
1 

 

Доц. д-р ДИАНА ГЕРГОВА 
 

Кандидат за участие в конкурс за заемане на академичната длъжност 

“професор” в НАИМ-БАН 

Резюмета:  
 

 

Монографии и студии: 

 

- І.  Герговa, Д. Обредът на обезсмъртяването в Древна Тракия (Engl. Summary). 

София: Aгато,1996 

Системните проучванията в Сборяново започнаха с откриването на Свещарската 

гробница –рядък  паметник на гробничната архитектура през елинистическата епоха в 

Средиземноморието. По- нататъшните проучванияустановиха че тя  е изградена на 

територията на гетския религиозен и политически център от І хил. пр. Хр.  – комплекс 

от светилища и кутови места, елинистически град и няколко некропола, който може да 

бъде идентифициран с „Даусдава” от Деветата карта на Кл. Птолемей, както и с полиса 

Хелис. 

Още преди започването на проучванията въз основа на предварителни 

археоастрономически изследвания бе изказано передположение за  астрономическата 

обвързаност на групите могили  от елинистическия некропол с отделни съзвездия.  

Същевременно разкритата в Гинина могила ситуация постави още веднъж въпроса за 

„ограбваните” тракийски гробници с безспорния конфликт между изключителната 

архитектура и  състоянието на открития антропологически  материал и гробен 

инвентар. 

Научния подход за решаването на тези въпроси, както и за изследването на 

погребалната обредност на  гетите, които според Херодот”обезсмъртяват” 

предполагаше  цялостно проучване на няколко групи могили от елинистическия 

некропол, състоящи се от могили с различни функции и материализация на един 

затворен цикъл от обреди, свързани с гетските погребални практики. 

За изследването на проблема  за „ограбваните” гробници бе разработен нов метод, 

основаващ се на прецизно геофизично локализиране на гробниците, който да 

предостави обективна информация за процесите на насипването на  могилния насип, 

както и да даде отговор на въпроса- ограбване или специфична система от обредни 

дейности.Той бе приложен при изследването на останалите могили от северната група 

на източния  елинистически некропол. 

Проучванията установиха триетапното насипване на могилите над  двете малки  по- 

малки гробници в  съседните н Свещарската гробница могили, свързано с 

възможността за многократно влизане в гробниците и съпътствувано от система от 

обреди. Откритите човешки кости на три индивида  в и пред гробницата  предполагат 

тяхното препогребване на три места, съпътствувано от  жертвоприношенията на куче и 

петел- разполовени и положени в и пред гробницата, от ритуално натрошаване на част 

от гробните дарове., както и фрагменти на плъзгаща се каменна врата. Трасологичен 

анализ на жлебовете сочи обаче  многократно използване на дървена врата.  

Проучванията на втората могила , в която гробницата е пострадала от земетресение 

установиха  наличието на отделни  части от скелетите на  6 индивида- 3 жени и 3 мъже, 
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животински кости,  фрагменти от съдове от ритуален глинен сервиз и др.Гробницата е 

демонтирана и насипът и възстановен още през елинистическата епоха. 

Данните от проучванията на комплекса от трите гробници сочат  специфичното 

третиране на костите на човешките индивиди, жертвените животни и даровете,  

периодичното посещение на гробниците, както и триетапното насипване на могилния 

насип и позволяват да се отхвърли традиционната интерпретация „ограбени” гробници. 

Може да се предположи, че те  са  свързани със специфичните погребални практики 

обреди на гетите, които бе предложено да бъдат наречени „обреди на 

обезсмъртяването” . 

Направените наблюдения бяха интерполирани върху данните от цяла Тракия и бе 

установено тяхното начало още през ранната желязна епоха, както и  че основните 

принципи на тази погребална обредност засягат целия тракийски ареал и през 

елинистическата епоха (Мезек,  Янково,  идр. ) 

Тази погребална обредност хармонизира с източниците, представящи смъртта на 

Аполоновия жрец Орфей, повтаряща тази на Дионис – Загрея - разкъсан на части, които 

са погребани в различни места. Магическа е силата на докосващите костите му 

слънчеви лъчи.Налице е и идеята за възраждането. 

Обрадът на обезсмъртяването е сравнен с подобни практики, в които важна роля играе 

кучето- вълкът – в Гърция, Италия и Скандинавия, както и с библейската идея за 

възкресението. 

Специално внимание е обърнато на ролята на кучето/вълка в погребалната обредност 

на гетите,  както в Сборяново, така и на територията на  цяла Гетика, включително и 

като тотемно животно на гети и даки.  В тази  е интересна както хипотезата за връзката  

на северната група могили със съзвездието Голямото куче, така и  с  предполагаемото  

име на средището – Даусдава /Града на вълците/. Тази негова роля е разгледана и в  

контекста на средиземноморските погребални практики и вярвания . 

Разгледани са и другите жертвени животни и тяхната роля в погребалната обредност и 

вярвания на гетите. Наблегнато е на връзката  им с божествата от „хиперборейската” 

триада- Великата богиня – Артемида- Аполон. 

Доброволната саможертва  е разгледана в контекста на разкриваните  фрагменти от 

кости, принадлежали на двойки от мъж и жена от една и съща възраст, без да  се прави 

категорична интерпретация  за  това  на базата на  проучванията в Сборяново. 

Посочени са интересни паралели отново в   Скития, Македония и Скандинавия, като е 

подчертана и специфичната персонификация на Богинята майка с жената, и от там и  

идеологическа обоснованост  на саможервтата в рамките на орфическото учение. 

Разгледани са  едновременното практикуваните различни погребални практики- на  в 

рамките на една група могили - трупополагане, кремация, препогребване и е 

предположена тяхната социална обусловеност в рамките на една и съща идеологическа 

доктрина.  

Разкритите ситуации дават основание  гробниците в некропола на гетите, а и в по- 

широк обхват да бъдат определени като гробници- храмове, поради възможността за 

многократно влизане  в тях  и изпълняване на система от постпогребални практики. 

Посочени са аналози от средиземномориския  и скандинавския свят. Посочена е 

възможната им интепретация както като  хероони, така и като храмове на божествата, 

на  Великата богиня(Свещарската гробница) или на една божествена  триада( 

арихетктурният андамбъл от три гробници), в които се извършват орфическите 

мистерии на обезсмъртяването. 

Разгледан е могилния насип,  установена е както триетапното насипване на могилите, 

така и   яйцевидната форма на първата насипвана над гробниците могила, покрита  бяло 
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и свързана с извършването на система от обредни действия пред самата гробница, 

включително и изкопаването на ритуални ями. 

Астралните аспекти на гетското погребение, подсказани и от хипотезата за 

изграждането на  отделните групи могили и доказани с изчисления на други автори, 

имат своято идеологическа оправданост и в астралните аспекти на орфическото учение 

за безсмъртието, в идеята за сливане на душата с космоса. 

Гробничната архитектура  е обогатена с нови примери, които подсказват със своите 

уникални планове или  архитектурни детайли-(страничната камера и наискоса  в 

Свещарската гробница,  първите открити  и характерни само за гетите плъзгащи се 

врати  и др. )  нейното самостоятелно и свързано със специфични архитектурни 

традиции, познати още от мегалитната архитектура , развитие .Разгледани са най- 

близките паралели на този архитектурен гробничен ансамбъл, които сочат близост с 

Каро- Ликиаския ареал, със северното причерноморие, с Македония, Южна Италия и 

Палестина..  

Разгледани са корените на  специфичните  обреди на обезсмъртяването  през ранната 

желязна епоха и връзката им  с  мегалитните гробници в Тракия.  

 Отбелязяна е, че трите  гробници (Свещарската и двете по- малки гробници)  са 

проектирани като единен  гробничен архитектурен ансамбъл, както и че това е  

практика, позната и от други некрополи в Тракия, Македония  и Мала Азия, свързана 

безспорно и със символиката на числото три. 

Подчертана и е възникването на  комплекса от  некрополи и светилища, като 

характерна за желязната епоха структура, която има своето идеологическа 

обосновка.Този модел  е характерен и за Тракия, и за Македония( Вергина),  и за 

Лавиниум(Етрурия)  и  достига своя апогей през елинистическата епоха в тракия и 

Македония.  

 

Подчертана е връзката на  гетското средище чрез  архитектурата и погребалната 

обредност с тези райони  на Средиземноморието, в които   има данни и за безспорно 

присъствие както  на идеите на  орфизма, така и на култа на Великата богиня. 

Изказано е  мнението, че разкритите черти на гетската погребална обредност,  на 

обряда на обезсмъртяването, имат не само и не единствено  етническа натовареност, 

въпреки че са безспорно характерни за територията на цяла Тракия.  Те имат своято 

идеологическа основа в учението на орфизма, на Залмоксис,  и могат да бъдат 

срещнати там, където тези идеи се споделят. 

 

  

- ІІ. Герговa, Д., Е. Теодоров, Прабългарски и тракийски следи, 124 с., София: Изток-

Запад, 2006  

Самостоятелната  част втора  в книгата, със заглавие „Древнотракийски и прабългарски 

паметници в Североизточна България”  е посветена на резултатите от изследванията в 

резервата Сборяново, където голямата наситеност с археологически и архитектурни 

паметници от различни епохи, сред които най- представителен е тракийския хоризонт,   

дават възможност да бъдат коментирани и проблемите на  традициите  на  тракийското  

наследство  през  ранното и късното средновековие, както и до наши дни.  

Сборяново е район с изключителна сакралност, запазена в топонимията на различни    

езици,  в митовете, легендите и паметниците. 

Необичайно силната приемственост в духовното присъствие на  траките- основатели на 

духовното средище, българи и  алиани,  както и  отбелязания сходен модел на обредно 

поведение , представляват особен интерес. 
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Средището на гетите – комплекс от светилища, некрополи и град, със своето   

стратегическа разположение,  астрономически детерминирана планировка, 

уникални  решения  в гробничната архитектура, е безспорна материализация на 

доминиращата   гетския и тракийски свят идея за безсмъртието на душата. Разкритите 

паметници илюстрират оказваните  влияния върху развитието на идеологическите 

представи не само  на келтския и германския свят, но вероятно и върху идеите на 

ранното християнство.Средището демонстрира тесни връзки с най- значимите 

духовни средища на средиземноморието от същата епоха. 

Разгледана е съхранената традиция на свещеното място  и през римската епоха, 

представена с оброчни плочи на тракийския конник, както и с посветителен надпис.  

Систематизирани са паметниците, повечето  от които проучени от автора,  

свидетелстващи за присъствието на прабългарите преди и след приемането на 

християнството – поминална могила на територията на източния елинистически 

некропол, болярско имение с християнски параклис  в м. Града на доверието, и др. 

Паметниците на тракийската торевтика, парадните шлемове от гетския ареал и    

подчертана връзка на религиозните практики и символика на вълка  са една нишка, 

която може да  бъде проследена  и  идеологически,  и иконографски  както в 

българското и северноевропейското средновековие, така и като елемент от духовността 

на българските алиани. 

Отбелязана е и приемствеността в редица обичаи, обреди и вярвания. Кучето и вълкът 

са считани за тотемни животни  както при гетите, така и при прабългарите  и  при 

казълбашите. 

Разгледана е приемствеността в архитектурните традиции на тракийските земи и 

Средиземноморието, наследена в архитектурата на гробниците мавзолеи на Иран и  

Предна Азия до средновековието. Тази традиция е запазена, както във функциите на 

алианските теке като гробници – храмове, така  и в специфичния термин „теке, който в 

противовес на инерцията, определяща я като тюркса дума,  е  използван още през 

античността  за обозначаването на гробници и светилища (гробниците на дошлите от 

север  хиперборейски девойки на остров Делос). 

 Отбелязани са сходните погребални  практики на доброволната саможертва „сати”  в 

най- високите  нива на аристократичните  кръгове  в Тракия, Македония, Скандинавия, 

Индия и у прабългарите. 

 Обърнато е внимание и на изключително  изгражданата от  дърво  архитектура в 

района на текето,  отбелязана като характерна за българите, в разказите на Ибн Фадлан. 

Потърсени са възможните ранни контакти на траки и прабългари , способствали за 

споделянето на общи идеи, чрез документирането  съседството  на масагети и 

прабългари в Азия, както и възможните влияния на  съществувалите дори и до  VІ в. и 

практикуващи ритуалната ликантропия  и секретните залмоксисови праздници 

аристократични общества върху появилите се тук нови вълни от прабългари и славяни. 

Разгледани са и паметниците,  свидетелство за  споделянето на общи модели за света в 

евразийското пространство ( есхарите и мандалите)  още през І хил. пр. Хр. , както и за 

изповядваните от българите различни религии(християнство, брахманизъм, ислям)  

 

Статии: 

 

1. Гергова Д. За сакралния характер на находката от Рогозен. сп. Археология, 

1987, № 3, 3–13. 

 Находката от Рогозен е разгледана в светлината на  изказаната от автора хипотеза 

за сакралния характер на тракийските съкровища.Тя е базирана на анализ на  

тяхното териториално разпространение,  културен контекст, строго подбирани 
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категории паметници, математически пропорции при определянето на структурата 

на тези находки. Авторът ги определя като свещени дарове, заравяни и под формата 

на символични погребения в чест на почитани от траките божества. Тази традиция, 

както и други археологически данни от  СЗ тракийски земи,  подчертават връзката 

на тракийските ритуални практики с тези на митичните хипербореи. Изказана е 

хипотезата за връзката на съкровището с култа към  известната хиперборейска 

триада на   Великата богиня- Артемида – Аполон, като  е приведен сравнителен 

материал от честванията на остров Делос. Анализирана е структурата на 

съкровището – три основи съда, символизиращи свещената триада,   кани и фиали в 

пропорция 2:1. Предложено е  посветителните надписи да бъдат тълкувани като 

посвещения на богинята Котис. Сакралната роля на числата разкрива присъствието 

на един математически модел  в тракийските религиозни практики. 

Идентифицирането на Питагор с хиперборейския Аполон отново подчертава 

значението на  тези традиции във формирането на  религиозните вярвания на  

Тракия и Гърция.   

 

2. Гергова, Д. Съкровищата от Тракия и хиперборейския мит. – В: Българските 

земи в древността. България през средновековието. Доклади на Втория  

международен конгрес по българистика. Т. 6, 1987, 53–74. 

Разгледан е феномена на  тракийските съкровища като явление, характерно за 

цялото І хил.пр. Хр.  и е направен  анализ   на  тяхното териториално 

разпространение, разгледани са основните категории паметници,включени в 

съкровищата, и преди всичко съдовете и накитите, отбелязани са  математически 

пропорции между отделните типове в рамките на една съкровище. Разгледани са 

както колективните находки от  съдове от скъпоценни метали, така и тези от 

глинени съдове,  анализиран е техния контекст – на територията на некрополи, в 

могили без погребения, под открито небе.   Авторът  определя  откриваните в 

тракийските земи    съкровища като свещени дарове, заравяни и под формата на 

символични погребения в чест на почитани от траките божества.  Стриктното 

спазване на неписани норми при подбора на съставляващите съкровищата 

предмети, вложеният в числото  три сакрален  смисъл, ритуалният характер на акта 

на заравянето,  дават основание откритите закономерности да бъдат свързани с 

определена идеологическа доктрина. Сведения за практикувани от митичните 

хипербореи подобни практики,   предлаганата  им локализация от някои автори на 

територията на Подунавието, дават основание да се предложи хипотезата за  

хиперборейския мит като отражение  на някои страни от реалната действителност   

и обредните практики на траките. Тракийските земи се очертават като  една от най- 

значителните територии на Европа, в която се проявяват, а вероятно и оформят 

чертите на хиперброейството – основа на тракийския орфизъм.  

 

 

3. Gergova, D. The Thracian-Caucasian Relations and the Thracian Tribe Trerae. – In: 

Die Urnenfelderkulturen Мitteleuropas. Symposium Liblice 21-25.10.1985. Praga, 

1987, 409–420. 

Трако- кавказките отношения са разгледани чрез привличането на няколко общи 

категории паметници ,  с подчертана етнокултурна и религиозна характеристика – 

култови предмети, накити, както и  невъвличан в  изследванията по тази 

проблематика  керамичен материал. Концентрацията на  този комплекс от 

паметници в определени  района на северозападна Тракия през късната бронзова 

епоха,  и разпространението им през ранната желязна епоха в южните дялове на 
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Балканите, както и в Кавказ(централния и източен вариант на кобанската култура), 

дава основание да се предположи, че  в основата на тези контакти е проникването 

на тракийски племена на юг и  на изток във времето на големите миграции в 

източносредиземноморискя свят в края на бронзовата епоха. Локализацията на 

тракийските племена трибали, трери и тилатеи в изходната територия на тези 

миграции,  появата на трерите  в периода около Троянската война в Мала Азия  и на 

Кавказ, както връзката им с кимерийците като част от тях,  дава основание   да се  

предложи друга археологическа  идентификация  и на кимерийците, участвали 

съглясно пренебрегвани източници в  събитията  в средиземноморието  още в 

началото на ранната желязна епоха.  

 

4. Гергова, Д., Тракийският обект в м. “Камен рид”край с. Малък Поровец – 

разкопки, резултати, проблеми.– Terra Antiqua Balcanica, ІІІ, 1988, 165–172. 

Поставени на разглеждане са резултатите от проучванията на обекта „Камен рид” и 

хипотезите за неговата функция. Обърнато е внимание на сходствата в 

планировката на гетското религиозно средище  като комплекс от различни по 

своято функция обекти, с тази на по- късната столица на даките – Сармисегетуза, 

както и на необходимостта от комплексното изследване на всички елементи на 

гетското средище. 

 

5. Gergova, D., Die Bedeuting der Schatzfunde in der Thrakischen Welt.- In : Der 

Thrakischen Silberschatz aus Rogozen, Bulgarien. Katalog. Bonn-Mainz-Freiburg-

Munchen-Hamburg, 1988, 51–58. (=1) 

 

6. Gergova, D., The Rogozen Treasure and One Religious Feast in Ancient Thrace.- In: 

17 Internationale Eirene Konferenz. Berlin, 1986 (= Klio,1989, 71/1), 36–50. 
Работата е по- нататъшно развитие на изказаната хипотеза за сакралния характер на 

съкровището от Рогозен като ритуален сервиз, характеризиращ се с присъствието на 

три основи  и различаващи се по тип от останалите, съдове, както и  с ясни 

пропорции между основните форми съдове – кани и фиали.  Изказаната хипотеза за 

връзката на обредното заравяне на даровете  с  хиперборейската традиция, силно 

съхранена на  остров Делос е разширена с данните за честването  на Аполон Делиос 

и   участието на определен брой пратеници. Корелирането на броя на сребърните 

съдове от  Рогозен, както  и   на глинените от находката от Сусани с броя на 

участниците, предполага връзката им с религиозни чествания от същия характер. 

Обърнато е внимание на различното изписване на безспорно идентифизираните с 

исторически личности имена като това на Саток, играл важна роля в политическите 

отношения на  Одриската държава с Атина.  

Изказано е предположението за вероятната връзка са повтарящите са 

посветителните  надписи  не са тракийския врадетел Котис, а с Великата богиня 

майка –Котис.  

 

7. Gergova, D., Thracian Burial Rites of Late Bronze and Early Iron Age.- In: Thracians 

and Myceneans. Proceedings of the 3th International Congress of Thracology. 

Rotterdam 1984. Leiden-Sofia, Brill, 1989, 231–240 

Въз основа на по- ранни проучвания и нови изследвания на автора са разгледани  

основните характеристики на тракийските погребални практики и тяхната промяна 

в преходните периоди на значими етнокултури, соицано и икономически промени. 

Обобщени са даннитеза погребалните практики и тяхната регионална обособеност в 

Тракия през бронзовата епоха, както и  настъпващите промени в късната бронзова 
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епоха с появата на културата на инкрустираната керамика в Подунавието. Появата 

на традициите на Подунавието в Тракия и Западните Родопи, изразена в  

кремацията, както и чрез  отделни керамични форми се свързва с инфилтриране на 

население от север.  Подчертани са регионалните особености на тракийското 

погребение в периода на  културна стабилизация през VІІІ – VІІ в. пр. Хр., („трако- 

кимерийски хоризонт”).  

 Унифицирането на някои основни   аспекти на тракийското погребение – 

могилните погребения,  биритуализма за цялата територия на Тракия дава 

основание да се предположи че формирането на тракийската погребална обредност 

е процес,  зад който може да се види  и    ролята  на една идеологическа доктрина,  

каквато  е орфическата. 

 

8. Gergova, D., Some Common Problems of Interrelations between Thrace and Northern 

Europe. In: Pulpudeva, VI, 1989. 

Предложена е проверка на изказаната хипотеза за връзката на заравяните   в Тракия 

като обредни дарове съкровища с хиперборейските традиции, като е направено 

сравнително изследване със свързваните  от античните автори също с хипербореите 

земи на Северна Европа.  Установено е сходството между състава, структурата  и 

начина на заравяне на колективните находки от двата ареала и е предположена 

близка идеологическа основа.   Разгледани са колективни находки с  един и същи 

характер ( накити, юзди, ажурни украси,  и др) от  „трако-кимерийския” хоризонт . 

Присъствието на сходни имена на племената, обитаващи двата ареала (кимбри, 

кавки, фризи), както и сведенията на античните автори (Страбон Питей и др.), сред 

които и за  миграциите на кимврите (кимерийци) от север към Черно море, са 

основание да се предположи  че  те могат да бъдат отнесени към „хиперборейските” 

племена, чието придвижване към Балканите е един продължителен процес. Допуска 

се,  че  прародината  и  археологическата  идентификация на кимерийците следва да 

се търсят също не на изток, а  в Северна Европа.   

 

 

9. Гергова, Д., Гетското религиозно и политическо средище в "Сборяново" – нови 

данни за характера му. – Terra Antiqua Balcanica, IV, 1990, 66–71  

Предложена е нова интерпретация на обекта на  Камен рид като светилище и  е 

коментирана структурата на  гетското средище с неговите основни елементи. 

 

 

10. Гергова, Д., Тракийската култура през ранножелязната епоха в ЮЗ Тракия – 

проучвания и проблеми. – В: Тракийската култура в Родопите, горното течение 

на Марица, Места и Струма. Смолян: 1990,  17–29.(=20) 
 

 

11. Gergova, D., The Find at Rogozen – a Source on the Religious and Political Life in 

Thrace at the End of the 5th c.B.C. – TAB, V, 1990, 112–119. 

Предложената интерпретация на тракийските съкровища и в частност на 

Рогозенското,  като съзнателно  заравяни дарове, обвързвани  с  една 

„хиперборейска „традиция , както и с  почитането на една хиперборейска  

божествена триада, е използвано за реконструирането на  религиозния живот в 

Тракия на базата на сведенията за честването   в обвързани със същата  

хиперборейска традиция  светилища в Гърция, календарни праздници.  Обърнато е 

внимание на  различната формула  при изписването на  името на Саток върху два от  
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съдовете  от Рогозен (каничка и  фиала), като се предполага  че това е една от 

главните фигури в религиозната церемония. Ролята на Саток в дипломатическите 

отношения между Атина и Одриската държава дава основание да се предположи 

връзката на Рогозенския сервиз с церемония , засягаща  Атинско – Одриските 

отношения.    

 

12. Гергова, Д., Десет години проучвания в „Сборяново”. –  В: Helis, I, S., 1992, 9–27.  

 

13. Gergova, D., Interdisciplinary approach in the investigations of Sboryanovo. – В: 

Xeлис, II, C., 1992, 9–22. 
Представени са резултатите от интердисциплинарните изследвания в резервата. 

 

14. Gergova, D., Studies of tumulus № 13 from the Eastern necropolis of Sveshtari. 

(Preliminary communication). – Хелис, II, C: 1992, 118–126. 
Предварителна публикация на резултатите от проучването на могилата, целящо 

чрез подобряване на методиката на разкопките  да предостави по-обективна 

информация по проблема за „ограбваните „гробници. 

 

15. Gergova, D., The Рroblem of the "Рlundered" Thracian Тombs and its Рroposed 

solution: A new method applied during excavations. – In: H. Schliemann. Grundlagen 

und Ergebnisse moderner Archеologie. 100 Jahre nach Schliemann  Tod. Berlin, 

1992, 283–292. 

Формулиран  е  един от важните проблеми в тракийската археология , свързан с 

интерепретирането като ограбени на много от откриваните  в тракийските земи  

гробници. Представен  е разработения въз основа на прецизно геофизично 

проучване по- прецизен метод на разкопаване на могили с гробници,  както и 

получените резултати. Предложена е нова интерпретация на „ограбваните” 

гробници и реконструкция на  характерни  аспекти на  погребалните  практики при 

гетите, включващи  специфично третиране на човешките кости и даровете, 

съпровождано от  поетапното насипване на могилите. Изказано е предположението 

че именно тази практики могат да бъдат идентифицирани с ъс споменатите от 

Херодот  практики на обезсмъртяването. 

 

16. Gergova D., I. Iliev, Rizzo, V . Еvidence of a Seismic event on Thracian Tombs, dated 

to the Hellenistic period (Sveshtari, Northeast Bulgaria). In:  Annali  di Geofisica, 

XXXVIII, 5-6, 1995, 919-926. 

Могилите и некрополите на Свещари представляват значителен интерес както от 

литоложка, така и от ритуална гледна точка. Разкритите гробници  се 

характеризират с различни деформации  или разрушения. Тяхната типология и 

разпространение предполагат съществуването на сеизмично събитие с голяма 

мощност.  Предложената  датировка  на   мощното   земетресение  в началото на 3 в. 

пр. Хр, вероятно от VІІІ степен,  позволява то да се свърже с разрушението и на  

Бизоне. Наблюденията предполагат и наличието на последователни по- късни 

трусове. Отбелязана е стабилността на комплекса могила-гробница при  по- малко  

пострадали гробниците под могила 13 и под Гинина могила. 

 

17. Christoskov, L., Gergova, D., Rizzo, V.  Traces of Seismic Effect on Archaeological 

Sites in Bulgaria. In: Terremoti et Civilta Abitative. Roma, ottobre 1993, Annali  di 

Geofisica, 1995, 907-918. 
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Инструменталното регистриране от последните сто години на  земетресенаитя в 

България сочи висока сезмическа активност. За по- ранните периоди голяма 

значение има изследването на археологическите паметници и геоложката им среда. 

Разгледане са паметници от различен характер и   хронология. Подчертано е 

значението на общ научен интерес за три дисциплини- археология геология и 

сеизмика и необходимостта от разгръщането на тези проучвания  

 

18. Gergova, D., Common Elements in  the Ritual Behavior of Thracian and Macedonians. 

– Ancient Macedonia, VI, Thessaloniki, 1994, 471-478. 

Разгледани са  традициите на заравянето на   сервизи от глинени и метални съдове  

на територията на Тракия и Македония  от късната бронзова  до елинистическата 

епоха включително. Те имат  еднакви  функции, структура,  и контекст, най- ярък  

при царските погребения във Вергина, и др.   Отбелязана е общата традиция на 

заравянето на ритуалните сервици в богатите царски погребения, като  са 

подчертани общите  и северни  корени.Приведени са антични автори, които 

разкриват значението на пиенето в религиозния и церемониалено  живот на 

одриския и на македонкия двор. Откриваните в богатите погребения сервици 

подчертават и връзката на симпозиума с погребалната обредност, когато се 

осъществява общуването с обезсмъртения покойник, както и с боговете.   

Разпространението на тази традиция именно по пътя Север- юг  подкрепя идеята за 

хиперборейската връзка 

 

19. Gergova, D., Culture in the Late Bronze and Early Iron Age in Southwest Thrace 

(Upper Mesta and Middle Struma Valleys). Зборник Нова Сериja,  бр.1, 1995,  

археологиjа. Скопjе, 31–48. 

Въз основа на теренните обхождания и археологически проучвания в Югозападна 

Тракия са представени  основните характеристики на тракийската култура  района. 

Установено е формирането на нова селищна система в края на бронзовата и 

началото на ранножелязната епоха,установени са различия в гъстотата на 

некрополите по долините на Струма и Места. Проучванията на некропола при 

Кочан и Сатовча  представя голямото разнообразие на могили, гробни съоръжения и 

синхронно практикувани погребални обреди(кремация, трепополагане, повторно 

погребване), както и на съоръжения с култв характер – ями, каменни кръгове, 

псевдогробни конструкции. Подчертано е формирането на култово – погребални 

комплекси в края на бронзовата и началото на ранножелязната епоха. Обобщени са 

резултатите от проучванията на светилищата в  района(Црънча, 

Левуново).Предложена е периодизация на ранната желязна епоха в района , 

представени са  основните и  характеристики. Установено е наличието на материали 

с генезис в Подунавието и е предположена инфилтрация на население от север, 

изиграло роля във формирането на културата в района. 

 

20. Gergova, D., Skias – the newly discovered inscription from the Thracian tumulus near 

Kapinovo, V. Tarnovo district. – Thracia 11, 1995, 385–392. 
 

При проучванията на  тракийска могила,  като елемент на една от каменните дъги,  е 

открит  необработен камък с надпис „скиас”. Скиас се споменава у Ксенофон  като 

светилище, място за пиршества, или одейон в Спарта,   и  е  другото име на  толоса, 

открит на Агората в Атина. 

Липсата на погребение, множеството следи от ритуално пиршество, натрошените 

съдове и животински кости със следи от кулинарна обработка, обредните ями, 
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вносната  и местна керамика, положените в две групи дарове от бронзови и 

сребърни съдове и златни накити, дават основание могилата да бъде определена 

като могила – светилище – съществен елемент в устройството на могилния 

некропол, разположен в същата местност. 

 

21. Gergova, D., The Treasure from Vulchitran and the Amber Route in the Balkans.-In: 

The Early Hallstatt Period (1200-700B.C.) in South Eastern Europe. Alba Julia  

1995, 69–79. 

Състава и структурата на съкровището от Вълчитрън са разгледани в светлината на  

„хиперборейската ”  интепретация. Предложена е връзката на групата съдове с 

ритуалния симпозиум и обредите, свързани със слънчевия култ Дисковете са 

интерпретирани както  като   символи на Земята и  Луната и петте почитани в 

древността планети – Меркурий, Юпитер, Марс, Венера и Сатурн, така и  на  

митологичните хиперборейски пратеници на остров Делос – две девойки и петима 

перфереи. Посочена е и връзката на дисковете със слънчевите дискове от женските 

погребения в Дания. 

 Кехлибарът  в съкровището е използван  за пръв път   като  датиращ материал ,  тъй 

като кехлибареният път на Балканите се датира след 1200 г. пр. Хр.За датирането на 

съкровището значение имат и  аналогиите на златните дискове -  капаците на 

глинените пиксиди от Лефканди от края на 9 в. пр- Хр.  Съкровището от Вълчитрън 

е  знаков паметник за обмена на идеи и хора по кехлибарения път, отворен  от Север 

към Балканите в началото на желязната епоха. 

 

22. Gergova, D., Le centre religieux et politique thrace du Ier millenaire av.J.C. de 

Sboryanovo. – In: Au royame des ombres. La peinture funeraire antique. Reunion 

des Musees Nacionaux. Paris, 1997, 24–26. 

Общо представяне на структурата и основните компоненти на гетското средище. 

 

23. Gergova, D., The Tumular Cemeteries near Sveshtari, NE Bulgaria - Problems and 

Methods of Investigations. – In: 2nd Southern-European Conference on 

Archeometry. Delphi, April, 1999, PACT, 1998, 119–21. 

Представени са проблемите, които следва да бъдат решени чрез системни, 

интердисциплинни изследвания, както и приложението на нови разработени методи 

на разкопаване с оглед извличането на обективна информация за дискутирането на  

„ограбваните” гробници.   

 

24. Gergova, D., The Tripartite Vessel from Vulcitrun – Epoch and Function. – Thracia, 

13, Serdicae, 2000, 137–147. 

Изследването е посветено на тройния  орнитоморфен  съд от съкровището от 

Вълчитрън.  На базата на аналогии от централна и северна Европа  на  

орнитоморфната форма на съда, както и  на  специфичното третиране на детайлите, 

е предложено  по- точното му датиране към 9-8 в.пр. Хр. Функциите на 

орнитоморфните съдове  като кадилници, кутии за грим, амулети с  аромати или 

наркотични вещества,  както и писмените извори, свидетелстващи за използването 

на опиати по време на религиозните церемонии, позволяват да бъде предложена 

нова интерпретация на тройния съд от Вълчитрън като  кадилница, свързана с 

необходимото за инициациите изгаряне на опиати.  
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25. Gergova, D. ,Y. Valeva, Monumental Tombs, Tomb Paintings and Burial Customs of 

Ancient Thrace. – In: Investing in the Afterlife. Tokyo University Museum, 2000, 

182–189. 

Представени са резултатите от проучванията на погребалните практики в Тракия   с 

акцент – резултатите от изследванията в Сборяново, както и основните 

характеристики на „обряда на обезсмъртяването” 

 

26. Gergova, D., Sboryanovo - Investigations, Discoveries and Problems. – In: Japan 

ICOMOS Information, 4, 2000, 17–24. 

Националния резерват Сборяново е представен с основните си паметници, като са 

очертани основни  проблеми в културното развитие на България,     за  решаването 

на които  допринасят  мащабните проучвания и направените открития. Представени 

са резултатите от разкопките  на основните обекти, прилаганите подходи и  методи 

за ефективно научно изследване и опазване на разкритите паметници. Проследено е 

развитието на средището през тракийската, римската и средновековната епоха.  

Обърнато е внимание  на  проблемите на опазването  както на археологическото , 

така и на ннематериалното наследство в резервата,  потенциала му за превръщане в 

археологически парк.  

 

27. Гергова, Д., Тронът и седящият покойник.Средиземноморски успоредици. (Към 

генезиса и разпространението на един аспект на тракийската погребална 

обредност.). – В: Годишник на Департамент Средиземноморски и източни 

изследвания, НБУ, т. І. Сборник в чест на проф. Зл. Гочева. София,) 2002, 37–

41. 

Разгледан е един непроучен аспект на тракийската погреална обредност – 

погребенията в седнало положение, като към проблематиката се включени и 

погребенията  с модели на столове-тронове, както и гробниците с каменни тронове. 

Очертани са три фази  - материализирането на идеята в некрополите от  късната 

бронзова  епоха в Подунавието (Орсоя), в  Синдос (кр. 6 – 5 в. пр. Хр.) и  през 

елинистическата епоха (Македония, Казанлък). Разгледана е ролята на трона в 

иницациите,подчертана е връзката с култа към Великата богиня. Преобладаващият  

брой на погребения на  погребенията в седнало положение или на трон са на 

жени.сцената от  Казанлъшката гробница  свидетерства също за особения статут на 

жената в тракийското общество. Направен е опит практикуването на тази обредност 

да се  свърже с жреческия елит, както и със  синтите – едно  от тракийските племена 

с богата характеристика като мореплаватели,  металурзи, чийто език се смята за 

свещен. Погребенията в седнало положение имат своето постянно масто в 

йерархичната  тракийска погребална обредност. Разпространението им в 

средоземноморието се отдава на новите разселвания в края на бронзовата и 

началото на желязната епоха. 

 

28.  Gergova, D., M. Kovacheva, N. Jordanova, M.  Kostadinova, V. Karloukovski, V. 

Gigov,  D. Genov. Summary results of the аrchaeometric studies of the Bronze Age tell 

Djadovo, district of Sliven, South Bulgaria. – Archaeologica Bulgarica, 2002, No 6, 1–

17. 

Изследвана е голяма колекция от проби от няколко последователни  жилищни 

хоризонта на  селищната могила при с. Дядово. Археомагнитните дати, получени за 

изследваните хоризонти позволяват да се построи археомагнитен стратиграфски 

профил на могилата.Констатирани са както противоречиви, така и стабилни 

абсолютни датировки. На базата  на археомагнитните данни е  преодоляна трудно 
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разграничимата, поради значителните разрушения на културните пластове,  

принадлежност на отделни  структури към  два последователни  хоризонта. Въз 

основа на материалите то Дядово е  направена още една крачка към прецизирането 

на археомагнитната скала на бронзовата епоха, а от там и увеличаването на 

ефективността на археомагнетизма  като датиращ метод в археологията. 

 

29. Gergova, D., I. Kuleff , R. Djingova, M. Arnaudov. Provenance study of Iron  Age 

amber from Bulgaria. – In: Proceedings of the 31
-st

 Symposium of Archaeometry. 

Budapest, 27 April - May 3, 1998., Archaeometry 98,  E. Jerem and K. Biró (Eds.), 

British Archaeological Reports. International Series 1043 (II) and Archaeolinqua 

Central European Series 1,. Vol.2, Oxford, 2002, 757–760. 

В  статията  е направен спектрален анализ на 49  кехлибарени находки от 

територията на България,  датирани в 7-6 в. пр. Хр. , както и 16 находки от 

Варненския музей.  Установен е балтийския произход на находките от кехлибар от 

Тракия. Не е идентифициран произхода на кехлибара, инкрустиран  в украсата на 

златната ножница от  Белоградец. 

 

30. Гергова, Д., В поисках Эвридики. О некоторых общих эелементах в культурном 

развитии древней Фракии и Японии в начале железного века. In: 8
th

 International 

Shinto Conference, Moscow, September 2002. Москва, 2003, 77–86. 

Въз основа на съществуващия   в японската митология и определен за 

„орфически”мотив  за брата и сестрата Идзанаги и Идзанами  - паралелен с този за 

Орфей и Евридика, е направен опит за сравнително изследване на погребалните 

практики в Тракия и Япония. Анализирани са   демонстриращите   не само 

формална близост  паметници  на гробничната архитектура, но  е проследено и  

сходството в извършваните в тях погребални практики, както и в представите за 

отвъдния свят и за безсмъртието на душата. Установено е, че макар и асинхронни, 

тези сходства се появяват в един и същи етап от културното, историческото  и 

политическо развитие на двете общества  - свързани с появата на ранните държавни 

обединения, с появата и разпространението на желязото, на сходни категории 

светилища,а в Япония и с появата на нови керамични форми, които се отнасят към 

Х-ІV в.пр. Хр.Може да се проследи  присъствието  в Тракия на по- ранните 

прототипи на гробничната архитектура в Япония в районите, отворени за влияния 

от евразия. Поставен е въпроса за значително по- далечвните контакти , 

осъществявани в древността в периода по време  на големите миграции и на 

активността на „морските народи”. 

 

31. Гергова, Д., Т. Кадийска. Светлината в сакралната архитектура на 

тракийските гети. – Детайли 2003, № 1, 6–10. 

Статията коментира пространствената композиция на гетското средище,  като 

прецизно премислено  градоустройствено решение. Разгледана е  изказаната  

хипотеза за астрономическата обвързаност на обособените в групи могили  от   

некрополите  с  отделни съзвездия. Подчертано е използването на астрономическите 

знания както  в общото пространствено решение на некрополите, така и при 

проектирането на отделните гробници. Светлината играе подчертана роля в 

погребалната обредност на гетите. Тази констатация  е  в съответствие с 

приведените писмени  сведения за съзнателно разпространяваните знания , 

включително и в областта на математиката, астрономията  и етиката  у гетите.  
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32. Gergova D.,B. Zlateva, M. Kuzmanov, I. Kuleff , R. Djingova ."Multi-element 

analysis of bones for dietary reconstruction of the inhabitants of Thracia at Hellenistic 

times (Bulgaria). – Berliner Beiträge z. Archäometrie, 20, 2003, 117–131. 

Първото изследване от този характер в България  е направено върху 

антропологичен материал (29 индивида) от няколко ключови обекта  от 

елинистическата епоха – некропола  на гетското средище в Сборяново,  некропола 

на Аполония, гробницата от Д. Луково и др. Анализът показва безспорно  

преобладаващото спазване на вегетарианска диета от траките, и   потвърждава 

достоверността на   писмените  източници, свидетелстващи за вегетарианството при 

траките. Добавени са нови щрихи към характеризирането на културното поведение 

на гетския елит. 

 

33. Гергова, Д., Гробниците край Свещари – реалности и проекти за бъдещето. – 

Детайли  2004, 1, 40-42.  

Представени  са основните характеристики на трите гробници като единен 

гробничен архитектурен ансамбъл,  взетите мерки за опазването им, реализираните  

и съществуващите нереализирани проекти за тяхната социализация . 

 

34. Гергова, Д., Свещарските гробници–близнаци  и тракийският път към 

безсмъртието.. – Детайли. 2004, № 4, 86–92. 

В Статията е разгледан потенциала на елинистическите некрополи  в Сборяново за  

оригинално и подробно представяне  за широките кръгове на специфичната 

погребална обредност на траките чрез експониране на цялото разнообразие от 

гробнични структури. Подчертан е  приложеният принцип на съчетаване на 

методите за оптимално обективно изследване на паметниците с възможности за 

предварително решаване на проблеми на опазването и експонирането. Представени 

са  специално разработените с тази цел  и приложени  методи на археологическо 

проучване. Разкритите гробници със специфични  планове и архитектурни детайли  

са разгледани като извор на нови данни за контактите на Тракия с 

източносредиземноморския свят. Направена е реконструкция на уникалната със 

своя механизъм на придвижване  плъзгаща се врата.  

 

35. Gergova, D., D. Evstatiev, B. Vachev.. Archaeological and Geological Analogues for 

the Safety of the Radioactive Waste Repositories. – Annual Report 2005. Institute for 

Nuclear Research and Nuclear Energy. Sofia, 2005, 84–88.  
 

При оценката на сигурността на хранилищата за ядрени отпадъци се приема, че 

инфилтрацията в почвата се увеличава рязко след няколкостотин години поради 

качествата на защитния насип, както и поради разрграждането на бетона. 

Радиоакттивната миграция в почвата обикновена се базира на модели,  критикувани 

поради на конкретни данни за тяхната адекватност. Резултатите от 

интердисциплинните палеосеизмични, геоархеологични и други изследвания върху   

тракийските гробници и  насипваните над тях могили, както и на  по- късни земни 

съоръжения като средновековните валове, запазеността на художествената и 

релефна украса,  в пластове на льасави седименти са  предложени като възможност 

за  използване на археологически и геологически аналози при изграждането на  тези 

хранилища. Предложено е разработването на специален проект за получаването на 

по- прецизни базови данни. 
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36. Гергова, Д., Гетите, които... обезсмъртяват. Проблеми на изследването на 

гетския некропол.– В: GETICA, ks.1.Sofia,  2005, 4–12. 

В изложението  са добавени наблюдения  за възможното отнасяне на двата 

елинистически некропола на гетското средище към две елитарни групи на  гетското 

общество. Източният, който се характеризира с голямо разнообразие на 

гробничните съоръжения и съответната йерархия и разнообразие в гробния 

инвентар  и в   синхронните погребални практики може да бъде определен като 

царски,  западният –  свързван единствено с погребения чрез трупоизгаряни, 

вероятно принадлежи на  жреческия и военен елит, с равнопоставени помежду си 

членове и по- унифицирани погребения.  

 

37. Гергова, Д., Д. Вълчева. Западен могилен некропол– В:Helis,  IV, 2005, 62–82  
 

Въведени са  в научно обръщение резултати от проучванията на западния 

елинистически могилен некропол на Сборяново. Откритите могила с две 

погребения чрез трупоизгаряне, могила със символичен характер – без 

погребение,както и  култово съоръжение с обредна яма в междумогилното 

пространнство  на некропола, дават съществена информация за сложната 

планировка на гетските некрополи, както  и  за  разнообразието във  функциите на  

отделните могили. 

 

38. Гергова, Д., Летница, Ашман и Сатън Хуу. Парадни шлемове и  култови   

практики . – МИФ, 10. Съкровището. София: 2005, 148–162. 

Пластините от  съкровището от Летница, интерпретирани  като апликации към 

параден шлем,  са разгледани заедно  по- късните  и  сходни   ранносредновековни    

шлемове от  Източна Англия (Сатън Хуу) , Швеция (Вендел) ,   късноримските   от  

Ашман, Сърбия, както и средновековни шлемове от България и др.  като жалони 

при  разработването на проблема за съществуването на тракийски традиции в 

българската средновековне култура.  Изказано е предположението за 

локализирането на  по- ранните  прототипи  на този специфичен тип шлемове  през  

І хил. пр- Хр. в трако-скитския ареал. Установен е  аналогичния  ритуален контекст 

на заравянето им, който  се   свързва с вероятно общи идеологически представи и 

обредност ( заравяне на двойки шлемове  през античността и средновековието, 

съчетание с конска амуниция и др.), свързана с почитането на Арес,  проявяващи 

изключителна устойчивост през хилядолетията.  Отбелязани са характерните 

елементи на тези щлемове-като напр. челната лента, или  специфичното 

представяне на веждите, връзката  както с шлемовете маски, така и със свещената 

шапка – пилоса, носена от воини- жреци. Особеното значение на шлемовете – маски 

и на специфичния челен обръч могат да бъдат проследени като инсигнии на военно-

жреческата аристокрация от прародителя на кимери и  скити – Авх, през 

археологическите паметници на Тракия и Скития, до ранното средновековие. 

Шлемовете се отличават с полиметална изработка  и със специфичен изобразителен 

текст, в който централно място заема вълкът, познат както  от  Летница, така и от 

Скандинавия.  Тази типологична, обредна и изобразителна близост  дават основание 

да се говори  за познаването на един  и същи мит, пронизващ изкуството и 

обредността на няколко европейски народи, съхранен от затворените 

аристократични общества на  жреците- воини, както и от универсалността и силата 

на учението на Залмоксис.  

Зад  парадните шлемове проблясват проблемите   на  етнически и  идеологически 

взаимоотношения. Направените наблюдения подкрепят виждането на Ростовцев за 
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влиянието на  южно руските степи във формирането на скандинавското 

средновековно изкуство, като разширяват територията на прототиповете и 

идеологическите внушения като  обогатяват проблематиката със забележителни 

паметници от гетските земи. 

 В този контекст  е коментирана и преплитащите се имена в генеалогиитеа на  

тракийските, скитските, скандинавските и българските  племена.Изказани са 

аргументи в полза на тотемната генеалогия на името на българите. 

 

39. Гергова, Д., Нови данни за тракийски традиции в средновековната българска 

култура. Парадните шлемове. – В: Корени на българската цивилизация. 

Булкорени, 151–172. (Вж. 35) 

Темата за парадните шлемове като източник за проследяването на тракийски 

традиции в средновековната българска култура е разширена с анализ на ритуалния 

контекст  на някои  средновековни обръчови  шлемове, представители на същата  

линия на формално развитие и функции. 

Идеологическата традиция, формирана в широкия ареал на трако- скитския свят и  

най- вече в гетските земи може да бъде проследена със своята философия, вярвания 

и изкуство и като споделяна ценност в епохата на българското средновековие 

 

40. Гергова, Д., Съкровището от Летница. Структура и функции– В: Heros 

Hephaistos. Studia in honorem Liubae Оgnenova-Marinova, Faber,  2005, 59–71. 

Предложена е нова интерпретация на  тълкуваните като апликации към конска 

сбруя   правоъгълни пластини от съкровището от Летница, като апликации към 

параден гетски шлем. Тя се основава  на  отликата   от формите на   широко  и 

синхронни типове  апликации към конска сбруя , както  и   на     рядко срещаните 

изображения с индоевропейско митологично съдържание върху тези пластини.  

Реконструкцията е базирана на сравнения със значително  по- късните  типове  

парадни шлемоне   от  Сатън Хуу, Вендел и   други обекти в Скандинавия,   но  

както и на съществуването на подобни парадни шлемове в Средиземноморието и 

Тракия  още  от късната бронзова епоха. 

Предложената реконострукция позволява разграничаването на   два дяла в 

съкровището от  Летница  - комплект от апликации за конска сбруя и апликации за 

параден шлем, принцип познат  от структурата или  заравянето на други съкровища. 

Изказано е предположението за ритуалното заравяне на шлемовете в чест на Арес, 

отбелязана е близостта на образите и сцените върху  гетските и скандинавските 

шлемове и  ролята на гетските земи в разпространението на идеите на 

обезсмъртяването, както и на свързаните с тях митове и  изкуство. 

 

41. Gergova D., D. Evstatiev, V. Rizzo. Geoarchaeological  characteristics of the Thracian 

tumuli in Bulgaria. – Helis, 4, 2005, 156–168. 

На фона на данните за земните конструкции в античността са разгледани  

тракийските могили като е обърнато внимание на различните могилни насипи в 

зависимост от големината на мотилите и тяхната геоложка среда – хомогенен или 

многопластов насип. От структурна и литоложка гледна точка следва да се 

отбележи  оформянето на компактен  непропуклив лоя в основата на могилята, 

използването на порпускливи и с дренажна роля почви за насипите, както и на 

непропускливи почви около гробниците. Разгледани са специфичните принципи на 

триетапно насипване на гетските могили в некропола на Сборяново, съчетаването 

на чисто практически задачи по стабилността на насипа с изискванията на 

погребалния обред. 
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42. Гергова, Д., М. Кузманов.  Проучвания на Могила 1  от западния 

елинистически некропол на Сборяново– Helis, V, 2006, 212–228. 

Обнародвани са резултатите  от изследването на една от могилите на Западния 

некропол на Сборяново – коплекс от гробница и две погребения чрез кремация. 

Разгледан е въпросът за подвижните каменни олтари. 

 

43. Гергова, Д., Сборяново – от праисторията до късното  средновековие. – В: 

Текето на Демир баба – Железния баща. София 2006, 20–41.(=44) 

 

44. Гергова, Д. Сборяново. Религии и паметници  – Helis, V,  2006, 25–38. 

Разгледани са основните паметници от различните периоди, представляващи 

специфичните черти на всяка от свързаните с тях религии. Подчертана е връзката на 

гетското средище, на могилните некрополи и ориентацията на гробниците с 

астрономията като съществена част от учението за безсмъртието, съхранените 

традиции на свещеното място през  римската епоха, първите данни  и паметници за 

присъствието на прабългарите преди и след приемането на християнството, както и 

проблемите на текето на Демир баба. Посочена е древногръцката, 

средоземноморска етимология на думата „теке” като саркофаг, гробница, в 

противовес  на общоприетия тюркски произход на думата. Традицията на 

свещеното място е подчертано свързана с тази на езотеричните учения. 

 

1. Гергова, Д. Тронът в тракийското погребение  и в християнското погребение. 

В: 2000 години християнство. Международен симпозиум. Сандански: Spartacus, 

II, 2006, 60–66. 

 За пръв път се обръща внимание и са систематизирани  оскъдните данни за 

погребения в седнало положение в Тракия.  Очертани са  хронологическите и 

териториалните граници,  първоначалните прояви на обреда през късната бронзова 

епоха в  Подунавието,когато се появяват модели на тронове в културата на 

инкрустираната керамика,  териториалното   разпространение през раннно 

желязната  епоха  предимно в западния тракийски ареал,  а  през елинистическата 

епоха   -  като съществен момент от погребалните практики на територията на  

Тракия и  Македония. Подчертана е  специфичната връзка на трона като символ на 

Великата богиня,. Ограничените в рамките на тоделните некрополи погребения с 

моделби на тронове, или реално погребани в седнало положение определят статута 

на погребаните като общество, свързано с практикуването на култа. Преложена е 

връзката на този обряд с едно от известните тракийски племена – синтите.  Тази 

практика е проследена и през римската епоха, като най- дълго е запазена в 

централните Родопи, като специфичен обред в рамките на християнското  

погребение. 

 

45. Gergova, D.,I. Kuleff, I. Iliev, E. Pernicka. Chemical and lead isotope compositions of 

lead artefacts from ancient Thracia (Bulgaira). – Journal of Cultural Heritage, 2006, 

No 7, 244–256. 

Химическият и изотопен анализ  на проби от олово от тракийски гробници  и 

находки от Сборяново, Казанлъшко, Пистирос  и др. позволява да се определят 

находищата на олово, разработвани  през елинистическата епоха, както и  посоките 

на  икономическите и търговски контакти, които поддържат  големите  селищни 

центрове. 
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46. Gergova, D., L’eschare dans le monde Thrace e Celte. – In: Thracians and Celts. 

Proceedings of the International Colloquium from Bistrita, 18-20 mai 2006. Editura 

Mega,Clij-Napoca, 2006, 149–166. 

Изследването разглежда есхарите от територията на Тракия и техния контекст като 

набляга на специфичната им и важна роля в погребалната обредност  единствено на 

гетските племена. Разгледани са археологическите, писмените и нумизматични 

данни за трако- келтските отношения. Разгледана е критично хипотезата на 

Макйевич за ролята на гръцката колонизация за появата на есхарите в келтския и 

тракийски свят. Разгледан е контекста и хронологията на  есхарите от южна 

Франция  , както и връзката  им с характерни за тракийската ранножелязна епоха 

материали.Обърнато е мнимание на   ролята на свързващи звена със сходни  

паметници  и подчертан култ към Атина – Бендида, в южна Италия.(Сибари). 

Изказана е  хипотезата, за разпространението още в началните векове на І хил. пр. 

Хр. на определени вярвания с корени в източното средиземноморие в късната 

бронзова епоха, както и на появата на свързаните с тях  обреди и структури.  

 

47. Gergova, D., The Eternity of a Burial Rite. The Throne and the Sitting Dead. 7
th

 

International Colloquium of Funerary Archaeology. Sibiu  2005. – Acta Terrae 

Septemcastrensis, V,1, 2006, 51–62 

Установения специфичен погребален обред в седнало положение е разгледан в по- 

широк културен и териториален контекст.Отбелязана е връзката между териториите 

на разпространение на тази обредност  от началото на  ранната желязна епоха 

насетне в  Югозападна Тракия, Южна Италия и Кавказ,  с откриваната в същите 

райони характерна за ранножелязната епоха в Тракия керамика, както и  

констатираното присъствие на  едни и същи племена и топоними (сатри в  

Западните Родопи и  Южна Италия, синти и синди в Южна Тракия и 

Кавказ).Изказано е предположението за разпространението на тази обредност като 

елемент от разпространяваната в края на  бронза и началото на желязото нова 

идеологическа доктрина. 

 

48. Gergova, D., The Golden sandals. – Folia Archaeologica Balkanica. In honorem 

Verae Bitrakova Grozdanova, 2006, 111–117. 

В статията са разгледани   златните „сандали”  от  некропола от Требенище, тяхната 

украса и  функции. Разгледана е символиката на стъпалото в културата и вярванията 

на изтока. Доразвито е наблюдението без коментар на Qualiotti(1998)  за наличието 

на отделни орнаментални мотиви със средиземноморски произход в  уникалната 

система от  орнаментални мотиви върху стъпалата на Буда. Тази  сложна 

орнаментална система върху стъпалата на Буда е  забележително сравнима с 

орнаменталните мотиви върху златните предмети от  богатите погребения от края 

на 6 в. пр. Хр. в южната централна част на  Балканите(Синдос,Беранци, Халкидики, 

Западни Родопи).  

В светлината на изказаната хипотеза за възможното идентифициране на 

населението, създало богатите некрополи със златни маски, нагръдници, сандали и 

др.  с тракийските синти, тяхната миграция към северното черноморие, където 

синдите са считани за носители на индийската реч и култура,  е изказано 

предположението за общата  идеологическа, балканска  основа на развилите се 

впоследствие на две различни територии   Тракия и Индия учения за  безсмъртието 

на душата.  
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49. Gergova, D., The tumular embankment in the burial rites   and cosmogony of the 

Thracian Getae. The cosmic egg. – ISTROS, 13, 2006,  85–95. 

Проучванията на  елитарния могилен некропол на гетското средище в Сборяново 

позволява да бъдат разграничени специфични моменти в погребалната  обредност  

на гетите, сред които е и триетапно  насипване на могилния насип. Първият етап се 

характеризира с насипването на могила  покрита с бял трошляк с яйцевидна форма. 

Разгледани са и примери от целия гетски ареал. Изказано е предположението за 

връзката на тази практика със специфичната космогония на гетите, основана на 

разпространяваната в учението на Орфей идея за космическото яйце. Очертан е още 

един характерна характерен само за гетите елемент от погребалната им обредност 

като племе, подчертано свързано с практикуването на култа и разпространяването 

на идеята за безсмъртието.  

 

50. Гергова, Д., Нови данни за сакралната архитектура в двора на  Демир баба 

теке .Изследвания в памет на акад. Анание  Явашов. Академичнo издателство 

„Марин Дринов”, София:  2007,  47–53. 

По време на  спасителни археологически проучвания в двора на Демир баба теке    

са  открити част от абсидна стена на култова сграда и  трети омфалос, които 

доближават  устройството и архитектурата на  тракийскито светилище до това на 

вече разкрити и характерни за гетския ареал култови сгради на север от Дунава.  

 

51. Gergova, D., Die Bestattungssitten der Thraker. – In: Die Alten Zivilisationen 

Bulgariens. Das Gold der Thraker, Basel 2007, 59–69. 

Представено е  развитието на тракийската култура и нейните специфични черти, 

които се постоянни за развитието и през цялата І хил. пр. Хр. Разгледани са  

отразените в археологическия материал промени в Тракия от края на бронзовата и 

началото на желязната епоха. Промяната в селищната система,появата на 

светилищата и тяхната роля в обществения и религиозен живот на Тракия , 

формирането на култово- погребални комплекси, разпространението на могилите 

върху целия тракийски ареал,  появата на мегалитите. Разгледани са и 

специфичните черти на погребалната обредност в отделните  части,.  Подчертано е 

значението на   една религиозна учение ( религиозната реформа  в края н ІІ хил. пр. 

Хр. ) за формирането на тази култура. 

 

52. Gergova, D.,  Les tombaux Thraces de la Bulgarie de  Nord  –Est. – L’archéologue 

[Paris], № 90, 2007, Dossier  Les thraces, 8–11. 

Представени са основните характеристики на гробничната архитектура в земите на 

гетите. 

 

53. Gergova, D., Sanctuaires et places de culte des gètes dans la Bulgarie du Nord-Est. – 

In: Iron Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World. Proceedings of the 

International Colloquium Brasov, 19-21 October 2006. Brasov, 2007, 63–78. 

 

Предложена е систематизация на видовете светилища от североизточна Тракия. 

Установена е зависимостта на отделните категории глинени олтари – омфалоси и 

есхари  от характера на светилищата, както и на гробниците. - храмове. 

 

54. Гергова, Д., Есхарата в гетското погребение. – In: PHOSPHORION. Studia in 

honorem Mariae Cicikova. Sofia: 2008, 255–267. 
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Проучването на елитарния гетски некропол в Сборяново позволява да се очертае, на 

фона на значителната изворова база от Тракия,  още по- ясно характерната само за 

гетското погребение   практика на изграждането на есхари в специфичен тип  

вкопани гробници. Подчертана и връзката на есхарите с култа към Великата богиня 

майка като  главна фигура сред Великите самотракийски богове.   

 

55. Гергова, Д. Опазването на културното наследство и културата на опазването. 

В: Св. Георгиев. Правен режим на културното наследство в Република 

България. София: Агато 2008,7–12. 

Проблемите на опазването на културното наследство на България и по –конкретно 

на археологическото наследство са разгледани  в светлината на международните 

нормативни документи, както  и на съществуващия конфликт между реалните 

потребности  от създаването на условия за ефективна работа по изследването и 

опазването и съществуващите практики. Предложени са конкретни решения. 

 

56. Гергова, Д., Селищната могила при с. Дядово, Новозагорско. Системата от 

ровове в устройството и функциите на селището от бронзовата епоха. – В: 

Археологически и исторически проучвания в Новозагорско. Т. 2. Исторически 

Музей Нова Загора. Агато t.2,  2008, 14–20. 

Разгледана е системата от концентрични ровове от средната бронзова епоха като 

съществен елемент  в устройството на селището от бронзовата епоха , както и като  

един от индикаторите   за настъпващите в началото на сре дната бронзова епоха 

промени в урбанистичното устройство на тракийските селища, както и в самото 

тракийско общество. Отбелязан е култовия характер на системата от ровове. 

 

 

57. Gergova, D., Geoarchaeological studies in the Sboryanovo National Reserve (North-

East Bulgaria) - In: Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the 

International Conference 29-30 October  2008, Sofia, 367–373. 

Обобщаващо представяне на изследванията в областта на геоархеологията  при 

проучването на резервата Сборяново(геофизика, палеосеизмика,геотехника,  

кариери, и др.) . 

 

58. Gergova, D., I. Katevski. Archaeology and Geophysics in the Sboryanovo National 

Reserve. – In: Geoarchaeology and Archaeomineralogy. Proceedings of the 

International Conference 29-30 October  2008, Sofia, 374–379. 

Обобщение на резултатите от геофизичните изследвания в Сборяново и ефекта от 

сътрудничеството в разработването на по- ефективна методика  за решаване както 

на научни проблеми, така и на проблеми на опазването и експонирането на 

разкриваните паметници. 

 

59. Gergova, D., Thracians, Greeks and Romans in Ancient Anchialo. – Istoria kai 

Politismos tou Ellenismou tes Aghialou. Athena, Ekdoseis Eypasia, 2008, 83–97. 

Статията разглежда състоянието на изследванията  на Анхиало. Подчертано е 

силното  присъствие и роля в политическия живот на  града през лимската епоха.  

Гробницата от Анхиало е повод  рядко срещаните   куполни гробници с централна 

колона  да бъдат коментирани по отношение на техния генезис в мегалитната 

архитектура, териториялно и хронологическо разпространение в 

Средиземноморието, появата им в Тракия през елинистическата епоха, както и  

близостта на гробницата с по- ранния мавзолей на Август в Рим.Куполните 
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гробници с централна колона са определени като един от представителните типове в 

средиземноморието. 

 

60. Гергова, Д., Българо-полските теренни археологически проучвания в 

Благоевградска област  1978-1982. – Известия на Регионален исторически музей 

Благоевград, V, 2009, 23–36. 

Представени са основните резултати от работата на българо- полската експедиция в 

долината на Струма, както и  значението и за развитието на националната  

информационна система „Археологическа карта на България” В изследването и 

подчертана  изпреварващата  съвременните проблеми роля на  археологическата 

наука и приносът и  в решаването на проблеми на съвременния икономически и 

политически живот. 

 

61. Гергова Д., Й. Анастасов.  Ранното българско средновекие в Сборяново. 

Средновековното имениe в м. Града на доверието. В:Приноси към българската 

археология, т. V, София 2009, 196–209. 

Представени са резултатите от българо- швейцарското сътрудничество в 

изследването на Сборяново – разкопките на  ранно средновековно българско 

имение на територията на резервата,  като част от научната програма за цялостно 

изследване на  развитието на селищната система в района през различните епохи. 

Установена е цялостната планировка на  селището, наличието на стопански сгради,  

жилища и работилници. Централно място в  него  заема първия открит на  

територията на резервата    паметник на християнската  църковна архитектура.В 

абсидата на църквата  е намерен бронзов кръст – енколпион с късчета  от кедрово 

дърво.  

 

62. Гергова Д., В. Зайков, П. Хворов, П. Бонев.Состав золотых изделий 

Вылчитрынского клада (Болгария). – В: Уральский минералогический сборник,  

16, 2009,  168–173. 

 

63. Gergova, D., Amber in Ancient Thrace. – In: Amber in archaeology. Proceedings of 

the 5th International Conference on Amber in archaeology, Belgrade 2006. Belgrad, 

National Museum, 2009, 178–189. 
 

Систематизирани са  кехлибарените находки от територията на Тракия, както и 

резултатите от анализа, показал  техния балтийски произход. Отбелязано е началото на 

появата на кехлибара в Тракия  в началото  на  ранната желязна епоха. Значителната 

концентрация на  кехлибар в могилни погребения в  Югозападна Тракия  и Западните 

Родопи, в които  накитите и символичните предмети  показват генетична връзка  с 

Подунавието ,  може да се свърже с процеса на усадяне на мигриращи на юг племенни 

групи. Подчертана е връзката с погребенията на жени – жрици. 

 В този контекст е представена  и интерпретацията на съкровището от Вълчитрън, като  

дисковете с вграден кехлибар са сравнени с пафтите от погребения на жрици от 

Македония. 

 

64. Гергова, Д., Нови данни за културата на бесите. Изследвания в района на 

Доспат. – В: Цепина, Чепинско, Велинград - хилядолетната история на 

северозападните Родопи. Конференция 23-24.11.2008. София: 2010, 35–40. 

Представени са резултатите от  археологическите проучвания на тракийски некрополи 

и обхождания  в района на Доспат , като се подчертани установените нови 
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характеристики на структурата на некрополите- наличието на могили – светилища. 

Подчертани са специфичните за района на Западните Родопи практики като 

депонирането на значителен брой хромелни камъни и тежести за стан. Районът на 

Доспат е отнесен към територията на бесите. 

 

65. Гергова, Д., В. Зайков, В. Хворов, П. Бонев, М. Анкушев. Состав золотых 

изделий Требенищенского клада из Национального археологического музея в 

Софии (Болгария). – Уральский минералогический сборник 17, 2010, 148–152. 

Изследването на състава на  златните предмети от Требенище показва ниския процент 

на злато, в сравнение със състава на предметите от съкровището от Вълчитрън и 

предполага  използването на различни суровинни  източници. 

 

66. Gergova D., V. Zaykov, R. Khvorov, eng. Pl. Bonev. Archaeometric studies of 

Thracian Gold objects from the National Archaeological Musеum in Sofia.- XXII-

XXIII, 2010, София, 75–80.  

Представени се разултатите от изследванията на златните находки от Требенище и 

от Вълчитрън. Установен е различен състав на отделни групи предмети. Направен  е 

извод за различните източници на използваното злато от Требенище и Вълчитрън. 

 

67. Gergova D., Orphic Thrace and Achaemenid Persia. – In: Achaemenid Impact in the 

Вlack sea. Communication of Powers. J. Nieling and Ellen Rehm Eds., BSS, Aarhus 

University Press, 11,2010,  67–86.  

В статията  е разгледан въпроса за контактите  и  влиянията на Ахеменидски Иран 

върху Тракия .За пръв път като сравнителен материал за изследването на проблема  

и   като паралел на  ритуалните тракийски сервизи от  Рогозен, Борово, и др.  е 

привлечен втория дял от съкровището от Окс. Големите сходства между някои 

форми сребърни съдове, както и почти идентични ритони (Окс и Борово), дават 

основание да се предположи, че вторият дял на съкровището от Окс е възможно да е 

съставено и от съдове, произведени в Тракия. За това свидетелстват и дребните 

находки от същото съкровище, които имат забележителни паралели  сред 

откриваните в богатите тракийски погребения накити и апликации. Приведени са 

примери за високо развитата торевтика и наличието на работилници именно в 

Североизточна Тракия. Набляга се на факта, че  традицията  на  симпозиума в 

тракийските земи  е известна  още от края на бронзовата и началото на ранната 

желязна епоха и не може да бъде третирана като влияние на ахеменидския 

церемониал върху този  в Тракия. 
 

 

68. Gergova D., Preventive archaeology in Bulgaria.In:  Campos de Souza, M. (ed.), 

Arqueologia Preventiva, Gestão e Mediação de Conflitos. Estudos Comparativos. 

Iphan-SP, Brasil, 2010, 193–208. 

Представена е организацията на спасителните проучвания в България, начините на 

финансиране, резултатите и  откритията на нови категории паметници в резултат на  

активни проучвания във връзка с инфраструктурните проекти в България. 

   

69. Гергова Д., В. Зайков , П. Хворов , М. Анкушев. Н.,Торбов , Н. Бонев  Состав 

серебрянных изделии Рогозенского клада из коллекции Исторического музей г. 

Враца (Болгария) – Материалы III Всероссийской молодежной научной 

конференции «Минералы: строение, свойства, методы исследования». 

Екатеринбург-Масс: УрО РАН, 2011. С. 141-142.  
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Направен е рентгенофлуоресцентен анализ на  250 проби от съдовете от Рогозен  е 

са разграничени две основни групи съдове по различния процентен състав на 

среброто . Отличават се от съдовете  по своя състав дръжките, което предполага  

използването и на различни методи при изработването им.  
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