
Фолклор на славянските народи                                                                                                                            1 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА ПО СЛАВЯНСКИ ФОЛКЛОР 
 

1. ИЗВАДКА ОТ УЧЕБНИЯ ПЛАН 
 

Вид занятия и дейности Семестър  
Хорариум (часове) 

Кредити 
Вид на 

оценяването седмично общо 

Аудиторна заетост ІІ  90   

     а) лекции  2 30   

     б) семинарни упражнения  2 30   

Общ кредит    8  

Оценяване     Изпит 

 
2. АНОТАЦИЯ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 
Програмата на дисциплината Славянски фолклор е с общ хорариум от 60 часа, 30 от които 

лекционни и 30 семинарни, провеждани в рамките на един семестър. Учебната програма включва 
14 тематични единства, представящи традиционната култура и фолклора на славянските народи. 
Част от застъпените в програмата теми кореспондират с разглежданите в дисциплината 
Антропология на славянските народи проблеми, като се поставя акцент върху мястото и ролята 
на текстовете с оглед на културния контекст, в който се реализират. Обсъждат се въпроси, 
свързани с епоса и механизмите на формиране на етнична история и религиозна идентичност, 
„думането” и наратива в ежедневната култура, отделя се място на приказката, баснята, легендата 
и паремиите във фолклора. Важно място заема проблемът за изясняване на ролята на словото в 
ритуала, като се поставя акцент върху календарната и семейната обредност. В методологическо 
отношение програмата е ориентирана към изясняване на антропологическите интерпретационни 
практики на фолклорната комуникация. 

В рамките на семинарните занятия се обсъждат избрани текстове, свързани с темите в 
лекционния курс. Представят се предварително подготвени реферати, обсъждат се въпроси, 
провокирани от интереса на студентите.  

Дисциплината завършва с изпит, провеждан в края на курса. 
 

 
3. СЪДЪРЖАНИЕ НА УЧЕБНАТА ПРОГРАМА 

 
І. ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 
 

І.1. ТРАДИЦИИ И ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОГРАМИ 
 
 
Тема 1: Фолклорът като културно наследство 
 
Литература: 

Основна: Хърцфелд 2007; Динеков 1990 
Препоръчителна: Калб 2008 

2 часа 
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Основен акцент в темата се поставя върху социално-историческите механизми, довели до 
формиране на интерес към собствената етническа култура в контекста на общоевропейските 
процеси за изграждане на колективна идентичност от национален тип. Обсъждат се етапите в 
развоя на фолклористичното познание, както и изследователските приоритети, определили 
характерните особености на всеки един от тях в отделните национални традиции. Важен е и 
въпросът за полагането на устната култура в контекста на модерния „култ към писмото и четенето” 
и взаимоотношенията между тях. 
 
Тема 2: Събиране, архивиране, опазване и изучаване на фолклорното наследство 
 
Литература: 

Основна: Шишманов 1965; Генчев 1990 
Препоръчителна: Андерсън 1998 

2 часа 
 
Лекцията разглежда културно-историческите предпоставки, довели до изграждане на специфичен 
изследователски инструментариум в отделните периоди от развитието на фолклористиката като 
наука. Акцент се поставя върху методологията, предопределяща изследователските подходи при 
теренните изследвания, създаването на музейни сбирки. Народът като „друг” от гледна точка на 
взаимоотношенията елитарна – народна култура, характерни за предмодерния и модерния 
период, са сред важните въпроси в лекцията. Дискутират се основните акценти в 
изследователските търсения, дисциплинарните приближавания и отдалечавания от 
литературоведските и историческите научни традиции. Важно място се поставя на проблемите, 
свързани с изучаването на фолклора в университетите. 
 
Тема 3: Конструираните картини на миналото 
 
Литература: 

Основна: Арнаудов 1996 
Препоръчителна: Хан 2007; Чолов, Пешева 1958 

2 часа 
 
Темата има за цел да представи основните идеи, които разглеждат фолклора като част от 
механизмите на конструиране на национална идентичност, посредством изграждане на 
определен тип картини за „миналото на народа”. Фолклорът като осигуряващ непрекъснатост на 
културното наследство в исторически план е сред основните въпроси, дискутирани в лекцията. 
Промените, настъпили в изследователските парадигми на фолклористиката, провокирани от 
възникването на семиотиката и свързаното с това разбиране на културата като текст, са сред 
важните въпроси, свързани с историческия развой на научните идеи. 
 

 
І.2. КУЛТУРА И ТЕКСТ 

 
Тема 4: Текст и смисъл. Механизми на антропологичната интерпретация  
 
Литература: 

Основна: Лотман 1990; Николов, Даскалов 2000 
Препоръчителна: Барт 1999; Елчинова 1993 

2 часа 
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Лекцията дискутира проблемите, застъпени в темите от първия блок на програмата, но се поставя 
акцент върху комуникативния аспект на традиционната култура. Обсъжда се мястото на текста 
като основна смислоносеща и организираща единица в традиционните култури, както и 
подходите за антропологично интерпретиране на знаковия му характер и символна натовареност. 
Културният семиозис, характеризиращ фолклора и начините на конструиране на текст са едни от 
най-важните застъпени проблеми. Сред значимите са и въпросите за механизмите, посредством 
които се формира колективна памет и идентичност от гледна точка на начините на предаване на 
знанието във фолклорната култура. 
 
Тема 5: Обред и текст в традиционния календар 
 
Литература: 

Основна: Романска 1977; Иванова 1995; Колева 1981 
Препоръчителна: Вакарелски 2008 

2 часа 
 
Темата обсъжда въпроса за вярванията, свързани със силата и възможността на словото да влияе 
върху реда в природата и света на човека. Специално място се отделя на календарната обредност 
в общия културен контекст. Обръща се внимание на връзката природа-култура, както и на 
механизмите, организиращи подредбата и структурирането на календара в традиционната 
култура. Важно място заема въпросът за конструктивния потенциал на религията във фолклора. 
Инициационния характер на ритуални практики, свързани с календарната обредност също са 
обект на представяне в лекцията. Дискутират се също така характерът и същността на вярванията, 
определящи практиките на оказионалната обредност. 
 
Тема 6: Текст и смисъл – семейната обредност в традиционната култура 
 
Литература: 

Основна: Иванова 1984; Волков 1890; Гура (1990: 29-41); Романска 1963 
Препоръчителна: Иванова 1992; Хлябът 1997 

2 часа 
 
Темата продължава обсъжданите в предходната лекция въпроси, като акцентът се поставя върху 
мястото и ролята на словото в семейната обредност при славяните. Специално внимание се 
отделя на социалната значимост на обредността с оглед на общностните връзки, които чрез нея се 
подържат нормативно. Обсъждат се въпросите на родството и родствените групи. Акцент се 
поставя върху словесността, разглеждана през призмата на текстовете на песните и наративите, 
съпътстващи отделни практики или по-големи ритуални единства. Обсъждат се особеностите на 
обредните практики в отделните славянски култури. 
 
Тема 7: Епос и история – конструиране на общностна памет 
 
Литература: 

Основна: Михайлова 2006; Бочков 1994; Романска 1977 
Препоръчителна: Живков 1982 

2 часа 
   
Акцентът в лекцията е поставен върху механизмите на създаване на общностна идентичност в 
традиционната култура на славянските народи. Мястото на историческия, юнашкия и религиозния 
епос, от една страна, и преданията, от друга, като част от етничната история, както и ролята им за 
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формиране на знанието-за-себе-си в традиционната култура са сред основните дискутирани 
въпроси. Специално място се отделя на формирането на юнашката епическа традиция при 
южните и източните славяни, на разпространението на исторически теми и мотиви в различните 
славянски традиции. 
 
Тема 8: Магическата сила на словото 
 
Литература: 

Основна: Живков 2000; Иванова 1995 
Препоръчителна: Тодорова-Пиргова 2003; Живков 1974 

2 часа 
 
Основното тематично ядро в лекцията се изгражда около вярването в магическата – съзидателна, 
деструктивна и лечителска сила на словото. Обсъжда се мястото на гадаенето и предсказването на 
бъдещето, лечителските и магическите формули и практики, имащи за цел да съхранят или 
променят социалния ред. Важно място се отделя на човешкото тяло и телесността, както и на 
културните практики за въздействие върху човека. Внимание се обръща на властта на словото на 
активната, осъществяваща медиаторна роля между световете фигура на гадателя, лечителката, 
магьосницата. 
 
Тема 9: Митът, легендата, преданието и фолклорното разказване за света 
 
Литература: 

Основна: Гейщор 1986; Георгиева 1993; Георгиева 2003 
Препоръчителна: Мицева (съст.) 1994; Коцева 2006; СБНУ Т. 60 (ч. 1 и 2); Адамовски 1997 

2 часа 
 
В лекцията се обсъждат начините на възникването и съществуването на света и човека. Акцент се 
поставя върху съществуващите в традиционната култура представи за свое и не-свое време и 
пространство. В тази връзка специално внимание се отделя на митовете, легендите и преданията с 
акцент върху разбиранията за социалния ред и мястото на човека. Дискутира се конструиращият 
свят потенциал на митовете и легендите, като се внимание на заложените в тях идеи за етнична, 
религиозна и антропологична другост. Начините, по които се разказва и обяснява реда в 
общността са сред водещите акценти в темата. 
 
Тема 10: Разказвайки света – фолклорната приказка 
 
Литература: 

Основна: Проп 1995; Проп 2001 
Препоръчителна: Каталог 1994; Леви-Строс 1995 

2 часа 
 
Лекцията има за цел да представи мястото на приказката във фолклора. Изясняват се 
морфологията и историческите корени на вълшебната приказка, дискутират се особеностите на 
битовата приказка – поетика и структура, обсъждат се въпросите на разказването във фолклора. 
Социалната функция на разказването, отразяваща стремежа към социализация на човека 
посредством обучението му в култура, са сред основните въпроси, засегнати в лекцията. 
 
Тема 11: Наративни стратегии и ежедневие 
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Литература:  
Основна: Ганева-Райчева 2004; Български фолклор 1998/1-2 
Препоръчителна: Баева (1997: 59); Еротикон Т. 1 (1993), Т. 2 (1995) 

2 часа 
 
Лекцията има за цел да представи основните механизми на комуникация във фолклорната 
култура. В допълнение към предишната тема се обсъжда мястото на анекдота и вица във 
фолклорната култура, на свързания със сексуалния живот наратив, проекциите на другостта и 
разказването й другостта, както и функционирането на стереотипни формули. Изразяването на 
„колективния” опит и стереотипизираното знание в пословиците и поговорките също е сред 
обсъжданите в темата въпроси. 
 
Тема 12: Ритуал, слово, идеология. Фолклорът в епохата на социализма 
 
Литература: 

Основна: Социализмът 2003; Български фолклор 1997 (кн. 3-4) 
Препоръчителна: Иванова 1997 

4 часа 
 
Темата прави опит да представи функционирането на фолклорната култура в условията на 
различен по своя характер и културен код идеологически натиск. Обект на внимание са 
културните трансформации, резултат от пресрещането на атеистичната идеология и 
прогресистките визии, отразили се върху модернизационните процеси и свързаната с тях 
миграция. Внимание се отделя на пространствено-времевите проекции на новия церемониал и 
свързаните с комунистическата идеология ритуали и канон, имащи за цел да преформатират или 
отстранят съществуващата традиционна обредност и религиозен пантеон. 
 
Тема 13: Антрополис – пространствата на града в текстове и знаци 
 
Литература: 

Основна: Дичев 2005; Български фолклор (2007, кн. 1) 
Препоръчителна: Краев (1990: 33-40); Български фолклор (1994, кн. 4) 

2 часа 
 
Темата представя основните въпроси, свързани с функционирането на общностната култура в 
града. Акцент се поставя върху разказването в отделните общности, трансформациите в 
ритуалната система, създаването на истории. Отделя се внимание на градските легенди, както и 
на интерпретацията на митологични и социални сюжети в тях. Важно място заема въпросът за 
възможността им да формират определени представи за света, изграждайки колективна 
идентичност, както и механизмите им на разпространение (в това число и в интернет). 
 
Тема 14: Топоси на съвременната култура 
 
Литература: 

Основна: Всекидневната 2005; Мицева 2005; Пенчев 2001 
Препоръчителна: Станоев 2005; Български фолклор (1993, кн. 4) 

2 часа 
 
Акцент в лекцията е поставен върху местата на функционирането на фолклора в съвременността. 
Обсъжда въпроса за свободното движение на мотиви и сюжети между различни пластове на 
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културата, фюжън (синтез)-проектите и свободното преформатиране на различни по своя характер 
знакови цялости. Обсъждат се въпросите на мултикултурализма с оглед на културните, 
политическите и икономическите влияния в контекста на глобализационните процеси, дискутира 
се мястото на интерактивността в медийното пространство и възможностите за израз на всеки 
отделен човек. Фолклоризъм. 

 
4. ЛИТЕРАТУРА 

 
4.1. ОСНОВНА 
 
Арнаудов 1996: Арнаудов, Михаил. Очерци по българския фолклор. (В 2 тома). С.: АИ „Проф. М. 
Дринов”, 1996. 
Бочков 1994: Бочков, Пламен. Непознатият юнак в българският фолклорен епос. С.: БАН, 1994. 
Волков 1890: Волков, Ф. Сватбени обичаи на славянските народи. // СБНУК, Т. 4. 
Всекидневната 2005: Всекидневната култура на българите и сърбите в постсоциалистическия 
период. Съст.: Радост Иванова. С.: ЕИМ при БАН, 2005. 
Ганева-Райчева 2004: Ганева-Райчева, Валентина. Разказване и идентичност. С.: ИК „Яр”, 2004. 
Гейщор 1986: Гейщор, Александър. Митология на славяните. С.: Български художник, 1986. 
Генчев 1990: Генчев, Стоян. Теренното етнографско изследване. В. Търново, 1990. 
Георгиева 1993: Георгиева, Иваничка. Народна митология. С.: Наука и изкуство, 1993. 
Георгиева 2003: Георгиева, Албена. Образи на другостта в българския фолклор. С.: ИК „Гутенберг”, 
2003. 
Гура 1990: Гура, Александър. Първата брачна нощ в славянския сватбен обред. // Български 
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Лотман 1990: Лотман, Юрий. Поетика и типология на културата.Съст.: И. Знеполски. С.: 
Народна култура, 1990. 
Михайлова 2006: Михайлова, Катя. Странстващият сляп певец просяк във фолклорната култура на 
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