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Фолклорът и фолклористиката имат 
място и в съвременното общество
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На 16 април в Галерията на Българския културен институт в Прага се състоя представяне на книгата „Реч-
ник на термините от словесния фолклор“ с участието на двамата съставители – доц. д-р Вихра Баева и 
доц. д-р Ярослав Отченашек и автора на предговора към изданието доц. д-р Владимир Пенчев. Речникът 
е първото по рода си представяне на българския фолклор в Чехия и е събитие не само за специалистите-
фолклористи, но и за всички, които проявяват интерес към българското словесно народно творчество. 

Водещ на срещата бе доц. 
д-р Добромир Григоров, 
който представи учени-
те, а след това всеки от 
тях разкри различни ас-

пекти от замисъла на проекта и не-
говата реализация. Автор на идеята, 
„моторът на проекта“ е доц. Ярослав 
Отченашек, чието намерение е да бъ-
дат създадени подобни речници и на 
другите славянски езици – т. е. кни-
гата за българския словесен фолклор 
е първа в поредицата от други подоб-
ни трудове, които предстои да бъдат 
издадени. Според доц. Отченашек 
„Специализираният фолклористи-
чен речник, възникнал в резултат от 
съвместната работа на Института 
за етнология и фолклористика с Ет-
нографски музей при БАН, София, и 
Института за етнология при АН на 

ЧР, Прага, се отличава не само със 
сравнително строго определената си 
насоченост, като се фокусира вър-
ху словесния фолклор и най-често 
срещаните фолклорни персонажи и 
трактовката им в съвременната бъл-
гарска етнология и фолклористика, 
но и със своята двуезична реализа-
ция, т. е. като чешко-българско из-
дание. Подобна концепция дава въз-
можност речникът да бъде използван 
практически в целия славянски свят“. 
Доц. Отченашек запозна публиката 
със структурата на книгата, както и с 
доста сложния процес на създаване-
то й, в който участва голям колектив 
български учени. 

За доц. Вихра Баева, ръководител на 
научния екип, представянето на речни-
ка е истински празник, за нея и целия 
авторски колектив, удовлетворение за 

положените усилия в продължение на 
няколко години, през които често са се 
събирали, обсъждали, спорили, с идея-
та, че всеки текст трябва да бъде не само 
авторски, но и да изразява обща пози-
ция. „Книгата е уникална, подчерта доц. 
Владимир Пенчев, автор на предговора, 
защото обобщава модерното в българ-
ската и чешката фолклористика“. Уче-
ният изрази убеждението си, че фолк-
лорът и фолклористиката имат място и 
в съвременното общество. 

„Речник на термините от словес-
ния фолклор“ представя българската 
устна традиция в нейните промени 
от предхристиянско време до наши 
дни, описва и коментира множество 
познати фолклорни герои, но освен 
това представя съвременната масова 
култура, която откриваме в графи-
тите. Двуезичното чешко-българско 

доц. д-р Ярослав Отченашек , доц. д-р Владимир Пенчев , доц. д-р Вихра Баева, доц. д-р Добромир Григоров
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ОДоц. д-р Вихра Баева 
работи в секция „Антропология на сло-

весните традиции“ на Института за етно-
логия и фолклористика с Етнографски музей 
към Българската академия на науките. Ав-
тор е на две монографии: „Разкази за чудеса 
– локална традиция и личен опит“ и „Ниш-
ката на живота: между коланчето за рожба 
и Богородичния пояс“. Публикувала е над 40 
студии и статии в български и чуждестран-
ни издания, както и научнопопулярни тек-
стове за българските традиции и фолклор 
в „24 часа“, „Журнал за жената“, „Списание 8“ 
и сайта на Радио „България“. Чела е лекции 
в Пловдивския университет „Паисий Хилен-
дарски“, както и в университетите в Лодз 
(Полша) и Палермо (Италия). От две години 
води лекционен курс по фолклор в Софийския 
университет „Св. Климент Охридски“. На-
учните й интереси са както в областта на 
фолклора, така и в полето на религиозните 
култури, на символите и ритуалите, на съ-
временните устни разкази.

 Доц. д-р Ярослав Отченашек
завършва етнология и кроатистика 

(хуманитарна дисциплина, изучаваща хър-
ватския език и култура) в Карловия уни-
верситет в Прага. Започва професионал-
ната си кариера през 1996 г. в Института 

по етнология към Чешката академия на 
науките, където работи и до днес. Науч-
ните му интереси са насочени предимно 
към словесното народно творчество на 
Средна и Югоизточна Европа. Преподавал 
е във Философския факултет на Карловия 
университет, Катедрата по бохемистика 
в Усти над Лабем, където изнася лекции 
по история на южнославянските езици 
и фолклор. Владее активно хърватски, 
сръбски, български, словашки, руски, френ-
ски и английски език, пасивно – немски, 
полски, словенски и украински. Автор на 
много научни публикации в областта на 
антропологията и фолклора, преводач от 
хърватски, сръбски, български – „Българ-
ски еротикон“ (Jak muži přišli ke svému údu 
aneb Bulharský erotikon. Legendy, pohádky a 
humorky z Bulharska a Makedonie), автор на 
есета с научен характер (напр.: „Baj Gaňo – 
literární postava v druhém, folklorním životě“).

Доц. д-р Владимир Пенчев 
е роден на 1.1.1957 г. в Стара Загора. 

Завършва славянска филология (чешки 
профил) в СУ „Св. Кл. Охридски“, след което 
специализира в Карловия университет в 
Прага. Започва професионалния си път в 
Съюза на преводачите в България, а от 
1983 г. се насочва към научна кариера и до 

днес работи като доцент в Института 
за етнология и фолклористика с Етног-
рафски музей при БАН (по-рано: Институт 
за фолклор), на който понастоящем е за-
местник-директор. Същевременно от два-
десет години преподава в ЮЗУ „Н. Рилски“ 
– Благоевград и ПУ „П. Хилендарски“. Дълги 
години води лекционни курсове и в НБУ, 
както и в бившия Славянски университет. 
Изнасял е лекции в редица висши училища 
в Чехия и Словакия. Научните му интереси 
са свързани с изследвания на историята на 
българското и славянското народознание, 
българо-чешките и българо-словашките 
културни взаимоотношения, миграцион-
ните процеси, културата на етнични общ-
ности в другоетнична среда, българските 
общности в Средна Европа и т.н. Препода-
ва основно етнология и културна антро-
пология на славянството, бохемистични 
дисциплини и др. Автор и съставител е на 
над двадесет книги и монографии и на над 
150 научни публикации, член е на Съюза на 
учените в България. Преводач от чешки 
език на автори като Радек Йон, Йозеф Кад-
лец, Еда Кризеова, Ирена Доускова, Зденек 
Ротрекъл, Ленка Прохазкова и др., член на 
Съюза на преводачите в България. Дълго-
годишен председател на сдружението на 
българските бохемисти „Бохемия клуб“.

издание е рядко съчетание на задъл-
бочено познаване на същността и 
историята на българския фолклор, 
поднесено на изключително достъ-
пен, дори увлекателен език. Словес-
ната култура по българските земи 
е представена в нейните връзки с 
предхристиянската културна тради-
ция и митологията на християнска 
Европа. Читателят ще се срещне с 
познатите образи на Хитър Петър и 
Настрадин Ходжа, на митологични-
те змейове и самовили, с образите на 
Баба Марта, Крали Марко, с различ-

ните видове народни песни, благосло-
вии и наричания... Особено ценен е 
фактът, че всички термини са в своите 
съответствия и на чешки език, което 
ще спести много усилия и време на 
хората, занимаващи се в тази сфера 
– не само фолклористи, но и слави-
сти и българисти. И не на последно 
място – книгата е богато илюстри-
рана – включени са фотографии на 
известни български фолклористи, 
илюстрации от значими български 
художници, стенописи и икони от 
български църкви и манастири. 

В края на тази интересна среща 
публиката имаше възможност да чуе 
примери от речника – представени 
бяха Баба Марта, Крали Марко и змей, 
изпълнени – на български език – от 
Божана Нишева, преподавател в Кар-
ловия университет и на чешки език 
– от Яна Георгиевова, студентка. Впро-
чем, в залата можеха да се видят доста 
млади лица, което потвърждава думи-
те на доц. Баева, че все повече млади 
хора проявяват интерес към фолкло-
ра, което е най-голямата мотивация за 
учените в тяхната работа.  ◆

доц. д-р Вихра Баева доц. д-р Ярослав Отченашек доц. д-р Владимир Пенчев


