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За броя 

Настоящият извънреден брой на списание „Терени“* е резултат от 
международна научна конференция за студентски и докторантски четения, 
организирана от катедра „Етнология” и проведена от 10-ти до 12-ти юни 2016 г. в 
Гьолечица. Този редовно провеждан форум, освен трибуна за интересни доклади, е и 
прекрасна възможност за срещи и контакти на студенти и докторанти от различни 
български и чуждестранни университети, за обсъждане на техните проекти и интереси. 

Често те се превръщат в общи, развива се колегиално сътрудничество и чувство за 

общност, създават се приятелства, раждат се нови идеи.   

На следващите страници са поместени статии на различни теми, някои – по-

традиционни, други – предизвикателно съвременни, всичките интересни, поставящи 
въпроси, демонстриращи знания, усилена работа и желание за развитие.  

Пандемията и наложените във връзка с нея ограничения ни карат все по-ясно 
да осъзнаваме колко ценна е възможността за пряко общуване, предоставяна от 
подобни форуми. Те са полезни за младите учени, като понякога слагат началото на 
дългогодишни интелектуални партньорства. Важни са и за колегите им в средата на 
академичната им кариера и то не само защото могат отново да се докоснат до 
ентусиазма на първите стъпки, а и защото новият поглед на младите учени често 
означава и нови подходи, както и нови теми, останали незабелязани или незаслужено 
подминавани преди. Езикът на докладите, а понякога и на статиите, също биваше 
новаторски и ние имахме възможност да наблюдаваме как пред очите ни се задават 
парадигмите за академично общуване на следващото поколение български учени. 
Лично аз съм благодарна, че имах възможност на присъствам на подобен ключов 
епизод в смяната на академичните поколения и съм оптимист, че предлаганата от тях 
наука е и ще бъде с най-високо качество, темите за изследване далеч не са изчерпани, 
пред настъпващата кохорта учени има широки хоризонти, а върховете – те ще ги 
покорят... 

Затова благодаря на всички колеги за вдъхновението и удовлетворението, 
които предизвикаха на конференцията и се надявам поместените в този брой доклади 
да донесат на четящите ги същите усещания. 

От съставителя 

 

 

* Текстовете, публикувани тук, първоначално бе предвидено да съставляват том 11 от 
поредицата ETHNOLOGIA ACADEMICA. Поради огромната натовареност на издателството на 
Софийския университет „Св. Кл. Охридски“ и прекалено дългото забавяне на изданието, 
екипът на катедра Етнология взе решение да бъдат поместени в настоящия извънреден том 3 на 
сп. „Терени“. Всички текстове, включително встъпителните думи, са във вида, в който са 
предадени за печат през 2017 г. 


