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ПЛОВДИВ – ЗНАЦИТЕ НА НАСЛЕДЕНОТО МИНАЛО
КЛЮЧОВ ВЪПРОС: Как следите от миналото, оставени от различни цивилизации,
се превръщат в културно наследство днес?
Док. 1. Два града с много имена
Хронология
Пловдив
ср. на ІІ хил. пр.Хр.

Име на селището
София

Пловдив
Евмолпия

Произход на името

София

Пловдив
тракийско название
.................................

Филипополис
342 г. пр.Хр.

София

Пулпудева

тракийски вариант
на Филипополис

46 г.

Тримонциум

................................

VІ–VІІ в.

Пълдин,
Плъвдив

.................................

..................

Филибе

Задача 1:
А) Посочете точките върху картата, където трябва да се нанесат имената на селищата
Адрианопол, Филипопол, Сердика, Найсос (Ниш).
Б) Попълнете в тетрадката си липсващата информация за Пловдив и за София.
В) Формулирайте общи характеристики в историческото развитие на Пловдив и на София.

гра дът
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Док. 2. Римски пътища на Балканския полуостров І–ІІІ в.

9191
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Док. 3. План на Рим
Легенда:
1. Форум
2. Колизеум
3. Големият цирк
4. Дворец на Константин
5. Дворец на Траян
6. Терми на Траян
7. Терми на Каракала
8. Преториански лагер

Док. 4. План на Тримонциум
Легенда:

9292

Задача 2:
А) Сравнете плана на Рим с този на Тримонциум по следните показатели: укрепителна () и
водоснабдителна () система, обществени сгради (), културни центрове () и храмове
(), като ги обозначите със съответните символи.
Б) По примера на Пловдив формулирайте определение за политиката на романизация, провеждана от Римската империя в нейните провинции.

Задача 3:
А) Въз основа на сведенията от Док. 3–5 направете маршрут на обитател на сградата Ейрене за един делничен и един празничен ден.
Б) Открийте символа в мозайката (Док. 5Д).
В) Определете религията, с която е свързан.
Г) Посочете в празното място (Док. 5Д) името на храма.
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Гра дът

1. Форум
2. Одеон
3. Стадион
4. Театър
5. Жилищна сграда Ейрене
6. Епископска базилика
7. Акведукт
8. Терми
9. Част от крепостна стена

25

Док. 5. Културно наследство от Римската епоха
А. Римски театър

Б. Одеон

Строен ІІ в., имп. Улпий Траян. Събирал 6 хил.
зрители. Разполагал с 28 реда мраморни седалки
и красиво оформена триетажна сцена.

Строен ІІ в. в северната част на форума.
Място за заседания на градския съвет
(Койнон тракон) и малък театър за елита.

В. Стадион

Г. Къща Ейрене

Строен ІІ в., имп. Марк Аврелий.
Събирал 30 хил. зрители. Провеждали са се
атлетически състезания по подобие
на Олимпийските игри и гладиаторски битки.

„От средствата (подарени)
благодарение предвидливостта
на Елиос (т.нар. Исаак), направи
украсата.“

„От средствата (предоставени)
благодарение предвидливостта
Космиан, т.нар. Йосиф, украси
(синагогата) благослов на всички.“

Мозаична украса с посветителни надписи
от филипополски храм по времето на император
Александър Север (222–235).
Императорът демонстрирал религиозна търпимост и
дори симпатизирал на християнството.

гра дът
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Д.

Мозайка от жилищна сграда на тракийски аристократ
III–IV в. В мозаечната украса има и изображение на
жена, подписано с името Ейрене (гр. Мир).

9393
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Док. 6. Пловдив след османското завоевание
През 1364 г. Пловдив е завладян от османците.
Престанал да е важна крепост. Укрепленията му били разрушени.
Постепенно се развил като оживен икономически център, град на търговци и занаятчии.
С масовото строителство на обществени сгради – джамии, странноприемници, ханове, бани,
напълно променил архитектурния си облик. За застрояването на новите сгради били използвани
каменни блокове от крепостните стени и античните постройки.
Филибе се превърнал в типичен ориенталски град, в който имало 55 джамии.

Док. 7. Джумая джамия
Главният мюсюлмански храм в
Пловдив. Издигнат е по времето
на султан Мурад II (1421–1451) на
мястото на разрушена от завоевателите катедрална църква на
името на Света Петка (Параскева) Търновска.

Док. 8. Имаре джамия

Гра дът

Док. 9. Погледът на пътешественика

9494

Филипополис, Филипопол у българите, Филибе у турците, е един от най-цветущите
градове на Турция. Разположен между Константинопол и Белград, между Солун и Букурещ, между Драч и Адрианопол – той има една значителна транзитна търговия. Неговите жители, които се занимават с индустрия – гърци, арменци и евреи, са развили
една външна и банкова търговия, която поставя Филипопол на едно от първите места сред търговските градове в Турция. […] Той наброява около 100 000 жители – смесица от българи, гърци, мюсюлмани... арменци и евреи...
Ами Буе (ХІХ в.) – френски учен и пътешественик

Задача 4:
А) Открийте промени в градския облик след османското завладяване (Док. 6–9).
Б) Дискутирайте кое преобладава – приемствеността или прекъснатостта между културните знаци от различните епохи, които Пловдив е преживял?

ОБОБЩАВАЩ ВЪПРОС: Кога един архитектурен паметник става културно
наследство?
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Вторият забележителен мюсюлмански храм в
Пловдив. Построен е на южния бряг на река
Марица през 1444–1445 г. от сина на завоевателя на Тракия Лала Шахин, румелийския бейлербей Шехабеддин паша.
Според предание е издигната върху основите
на съществувал по-рано християнски храм.

