АВТОРСКА СПРАВКА

за приносните моменти в публикациите на д-р Венета Кръстева,
представени за участие в конкурс за заемане на академична длъжност
„доцент” (специалност „Социология“, професионално направление 3.1.
Социология, антропология и науки за културата), обявен за нуждите на
секция „Публични политики и социални промени“ на ИФС-БАН, обнародван
в „Държавен вестник“, бр. 89/12.11.2019г.
1. Изградената на базата на концепцията за трудова несигурност (precarity и precarious
job) теоретична рамка, позволява един по-задълбочен анализ на ситуацията на младите
хора в пазара на труда, отиващ извън статистиките за броя безработни.
Идентифицирани са съществени проблеми по отношение заетостта на уязвими
младежи, които остават слабо дискутирани в публичното пространство, свързани с
несигурност, ниско качество на труд, нарушаване на трудови права, слаба държавна
подкрепа (в хабилитационния труд; публикации № 1 и 3 от част Студии; № 2 и 8 от
Глава от колективна монография);
2. На базата на аналитичен преглед на основни концепции и парадигми в полето на
младежките изследвания е представено социологическото разбиране за появата на
концепцията за младостта като отделен период. Разработената концептуална рамка
стъпва върху приноса на български и чужди учени в това изследователско
направление, което допринася за извеждане на променените характеристики на
младежката група в съвременните общества (в хабилитационния труд);
3. Систематизирани са редица елементи, правещи младите хора уязвими на пазара на
труда. Обосновава се идеята за нарастваща фрагментация на младежката група,
свързана с възможностите, които младите имат за реализиране на техните способности
и за различен достъп до ресурси в резултат на институционалния, икономическия и
културния контекст и промените, свързани с глобализацията, технологичното
развитие,

постепенното

отслабване

на

принципите

на

социалната

държава,

дерегулацията на пазара на труда (в хабилитационния труд; публикации № 1 и 2 от
част Статии и доклади; публикации № 3, 7, 8 от Глава от колективна монография);
4. Изследва се ролята на различните участници в пазара на труда – работещи,
работодатели,

държавни

институции,

неправителствен

сектор.

Установените

негативни практики сред всички изброени групи в този процес надвишават
положителните примери и показват необходимостта от по-активен диалог между тях (в
хабилитационния труд; публикация № 4 от част Студии);
5. Установени са последици от трудова несигурност и безработица, като анализът
разграничава влиянието им, от една страна, върху различни групи младежи (в
зависимост от степента и качеството на интеграция в пазара на труда), а, от друга
страна, се дискутират последиците на мезо (групово равнище) и макро ниво (в
хабилитационния труд; публикации № 2 и 3 от част Студии; публикация № 3 от част
Статии и доклади; публикации № 4, 5, 6, 7 от Глава от колективна монография) ;
6. Комбинацията между количествени и качествени данни допринася за по-задълбочено
изследване на проблема и разкриване на детайли, които не могат да бъдат
идентифицирани при използването само на единия вид информация (в хабилитационен
труд; публикация № 4 от част Студии; и др.);
7. Проучени са основните начини, чрез които младите българи се опитват да се справят
със ситуацията на безработица и трудова несигурност и са изведени фактори, които
допринасят за успеха на техните усилия. Чрез прилагане инструментариума и
основните концепции на подхода за способностите и възможностите за реализация
(capability approach), се анализира взаимодействието между институционалния
контекст и индивидуалното действие, което прави възможно изграждането на живота,
който млади хора с различно качество на интеграция в пазара на труда биха искали да
водят (в хабилитационния труд; публикация № 3 от част Студии; публикации № 1, 4, 5,
6, 7 от Глава от колективна монография);
8. С приложен характер са резултатите от анализа на основните слабости на публичните
политики в сферата на труда и по-специално на активните политики, насочени към
младежи. Установява се, че прилаганите политики в сферата на труда, на социалната
политики, в съчетание със социално-икономическата среда, допринасят за влошаване
ситуацията на най-уязвимите групи, до нарастване нивата на бедност и неравенствата в
обществото и създаване на условия за социално изключване на големи групи от хора (в
хабилитационен труд; публикации № 1, 15 от част Статии и доклади; публикации № 9,
10, 11, 12 от част Глава от колективна монография);

9. Прави се сравнение на избрани програми и мерки в сферата на активните политики на
пазара на труда в девет европейски държави, на базата на което се извеждат добри
практики сред младежките програми и се извеждат основни фактори, допринасящи за
техния успех. Изводите могат да послужат за обосноваване на решения при създаване
на конкретни нови интервенции относно младежката заетост (в публикация № 5 от
част Студии; публикация № 10, 11, 12 от част Глава от колективна монография);
10. Практико-приложен характер имат и предложените препоръки за подобряване
ситуацията на уязвимите млади хора на пазара на труда в България. При тяхното
изготвяне е взето предвид мнението на преките участници и лично засегнатите –
младите хора, преживели или преживяващи безработица и трудова несигурност. Това,
заедно с анализа на голяма по обем научна литература и експертни мнения по темата,
дават основание да се твърди, че направените препоръките имат потенциал да станат
основа за създаване на по-ефективни политики относно младите хора в България,
основани на знание (в хабилитационен труд; публикации № 6, 9, 10 от част Статии и
доклади; в публикации № 4 и 5 от част Студии; публикация № 7 и 12 от част Глава от
колективна монография);
11. Изследва се как функционира Българската православна църква в ситуация на дълбоки
социални промени и начина, по който отговаря религиозната институция на тях. Чрез
анализ на качествена информация от емпирично изследване сред представители на
БПЦ се показва как православни духовници съвместяват религиозните ценности с
изискванията на пазарната икономика, която поставя различни и много често
противоположни на религията изисквания. Дискутира се мястото на религиозните
ценности в живота на съвременните хора (в книга на базата на дисертационен труд; в
публикации № 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14 от част Статии и доклади);
12. Идентифицирани са пропуски в реформите на образованието в България, което води до
промяна на общата интелигентност на учениците. Набляга се на значението, което
емоционалната и социалната интелигентност имат за изграждането на младите българи
като бъдещи активни граждани в обществото и необходимостта от насочване на
реформите към програми, развиващи тези два вида интелигентност у младите хора (в
публикации № 6, 9 и 10 от част Статии и доклади).

