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Секцiя «Порiвняльнi фольклористичнi дослiдження» Інституту етнологiї та фольклористики з Етнографiчним музеєм Болгарської академiї наук органiзувала й провела 16 грудня 2016 року Круглий стiл, присвячений пам’яті професора
Євгенiї Мiцевої.
Болгарськi вченi подiлилися спогадами про зустрiчi та
спiвпрацю з проф. Є. Мiцевою, пiдкреслили значення її впливу на вибiр фольклористики як напряму дослiджень. Вона належить до фундаторiв секцiї «Порiвняльнi фольклористичнi
дослiдження», утвореної у 1985 році під назвою «Балканський
і слов’янський фольклор». Першим керiвником була проф. Галина Іванова, другим – проф. Євгенiя Мiцева, третім – доц.
Владiмiр Пенчев, зараз секцiю очолює Галина Лозанова.
На Круглому столі було запропоновано кілька платформ
для обговорень і дискусій, а саме: «Словесний фольклор»,
«Балканський і слов’янський фольклор», «Міфологія і демонологія», «Спадщини і ідентичності».
У «Словесному фольклорі» дослідники обговорювали такi
теми, як сучасна етнiчна картина на матеріалі анекдотiв, пам’ятнi
мiсця і медії та iншi. У рамках платформи «Балканський і
слов’янський фольклор» учені розглянули балкансько-азiйськi
паралелi образiв «Баби Марти» в Болгарії і «Аджуза» в Іранi,
символiку меду в релiгiйних оповiданнях туркiв, гадання про заміжжя у днi Святої Катерини і Святого Андрiя в Польщi, образ
болгарина в чеському суспiльствi від ХІХ ст. до сучасностi. У контексті блоку «Міфологія і демонологія» запропоновано для дискусії теми про вампiрiв, змiя у фольклорнiй прозi, захиснi практики, свято сонця як нову традицiю (Брезовсько, Болгарія).
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Особливу увагу болгарськi вченi надають вивченню проблеми збереження iдентичностi та культурної спадщини
болгар за кордоном і етнiчних меншин у Болгарії. Напрям
«Спадщини і ідентичності» схарактеризований розглядом
болгарських фольклорних танцювальних груп за кордоном
як консолiдуючого фактору, а також аналізом iнтеркультурної
специфiки на основi болгарського навчального центру «Знання» в Чикаго. З доповiддю «Українська недiльна школа в Софії – iнституцiя і посередник української культурної спадщини» виступила доктор Таня Матанова, яка супроводила свою
промову презентацiєю про дiяльнiсть школи. Попередньо
вона провела анкетування серед батьків, діти яких відвідують
недiльну школу, й серед тих, чиї діти туди не ходять. Т. Матанова – молода болгарська дослідниця, яка протягом кількох
років вивчає сучасну українську діаспору в Болгарії.
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