
 1 

 
 

С Т А Н О В И Щ Е 
 

на д-р Костадин Рабаджиев, 
доцент в Катедрата по Археология, Исторически факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски“ 
член на Научно жури, назначено със заповед на Директора  

на НАИМ-БАН, № І 1258/ 10.11.2010 г., 

за присъждане с конкурс на академичната длъжност “доцент”  

по научната дисциплина АРХЕОЛОГИЯ, шифър 05 03 12 

(решение на НС на НАИМ – протокол N 22 от 04.05.2010 г.), 

с кандидат – гл. асистент д-р 

Митко Костадинов Маджаров 
 

В обявения конкурс, организиран от НС на НАИМ при БАН (протокол № 
25/ 08.10.2010 г.), Митко Маджаров участва с хабилитационен труд, публикуван 
като монография на български и английски език: Римски пътища в България. При-
нос в развитието на римската пътна система в провинциите Мизия и Тракия/ 
Roman Roads in Bulgaria. Contribution to the Development of Roman Road System in 
the provinces of Moesia and Thrace. Изд. „Фабер“, Велико Търново, 2009 г.  

Настоящето мое становище е изградено като рецензия на публикуваната мо-
нография. Тя е с печатен обем от 343 стр., успоредно представен текст на българс-
ки и английски език, със 155 образа в текста, фотографии на археологически обекти 
и артефакти, карти, чертежи и графични реконструкции. Структурата е максимално 
опростена, състои се от Увод, три глави и Заключение, в края е приложен списък на 
съкращенията и на използваната научна литература. Заглавието съдържа неясноти 
– написаното би трябвало да бъде определено като „ принос в изследването на про-
блематиката“ , тъй като „ принос в развитието“  на пътната система са имали 
единствено римските администратори и строители. Уводът е посветен на изворите 
за римските пътища и историография на проучването. Отсъства апарат с термино-
логични уточнения, както и дискусия за хронологическия и териториален обхват на 
темата, защото от посочените провинции на научен анализ е подложена пътната 
мрежа на територията на днешна България и това трябваше да бъде обосновано по-
ясно в уводната част.  

Първа глава – Структура и развитие на римската и ранновизантийската 
пътна система, всъщност е компилативно обобщение на проблематиката в Рим и в 
пространството на Империята, което е послужило за основа на анализа в същност-
ните глави на изследването: втора глава – Първостепенни римски пътища и трета 
глава – Второстепенни римски пътища. Типологията на пътищата в провинциите е 
логично построена, трасетата са уточнявани с личното участие на автора, но избра-
ният описателен подход не е позволил да се откроят по-ясно тенденциите в разви-
тието на пътната мрежа, наложени както от административните промени, така и от 
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икономическото развитие. Снимковият материал е обилен, стремежът е бил да се 
илюстрира максимално анализа, но някои от снимките са определено излишни, тъй 
като са лишени от информативност (например: тревната площ на обр. 127, която е 
описана като част от трасето на Източния презродопски римски път в местността 
„Сеитов камък“, което по никакъв начин не би могло да бъде разбрано). Заключе-
нието е твърде кратко и за съжаление не е предложено обобщение на проблемати-
ката, а по-скоро са констатирани постиженията в написването на книгата. 

В заключение бих отбелязал, че рецензираният труд е първи опит да се обо-
бщи проблематиката на римските пътища в българските земи, с труд и познание, 
ясен изказ и добре структуриран текст, авторът е постигнал задачата да очертае 
картата на римската пътна мрежа, добра основа за изследване на административно-
то устройство, на икономическия потенциал и културните промени в тракийските 
провинции на Римската империя. А това е основанието ми да гласувам положител-
но за присъждане на академичната длъжност „ доцент“ . 
 
21 януари, 2011 г. 


