Становище

от доц. Коста Стоянов Хаджиев
член на научното жури на конкурса за професор по научно направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата, обявен в Д В, бр. 61/ 28.07.2017 г.

Доц. Красимир Стоилов е единствен кандидат в обявения конкурс. Той е
дългогодишен университетски преподавател с успешна научна кариера и участва в
конкурса с три книги, три студии и деветнадесет статии.
Хабилитационният труд на доц. Стоилов „Пространственият календар на
Средните Родопи” се отличава с ясна структура и точно формулирана теза, авторът
коментира култа към светците, мрежата от свети места, параклиси, църкви и
топоними. Текстът е плод на дългогодишна теренна и научно-изследователска
работа и отразява връзката между новата вяра, традициите, стопанското развитие,
църковната организация и строителството на храмове. Принос на автора е
детайлното разглеждане на ислямизацията в Родопите и отразяването на запазените
елементи от християнската обичайно-обредна система. Като друг авторски принос
може да се посочи обвързването на народните календарни празници с основни
поминъчни дейности и взаимозависимостта между тях. Ще отбележа, че
родопското пространство е предпочитано място за анализ от изследователя и
фигурира в множество негови публикации.
Другите публикации могат да се включат в няколко изследователски полета:
народна архитектура, църковна архитектура, битово християнство, проблеми на
съвременната етнология и др. В тях авторът прави задълбочен етноложки прочит,
основан на дългогодишни наблюдения и анализи. Като приносни моменти могат да
се посочат детайлното очертаване на регионалните специфики в жилищната
архитектура, обвързването им с мирогледните представи на българите и др. В
статиите, свързани с Възродителния процес, авторът аргументирано доказва
липсата на етнически конфликти на битово ниво, както и причините, пораждащи

такива в резултат на политически натиск и пропаганда. Приносни са и
изследванията за синкретизма между езичество и християнство в народния и
църковния календар и т.н. Темата за религиозността е преобладаваща в авторските
му разработки, а култът към светците е сред задълбочено изследваните проблеми.
Преподавателската дейност на доц. Стоилов е многостранна и разнопосочна.
Той води лекционни курсове в единадесет направления: Основи на етнологията,
Индоевропейска етнология, Славянска етнология, Българска етнология, Етнология
и съвременност, Проблеми на народната култура в съвременността, Свети места,
Митология и обред, Народна архитектура, Жилищна и култова архитектура,
Методи на етнографските проучвания и документация. Той ръководи и теренни
практики на студентите по етнология и е сред търсените и изявени преподаватели.
Доц. Стоилов работи с магистри и докторанти, които защитават успешно под
неговото ръководство. Освен в катедра „Етнология” той чете лекции и води
магистърска програма „ Културен туризъм” в Геолого-географския факултет на
университета.
Доцент Стоилов е сред етнолозите, които имат траен интерес към визуалната
антропология. Личните ми впечатления са свързани с участие в съвместни летни
практики и експедиции на които той показва компетентност, креативност и добра
комуникация, които проявява при общуване със студентите и останалите
участници.
Красимир Стоилов участва в осем научни проекта (след 2004 г.), част от
които са свързани с предпочитаните от него теми за религиозността - свети места,
светилища, култ към свети мощи и др. Значителна част от проектите обаче са
посветени на съвременната етнология и актуалните днес проблеми, свързани с
идентичността, колективната памет, традициите в съвременността. Ще отбележа
също, че той е работил по проект за българската диаспора в Крим, където е заснет и
документален филм.

Преподавателският опит на доцент Стоилов, публикационната му дейност,
участието в проекти и други дейности го прави безспорен кандидат за придобиване
на академичната длъжност „професор” за което ще гласувам убедено.

8.ХІ. 2017 г.

доц. д-р Коста Хаджиев

