ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО ПРИ БАН –
СЕКЦИЯ “ОБЩНОСТИ И ИДЕНТИЧНОСТИ”
БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ –
ИК “СОЦИОЛОГИЯ НА СЕЛОТО И АГРАРНА СОЦИОЛОГИЯ”
СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ В БЪЛГАРИЯ – СЕКЦИЯ “СОЦИОЛОГИЧЕСКИ
НАУКИ”
ЦЕНТЪР ЗА ДЕМОГРАФСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ОБУЧЕНИЕ
„ОМДА”
ПРОГРАМА
на годишната конференция:
„СЕЛA ЗА ПРОДАН”
4 юни 2014 (сряда)
Място на провеждане: София, Централа на Синдиката на българските учители, ул.
„Ген. Паренсов“ 11

Първо предиобедно заседание
Водещ : проф.дсн Таня Неделчева
9:00 – 11:00

9.00 – 9.30

Откриване. Приветствия от съорганизаторите

9.30 – 9.40

Максим Мизов

(Център за исторически и политологически

изследвания) – Четвъртвековната продажба на българското село.
9.40 – 9.50

Пенка Найденова (Институт за изследване на населението и човека,
БАН) – Търсене и предлагане на стоката "село" или предателство с
националното богатство?

9.50 – 10.00

Ирена Бокова (департамент "Антропология"- НБУ) – Изчезващото
село – между номадизма на населението, предприемаческите
проекти и реконструирането на территории

10.00 – 10.10

Росица Рангелова (ИИИ-БАН) – Селското стопанство като фактор
за промени в българското село

10.10 – 10.20

Светлана Стаменова (ИИОЗ) – Завладяването на земя като ново
явление в периода на глобализацията – световни практики и
българският опит

10.20 – 10.50

Дискусия по докладите

10.50 – 11.00

Кафе пауза

Второ предиобедно заседание
Водещ : доц. д-р Мария Стоянова
11:00 – 12:30

11.00 – 11.10

Таня Неделчева (ИИОЗ) – Битийната вкорененост на българското
село

11.10 – 11.20

Геновева Михова (Център за демографски изследвания и обучение)
– Феноменът "села за продан" и демографските трансформации в
българското село

11.20 – 11.30

Минка Чопева и Нона Маламова (Институт по аграрна икономика)
– Демографска проекция и обезлюдяването на българските села до
2020г.

11.30 – 11.40

Пламена

Йовчевска

(Институт

по

аграрна

икономика)

–

Българският парадокс: европейски субсидии и обезлюдени села
11.40 – 11.50

Румяна Буджева (ИИОЗ) – Умиращите села на северозападната
граница (паралел между съдбата и състоянието на граничните
български и сръбски села)

11.50 – 12.00

Цочо Златков (ИИОЗ) – Българското село – постоянният губещ

12.00 – 12.30

Дискусия по докладите

12.30 – 13.30

Обедна почивка

Първо следобедно заседание
Водещ : доц. д-р Геновева Михова
13:30 – 15:00

13.30 – 13.40

Йорде Якимовски (Институт за социологически и правнополитически изследвания, Университет „Св. Кирил и Методий”Скопие) – Economic and social changes and perspective of the village

13.40 – 13.50

Богдана Тодорова (ИИОЗ) и Мюмюн Тахир (УниБИТ) – „Новите
актьори” в българското село

13.50 – 14.00

Светла Стоева, Петя Славова и Здравка Георгиева (СУ "Климент
Охридски”) – Да създадеш био-фермер: новите актьори в социално –
икономическите отношения на селските райони

14.00 – 14.10

Катя Михайлова (УНСС), Николай Балтов (УНСС) и Калоян
Янков (УНИБИТ) – Дигиталните села за продан

14.10 – 14.20

Катерина Бонева (ИИОЗ) – Младите хора до 35 години в града и
селото

14.20 – 14.30

Боян Ерменов (ИИОЗ) – Сериозните и многопластови проблеми на
селото – само продажбата ли ще успее да ги разреши"?

14.30 – 14.40

Мария Шишманова (ЮЗУ „Неофит Рилски”) – Села за продан или
модел за грижа

14.40 – 15.00

Дискусия по докладите

15.00 – 15.10

Кафе пауза

Второ следобедно заседание
Водещ : чл.-кор. дсн Атанас Атанасов
15:10 – 18:00
15.10 – 15.20

Камелия Петкова (ИИОЗ) – Обезлюдяването на българското село
отблизо: случаят с. Крушовица, община Елин Пелин

15.20 – 15.30

Георги Бойков (Югозападен университет "Неофит Рилски") –
Деурбанимиграцията – същност и ползи

15.30 – 15.40

Вяра Ганчева (ИИОЗ) – Eкосистемните услуги и устойчивото
развитие на селските райони

15.40 – 15.50

Дона Пикард (ИИОЗ) – Поземлените ресурси на българското село –
залог за неговото съхранение и развитие

15.50 – 16.00

Красимира Трендафилова (ИИОЗ) – Продажбата на села –
оцеляване или фалит?! (нови идеи и стара реалност)

16.00 – 16.10

Галина Колева (ИИОЗ) – Пазарни ниши за българското село –
традиционни и ситуативни траектории

16.10 – 16.45

Заключителна дискусия

16.45 – 18.00

Представяне на книгата „Дългото пътуване към селото”
Колегиален тост

