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РЕЗЮМЕТА НА МОНОГРАФИИ 

Резюме на бълг. език на монографията „СДС-това съм аз (Политическа 

антропология на привържениците на СДС)”. С.,2018 

Монографията е политикоантропологичен разрез на политическата общност на 

седесарите и тяхната история в България. Изследването е построено преди всичко на 

теренна етнографска информация, събирана от автора на книгата и от други етнолози в 

периода 1991 – 2017 г., но и на обилна база от други източници – статии от вестници, 

архивни материали, спомени и научни публикации с исторически, 

етноложки/антропологически, политологически, социологически и културологически 

характер. Структурата на книгата обхваща обширен Предговор, пет глави, Заключение и 

Приложения: статистически сведения с авторов коментар; списък на цитираните 

респонднети; списък на архивните и интернет източници; списък на използвания 

периодичен печат; списък на използваната литература и снимков материал. 

Основният акцент е поставен на първо време върху национално-културните основи, 

върху които се изгражда политическата култура на седесарите, наричани още десните 

български демократи. Обърнато е и сериозно внимание на формирането на седесарската 

общност в навечерието на промените от 1989 г. и началото на демократичния процес в 

България. В третата глава, която е най-важната в изложението, е направен 

политикоантропологичен разрез на тази политическа общност на базата на нейните 

политическите ориентации. Проследена е и историята на тези хора след разпадането на СДС, 

както и политическата символика, използвана от тях. 

В контекста на изложението е обърнато и специално внимание на редица други въпроси 

от развитието на България в навечерието и след 1989 г.: Собствена методологическа 

разработка за конструирането на изследването; собствен теоретичен модел са понятието 

„политическа субкултура”; анализ на политическите процеси и на някои политически 

партии и общности  в контекста на прехода след 1989 г.. Тези части от изследването имат 

само поддържащ характер и служат за по-добро подплътяване на основната нишка на 

повествованието. 



Монографията е публикуван подобрен вариант на доктората ми, с който съм получил 

научната степен „доктора на науките за културата”. Считам, че този труд е изцяло приносен, 

(това е отразено и в рецензиите и становищата на колегите от журито по повод процедурата 

за присъждането ми на научната степен „Доктор на науките за културата”), но на приносите 

в него ще обърна внимание в точката за научните ми приноси. 

Резюме на английски език 

Summary - ““UDF – This Is Me” (Political  Anthropology of the Supporters of UDF”  

 The monography is a political and anthropological view over the political community of 

the UDF supporters and their history in Bulgaria. The research is based predominantly on 

information collected during ethnographic fieldwork by the author of this book and other 

anthropologists in the years between 1991 -2017. Many various sources are also used – articles in 

newspapers, data base from archives, memories and scientific publications by the fields of history, 

ethnology/anthropology, politics, sociology and culturology. The book includes preface, five 

chapters, conclusion and annex. The annex contains: statistic data base with comment by the author, 

list of the quoted respondents, list of the archive and interned based sources, list of the used 

periodic articles, bibliography and pictures. 

The text emphasizes on the national and cultural origins of the political culture of the UDF 

supporters, also named “right Bulgarian democrats”.  An important topic is also the formation of 

the UDF community on the last years before the political change in 1989 and the beginning of the 

process democratization in Bulgaria. Тhe third, and most important, chapter is a political and 

anthropological cut of the researched political community based on its political orientations. The 

book follows the history of the people form the community after the breakdown of the UDF. The 

political symbology used by the members of the community is also researched in the book.    

In the text the author gives its own methodological approach; own definition of the term 

“political subculture”, analysis of the political processes and some of the political parties and 

communities in the context of the transition after 1989. Those parts of the text serve for better 

explaining and understanding of the main problem in the research.  

The monography is published version of my text for obtaining the science degree Doctor of 

Cultural Studies (DSc). I accept the research as a contribution one (as all the reviews and positions 

of the colleagues from the scientific jury for my accreditation as DSc claim)  but I’ll emphasize on 

the contributions in the part dedicated to the scientific contributions.   

 

 

 



Резюме на бълг. език на изследването „Носталгията по социализма в България 

(етноложко изследването),С.,2019. Това е хабилитационния труд, с който участвам в 

конкурса за професор  

За първи път в хуманитарните и социалните науки у нас се прави цялостен труд за 

носталгията по социализма. В този смисъл книгата е изцяло приносна. Състои се от 

Предговор, пет глави и Заключение, както и приложения: списък на цитираната литература 

и снимков материал. В Първата глава са разгледани някои научни теории за отношение към 

миналото и как влияе в тази насока човешката индивидуална и колективна памет. Обърнато 

е внимание и на науката „транзитология”в четвъртия параграф, тъй като носталгията по 

социализма в България се формира в години на преход, на трансформация на обществените 

отношения. 

Във Втората глава е направено обширно въведение за паметта на няколко  поколения в 

България, за да се подчертае обстоятелството, че явления като носталгията по миналото или 

неговото митологизиране е свойство на паметта на цели генерации понякога, което е едно 

своеобразно въвеждане в проблема в неговия български вариант. 

В Трета глава са разгледани някои аспекти от историята на прехода след 1989 г., за да се 

изяснят по-добре причините за възникването на носталгията по социализма. Тук ще поясня, 

че отделните „късове време” в изследването са представени в различни варианти: според 

научните интерпретации на историци, икономисти и социолози; според носталгиците по 

тези времена и запечатаното в тяхната памет, както и според отрицателите на същите 

парчета от миналото. Това е твърде важно, за да може по-добре да се изясни и отношението 

към времето на социализма от страна на носталгиците по този отрязък от нашата история. 

С най-голямо значение е Четвъртата глава, където е представена в детайли носталгията 

по социализма и типологията на носталгичните групи. Това е една своеобразва дисекция на 

отношението към това минало и причините, които генерират носталгията по него. В 

последната Пета глава са посочени някои важни последици от тази носталгия, най-вече 

деструктивната функция на този феномен по отношение на демократичния процес в 

страната. 

Резюме на английски език 

Summary – “Nostalgia Under Socialism in Bulgaria (An ethnological research)”  

Habilitation work for a science degree Professor  

This is the first comprehensive work on the issue of the nostalgia under socialism in the 

Bulgarian humanitarian and social studies. This fact makes the book a contribution one. It has 

preface, five chapters, conclusion and annex – bibliography and pictures. The first chapter deals 

with several scientific theories about the attitude towards the past and the impact of the individual 



and collective memory. The fourth paragraph is dedicated to the study of transitology as the 

nostalgia under socialism in Bulgaria in formed in the years of transition and transformation of the 

public relations.   

Second chapter is an introduction into the memory problem in Bulgaria. It reviews the 

representation of the nostalgia under the past among several generations in Bulgaria to emphasize 

over the fact that mythologizing of the past is a typical characteristic for entire generations. The 

chapter is an introduction of the memory problem in Bulgarian context.  

Third chapter is focused over some historical aspects of the transition after 1989 to better explain 

the origins of the nostalgia under socialism. Different segments of the social structure are presented 

from the history, sociology and economy approaches. The text offers a reconstruction of the 

memories of the ones that feel nostalgia under socialism and the ones who deny the period in 

general. This method is a productive one for the analysis of the attitude towards socialism of the 

one that are under nostalgia for that period. 

Fourth, and most important, chapter is a detailed analysis of the nostalgia under socialism and a 

typology of the different groups that are under nostalgia. This part of the text is a dissection of the 

attitude towards the past and the origins of the nostalgia under socialism. The last fifth chapter 

shows several crucial results from the nostalgia, mostly the destructive function of that phenomena 

for the developing the democratic process in Bulgaria. 

 

 

РЕЗЮМЕТА НА СТУДИИ 

SUMMARIES OF PAPERS 

Резюме на студията „Към въпроса за произхода на държавата. Етнологични аспекти” 

– В: Държавността в историята. Доклади от научна конференция, проведена на 6-8 

ноември 1998 г. в Гьолечица, С., 2001, стр.7-31. 

В студията се разглеждат от етнологична гледна точка няколко теории за произхода на 

държавата, но с авторов коментар и собствени разсъждения по тези академични въпроси. 

Това е научна публикация, която има пионерски характер за българските хуманитарни и 

социални науки, тъй като в нея произходът на държавата не се разглежда в контекста на 

популярната марксическа и еволюционистка теза, или пък според материалистическите 

разсъждения на Макс Вебер.  Тук са използвани други академични конструкции, главно от 

теорията на политическата антропология, които са също относително убедителни и 

подплатени в достатъчно емпиричен етнографски материал. 

Резюме на английски език 



Summary – “To the Question of the Origin of the State. Ethnological aspects” 

In: Statehood in History. Articles from an scientific conference, 6-8 November 1998, 

Gyletchitza, 2001, pp. 7-31. 

 The paper offers an ethnological review over several theories of the origin of the state with 

a comment by the author and own cogitation on those academical problems. The publication has 

a pioneering character for the Bulgarian humanitarian and social studies for its review over the 

theory of the origin of the state not in the context of the popular Marx evolutional approach or the 

materialistic one by Max Weber, but by using academic constructs of the theory of the political 

anthropology. This approach gives another, also persuasive one, view back upped with empirical 

ethnographic data. 

 

Резюме на студията „Политическите субгрупи на сталинистите и социалистите в 

Карнобатско и Сунгурларско в края на ХХ и началото на ХХІ век (етноложки очерк 

върху техните политически ориентации)- В: Култура на севернокарнобатски села – 

традиции и съвременност, Варна, 2008, стр.231-253. 

В студията се разглеждат политическите ориентации на сталинистите и социалистите в 

петнадесет селища от Карнобатска и Сунгурларска община, Област Бургас. Целта на 

публикацията е да се покаже разликата между двете политически общности, а не да се 

правят анализи за равенство на основата на привързаността и на двете групи към 

тоталитарния социализъм. Между представителите на тези две политически субгрупи 

съществуват съществени различия в политическите им ориентации, а това обяснява и 

съществуването на социалистически и комунистически партии, представляващи по отделно 

тези групи в България. Дадени са и някои обяснения са понятието политическа субгрупа. 

Резюме на английски език 

Summary – “Political Subcultures of the Stalinists and Socialists in the Areas of Karnobat 

and Sungurulare in the end of the XXth  and the begging of the XXIst century (ethnological 

essay over their political orientations) 

In: Culture in the north-Karnobat villages – Traditions and Innovations, Varna, 2008, pp. 

231-253. 

The paper is a research over the political orientation of the groups of the Stalinists and Socialists 

in fifteen villages in Karbobat and Sungurulare Municipalities, Burgas district. The aim of the 

publication is to emphasize on the differences between those two political communities, not 

analyze their similarities based on the positive attitude toward totalitarian socialism. Those two 

political subgroups have different political orientation and this fact is the explanation for the 



existence of separated communist and socialist parties in Bulgaria. The paper includes also several 

interpretations of the term political subgroup.  

 

Резюме на студията „Социалистическата модернизация в България (етнологични 

проекции)- Ethnologia Academica, ) № 4, Българските специфики – между традицията 

и модерността, С.,2008, стр.255-276. 

В статията се разглеждат някои специфики на модернизацията на българското общество 

в годините на тоталитарния социализъм. Защитава се мнението, че не всяка модернизация 

има подчертано позитивно влияние върху развитието на обществото, а че съществуват и 

явления от този тип, които са със зловредна роля и насаждат негативни привички. Такива 

са показани и по отношение на социалистическата модернизация у нас. От особено значение 

по тази линия според повествованието е тоталната национализация на икономиката, което 

на практика откъсва хората от икономическия живот и ги прави незаинтересовани да се 

стремят към усъвършенстването на този вид отношения. С тези слабости се дава и част от 

големия въпрос защо в крайна сметка тоталитарния социализъм в Източна и Централна 

Европа се провали, което беше признато и от самите  социалистически елити в бившите 

европейски комунистически държави, в това число и в България. 

Резюме на английски език 

Summary – “Socialist Modernization in Bulgaria (ethnological projections) 

In: Ethnologia Academica №4, Bulgarian Specifics – between Tradition and Modernity, 

Sofia, 2008, pp. 255-276 

The article focuses on several specifics of the modernization of the Bulgarian society in the 

years of the totalitarian socialism. The thesis of the text is that not any modernization has a positive 

influence on the development of the society. Some of them create rather negative, than positive 

social practices. The article analyses some of those negative practices in the socialist 

modernization in Bulgaria as the total nationalization of the economy and the disintegration 

between people and economy life that provokes disinterest for the economic development. Those 

weaknesses of the state life are part of the answer to the huge problem for the collapse of the 

totalitarian socialism in East and Central Europe. This thesis is accepted even by the political elite 

in former European communist states, including Bulgaria.  

 

 

Резюме на студията „Съхраняването на етноконфесионалната идентичност като 

водеща политическа ориентация при турците в България след 1989 г.(Етноложко 



изследване)- В: Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на 

проф. дин Цветана Георгиева. ч. ІІ. Съвременност – етноложки дискурси, С., 2008, 

стр.313-334. 

В статията се продължава линията на публикации по политически проблеми, погледнати 

през призмата на политическата етнология/антропология. Специално внимание е обърнато 

на политическата субкултура на българските турци и най-вече на водещата при тази 

общност ориентация: страхът от повторението на Възродителния процес от 1985-1989 г. и 

насилственото им налагане на българска християнска идентичност. На тази основа се 

обяснява политическата активност на тези български граждани и тяхната привързаност към 

ДПС, на която политическа формация и на нейния лидер Ахмед Доган се делегират 

правомощия да защитят турското население от ново посегателство върху идентичността на 

тези хора. В тази връзка се отхвърля популярното становище и нас, че турците са 

привързани към ДПС главно заради етническия си и верски произход. 

Резюме на английски език 

Summary – Preservation of the Ethnoconfessional Identity as Leading Political 

Orientation among the Turks in Bulgaria after 1989 (Ethnologic research) 

In: Ethnic and Cultural Areas on the Balkans. Volume in honor of Prof. DSc Tzvetana 

Georgieva, p. II Modernity – ethnological discourse. Sofia, 2008, pp. 313-334.  

The article is part of line of publications dedicated on the analyze of political problems through 

the political ethnology/anthropology approach. The focus is on the political subculture of the 

Bulgarian Turks with its most vivid orientation – fear form second Revival process after the one 

from 1985-1989 and forced obtrusion of the Bulgarian Christian identity. This fear is the origin of 

the political activity of those Bulgarian citizens, their affiliation with MRF and its leader Ahmed 

Dogan. Bulgarian Turks put their trust on the ability of their party to protect the group from new 

Revival process and violation against their identity. The article renounce popular statement that 

Bulgarian Turks are loyal to MRF for thein ethnic and confessional origins. 

 

 

 

 

Резюме на студията „Южна Странджа. Наблюдение върху съвременното състояние” 

– В: Етнически и културни пространства на Балканите. Сборник в чест на проф. дин 

Цветана Георгиева, ч. ІІ. Съвременност – етноложки дискурси, С.,2008, стр.41-74. 



Студнията е в съавторство с Иваничка Георгиева, Красимир Стоилов и Донка 

Димитрова. 

В студията се разглеждат някои аспекти от съвременното етнокултурно състояние на 

Южна Странджа, разположена в европейската част на Република Турция. Акцентът е 

поставен върху останките от българското етническо присъствие в този район чрез 

запазената архитектура на някои от старите къщи в редица селища, чрез топонимията и 

спомените на местното турско население за българския етнически компонент. Особено 

внимание е отделено и на останките от нестинарските празници в района, както и на 

миграционните вълни в този район между двете световни войни.  

Студията е единствена по рода си в нашата научна история и в развитието на българската 

етнология, поради което тя в цялост е приносна. 

Резюме на английски език 

Summary “South Strandzha. Observation of the contemporary state” 

In: Ethnic and Cultural Areas on the Balkans. Volume in honor of Prof. DSc Tzvetana 

Georgieva, p. II Modernity – ethnological discourse. Sofia, 2008, pp. 41-74. Co-authors 

Ivanichka Georgieva, Krassimir Stoilov and Donka Dimitrova 

The paper examines some aspects of the contemporary ethnocultural state of South Strandzha, 

in the European part of Turkey. The emphasize is over the remains of the Bulgarian ethnic presence 

in area registered trough the architecture of the old houses in many villages, the toponymy and the 

memory of the local Turk population for the former Bulgarian population. Special attention is put 

on the remains of the nester holidays in the area and migration waves in the area in the period 

between the two world wars.  

The paper is a unique one in the history of the ethnographic studies in Bulgaria and for that 

reason is fully contribution one.  

 

  

 

 

Резюме на студията „Проектът и хората” – В: Насилие, политика и памет. 

Комунистическият режим в Пиринска Македония – рефлекси на съвременника и 

изследователя, С., 2011, стр.146-176. 



В студията за първи път в нашата научна етноложка и историческа традиция се разглежда 

въздействието на реализация на един научен проект върху хората, които са го осъществили 

и върху тези, които индиректно са били обекти на изследването. Това са самите 

изследователи, техните помощници – докторанти, студенти и учени, както и самите 

респонденти. Според моето мнение като автор участието в такива проекти променя 

знанията и културата на много хора, особено когато става въпрос да се изследват проблеми 

относно политическото насилие и спомените на хората за тези зловещи явления. 

Резюме на английски език 

Summary – “Project and the People”  

In: Violence, Politics and Memory. Communist Regime in Pirin Macedonia – reflections 

of the contemporary viewer and the researcher. Sofia, 2011, pp. 146-176. 

The paper, for the first time in our ethnographic and history tradition, examines the influence of 

the realization of a scientific project over the ones that performed the research. Those are the main 

researches, the other researchers – scholars, PhD students, students, the respondents themselves. 

My personal opinion, as an author of the project, is that participation in this type of project reflect 

over the knowledge and the culture of many people, especially when it comes to research over 

problems as political violation and the memory of the people for those terrible events.   

Резюме на студията „Посткомунистическата олигархия и преходът в България. 

Етнокултурни аспекти”- Българистика, № 1, Трети международен конгрес по 

българистика, 23-26 май 2013 г. Пленарни доклади, С., 2014 г. стр.55-76. 

В студията се разглеждат въпроси относно дирижирането на демократичния процес в 

България след 1989 г. от посткомунистическата върхушка. На основата на обилен 

емпиричен етнографски материал и от други източници: публикации във вестници, 

телевизионни предавания и архивни материали се представя част от облика на 

политическата и икономическа върхушка в България и начините, по която тя дирижира 

политическите и социално-икономически процеси. Според текста именно тази върхушка 

създава големи проблеми пред развитието на демократичния процес в България след 1989 

г., особено в областта на вътрешния ред, правосъдието, икономиката и стремежът на хората 

към по-добър живот и благоденствие. Тези черти на тази олигархия се извеждат от времето 

на комунистическия режим, когато управляващата върхушка на практика безконтролно 

управляваше страната, а това създава определени стереотипи на поведение, включително в 

политиката. 

Резюме на английски език 



Summary – “Post-communist Oligarchy and the Transition in Bulgaria. Ethnocultural 

aspects.” – Bulgarian Studies, № 1, Third International Congress on Bulgarian Studies, 23-

26 may 2013, Plenary reports, Sofia, 2014, pp. 55-76.   

The paper examines issues from the conducting of the democratic process in Bulgaria by the 

post-communist government in the years after 1989. The text uses plentiful empirical ethnographic 

data, archive data, publications in newspapers, TV shows to represent the image of the political 

and economy elite in Bulgaria and the methods by which they control and manage the political, 

social and economy processes in the state.  The paper defense the thesis that the member of that 

elite provokes various problems in the development of the democratic process in Bulgaria after 

1989 and especially in the areas of the internal order, justice, economy and the striving of the 

people for better live and prosperity. Those characteristics of the oligarchy have their origin in the 

communist period when the government had a total power over all aspects of the public live. They 

created certain stereotypes in various public spheres, including politics.  

  

Резюме на студията „Кризата с бежанците и българите след 2011 г. (етноложки 

бележки) – В: Екосреда и жизнени традиции, С., 2017, стр.135-163. 

В студията се разглеждат някои проблеми на бежанската криза в България след 2011 г. и 

особено как кризата се приема от българското население. На фона на негативното 

отношение на българите към пристигащите у нас легално и нелегално бежанци от Сирия, 

Пакистан, Афганистан и някои други арабски страни /това са медийните версии/ са 

представени и случаи на хуманен поглед към тези бягащи от своите страни хора. 

Изследването е етнографско и се основава на обилна емпирична основа от районите на 

Странджа и Южното българско Черноморие, от Свиленградско, Хасковско, гр. София и 

Смолянско. Обърнато е внимание на някои етнокултурни стереотипи при българите, които 

подклаждат ксенофобията относно мигрантите-араби и мюсюлмани, както и на ролята на 

медиите, които главно по политически и националистически причини също поддържат това 

поведение на мнозинството българи. На много места обаче има и случаи на хуманно 

отношение към бежанците, при това тъкмо в районите, където се осъществява трафика с 

нелегалния бежански поток през България. 

Заключението на студията е, че преди всичко непознаването на културата на тези 

чужденци и наслоенията от далечното минало са в основата на тези ксенофобски 

изпълнения, тъй като у нас няма ксенофобски изблици против християни и граждани на 

европейските страни. 

 

Резюме на английски език 



Summary “The Refugee Crisis and Bulgarian after 2011 (Ethnological notes)” 

In: Environment and Vital Traditions, Sofia, 2017, pp. 135-163.  

 The paper examines some aspects of the refugee crisis in Bulgaria in 2011 and its how it 

reflected among the Bulgarian population. Against the background of the negative attitude of the 

Bulgarians for the legal and illegal refugees from Syria, Pakistan, Afghanistan and some other 

Arabic states (the media represented version) the text put an emphasize on the humane look 

towards those flying from their homelands people. The paper is an ethnographic research with 

huge empirical data from the areas of Strandzha, South Bulgarian Black sea coast, Svilengrad, 

Haskovo, Smolyan and Sofia. The text focuses on some ethnocultural stereotypes among the 

Bulgarians which stimulate the xenophobia against Arab migrants and Muslims. The analysys of 

the publications in different media that for nationalistic and politics reasons support that 

reproduction of stereotypes is also part of the paper. They are also many examples of humane 

treatment of the refugees exactly in the areas where is concentrated the refugee flow. 

The conclusion of the paper is that the main reasons for the xenophobia are the poor knowledge 

of the culture of the refugees and layered in distant past stereotypes because in Bulgaria they are 

no xenophobia against Christians or citizens of other European countries.  

Резюме на студията „The Transition after 1989 in the Political Culture and Memory of the 

Bulgarian Rigth Democrats (Ethnography essay)- Ethnologia Academica, № 10, Динамиката 

на етнологията, С., 2018, стр. 9-55. 

Студията е на английски език и представя прехода в България след 1989 г. в колективните 

и индивидуални спомени на десните български демократи, известни още и като седесари 

или като представители на автентичната/градската десница. В текста подробно се изясняват 

причините за отстояваните политически ориентации, корените им от миналото и ролята на 

образованието и интелекта за формирането на демократичната проевропейска култура на 

въпросните български граждани. Изследването е етнографско и е подплатено със солидна 

етнографска информация и други източници. 

Резюме на английски език 

Summary - „The Transition after 1989 in the Political Culture and Memory of the Bulgarian 

Right Democrats (Ethnography essay)- Ethnologia Academica, № 10, Dynamic of Ethnology, 

С., 2018, pp. 9-55. 

The paper is in English and examines the transition in Bulgaria after 1989 in the collective and 

individual memories of the right Bulgarian democrats also known as UDF supporters or 

authentic/urban Bulgarian right. The text analyzes the origin of the group in the past, the reasons 

why the members of the group assert their political orientation and the significance of the education 

and intellect in the formation of the pro-European democratic culture of those Bulgarian citizens. 



The research is an ethnographic one and includes huge ethnographic data but also other sources of 

information.  

 

РЕЗЮМЕТА НА СТАТИИ 

Резюме на статията „Проблемът за наследството на Луис Хенри Морган в 

българската медиевистика” – В: Тангра. Сборник в чест на 70-та годишнина на 

академик Васил Гюзелев, С., 2006, стр. 869-876. 

 В статията се разглеждат пътищата за налагането на праволинейната еволюционна 

теория на американския антрополог Луис Хенри Морган в българската историческа наука 

и по-конкретно в медиевистиката. Считам, че тази теория все още доминира в нашата 

историческа наука, включително и в изследванията за Средновековието, макар че тази 

теоретичен модел отдавна е отхвърлен в етнологията и антропологията. В текста се посочва, 

че популярността на праволинейния еволюционизъм през втората половина на ХІХ век се 

е наложила като доминираща и в марксизма, от където след Втората световна война, 

теорията на Морган се пренася и в България. Това става чрез някои популярни текстове на 

Карл Маркс и Фридрих Енгелс, където праволинейният еволюционизъм буквално и 

безкритично е взаимстван от двамата основоположници на Марксизма, а те се превръщат и 

в методологическа основа на българската историческа наука. 

Тази статия е изследователско-методологическа и е единствена по рода си в нашата 

историческа и етноложка наука. 

Резюме на английски език 

Summary – “The Problem of the Heritage of Lewis Henry Morgan in Bulgarian Medieval 

Studies”  

In: Tangra. Volume in Honor of the 70th anniversary of Acad. Vassil Gyuzelev. Sofia, 2006, 

pp. 869-876. 

The article examines the ways in which the evolutional theory of the American anthropologists 

Lewis Henry Morgan is used by the Bulgarian history studies and more concreate in medieval 

studies. In my opinion this approach is still a dominating one in our history studies and especially 

in medieval studies, even though it is rejected by the ethnology and anthropology. The text shows 

the popularity if the evolutionism in the second half of XIXth century and its domination in Marxist 

theory and through it in Bulgaria after the Second World War. The theory comes through some 

popular texts by Karl Marx and Friedrich Engels where the evolutional theory is literally and 

uncritically taken by the two founders of the Marxism. And the last one became a methodological 

base of the Bulgarian history studies. 



 This article is research and methodological one and is a unique one in Bulgarian history 

and ethnology studies.  

   

Резюме на статията „Живковизмът като политическа субкултура (етнокултурни 

интерпретации върху понятието и неговото съдържание)- В: Университетски 

четения и изследвания по българска история. ІV международен семинар. Смолян, 11-

13 май 2006 г., С., 2008, стр.613-627. 

Статията е продължение на изследванията на автора върху политическата култура на 

българската нация в съвременността и типологията на политическите групи и субкултури и 

нас. Тук в центърът на вниманието е политическият елит по времето на социализма. 

Защитава се мнението, че тоталитарната и безконтролна власт е създала някои стереотипи 

на този елит, които след 1989 г. влияят пагубно върху развитието на българския 

демократичен процес. Теоретичната постановка се изгражда около образа на Тодор Живков 

– как неговата безконтролна власт в продължение на повече от три десетилетия е изградила 

у този човек чувство за непогрешимост и безнаказаност, усещането за уникално лидерство 

и правото „А приори” да управлява България и да раздава справедливост. 

Тази статия също може да се счита за единствена в нашата историческа наука въпреки 

публикуването на няколко изследвания от биографичен характер за персоната на Т. Живков. 

„Живковизмът” според автора се извежда от личността на Тодор Живков като управленец, 

но придобитите властови стереотипи са характерни и за много други представители на 

социалистическата върхушка, което се проявява и след 1989 г. 

Резюме на английски език 

Summary – “Zhivkovism as a Political Subculture (Ethnologic Interpretations of the Term 

and Its Content)  

In: University Readings and Researches on Bulgarian History. IVth International Seminar. 

Smolyan, 11-13 May 2006. Sofia, 2008, pp. 613-627.  

This article continues the researches of the author on the political culture in contemporary 

Bulgarian nation and on the typology of the political groups and subcultures. In this text the maim 

focus is the political elite under socialism. The article defenses the opinion that the uncontrolled 

totalitarian power had created some stereotypes among these elite that have cruelly negative effect 

on the development of the democratic process after 1989. The theoretical approach is organized 

over the image of Todor Zhivkov – how his uncontrolled power for more than three decades 

constructed in this person feeling fоr infallibility and impunity, for unique leadership and the a 

priori right to rule Bulgaria and to distribute justice. 



This article is a unique one in Bulgarian history studies, even though they are several 

biographical researches on Todor Zhivkov. “Zhivkovism” in the opinion of the author has its 

origins in the identity of Todor Zhivkov as leader. The stereotypes constructed among Zhivkov 

image are representative one for many other persons form the socialist elite before and after 1989.  

 

 

Резюме на статията „Привържениците на Симеон Сакскобургготски като 

политическа субгрупа след 1989 г. (Динамика на развитието и водещи политически 

ориентации) – В: В света на човека. Сборник в чест на проф. дин Иваничка Георгиева, 

С., 2008, стр.575-592. 

В тази статия се разглежда политическата култура на друга общност от нашето общество 

– привържениците на монархията и респективно на Симеон Сакскобургготски. Подчертава 

се, че до 2001-2005 г., когато бившият български цар управляваше България чрез своята 

партия Национално движение „Симеон ІІ”(НДСВ), тези привърженици са имали 

характеристика на субкултурна политическа общност с висока интензивност на своята 

партийна интензивност. Според предложения текст тази група постепенно е започнала да 

се разпада и почти изчезва от българския политически живот след като Симеон ІІ свързва 

своята политическа дейност с бившите комунисти и с много бивши служители на 

комунистическата Държавна сигурност. С края на неговото управление на практика се слага 

и край на надеждите на тези хора да се реставрира монархията. 

И тази статия е единствена по рода си в нашите политически и исторически науки. Тя се 

основава на богат емпиричен етнографски теренен материал и на редица други източници 

от архивен, журналистически и исторически материал. 

Резюме на английски език 

Summary “Supporters of Simeon Saxe Coburg-Gotha as a Political Subgroup after 1989 

(Dynamics of the Development and Leading Political Orientations) 

In: In the World of the Man. Volume in Honor of Prof. DSc Ivanichka Georgieva. Sofia, 

2008, pp. 575-592. 

This article examines the political culture of the supporters of the monarchy and Simeon Saxe 

Coburg-Gotha in Bulgaria. In the period 2001-2005 when the former Bulgarian king was a prime 

minister as leader of the National Movement Simeon the Second (NMSS) this political subculture 

is one with high intensity. The article claims that after the cooperation of Simeon the Second with 

the communist State security and the end of his political career in Bulgaria, the political group of 

his supporters fell apart. The end of the governance of the former king put the end to any hope that 

the monarchy could be restored.   



This article is a unique one in the Bulgarian political and history studies. It is based on huge 

ethnographic empiric data and many other sources – archives, journalistic and historical ones.  

 

Резюме на статията „Понятието „европеец”сред българското общество в процеса на 

българската евроинтеграция – Ethnologia Academica, № 5, Модерни и постмодерни 

етюди в етнологията и антропологията, С.,2010,стр.140-151.  

Това е статия, която също третира определен аспект от политическата култура на 

българската нация. На основата на наследено културно наследство още от времето на 

Българското възраждане се посочва, че за българите понятията „Европа”, „европеец” и 

„европейско” винаги са били синоним на престижност, на високо качество и на 

митологично им възприемане в добрия смисъл на думата. В процеса на българската 

евроинтеграция и особено след като българите можеха свободна да се движат в държавите 

от Европейския съюз/ЕС/, това митологично възприемане на „Европа” и всичко свързано с 

този термин е започнало да отмира, тъй като гражданите на нашата страна вече имаха 

възможността да се запознаят с тази непозната „Европа” и да започнат да разбират 

същинското лице на образа. Разбира се, краят на тази митология съвсем не развенчава 

добрият образ на европейското и особено на германското, но възприятията вече се 

основават на реални факти, а не на въобразени митологеми. 

Резюме на английски език 

Summary – “The Term European in Bulgarian Society in the Process of Bulgarian Euro 

Integration” 

In: Ethnologia Academica, № 5, Modern and Postmodern Etudes in Ethnology and 

Anthropology. Sofia, 2010, pp. 140-151. 

This article is focused on a certain area of the political culture of the Bulgarian nation. The 

heritage by the time of the National Revival process shows that for the Bulgarians the terms 

“Europe” and “European” were always a synonym for prestige, high quality and positive 

mythologizing. In the European integration and especially when Bulgarians started to travel all 

around EU states that mythologized image of “Europe” started to fade. The reason is that 

Bulgarians saw the reality behind the myth. Of course the main discourse remain positive – 

especially for Germany, but its now based on facts, not on imagined mythes. 

 

 



Резюме на статията „Етнологията трябва да влезе в българското училище” – В: 

История и култура на старопланинското население (По примера на общините 

Етрополе и Сунгурларе), С.,2013, стр.9-26.   

Това е статия, която представя отделно направление от научните приноси на автора. Те 

са с приложна стойност и са свързани с приложението на научните постиженията на 

етнологията в сферата на основното и средното образование. Статията е резултат на един 

тригодишен проект към Фонд „Научни изследвания” при Министерството на науката и 

образованието със заглавие „Традициите в крак с времето”. В рамките на реализацията на 

проекта бяха организирани пролетни и летни училища по етнология, история и археология 

за ученици в с. Прилеп, Сунгурларска община и в гр. Етрополе. На основата на работата на 

тези училища е и статията, в която се доказва нуждата от вкарването на етнологията в 

българската образователна система и използването на нейния научен и педагогически 

ресурс. В обобщен вариант тази необходимост може да се резюмира така: запознаване на 

учащите се с понятието култура и по-специално с културата на българите и редица други 

народи;  използването на етнологията да се насажда толерантност между отделните 

етнически, религиозни и социални групи сред обществото; повдигане на нивото на 

интензивност на националната идентичност чрез запознаване на учащите се с 

характеристиката на българските народни обичаи и обреди и др. 

Тази статия също е с уникален характер в развитието на българската етноложка и 

педагогическа наука и се основава не само на опита от организираните училища, но и на 

етнографски емпиричен теренен материал. 

Резюме на английски език 

Summary – “Ethnology Must Enter in Bulgarian School”  

In: History and Culture of the population in Stara Planina (The example of Etropole and 

Sungurulare Municipalities). Sofia, 2013, pp. 9-26. 

This article presents another field of the scientific impact of the author. They are applied one 

and are dedicated on the transfer of the ethnological and anthropological knowledge in elementary 

and high schools. The article is part of a three years project financed by FSI at the Ministry of 

Education called “Traditions up to date”. During the project were organized spring and summer 

schools for ethnology, history and archeology for students in the village Prilep, Sungurulare 

Municipality and in the town Etropole. Based on the date form these schools the article claims that 

the ethnology must enter in Bulgarian educational system with its scientific and pedagogical 

resources. If we have to summaries: better knowledge for the own culture and the knowledge for 

the others stimulates the tolerance between the separate ethnic, religious and social groups in the 

society. The national identity is also positively affected by the better knowledge of the traditional 

Bulgarian rituals.  



This is also a unique article in the development of the Bulgarian ethnology and pedagogical 

studies and is all based on the experience from the schools, but also based on fieldwork data.  

 

Резюме на статията „Социалната компетентност на учителя”- В: Наръчник на 

обучители. Обучение на учители за формиране на знания, умения и компетентности 

за работа в интеркултурна среда,С.,2013, стр.106-117. 

Статията е част от публикациите ми, с които се опитвам да прилагам ресурса на 

етнологията в сферата на образованието. Това е научно изследване, което е предназначено 

за аудитория на учители - по какъв начин да използват етнологията за нуждите на своята 

педагогическа и преподавателска работа. Това означава добро познаване на механизмите 

на междуетническите отношения и въобще общуването между различни групи в 

обществото с цел възпитание на младите хора в толерантност и разбиране на другостта. 

Подчертава се, че това е особено необходима понастоящем, при евроинтеграцията на 

България в ЕС и при усложняването на етническата и религиозна ситуация у нас. Тук 

толерантността и разбирателството са разгледани и като контрапункт на ксенофобията и 

етническите и религиозни предразсъдъци. 

Резюме на английски език 

Summary of the article “Social competence of the teacher” – In: Handbook of trainers. 

Training of teachers to form knowledge, skills and competences of working in intercultural 

environment., S., 2013, pp. 106-117.  

The article is a part of my publications in which I try to apply ethnology resources in the field 

of education. It is an academic research, aimed at teachers’ audience – in what way should they 

use Ethnology for the needs of their teaching and pedagogical work. That means a good knowledge 

for the mechanisms of interethnic relations and communication between various groups of society 

as a whole for the purposes of educating young people in tolerance and understanding of otherness. 

It is stresses that that is extremely important recently considering Bulgaria’s integration into the 

EU and the complicated ethnic and religious situation in the country. Here the tolerance and 

understanding are seen as an opposition of xenophobia and ethnic and religious prejudices.  

 

 

Резюме на статията „Етнопедагогически основания на правата на етническите, 

религиозните и културните малцинства у нас” – В: Наръчник за обучители. Обучение 

на учители за формиране на знания, умения и компетентности за работа в 

интеркултурна среда,С.,2013, стр.106-117. 



Статията е с научно-приложна стойност в областта на етнологията и етнопедагогиката. В 

текста се доказват тезите на автора, че религиозните, етническите и други малцинствени 

групи също трябва да внесат своя принос в българската културна традиция и той да бъде 

отразен в учебния процес с отделни уроци от етнографски характер. Това означава в 

образователните програми да се включат и елементи от културата на българските турци, 

българските мюсюлмани, евреите, арменците, ромите, каракачаните и въобще на отделните 

общности, съставящи българската нация. Осъществяването на тези идеи се разглеждат и 

като едно добро средство за намаляване на броя на изпадналите от училище деца поради 

незаинтересованост към учебния материал, който се изучава в училище. На базата на моя 

доказвам, че специално учениците от ромски произход биха заинтересовани много повече 

да ходят на училище, ако в училище се изучават и елементи от тяхната културна традиция, 

история и фолклор. 

Резюме на английски език 

 Summary - „Ethno pedagogical ground of the right of ethnic, religious and cultural 

minorities in Bulgaria” – В: Handbook of trainers. Training of teachers to form knowledge, 

skills and competences of working in intercultural environment., S., 2013, pp. 106-117. 

The article has a scientific and applied value in the field of Ethnology and Ethnopedagogy. It 

contains the proof of the author’s hypothesis, that religious, ethnic and other minority groups also 

should contribute to Bulgarian cultural tradition and that contribution should be included in the 

education process in the form of ethnography classes. That means including elements of the culture 

of Bulgarian Turks, Bulgarian Muslims, Jews, Armenians, Roma people, Karakachans and any 

other communities, part of the Bulgarian nation in the curriculum. The implementation of those 

ideas is viewed as a good tool for decreasing the number of students that drop out school due to 

lack of interest in the curriculum. On the basis of my research I prove that the Roma students 

would be more interested in going to school if they are taught elements of their own cultural 

traditions, history and folklore.    

 

 

Резюме на статията „Професионални и личностни компетентности на учителя за 

работа в интеркултурни среда” – В: Наръчник на учители. Обучение на учители за 

формиране на знания, умения и компетентности за работа в интеркултурна 

среда,С.,2013, стр.15-24. 

Ако в статията „ Социалната компетентност на учителя” се разглежда необходимостта 

българският учител да познава механизмите на общуването между различните общности в 

обществото, тук се представя и инструментариума как да се осъществява и възпитава тази 

линия на преподаване. Като своеобразни играчи се посочени не само учениците, но и 



техните близки, специализираните органи на държавата, компетентните неправителствени 

организации и дори популярни личности. Тук е създадена система-симбиоза за работа на 

учителите, съчетаваща етнографските теренни изследователски методи с цел по-доброто 

познаване на социалната среда от страна на учителите и педагогическата методология на 

британския педагог Дейвид Колб. 

Резюме на английски език  

Summary - “Professional and personal competences of the teacher of working in an 

intercultural environment.” – In: Handbook of trainers. Training of teachers to form 

knowledge, skills and competences of working in intercultural environment., S., 2013, pp. 

15-24. 

The previous article “The social competence of the teacher” shows the necessity for the 

Bulgarian teacher to have knowledge about the mechanisms of communication between different 

communities, and in this one the tools for accomplishing that are presented. Not only the students, 

but also their relatives, the government institutions, the competent NGOs and even popular people 

are seen as agents in the process. A system that combines ethnographic field methods and 

pedagogical methodology of the British pedagogue David Kolb is created. It aims at a better 

understanding of the teachers for the social situation.  

 

Резюме на статията „Съвременно състояние на локалната идентичност в България 

(Етноложки бележки по примера на етрополци) – В: Дни на наследството 2013, 

С.,2014, стр.350-364. 

В статията се представя модел за изследване на националната идентичност на базата на 

националната и локалната идентичност на жителите на гр. Етрополе, Софийска област. 

Приносното в статията е разглеждането на понятието „ниво на интензивност на 

идентичността”, което се прилага за първи път в българската етноложка наука, а доколкото 

ми е известно, и в културната антропология/етнологията изобщо. Според текста, който се 

опира преди всичко на теренна етнографска информация и на някои теоретични 

изследователски модели, при всеки човек има различни идентичности, които могат да бъдат 

с различен интензитет, с различна емоционална натовареност. В тази връзка се доказва, че 

понякога националната или етническата идентичност може да бъде с по-нисък интензитет 

от други идентичности, което се противопоставя на популярната теория на Лайонел 

Фридман, че националната идентичност е „царицата на идентичностите”. 

Резюме на английски език 

 Summary - “Contemporary state of the local identity in Bulgaria (ethological notes on the 

town of Etropole) – In: Days of heritage 2013, S., 2014, pp.350-364.  



The article presents a model for researching national identity on the basis of national and local 

identity of the inhabitants of the town of Etropole, Sofia province.  The contribution of the article 

is presenting the term “level of identity intensity” that is applied in the Bulgarian ethnology for the 

first time and as far as I am informed in Cultural Anthropology/Ethnology as a whole.  The article 

is mainly based on ethnographic field work and some theoretical research models according which 

every individual has different identities, that might be different in intensity and emotional impact.   

In that sense it is showed that sometimes national and ethnic identity might have lower intensity 

than other identities. That thesis is opposed the popular theory of Lionel Friedman that national 

identity is the “queen of identities”.  

 

 

Резюме на статията” Толерантността и доверието – ключ към интеграцията на 

етническите и религиозни общности в българското общество (примерът на селата 

Славейно и Виево, Община Смолян) – В: Вяра – смесена. Аспекти на всекидневието в 

две родопски села,С., 2014,стр.73-87. 

Статията представя един сполучлив модел на интеграция на българо-мюсюлманската 

общност от с. Виево, Община Смолян в българското общество. Представени са причините 

за това интегриране и самият локален механизъм за извършването на тази трансформация. 

Тук ключовите понятия са толерантността и доверието между хората, както и 

съобразяването на местната и държавна власт с тези обстоятелства. Примерът на селата 

Виево и Славейно в общи линии е характерен за целия регион на Средните Родопи.  

Този модел се противопоставя на историята същата общност в Западните Родопи, където 

през различните исторически периоди след 1912 г. там е следван друг модел, основан на 

насилието и принудата, на незачитането на другостта. Поради това в Западните Родопи 

понастоящем все още съществува разделение и дори противопоставяне между българите-

християни и тези от мюсюлманското вероизповедание. 

Резюме на английски език  

Summary - “Tolerance and trust – a key for integration of ethnic and religious 

communities in Bulgarian society (study of Slaveino and Vievo villages, Smolyan 

Municipality) – In: Faith – mixed. Aspects of everyday life in two Rhodope villages., S., 2014, 

pp. 73-87.  

The article present a successful model of integration of Bulgarian Muslim community of Vievo 

village, Smolyan Municipality in Bulgarian society. The reasons behind the integration are 

presented as well as the local mechanism of that transformation. The key notions are tolerance and 

trust between people, but also conformity on the side of local and state authorities to these 



circumstances. The example of Vievo and Slaveino is basically is representative for the whole 

region on Middle Rhodope Mountains.  

This model is opposed to the history of the same community in the Western Rhodope Mountains, 

where through various historical periods after 1912 a different model is followed, based on 

violence and coercion, on disregarding otherness. For that reason, in the Western Rhodope 

Mountains, still there is a disunion and even confrontation between Christian Bulgarians and 

Muslim ones.  

 

Резюме на статията „Традиция и модерност в политическата култура на 

населението от южнокарнобатските села в началото на ХХІ век (някои основни 

аспекти)- В: Между минало и настояще – култура на южнокарнобатските села в 

началото на ХХІ век, Бургас, 2015, стр.95-109. 

Статията е резултат от дългогодишната работа на моя екип в района на Карнобатско и 

Сунгурларско и на сътрудничеството на Катедра „Етнология” при Историческия факултет 

на СУ „Св. Климент Охридски”с местните общински, читалищни и музейни власти. 

Статията е и продължение на публикациите ми с акцент политическата култура на 

населението от този регион. Тук акцента е поставен върху доминиращата общност на 

социалистите, но и на причините за симпатиите на много местни жители към партия ГЕРБ 

и лично към персоната на Бойко Борисов. Според моето становище, което се основава на 

достатъчно по обем местна теренна етнографска информация, това е резултат от 

неизживяната все още традиция и силната носталгия по социалистическото минало, както 

и от разочарованието от демократичния процес в България след 1989 г. 

 

Резюме на английски език  

Summary - “Tradition and modernity in the political culture of the South Karnobat 

villages inhabitants in the beginning of ХХІ century (some basic aspects). In: Between past 

and present – the culture of the South Karnobat villages people in the beginning of ХХІ 

century, Burgas, 2015, pp. 95-109.   

The article is a result of years lasting work of my team in the region of Karnobat and Sungurlare 

and collaboration of Ethnology Department, Faculty of History of Sofia University “St. Kliment 

Ohridski” along with the local municipality, cultural and museum authorities. The article is also 

continuation of my publications on political culture of the people in this region. The stress here is 

on the dominating political community of socialists, but also on the reasons for the popularity of 

GERB political party and in particular of Boyko Borissov. According to my opinion, that is based 

on a vast local ethnographic field work, the last is a result of strong nostalgia for the socialist past 



and disappointment of the democratization process in Bulgaria after 1989, but also a traditional 

lifestyle that’s still prevailing.   

 

Резюме на статията „Една теория за политическите субкултурни общности” – В: 

Чрез миналото към бъдещето. Сборник в чест на проф. днк Маргарита Карамихова,С., 

2018 , стр.177-193. 

Тази статия представя една авторова версия за понятието „политически субкултурни 

общности. По моя преценка за субкултурни политически групи може да се пише и говори 

относно човешки общности със силни кохезионни връзки на техните представители на 

основата на политическото, на висока степен на интензивност на политическата 

идентичност, на ясно разграничение на групата от други политически групи, на сходни 

политически ориентации с висок емоционален заряд и на готовност за реални действия за 

реализацията на политическите амбиции на групата. 

В тази връзка се противопоставям на някои мнения, които третират понятието 

„политическа субкултурна общност” в доста широк план, където политическата групова 

идентичност е доста размита и трудно различима от други идентичности. 

Резюме на английски език 

 Summary - “A theory of political subculture communities” – In: Trough past to the future. 

In honorem Margaritae Karamihova., С., 2018, pp.177-193.  

This article presents the author’s version of the definition of the term “political subculture 

communities”. According to my opinion, subcultural political groups can be seen as communities 

that has strong relations cohesion between their representatives based on the political, and also 

high intensity of political identity, clear differentiation of the group form other political groups, 

similar political orientations that has high emotional charge and readiness for real actions so the 

political ambitions of the group can be accomplished.   

In that sense I oppose some other opinions, that treat the term “political subculture community” 

in a broad sense, where political group identity is blurred and hardly differentiated form other 

identities.  

 

 

Резюме на статията „Етнографското изследване като агент на хуманизма и 

толерантността” – В: Насоки в академичното изследване и преподаване по 

етнология и антропология, С., 2018, стр.178-182. 



В статията се представят някои виждания на автора, според които изследванията по 

етнология и преди всичко етнографските теренни изследвания могат да бъдат и агенти на 

хуманизма и толерантността. Още повече, че за терениста-етнограф тези понятия са 

задължителни и са закодирани в кодекса на етнологията/антропологията. Става въпрос за 

отношенията между изследвач и респондент, които задължително трябва да бъдат 

поставени и на хуманна основа. 

Резюме на английски език  

Summary of "Ethnographic Research as an Agent of Humanity and Tolerance". In: 

Guidelines for the Academic Research and Teaching in Ethnology and Anthropology, Sofia, 

2018, pp. 178-182.  

 

The article puts forward some of the author's views on how the ethnographic research and, ore 

specifically, the ethnographic fieldwork can act as agents of humanity and tolerance. Moreover, 

these concepts are the basis of the moral code of the ethnologist/anthropologist. Focus of the 

article are the relations between the researcher and respondent which are based on mandatory 

understanding and love for the human and his/hers nature. 

 

РЕЗЮМЕТА НА СТАТИИ, ПУБЛИКУВАНИ В НАУЧНИ СПИСАНИЯ И     

СБОРНИЦИ С ИМПАКТ-ФАКТОР 

SUMMARIES OF ARTICLES PUBLISHED IN SCIENTIFIC MAGAZINES AND 

VOLUMES WITH AN IMPACT FACTOR 

        Резюме на статията „Политическото общество на албанците от Република 

Македония (проблеми на формирането) – История, № 1-2, 2003, стр.64-75. 

        В статията са представени някои аспекти от формирането на политическото общество 

на албанците в Република Македония (това бе името на страната в годината на 

публикацията) в първите десетина години от обявяването на Република Македония (сега 

Република Северна Македония) за независима държава след нейното напускане на бивша 

Югославия. На основата на теренен етнографски материал публикации в местната преса са 

представени някои страни от изграждането на политическото общество на албанците от 

Република Северна Македония /РСМ/: оформянето на политически общности, изграждане 

на местни партии, конфронтацията с македонското християнско население, залагането на 

автентичната албанска култура, модернизацията на обществото в неговия местен албански 

вариант и др. 

        Резюме на английски език       



  Summary - “Political society of Albanians in Republic of Macedonia (formation problems) 

– History, № 1-2, 2003, pp.64-75. 

        In this article I present some aspects of forming political society of Albanians in Republic of 

Macedonia (that was the name of the country in the year of publication) in the first decade after 

independence declaration of Republic of Macedonia (now Republic of North Macedonia). On the 

basis of ethnographic field work and publications in the local press some the following aspects are 

presented:  forming political communities, building local parties, conformation with the local 

Macedonia Christian population, ground of authentic Albanian culture, modernization of society 

and its local Albanian variation, etc.   

 

      Резюме на статията „Съвременно българско митотворчество: митът за Георги 

Аспарухов – Гунди (проблеми на формирането) – Балканистичен форум, № 1, година 

ХХVІ, 2017, стр.120-137. 

       В статията се изследва формирането на митологията около известния български 

футболист от близкото минало Георги Аспарухов – Гунди. Обърнато е внимание на някои 

теоретични постановки на автора относно изобретяването на митовете, тяхната потребност 

за големи групи население и функцията им. В тази връзка са показани условията и 

механизмите на възникването на мита за Гунди и неговата устойчивост дори до наши дни. 

      Резюме на английски език 

 Summary of "Contemporary Bulgarian Myth-Making: The Myth of Georgy Asparuhov – 

Gundi (problems of the formulation)". In: Balkanistic Forum, №1, year XXVI, pp. 120 – 

137.  

 

The article is focused on the mythmaking surrounding the image of the renowned Bulgarian 

football player from the resent past – Georgy Asparuhov – Gundi. The author has shown some of 

the theoretical standpoints related to the "mechanics" of mythmaking, why the myths are needed 

in the society and how do they function socially. On this basis the author builds his case with the 

example of the creation of the myth of Gundi and its sustainability even to this day.  

 

 

 

 



Резюме на статията „Ethnology Must enter in School Programmes (An Ethnographic 

Experiment from Bulgaria) – In: Against All Odds: Ethnology and Anthropology between 

Theory and Praxis, Skopje, 2017, p. 129-146. 

        Статията е разширен и завършен вариант на статия, публикувана през 2013 г. /вж. 

статия №5 от настоящия списък/. Тя бе изискана, преведена и публикувана в цитирания по-

горе сборник от колеги-етнолози от Скопския университет, след като предизвика разпалени 

дискусии на международна научна конференция в Охрид през септември 2016 г. Всички 

участници се обединиха около становището, че в страните от ЕС е необходима етнологията 

да влезе в училищата с цел по-доброто опознаване на гражданите от страните на този съюз 

и насърчаването на разбирателството ши толерантността между различните общности. 

Резюме на английски език 

Summary of "Contemporary Bulgarian Myth-Making: The Myth of Georgy Asparuhov – 

Gundi (problems of the formulation)". In: Balkanistic Forum, №1, year XXVI, pp. 120 – 

137.  

 

The article is focused on the mythmaking surrounding the image of the renowned Bulgarian 

football player from the resent past – Georgy Asparuhov – Gundi. The author has shown some of 

the theoretical standpoints related to the "mechanics" of mythmaking, why the myths are needed 

in the society and how do they function socially. On this basis the author builds his case with the 

example of the creation of the myth of Gundi and its sustainability even to this day.  

 

Резюме на статията „Етноцентризмът и инерциите от миналото – сериозни 

проблеми в българската образователна система (етнопедагогически аспекти на 

основното и средното образование) – Стратегии на образователната и научна 

политика, кн. 5, година ХХVІ, С., 2018, стр.528-537. 

        В статията се представят някои черти на българската образователна система – 

системата на началното, основното и средното образование, които в днешния свят на 

мултикултурализъм и пъстра етническа картина създава определени проблеми за 

образованието на децата от небългарски етнически произход и главно на турците и ромите 

в България. В определена степен тона се отнася и за останалите небългарски етнически 

общности – арменци, евреи, каракачани, руснаци и др. Става въпрос за отсъствието от 

учебните програми на уроци и други материали на елементи от културата и историята на 

тези „други” представители на съвременната българската нация. А според мои проучвания 

тези обстоятелства създават някои негативни настроения спрямо българската 



образователна система у децата на небългарските общности. Това пък от своя страна води 

да незаинтересованост да се ходи на училище 

         Иновативният характер на статията е предизвикал интерес в редица страни от ЕС, 

Украйна, Молдова и Русия, поради което е причислена към Фонда на 

Централноевропейската библиотека в Будапеща и има над 15 цитирания само първите 

тридесет дни след нейното публикуване. 

      Резюме на английски език  

Summary - “Ethnocentrism and inertia from the past – serious problems of Bulgarian 

education system (ethnopedagogical aspects of elementary and high school education) – In: 

Strategies in educational and academic politics, 5, ХХVІ, S., 2018, стр.528-537. 

        The article presents some aspects of Bulgarian education system, which in the present 

multicultural environment, causes some issues on the education of students that don’t have 

Bulgarian ethnic background and especially those from Bulgarian Turkish and Roma communities 

in Bulgaria. To a certain degree this can be applied to the cases of the other non-Bulgarian ethnic 

communities – Armenians, Jews, Karakachans, Russians, etc. The main point of the article is the 

fact that in the school programs and lessons on culture and history of the “others” among the 

Bulgarian nation are omitted. According to my research these circumstances create certain 

negative feelings towards the Bulgarian education system among the children from the non-

Bulgarian communities. This leads consequently leads to their disinterest to attend school.  

 The innovative nature of the article sparkles the interest in a number of countries in the EU, 

Ukraine, Moldova, and Russia. This is the reason why it is  part of the Central-European library’s 

fund in Budapest and has over 15 citations for the first thirty days after its publication.  

 

Резюме на статията „Интеркултурно образование. Post-Graduate Qualificatoin of 

Teachers in Intercultural Educational Environment” – Стратегии на образователната и 

научна политика, кн. 1, год. ХХVІ, С., 2019, стр.26-35. Статията е в съавторство с Ирина 

Колева, Виолета Коцева и Кремена Йорданова. 

        В статията се представят идеи за някои подобрения на образованието в интеркултурна 

среда с помощта на инструментариума на етнологията и етнопсихологията. 

       Резюме на английски език 

 Summary – “Intercultural education. Post-Graduate Qualificatoin of Teachers in 

Intercultural Educational Environment” – Strategies in educational and scientific policy.  

Vol. 1, ХХVІ, С., 2019, pp. 26-35.  



The article is with co-authors Irina Koleva, Violeta Kotzeva and Kremena Iordanova  

In the article are presented ideas for some improvements in educational process in intercultural 

environment by using the tools of ethnology and ethnopsychology.  
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