
                                                    С Т А Н О В И Щ Е 

 

от доц. д-р Красимир Стоилов Стоилов (преподавател в катедра “Етнология” при ИФ 

на Софийския университет “Св. Климент Охридски) за придобиване на 

образователната и научната степен “доктор” по професионално направление с шифър 

3.1. Социология, антропология и науки за културата с кандидат Росен Ивов Гацин    

 

Тема на дисертационния труд: Демони и демонизация (края на ХIХ – началото на 

ХХI в.). По материали от Северозападна България. 

 

 

1. Значимостта на изследвания етноложки проблем е безспорна. Най-важното е, че 

научната интерпретация обхваща достатъчно продължителен период (стигащ 

до ден днешен), който позволява на автора да тръгне от широка изворова база и 

да проследи битуването на разглежданото явление, при това, заедно с 

механизма на предаването и запазването на някои негови страни. Значимостта 

на труда идва и от включването в научен оборот на твърде голям по обем 

(лично събран) теренен етнографски материал. Благодарение на него изпъква 

не само консервативността на народния мироглед и в съвременността, но и 

основните причини процесът на демонизация да се наблюдава все още. От тази 

гледна точка много резултати от направения анализ могат да се използват и за 

етно-социална прогностика; а тя говори и за научно-приложния характер на 

представения труд. 

2. В него изпъкват още: ясно обосновани и подредени в логична последователност 

научни цели и задачи; за реализирането им е подбрана ясна и съответстваща им 

методология (както за събирането и систематизирането на теренния 

етнографски материал, така и за научния етно-социологически и исторически 

анализ; успехът му се дължи също на стегнатата в логична структура, на ясния 

и точен изказ. Следва да се подчертае и широката библиографска осведоменост 

на автора. 

3. Към приносите на труда можем да прибавим новаторския подход при анализа и 

систематизирането на емпиричния материал, състоящ се в групирането на 

общия брой респонденти по възрастов (генерационен) принцип и местоживеене 

(село – град). Тук се включва и графичното представяне на хронологичното 



развитие на вярата в известните ни демонични образи и естественото отмиране 

на някои от тях от народните представи. За визуализиране на общата картина е 

използвано и етнографското картографиране, с което са онагледени важни 

пространствени измерения на изследвания проблем.   

4. Авторефератът на представената за защита дисертация отговаря на 

изискванията и дава пълна представа за нейното съдържание и изводите от 

анализа. Споменати са и публикациите на автора по темата на доктората. 

5. Казаното по-горе ми позволява да направя следното заключение. Представеният 

дисертационен труд отговаря на законовите изисквания и моето становище е, 

че неговият автор Росен Гацин може да придобие образователната и научната 

степен “доктор”. За позитивна оценка призовавам и уважаемото научно жури. 

 

 

 

 

31.05.2016 г.                                                               доц. д-р Красимир Стоилов 

(п)  

              

 

 


