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 На конкурса за доцент, обявен от Археологически музей–Хисаря, се 

явява един кандидат д-р Митко Костадинов Маджаров. Той е участник в 

множество археологически експедиции и разкопки не само на обекти от 

римската епоха, но и на важни паметници на тракийската култура. С 

голямо значение са проучванията му в римския и късноантичен град 

Диоклецианопол, където систематично разкрива останките от 

укрепителната система и вътрешното застрояване. И през римската епоха, 

както и сега, градът е курортен център за балнеолечение, за което 

свидетелстват огромните терми, изследвани от колегата. Най-големият му 

принос обаче е установяването на пътната мрежа от римската епоха, на 

която е посветен и неговия хабилитационен труд. 

 Книгата на М. Маджаров „Римски пътища в България”  е синтез на 

дългогодишно научно дирене. В нея е обобщено сегашното състояние на 

познанията върху пътната мрежа. Най-голямата заслуга на автора обаче е 

личното обхождане на трасетата. Като започва с пътя Ескус-Филипопол, 

той изгражда своя система за проследяване на пътищата чрез теренни 

обхождания и сондажи. Методът да се съчетаят данните от старите карти и 

от писмените извори с прякото наблюдение на терена дава положителни 

резултати.   

 В книгата е направена класификация на пътищата на първостепенни 

и второстепенни като М. Маджаров се аргументира, че това е най-ясната 

схема за разделянето им. Може би не всеки ще се съгласи с това, но е факт, 

че по този начин пътната мрежа в българските земи се очертава ясно и се 

обозначават приоритетните посоки за комуникация на провинциите Мизия 

и Тракия със света.   

 Съпоставянето на епиграфските паметници показва няколко етапа на 

строителство и преустрояване на пътищата и съответно на пътните 
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станции. Обикновено те са свързани с периоди на подем в икономиката и 

строителството в Римската империя.  

 При проследяването на пътищата авторът използва всички налични 

данни, публикации и стари карти, за да очертае възможно най-точно 

трасето на всеки един от тях. Именно в събирането на цялата известна до 

момента информация виждам един от главните приноси на труда. Разбира 

се, не искам да омаловажавам и постиженията му при изследването на 

конкретни трасета. Така както пътят Ескус-Филипопол е проучен от него 

със съответните разкопки и обхождания, така са проследени и пътищата в 

Родопите. Това е следващият голям принос на автора.  

 В някои случаи може да се има забележки или несъгласие по 

отношение на съществуването на някои трасета или по отношение на 

техния пробег, но като цяло смятам, че книгата на М. Маджаров е едно 

постижение, което синтезира известното до момента по въпросите за 

римското пътно строителство в провинциите Мизия и Тракия. 

Като имам предвид изброените по-горе приноси, както и 

всеотдайната му работа в проучването на Диоклецианопол и околностите 

му, с вътрешна убеденост предлагам на д-р Митко Маджаров да се 

присъди научното звание „доцент”. 
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