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С удоволствие прочетох дисертационния труд на доц. 
Папучиев. Очакванията ми бяха високи и трябва да кажа, че 
бяха удовлетворени във висша степен. Разбира се, в това 
становище не мога да навляза по-дълбоко в разгърнатата от 
автора  мащабна  картина  на,  най-общо  казано, 
преобразяването на българската традиционна култура през 
модерната епоха, обхващаща времето от освобождението до 
ден  днешен.  Нека  кажа  само,  че  работата  с  нейната 
въвеждаща  теоретична  и  три  основни  глави  е  много 
амбициозен  опит  да  се  обхване  историята  на  пазарните 
употреби  на  културата  (някои  артефакти)  във  връзка  с 
изграждането  на  националната  държава  и  първия 
капитализъм,  през  епохата  на  социализма,  до  новата 
пазарност  след  1989  г.  При  това  «икокомиката  на 
традицията»  е  поставена  във  връзка  с  изграждането  на 
групови идентичности – национални и на малки общности. 
По-надолу  ще  си  позволя  някои  коментарии  относно 
достойнствата на труда.

На  първо  място,  самата  проблематика  на 
икономическата антропология и в частност антропологията 
на вещта у нас почти не е разработвана. Разбира се, става 
дума не за какви да е вещи и продукти, а за художествени 
предмети, свързани с културното наследство и претендиращи 
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за  някакъв  вид  автентичност.  От  множеството  засегнати 
пробеми за мене от особен интерес бяха: извисяването на 
художествените  занаяти  през  30-те  години,  масовия 
туризъм,  художествената  самодейност  и  художествените 
занаяти при социализма, но те са само част от многото. 
Проблемите  са  третирани  през  призмата  на  значими  общи 
хипотези, касаещи употребите на сегменти от традиционната 
култура, съответно  трансформирани, в  модерността и  във 
връзка с изграждането на нацията (национален стил и пр.). 
Друга хипотеза се отнася до новите комерсиални употреби 
на традицията в посткомунистическата епоха в условия на 
икономическа  несигурност  и  разграждане  на  големите 
национални разкази, когато вещите стават значими за малки 
«заедности»  (както  ги  нарича  автора),  и  пр.  На  второ 
място  бих  искал  да  изтъкна  умелото  съчетаване  на 
теоретичен апарат (всъщност, няколко различни теории) и 
предметни  области.  Трето,  съчетаването  на  разнообразни 
техники и методи като работа с архиви, статистики, закони 
и  публикувани  вторични  материали,  както  и  интервюта. 
Последните са живи и сполучливо коментирани. Най-сетне и 
не на последно място, трудът се отличава с високи стилови 
достойнства и се чете лесно и увлекателно.

По-нататък  трябва  да  отбележа,  че  доц.  Папучиев 
притежава  високи  образователни  и  научни  квалификации, 
някои  от  които  придобити  в  чужбина.  Прави  впечатление 
магистратурата  от  университета  Лунд  в  Швеция,  като 
особено  полезно  е  било  преподаването  в  университета  в 
Люблин, Полша. В негов кредит са и няколко специализации, 
предимно в Полша. Извън това кандидатът има значителен 
преподавателски опит в два български университета – освен 
Софийския,  също  в  Благоевградския,  като  е  водил 
впечатляващ набор от курсове, при това разнообразни по 
тематика.  Бил  е  ръководител  на  редица  проекти,  което 
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атестира  не  само  изследователски,  а  и  мениджерски 
качества. Същото се засвидетелства и от ръководството на 
Антропологическия  дискусионен  клуб  във  Факултета  по 
славянски  филологии.  Участието  в  конференции  се 
подразбира и би правило впечатление само ако отсъства, но 
в случая не е така.

Когато става дума за присъждане на научна степен, от 
първостепенна важност са публикациите. Освен коментирания 
по-горе  труд,  доц.  Папучиев  има  две  самостоятелни 
монографии и няколко редакторства, както и над двадесет 
студии  и  статии.  Това  е  една  впечатляваща  научна 
продукция, която логично води към научно израстване.

Личното ми познанство с кандидата, макар и бегло и 
неформално,  остави  у  мен  отлични  впечатления.  Особено 
импонира неговата колегиалност, голяма информираност и не 
на последно място и в по-частен план - чувство за хумор.

Като сумирам казаното по-горе, с пълна увереност в 
научно-изследователските и други качествата на кандидата 
предлагам  на  уважаемата  комисия  да  присъди  на  доц. 
Папучиев научната степен доктор на науките.

Проф. Румен Даскалов, д.н. 10. 03. 2016
Нов Български Университет
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