Информация за финансиран проект
Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.
Основна научна област или обществен приоритет:
Хуманитарни науки. Културноисторическо наследство
Входящ № на проект:
Н-30/11 от 04.09.2018 г. (договор № КП-06-Н 30/7 от 13.12.2018 г.)
Заглавие на проекта:
ИНТЕРАКТИВНА КУЛИНАРНА КАРТА НА БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА ТЕРИТОРИЯ
Базова организация:
Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН
Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Доц. д-р Ана Кочева
Общ размер на отпуснатото финансиране:
119 908,76 лв.
Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите
Организация
Институт за български език „Л. Андрейчин – БАН
Сума: 119 908,76 лв.
Организация:
Сума:
Организация:
Сума:
Организация:
Сума:
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Резюме на проекта:
През последните няколко години храната и храненето, като своеобразно отражение
на националната култура и маркер за национална идентичност, са обект на най-различни
културни интерпретации. В този смисъл представеният интердисциплинарен проект
„ИНТЕРАКТИВНА КУЛИНАРНА КАРТА НА БЪЛГАРСКАТА ЕЗИКОВА ТЕРИТОРИЯ” е особено
актуален и значим, тъй като е свързан с идеята комплексно да бъде събрана, изследвана и
картографирана българската кулинарна лексика. Една от целите е същевременно да се
направи и проучване на опита и културния обмен в областта на храненето, т.е. изследване
на еволюцията в традиционната народна култура.
От 5-6 години у нас се говори за изработването на кулинарна карта на България,
като идеята е дискутирана от представители на различни държавни институции във връзка
с европейския проект на Държавната агенция по туризма „Проучване на кулинарното
наследство и традиции на България и обособяване на кулинарни райони”. Започнатата
инициатива обаче спира до успешния проект за мащабно кулинарно изследване на област
Ловеч, чиито резултати са публикувани в печатното издание „Стара народна кухня –
Ловешки регион”, пилотен проект, разработен от Евро-Ток България и реализиран с
подкрепата на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.
Настоящият нов проект е оригинално научно изследване по своя предмет, цели,
задачи и методология. Крайният продукт от проекта – изработването на интерактивна
кулинарна карта на българската езикова територия – е с висока културна стойност. Той
ще бъде принос за българската диалектология и лингвогеография и ще намери
приложение в различни сфери на обществения живот (образованието, туризма, сферата
на услугите, рекламата и т. н.). Едно такова кулинарно райониране в лингвистичен аспект
би допринесло много за изследване не само на българската кулинарна терминология, на
българския език и неговите диалекти, но и за възстановяване на производството на
автентични български ястия и напитки и за утвърждаване на марката България като
туристически продукт. Неговата популяризация ще предизвика огромен интерес сред
обществото, което се вълнува както от различните проявления на националната кухня,
така и от разпространението на българския език и диалекти във и извън държавните
граници.
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Членове на научния колектив
Организации/участници1
Базова организация:

Бележка2

Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ – БАН

Ръководител на научния колектив
Доц. д-р Ана Кочева
Участници:
1. Проф. д-р Славка Керемидчиева
2. Гл. ас. д-р Маргарита Котева

ПД

3. Ализа Халил

ДО

Партньорска организация:
Участници:
Партньорска организация:
Участници:
Партньорска организация:
Участници:

Общ брои млад учен (МУ) …………2…..
Общ брои постдокторант (ПД) ……1………..
Общ брои докторанти (ДО) ………1……..
Общ брои студенти (СТ) ……………..

1

Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник
Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или
студенти (СТ), пенсионер (ПН) или учен от чужбина (УЧ) и съответната бройка.
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