Ползите от членството на България в ESS ERIC
Като цяло, ESS е школа за висш академизъм със солиден потенциал за
практическо приложение в много сфери на обществения живот и функционирането на
бизнеса. Пълноправното членство в елитната европейска инфраструктура ESS ERIC е
надеждна гаранция, че България затвърждава авторитетния си статус в европейското и
световното научно-изследователско пространство, може да се ползва от най-новите
международни постижения и сама да допринася за развитие на социалните науки и
изследвания в Европа.
Чрез инфраструктурния консорциум ESS ERIC-Bulgaria, Република България става
пълноправен член на:
1. Европейския инфраструктурен консорциум

ESS ERIC (European Research

Infrastructure Consortium for the European Social Survey Research Infrastructure),
изграден съгласно решение на Европейската комисия от 22 ноември 2013 г.
(2013/700/EU)
2. Европейският

клъстерен

проект

SERISS

(Synergies

for

Europe’s

research

Infrastructures in the Social Sciences), стартирал през 2015г.
3. ESFRI Landmarks, обявен официално през март 2016г.
В обобщен вид, генералните ползи от членството на България в ESS ERIC
могат да се групират в три основни категории:
1. Международен трансфер на ESS Ноу-хау и използването му като „висша школа“ за
формиране на нова академична култура и утвърждаване на модерни професионални
стандарти в социалните изследвания.
2. Формиране и кариерно развитие на ново поколение социални учени чрез ESS.
3. Отстояване и затвърждаване на престижния статус на България като страна, която
играе водеща роля и има съществени принос в сферата на международните
сравнителни социални изследвания.
По-конкретните ползи за България от участието ни в ESS ERIC могат да се
сведат до следните:
o Благодарение на участието си в европейската инфраструктурата България
разполага с надеждна, актуална и сравнима географски и във времето

информация с широк спектър на приложение за научни, образователни,
обучителни, комуникационни, политически, дипломатически и др. цели.
o

ESS покрива изключително широк периметър от социални, икономически,
морални, религиозни, политически и др. проблемно-тематични сфери и
отношението на европейските граждани към тях, при това в динамика, което
предоставя уникална възможност за сравнимост във времето и между отделните
страни.

o ESS осигурява на академичната общност специални иновативни програми за
обучение като ESS EduNet и Nesstar, което позволява да се синхронизира
висшето образование в България с европейското и световното, както и да се
обучават студенти, докторанти и млади учени на модерни изследователски
методи и техники.
o ESS

осигурява

надеждна

неправителствените

емпирична

организации,

на

база

на

правителствените

държавните

органи,

и

бизнеса,

управленските кадри от всички равнища за научна обосновка, оценка,
актуализиране и разработка на политики, стратегии, програми, конкретни
мерки, политически решения и др. под., в съответствие в европейските
изисквания за evidence-based policies;
o ESS снабдява журналистическата гилдия с богат набор от „новини” от
съпоставките между българите и другите европейци, които могат не само да
информират обществеността „Къде сме ние?”, но и да провокират гражданска
активност в търсене на отговори и на въпроси от типа „Защо?” и мн.др.
o

ESS е един от малкото проекти, които гарантират свободен и напълно
безплатен достъп до целия масив от международно сравними социални данни,
които се обработват, съхраняват и разпространяват от норвежкия институт за
социални данни NSD - един от най-авторитетните институти в тази област не
само в Европа, но и в целия свят;

o ESS дава изключително богат материал за организиране на научни дискусии,
семинари и публични дебати по теми и проблемни области, които вълнуват
хората, институциите, бизнеса.

