския койнон по време на управлението на имп. Каракала. 

Игрите са се провели във Филипопол, като поводът за това е посещението в града на 



самия император. Докторантката аргументира изказаното собствено нейно мнение 

за годината на това императорско посещение – 215, вместо общоприетото за сега 

214 година. Организираните в провинцията игри изразяват почитта  към владетеля в 

рамките на императорския култ. 

Данните за други празници, организирани от тракийския койнон, са 

сравнително ограничени и за сега епиграфските паметници дават примери 

единствено за гладиаторски борби, провеждани също така като част от празника на 

императорския култ. (кат. № 340 и № 341). 

Празниците организирани на муниципиално ниво са разгледани подробно и 

изчерпателно в част трета на дисертацията в отделни параграфи. Проследени  и 

подробно дискутирани са както самите празници, организирани в отделни градски 

центрове, така и редица важни моменти в цялостния празничен цикъл, като 

неокорията и връзката й с празниците в провинцията (III.2), самите празници като 

свидетелство за своеобразно съревнование между градовете от провинцията (III.5), 

видове агони, включени в програмата на градските празници (III.7), проблема за 

съществуването на агонски цикъл в провинцията, за жертвоприношенията и 

празничните процесии, за гладиаторските игри в чест на императора и др. Тази част 

завършва с разглеждане на епиграфски данни за съществуването на химноди, както 

и данни (нумизматични и епиграфски) за съществуването на съюзни монетни серии 

(ομονοια) между отделни градове в провинцията във връзка с организиране на 

съвместни празници.

Част IV разглежда частните празници, както и епиграфските данни за 

празници на религиозни сдружения. Въпреки крайно ограничените и несигурни 

данни от използвания надпис (кат. № 414),  докторантката е принудена да признае, 

че съществуването на празника Розалия в провинция Тракия за сега е по скоро a 

priori  допустимо, отколкото аргументирано защитено.

Краткото по обем заключение включва главните и основни изводи, тъй 

като повечето от резултати от изследването са представени (вкл. и свързаните с тях 

мнения и дискусии) при разглеждане на отделните празници. Тези изводи са 

сумирани в десет отделни точки, те са естествен резултат от целия досегашен ход на 

изследването на докторантката и напълно оправдават положените усилия. Те 

убеждават в отличното познаване на проблемите свързани с празниците в провинция 

Тракия в периода I – III в., основните извори, както и различните и често 



противоречиви мнения по отделни въпроси. Г-ца Андреева не се страхува да изказва 

(макар и плахо, понякога)  собствено мнение и да предлага свои  хипотези по 

дискусионни проблеми. Споменатите в заключителната част изводи са по същество 

приносни и представят автора като надежден и перспективен млад изследовател, вече 

утвърден специалист по разглежданата тема. Това се потвърждава и от приложения 

списък с използваната литература (повече от 600 заглавия, в преобладаващата си 

част на чужд език).

Каталогът включва основните нумизматични и епиграфски свидетелства, 

съдържащи данни за организираните в провинцията празници. Приложените 

таблици със списък на празниците и тяхната хронология, както и използваните 

епитети допълват изложението. 

Работата на докторантката е съпътствана от редица трудности – 

едностранчивост и липса на пълнота на досегашните изследвания по темата, 

ограничеността им по отношение на териториалния обхват, ненадеждни и непълни 

публикации на отделни паметници, отнасящи се до празниците и др. Похвални са 

усилията да ги преодолее и да ни предложи за пръв път едно стойностно 

обобщаващо изследване върху празниците от територията на цялата провинция. 

Приятно изненадват направените анализи на епиграфски паметници, което се дължи 

на доброто познаване на класическите езици. Позволявам си да твърдя, че подобна 

тема, с подобна изворова база, не би била по силите на докторант без подобна 

подготовка.

Г-ца Андреева е отбелязала участие в две международни научни прояви в 

Атина ( съответно в 2009 и 2010 г.) с презентации върху императорския култ и 

фестивалите в провинция Тракия и на две научни публикации по тази тематика. 

Особено важни и полезни за нея са специализациите й в истанбулската секция на 

Немския археологически институт. В периода 2009 – 2010 г. тя води семинарни 

упражнения по Класическа археология към специалност Археология в 

Историческия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски”. 

Всичко това свидетелства за възходящото й развитие като специалист.

Като млад изследовател  докторантката не е успяла да преодолее 

увлечението да отразява всички съществуващи в литературата мнения по отделни 

проблеми и отделни паметници. Подобно проследяване на цялата дискусия на места 

силно утежнява текста и затруднява следенето на основната линия на изложението.



Общата ми оценка за дисертационния труд е много висока, приемам го като 

изцяло приносен, авторът се представя като отлично подготвен, млад и 

перспективен учен, отлично познаващ изворовата база, с подчертано аналитичен 

стил и възможност да обобщава. Считам, че поставените цели и задачи са успешно 

реализирани.

Направените оценки ми дават основание да препоръчам на уважаемото 

научно жури да присъди на докторантката Петя Андреева образователната и научно 

степен доктор.
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