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Информация за финансиран проект 
 

Наименование на конкурса:  

 

Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания по обществени 

предизвикателства – 2018 г. 

Основна научна област или обществен приоритет: 

Културно-историческо наследство, национална идентичност и развитие на културата на 

обществото; Хуманитарни науки 

Входящ № на проект: 

 

Заглавие на проекта: 

Кулинарни традиции и културно-историческо наследство в малки населени места - 

изобретяване, експлоатиране, популяризиране 
 
 

Базова организация: 

СУ „Св. Климент Охридски“ 

 

Партньорски организации: 

 

 

 

 

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име): 

Доц. днк Веселин Иванов Тепавичаров 

 

Общ размер на отпуснатото финансиране: 109 539,00 лв. 

 

Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите 

Организация: Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

 

Сума: 109 539,00 лв. 

Организация: 

 

Сума: 

Организация: 

 

Сума: 

Организация: 
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Сума: 

 

Резюме на проекта:  

Проектът има за цел изследването на ресурсите на културно-историческото наследство в 

локален контекст в няколко посоки – локална идентичност, стратегия за оцеляване, 

възможност за използване на традицията като ресурс в съвременността. За основен фокус 

на научно-изследователските търсения е избрана традицията в областта на материалното 

и нематериалното наследство, свързана с храната и храненето.  

Без съмнение храната присъства в човешкия живот през всички етапи на неговото 

съществуване и в този смисъл е част както от делника, така и от празника. Това обяснява и 

голямото количество изследвания, посветени на храната с етноложки, исторически, 

културоложки и антроположки прочит в родната и чуждоезична хуманитаристика.  

Екипът си поставя за основна цел традиционната храна и хранене да се изследват и 

анализират като ресурс в областта на културно-историческото наследство. От съществено 

значение е проучванията да се проведат в малки населени места, каквито екипът и избира 

за работата си, за да се откроят възможностите, които това наследство дава в 

съвременността за справяне с редица проблеми по места – икономически, демографски, 

социални и др. Затова и като подцели екипът формулира изследването на фестивалната 

култура, в основата на която стои храната и храненето и традициите свързани с тях. За 

целта ще се търси отговор на няколко основни въпроса: как традицията в областта на 

храненето бива експлоатирана днес като част от културно-историческото наследство в 

малки населени места; какви промени търпи тя в съвременността; от какво са 

предизвикани тези промени; как храната бива „изобретявана“ в нейния традиционен 

аспект, за да се впише в тенденциите „еко-; био-; здравословен начин на живот“; как се 

използва това като бизнес стратегии по места и др.  

Като следствие от така поставените задачи на изследването можем да обобщим 4 основни 

подтеми в работата на екипа:  

1. Традициите в храненето 

2. Фестивална култура в областта на храненето (стратегия за оцеляване в малки 

населени места) 

3. Храната като културно-историческо наследство (механизъм за изграждане на 

локална идентичност) 

4. „Традиционната храна“ днес в тенденцията на здравословния начин на живот 

Екипът определя проекта като възможност за решаване на обществени предизвикателства 

в малки населени места, тъй като отчита променящата се среда (икономическа, социална, 

демографска) и възможността на местното население за адаптация към нея чрез културно-

историческото наследство в областта на храненето. В този смисъл проектното 

предложение е актуално и значимо, отговарящо и на програма Хоризот 2020 с 

приоритетна ос 3. 
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Разпространението на резултатите от проекта включва изготвянето на научен продукт 

(сборник) и в последствие неговото презентиране по места; изработването на кулинарни 

ателиета за студенти-етнолози, ученици и деца от бежанските центрове в гр.София. В хода 

на проекта са планирани и две кръгли маси, които да отчетат междинната работа и да 

представят работните резултати. Предвижда се също така регулярно резултатите от 

работата на екипа да бъдат отразявани в местната преса.  
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Членове на научния колектив 

 

Организации/участници
1
 Бележка

2
 

Базова организация:   

 

СУ „Св. Клиент Охридски“ 

 

Ръководител на научния колектив  

Доц. днк Веселин Иванов Тепавичаров  

Участници:  

 

Гл. ас. д-р Виолета Калинова Коцева- Попова 

Гл. ас. д-р Петя Василева Груева 

Гл. ас. д-р Кремена Кирилова Йорданова 

Д-р Ивет Орлинова Фандъкова 

Докторант Иванка Владимирова Абаджиева-Иванова 

Докторант Илиана Страхилова Страхилова  

Докторант Васил Владимиров Балтаджиев  

 

Доц. д-р Вихра Йосифова Барова 

Гл. ас. д-р Ивайло Димитров Марков 

Д-р Атанаска Владимирова Станчева 

 

 

 
 
 
 
 
МУ 

МУ 

ДО 

ДО 

ДО  

 

ИЕФЕМ-БАН 

ИЕФЕМ-БАН 

МУ, ИЕФЕМ-
БАН 

Партньорска организация:  

 

 

 

Участници:  

 

 

 

 

Партньорска организация:  

  

                                                           
1
 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник 

2
 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или 

студенти (СТ), пенсионер (ПН) или учен от чужбина (УЧ) и съответната бройка. 
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Участници:  

 

 

 

 

 

Партньорска организация:  

 

 

 

Участници:  

 

 

 

 

 
Общ брои млад учен (МУ) 3 

Общ брои постдокторант (ПД) …………….. 

Общ брои докторанти (ДО) 3 

Общ брои студенти (СТ) …………….. 


