НАУЧНА БИОГРАФИЯ на Люба Динкова Спасова

Име, академична длъжност, научна степен
Люба Динкова Спасова, гл. асистент, д-р
Месторабота – научна организация, научно звено
Институт за изследване на обществата и знанието при БАН
Образование
2009-2013 – Доктор, Социология, Институт за изследване на обществата и знанието при
БАН
2008-2009 – Магистър, Социология, Югозападен университет „Неофит Рилски”
2007-2009 - Магистър, Връзки с обществеността, Югозападен университет „Неофит Рилски”
2003-2007 – Бакалавър, Социология, Югозападен университет „Неофит Рилски”
2001-2005 – Бакалавър, Психология, Югозападен университет „Неофит Рилски”
Заемани длъжности за последните пет години
от 2014 – главен асистент в ИИОЗ при БАН
2013-2014 – асистент в ИИОЗ при БАН
2009-2013 - Редовен докторант в Институт по социология (впоследствие в ИИОЗ)
Основна област и подобласти на научни изследвания
социология, девиации, социален контрол, радикализъм, престъпления от омраза
Допълнителни области и подобласти на научни изследвания
социална психология, политическа социология
Специализации в чужбина и международно сътрудничество
International Network for Hate Studies – член на мрежата
CES Research Network on Radicalism and Violenc – член на мрежата,
UKPFE Socio-Legal Network – член на мрежата;
Ръководител на съвместен ЕРБ проект с Полска академия на науките, член на екип по
съвместни ЕРБ проекти с Академия на науките на Чешка република;
Научни награди и членство в научни организации
Първа награда на Международен конкурс „Демокрация и популизъм”, организиран от
Университета в Цюрих, Швейцария и финансиран от ШФНИ;
Награда за най-добър доклад на международна конференция “Дигитализация и социални
трансформации в глобализирания свят”;
Членство: Българска социологическа асоциация, Българска асоциация по криминология

1

Име, използвано в публикации на чужд език: Lyuba Spasova
Общ брой научни публикации: 15
Брой научни публикации от последните пет години:13
Брой цитати на научните публикации от последните пет години: 11
СПИСЪК НА НАУЧНИТЕ ПУБЛИКАЦИИ (последни пет години):
1. Спасова, Л. (2013). Девиантни модели на участие в местната власт, АИ „Проф.
Марин Дринов”, София, ISBN 978-954-322-638-2, 316.
2. Spasova, L. (2015). Insecure society: effects on contemporary family. Antropological
Research and Studies, 5/2015: Special Issue with Proceedings from “Socio- Psycho-Medical
Changes in The Lifestyles of The Contemporary Family” Conference.
3. Спасова, Л. (2015). „Одобрение към девиантност в управлението. 25 години
проблемна ситуация превърната в ежедневие”. В: Кацарски, Ив. (ред)., “25 години
какво?”, София, ОМДА, ISBN 978-954-9719-78-9, стр.: 45-56.
4. Спасова, Л. (2015). „Модели на девиантно управление. Проблеми и перспективи”. В:
Димитрова, Т. (ред.) “Времена на несигурност и рискове: възможности и
перспективи за развитие”, Пловдив, Университетско издателство „Паисий
Хилендарски”, ISBN 978-619-202-036-1, 287-295.
5. Спасова, Л., Балтов, Н. (2015). Социоанализа на девиантното поведение в
политическото поле. в: Мирчев, М. (ред.) Преструктуриране на политическото и
идеологическото пространство в България, Европа и света. София: УНСС, SBN 978954-644-772-2, стр.: 346-358.
6. Спасова, Л. (2014). Постмодерност и образование или защо девиациите са
неизбежни. в: Миленкова, В. (ред.) Образование и девиации. Благоевград:
Университетско издателство „Неофит Рилски”. ISBN 978-954-680-936-0, 172-192.
7. Spasova, L. (2014). Populism as a strategy for legitimizing existing power. in Kostova D.
(ed.) Institutional Trust. Sofia: Academic Press: Marin Drinov. ISBN: 978-954-322-7945,
249-278.
8. Спасова, Л. (2013). Девиантност и образование. в: Златанова, В. (ред) „Социализация
и девиантно поведение”, София, ОМДА, ISBN: 978-954-9719-30-7.
9. Спасова, Л. (2012). Девиантното поведение като хабитус: възможна пресечна точка
на воюващи парадигми. В: Социология и икономика, брой 3/2012, с. 71-84.
10. Спасова, Л. (2012). Социален контрол, самоконтрол и девиантно поведение. в:
“Годишник на БСУ”, том XXVI. Бургас: БСУ, с. 401- 410, 2012.
11. Спасова, Л. (2012). Постмодерност и девиации. В: Проблеми на постмодерността,
том 2, брой 3, 2012, ISSN: 1314-3700.
12. Спасова, Л. (2012). Девиациите като ценност. В: Сборник от Международна научнопрактическа конференция „Медии, право, управление през XXI век”. Благоевград.
13. Спасова, Л. (2012). Извънполитически мотиви, определящи подкрепа на политически
избори. В: Сборник от студентски научен форум АФОН 2011, УНСС.

2

УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ, РЪКОВОДИТЕЛ (последни пет години):
Финансираща организация: ФНИ
Тип на конкурса и година: Конкурс за млади учени на ФНИ, 2016
Номер или акроним на проекта: Договор МУ от 15.12.2016 г.
Тема: Радикализиране във всекидневието: фактори и механизми за нормализация на
радикалността и насилието сред младежи
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Люба Спасова
Статус на проекта: текущ
Финансираща организация: БАН
Тип на конкурса и година: Конкурс за млади учени на БАН, 2016-2017
Номер или акроним на проекта: ДФ НП – 33/20.04.2016
Тема: Радикализация и престъпления от омраза в съвременното българско общество
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Люба Спасова
Статус на проекта: текущ
Финансираща организация: БАН и ПАН
Тип на конкурса и година: ЕРБ проект, 2015-2018
Номер или акроним на проекта: P-37 / 12.09.2014
Тема: Социетални реакции към български и полски мигранти във Великобритания след 2004
година
Ръководител на проекта: гл. ас. д-р Люба Спасова
Статус на проекта: текущ, доклад за първите две години
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ, УЧАСТНИК В ЕКИПА (последни пет години):
Финансираща организация: ЕК
Тип на конкурса и година: Horizon 2020
Номер или акроним на проекта: NEGOTIATE, 2015-2018
Тема: Negotiating Early Job-Insecurity and Labour Market Exclusion in Europe
Ръководител на проекта: проф. дсн Румяна Стоилова
Статус на проекта: текущ, междинен доклад
Финансираща организация: ФНИ
Тип на конкурса и година: Конкурс за фундаментални изследвания на ФНИ, 2016
Номер или акроним на проекта: ДН 05/ 12 от 15.12.2016г.
Тема: Социална среда и девиации: устойчиви зависимости и ситуативни влияния
(социални девиации в контекста на съвременните миграционни процеси)
Ръководител на проекта: проф. д-р Анна Мантарова
Статус на проекта: текущ
Финансираща организация: Swiss national science fund
Тип на конкурса и година: 2012-2014
Номер или акроним на проекта: IZ74ZO_137483
Тема: Демокрация и дебат
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Ръководител на проекта: доц. д-р Добринка Костова
Статус на проекта: приключил
Финансираща организация: БАН
Тип на конкурса и година: колективен изследователски проект, 2016-2019
Тема: Икономиката в сянка като девиантна практика
Ръководител на проекта: проф. дсн Емилия Ченгелова
Статус на проекта: текущ
Финансираща организация: БАН и АН на ЧР
Тип на конкурса и година: ЕРБ проект, 2014-2016
Тема: Исторически предимства и нови политически предизвикателства – сравнение между
България и Чехия в ЕC
Ръководител на проекта: доц. д-р Добринка Костова
Статус на проекта: приключил
Финансираща организация: БАН и АН на ЧР
Тип на конкурса и година: EРБ проект, 2011-2013
Тема: Доверие и интеграция в ЕС – сравнение между България и Чехия
Ръководител на проекта: доц. д-р Добринка Костова
Статус на проекта: приключил
Финансираща организация: Столична община
Тип на конкурса и година: емпирично изследване, 2013-2015
Тема: Столичани за състоянието и бъдещето на природен парк Витоша
Ръководител на проекта: проф. д-р Анна Мантарова
Статус на проекта: приключил
Финансираща организация: ЛТУ
Тип на конкурса и година: емпирично изследване, 2013
Тема: Актуализиране на учебните програми на специалностите във Факултет „Стопанско
управление“ на ЛТУ в съответствие с изискванията на пазара на труда
Ръководител на проекта: проф. д-р Анна Мантарова
Статус на проекта: приключил
Финансираща организация: Фондация АДРА
Тип на конкурса и година: емпирично изследване, 2013
Тема: Нагласи към тютюнопушенето на обществени места
Ръководител на проекта: проф. д-р Анна Мантарова
Статус на проекта: приключил
Финансираща организация: БДЗП
Тип на конкурса и година: емпирично изследване, 2013
Тема: Общественото мнение за царския орел и ловния сокол в ключовите за тях места на
обитаване в националната екологична мрежа НАТУРА 2000
Ръководител на проекта: проф. д-р Анна Мантарова
Статус на проекта: приключил
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Участие в по-значими научни форуми с доклади и презентации (последни 5 години):
1. Доклад на тема “Radicalization and hate crimes in the context of intensified migration”,
международна конференция “Social change in a comparative perspective of Europe and Asia”,
Polish Academy of Sciences, Warsaw, 13-14 Оctober 2016.
2. Цикъл от 4 семинарни лекции/ уъркшоп (8 часа) по програма Erasmus + на ЕК, Staff
Mobility на тема “Migration, radicalization and deviations” в Università Degli Studi Di Napoli
"Parthenope", Неапол, Италия, 30.10 – 05.11. 2016.
3. Доклад на тема “Дигиталните технологии и новите медии като фактор в процеса на
радикализация и нормализация на престъпленията от омраза”, международна
конференция “дигитализация и социални последици в глобализиращия се свят“, България,
Благоевград, 29.09 - 01.10. 2016.
4. Доклад на тема “Стратегии за подобряване на интеграцията на младите хора на
пазара на труда: Вертикална и хоризонтална координация на политиките”, конференция,
организирана от ИИОЗ и Фондация “Конрад Аденауред”, София, България, 28-29.10.2016.
5. Доклад на тема „Crime and migration related problems in Bulgaria. The sociological
perspective”, международна конференция „The Prüm Council Decision: Putting EU Fingerprint
Cooperation in Socio-Legal and Geographical Context”, Българска академия на науките и
Northumbria University, София, 12 Май 2015.
6. Семинар на тема “Moral panics towards Bulgarians In the UK”, Polish Academy of
Sciences, Warsaw, 19 May 2015.
7. Доклад на тема “Insecure society: effects on contemporary family”, международна
конференция “Socio- Psycho-Medical Changes In The Lifestyles Of The Contemporary Family”,
Bucharest, Romania, 7-8 October 2015.
8. Изказване на тема „The challenge of the massive migrations to the West: Implications
and Prospects for Bulgaria”, кръгла маса: Европейский Форум молодых дипломатов,
программа “Generation Next”, Москва, 28 Октомври – 3 Ноември 2015
9. Доклад “Societal Reactions and Moral Panic”, семинар в рамките на съвмесен проект
с ПАН, ИИОЗ, София, 30.04.2015,
10. Изнесен доклад на тема - „Bending the law to a breaking point: political challenges
in local government” в семинар „Rule of Law and New Political challenges”, Czech Academy of
Sciences, Prague, 16.10.2014.
11. Доклад на тема „Crime and migration related problems from Bulgarian perspective”,
международна конференция „Socio-Legal Workshop on Issues Relating to the Exchange of
Fingerprint Data under the Prüm Council Decision”, Polish Academy of Sciences, Warsaw, 23-24th
October 2014.
12. Доклад на тема: „Одобрение към девиантност в управлението. 25 години
проблемна ситуация превърната в ежедневие”, национална конференция „25 години:
какво”, Институт за изследване на обществата и знанието, София, 4,5 ноември 2014.
13. Доклад на тема „Модели на девиантно управление. Проблеми и перспективи”,
международна конференция „Времена на несигурност и рискове: възможности и
перспективи за развитие”, Пловдив, 7-8 ноември 2014.
14. Доклад на тема “Социоанализа на девиантното поведение в политическото поле”,
национална конференция „Преструктуриране на политическото и идеологическото
пространство: в България, Европа и света”, УНСС, София, 27-28 ноември 2014
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15. Доклад „Постмодерност и образование или защо девиациите са неизбежни“
Научна конференция на тема „Образование и девиации”, 21 май 2013г., организатори
ИИОЗ, БСА, София
16. Доклад “Девиантни модели и популизъм”. Национален научен форум АФОН’2012
„Обществена Трансформация в България, Европа и Света”, 16-17 ноември 2012, УНСС,
София.
17. Семинар “Девиантни модели на участие в местната власт”. Международно
докторантско училище „Демокрация, популизъм, тоталитаризъм”, 11 – 17 юни 2012 г.,
Варна.
18. Доклад “Девиациите като ценност”. Международна научно-практическа
конференция „Медии, право, управление през XXI век”, 16-17 май 2012 г., Югозападен
университет, Благоевград
19. Доклад “Социален контрол, самоконтрол и девиантно поведение”. XIII
Национален конкурс за младежко научно творчество, 29 март 2012 г., Бургаски свободен
университет, Бургас
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