
ПРЕДСТАВЯНЕ НА: 

„ДРЕВНА ТРАКИЯ ПРЕЗ  I ХИЛ.ПР. ХРИСТА:  

ИКОНОМИКА, ПОЛИТИКА, ОБЩЕСТВО, КУЛТУРА“, 

ТОМ 21 ОТ АКАДЕМИЧНАТА ПОРЕДИЦА  THRACIA 

 

Институтът за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ има 

удоволствието да Ви покани на представянето на том 21 на академичната поредица 

Thracia на тема „Древна Тракия през I хил.пр. Христа: икономика, политика, общество, 

култура“. Томът е подготвен и излиза от печат по общоакадемичния проект „Траките – 

генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия 

и наследство от древността“ на БАН, І-ва част, финансирана от дарение на г-н Петър 

Манджуков. 

Представянето на тома ще се състои на 18 януари 2017 г. в големия салон Българската 

академия на науките, ул. „15 ноември“ №1 от 11.00 ч. 

Изданието е реализация на работата на Центъра по тракология по темата „Древна 

Тракия през І хил. пр. Хр.: икономика, политика, общество, култура“, планирана по 

общоакадемичния проект. Освен учени от Центъра по тракология, в изданието са 

привлечени специалисти и от други научни институции от България, Гърция, Румъния 

и Република Македония. В тома са публикувани 21 статии от 27 автори.  

Любителите на политическа история ще научат в раздел „Политика“ за участието на 

траки в армията на Кир Млади, който неуспешно се опитал да свали от персийския 

трона брат си Артаксеркс ІІ. Пак там е направен опит да се идентифицират владенията 

на висшия аристократ Месад, за който няма изрични сведения какви точно функции е 

изпълнявал в Одриското царство и за участието на тракийските владетели от Южна 

Тракия в политическите борби на римляните в последните 50 години на 1 в. пр. Хр.  

Историята обаче не е само войни, политически съюзи, предателства и преврати. В 

раздел „Икономика“ на тома може да се прочете за начина на изработка на 

впечатляващите произведенията на торевтиката на гетските майстори, за правото на 

собственост, аграрното стопанство и търговията с храни при траките. Все повече хора с 

интересуват от живота на древния народ, особено от живота на аристократичната 

върхушка. Бил ли е Спарадок брат на Ситалк или е негов зет, женен за негова сестра, 

дъщеря на Терес І. Хипотезата е в раздела „Общество“, където е поместена и обширна 

статия за почитаните божества в царския град Севтополис.  

В статиите в раздел „Култура“ са потърсени отговори на редица интригуващи въпроси 

– как са изглеждали траките и Древна Тракия през погледа на атиняните, дали чрез 

някои от тракийските митологични персонажи не е представено другото, различното, с 

което елините да се съотнесат, за да разберат сами себе си. Изкушените в търсенето на 

тайните на тракийските обреди могат да разберат как е формирано реалното и 

въображаемо сакрално пространство чрез светлина, а изкушените от тайните на 

тракийския език да научат повече за тракийските топоними до края на І хил.пр.Хр. 



Други статии от този раздел разказват какви са археологическите доказателства за 

връзките на траките от поречието на р. Струма с различни райони на Егейския свят и 

Балканите в началото на І хил.пр.Хр.; как един съд може да подскаже за отношенията 

им със Западноанатолийския свят и за отношенията през 8-7 в.пр.Хр. на траките, 

живеещи по североегейския бряг, с жителите на островите Тасос и Самотраки. 

В медиите почти ежедневно излизат информации за открити светилища, селища, 

крепости, погребения на тракийски аристократи със скъпоценни дарове в тях и на 

обикновени поданици на тракийските царе. Всичките тези открития  проговарят, ако 

станат интегрална част от историческия разказ за древния тракийски народ, живял 

пълноценно по нашите земи. Томът Thracia 21 „Древна Тракия през  I хил.пр. Христа: 

икономика, политика, общество, култура“ позволява през мъглата на времето да видим 

по-ясни образи, да чуем сложните мисли и прозрем вярата на траките. 


