
502  /  Българска етнология, Бр. 4 (2014)

ПОЗДРАВЛЕНИЯ КЪМ ЮБИЛЯРА 
„БЪЛГАРСКА ЕТНОЛОГИЯ“

Сергей Соколовский, гл. редактор журнала 
„Этнографическое обозрение“, 

Институт этнологии и антропологии РАН

Редколлегия журнала „Этнографическое обозрение“ сердечно поздравляет весь 
авторский и редакторский коллектив журнала „Българска етнология“ и всех ис-
следователей, работающих в области болгарской этнологии и фольклористики, 
с сорокалетним юбилеем журнала! Ваш журнал делает важный вклад в раз-
витие этнографического славяноведения и социальной антропологии. Желаем 
коллективу журнала творческих успехов и надеемся на плодотворное сотруд-
ничество.

Prof. Dr. Dr. h.c. Klaus Roth, Munich University 
Bǎlgarska Etnologija is undoubtedly one of the leading journals in the field of 
ethnology and anthropology in Southeast Europe. Throughout its forty years of 
history it has always reflected the – at times stormy – development of our multi
facetted discipline and of Bulgarian society, often quite courageously. As the editor
inchief of Ethnologia Balkanica I congratulate the editors to the 40th anniversary of 
their journal, and I fullheartedly wish the journal a future in which it will continue 
its mission to explore and explain Bulgarian – and Balkan – everyday culture to its 
Bulgarian and international readership. Ad multos annos! 

Етнографски институт САНУ

Имамо изузетну част и задовољство да у име Етнографског института САНУ 
честитамо јубилеј – четрдесетогодишњицу рада часописа „Българска етнология“.

„Българска етнология“ представља научни часопис од изузетног национал-
ног и интернационалног значаја. Дугогодишњи стаж и квалитет ове периодике 
указује на њен научно доследан, високопрофесионални карактер и препозна-
тљив садржински профил.У бројним радовима покренуте су многе теме, отво-
рени релевантни проблеми, представљени јединствени подаци у домену тра-
диција, култура, религија, друштвених појава, етницитета, фолкорног наслеђа 
и др. Овај часопис је захваљујући својој академској компетентности, стручној 
мобилности и едукативној намени, постао значајан стожер етнолошког умре-
жавања и сарадње како у Бугарској, тако и у европским оквирима. Захваљујући 
међуакадемијској сарадњи између БАН и САНУ, као и дугогодишњим тематски 
повезаним истраживањима, успостављена је академска размена, а резултати би-
латералних истраживања презентовани су, како у часопису „Българска етноло-
гия“, тако и у Гласнику Етнографског института САНУ. 
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Желимо Вам успешан даљи рад и издавачке подухвате који ће сигурно от-
варати научне хоризонте.

Елисавета Найденова, главен редактор на Академичното издателство 
„Проф. Марин Дринов“

Уважаеми колеги,
Приемете нашите найискрени поздравления по повод четиридесетата го-

дишнина на водещото академично списание на българските етнолози „Българска 
етнология“ (наследник на сп. „Българска етнография“). 

Този юбилей ознаменува години в работа по укрепването и утвърждаване-
то на издание с отлична репутация. Списанието Ви е еталон в съобщаването и 
провокирането на приоритетни научноизследователски и научноприложни идеи 
и разработки във всички ракурси на научната Ви област.

Уверени сме, че няма да спрете дотук и ще продължите да предизвиквате 
изследователите с информация за постигнатото и с идеи, породени от Вашите 
страници, за разгръщане на потенциала им.

Като споделяме честта и удоволствието да бъдем Ваши партньори в издател-
ския процес, Ви желаем творческо дълголетие.

Проф. дин Рая Заимова, гл. ред. на сп. Etudesbalkaniques
Уважаеми колеги,
Обръщам се към вас от името на редакционната колегия на сп. Etudesbalkaniques 

– сродно на всички хуманитаристи не само от балканските страни и Европа. Чети-
ридесетата годишнина на сп. Българска етнология съвпада с петдесетата годиш-
нина на Etudesbalkaniques, печатан орган на Института за балканистика, на чиито 
страници често се срещат статии и от балкански етнолози.

Като приемник на Българска етнография вашето списание има утвърден 
авторитет от много години и се радва на широк прием от научната общност. Не 
трябва да забравяме, а често да си припомняме, че етнографските изследвания 
формират облика на българската историческа наука в годините на първите ѝ 
стъпки наред с археологическите изследвания. В тази област – така необхо-
дима за опознаване миналото и сегашното състояние на нашите традиции и 
народна култура – са работили и работят професионалисти, чиито проучвания 
в днешно време намират място найнапред в Българска етнология. 

Списанието е част от електронната библиотечна мрежа на научни издания в 
централна и източна Европа (CEEOL) и заема достойно място сред българската 
периодика. Убедена съм, че неговата публика оценява усилията на автори и ре-
дактори, които се стремят да поддържат професионалното ниво на българските 
етноложки проучвания.

Етнологията води към преоткриване на Аза и Другия и привилегирова изу-
чаването на собствената култура в перспективата на отварянето, доближаването 
и интерференцията между културите, което прави от нейното печатно издание 
важен посланик в днешния научен свят.
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Списание, което служи за референция, не просто допринася за утвържда-
ването на една наука, но и за цял комплекс от методи, ракурси и инструменти за 
интерпретация на социалните практики, което го сближава със сродни науки. В 
нашия случай като изследователи на Балканите, нас ни свързва не само ценният 
диалог в интердисциплинарен план, не само споделеният интерес към времето – 
историята, традициите и културното наследство, но и към пространството – зна-
нието за локалното, регионалното, границите и формирането на идентичности.

Списание Българска етнология е важна част от съвременния авторитет на 
научната етнология, затова от сърце му пожелаваме успешни бъднини.

Доц. д-р Веселин Тепавичаров, ръководител на катедра Етнология 
към СУ „Св. Климент Охридски“

За нас е чест и удоволствие да поздравим сп. „Българска етнология“ с юби-
лея. Вече 40 години списанието задава основните тенденции и представя най
доброто в българската етнография, етнология и социална антропология. Убедени 
сме, че и следващите поколения студенти ще продължават да опознават българ-
ската култура и общество през страниците на списанието, както го правят и тех-
ните преподаватели.


