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Предговор

Общоакадемичният проект „Траките – генезис и развитие на етноса, културни идентичности, цивилизационни взаимодействия
и наследство от древността“ има за цел да
динамизира интердисциплинните изследвания на материалното и нематериалното културно наследство от късната праистория и
тракийската цивилизация, като максимално
използва научния и технологичния капацитет на институтите и лабораториите на БАН.
През първите две години на реализирането
му в него участваха повече от 90 утвърдени
и млади учени, специалисти и докторанти
от 18 института и лаборатории на Българската академия на науките. Проектът позволи многостранно вътрешноакадемично
сътрудничество между разнородни научни
направления в полето на културно-историческото наследство; досега в България не е
създавана и не е работила такава обхватна и
ползотворна научна кооперация. Проектът
включва осем основни тематични направления, които досега са реализирани в различна
степен – някои приключиха с предвидените
теренни и лабораторни изследвания, както и с подготовката на първите обобщителни публикации, в друга малка част работата
продължава по обобщаването на резултатите и написване на съответните публикации.
Голямата част от историческите изследвания по проекта са вече публикувани на чужди езици в том 21 на годишника Thracia на
Института за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“. Настоящи-

ят сборник включва близо три дузини научни
статии на български език, които представляват основната част на изследователските резултати по проекта. Ще следва още един, вероятно по-малък по обем сборник, който ще
представи останалите изследвания. Всички
тези публикации създават богата представа
за ползотворността на проекта по отношение на изследване на културното наследство
на тракийската древност, но техните автори
ще продължат да представят по-подробно и
в детайли своите заключения в други престижни български и чужди издания, позовавайки се на работата си по този проект.
Общоакадемичният проект „Траките…“
възниква по идея на акад. Антон Дончев и е
реализиран благодарение на щедрото целево дарение на БАН от г-н Петър Манджуков.
Затова и авторите в настоящия обемен сборник от статии го посвещават с уважение на
75-годишнината на дарителя, отбелязана на
2 юни 2017 г. Значителната по обем работа
по началната организация на проекта е извършена от чл.-кор. Светлана Куюмджиева
и проф. Валерия Фол с подкрепата и съдействието на акад. Стефан Воденичаров – председател на Българската академия на науките.
Сборникът съдържа 33 статии от общо 72
автори. Изследванията са групирани в четири дяла.
Първият съдържа осем статии с резултати
от изследвания в лабораторни условия. Преобладават тези, които са посветени на проучване на метални археологически находки

7

ТРАКИЙСКАТА ДРЕВНОСТ: ТЕХНОЛОГИЧНИ И ГЕНЕТИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, ИСТОРИЯ И НЕМАТЕРИАЛНО НАСЛЕДСТВО

или калъпи за отливането им – от късната
бронзова епоха до Късната античност. Други
се отнасят до изследване на температурата
на изпичане на керамични съдове от желязната епоха, пигменти и материали от тракийски обредни съоръжения, както и генетични
изследвания на човешки скелетни останки с
оглед търсене на родство.
Вторият е посветен на археозоологични
изследвания на конски костни останки от
ранната бронзова епоха и от тракийската
древност. Конете са важен елемент от древната култура, което определя и значимостта
на тези четири публикации. Още повече, в
една от статиите са представени и новополучени радиовъглеродни дати на извадени
при подводни проучвания конски кости,
които в резултат на това датиране са отнесени към ранната бронзова епоха.
5.12.2017 г.
София
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Третият дял включва осем разностранни
археологически и исторически изследвания
на тракийската култура през желязната епоха, римската епоха и Късната античност, както и на взаимодействията ѝ със съседни региони – Гърция и Египет. Една от публикациите
визира слънчевия култ в късната праистория.
Четвъртият дял разглежда многоаспектното тракийско културно наследство в съвременността – език, фолклор, материална
култура, обредни места и обредност, символика и др. Дванайсетте публикации са резултат на теренни изследвания, което ги прави
особено интересни и ценни.
Сборникът завършва със статия за някои
аспекти от изследването на станалия световноизвестен праисторически паметник Провадия-Солницата и на неговото радиовъглеродно датиране.

Чл.-кор. Васил Николов, зам.-председател на БАН,
ръководител на общоакадемичния проект „Траките…“
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