
Царят-Жрец, Дионис и виното 
 

Представя уникална реконструкция на Дионисиев и Царски ритуал с дегустация на 

вино в сребърни съдове – реплики от тракийски съкровища  
 

                      

 

 

Дейности: 

-   екскурзоводска беседа с продължителност 12 минути; 

- артистична демонстрация на тракийски орфически и дионисиев ритуал с 

продължителност 40 минути; 

- дегустации на вино в тракийски съдове, хляб и тракийска храна с 

продължителност 30 минути. 

Обща продължителност на продукта:  

1 час и 22 минути. 

Място на провеждане 

Територията на община Враца, град Враца и град Мездра. 

В реална среда на археологически обект от античната епоха Божите мостове или 

Калето в град Мездра отстоящи на 15 км северно и източно от град Враца за периода от 

април до октомври.  

Останалите месеци от годината в зала в Регионален исторически музей – Враца. 
По договаряне артистичната демонстрация може да се представи в други региони 

на страната. 

 

 

 

 



 

Хляб от Бога 
 

Представя експериментален добив на еднозърнест лимец с праисторически технологии 

и дегустации на получения хляб. 

 

 
 

 

ХЛЯБЪТ И ОБРЕДИТЕ ОТ НЕОЛИТА (VII-VI хил.Пp.Хр) 

Дейности: 

- екскурзоводска беседа с продължителност 12 минути; 

- артистична демонстрация на земеделски ритуал от неолита с продължителност 

25 минути; 

- експериментален добив на брашно от еднозърнест лимец с праисторически 

технологии (ръчно смилане на лимеца в каменна мелница) и изпичане на получения 

хляб върху каменни плочи на жарава с продължителност 1 час и 15 минути; 

- дегустации с продължителност 20 минути. 

Обща продължителност на продукта:  

2 часа и 12 минути. 

Място на провеждане:  

Територията на община Враца и град Враца. 

В реална среда на археологически обект от ранната новокаменна епоха Оходен-

Валога отстоящ на 25 км северно от град Враца за периода от април до октомври.  

Останалите месеци от годината в зала в Регионален исторически музей – Враца. 

По договаряне артистичната демонстрация може да се представи в други региони 

на страната. 

 



 

Светилище на Слънцето 
 

Представя митологичната система на ранните земеделци 

VІІ хил.пр.Хр. и нейното отражение в по късните обреди на траките 

 

 

 

Дейности: 

- ескурзоводска беседа с продължителност 10 минути; 

- артистичната реконструкция представяща идейно-митологичната система на ранните 

земеделци от VII хил.пр.Хр.и нейното отражение в по-късните обреди на Траките. Чрез 

реплики на нови, археологически реално открити артефакти са показани символи и 

обредни действия свързани с култа към Богинята-Майка и Бога-Слънце. 

Митологичният изказ от неолита е смесена система, включваща действия за 

осигуряване на плодородие, изображения, символи, знаци и смислово значими форми 

на художествено-образния език, осмислящи преходите между смъртта и живота и 

кръговрата на природата - продължителност 35 минути. 

-   дегустации на хляб от лимец и вина в реплики от тракийски съкровища с 

продължителност 30 мин. 

Обща продължителност на продукта: 1 час и 15 минути 

Място на провеждане: Територията на община Враца и град Враца.  

В реална среда на археологически обект от ранната новокаменна епоха Оходен-

Валога отстоящ на 25 км северно от град Враца за периода от април до октомври.  

Останалите месеци от годината в зала в Регионален исторически музей – Враца. 

По договаряне артистичната демонстрация може да се представи в други региони 

на страната. 


