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Информация за финансиран проект

Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.

Основна научна област или обществен приоритет:
Хуманитарни науки
Входящ№ на проект:
Н 30-2
Заглавие на проекта:

ПОТОПЕНОТО НАСЛЕДСТВО.
СЕЛО НА ДЪНОТО НА ЯЗОВИРА: МИГРАЦИИ, ПАМЕТ, КУЛТУРНИ ПРАКТИКИ

Базова организация:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

Партньорски организации:

-

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
гл. ас. д-р ЛинаМаксимова Гергова

Общ размер на отпуснатото финансиране:
119 700,00 лв.
Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите
Организация:

Сума:
Организация:

Сума:
Организация:

Сума:
Организация:

Сума:
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Резюме на проекта:

Проектът предлага интердисциплинарно изследване в синхронен и диахронен план на
разнопосочни социокултурни и демографско-икономически процеси, свързани с изграждането
на язовири в България с акцент върху културно-историческото (селища и други обекти, потопени
в чашата на някои язовири) и нематериалното културно наследство ((ре)конструирано, пренесено,
трансферирано от изселените общности и техните потомци), основано на богат емпиричен
материал от архивни източници и събран лично от екипа. Целта е да бъде изследван всестранно
социо-културният ефект от строежа на язовири и други хидроложки съоръжения на мястото и в
землищата на селища през 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години на територията на България от гледна
точка на миналото (документи, традиционна култура, архиви и пр.) и настоящето (литературно,
фолклорно, родово наследство и материално наследство по места) в условията на характерен тип
миграция и урбанизация/модернизация със специфичен подход, интегриращ някои от методите
на културната антропология, фолклористиката, музикологията, изкуствознанието, социалната
география и хидрологията.

Изследователските хипотези са свързани с пълно разслоение на нематериално и материално
културно наследство – във времето и пространството, като поколенческа граница, като посоки и
социална и индивидуална (емоционална) значимост на употребата; с неравномерност на
континюитета на паметта и ритуалността на различните места, т.е. с нееднородност на случаите –
съответно потенциал за типологизиране; с пряка зависимост между политическата ситуация
през социалистическия период, от една страна, принудителната миграция и промяна в начина на
живот (препитание, бит, обкръжение), от друга, и моделите на конструиране на паметта и
културното наследство – от трета.

Изследователският подход се обляга на разделяне на аналитичната работа в три панела: Локална
(традиционна) култура; Строеж, потопяване, миграция; Памет и културно наследство, всеки
от който ще бъде консултиран от специалист хидролог. Ще бъдат изследвани всички достъпни
източници на информация чрез теренни, архивни, библиографски проучвания и анализ на
материали в интернет.

Научните резултати ще бъдат представени на национални и международни научни форуми, както
и в колективна монография. Ще бъдат организирани научнопопулярни семинари и ще бъде
публикувано научнопопулярно издание с цел включване на локалните общности и формиране на
обществен интерес.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

Ръководител на научния колектив
гл.ас. д-р Лина Гергова

Участници:

проф. д.изк. Лозанка Пейчева

доц. д-р Венцислав Димов (СУ „Св. Климент Охридски“ / Институт за
изследване на изкуствата – БАН)

СУ /
ИИИзк-БАН

доц. д-р Боян Кулов (Национален институт по геофизика, геодезия и
география – БАН)

НИГГГ-БАН

гл.ас. д-р Григор Григоров
гл.ас. д-р Мариянка Борисова
гл.ас. д-р Яна Гергова ПД
докторант Валентин Воскресенски ДО, МУ

1 Отбележете академичната длъжност и научната степен 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). В тази графа може да бъде указана местоработата на участника
в колектива, който не е в трудово правоотношение в съответната базова/партньорска организация.


	Основна научна област или обществен приоритет:
	Входящ № на проект:
	Заглавие на проекта:
	Базова организация:
	Институт за етнология и фолклористика с Етнографск
	Ръководител на научния колектив (академична длъжно
	Общ размер на отпуснатото финансиране: 
	Разпределение на сумата по проекта между базовата 
	Организация:
	Организация:
	Сума:
	Ръководител на научния колектив
	Участници:

