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ЦОНЯ ДРАЖЕВА  
(1954 – 2013)

На 5 юни 2013 г. след дълго 
боледуване ни напусна колегата 
Цоня Дражева, участник в симпо- 
зиума Ниш и Византия, директор 
на Регионалния исторически музей 
в гр. Бургас, България. В периода 
1999 - 2000 г. Цоня е директор на 
Центъра за музеи, галерии и 
изобразителни изкуства към Мини- 
стерството на културата на Репу- 
блика България.

On the fifth of June 2013 after 
a long illness our colleague Tsonya 
Drazheva passed away. She was a di-
rector of the regional historical mu-
seum in the city of Burgas, Bulgaria. 
During the period in 1999 - 2000, 
Tsonya was a director of the center of 
museums, galleries and fine arts for 
the Ministry of culture of the Republic 
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Възпитаник на Софийския Ун- 
иверситет „Св. Климент Охридски“, 
Цоня бе истински професионалист, 
който до последния момент работи 
в името на науката. Дългогодишен 
радетел и пазител на културното 
наследство на Бургаския регион, 
под нейното вещо ръководство бяха 
разкрити, запазени и обнародвани за 
поколенията редица важни и древни 
обекти – античен и средновековен 
град Деултум - Дебелт; Голое, Ма- 
ркели, Созопол, о. Св. Иван, Аква 
Калиде, Беглик Таш, Форос и др. 
Своите научни открития тя направи 
достояние в българската научна 
литература и пред колегията от 
участници в няколко симпозиума 
„Ниш и Византия“. Цоня Дражева 
е автор на над 30 научни статии, 
доклади и съобщения, публикувани 
на страниците на специализирани 
издания в България и чужбина. 
Нейният тесен интерес беше със- 
редоточен в църковната архите- 
ктура през Късната античност и 
Средновековието, както и в изсле- 
дването на сграфито - керамиката 
през ХІ - ХV. Автор е и на над 
100 научно - популярни статии в 
списания и вестници.

Поредното доказателство за 
многобройните й заслуги в профе- 
сията бяха оценени по достойнство, 
като през 2012 г. нашата колега 
Цоня Дражева бе обявена „Археолог 
на годината“. Това почетно звание 
Цоня Дражева получи за разкопките 
в комплекса „Аква Калиде” в Бу- 
ргаски минерални бани, на които 
работи до последно.

Живя достойно и угасна ск- 
ромно. Един изключително честен 
и изпълнен с любов към живота и 
хората човек.

Сбогом Цоня!
др Светла Петрова

of Bulgaria. Tsonya Drazheva was a 
longtime participant in the symposium 
Nish and Byzantium. 

Graduated from Sofia Unive- 
rsity “St. Kliment Ohridski”, Tsonya 
Drazheva was a true professional, 
who worked till the last moment in 
the name of science. A longtime sup-
porter and guardian of the cultural 
heritage of the Burgas region, under 
her expert guidance were discovered, 
preserved and published for the gen-
erations many important and ancient 
objects – ancient and medieval city 
of Deultum - Debelt, Goloe, Markeli, 
Sozopol, St. John Island, Aqua Kalide, 
Beglic Tash, Foros and others. Her sci-
entific discoveries she made available 
in the Bulgarian scientific literature 
and in front of the colleagues in sever-
al symposiums “Nish and Byzantium”. 
Tsonya Drazheva is the author of 
over 30 scientific articles, report and 
messages, published on the pages of 
specialized editions in Bulgaria and 
abroad. Her interests were focused in 
church architecture in late antiquity 
and the middle-ages, also in research-
ing sgrafitto ceramics in XI-XV cen-
tury. She is also the author of over 100 
popular science articles in magazines 
and newspapers. 

Another proof of her numerous 
achievements in the profession were 
evaluated on merit, in 2012 our for-
mer colleague Tsonya Drazheva was 
declared “Archeologist of the year”. 
This honorary title Tsonya Drazheva 
received for excavating the complex 
“Aqua Kalide” in the Burgas mineral 
baths, on which she worked till the end.

She lived with dignity and died 
modestly. She was an extremely hon-
est person, filled with love for life and 
people.

Farewell Tsonya!
Svetla Petrova, PhD


