
Римският форум 
Форумът бил главният градски площад и център на обществения и религиозен живот във всички римски градове. 
Форумът в Рим бил разположен в подножието на Капитолийския хълм. Той бил душата на града, където можело да 
срещнеш всякакви хора — от престъпници и дребни мошеници до политици и търговци. Там се намирали най-важните 
храмове и обществени сгради в града. Археологическите останки от форума, които се виждат на снимката, 
продължават да ни носят полезна информация за Древен Рим и до днес. 
Разгледай възтановката на форума в Рим така, както е изглеждал през 300 г. Научи повече за сградите 
и тяхното значение. 

 
 Храм на Юпитер Всеблаг Всемогъщ  - Религиозният център на Рим бил храмът на Юпитер Всеблаг Всемогъщ на 

Капитолийския хълм. Той бил построен на мястото на древно етруско светилище. Вътре имало статуя на седящия 
бог с мълния в дясната ръка и скиптър в лявата. На покрива имало глинена колесница, теглена от четири коня, с 
триумфиращия Юпитер в нея. Въпреки огромните си размери, с времето храмът бил изпълнен с толкова много 
дарове, че през 181 г. пр. Хр. се наложило да извадят част от тях. 

 Държавният архив - В държавния архив (табуларий) в Рим се съхранявали постановления и други държавни актове. 
В Рим съществували и други архиви, а имало архиви и в отделните градове на империята. Императорът също имал 
свой отделен архив. 

 Храм на Юнона Монета - Освен храмът на Юпитер, на Капитолия се намирал и храмът на Юнона Монета. Думата 
„монета“ има латински произход и идва от прозвището на богиня Юнона. През 268 г. пр. Хр. в пристройката на 
храма била разположена монетарница за сечене на сребърни монети. Първоначално хората започнали да наричат 
работилницата за монети „дворът на Монета“ или „монетен двор“, а после директно прехвърляли прозвището на 
богинята и върху самите метални късчета, които започнали да се наричат „монети“. 

 Храмът на Кастор и Полукс - Храмът на близнаците Кастор и Полукс, синове на бог Юпитер, е един от най-старите 
храмове на Римския форум. Там се съхранявали мерките, теглилките и държавното съкровище. До наши дни са 
оцелели само три колони от храма, наричани „три сестри“. 

 Храмът на Веста - За разлика от останалите храмове, храмът на Веста (богинята на домашното огнище) бил кръгъл. 
В него горял вечен огън, поддържан от високоуважавани жрици, наричани весталки.  

 Сградата на Сената - Тук се намирало мястото за събиране на народното събрание (комициум), ораторската 
трибуна и сградата, където заседавал Сенатът (курия). Сградата е много добре запазена до днес, тъй като по-късно 
била използвана като християнска църква. Много хора мислят, че на стълбите пред Сената бил убит Юлий Цезар, но 
в действителност това се случило в театъра на град Помпей. 



 


