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Abstract
The article follows a path of life and professional development of
Professor Maria Ivanova, whose 60th anniversary we celebrate. Presented are
all aspects of her professional development as an ethnologist – as a scholar,
field worker, lecturer, scientific adviser of bachelor, master and PhD students,
as well as main aspects of her research interests – namely traditional socionormative culture.
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Развитието на науката е неразривно свързано с усилията и постиженията на поколения изследователи. Достоен пример за учен,
допринесъл за развитието на българската етнология, е Мария Иванова, чийто юбилей честваме през 2014 г. Ако трябва с едно изречение
да се опише творческият портрет на Мария Иванова, то би звучало
така – дългогодишен и уважаван преподавател във Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий”, прецизен изследовател и теренист, автор на многобройни етноложки разработки.
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Мария Иванова Иванова е родена на 29.07.1954 г. в гр. Айтос.
Завършва средно образование през 1972 г. в Руската езикова гимназия „Васил Левски”, гр. Бургас. През 1973 г. е приета като редовна
студентка във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”, където до 1977 г.
изучава История като първа специалност и Руска филология като
втора. През тези години е и първият £ досег до проблемите на народната култура и етнографската книжнина. По това време българска
етнография изучават всички студенти на Историческия факултет
на Великотърновския университет. От самото начало лекционните
курсове се водят от доц. д-р Николай Колев. И до днес М. Иванова
ясно си спомня първия семестриален изпит по българска етнография
като студентка по история: „Това беше в началото на далечната
1974 г., когато всички първокурсници-историци бяха запленени
от етнографията, от старата история или от археологията.
За мен най-интересна беше етнографията, защото много от
културните явления, които изучавахме, все още бяха част от
нашия живот, а ние – непосредствени участници в тях. На
изпита изтеглих въпрос за традиционното скотовъдство, където най-голямо внимание е отделено на българското овцевъдство. Зарадвах се, защото лятото прекарвах при дядо и баба
на село, които отглеждаха много овце и ме бяха научили на
доста неща. Започнах отговора на въпроса, доц. Колев явно
усети, че го знам много добре и започна да ме пита за наймалките подробности около отглеждането на овцете. Така се
получи един дълъг диалог за традиционното българско овцевъдство, който приключи с покана за участие в кръжока по етнография и с предложение за разработване на дипломна работа.”1 .
В периода 1979–1981 г. Мария Иванова работи като библиотекар към АИМ при БАН – филиал В. Търново. На 02.02.1981 г.
постъпва на работа във ВТУ като специалист-историк в катедра
„Стара и средновековна история” с ръководител проф. д.и.н. Йордан
Андреев. Тогава катедрата включва в състава си и колегиума по
етнография, представен по това време само от доц. Николай Колев.
Същият ден в Университета се чества 70-годишнината от рождението на Александър Бурмов и първото мероприятие, на което М.
Иванова присъства, е събранието за годишнината му. Тя остава като
специалистка до 1986 г., когато е приета за редовен асистент по
етнография.
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Годините 1985 и 1986 Мария Иванова окачествява като повратни и определящи по-нататъшната £ професионална съдба, както и
изследователското поле на нейните етнографски дирения. По покана
на доц. Колев, през пролетта на 1986 г., М. Иванова участва в конкурс
за щатно място като асистент по етнография във ВТУ и го спечелва
измежду шест кандидати. Няколко месеца по-рано – през есента на
1985 г., в рамките на няколко дни тя изгубва баща си и чичо си, а
следата от смъртта им бележи завинаги нейните изследователски
интереси, посветени на родството. Информация за тази житейска
участ черпим от биографичната книга, посветена на бащиният £
род „Хора със златни сърца и напукани от работа ръце” (Бургас,
2012). Там тя споделя: На времето, когато се обяви щатно място
за етнолог в Университета, татко и чичо току-що бяха починали 2 . Мъката по тях ме разтърсваше, но въпреки това си
подадох документите за участие в конкурса. През цялото време
мислех не толкова за резултата от конкурса, колкото за това,
че трябва да напиша нещо много хубаво за братските отношения
между татко и чичо – за тяхната всеотдайност дори и в смъртта. Затова след конкурса без колебание избрах научна тема в
областта на традиционната родствена система. Защитих
дисертация за кръвното родство у българите, написах книга
за родството по сватовство, публикувах още редица студии и
статии, посветени на родствените отношения и на роднинската терминология. Колко са стойностни моите научни
дирения, други ще кажат, но за мен най-важен остава примерът на моите роднини, съдържащ всички нюанси на родствените отношения – истински и проверени в действителността3.
Така личната съдба и фамилната история на Мария Иванова,
повлияват родството да се превърне в обект на нейните най-ранни
изследователски интереси. В своето по-нататъшно изследователско
дело, тя продължително и успешно се занимава с тази сложна тематика и надгражда своите изследователски дирения върху родствените
институти.
Като теренист М. Иванова започва своята проучвателска дейност още с постъпването си като асистент, когато през лятото на
1986 г. се провежда теренна експедиция в община Чипровци, Монтанско, под ръководството на доц. Н. Колев: “Пазя много скъпи
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спомени от тази първа експедиция. Ръководител беше доц. Н.
Колев, а членове – В. Мутафов и Сн. Попова от РИМ – В. Търново, А. Каменова от РИМ – Монтана, С. Христова от ИМ –
Берковица и студенти от кръжока по етнография. По цял ден
обикаляхме селата в търсене на етнографски сведения, а вечер се
събирахме, за да обсъдим свършената работа през деня. След това
вечеряхме, като трапезата обикновено се приготвяше от доц.
Колев. От него съм научила много тайни за приготвянето на вкусни
традиционни ястия, но по-важното е, че той ме посвети в двете
„златни етнографски правила” – на експедиция се тръгва с пълен
багажник на колата и не се разказва за това какво се яде и пие в
свободното време. Тъй като проучвахме няколко години подред
Монтанския край, всички участници в екипа спазвахме
„правилата” на доц. Колев, а под негово влияние успяхме да се
превърнем и в приятели за цял живот. Бяха незабравими години”4.
През 1998 г. М. Иванова защитава успешно докторска дисертация пред специализирания съвет по „Нова и най-нова история”, гр. София, на тема „Традиционната родова структура у българите (по
етнографски материали от втората половина на ХІХ и началото на
ХХ в.)”, с научен консултант проф. д.и.н. Цветана Георгиева. През
2005 г. последва и нейната хабилитация, като същият съвет, със санкцията на ВАК, £ присъжда диплома за доцент по етнология на 14.01.
2005 г.
Преминавайки от биографичния към научноизследователският
портрет на юбилярката, смятам за нужно на първо място да отбележа, че през 2003 г. в Университетското издателство на ВТУ излиза монографията £ „Родство по сватовство у българите”. Това е
първото монографично изследване, посветено на родството по
сватовство, което се отличава с висок професионализъм, строга научна прецизност, богат емпиричен материал или, както го определя
Еля Цанева в своята рецензия: Това е първият етноложки труд в
съвременната ни книжнина, който дава насока и пример за формирането по материали на сватовските отношения, на идея за
теория на некръвнородствените връзки у българите през традиционния период, което прави неговите достойнства и качества безспорни5. Основната цел на монографията се съдържа в
цялостното проучване на българското родство по сватовство от края
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на XIX до края на ХХ в., обхващащо цялата етнична територия на
българите. Авторката разкрива двете съвършено различни страни,
с които родството по сватовство впечатлява, регулирани от народното
обичайно право: обредната, която бележи неговата поява, представена от народната сватба, и всекидневната, която придружава
обикновения живот на българите, включваща цялата верига от родствени взаимоотношения между роднините от мъжка и женска
страна.
Научните интереси на М. Иванова обхващат не само родствените институти, а и цялата социалнонормативна култура на българите –
семейни отношения, родствени институти, роднинска терминология,
обичайно право, както и основните социални форми на организация.
Резултат от нейните дългогодишни и трайни занимания в тази област
са многобройните студии и статии, посветени на всички дялове от
социалнонормативната култура6.
Друга централна област, която се откроява в научноизследователската работа на юбилярката е Етнологията на балканските народи.
Плод на дългогодишната £ преподавателска и проучвателска дейност в тази сфера е излезлият от печат тази година учебник „Традиционна култура на балканските народи” (Велико Търново, 2014).
Учебникът представлява едно цялостно и задълбочено изследване
на традиционната материална, духовна и социалнонормативна култура
на балканските народи, един ценен влог в сферата на етноложката
учебна книжнина, базиран на богат етнографски материал.
Логично (не на последно място), научната дейност на Мария
Иванова проследява проблемите на университетското образование
по българска етнология, както и постиженията в тази област. С участието си в национални форуми и публикациите по темата Мария Иванова вече е признат автор в тази неразработвана област.
Важен дял в нейната професионална биография представляват
участията £ в редакторска дейност и научно съставителство на
голям брой сборници и периодични издания, излезли от печат във
ВТУ „Св. св. Кирил и Методий”7. Част от тях са резултати на ръководени от нея научноизследователски проекти.
Показателен щрих в творческата дейност на етнолога Мария
Иванова е работата £ със студентите и докторантите – като преподавател и научен ръководител. Както бе споменато, дисциплината Бъл13

гарска етнография изучават всички студенти на Историческия факултет на ВТУ. През 2001 г. е създадена специалността Етнология
(бакалавърска и магистърска степен). Изключителната заслуга за
нейното създаване имат доц. Николай Колев, доц. Мария Иванова
от ВТУ и доц. Маргарита Василева, доц. Люба Макавеева от ИЕФЕМ
при БАН. Лекционните курсове, които поема Мария Иванова още
със създаването на специалността, са: Методи на етноложките проучвания и документация; Балканска етнология и Традиционни народни
институции. Не мога да не отбележа великолепните £ качества като
администратор при оформянето на цялата документация около създаването, просъществуването и акредитирането на специалността вече
13 години, трудоемка задача, която през годините лежеше изцяло на
нейните плещи.
Образът на преподавателя проф. Мария Иванова ще остане
непълен, ако не се разгледа и в контекста на научното £ ръководство
на дипломанти8 и докторанти. Първата дипломантка, под ръководството на М. Иванова, защитава дипломна работа през 2002 г 9 .
Оттогава до днес дипломантите на юбилярката наброяват вече над
70 от бакалавърските и магистърски програми, в които тя преподава.
Мария Иванова е научен ръководител и на двама успешно защитили
докторанти – Здравко Здравков през 2009 г. с тема на дисертационния
труд „Семейно-родствени връзки у циганите в България” и Павлин
Чаушев през 2012 г., който защитава дисертация на тема „Метални
накити и украшения от Северна България (от втoрата половина на
XIX до първата половина на ХХ век)”.
Като преподавател във Великотърновския университет, Мария
Иванова участва в международната дейност на Университета в
качеството си на координатор по програма „Еразъм” с Университета
в Лодз, Полша. Освен това, в периода 1991–2006 г., тя специализира
в няколко чуждестранни университети и институти – Държавен университет – гр. Харков, Украйна; Национална школа по история и антропология на Мексико – гр. Мексико, Мексико; Университета “Пол Валери” – гр. Монпелие, Франция; Етнографския институт към САНУ –
гр. Белград, Сърбия; Държавния университет – гр. Белград, Сърбия;
Тверския държавен университет – гр. Твер, Русия.
Завършвам творческия портрет на Мария Иванова с някои от
характерните черти на нейната личност. Последователна във възгледите си, обективна, целенасочена и вярна на принципите си,
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сдържана и справедлива, безспорно тя остава учен, преподавател и
теренист за пример на поколенията студенти-етнолози.
Тук ще си позволя да изкажа личното си отношение. Аз бях от
вторият випуск студенти, завършили специалност Етнология във ВТУ
(2002–2006). Проф. Мария Иванова бе преподавателят, който „отключи” в мен любовта към народната култура, тя бе научният ръководител, който ме учеше през всичките тези години да пиша на езика
на науката. Сега, в началото на моя път като преподавател и изследовател, тя е колегата и приятелят, който ми дава куража, спокойствието и подкрепата, за да се справя с предизвикателствата на
новото поприще.
Въпреки скромното ми, едва дванадесетгодишно общуване с
доц. д-р Мария Иванова, то ме превърна в своеобразен и изчерпателен неин летописец и биограф, тъй като имах честта и удоволствието да я опозная като мой преподавател, научен ръководител,
колега, като изследовател и учен, и не на последно място като
приятел! Така се и опитах да я представя!
Целият колегиум от сърце Ви желаем здраве, сила, мъдрост,
творческа енергичност и лично щастие още дълги години, професор
Иванова, за да продължите с вяра и устрем творческото си дело.
ЧЕСТИТ ЮБИЛЕЙ И НА МНОГАЯ ЛЕТА!
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