
Информация за изпълнение на етап на проект

Наименование на конкурса: 
Конкурс за финансиране на научни изследвания – 2017 г.
Основна научна област:
Хуманитани науки
№ на договор:
ДН 20-10
Начална и крайна дата на проекта:
2017-2020
Заглавие на проекта:
КОНСТРУИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЧУЖБИНА: 

ТРАНСГРАНИЧНИ ПОКЛОННИЧЕСКИ И ВЪЗПОМЕНАТЕЛНИ ПРАКТИКИ
Базова организация:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей - БАН

Партньорски организации:
-

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна
степен, име):
проф. д.изк. Лозанка Пейчева

Общ размер на отпуснатото финансиране за първи етап:
59 850 лв.
Интернет страница на проекта (ако има такава):
bgheritageabroad.com
Научни публикации по проекта:
Gergova, L., V. Voskresenski, Y. Gergova (eds.). 2019. Transborder 
Commemoration Routes and Rituals. Sofia: Paradigma. (под печат).
Aleksandrova, E. 2019. Commemorative Celebrations and Homage in 
Connection with The Ilinden Uprising of 1903. – In:  Gergova, L., V. 
Voskresenski, Y. Gergova (eds.). Transborder Commemoration Routes and 
Rituals. Sofia: Paradigma. (под печат).
Aleksiev, B. 2019. Constructing Your Own Through the Alien: The Bulgarian 
Cultural Heritage in Istanbul. – In:  Gergova, L., V. Voskresenski, Y. Gergova 
(eds.). Transborder Commemoration Routes and Rituals. Sofia: Paradigma. 
(под печат).
Borisova, M. 2019. Constructing Bulgarian Cultural Heritage Abroad: 
Mikulčice (Czech Republic) as a Pilgrimage Center. – In:  Gergova, L., V. 
Voskresenski, Y. Gergova (eds.). Transborder Commemoration Routes and 
Rituals. Sofia: Paradigma. (под печат).
Gergova, L., Y. Gergova. 2019. Official and Informal Commemoration 
Routes Towards Sts Cyril and Methodius’ Heritage. – In:  Gergova, L., V. 
Voskresenski, Y. Gergova (eds.). Transborder Commemoration Routes and 
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Rituals. Sofia: Paradigma. (под печат).
Matanova, T. 2019. Journeys to Mount Athos – Motives and Bulgarian Places
of Worship. – In:  Gergova, L., V. Voskresenski, Y. Gergova (eds.). Transborder 
Commemoration Routes and Rituals. Sofia: Paradigma. (под печат).

Peycheva, L. 2019. Concert Practices of Bulgarian Cultural Heritage’s 
Presentation Abroad (the Case of Iliya Lukov. – In:  Gergova, L., V. 
Voskresenski, Y. Gergova (eds.). Transborder Commemoration Routes and 
Rituals. Sofia: Paradigma. (под печат).
Voskresenski, V. 2019. Collective Transborder Commemorations and 
Pilgrimage – The Case of Bulgarian Catholics. – In:  Gergova, L., V. 
Voskresenski, Y. Gergova (eds.). Transborder Commemoration Routes and 
Rituals. Sofia: Paradigma. (под печат).
Vukov, N. 2019. Transborder Commemorations and the Issue of Time 
Distance: The Bulgarian-Turkish Border in the Perspective of Historical 
Temporality. – In:  Gergova, L., V. Voskresenski, Y. Gergova (eds.). Transborder
Commemoration Routes and Rituals. Sofia: Paradigma. (под печат).
Борисова, М., Т. Матанова. 2019. Св.св. Кирил и Методий в Германия 
и Чехия: места на национална памет, поклоннически и възпоменателни 
практики. – В: Памет – наследство – култура (Етноложките 
перспективи). Сборник статии от 12 Царшишманови дни, 5-7 октомври 
2018 г. (под печат).
Гергова, Л. 2019. Граници и политики на културно унаследяване в 
Добруджа. – В: Сборник от Международна научна конференция 
„Българистични четения – Сегед 2019“. Сегед: [-]. (под печат).
Гергова, Я. 2019. Конструиране на национално културно наследство 
зад граница: „българските места“ в Италия. – В: Сборник от 
Международна научна конференция „Българистични четения – Сегед 
2019“. Сегед: [-]. (под печат).
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Описание на очакваните резултати по проекта (до 1 стр. в 
рамките на полето по-долу):
Очакваните резултатия за целия период на проекта са:
1) Свързани с нови знания
- натрупване  на  масив  от  емпирични  материали,  описващи
развитието на изследваните общности и явления, исторически преглед
за изследваните процеси и пространства; 
- достигане  до  теоретични  обобщения,  свързани  с  културното
наследство, конструирано извън границите на нацията държава. 
2) Свързани с развитие на научното пространство
‐ интензифициране  на  националния  и  международния  научен
обмен по проблематиката на проекта; 
‐ ускорен трансфер на знания на различни равнища – обогатяване
на научния капацитет на членовете на екипа и на ИЕФЕМ като цяло;  
‐ утвърждаване на ИЕФЕМ-БАН като център на изследвания на
културното наследство в страната и региона. 
3) Свързани с обществото, основаващи се на научните достижения и
научно-приложната и популяризаторска работа по проекта:
‐ възможност  за  подобряване  на  политиките на
правителствените  учреждения  и  неправителствените  организации,
работещи в сектора; 
‐ създаваното на усещане за значимост у респондентите.
4) Институционално-кариерни резултати: 
‐ включване на екипа и ИЕФЕМ-БАН в мрежа от взаимодействия с
национални и локални институции, НПО и организации на българските
общности в чужбина; 
‐ изследването  по  проекта  ще открие  възможности  за  кариерно
развитие на всички членове на екипа и утвърждаването им както в
националната, така и в европейската академична общност. Участието
на  младите  учени,  постдокторанти  и  докторанти  ще  спомогне  за
разширяване на техния изследователски хоризонт и умения. 

В  работната  програма  за  I етап  са  заложени  следните  конкретни
резултати:

1. База данни с предварителна информация
2. Общодостъпна актуална библиография по темата на проекта
3. Достъп до електронни и традиционни библиотеки на членовете на

екипа
4. Закупена  литература  по  темата  на  проекта  на  разположение в

ИЕФЕМ-БАН
5. Проведени теренни проучвания
6. Архивни единици със свободен достъп
7. Научни доклади и публикации в сборници от научни форуми
8. Сборник от конференция
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9. Уебсайт с материали и новини от работата на екипа и медийни
участия

10. Фейсбук страница
11. Семинари

Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележк
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а2

Базова организация: 
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски 
музей - БАН

Ръководител на научния колектив
Проф. д.изк. Лозанка Георгиева Пейчева, ИЕФЕМ-БАН

Участници:
Доц. д-р Божидар Кирилов Алексиев, ИЕФЕМ-БАН
Доц. д-р Николай Иванов Вуков, ИЕФЕМ-БАН
Доц. д-р Стефан Иванов Дечев, ЮЗУ „Неофит Рилски“
Гл. ас. д-р Лина Максимова Гергова, ИЕФЕМ-БАН
Гл. ас. д-р Мариянка Борисова Жекова, ИЕФЕМ-БАН
Гл. ас. д-р Яна Максимова Гергова, ИЕФЕМ-БАН ПД
Гл. ас. д-р Таня Стоянова Матанова, ИЕФЕМ-БАН МУ, ПД
Валентин Красимиров Воскресенски, ИЕФЕМ-БАН МУ, ДО
Елена Атанасова Александрова, ЮЗУ „Неофит Рилски“ ДО
Партньорска организация:
-

Участници:
-

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на 
всеки участник като включите и участниците, които са работили по проекта не 
през целия период за изпълнение на проекта

2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант 
(ПД), докторанти (ДО) или студенти (СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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Постигнати резултати от изпълнението на проекта и кратък 
анализ на тяхната приложимост (до 1 стр. в рамките на полето 
по-долу)
1. База  данни  с  предварителна  информация:  Проведени

предварителни  проучвания  в  библиографски  масиви  и  интернет  с
резултат база данни с предварителна информация

2. Общодостъпна актуална библиография по темата на проекта: В
сайта на проекта – постоянно бива допълвана.

3. Достъп до електронни и традиционни библиотеки на членовете
на екипа: Изпълнено

4. Закупена литература по темата на проекта на разположение в
ИЕФЕМ-БАН
Закупени и ксерокопирани книги по темата на проекта, достъпни в
ИЕФЕМ-БАН

5. Проведени теренни проучвания
В България: Добруджа  (Добрич,  Ген.  Тошево,  с.  Дъбовик,  Балчик);
селища  с  компактни  католишки  общности  (Плевен,  В.  Търново,
Пловдив,  Раковски);  интервюта  с  представители  на  държавни  и
неправителствени организации (София)
В чужбина: Албания (Берат); Италия (Рим, Челе ди Булгерия); Румъния
(Букурещ);  Северна  Ма-кедония  (Ново  село,  Куманово);  Сърбия
(Босилеград,  Темски  м-р,  Погановски  м-р);  Гърция  (с.  Баница,  с.
Крушово; Кавала); Турция (Одрин, Изт. Тракия); Чехия (Микулчице).

6. Архивни единици със свободен достъп  в Националния център за
нематериално културно наследство: аудио (7 а.е.; ок. 19:25 ч.);  фото
(10 а.е.; 2140 бр.);  видео (3 а.е.; 1:30 ч.);  печатни материали (ок. 30
бр.).

7. Научни доклади и публикации в сборници от научни форуми
1 сборник от научна конференция, включващ и 8 доклада на членове на
екипа
3 публикации – по-подробно вж. горе

8. Сборник от конференция:  Изпълнено – 15 научни статии и научен
предговор

9. Уебсайт с материали и новини от работата на екипа и медийни
участия: Изпълнено (bgheritage.com) – съдържа 20 публикации и карта
на проведените проучвания; 1 медийно участие (Л. Гергова)

10. Фейсбук страница: Изпълнено (facebook.com/ bgheritage)
11. Семинари: Проведени 6 семинара – 1 гостуващ, посветен на Солун, и

5 от членове на екипа, както следва: Румъния (Л. Гергова), Италия (Я.
Гергова), Микулчице (М. Борисова), Босилеград (С. Дечев), Македония
(Л. Пейчева)

Посоки на приложимост:  
Нови знания:  достъпни емпирични и аналитични материали в полза на
всички интересуващи се;
Развитие на научното пространство: комуникиране на резултатите в
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рамките на организираната конференция и чрез издадения сборник, на
престижни  международни  форуми,  интензифизиране  на  научното
обръщение по въпроса и получаване на обратна връзка в рамките на ЕНП;
Обществена приложимост: аналитичните резултати са добра основа за
разработване  на  политики  в  областта  на  националното  културно
наследство в чужбина от страна на правителствени и неправителствени
организации;
Кариерно  израстване:  възможности  за  израстване  на  членовете  на
екипа; докторантът Е. Александрова защити дисертация, в която включи
материали от проведените по проекта теренни проучвания.
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