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Кратка анотация:  

Старата история (История на Стария свят) включва генезиса, развитието, разцвета и 

упадъка на най-древните човешки цивилизации от IV/III хил.пр.Хр. до средата на I хил. след Хр. в 
Североизточна Африка и Азия, Югоизточна и Южна Европа. Това са преди всичко Египет, 

Месопотамия, Леванта и Мала Азия; Древна Индия и Древен Китай, обединени под общото 

название Древен Изток. Цивилизациите от Югоизточна и Южна Европа включват основно Древна 
Елада, Древна Тракия и Древния Рим.  

Особено важно е, че последните три древни цивилизации имат тук, в българските земи, 

своите домашни извори от всякакво естество, които са единият сериозен аргумент за 
разработването на изследвания по научната специалност Стара история и тракология в тази част 

на света; другият е – европейско ниво на Българската школа в изследването и обучението по тази 

проблематика.  

Тракологията (История на Тракия и траките), като част от Старата история, е комплексна 
междудисциплинна наука, която изследва Древна Тракия и траките в контекста на 

палеобалканистиката, изучаваща догръцките и негръцките съставки в древното Балканско и 

Западномалоазийско културно-историческо пространство. Съществена част от него е 
тракийското, в контекста на индоевропеистиката като културно-историческа наука. Това се 

отнася особено за  Историята на Древна Тракия и траките (тракология), която за нас българите е 

родна история.   
Обучението на докторантите по тази специалност може да се провежда според съвременните 

постижения на научната специалност, които за България се представят чрез силно развита 

Европейска праистория и особено чрез водещото място, значение  и роля на Българската 

тракология и по-общо антиковедение от последните десетилетия на ХХ и началото на ХХI в. Това 
е реализуемо чрез подходящи форми като лекционни курсове, специализирани семинари, теренни 

експедиции индивидуални форми на работа, специфични за всеки докторант. 

 

Компетенции на завършилите програмата: 

Докторантите, завършили тази програма ще могат да работят успешно с изворите за 

Старата история и за Историята на Тракия и траките. Те ще постигнат уменията да извършват 

научен анализ и синтез, свързани с изследването на проблеми от Старата история и тракологията. 
Ще бъдат подготвени да извършват актуализиран прочит и да дават нови виждания в науката. 

 

Учебен план 
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ 

1) История и археология на Древна Югоизточна Европа в контекста на Източното 

Средиземноморие - 1 и 2 част 
-тещуща оценка и изпит 

-проф. д.ист.н. Калин Порожанов 

2) Методика на подготовката и писане на дисертация в историческите науки 

-изпит 



-доц.д-р Костадин Паев 

Б) ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ: 
Избираемите учебни дисциплини  се предлагат след формулиране на темата за научното 

изследване. Включват се в Индивидуалния учебен план и се утвърждават от научното звено. 

Докторантът избира 2 учебни дисциплини.  
-изпит 

B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Докторант по научната специалност Стара история и тракология може да изучава 

факултативно всяка учебна дисциплина, включена в докторски програми на ЮЗУ "Неофит 
Рилски", другите университети в страната и БАН в рамките на не по-малко от 30 учебни часа по 

учебен план. 

 

Дипломиране: 

- Полагане на изпити, включени в индивидуалния план на докторанта; 

- Защита на докторска дисертация. 

 


