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Анотация: 

Лекционният курс за докторанти представя в най-общи рамки историята и 
съвременното състояние на циганите (Рома и други цигански общности) в глобален 
мащаб, със специален акцент върху България. Дискутират са произходът и ранната 
история на циганите; разселването им по света, заселването им на Балканите и в 
Западна Европа и историческата съдба им през Средновековието; новите цигански 
миграции (ХIХ-ХХ в.) и съвременното им разпространение в различни страни. Също 
така е представена общата структура на хетерогенната циганска общност/общности и 
нейните етносоциални подразделения с техните основни етнокултурни 



характеристики. Анализират се съществуващите различни модели на държавни 
политики по отношение на циганите в исторически план и съвременните им варианти, 
както и развитието на ромския неправителствен сектор. Ще се покажат и 
съвременните опити за конструиране на ромска "нация", както и търсенето на нови 
идентичности при други части от общността. Обучителната програма e ориентирана 
към докторантите по етнология, но едновременно с това той ще предлага познания, 
които могат да бъдат необходими и за докторанти от други специалности – история, 
фолклористика, антропология, социология, културология, политология и други. 

Annotation: 

The PhD training course presents in generalized and summarized form the main parameters 
of the history and contemporary dimensions of the Gypsies (Roma and other communities) 
worldwide, with special focus on Bulgaria. The origin and early history of the Gypsies, 
beginning of their migrations from the country of origin, their presence on the Balkans, 
migration to the Western Europe, their historical fate during the Middle ages, new migrations 
(19th and 20th centuries) and their contemporary distribution in various countries of the 
world are discussed. Also, the general structure of the heterogeneous Gypsy communities 
will be outlined and the main ethno-social subdivisions with their main ethno-cultural 
characteristics are presented. Different patterns of the state politics towards the Gypsies in 
history and nowadays, as well as to the Romani non-governmental sector are analysed. The 
contemporary attempts for construction of the "Roma Nation" will be presented as well as 
the processes of searching of the new identities among part of the Gypsy communities. 
The training program is oriented towards the PhD students in Ethnology, but together with 
that it will give fundamental knowledge, which can be used also for PhD students from wide 
range of other subjects in field of social sciences and humanities, and especially for History, 
Folklore Studies, and Social Anthropology, Sociology, Culturology, Political Sciences, etc. 

 

Учебна програма / Training Program: 

1. Произход, ранни миграции и разселване на циганите в Европа през 
Средновековието (2 ч.) / Origin, Early Migrations and Displacement of the Gypsies 
in Europe during the Middle Ages (2 hrs) 

2. Циганите в Османската империя (2 ч.) / Gypsies in the Ottoman Empire (2 hrs) 
3. Циганските общности на Балканите. Традиционни и съвременни 

характеристики (4 ч.) / Gypsy communities in the Balkans. Traditional and 
Contemporary Characteristics (4 hrs) 

4. Държавни политики към циганите в Източна Европа (3 ч.) / State Policies 
towards the Gypsies in Eastern Europe (3 hrs) 

5.  Хетерогенност на ромите/ циганите в България, Румъния, Сърбия и Турция (4 
ч.) / Heterogeneity of the Roma/ Gypsies in Bulgaria, Romania, Serbia and Turkey 
(4 hrs) 



6. Етничност и идентичност на циганите в България (3 ч.) / Ethnicity and Identity 
of Gypsies in Bulgaria (3 hrs) 

7. Религия на циганите на Балканите (3ч.) / Religion of the Gypsies in the Balkans 
(3 hrs) 

8. Културно наследство на циганите в България (3 ч.) / Cultural heritage the Gypsies 
in Bulgaria (3 hrs) 

9. Публичните образи на циганите в балканските страни (3 ч.) / The public images 
of the Gypsies in the Balkan countries (3 hrs) 

10. Специфики на теренната работа сред циганите (3 ч.) Specifics of the field work 
among Gypsies (3 hrs) 
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