
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 
Конкурс за финансиране на фундаментални изследвания на млади учени и постдокторанти 
– 2020 г. 
Основна научна област:
Хуманитарни науки
№ на договор:
КП-06-М50/1
Начална дата на проекта и срок на договора:

05. 01. 2021 за 24 месеца
Заглавие на проекта:
“Египетските култове в Тракия през Елинистическата и Римската епохи - разпространение,
обхват и взаимодействие” 

Базова организация:
Институт за балканистика с център по тракология, Българска академия на науките 
Партньорски организации:

-

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Гл. ас. д-р Весела Константинова Атанасова

Общ размер на договореното финансиране:

30 000 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Проектът  “Египетските  култове  в  Тракия  през  Елинистическата  и  Римската  епохи  -
разпространение,  обхват  и  взаимодействие”  си  поставя  за  цел  да  изследва
разпространението  на  египетските  култове  в  българските  земи  през  две  изключително
динамични  епохи:  Елинистическата  и  Римската.  Произлезли  от  долината  на  река  Нил,
черпейки  от  многообразните  религиозни  концепции  на  Древен  Египет,  египетските
култове  постепeнно  проникват  в  целия  гръко-римски свят  и  се  превръщат  в  острие  на
централната  власт.  Навсякъде,  и  в  частност  в  Тракия,  те  оставят  отпечатък  върху
религиозните вярвания на местното население. 
За  да  изследват  пълноценно  тези  процеси  членовете  на  проектния  екип  си  поставят
няколко основни цели. Първата от тях е свързана с анализа на изворите от Елинистическата
епоха  (3–1  в.пр.Хр.)  и  опит  за  реконструкция  на  първоначалното  разпространение  на
египетските култове в тракийските земи. Втората цел на екипа на проекта е свързана с
хронологическото идентифициране и пространствено райониране на разпространението
на египетските култове в елинистическа Тракия. Третата цел на участниците в проекта е да
изследват разпространението на египетските култове в тракийските земи след налагането
на римската власт (1–4 век). Четвъртата цел на проекта е да проучи поотделно различните
градове от римската епоха, в които е имало египетски култове и да определи, доколкото
това е възможно, значимостта им за местното население. Петата цел на екипа от млади
учени е да направи паралел между египетските култове в различните региони на Древна
Тракия през очертаните епохи на територията на  Р.  България,  Р.  Северна Македония и
Румъния. 
За постигането на тези цели екипът планира да насочи усилията си в няколко основни
направления.  На  първо  място  сред  тях  трябва  да  се  посочи  издирването,
систематизирането и проучването на възможно най-голям брой паметници,  свързани с
египетските култове в Древна Тракия през Елинистическата и Римската епохи. Специално
внимание ще се отдели на епиграфските паметници, тяхното разчитане и интерпретация.
Регистрираните паметници ще бъдат класифицирани и поставени върху линейната скала
на разпространението на египетските култове в Древна Тракия. 
Ще бъде изградена и интерактивна дигитална карта на разпространението на култове 
през  Елинистическата  и  Римската  епохи.
В резултат на изследователската дейност по проекта ще бъдат отпечатани най-малко три 
научни публикации в реферирани и индексирани издания. Към устойчивите резултати от
осъществяването на проекта трябва да се прибавят и базата данни с изворови сведения,
библиографията  и  интерактивната  карта.  За  да  се  осигури  свободен  достъп  до  тези
продукти  и  за  постигане  на  по-голяма  популяризация  на  резултатите  от  комплексното
изследване на египетските култове в Тракия ще бъде създаденa специална уеб-страница в
сайтa на ИБЦТ Енциклопедия на античното културноисторическо наследство в Югоизточна
Европа  /  Encyclopedia  of  Cultural  and  Historical  Heritage  of  the  South-East  Europe
(https://www.seeu-heritage.net/).  В  заключителната  фаза  на  дейностите  ще  бъде
организирана кръгла маса по проблемите на египетските култове в българските земи през
Античността,  на  която  пред  научните  среди  и  широката  общественост  да  бъдат
представени изследователските резултати и дигиталните продукти от работата на екипа. 
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 
Институт за балканистика с център по тракология, Българска академия на 
науките

Ръководител на научния колектив
Гл. ас. д-р Весела Константинова Атанасова

Участници:

Стефан Димитров Янакиев 
Виктория Стефанова Видевска 

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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