
Какво предстои през 2016г.  

 
 Въпреки многобройните срещи на всички нива, писма и проектни предложения 

с обосновка за финансова подкрепа, България пропусна Седмото издание 

на проекта (където ротационните модули са свързани с отношението към 

имигрантите! и със здравните проблеми на хората!). По този начин 

страната ни не само рискува да загуби мястото си в елитната научно-

изследователска колегия на Европа (заедно с Албания и Косово!), но и оформи 

празнота в динамичния крос-национален ред от данни, който се ползва от 

социални учени, политици, журналисти, студенти, докторанти от целия свят и 

за чието изграждане български социални учени допринасят вече 10 години.      

 През 2016г. започна подготовката и на Осмото издание на ESS и 23 страни 

са чувствително пред нас с изпълнение на научните задачи. Съдбата на 

българското участие отново зависи от това, дали ще бъде преодоляно 

продължаващото неразбиране колко е важен този проект за България и 

имиджа на страната пред Европа и света.   

 По думите на Mr. Rory Fitzgerald - директор на ESS и координатор на SERISS, 

City University, London, отсъствието на България от 

инфраструктурата на ESS би било твърде неблагоприятно, тъй като 

„прекъсва възможността за сравнения между България и другите 

европейски страни по ключови теми от съвремието ни и нарушава 

динамичния ред от надеждни данни, изграждан през последните 8 години“. 

Не-участието ни в ESS ERIC лишава България и от равноправното й 

партньорство с над 30 европейски страни и я превръща в пасивен 

наблюдател на процеси, в които досега български изследователи са играли 

активна роля и към които са имали съществен научен принос. 

  Бизнес-планът, свързан с ESS ERIC в България, изработен по задание на 

МОН, е насочен най-вече към оптималното използване и още по-широкото 

приложение на методиките  и резултати от ESS проекта, а именно:  

o Изграждане на „Информационно-методически ESS център“, който 

да подпомага ползването на ESS като предоставя национални и 

международни данни, прави конкретни изчисления, изготвя целеви 

анализи и разработки, поддържа специализиран сайт www.ess-

bulgaria.org, актуализира ISSP-ESS Info Bank и др. 

o Издаване и разпространение на серия от научни трудове от типа на 

монографията „Благополучие и доверие: България в Европа.”  

o Подготовка и издаване, както и превод на международния екип на ESS 

ERIC тематични брошури и широкото им разпространение.  

o Подготовка на тематични броеве на академични списания като 

„Социологически проблеми“ с анализи на резултати от ESS.  

http://www.ess-bulgaria.org/
http://www.ess-bulgaria.org/


o По-широко присъствие на ESS в обучението на студенти, докторанти, 

млади учени. 

o Организиране и участие в национални и международни научни форуми, 

студентски четения, публични дебати и други форми на ESS база, 

включително участие в Третата научна конференция (Лозана, 2016г.) 

o Развитие и реализиране на идеята за инфраструктурен проект 

Балканско социално изследване (Balkan Social Survey – BSS) с 

помощта и съдействието на Лондон и превръщането на България в 

престижен методически център за провеждането на сравнителни 

социални изследвания на Балканите.  

o  По идея и с финансовата подкрепа на международния 

координационен екип на ESS ERIC организиране на академичен 

форум, посветен на ESS и участието на България в инфраструктурата, 

който ще се проведе в София на 20 юни 2016г.  с личното участие на 

Dr. Rory Fitzgerald – Директор на ESS ERIC и координатор на SERISS и 

на Prof. Peter Elias - Strategic Advisor for Data Resources to the UK 

Economic and Social Research Council (ESRC), Deputy Chair of the 

Administrative Data Research Board of the UK Statistics Authority.  

 


