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УВАЖАЕМИ  ГОСТИ И КОЛЕГИ, 

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

 

 

От името на Министерството на образованието и науката и лично от 

мое име имам удоволствието да Ви поздравя за организирането на форум в 

София по проекта Европейско социално изследване – един проект 

подкрепян от Европейския стратегически форум за научноизследователска 

инфраструктура, обединяващ усилията на учени от страни на ЕС и 

включващ много асоциирани партньори. 

Особенно ми е приятно, да подчертая, че стратегическата цел на 

проекта е да носи многопосочни ползи не само на академичната и 

изследователската общност в Европа и у нас, но и да подпомага дейността 

на максимално широк кръг лица и институции - университетски 

преподаватели, учени, студенти, докторанти, изследователи, политици, 

правителствени и неправителствени организации, синдикати, журналисти 

и др. Този инструмент все по-широко се използва от националните 

правителства и от структурите на ЕС. 

Благодарение на участието си в ESS България разполага с надеждна, 

актуална и сравнима географски и във времето информация с широк 

спектър на приложение: научни, образователни, политически, 

дипломатически и др. цели.  

България играе важна роля в проекта и има статут на авторитетен 

член на европейското научноизследователско пространство, като проектът 

съществено допринася за прилагането на международните сравнителни 
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изследвания в социалната сфера у нас. Ето защо българският проект за 

изпълнение на Европейското социално изследване е част от Националната 

пътна карта за научноизследователска инфраструктура 2020. 

Искрено се надявам форумът да допринесе за популяризиране на 

мисията и целите на проекта. Вярвам, че резултатите от изследванията 

биха послужили при вземането на важните политически решения в Европа, 

особено днес, когато сме изправени пред новите предизвикателства на 

нашето време.  

Пожелавам ви успешна работа и очаквам, че през настоящата година 

България ще съумее да се присъедини отново към партньорската мрежа за 

изпълнение на Европейското социално изследване.   

 

 

  НА ДОБЪР ЧАС! 

  

ЗЛАТИНА КАРОВА 

Директор на дирекция „Наука“ 

 

 

 

 


