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СТУДЕНТСКИ ЕТНОЛОЖКИ СРЕЩИ 2017 

ВЪЗМОЖНИ И НЕВЪЗМОЖНИ ТЕРЕНИ НА 

ЕТНОЛОГИЯТА/АНТРОПОЛОГИЯТА 

12-13 май 2017 година 

Катедра Етнология 

 

 Катедра “Етнология” към Философско-исторически факултет на ПУ “Паисий 

Хилендарски” и студентите по етнология и социална антропология имат удоволствието да ви 

поканят на 12 и 13 май 2017 година на Студентски етноложки срещи, Пловдив 2017 на тема 

Възможни и невъзможни терени на етнологията/антропологията. 

Етноложките срещи продължават една дългогодишна традицията, която има за цел 

стимулиране на студентските изяви, като предоставя форум за среща и дискусия, на който 

студентите и младите колеги по етнология и антропология (и близки дисциплини) от всички 

университетски и научни центрове в България да могат да обсъждат научните проблеми, които 

са им интересни. 

Темата за 2017 година Възможни и невъзможни терени на етнологията/ 

антропологията отново засяга традиционния фокус на Пловдивските студентски етноложки 

срещи – теренът, – но търси нови ракурси към неговото разбиране и изследване. Теренното 

изследване е съществен елемент от компетенциите на всеки етнолог/ антрополог. 

Забележителното при него е, че въпреки натрупаното количество теренни данни и опит 

(въплътен в методологически указания), теренът всеки път ни изненадва и ни научава на нови 

неща. Специфично предизвикателство, което провокира интереса ни тук, е свързано с 

навлизането (или пристъпването) в изследователския терен и необходимостта да се излезе от 

него, за да може да бъде интерпретиран научно. Понякога теренът може да е негостоприемен и 

да откаже да приеме изследователя. Но излизането от него може да се окаже не по-малко 

трудно... и често си отнасяме терена у дома.  



Темата може да се разработи в различни посоки и да предложи разнообразни гледни 

точки.  

1) Традиционни етноложки терени – етнически, религиозни, локални общности, 

култури и субкултури; 

2) Писмените източници като терен (архивни материали, художествени текстове, 

научни текстове и т.н.); 

3) Нови предизвикателства пред терена – кибепространството (електронни медии, 

социални мрежи, форуми, блогове и пр.); 

4) Авторефлексията като теренен опит – автоетнография, активизъм? 

5) Образи, символи и теренно изследване. Визуалното като обект на теренно 

изследване. 

Включването и изключването от терена за всеки от предложените случаи предлага 

различни предизвикателства пред изследователя. Как „респондентът“ се превръща в 

събеседник, а събеседникът – в приятел? Как се дистанцираш от „приятеля“, за да 

интерпретираш мнението на „информатора“? Как потъваш в мисловната вселена на един автор 

и как излизаш от нея? Дали излизаш? Къде започва авторефлексията и къде свършва? 

Стремежът ни е темата да провокира младите изследователи да предложат и други „възможни 

и невъзможни терени“, за които не сме се сетили, да се запитат кои са ограниченията на 

изследователя на терен, кои са ограниченията на етноложките и антроположки методи, кои са 

етноложките и антроположки проблематизации, които е възможно или невъзможно да 

изследваме на терен... Предизвикателствата на теренното изследване са многобройни и 

справянето с тях превръща невъзможния терен във възможен, но за да се случи това трябва да 

извървим пътя стъпка по стъпка. 

Студентските етноложки срещи са следваща стъпка в разбирането на теренното 

изследване. От името на пловдивските студенти и екипа на катедра Етнология каним всички 

заинтересувани студенти, докторанти и млади колеги по етнология, антропология и сродни 

специалности да споделят своя изследователски опит, с което да провокираме дискусия за 

новите и „старите“ предизвикателства, за възможните и невъзможните терени на етнологията. 

Важни дати:  

01.04.2017 – изпращане на заявки за участие и кратка анотация (250 думи) 

15.04.2017 – потвърждение за участие в конференцията 

01.05.2017 – изпращане на програма за конференцията 

12-13.05.2017 – провеждане на конференцията 

01.09.2017 – срок за изпращане на пълния текст на доклада 



31.12.2017 – срок за редакция и публикуване на сборника с докладите 

Организационният комитет предвижда докладите от конференцията да бъдат оформени 

в електронна публикация и публикувани на сайта на Философско-историческия факултет на 

ПУ „Паисий Хилендарски“. 

Разходите на участниците са за сметка на изпращащата страна. 

Адрес за кореспонденция: students_conference@uni-plovdiv.bg 

 

02.01.2017 г.      От името на Организационния комитет 

Пловдив      Гл. ас. д-р Мария Кисикова    

 

 


