ПОКАНА
Българската социологическа асоциация (БСА) има удоволствието да ви покани
за участие в обучение по данните от Европейското социално изследване (ЕСИ/ESS)
и Международната програма за социални изследвания (ISSP).

Методологическият симанр-обучение си поставя за задача да формира умения за:
 Работа с данните на ЕСИ . Участниците ще бъдат обучавани как да използват
и анализират данните от ЕСИ, както през специализирания онлайн инструмент
на изследването, така и през специфични програми за обработка на данни.
 Формулиране на социологически релевантни изследователски въпроси. Ще
бъдат предложени възможности за индивидуална работа с участниците след
края на обучението , с цел да се подпомогне всеки желаещ да разработи
индивидуален изследователски проект за курсова, дипломна ралота, дисертация
или научна статия.
 Представяне на социологически анализи за различни публики. Целта е да се
очертаят основни теоретични подходи и да се създадат компетентности за
представяне на социологическите резултати в жанрово различни публикации: 1.
академични статии, 2. материали, ориентирани към широката публика, 3.
доклади, предлагащи и оценяващи публични политики.
БСА предлага при заявен интерес и форми на индивидуално консултиране. За такъв
тип индивидуална работа БСА ще привлече утвърдени учени в областите, в които има
заявен интерес.
Към кого е ориентирано обучението:
-

Към преподаватели и студенти, докторанти и млади учени в областта на
социалните и политическите науки.
Към журналисти и представители на гражданския сектор
Към работещи в частни изследователски агенции

БСА предлага сертификат на завършилите обучението
Кога ще започне Методологическият семинар-обучение?
14 май 2022г., 10.00-13.00ч.
БСА има готовност за провеждането както в присъствена, така и в хибридна или онлайн
форма, в зависимост от здравната ситуация в страната към този момент.
Как можете да заявите желание за участие?
Изпратете кратка биографична справка на: sociology.bsa@gmail.com

Водещи на Методологическия семинар-обучение :
проф. Румяна Стоилова, БСА, Институт по философия и социология , БАН;
доц.Калоян Харалампиев, БСА, Софийски Университет
доц.Елица Димитрова, БСА, Пловдивски Университет
доц.Петя Илиева, БСА Институт по философия и социология , БАН
д-р Антоанета Гетова,БСА, Софийски Университет
д-р Мариета Христова, БСА, Университет за Световно и национално стопанство

Европейското социално изследване e академично инициирано и се провеждат
на всеки две години от 2001 г. до сега с подкрепата на Европейската комисия и
Европейската научна фондация, а за България се финансират от Министерството на
науката и образованието. Днес ЕСИ включва 37 страни, България участва още от 2005
г., а през 2018 година ЕСИ, заедно с Изследването на здравето, стареенето и
пенсионирането в Европа (SHARE) са включени в Националната пътна карта за
научно-изследователски инфраструктури в областта на социалните науки.
ЕСИ има за цел да картографира устойчивостта и динамиката в социалната
структура на Европа, както и да интерпретира начините, по които европейската
социална, политическа и морална тъкан на обществата се променя. Изследването
предлага научно обосновани индикатори за национално развитие, базирани на
разбиранията и преценките на гражданите за ключови аспекти на обществата им.
Данните от деветата вълна на изследването, проведена през 2018-2019, са публикувани
и свободни за ползване за некомерсиални цели на http://www.europeansocialsurvey.org/
(на този адрес са достъпни данните и от предходните вълни). Данните от последната ,
десета вълна, проведена през 2021 година ще бъдат скоро отворени за публично
ползване.
Международната програма за социални изследвания (ISSP) е
изследователска програма за междунационално сътрудничество по линия, на която се
провеждат годишни проучвания по теми, които са важни за социалните науки като
социални неравенства, религия, социални мрежи и социални ресурси, гражданство и
управление, семейство и променящи се джендърни роли, национална идентичност,
здраве и здравни грижи. Програмата е инициирана през 1984 г. в четири страни Австралия, Германия, Великобритания и Съединените щати. Понастоящем тя включва
50 страни членки от цял свят. За повече подробности относно историята на ISSP:
https://issp.org/about-issp/history/. Последната вълна на изследването, проведена през
2021 г., е посветена на темата за здравето и здравните грижи, отчита поведението и
нагласите на хорага в условията на Ковид пандемията. Докладът върху националните
данни от изследването е достъпен на https://ips-bas.org/2022/01/13/данни-отнационално-представително-и/. Достъпът до данните от предишните вълни на ISSPса
публикувани и свободни за ползване за некомерсиални цели на следния адрес:
https://search.gesis.org/research_data/ZA7600.

