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Общоизвестен факт е, че научноизследователската значимост на една академична общност
е твърде зависима от нейната издателска дейност. Списание „Епохи“ е отдавна утвърдена
научна и издателска поредица в Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, на
страниците на която 25 години намират място и етноложките изследвания.
Като трибуна на етноложките изследвания сп. „Епохи“ предоставя изключителни възможности първо за утвърждаването на етнологията в ИФ. В нашето съвремие този проблем е съществен, тъй като през последните две десетилетия етнологията в България претърпя не малко организационни преустройства като самостоятелна наука. В това отношение значение има публикацията
на Н. Колев – дългогодишен преподавател по етнология във ВТУ, посветена на 10-годишнината
от разкриването на специалност Етнология в Историческия факултет [Колев, Н. 2011, с. 11–27].
Проследявайки научноизследователското и учебното съдържание на специалността, Н. Колев
убедително сочи мястото на етнологията в системата на историческите науки, доказателство
за което е дългогодишната изследователска дейност на целия колегиум по етнология. На страниците на сп. „Епохи“ М. Иванова защитава становището, че съвместните усилия на етнолози и
историци бележат най-всестранното и системно културно-историческо изучаване на народите
от древността до наши дни [Иванова, М. 2011, с. 28–33]. М. Карамихова твърди, че българската
етноложка школа „има доказано предимство етнологията да бъде включена сред историческите
дисциплини“ [Карамихова, М. 2013, с. 189]. Според нея приложението на историческия
подход в етноложките изследвания позволява да се избегнат някои методологични недостатъци
дори при изучаването на съвременността, тъй като много от културните явления се нуждаят не
само от синхронно (антроположко) проучване, но и от диахронен (исторически) поглед към
миналото [Карамихова, М. 2013, с. 189]. Ил. Ганчева, проследявайки научно-изследователските
направления във факултетната етнология, също приема, че като учебна дисциплина тя се
утвърждава още през 70-те години на ХХ в., когато в учебния план на специалност История е
включена и специализация по етнография [Ганчева, И. 2011, с. 34]. През различните години
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лектори по етнология в ИФ са още В. Хаджиниколов, Ст. Генчев, М. Велева, Г. Михайлова, Р.
Попов, които отдавна са утвърдени като водещи изследователи в българската етнология. Тяхната
заслуга може да се потвърди от многобройните студенти историци, които днес работят като
професионални етнолози.
На страниците на сп. „Епохи“ намират място и публикации, които имат пряко отношение
към обучението на студентите в специалност Етнология. Например това са публикации, свързани
с усвояването на методологията в етноложките проучвания, с провеждането на теренни етноложки
изследвания или с изучаването на опита на други български и задгранични университети при
преподаването на културата в средните и висшите училища [Иванова, М. 2000, с. 111–118; Карамихова, М. 2011, с. 136–160; Новикова, Н. С. 2011, 123–135; Цанева, Е. 2011, с. 42–43; Георгиев,
Г. 2012, с. 11–34; Стефанова, А. 2012, с. 188–204; Маджаров, Д. 2014, с. 54–82]. Налице са и
публикации, които поставят специфични историографски проблеми, имащи отношение към развитието на отделни етноложки институции с решаващо значение и за развитието на етнологията
[Атанасова, М. 2011, с. 73–82; Кирилова, А. 2011, с. 64–72; Сантова, М. 2011, с. 175–189].
Списание „Епохи“ предоставя възможността и за оформянето на самостоятелни тематични
книжки, които отразяват значими събития от творческия път на етноложката общност в Историческия факултет. В случая конкретно значение имат две книжки, посветени на 10-годишния
юбилей на специалност Етнология, който е придружен и от провеждането на международна
научна конференция на тема „Етнологията като наука – традиции и съвременност“ (21–22 октомври, 2011 г.) [Епохи, 2011, т. 19, кн. 2; 2012, т. 20, кн. 1]. Автори в двете книжки са утвърдени
имена в българската и задграничната етнология и докторанти и студенти по етнология в Историческия факултет. Техните изследвания сочат, че съвременната етнология се отличава с изключително разнообразие от научни проблеми и подходи, които значително разширяват и нейната
предметна област на изучаване. В този смисъл специално внимание заслужава публикацията на
Е. Цанева „Значението и задачата на нашата етнография“: програмната Шишманова статия – век
и четвърт по-късно“, чиято цел е „в конспективен формат да се съизмерят посланията на Шишманов със стандарта на научните постижения и пропуски, както ги виждаме днес“ [Цанева, Е.
2011, с. 41]. Макар и с уговорката, че публикацията е израз на авторовото мнение за съвременното развитие на българската етнология, тя може да се приеме като един от малкото, но успешни
опити на българските етнолози да потърсят приемствеността във вековното развитие на родната
етнология, като акцентът е поставен върху онези нейни достижения, които я превръщат в наука
за етничната ни култура, изучавана на сравнителна основа с културата на другите народи [Цанева,
Е. 2011, с. 43]. Както отбелязва Е. Цанева, още в обучението по етнология в средното и висшето
училище трябва да се съхрани духът на Шишмановата идея за равнопоставеност при изучаване
на всички етнически култури, за да се открои своеобразното, оригинално комбиниране на
универсалните културни елементи, които пораждат и спецификата на всяка отделна култура
[Цанева, Е. 2011, с. 42–43]. Като се следв програмната статия на Ив. Шишманов, не може да се
отрече и новото, привнесено от неговите следовници, които чертаят пътя, по който днес трябва
да се развива българската етнология. Общият извод, който се налага от изложението, е, че, ако се
обръщаме по-често към Шишмановата статия и изследванията на нейните най-добри интерпретатори през изминалия век и четвърт, може би по-лесно ще открием верния път на научното
си развитие сред множеството съвременни професионални изкушения [Цанева, Е. 2011, с. 52].
С подчертан изследователски принос се отличават и останалите публикации, посветени
на 10-годишния юбилей на специалност Етнология. Сред тях се открояват тези, които също
разглеждат проблеми, свързани със съвременното развитие на етнологията, с нейното практическо приложение и с предизвикателствата, пред които тя е изправена днес [Банкова, П.
2011, с. 56–63; Кирилова, А. 2011, с. 64–72; Минков, И. 2011, с. 190–200; Сантова, М. 2011,
с. 175–189; Христов, П. 2011, с. 83–89]. Не са малко и публикациите, в които се поставят
проблемите за професионалната етика по време на теренните етноложки изследвания [Попов,
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Р. 2011, с. 112–116; Денчева, Р., Тошев, М. 2011, 90–111; Георгиев, Г. 2012, с. 11–34], както и
за отношението към културното наследство в условията на глобализация [Минков, И. 2011, с.
190–200; Сантова, М. 2011, с. 175–189].
Други две тематични книжки на сп. „Епохи“ са посветени на 60-годишния юбилей на
двама дългогодишни преподаватели по етнология в Историческия факултет – доц. д-р Н. Колев
[Епохи 2000, т. 8, кн. 2] и проф. д-р Мария Иванова [Епохи 2014, т. 22, кн. 2]. Публикуваните
изследвания в тях могат да се приемат като своеобразен еталон за развитието на факултетната
етнология, тъй като отразяват не само отношението към юбилярите, но и състоянието на съвременната етнология от последните две десетилетия. Например, дори един бегъл сравнителен
анализ на двете книжки показва, че в самото начало на ХХІ век все още в българската етнология
преобладават научните изследвания, посветени на традиционната българска култура [виж
съдържанието на Епохи, 2000, т. 8, кн. 2], докато през второто десетилетие на същия век [Епохи,
2014, т. 22, кн. 2] превес вече имат изследванията на съвременната култура в условията на
социалистическия и постсоциалистическия период в България.
В споменатите тематични книжки на сп. „Епохи“ достойно място заемат и публикациите
на задграничните етнолози. От една страна, те бележат международните научни връзки на
етноложката общност във факултета, а, от друга страна, дават основание и за един, макар и
откъслечен, поглед върху развитието на задграничната етнология [виж съдържанието на Епохи
2011, т. 19, кн. 2; 2012, т. 20, кн. 1; 2014, т. 22, кн. 2]. Публикации на задгранични етнолози са
включени и в други книжки на сп. „Епохи“, като поставените в тях проблеми са съобразени
предимно с изследователската дейност на техните автори [Янгузин, Р. З. 2006, с. 163–166;
Урицкая, Р. 2008, с. 126–138; Квилинкова, Е. Н. 2008, с. 111–125].
В количествено отношение на страниците на сп. „Епохи“ най-многобройни се оказват
етноложките изследвания, разработени от студенти и докторанти по етнология в Историческия
факултет. Този факт е лесно обясним, като се има предвид, че списанието е трибуна и на студентската научноизследователска дейност във факултета, отразена именно в студентските и докторантските изследвания. През изминалите 25 години в различните рубрики на списанието („Вяра,
бит, обичаи“, „Документи“, „Студентски изследвания“, „Докторантски изследвания“ и др.) са
публикувани многобройни статии и научни съобщения на студенти и докторанти по етнология
[Янков, А. 1995, с. 98–103; Георгиева, Т. 2000, с. 23–29; Стрезева, Н. 2000, с. 93–106; Вълев,
И. 2007, с. 139–148; Ескеджиев, Ш. 2012, с. 225–234; Иванова, Р. 2012, с. 235–237; Мъглова,
Д. Б. 2014, с. 49–66; Куртчу, С. 2014, с. 67–85 и др.]. Те потвърждават веднъж нестихващия
интерес на студентите и докторантите към етнологията, а втори път – разнообразието от етноложки теми и проблеми, избрани за тяхната професионална реализация.
В самостоятелна група могат да се обособят и публикациите на бивши студенти и докторанти, които отдавна са утвърдени като професионални етнолози, но живата връзка между тях
и факултета продължава да се поддържа именно чрез сп. „Епохи“, на чиито страници те публикуват свои изследвания [Денчева, Р., Тошев, М. 2011, 90–111; Петкова, М. 2012, с. 144–151;
Каменова-Борин, А. 2014, с. 124–132 и др.].
Накрая няма да бъде пресилено, ако още веднъж се подчертае, че в своята 25-годишна
издателска дейност сп. „Епохи“ наистина се превръща в трибуна на етноложките изследвания,
утвърждавайки мястото на етнологията сред останалите науки в Историческия факултет на
Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“.
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