
С Т А Н О В И Щ Е 

от доц. Д-р Красимир Стоилов (преподавател в катедра „Етнология“ при 
ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“)  

по конкурс за заемане на академична длъжност „доцент“ (професионално 
направление 3.1. Социология, антропология и науки за културата/

Етномузеология), обявен в ДВ бр. 82/03.10.2014 г. за нуждите на катедра 
„Етнология“ при ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“ – 

с единствен кандидат Мирелла Стефанова Дечева (род. 26.11.1958 г.) 

     Данни за кандидата 

     М. Дечева е утвърден специалист и авторитетен учен – доктор по 
история (1989); доцент (2003). В периода 1989-2003 г. е научен сътрудник 
(ІІ-І ст.) в Етнографския институт с музей при БАН. През 2009-2010 г. е 
зам. директор и гл. уредник на Националния етнографски музей. От 2011 г. 
е гл. експерт „Етнография“ в ОКИ  „Музей за история на София“; през с.г. 
става секретар на УС на ИКОМ – България.  

   Педагогическа дейност 

   Като хоноруван преподавател във ВУЗ доц. д-р М. Дечева чете лекционии 
курсове в няколко български университета: в СУ „Св. Климент Охридски 
(ИФ, спец. „Етнология“) – от 2003 г. Етномузеология (30 ч.л. в 
бакалавърска степен) и Професионално изкуство (45 ч.л. в магистърска 
програма); 2003-2010 във ФФ на СУ, спец. „Мениджмънт на културното 
наследство“ – Българска традиционна култура и народно изкуство (45 ч.л. 
в магистърска програма); в ПУ „П. Хилендарски“ от 2005 до 2009 г. – 
Етнология на пластичните изкуства (30 ч.л. в бакалавърска степен); във 
ВПИ „Н. Рилски“ - Благоевград, спец. „Филология и етнология“  от 
1995 до 1998 г. – Етнография на България (30 ч.л. в бакалавърска степен); и 
в НБУ, департамент „Културен туризъм“ от 1996 до 1999 г. – 
Традиционни занаяти (30 ч.л.). В работата си като преподавател доц. 
Дечева е научен ръководител на курсови работи, дипломни тези и 
студентски практики.Има и един докторант. Мога да кажа, че извън 
преките ѝ задължения на учен и музеен работник, доц. М. Дечева е търсен 
и уважаван университетски преподавател, притежаващ изцяло нужните за 
ВУЗ педагогическа подготовка и опит. 



     Научноизследователска работа 

     Научните интереси на доц. М Дечева очертават широк тематичен кръг, 
засягащ много проблеми от предметните зони на: Етномузеологията, 
Българската народната култура и народното изкуство (особено, народното 
облекло), Етнологията на съвременността, Етнокултурата на 
малцинствените групи. В тези области на познанието са и основните 
публикации на кандидата. В конкурса участва с 9 книги и албуми, 10 
студии и над 30 статии. Заедно с отделно представените тематико-
експозиционни планове, всички публикации на кандидата са в областта на 
обявения конкурс. Обединява ги тяхната прецизност, новаторство и ясна 
методология. 

     В тази връзка следва да откроя нейните научни приноси, които са най-
вече в изследването на: Българското везбено изкуство, интерпретирано в 
социален и мирогледен план; Поведението на българката в традиционното 
общество; Дискретното облекло като белег на модерността; Етноложки 
аспекти на миграциите в съвременното общество; Българската морска 
култура; и др. 

   Не са малко и приносите с приложен характер. Сред тях се откроява: 
самостоятелното разработване (и в екип) на тематико-експозиционните 
планове на 15 временни етнографски изложби, представени в България, 
Австрия, Белгия, Унгария и др.; участие в разработването на плана за 
постоянна експозиция на музея за история на София; участие в 4 
международни проекта с етноложка насоченост; и не на последно място са 
приносите на кандидата в документирането, съхраняването, 
социализацията и популяризирането на културните ценности. Представяне 
на музея като образователна институция и културно средище. Следва да 
подчертая, че всички научни приноси на доц. М. Дечева намират място и в 
нейната дългогодишна преподавателска  работа. Особено полезен  в тази 
сфера е нейният опит в провеждането на теренни етнографски изследвания 
и лично събраният (и систематизиран) масив от теренни етнографски 
материали. 

   В заключение трябва да кажа, че представената от доц. д-р Мирелла 
Стефанова Дечева документация отговаря изцяло както на условията на 
обявения конкурс, така също на изискванията на Закона за развитието на 
академичния състав и Правилника на СУ за неговото прилагане. Ето защо 
считам, че доц. Дечева може да заеме академичната длъжност „доцент“ в 



катедра „Етнология“ при ИФ на СУ „Св. Климент Охридски“. Призовавам 
за положителен вот и уважаемото научно жури. 

    

20.12.2014 г.                                                     доц. д-р Касимир Стоилов 

С о ф и я                                                                          (п) 


