
За броя 

 

Статиите в настоящия брой на списание „Терени“ представят изследвания на 

утвърдени учени, на изследователи в началото на тяхната кариера, както и доклади от 

поредния форум за студентски и докторантски четения, организиран от Катедра Етнология 

на Софийски университет „Св. Кл. Охридски“. Щастливи сме, че не допуснахме 

пандемията от COVID 19 да прекъсне десетилетната ни традиция и успяхме да проведем 

конференцията през есента на 2020 г. Благодарим на всички участници (в залата и онлайн) 

за ентусиазма и подкрепата на старанието ни за организиране на регулярни срещи и 

обмяна на идеи, опит и бъдещи възможности за сътрудничество на младите научни 

специалисти в областта на етнологията, антропологията, фолклористиката и историята от 

цялата страна. Приносно на тези срещи е и включването на утвърдени учени, с 

дългогодишен опит, който да споделят с бъдещите изследователи. Благодарим на доц. д-р 

Ива Кюркчиева (ИЕФЕМ-БАН), че представи част от работата си в областта на 

етнологията на спорта – едно типично интердисциплинарно поле, в което съвременната 

етнология намира своето място и което е показателно за разнообразието от теми, 

привличащи научен интерес днес.  

Такова разнообразие демонстрират и следващите страници. Статията на доц. 

Кюркчиева, представяща изворовите материали, методите на теренна работа и на 

изследване в етнологията на спорта, проследени през призмата на няколко проблемни 

кръга. Изследователските техники, които тя показва в детайл, са продукт на дългогодишни 

търсения и несъмнено ще бъдат полезни и на млади учени. Текстът на докторант Любомир 

Кюмюрджиев за специфичния интерес на европейците към коренните американци, довел 

до появата и функционирането и на „индиански“ организации в Европа, е новаторски в 

няколко отношения. Първо по отношение на проблематиката - проследени са историите на 

някои от тези организации, както и различни параметри на тяхното възникване, дейности и 

взаимоотношения – вътре в самите дружества, помежду им, с външната общественост и 

т.н. Второ, по отношение на подхода – става дума за изследовател, с десетилетия участвал 

активно в описваните и анализирани от него процеси. Следва работата на Илиана 

Страхилова, запознаваща ни с развитието и професионализирането на татуирането в 

България чрез интересен съпоставителен анализ с традиционните занаяти, тяхната 

йерархия и механизмите на израстване от чирак до майстор. В статията на Васил 

Балтаджиев е направен преглед на основните подходи в изследванията на пола, които са 

популярни в съвременната българска академична общност, с фокус върху занимаващите се 

с мъжествеността, както и кратко представяне на една от водещите теории в областта – 

концепцията на Конел за типовете мъжественост, с акцент върху хегемонната 

мъжественост. И тримата автори са докторанти на катедра Етнология на Софийски 

университет „Св. Кл. Охридски“, и тримата демонстрират в работите си умения както да 

събират теренни данни, така и да боравят със съвременни теоретични инструменти. 

Новото е оригиналните теми и обекти на изследване, новите полета за научно търсене, 

останали пренебрегнати или незабелязани от предишни автори. Последна, но не по 

значение, предлагаме статията на Октай Алиев, студент от специалност „История“ на 

Софийския университет. Неговият текст е част от бъдещо цялостно проучване на гр. 



Ветово, с център на интерес татарското му население, съчетаващо исторически преглед, 

краеведски описания и етнографско изследване. Авторът едновременно е и вътрешен за 

изследваната от него общност, и демонстрира професионална дисциплина и критична 

дистанция, характерни за едно академично изследване, а подобни примери не са често 

срещани и в българската, и в световната практика. 

Заради това ние с гордост представяме статиите в настоящия брой на сп. „Терени“ 

на уважаемите читатели.  

От съставителя 
 


