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Сборникът „Етнология и демонология” съдържа статии на членове и съратници 
на Асоциация за антропология, етнология и фолклористика „Онгъл”, изнесени като 
доклади през 2005 г. по време на два научни форума – в Русе и Самоков (вж. 
www.ongal.net). Същевременно, отбелязва 10-годишнината от организационното и 
научно сътрудничество между сдружението и Регионален исторически музей – Русе. 

Текстовете са подредени в три отдела – научен, изворов и книжовен – резултат 
от желанието на съставителите да повторят структурата на емблематичните за 
българската народоука Сборници за народни умотворения. 

В Научен отдел са включени 10 изследвания, които представляват принос в 
изучаването на религиозната, фолклорно-религиозната и светската (политическата) 
митология и демонология по българските земи и в част от славянския свят. По реда на 
публикуването им те са: 
Константин Рангочев – Фолклор и митология І. Тезиси. 
Искра Христова-Шомова – Водната стихия и нейните олицетворения в книга Йов 
Тодор Моллов – Българските легендарни предания за Рим-папа 
Росен Р. Малчев – Календарно-обредна семантика на народната приказка „Болен здрав 
носи” 
Светла Дживтерева – Тодоровата седмица: рефлекси на митологичния модел 
Николай Ненов – Преданията за жидове исполини и борба с биволи от с. Старо село, 
Тутраканско – звено от сакралната връзка с култовия център „Демир баба” 
Екатерина Тодорова – Граф Дракула: жесток и мъдър („Сказание о Дракуле-воеводе 
ХV в.) 
Григор Хар. Григоров – Послесмъртният „живот” на героите 
Със статията си „Нестинарството като психодрама” в рубриката „Гледища” се 
представя ст.н.с. Анотол Анчев от ЕИМ – БАН.  
Гост автор със „Зоодемонизъм” е проф. Сергей Ю. Неклюдов от Руския държавен 
хуманитарен университет – Москва. 

Изворов отдел съдържа фолклорни материали от архива на Асоциация „Онгъл” 
за демоничните персонажи „здравичките”, важна част от традиционната фолклорна 
вяра на с. Югово, Средните Родопи. Представени са 50 записа от периода 1997-2004 г., 
разделени тематично в три направления: 1) Представи за здравичките. Функции и 
прояви; 2) „Конаците” на здравичките. Ритуали в тях; 3) „Ломене” (подаване) за 
здравичките. 

Автентичните сведения са предхождани от теоретичното въведение на Росен 
Малчев – „Поглед към сакрума на Югово”. 

В отдел Книжовен е дадена библиографска справка за статиите на тема 
„Демонология” от изданията на Асоциация „Онгъл” в периода 1995-2004 г. 
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Книгата „Етнология и демонология” анализира различни общи и частни аспекти на 
митологията и демонологията – исторически и съвременни, светски и религиозни, 
митологични и рационални. Нейното място е в групата на изданията, които 
полемизират по въпроса за новите изследователски полета на българската 
хуманитаристика. 


