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Научна автобиография 
 
 

Лични данни 
 
Име:    Никола Атанасов Венков 
Година на раждане:  1981 г. 
Живее:    София / Пловдив 

Електронна поща:  nikola.venkov при phls.uni-sofia.bg 
 
Академични платформи: researchgate.net/profile/Nikola_Venkov 

uni-sofia.academia.edu/NikolaVenkov  
 

Уебсайт:   duvarkolektiv.art.blog   
umnaglava.org   

 
 

 
Образование 

 
 

Доктор по социология Юни 2017, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски”. Тема: 

„Джентрификация на Женския пазар – 

конструиране на градски политики и 

трансформация на местните 

отношения”. 
 
Магистър по етнология и  

културна антропология  Септ. 2012, Софийски университет „Св. 

Климент Охридски”. Тема: 

„Джентрификация или „циганизация”? 

Борбата за района на Женския пазар в 

София” 
 
 
Доктор по математика  Март 2009, Университета в Нотингам, 

Великобритания. Тема на дисертацията: 
„Динамики на уравнения на невронните 
полета”. 

 
 

Специализации Април 2018, Перм, пролетно училище 

“City in the Spotlight: Studying Urban 

Governance” на Центр сравнительных 

исторических и политических 

исследований и изсл. мрежа TRIPAR. 
 

mailto:nikola.venkov@phls.uni-sofia.bg
https://www.researchgate.net/profile/Nikola_Venkov
https://uni-sofia.academia.edu/NikolaVenkov
https://duvarkolektiv.art.blog/
http://umnaglava.org/
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Март – юни 2016, Киев, Центр 

урбаністичних студій към Киево-

Мохилянска академия. 
 

 Август – септ. 2014, Виена, WWTF 

International Summer School “Designing 

Places of Emancipation” в Технически 

университет Виена. 
 

  Юли 2014, Виена, Marie-Jahoda 

Summer School “Public Spaces in 

Transition” във Виенския университет. 

 

 Юли – Август 2012, Коница, 7th 

Summer School in Anthropology, 

Ethnography and Comparative Folklore 

of the Balkans, към Университета в 

Янина. 

 

 Юли – Август 2010, Коница, 5th 

Summer School in Anthropology, 

Ethnography and Comparative Folklore 

of the Balkans, към Университета в 

Янина. 
 
 

Научни награди и отличия  Втора награда за най-добра 

публикация от млад учен, присъдена 

от Българската социологическа 

асоциация за статията “Conspiracy 

narratives at the Women's Market”, 

България, 2018. 

 

 Andrew Henry Scholarship от 

Университета в Нотингам за  

докторант с изключителни приноси в 

изследванията си, Великобритания, 

2006. 
  
Област на научни интереси:  Теоретична социология и философия: 

Постфундационистка дискурсна теория 
(Есекска школа); рефлексивна 
социология на Пиер Бурдийо.  

  
Градски изследвания и антропология: Процес 
на градското управление и развитие; 
договаряне на съвместния живот; власт и 
маргинализирани групи в града; устна 
история и социална история.  
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Нови политически динамики в 21-ви век:  
конституиране на политическите 
дискурси и идентичности във времето 
на новите медии; нови популизми; нова 
пропаганда; теория на конспиративните 
сюжети. 
 

 
Научни позиции 

 
Главен асистент Декември 2021 – досега. Институт по 

философия и социология при БАН, 
София. 

 
Стипендиант – млад учен Април – декември 2021. Програма 

„Млади учени и постдокторанти“ в 
звено „Общество на знанието“, ИФС 
при БАН. 

 
Специалист Юли 2020 – ноември 2021. Институт по 

философия и социология при БАН, 
София. 

 
Гост-изследовател Март – май 2019. Институт Лайбниц по 

регионални изследвания (IfL), Лайпциг. 
 
Стипендиант Март 2017 – февруари 2018. Център за 

академични изследвания (CAS), София. 
Изследователска тема: “„Conviviality‟ or 
„Politics of Urban Coexistence‟? A Study 
on Exclusion and Solidarity at a Site of 
Diversity in the East-European City”. 

 
 
 

Практическа опитност 
 
 
Преподавателски опит: Гост-лекции по изследванията ми за 

Женския пазар пред студенти в СУ 
(Културология, ІІ курс, при гл. ас. 
Велислава Петрова, 2011/12 и 2012/13), 
студенти във УАСГ (Урбанистика, 
магистри, при доц. Елена Димитрова, 
2011/12; Теория и история на 
архитектурата, V курс, при проф. 
Къндулкова, 2012/13) и чуждестранни 
групи от студенти (2013/14: курс от 
HafenCity University, Хамбург, водени от 
Анна Кокаланова, бакалаври от 
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Университета на Тесалия, Волос, водени 
от Димитра Кофти и Социална 
география от Университета в Грац, 
водени от проф. Улрих Ерман; 2016/17: 
пътуващ семинар бакалаври и магистри 

на ETH Zürich, проф. Адам Карусо, 
дипломанти при Център за градски 
изследвания, Киев). 

 
 Цикъл от гост-лекции (до четири) 

изнасяни пред студенти от СУ 
(Социология, магистратура Градски 
изследвания, при гл. ас. Мила Минева, 
2014/15), студенти от УАСГ 
(Урбанистика, І курс, доц. Елена 
Димитрова, 2012/13) и чуждестранни 
студенти (Еразъм курс по урбанистика в 
УАСГ, доц. Елена Димитрова, 2014/15). 

 
 Обучения на общностни мобилизатори 

на организацията «Доктори на света» в 
гр. Сливен, за работа с общността, 
февруари – април, 2021. 

 
 Обучения по методи и етика на 

антропологията за неспециалисти 
(творци с интерес към социално 
ангажираното изкуство; граждански 
организации и активисти): 
Междунар. семинар “Building up/ with the 
communities”, 7-12 септ. 2016, с 
артистичните партньори на „Пловдив 
2019”; 4-дневен обучителен уъркшоп за 
изследване и намеси на Женския пазар, 
април 2013; обучения на екипи по 
проектите „Красотата, която ни свързва” 
и „Етнографско проучване на 
общностите в кв. Столипиново” (вж. по-
долу). 

 
 
Членство в неправителствени  
организации: Съучредител на Дуварколектив, 

Пловдив, сайт: 
http://duvarkolektiv.art.blog/  

 
     
 

Академични дейности 
  
Публикации    

http://duvarkolektiv.art.blog/
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Глави от книги: 
 

Venkov, Nikola A. 2022. “Marketplace decline heads east: Neoliberal reform, socio-

spatial sorting and patterns of decline at Sofia's public markets.” In Marketplaces: 

movement, representations and practices, edited by Ceren Sezer and Rianne van 

Melik, 88-100. London and New York: Routledge. 

 

Венков, Никола Ат. 2021. "Кооперативният пазар като гордост и 

предизвикателство за социалистическата система." В Българският социализъм: 

идеология, всекидневие, памет, ред. Ана Лулева, Иванка Петрова, Петър Петров 

и Яна Янчева, 39-61. София: Акад. изд. „Проф. Марин Дринов“. 

 

Venkov, Nikola A. 2020. "On the retreat of liberal values and access to discourse: 

extending post-foundational discourse theory." In Discursive Approaches to Populism 

Across Disciplines – The Return of Populists and the People, edited by Michael 

Kranert, 199-223. Basingstoke and New York: Palgrave.  
 
Студии и статии в рецензирани научни списания: 
 

Venkov, Nikola A. 2018. "Assembling the Post-Socialist Marketplace: Transitions 

and Regeneration Projects at the Central Pazar of Sofia." 

EthnoAnthropoZoom/ЕтноАнтропоЗум 17:229-279. ISSN: 1409-939X. 
 
Венков, Никола Ат. 2017. "Към теория на конспиративните сюжети." Критика и 
хуманизъм 48 (2):83-104. ISSN: 0861-1718. НРС: № 605. 
 

Venkov, Nikola A. 2016. "Conspiracy Narratives at the Women's Market." 

Seminar_BG (3). ISSN: 1313-9932. НРС: № 1169. 
 

Венков, Никола Ат. 2014. "Конспирации около Женския пазар." Семинар_BG 

10Б. ISSN: 1313-9932. НРС: № 1169. 

 

Венков, Никола Ат. 2012. "Гражданите и пазарът. Дискурсите на един градски 

конфликт." Критика и хуманизъм 39:139-162. ISSN: 0861-1718. НРС: № 605.  

 

Венков, Никола Ат. 2012. "Традиционният мюсюлмански град. Портрет и 

подходи." Ориенталия 1-2 (15-16):83-153. ISSN: 1312-6962. НРС: № 885.  

 

Venkov, Nikola A., Stephen Coombes, and Paul C. Matthews. 2007. "Dynamic 

Instabilities in Scalar Neural Field Equations With Space-Dependent Delays." 

Physica D: Nonlinear Phenomena 232 (1):1-15. ISSN: 0167-2789. 

 

Coombes, Stephen, Nikola A. Venkov, LieJune Shiau, Ingo Bojak, David TJ Liley, 

and Carlo R. Laing. 2007. "Modeling Electrocortical Activity through Improved 

Local Approximations of Integral Neural Field Equations." Physical Review E 76 

(5):051901. ISSN: 2470-0053. 
 
Статии в нерецензирани научни списания и сборници от конференции: 
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Венков, Никола Ат. 2021. "„Невидимият женски пазар” – антропологична арт-

инициатива и обществена интервенция." В Етюди по експериментална 

хуманитаристика, ред. Десислав Георгиев и Деница Ненчева, 221-52. Пловдив: 

Издателство Scribens. 

 

Венков, Никола Ат. 2019. "Градска политика и дискурсна теория. Политически, 

технократични и обикновени форми на действието." Годишник на Софийския 

университет. Философски факултет. Кн. Социология 108:34-63. 

 

Venkov, Nikola A. 2019. "Conviviality Vs Politics of Coexistence: Going Beyond the 
Global North." CAS Sofia Working Paper Series, 11, 1-42. 

 

Venkov, Nikola A. 2019. "Transitions at the Central Marketplace of Sofia: Changing 
Values and Architectural Plans From the 1980s Until 2013." In Three decades of Post-Socialist 
Transition. Conference proceedings, edited by Nebojša Čamprag and Anshika Suri, 349-55. 
Darmstadt: tuprints. 
 

Венков, Никола Ат. 2018. "За историчността на градските места (по примера на 

софийския пазар)." Списание на Институт за модерността 23. ISSN: 1313-

9835. 

 
Резултати от научно-приложни проучвания: 
 

Венков, Никола Ат. 2020. Извънредното положение в големите малцинствени 

квартали, 13 март – 13 май 2020 г. София: Български институт за правни 

инициативи. 

 

Венков, Никола Ат. и Геника Байчева. 2017. Доклад от картографиране на кв. 

Столипиново. София: Българо-швейцарска програма за сътрудничество. 

 

Венков, Никола Ат., Геника Байчева, Росица Кратункова и Димитър Панчев. 

2016. Резултати от етнографско изследване на общностите в кв. Столипиново 

(Пилотна фаза). Пловдив: ОФ „Пловдив 2019”. Публикуван и в английски 

превод.  

 

Венков, Никола Ат. 2015. Пазарът "Римска стена" - социологически анализ / 

Политики към общинските пазари. София: Студио "Архитектоника". 

 

Венков, Никола Ат. 2012. Гражданското общество и Женския пазар. София: 

Изследователски център по социални науки. 
 
 
 
Списък на цитиранията: 
 
Брой цитирания според SCOPUS (към 21.І.2020):   118 

SCOPUS идентификатор: 16744677900 
 

Брой цитирания според Google Scholar (към 21.І.2020):  246 
При извадени самоцитирания на всички съавтори:  199 
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Google Scholar профил: Nikola A Venkov 
 

Универсален идентификатор ORCID  https://orcid.org/0000-0003-4314-7662  
 
 
 
Участие в проекти:                       
 
Изследователски проект „Имиграция от Югоизточна Европа – осигуряване на 
участие в обществения живот и сплотеност на комунално ниво (ZuSudo)“ на  
Рурския университет в Бохум. Теренист и консултант за кв. Столипиново, 
февруари – октомври, 2022. 
Семинар в пролетно училище в Университета в Бохум, подпомагане на изследването за 
общностите от гр. Пловдив, събиране на материал на терен и координация на екип анкетьори. 
 
Проект „Сподели Столипиново”, интердисциплинарен между антропология и 

изкуства, януари 2020 – декември 2021. Финансиран по програма „Социално 

ангажирани изкуства” на Национален фонд „Култура” 
Ръководител на проекта, обучение и ръководство на креативен екип от жители на кв. 
Столипиново. Създаване на документален филм за квартала и на онлайн състезание-
музикално споделяне за местните хора. 
 

Изследване на жилищните политики към маргинализирани квартали по проект 

на Световната банка в Северозападна България, август 2020, фондация  

"Институт Отворено общество – София". 

Външен експерт, провеждане на редица фокус-групи и интервюта в градовете 

Лом и Монтана. 
 
Социологическо проучване на кв. „Столипиново“ и кв. „Факултета“ по време на 
извънредното положение, май 2020, фондация „Български институт за правни 
инициативи“.  
Координатор на работата, съставител на анкетата, обучение на анкетьорите, анализ и 
обобщаване на резултатите в цялостен изследователски доклад. 
 
Проект „Дувармузей”, интердисциплинарен между антропология и изкуства, 

ноември 2019 – октомври 2020. Финансиран по програма „Социално ангажирани 

и общностни изкуства” на Национален фонд „Култура” 
В колектив с художник по съвременно изкуство и местни жители на кв. Столипиново, 
Пловдив. Създаване на публично пространство на дискусия в общността чрез колаборативен 
процес и серия от събития в квартала. 
 
Проект „Красотата, която споделяме”, интердисциплинарен между антропология и 

изкуства,, ноември 2018 – октомври 2019. Финансиран по програма „Социално 

ангажирани и общностни изкуства” на Национален фонд „Култура” 
Консултант на художника по съвременно изкуство Хана Осуалд-Роуз при дългосрочна работа с 
бедни семейства от местната общност в кв. Столипиново, Пловдив; медиация и 
антропологичен терен; обучение в методите на антропологията. Участвал в създаването на 
концепцията и набавянето на финансиране. 
 

https://orcid.org/0000-0003-4314-7662


 8 

Проект „Мобилно училище Столипиново” за алтернативно образование на място 
на децата от маргинализирани турски и ромски общности, март 2018 – февруари 
2019 г. Финансиран от „Европейска столица на културата – Пловдив 2019”. 
Консултант, медиатор с местната общност/родители. Участвал в изготвянето на проекта, 
създаване на концепцията и набавяне на финансиране. 
 

Проект „Всички заедно за по-добро образование и здраве” – модул за 

социологическо проучване на демографска картина, достъп до образование и 

здравеопазване и битови условия на населението в кв. Столипиново, юни – 

септември 2017. Финансиран от Българо-швейцарската програма за 

сътрудничество. 
Водещ изследовател, съ-координатор на анкетния процес (8 анкетьори, 435 домакинства), 
анализ на събраните данни и доклад. 
 
Проект „Етнографско изследване на общностите в кв. Столипиново” с цели 
изготвяне на гид за артистична работа в квартала и публикуване на книга за 
общностите, юли – декември 2016. Финансиран от ОФ „Пловдив 2019”. 
Ръководител на изследването и на работата на четиричленен екип на терен; обучение на екипа. 
 
Изследване „Предприемачески дух и призрачни предприемачи: Експертно знание, 
неолиберално управление и социално страдание” на КОИ, август – октомври 2015. 
Теренист, интервюта относно предприемачески практики в кв. Столипиново. 
 

Предпроектни проучвания за архитектурен конкурс, реконструкция на пазар 

„Старата стена” в София, юли – септември 2014. 
Експерт-социолог: проучване на засегнатите страни и на социално-икономическите 
взаимовръзки. Изготвяне на цялостна визия за управление на общинските пазари в София. 
Задълбочен доклад „Пазарът "Римска стена" - социологически анализ / Политики към 
общинските пазари.” 
 

Инициатива „Невидимият Женски пазар” – за арт-документация на централния 
пазар на София преди разрушаването на старата му част, април 2013 – юни 2014. 
Неуспешно финансиране. 
Координатор и концепция, сформиране на екип от доброволци творци в различни сфери на 
изкуствата. Обучение в теренни методи и етика на  работата с уязвими общности. Проведена 
документация и развити проекти за 8 инсталации от 5 автори. Сайт: http://jenskipazar.eu 
 

Изследователски проект  “Джентрификация или „циганизация”? Борбата за 

района на Женски пазар в София”, юни – ноември 2011. Финансиран от 

Изследователски център по социални науки. 

Самостоятелен изследовател. Доклад „Гражданското общество и Женския 

пазар”. 
 

Изследователски проект “Преходът: гласове, образи и памет”, модул “Преход и 

граници”. 

Провеждах теренна работа в различни гранични райони на страната 

(Белоградчишко и Добруджа). Под ръководството на  доц. Михаил Груев 

(Исторически факултет, СУ) и доц. Маргарита Карамихова (Етнографски 

институт с музей, БАН). 

 
 

http://jenskipazar.eu/
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Участие в научни форуми:  

Доклад „Количествени проучвания на труда и предприемачеството в 

малцинствени квартали. Методологически проблеми и данни от кв. 

„Столипиново““ на национална конференция Труд, жизнен стандарт и социална 
стратификация, Институт за социални и синдикални изследвания, София, 
28.VІ.2022. 

Доклад “Neoliberal policy, inequality and the decline of Sofia‟s public markets” 
на междунар. конференция Градски неравенства: от право на град до отвоюване на 
властта, Колектив за обществени интервенции, София, 17-19.VІ.2022. 

Доклад „Not populism but the rupturing of liberal hegemony. Upgrading 

Laclauian theory“ на Хелзинкска конференция върху емоциите, популизма и поляризацията,  
Хелзинкски университет, Хелзинки, Финландия, 15 – 17.VІ.2022. 

Доклад “Discourse circulation, access to political discourse and the retreat of 
liberal values in Bulgaria” на междунар. конференция Contemporary populism and its 
political consequences: Discourses and practices in Central and South-Eastern Europe, Белградски 
университет, Белград, Сърбия, 12-13.ХІІ.2019. 
 
Доклад “State Socialism and the “Cooperative Marketplace”: The Central Pazar 
of Sofia as a Point of Pride and a Challenge for the System” на междунар. конф. 
“(Re)thinking Socialism: Knowledge, Memory and Oblivion of the Socialist Past”, ИЕФЕМ – БАН, 
София, България, 7-9.ХІ.2019. 
 
Доклад на 3rd DisourseNet Congress “Knowledge and power in a polycentric world”, Université de 

Cergy-Pontoise Paris-Seine, Париж, 11-14.ІХ.2019. Тема: “Discourse theory and the 

faulty concept of ‘echo chambers’: a case study on the ‘gender scare’ in 

Bulgaria”. 
 
Доклад на International Conference on Cities and Change: “Three Decades of Post-socialist 
Transition”, TU Darmstadt, Дармщат, 17-18.V.2019, в панела „1989-2019 CEE urban 
transformation revisited: city visions, self-made transitions and alternative development 
models”. 
 
Доклад “Conviviality vs. politics of urban coexistence: Going beyond the Global 
North metropolis” на междунар. уъркшоп Urban societies of migration across Europe. Scopes 
and limits of the postmigrant perspective, Институт Лайбниц по регионални изследвания, 
Лайпциг, Германия, 16.V.2019. 
 
Съорганизатор (с Карола Нойгебауер, Университета в Аахен) на панел-дискусия 
“Civic activism and changes in the city” като част от TRIPAR Conference on Eurasian cities and 
regions in transformation, Киев, 16-18.XI.2018. Също така доклад на тема “Is the 
struggle for more public involvement in Sofia‟s urban development misguided? 
The example of the Women‟s Market.” 
 
Доклад “The production of a threatened populus: „the introduction‟ of gender in 
an East-European country” на конференция „New discourses of populism and 
nationalism”, Университет Единбург-Напиер, Единбург, 21-22.VI.2018 
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Доклад “From anthropological research to art as activist practice” на конф. 
“Teaching Anthropology and Ethnography in Southeastern Europe”, Университет на 
Македония, Солун, 12-13.V.2018. 
 
Доклад  “What‟s in the cracks between concepts? Meeting Bourdieu and Laclau-
Mouffe for a multi-level analysis of urban conflicts” на Трети форум на 
Международната социологическа асоциация, Виена, 10-14.VІІ.2016. 
 
Доклад “The Unseen Women‟s Market: an art-documentation initiative as an 
instrument for struggle” на Междунар. конференция „From CONTESTED_CITIES to 
Global Urban Justice”, Universidad Autonoma de Madrid, Мадрид, 4-7.VІІ.2016. 
 
Доклад на Студентски етноложки срещи 2015. Теренът: традиции и иновации, Катедра 
Етнология на ПУ, Пловдив, 13-14.ХІ.2015. 
 
Доклад на Студентско-докторантски семинар „Дебюти в социологията”, Катедра 
Социология на СУ, Гьолечица, 23-25.V.2015. 
 
Доклад “The Contexts of a Post-socialist Marketplace: Transitions from the 1980s 
to 2013” на Междунар. конференция “New consumer practices of the XXI-st century: 
Anthropological perspectives”, Нов български университет, София, 23-25.ІV.2015. 
 
Доклад “Transitions and renovation projects for the central marketplace of post-
socialist Sofia” на Int. Workshop on Global Marketplaces and Urban Renewal and Regeneration 
Strategies, IMMRC, KU Leuven, Льовен, 21.ХІ.2014. 
 
 
 

Владеене на езици със посочване на степента 
 

Английски език: отличен. 
Руски и сръбски език: работно говоримо ниво. 

Немски и испански език: Базово ниво. 
 
 

Компютърни умения 
 
Отлични общи умения:  офис документи, презентации, графична, звукова и видео 
обработка, библиографски бази-данни и др. (например опит с Illustrator, 
Photoshop,  Adobe Audition, Premiere Pro, After Effects, както и Biblioscape, 
MS/Open Office...) 
 
Качествен и количествен анализ:  NVivo, MaxQDA, SPSS, Gephi (симулация и 
визуализация на мрежи) 
 
Уеб дизайн:  HTML5, CSS2, Javascript, PERL, Wordpress, Elementor 
 
Програмиране:  Pascal, Delphi, PERL 
 
Математика и програмиране:  MatLab, Maple, XPP/AUTO, Latex. 


