
ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВАТА И ЗНАНИЕТО – БАН 

БЪЛГАРСКА СОЦИОЛОГИЧЕСКА АСОЦИАЦИЯ 

 

 

ПРОГРАМА 

на конференция 

Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят  

03.12.2014 г. 

 

Място на провеждане:  

           София, Централа на Синдиката на българските учители, ул. „Ген. Паренсов“ 11 

 

 

Първо сутрешно заседание 

Водещ: чл.кор.Стоян Михайлов 

9:00 – 10.30 

 
 

Откриване. Приветствени думи от организаторите: 

проф. дсн Таня Неделчева – председател на Организациония комитет 

 

Пленарна сесия: 

 

проф. дсн Румяна Стоилова (директор на ИИОЗ) – пленарен доклад на тема: 

Ефекти от глобалната криза върху регионалните различия в България 

 

проф. дсн Михаил Мирчев (председател на БСА) 

Градът като социологическа структура: от системния подход към организиран хаос 

 

проф. дсн Таня Неделчева (ИИОЗ)   

     

гл.ас. д-р Петя Славова, докторант Здравка Георгиева (СУ) Създаването на 

политиката и на сектора за биологично земеделие в България: актьори, връзки и 

мрежи 

 

 

 

 

Дискусия по докладите 

10:30 - 11:00   Кафе пауза 

 



 

 

 

Второ  сутрешно заседание 

Младежка сесия 

Водещ: доц. дсн Емилия Ченгелова 

11:00 –  12:30 

  

Докторант Любомир Коцев (ИФ на СУ „Свети Климент Охридски“)  Модернизацията 

в софийските села при социализма 

 

Докторант Лъчезар Няголов (ИИОЗ)  Преход от образование към първа работа в 

България: Регионални различия 

 

Докторант Катерина Бонева (ИИОЗ)   Етнически и образователни неравенства сред 

младите хора на пазара на труда в България 

 

ас. Вероника Димитрова (катедра Социология, СУ)   Представи за града и селото в 

медицинските движения в България от края на XIX век до Втората световна война 

 

Велина Балканска (задочен докторант към катедра „Икономическа социология", 

УНСС) Сравнителен анализ на градската и селска култура върху качеството на живот 

на болни от диабет тип 2 (по резултати от емпирични изследвания) 

 

Докторант Елица Панева (Югозападен Университет „Неофит Рилски")  

Традиционните български празници в селата и градовете - настояще.  

 

гл.ас. д-р. Мария Манева ( Бургаски свободен университет)   Опозицията „град - 

село” през призмата на Новите медии 

 

Дискусия по докладите 

12:30 – 13:00  Обедна почивка 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Първо следобедно заседание 

Водещ: доц. д-р Максим Молхов 

13:00  – 14:30 

 

проф. д.ик.н Пенка Найденова, доц. д-р Геновева Михова (Център за 

демографски изследвания и обучение)   Демографско равновесие между града и 

селото в съвременна България. 

 

доц. дсн Максим Мизов (Център за исторически и политологически изследвания)  

За селското в града и градското в селото 

 

ас. д-р Йоана Павлова (Технически Университет, София)  Гражданка или селянка? 

Две дихотомии на едно съществуване 

 

проф. дсн Петър-Емил Митев (Институт за социални ценности и структури „Иван 

Хаджийски“ ), доц. д-р Светла  Колева (ИИОЗ)  Парадоксите на българското село 

 

гл. ас. д-р Красимира Трендафилова (ИИОЗ)  За градовете и селата … с любов?! 

(Възстановяването на равновесието между града и селото – необходимост или 

илюзия) 

 

доц. д-р Искра Дандолова (БСА)  Tierra Utopia 

 

гл. ас. Жана Попова (катедра "Радио и телевизия" на ФЖМК, СУ "Св. Кл. Охридски") 

Футболните градове по телевизията. (Как футболът промени Ловеч и Разград и какво 

видяха телевизиите?) 

 

Дискусия по докладите 

14:30 – 15:00  Кафе пауза 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Второ следобедно заседание 

Водещ: доц.д-р Кирил Кертиков 

15:00 – 16:30 

 

проф. д-р. Јорде Јаќимовски (Институт за социологически, политически и правни 

изследвания, Скопие) Нееднаквоста помеѓу градот и селото  и внатре помеѓу 

градовите со ралучна  големина  (Различия между града и селото и различия между 

градовете с различна големина) 

 

доц. д-р Мариана Драганова (ИИОЗ) „Социализацията" на българското село в 

глобалния свят 

 

гл. ас. д-р Вяра Ганчева (ИИОЗ) Градът и селото: как да се предпазим от 

неустойчивото бъдеще? / Ефектът на св. Матей/ 

 

гл.ас. д-р Камелия Петкова (ИИОЗ)  Обликът на българското село в контекста на 

съвременния модерен свят 

 

гл. ас. д-р Боян Ерменов (ИИОЗ)  Дезинтеграцията и отсъстващото равновесие в 

обществото. 

 

доц. дсн Емилия  Ченгелова (ИИОЗ)  Сенчестите икономически практики - 

специфичен прочит в градската и селската социално-икономическа среда 

 

Дискусия по докладите 

16:30 – 16:45  Почивка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Трето следобедно заседание 

Водещ: доц. д-р Геновева Михова 

16:45 –  18:15 

 

доц. д-р Ирена Бокова (департамент "Антропология"- НБУ) 

Градът и селото - отношения в допълнителност, отношения на неравенства 

 

 

гл. ас. д-р Цочо Златков (ИИОЗ) Отношенията Град - Село - цивилизационната 

задънена улица 

 

ас. д-р Тодорка Кинева (катедра „Икономическа социология”, УНСС)  Семейни и 

професионални отношения: специфика при жените, живеещи в градовете 

 

гл. ас. д-р Светлана Стаменова (ИИОЗ) Завладяването на земя в периода на 

глобализацията - световни практики и българския опит 

 

чл.кор.проф. дтн Венелин Живков (Технически университет, София), гл.ас. д-р 

Филип Филипов (Институт по механика, БАН), проф. д-р Марио Мунес (Карлос 

трети университет, Мадрид, Испания) Екологично равновесие между града и селото в 

модерния свят 

 

доц. д-р Албена Накова (ИИОЗ) Свободното време на младите хора в града и селото 

– диференциация на модели на поведение и ценностни ориентации  

 

проф. дсн Карамфил Манолов (ИИОЗ) Нелоялната конкуренция и неформалните 

практики в предприемачеството 

 

Проф. д-р Мария Шишманова (ЮЗУ „Неофит Рилски”)  Град–село. Пространствени 

процеси в модерния свят  

 

проф. дсн Веска Кожухарова-Живкова (БСА) –  Защо беше толкова кратък танцът 

на косвената анкета 

 

Дискусия 

 

18:15 Дружески тост 



 


