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ЦЕНТЪР ПО ТРАКОЛОГИЯ „ПРОФ.  АЛЕКСАНДЪР ФОЛ”

Центърът по тракология е основан 
през 1972 г. като Институт по тракология 
и съществува като самостоятелно звено 
в БАН до реформите през 2010 г., когато 
се обединява с Института за балканисти-
ка в Институт за балканистика с Център 
по тракология. 

От самото си създаване институтът е 
замислен като изследователско и коорди-
ниращо звено, основаващо проучванията 
си върху комплексно изследване на пис-
мени, археологически и лингвистични 
данни. Повече сведения за развитието на 
проблематиката през годините, изданията 
и проведените научни форуми може да се 
намерят в посветения на 30-годишнината 
на института том Thracia 14. През 2012 г. 
ЦТ чества 40 години от създаването си.

На настоящия етап на развитие в 
състава на ИБЦТ Центърът по траколо-
гия запазва характера на проблематиката 
си, чиято специфична област са интер-
дисциплинните изследвания на историята 
и културата на траките: на тракийската 
държавност с политическите, икономиче-
ските и социалните аспекти на развитие-
то ѝ; на създаването, консолидирането и 
развитието на тракийския етнос, на поли-
тическите и културните взаимодействия 
на траките с другите антични етноси; на 
обществото, бита, религията и обредите 
на траките; на тракийските и палеобал-
канските етнокултурни и езикови еле-
менти в контекста на формирането на 
културата на Балканския полуостров и 
в Мала Азия в древността; на съдбата на 
траките в края на Античността, вливането 

им в състава на българската народност и 
културното им наследство като елемент от 
българската култура. В ЦТ тези направле-
ния се развиват успоредно, като образуват 
един комплекс от взаимно допълващи се 
аспек ти, а звеното е водещо в изследвани-
ята по тракология. �аедно със запазването 
на проблематиката в последните години 
екипът на ЦТ се стреми да постави акцент 
върху историята и културата на траките в 
контекста на Югоизточна Европа и Сре-
диземноморието, като с това се вписва в 
балканистичната проблематика като неин 
най-ранен период.

Изследователската дейност на ЦТ 
се осъществява чрез дългосрочни и 
краткосрочни проекти. Дългосрочните 
проекти или направления, които се ре- или направления, които се ре-или направления, които се ре-
ализират с б�джетно финансиране, це-
лят да обхванат и представят основопо-
лагащи проблеми или отделни периоди 
от развитието на тракийската история и 
култура, като в проектите вземат учас-
тие възможно най-голям брой специали-
сти по съответната проблематика от ЦТ, 
а също и изследователи от други звена 
на ИБЦТ и други научни институции, 
вкл�чително и от други страни. ЦТ има 
три такива основни направления: „Из-
вори за Тракия и траките�, „Традиция 
и трансформации на културни явления 
в древна Югоизточна Европа� и „Ен-� и „Ен- и „Ен-
циклопедия Древна Тракия�. В рамките 
на един дългосрочен проект се разра-
ботват поредица от по-малки. Така след 
вписването на ЦТ в ИБЦТ в рамките на 
направлението „Традиция и трансформа-
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ции� през 2011 г. беше завършен проектът 
„Трако-гръцки културни взаимодействия� 
(ръководители С. Янакиева и Ц. Лазова), 
в момента се разработва проектът „Тра-
кия и Рим� (2012-2014 г., ръководител К. 
Димитров), a от 2014 г. започна работата 
по проектите „Тракия през І хил. пр. Хр.� 
(ръководител Р. Георгиева) и „Mirabilia. 
Чудеса и чудовища� (ръководители В. 
Лозанова-Станчева и В. Фол). По направ-
лението „Извори за Тракия и траките� 
през 2013 г. беше завършен едноименен 
проект (ръководители С. Янакиева и В. 
Лозанова-Станчева) и от 2014 г. започна 
нов със същото заглавие. Резултатите от 
изследванията по тези две направления 
се публикуват в институтските поредици 
Thracia и Seminarium Thracicum, както и 
в други издания. Освен изследвания по 
тематиката „Извори� се правят и преводи 
на антични автори (преводач В. Русинов), 
които се издават в отделна поредица. 

„Енциклопедия Древна Тракия� 
(ръководител К. Порожанов) е on line ба- line ба-line ба-
зирана (http://www.thracian�.net) и цели да 
популяризира историята на траките чрез 
енциклопедични статии на всички сътруд-
ници на ЦТ върху най-широк кръг реалии 
и въз основа на най-новите изследвания в 
областта на тракологията. 

Краткосрочните проекти обикно-
вено се разработват с външно финанси-
ране, като изследват отделни проблеми, 
за които е необходимо привличане на до-
пълнителни средства от международни 
фондове или от националния фонд „На-
учни изследвания�. През последните че-�. През последните че-. През последните че-
тири години такива са проектите: „Мул-
тимедиен модел на тракийските царски 
гробници в Могиланската могила – гр. 
Враца� с ръководител В. Фол и субсидия 

от ФНИ (завършен); „Екологичните кри- (завършен); „Екологичните кри-(завършен); „Екологичните кри-
зи в България през холоцена VІІ-ІІІ хил. 
пр. Хр.� с ръководител Кирил Йорданов 
и субсидия от ФНИ; „Glotta. База данни 
за тракийския език� с ръководител С. 
Янакиева и субсидия от ФНИ.

ЦТ участва като съизпълнител и 
в проекти, ръководени от други инсти-
туции: „Традициите в крак с времето 
(историко-етноложки проект за лятно 
училище за изучаване на регионалното 
културно-историческо наследство и на-
ционалните традиции)�, субсидиран от 
ФНИ, с координатор за ЦТ Р. Георгиева; 
„NETHeritage� (международно субсиди-� (международно субсиди- (международно субсиди-
ране, координатор за ЦТ В. Фол); „Све-; „Све-„Све-
щените места на траките по долното те-
чение на река Тунджа� (финансиран от 
UNESCO, координатор за ЦТ Р. Попова); 
„Сравнително изследване на култа към 
Бога-Слънце в Източното Средиземно-
морие� (финансиран от програма КОСТ 
на ЕС за научни изследвания, техноло-
гично развитие и демонстрационни дей-
ности, координатор за ЦТ Р. Попова).

Като ръководители на обекти и по-
добекти или като консултанти в архео-
логически разкопки са участвали доц. Р. 
Георгиева и гл. ас. С. Димитрова.

Разработването на различните про-
екти през последните години доведе до 
съществени постижения в няколко на-
правления. Въз основа на работа с раз-Въз основа на работа с раз-
лични видове извори – писмени, архео-
логически, епиграфски, нумизматични 
и лингвистични – са изследвани задъл-
бочено и представени в нова светлина 
редица важни проблеми на тракийска-
та история и култура: а) политическите 
и икономическите отношения от края на 
VІ до средата на ІV в. пр. Хр. на Одри-І до средата на ІV в. пр. Хр. на Одри-V в. пр. Хр. на Одри- в. пр. Хр. на Одри-
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ското царство с древногръцките градо-
ве по неговите крайбрежия (на Егей-
ско, Мраморно и Черно море) и с поли-
са Атина; б) морската история и култура 
на траките като част от историята на 
Източното Средиземноморие на двата 
континента Европа и Азия; в) тракий-
ската култура и нейните проявления по 
северните брегове на Черно море в кон-
текста на Понтийската контактна зона; г) 
тракийските божества и свързаните с тях 
свещенодействия, вярата в безсмъртието 
и в отвъдното, както и космогоничните 
представи на траките; д) социалният жи-
вот, различни елементи на бита и обред-
ността, семейството и брака; е) полити-
ката на тракийските династични домове 

и военно-политическите им амбиции в 
епохата на късния елинизъм и първите 
години oт принципата; ж) тракийската 
ономастика и нейното значение за из-
ясняването на езикови и етнически въ-
проси в Тракия, европейския Югоизток 
и Мала Азия; з) дигитализиране на ар-
хеологически и лингвистични данни от 
територията на древна Тракия.

Резултатите от работата на учени-
те от ЦТ през последните четири годи-
ни и основните им постижения намират 
най-видимо отражение в богата публи-
кационна активност. През този период 
са издадени следните монографии: „Тра-„Тра-Тра-
кийската хидронимия.� (2009) от Свет- (2009) от Свет-2009) от Свет-) от Свет-
лана Янакиева; „Божествата на траките 

Център по тракология „Проф. Александър Фол“, 2014 г.
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/ The Deitie� of the Thracian�� (2010) от 
Д. Попов и Валерия Фол; „На изток от 
рая�. Към орфическата география на 
Отвъдното в Interpretatio Chri�tianica� 
(2010) и „ELLENI��: политика и култу-„ELLENI��: политика и култу-: политика и култу- политика и култу-
ра на Древна Гърция� (2012) от Ваня Ло-� (2012) от Ваня Ло-2012) от Ваня Ло-) от Ваня Ло-
занова; „Тракийска култура в Северно-; „Тракийска култура в Северно-„Тракийска култура в Северно-Тракийска култура в Северно-
то черноморие до ІІІ в.� (2010) от Ружа 
Попова; „Военно-политически отноше-„Военно-политически отноше-Военно-политически отноше-
ния на тракийските владетели в евро-
пейския Югоизток между 230/229 г. пр. 
Хр. и 45/46 г. сл. Хр.� (2011) от Пламен 
Петков; „Одриското царство, полиси-„Одриското царство, полиси-Одриското царство, полиси-
те по неговите крайбрежия и Атина от 
края на VI век до 341 г. пр. Хр.� (2011) 
и „Тракийската цивилизация в началата 
на два континента и по крайбрежията 
на три морета (в десет ет�да)� (2012) от 
Калин Порожанов. Освен това Центъ-
рът по тракология е издател на списание 
Orpheus. Journal of Indo-European and 
Thracian Studies и поредиците Thracia, 
Studia Thracica, Thracia Antiqua, Studia 
Pontica, Seminarium Thracicum и Антич-
ни автори към изворите за Тракия и 

траките. Плод на колективни усилия са 
и два �билейни сборника: „Thracia XIX. 
In Мemory of Ivan Venedikov.� (2011) 
и „Thracia XX. In honorem annorum XL 
In�tituti �tudiorum Thracicorum.� (2012). 
Като том 10 и 11 от поредицата Антични 
автори към изворите за Тракия и тра-
ките през 2010-2011 под редакцията на 
К. Йорданов беше публикувано двуезич-
но издание с азбучен показалец на „Гео-„Гео-Гео-
графията� на Страбон, а през 2010 г. под 
редакцията на Р. Георгиева излезе сбор-
никът „Югоизточна България през ІІ-І 
хилядолетие пр. Хр.�, в който участват 
учени от Центъра. 

През последните няколко години 
ЦТ огранизира и два важни научни фо-
рума: конференците „Трако-гръцки кул-
турни взаимодействия� в София през 
2010 г. и „Тракия и Рим� в София през 
2013 г. Учени от ЦТ участваха в ХІ меж-
дународен конгрес по тракология в Ис-
танбул през 2010 г. и ХІІ международен 
конгрес по тракология в Търговище (Ру-
мъния) през 2013 г.

Светлана Янакиева 
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