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ЕТНОБОТАНИКА

ἔθνος (ethnos) + βοτάνη (botane)

1896 J. Harshberger:

„The study of the utilitarian relationship between human beings and 

vegetation in their environment, including medicinal uses.“

1941 V. Jones:

“Study of direct interaction between human and plant population 

through its culture.”



„Животът на хората е тясно свързан с растенията. Познаването, 

контактът и използването на растенията представляват 

централни културни дейности при всички народи. 

Етноботаниката е мост между различни подходи, как да се изучава 

основната тема за човешкото. Докато ботаниката вижда в 

растението само обект на природните науки, то при 

етноботаниката въпросът е каква е ролята на растението в 

живота на човека изобщо. При това не става въпрос просто за 

полезността или приложимостта на отделните растения. 

Растението като естетически обект, свещено творение или 

посредник, като сигнатура в комуникационния процес, като 

вдъхновение за философия и опознаване на природата, като 

инструмент, храна, лекарство и магическо средство, като 

такова именно растението е обект на изследване от страна на 

етноботаниката.“

Schröder, E. Einleitende Bemerkungen zu diesen Beiträgen und Nachträgen der 5. Fachkonferenz Ethnomedizin. // 

Ethnobotanik-Ethnobotany. Beiträge und Nachträge der 5. Internationalen Fachkonferenz Ethnomedizin in Freiburg 30.11.-

3.12.1980. Wiesbaden, 1985, 7. 



Влияние на растителния свят

култура

материално

символично

метафорично

Природата в никакъв случай не се явява пасивна страна спрямо 

човешките действия, а те са във взаимодействие!



Области на приложение на етноботаниката
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Аспекти на етноботаниката

Етноекология

• традиционни знания за 
растенията, адаптацията и 
взаимодействието с другите 
организми

Традиционна агрокултура

• традиционни знания за растенията 
в контекста на  селското 
стопанство и неговите ресурси

Когнитивна етноботаника

• традиционното разбиране за 
природата (чрез анализ на 
символиката в ритуалите и 
митовете), съотв. екологични 
последици и др. 

Материална култура

• традиционни знания и употреба на 
растенията и растителните 
продукти в изкуството и 
технологиите, вкл. занаятите

Традиционна фитохимия

• традиционни знания и употреба на 
растенията за добиване на 
растителни химикали (за контрол 
на вредители, за медицински цели 
и др.) 

Палеоботаника 

• изследване на взаимодействието 
между хората и растителния свят 
на основата на археоботанически
следи



Етнонаучното знание – Ethnoscience

• Местни технически знания на традиционното местно население във връзка напр. с 
подходящи комбинации от растителни видове за засаждане. В този смисъл тези знания 
представляват информация, която може да бъде използвана извън оригиналния 
културен контекст

Indigenous
technical
knowledge

• Местни земеделски знания, напр. методи за култивиране на растителни култури и др. Те 
са свързани с местните вкусове и хранителни навици. 

Indigenous
agricultural
knowledge

• Традиционни екологични знания, които обхващат натрупаните знания на населението 
относно заобикалящата ги природа и в този смисъл са знания, развили се в съответен 
природен контекст. 

Traditional 
ecological
knowledge

• Знания на селското население, обхващащи знанията на традиционните земеделци, 
отчитайки влиянието на социалните структури и механизмите за създаване и предаване 
на знания. 

Rural peoples
knowledge

• Традиционни ботанически знания за аспекти при употребата на растенията и свързани 
с тяхната идентификация, използване и управление, като тук се отчита също и 
съответния духовен и социален аспект. 

Traditional 
botanical
knowledge

• Интегрирана система от знания, която представлява синергична интеграция на 
традиционните знания и останалите знания, получени по друг път. 

Integrated 
knowledge

system



„Етноботаникът има за задача не само да запише

списъци с видове приложения на растенията, а

визия за самия живот. Това второто е много по-

трудно – да се разбере как определена група

от хора не само използва растенията, а как

ги възприема, как интерпретира тези свои

възприятия, как тези възприятия повлияват

действията на членовете от общността,

също как въздействат на заобикалящия ги

растителен свят и на екосистемата, от която

общността зависи.“

Davis, E. Ethnobotany: an old practice, a new discipline. // Ethnobotany: evolution of a 

discipline. 1995, 40-51. 
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Атанас Илиев (1852-1927)

Растителното царство в народната 

поезия, обичаите, обредите и 

поверията на българите. // Сборник 

за народни умотворения, наука и 

книжнина. 1892. Кн. 7. С. 311-412; 

1893. Кн. 9. С. 409-442.

Растенията от българско фолклорно 

гледище. // Списание на българското 

книжовно дружество. ХVІІІ, София, 

1919.



Анани Явашев (1855-1934)

Принос в българската народна 

ботаническа медицина. // Сборник за 

народни умотворения, наука и 

книжнина. Кн. 21. 1905. С. 1-62.

Материали за български ботаничен 

речник. София, 1939. 



Петър Козаров (1873-1957)

Българските народни имена на 

растенията. // Сборник на Българската 

академия на науките. 1925. ХХ. С. 3-90.



Примери

Цариче (Alchemilla vulgaris) 

Козаров, П. Български народни

названия на растенията. София, 1926,

14: „Цариче, шапиче (с. Бистрица –

Софийско), самодивски ягоди, шапиче

(колибите Зеленика – Тетевенско),

шупливче, займиниче (от „займя“ - на

местното наречие змия) (колиб. на

Бялий Осъмь – Троянско), демиръ-

бузанъ (Чепеларе) Ст. Геор. – Шапиче

(Ловечъ – Рибарска Махала) Урум.“



„Царичето има чудодейни свойства: 

една невеста не е могла да задоволи изискванията в дома на

мъжа си и животът ѝ станал непоносим. Един ден, той я

накарал да се качи в колата му под претекст, че отиват за

дърва. Обаче тя по всичко разбрала, че той иска да я премахне.

Изкачили се в Етрополския балкан, в местността Ямата. От

височината се виждала страхотната бездна, където водата се

въртяла… тук той я накарал да седне, а сам отишел за дърва.

Както седяла, тя видяла около себе си разцъфнало цариче.

Започнала да го милва, да го потрива около лицето си, да го

целува и горко да плаче. Набрала цяла китка и я мушнала в

пазухата си. Още от далеч нейният стопанин се провикнал: „Я

каква си ми светнала! Нема да те пущам у ямата!“ Така се

върнали у дома си и до дълбоки старини преживели в щастие и

разбирателство.“
АЕИМ № 598-II, 146



Значение на етноботаниката в България

• Проучване на духовната и материална култура на местните 

общности;

• Идентифициране на пропуските в областта на 

етноботаническите изследвания;

• Опазване на местния пейзаж и подпомагане на 

изработването и прилагането на планове за управление на 

защитени територии;

• Преосмисляне на значението на растителните ресурси в  

местната материална и духовна култура като възможност за 

развитие на туризъм;

• Социален ефект - пряко ангажиране на представители на 

местните общности.



Препоръчителна литература

• Ахтаров, Б. Материали за български ботаничен речник. София, 1939.

• Бизеранова, С. За някои фитоними в говора на Ново Село, Видинско. // Растителният и 

животинският свят в традиционната култура на българите. Доклади от Х-та Национална 

конференция на българските етнографи. Стара Загора, 2003. София, 2003. С. 42-55.

• Гергинова, В. Някои обредни практики за житно плодородие (по материали от 

Пазарджишко). // Растителният и животинският свят в традиционната култура на 

българите. Доклади от Х-та Национална конференция на българските етнографи. Стара 

Загора, 2003. София, 2003. С. 180-189.

• Желева, Н. Босилекът в някои старинни обредни практики от Шуменско. // Етър. 

Етноложки изследвания. Т. 3. Габрово, 1998.

• Иванова, Е. Флората и фауната в селищните имена от Старозагорско (народна 

етимология). // Растителният и животинският свят в традиционната култура на 

българите. Доклади от Х-та Национална конференция на българските етнографи, Стара 

Загора, 2003. София, 2003. С. 235-242.

• Илиев, Ат. Растителното царство в народната поезия, обичаите, обредите и поверията на 

българите. // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. 1892. Кн. 7. С. 311-

412.

• Илиев, Ат. Растенията от българско фолклорно гледище. Списание на българското 

книжовно дружество. ХVІІІ, София, 1919. 

• Илиев, Ат. Растителното царство в народната поезия, обичаите, обредите и поверията на 

българите. // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. 1893. Кн. 9. С. 409-

442.



Препоръчителна литература

• Каблешкова, Р. Културните растения във вярванията, обичаите и народното творчество 

в Пловдивско. // Растителният и животинският свят в традиционната култура на 

българите. Доклади от Х-та Национална конференция на българските етнографи, Стара 

Загора, 2003. София, 2003. С. 190-197.

• Каблешкова, Р. Отражение на билките в българските народни вярвания и използването 

им в народната медицина. // Етър. Етноложки изследвания. Т. 4. Габрово, 2002. С. 95-

110.

• Кирилова, Л. Етноботаническо проучване на Pistacia terebinthus L. Специфика на 

Гергьовденския ритуал в с. Железари, Ивайловградско, СУБ - Кърджали Научни трудове 

т. IV,част I, Научна конференция с международно участие „Наука и общество“, 

Кърджали, 2010, 271.

• Кирилова, Л. Растения – закваски за кисело мляко в Източните Родопи: традиционен и 

научен аспект. // Сборник „Светът на българина през XX век”. София, 2011, 403-413.

• Кирилова, Л. Растенията в погребалните практики и ритуали. Специфика в Източните 

Родопи, СУБ - Кърджали Научни трудове т. IV,част I, Научна конференция с 

международно участие „Наука и общество“, Кърджали, 2010, 258.

• Кирилова, Л. Растителна орнаментика върху сватбени ракли тип „брашовски“. 

Специфика в Източните Родопи. В: Известия на исторически музей - Шумен, кн. 16. 

Шумен, 2014, 375-392.

• Кирилова, Л. За Родопите, растенията, съдържащи алкалоиди и тяхното приложение в 

религиозните ритуали и медицината, Природонаучните музеи – центрове за прилагане на 

съвременни интердисциплинарни методи при изследване, съхранение и представяне на 

природните образци, Бургас, 2005, 61.



Препоръчителна литература

• Козаров, П. Българските народни имена на растенията. // Сборник на Българската академия на 

науките. 1925. ХХ. С. 3-90.

• Колосова, В. Славянская этноботаника: очерк истории. //Этноботаника: растения в языке и культуре. 

Санкт-Петербург, 2010. 7-30. 

• Колосова, В. Богородичните растения и свързаните с тях легенди в славянската традиционна култура. 

// Годишникът на Асоциация «Онгъл». Т. 9. «ЕПОС – ЕЗИК – МИТ». София, 2011. C. 85-93.

• Малчев, Р. Сакрализирането на един фитонимичен словообразувателен модел в българските фолклорни 

балади. // Арнаудов сборник. Т. 4. Русе, 2006. С. 77-82.

• Маринов, Д. Народна вяра. Избрани произведения в 5 тома. Т. I. Ч. 1. София, 2003.

• Михайлова, Д.А. Диалектни названия на растението Tanacetum (обрътиче, обръника, оборчлива билка, 

вратига, вратика, вратлика, свъртика). // Български език. 1993-1994. Кн. 2. София, 107-108.

• Ненов, Н. За употребата на коноп в обреди от Русенско. // Растителният и животинският свят в 

традиционната култура на българите. Доклади от Х-та Национална конференция на българските 

етнографи. Стара Загора, 2003. София, 2003. С. 224-228.

• Николова, М. Растителни, животински и антропоморфни изображения в шевичната орнаментика на 

жеската риза «бърчанка» от Видинско. // Растителният и животинският свят в традиционната култура 

на българите. Доклади от Х-та Национална конференция на българските етнографи, Стара Загора, 

2003. София, 2003. С. 83-95.

• Петров, П. Повторното цъфтене на растенията в поверията на българите. // Известия на 

Етнографския институт с музей. БАН. Кн. 14. София, 1972.

• Радева, В. Задълбочено изследване на българската фитонимия. // Език и литература. 1993. Кн. 3-4. С. 

136-138. 

• Радева, С. Растителна и животинска орнаментика във възрожденската архитектура от Котленско. // 

Растителният и животинският свят в традиционната култура на българите. Доклади от Х-та 

Национална конференция на българските етнографи, Стара Загора, 2003. София, 2003, 138-142.



Препоръчителна литература

• Растителният и животинският свят в традиционната култура на българите. Доклади от Х-та 

Национална конференция на българските етнографи, Стара Загора, 2003. София, 2003.

• Стоянова, П. Двоpната цвeтна гpадина в Тъpговищe (по матepиали от кpая на XIX и нач. на XX в.). // 

Pаститeлният и животинският свят в тpадиционната кyлтypа на бългаpитe. Доклади от Х-та 

Национална конфepeнция на бългаpскитe eтногpафи, Стаpа Загоpа, 2003. София, 2003, 215-223.

• Тодоpова, Д. Билките в тодоpовдeнската пpазнична обpeдност. // Eтъp. Етноложки изслeдвания. Т. 4. 

Габpово, 2002, 131-134. 

• Цветкова, Н. Растителни и животински мотиви в украсата на пафти от колекцията на Рилския 

манастир и Русе. // Растителният и животинският свят в традиционната култура на българите. 

Доклади от Х-та Национална конференция на българските етнографи. Стара Загора, 2003. София, 

2003, 115-129.

• Чакърова-Кръстева, Н. Растителни орнаменти в украсата на традиционните женски носи на 

загорците от Карнобатско. // Растителният и животинският свят в традиционната култура на 

българите. Доклади от Х-та Национална конференция на българските етнографи. Стара Загора, 2003. 

София, 2003, 96-101.

• Явашов, Ан. Принос в българската народна ботаническа медицина. // Сборник за народни 

умотворения, наука и книжнина. Кн. 21. 1905. С. 1-62.

• Cholioltschev, Ch. Onomasiologische und derivative Struktur der bulgarischen Phytonyme (Beitrag zur

bulgarischen volkstümlichen Phytonymie). Wien, 1990. (Miscellanea Bulgarica 8). 

• Ivancheva, S, Stancheva B (2000) Ethnobotanical inventory of medicinal plants in Bulgaria. // 

Ethnopharmacol 69(2), 165–172.

• Nedelcheva, A (2012) Medicinal plants from an old Bulgarian medical book. J Med Plants Res 6(12):2324–

2339.

• Nedelcheva, A (2012b) Traditional knowledge and modern trends for Asian medicinal plants in Bulgaria from

an ethnobotanical view. Eurasia J Biosci 6:60-69.

• Nedelcheva, A (2013) An ethnobotanical study of wild edible plants in Bulgaria. Eurasia J Biosci 7:77–94.



Препоръчителна литература

• Nedelcheva AM (2009) Plants related to the life and medicinal practice of St. Ivan Rilski. In: Morel JP, 

Mercuri AM (eds) Plants and culture: seeds of the cultural heritage of Europe. Edipuglia, Bari, 175–178.

• Nedelcheva AM, Dogan Y (2009) Folk botanical nomenclature and classification in Bulgarian traditional

knowledge. In: Morel JP, Mercuri AM (eds) Plants and culture: seeds of the cultural heritage of Europe. 

Edipuglia, Bari, 169–173.

• Nedelcheva, А. Draganov, St. Bulgarian Medical Ethnobotany: The Power of Plants in Pragmatic and Poetic

Frames. // Ethnobotany and Biocultural Diversities in the Balkans. New York, 2014, 45-65.



Благодаря Ви за вниманието! 

E-Mail: dadaleme@abv.bg

mailto:dadaleme@abv.bg

