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Националност

българска

Дата на раждане

26.02.1963 г.

Пол

женски

Трудов стаж
Дати

2015 -

Заемана длъжност или позиция

Научен секретар на Институт за изследване на обществата и знанието, БАН

Основни дейности и отговорности

Отговаря за научната политика на Института за изследване на обществата и знанието при БАН,
научното израстване на учените, международното сътрудничество

Име и адрес на работодателя

Институт за изследване на обществата и знанието – БАН, ул. Московска 13А, София

Вид на дейността или сферата на
работа

Академична

Дати

2012 -

Заемана длъжност или позиция

Доцент в секция „Общности и идентичности“

Основни дейности и отговорности 





Име и адрес на работодателя

Участие както във фундаментални, така и във външно финансирани изследвания на секцията
като: „Изследване на фондациите, подкрепящи и/или извършващи научни изследвания и
иновации в ЕС: количествена и качествена оценка, сравнителен анализ, тенденции и
потенциал“, проект финансиран от ЕК; „Сътрудничество с индустрията за подобряване на
обучението в Технически университет“, проект финансиран по ОП „Развитие на човешките
ресурси; „Повишаване гъвкавостта и активността на пазара на труда чрез активни действия
на социалните партньори”, по ОП „Развитие на човешките ресурси”; „Превенция за
безопасност и здраве при работа: изработване на профил за безопасност и здраве при
работа – национално ниво“, проект финансиран от ОП „Развитие на човешките ресурси“.
Собствени академични разработки в областта на образованието и образователните политики,
държавните политики в областта на финансирането на научните изследвания и иновациите;
обвързването на образователните политики с развитието на пазара на труда.
Участие в международни и национални научни форуми – конференции, работни срещи,
семинари.
Експертна и консултантска дейност - експерт „Дизайн на качествени изследвания и анализ на
съвкупната информация за подготовка на аналитични документи“ към Асоциация на
индустриалния капитал в България и към МТСП – Главна инспекция по труда; член на
Междуведомствена работна група по демографските въпроси към заместник министърпредседателя по демографската и социална политика и министър на труда и социалната
политика.
Институт за изследване на обществата и знанието – БАН, ул. Московска 13А, София

Вид на дейността или сферата на
работа

Академична

Дати

2010 - 2012

Заемана длъжност или позиция

Главен асистент в секция „Общности и идентичности“
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Основни дейности и отговорности 




Име и адрес на работодателя

Участие както във фундаментални, така и във външно финансирани проекти на секцията
като: „Емпирична оценка на въздействието на Project Generation Facility (PGF) of Making the
Most of EU Funds for Roma (MtM)“, финансиран от Институт „Отворено общество“ – Будапеща;
„Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, финансиран по ОП „Развитие на
човешките ресурси”.
Собствени академични разработки в областта на неформалната икономика – представи за
неформалната икономика и нагласи за включване в сферата на неформалната икономика;
предизвикателства за диагностика и превенция на неформалната икономика,
предприемачество и неформална икономика.
Участие в международни и национални научни форуми – конференции, работни срещи,
семинари.
Институт за изследване на обществата и знанието – БАН, ул. Московска 13А, София

Вид на дейността или сферата на
работа

Академична

Дати

2002 - 2010

Заемана длъжност или позиция

Научен сътрудник I ст. в секция „Етносоциология и социална психология“

Основни дейности и отговорности 






Име и адрес на работодателя

Участие във фундаментални и външно финансирани изследвания на секцията като:
“Национална идентичност и социално време: диференциация на етнокултурни модели” –
финансиран от Фонд „Научни изследвания”, Министерство на образованието и науката;
„Етносоциология“, финансиран от БАН; „Комуникацията между българи, турци и роми.
Когнитивни аспекти“, финансиран от БАН.
Участие в проекти на етническа тематика и собствени академични разработки по темата за
етническите взаимоотношения; междуетническите отношения и общуване в когнитивен план,
етническата толерантност в контекста на представите за собствения и другия етнос, модели
на междуетническо общуване .
Собствени академични разработки в областта на образованието и образователните политики;
етнически проблеми на образованието – образование и етническа толерантност; роля на
образованието за формиране на представите за другите етнически общности;
интеркултурното образование и етносите; мястото на другия в образователната система;
предизвикателства на образованието през целия живот пред етническите малцинства; ромите
и образованието.
Участие в множество национални и международни научни форуми – конференции, работни
срещи, семинари.
Институт по социология – БАН, ул. Московска 13А, София

Вид на дейността или сферата на
работа

Академична

Дати

1995 - 2002

Заемана длъжност или позиция

социолог

Основни дейности и отговорности 

Име и адрес на работодателя

Работа по научно-изследователски проекти. Участие като член на научно-изследователски
колективи. Опит в организацията и координацията на научни проекти.
Участие в международни научни форуми – конференции, работни срещи, семинари и опит в
организацията и провеждането им.
Институт по социология – БАН, ул. Московска 13А, София

Вид на дейността или сферата на
работа

Академична

Дати

1987 - 1992

Заемана длъжност или позиция

Експерт Международно сътрудничество в Главна дирекция „Международно
сътрудничество“

Основни дейности и отговорности 


Име и адрес на работодателя

Координация на сътрудничеството между България и Русия в областта на науката и
образованието.
Организиране и провеждане на програми за международен научен обмен и академична
мобилност.
Превод от и на руски език.
Министерство на образованието и науката
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Вид на дейността или сферата на
работа

Държавна администрация

Образование и обучение
Дати

1998 - 2002

Наименование на придобитата
квалификация

Доктор по социология

Основни предмети/застъпени 
професионални умения


Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Ниво по националната класификация

Дати
Наименование на придобитата
квалификация
Основни предмети/застъпени
професионални умения
Име и вид на обучаващата или
образователната организация
Ниво по националната класификация

Социология и социална психология. Темата на дисертационния труд е „Социализацията на
интелекта“.
Изградени професионални умения за академична работа – писане на академичен труд,
анализ на научна литература.
Натрупани знания в областта на социологията, социалната психология, когнитивната
психология, сравнителната социокултурна психология, социалното познание.
Институт по социология - БАН
Образователно-квалификационна степен „доктор”;
ISCED: Level 6
1983 – 1987 г.
Магистър
Социология (профил “Социология на управлението и политиката”)
СУ „Св. Кл. Охридски”
Образователно-квалификационна степен „магистър” – 7-мо образователно-квалификационно
ниво
ISCED: Level 5

Лични умения и
компетенции
Майчин (и) език (езици)

български

Чужд (и) език (езици)
Самооценяване
Европейско ниво (*)

Разбиране
Слушане

Разговор
Четене

Участие в разговор

Писане

Самостоятелно
устно изложение

Английски

C1

C1

C1

C1

C1

Руски

C2

C2

C2

C2

C2

Френски

B2

B2

B2

B2

B2

(*) Единни европейски критерии за познания по езици

Социални умения и компетенции

Организационни умения и
компетенции



Много добри умения за комуникация, придобити при работата като интервюер при
социологически изследвания; организатор на академични събития; медиатор на
фокусгрупови дискусии, кръгли маси и други научни обсъждания; участник в научни
колективи.



Умения за работа в екип и ръководство на екип.




Отговорност.
Умения за ясно представяне на сложна информация пред различни целеви групи.



Ръководство на екипи.



Умения за презентация.
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Технически умения и компетенции



Опит в писането и координирането на проекти.



Опит и умения в подготовката на научни публикации за печат – предпечатна
подготовка.



Опит в организацията на академични събития – конференции, срещи, кръгли маси.



Опит в разработването и прилагането на инструментариум за провеждане на
емпирични социологически изследвания, фокус групи, дълбочинни интервюта и
различни психологически техники за набиране на информация.

Компютърни умения и компетенции



Microsoft Office, Outlook Express, SPSS, Corel Draw, Power Point, Skype.

Свидетелство за управление на МПС



Свидетелство за управление на МПС, категория В.

Допълнителна информация Членство в научни организации:
 В България:
Съюз на учените в България;
Българска социологическа асоциация.
 Международни
Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED)

Приложения Приложение 1 – Списък на публикациите;

Приложение 2 – Списък на участията в международни и национални научни форуми.
Приложение 3 – Списък на участията в научно-изследователски проекти.
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Приложение 1

Списък на публикациите
Монографии и книги
1. Ченгелова, Е., А. Накова. 2013 г. Потребност на бизнеса от специфични умения и познания на инженерите в областта на
измервателната техника и управление на качеството. Технически университет, София.
2. Ченгелова, Е., А. Накова. 2013. Втори мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната
превенция за 2013 г. АИКБ, София, 280 стр. ISBN 978-619-7056-02-0.
3. Ченгелова, Е., А. Накова. 2012. Първи мониторингов доклад върху неформалната икономика и постигнатия напредък в нейната
превенция за периода 2010-2012 г. АИКБ, София, 207 стр. ISBN 978-619-7056-01-3.
4. Ченгелова, Е., В. Живкова, А. Накова. 2011. Неформалната икономика: обществена търпимост, възможности и предизвикателства за
ограничаване и превенция. АИКБ, София, 248 стр.ISBN 978-954-92331-6-2.
5. Ченгелова, Е., А. Накова. 2011. Основни предизвикателства за диагностика, ограничаване и превенция на неформалната икономика.
АИКБ, София, 188 стр. ISBN 978-954-92331-3-1.
6. Ченгелова, Е., В. Живкова, А. Накова, Г. Колева. 2011. Неформалната икономика и работодателите: основни начини, по които
изрядният бизнес понася вреди вследствие на неформалната икономика, специфика на проявление на неформалната икономика по
браншове. АИКБ, София, 111 стр. ISBN 978-954-92331-4-8.
7. Накова, А. 2011. Ние- и Те-образите в дискурса на социалното време. В: Неделчева, Т., Н. Пехливанова, А. Накова. Национална
идентичност и социални времена. Аскони-издат, София, 231-320. ISBN 978-954-383-053-4.
8. Накова, А. 2010. Общуването между българи, турци и роми. Когнитивни аспекти. Аскони-издат, София, 287 стр. ISBN 978-954-383036-7.
9. Накова, А. 2007. Когнитивни аспекти на междуетническото отнасяне. В: Неделчева, Т., В. Топалова, Н. Пехливанова, А. Накова, В.
Серафимова. Етносоциологически студии. Аскони-издат, София, 141-180. ISBN 978-954-383-001-5.
10. Накова, А. 2002. Социализацията на интелекта. Равносметка на приноса на Жан Пиаже. Институт по социология, София, 159 стр.
ISBN 954-90844-5-0.
Статии в списания
1. Накова, А. 2015. Традициите, обичаите и фолклорът на етническите общности в България – познати и непознати. Knowledge.
International Journal Scientific and Applicative Papers. Vol. 10.1. pp. 616 – 620. ISSN 1857-92.
2. Накова, А. 2012. Етнокултурни модели на организация на свободното време. Многообразие в единството. Съвременни
предизвикателства пред науката. ISSN 1314-0825. http://tksi.org/SUB/.
3. Nakova, A. 2012. We and the Others: “Among One’s Own” or “A Stranger” in Bulgaria? International scientific on-line journal “Science and
Technologies”, V. II, №7, Social studies, pp. 55-60. ISSN 1314 – 4111.
4. Накова, А. 2011. Споменът за миналото – сходство и различия при етническата интерпретация. Многообразие в единството, 2,
История и съвременност, 171-176, ISSN 1314-0825.
5. Nakova, A. 2011. Dynamics of Ethnic Prejudice. International scientific on-line journal “Science and Technologies”, V. I, №7, Social studies,
pp. 3-7. ISSN 1314 – 4111.
6. Накова А. 2002. Идеите на Жан Пиаже за "принудата" и "кооперацията" и демократизацията на съвременното образование.
Стратегии на образователната и научната политика, 3, 17-24. ISSN 1310-0270.
7. Накова А. 2000. Обучение и социализация на интелекта - възгледите на Жан Пиаже. Управление на средното образование, 4-6, 150157. ISSN 1310-781X.
8. Накова, А. 1997. Критическа оценка на схващанията на Ж. Пиаже за социализацията и езика като фактор на социализацията.
Социологически проблеми, 2, 95-105. ISSN 0324-1572.
Статии в сборници, издадени в България
1. Накова, А. 2016. Етнически стереотипи и междуетническа солидарност. В: Маринова, Е., М. Мизов (съст. и ред.). Морал и етика на
солидарността в съвременното общество. Фондация „Солидарно общество“, София, 243-256. ISBN 978-619-160-604-7.
2. Nakova, A. 2015. The Distribution of Power and Capital in a Small Bulgarian Town with Ethnically Diverse Population. In: Keliyan, M. (Еd.).
Middle Class as a Precondition of a Sustainable Society: Fifteen years Later. Publishing House “Avangard Prima”, Sofia, pp. 248 – 257. ISBN
978-619-160-504-0.
3. Накова, А. 2015. Свободното време на младите хора в града и селото – диференциация на модели на поведение и ценностни
ориентации. В: Колева, Г., Д. Пикард (съст.). Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят. Изд. Омда. ISBN 978-9549719-80-2.
http://www.omda.bg/page.php?tittle=%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%94%D0%AA%D0%A2_%D0%98_%D0%A1%D0%95%D0%9B%D0%9E
%D0%A2%D0%9E:%D0%9D%D0%95%D0%9E%D0%91%D0%A5%D0%9E%D0%94%D0%98%D0%9C%D0%9E%D0%A2%D0%9E_%D0%A
0%D0%90%D0%92%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%95%D0%A1%D0%98%D0%95_%D0%92_%D0%9C%D0%9E%D0%94%D0%95%D0%
A0%D0%9D%D0%98%D0%AF_%D0%A1%D0%92%D0%AF%D0%A2_&IDMenu=728&IDArticle=4821
4. Накова, А. 2014. Етнокултурни модели на общуване между ученици (Опитът на едно средно училище от район със смесено в
етническо отношение население в България). В: Миленкова, В. (съст. и ред.). Образование и девиации. Университетско издателство
„Неофит Рилски“, Благоевград, 115-132. ISBN 978-954-680-936-0.
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5. Накова, А. 2014. Актуални представи за ромите в българското общество. В: Мизов, М. (съст.), Турлакова, Т. (ред.). Възходът на
национализмите. Ромската интеграция. Издателство „Авангард Прима“, София, 170-183. ISBN 978-619-160-322-0.
6. Накова, А. 2014. Градът и селото: поглед към миналото и настоящето на междуетническите отношения в България. В: Колева, Г., Д.
Пикард (съст.). Градът и селото – предизвикателствата на 21 век. Изд. Омда. ISBN 978-954-9719-66-6 (еPub.); 978-954-9719-67-3 (FB2).
http://prehod.omda.bg/uploaded_files/image/1.png
7. Накова, А. 2014. Селските жители между „мястото, където искам да се завърна в края на живота си“ и „мястото, което искам да
напусна“. В: Колева, Г., В. Кожухарова-Живкова (съст. и ред.). Дългото пътуване към селото. Bulgaria Rusticana, АПП Аля, Троян, 25 –
34. ISBN 978-954-8465-78-6.
8. Ченгелова, Е., А. Накова, Г. Колева. 2014. Здравето при работа – рискове и ресурси за превенция. В: Маринова, Е., С. Попова (съст. и
ред.). Европейските етични стандарти и българската медицина. Изд. Български лекарски съюз, София, 400 – 407. ISBN 978-619-902251-1.
9. Ченгелова, Е., А. Накова, Г. Колева. 2014. Корупцията – специфичното лице на сивата икономика. В: Маринова, Е., С. Попова (съст. и
ред.). Европейските етични стандарти и българската медицина. Изд. Български лекарски съюз, София, 27 – 34. ISBN 978-619-90225-1-1.
10. Накова, А. 2013. Модели на междуетническо общуване в България. В: Неделчева, Т., Н. Пехливанова (съст. и ред.). Пространствата
между социологията и социалната психология. (В памет на проф. Минчо Драганов). Аскони-Издат, София, 285 – 301. ISBN 978-954-383068-8.
11. Накова, А. 2013. Етническа памет и толерантност. В: Дни на науката’2012. Издателство Фабер, Велико Търново, 334-346. ISSN 13142283.
12. Накова, А. 2012. Доверието на българите в Обединена Европа. В: Българските национални ценности. Статика и динамика в
евроинтеграционния процес. ИИОЗ-БАН, София, 160 – 167. ISBN 978-954-8765-13-8.
13. Накова, А. 2012. „Настоящето“ на етническите общности в България. В: Науката, образованието и изкуството през 21 век. Годишник,
том VI, I част. Съюз на учените в България, клон Благоевград, 226-231. ISSN 1313-5236.
14. Накова, А. 2012. Селските жители и образованието. В: Кожухарова-Живкова, В. (Ред.). Образователни въпросителни пред
българското село (социологически гледни точки). АПП Аля, Троян, 63-72. ISBN 978-954-8465-79-7.
15. Накова, А. 2011. Представите за родината у трите най-големи етнически общности в България – българи, турци и роми. В: Дни на
науката’2011. Том 2. Издателство Фабер, Велико Търново, 25-35. ISSN 1314-2283.
16. Накова, А. 2011. Българският етнически модел през призмата на взаимните етносоциални представи на българи, турци и роми. В:
Мизов, М. (Съст. и ред.). Българският етнически модел – политическа митологема или проблемна реалност? Изд. „Авангард Прима”,
София, 182-197. ISBN 978-954-323-866-8.
17. Nakova, A. 2011. Interethnic Distances in Bulgarian Villages: a Reflection of Social Inequalities. In: Kozhuharova – Zhivkova, V. (Еd.)
Diversity and Inequality in Rural Europe - the Bulgarian Case. Alja Publishers, Trojan, pp. 220-229. ISBN 978-954-8465-68-7.
18. Накова, А. 2011. Представите за успех в живота – етнически проекции. В: Неделчева, Т., Е. Маринова (съст. и ред.) Националната
идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки. Издателство „Фабер”, Варна, 27-35. ISBN 978-954-400-473-6.
19. Накова, А. 2010. Социалните алергии на българина и отношението му към ромите. В: М. Драганов (съст. и ред.). За тъмната страна
на човешката психика. ИК „Кота”, София, 286-301. ISBN 978-954-305-308-7.
20. Nakova, A. 2010. Information and Communication Technologies as Viewed by High School Students. In: Penkova, R., V. Mircheva, N.
Tsvetkova, M. Legurska (Eds.). ICT in the Education of the Balkan Countries. Balkan Society for Pedagogy and Education. Varna. ISBN 978954-326-149-9.
21. Накова, А. 2010. Социалните дистанции между българи и роми (социално – времеви измерения). В: Отузбиров, Р., Ц. Казнакова, Е.
Лавренцова (ред.) ХХ международна научна конференция 3 – 4 юни 2010 г. Publishing House „Union of Scientists – Stara Zagora”, Stara
Zagora. ISBN 978-954-932-9469.
22. Nakova, A. 2010. Lifelong Education for Teachers of Information Technologies: Possibilities and Limitations. In: Penkova, R., V. Mircheva, N.
Tsvetkova (Eds.). Quality Education for All Through Improving Teacher Training. Paradigma, Sofia, pp. 209-213. ISBN 978-954-326-120-8.
23. Накова, А. 2009. Взаимни социални представи на българи, турци и роми. В: Герчева – Несторова, Г. (съст.) Приложна психология и
социална практика. Университетско издателство ВСУ „Черноризец Храбър”, Варна, 94-104. ISSN 1314-0507.
24. Накова, А. 2009. Ромите в „обществото на знанието”. В: Танев, Г. и др. (ред.) Международна научна конференция 4 – 5 юни 2009 г.
Publishing House „Union of Scientists – Stara Zagora”, Stara Zagora. ISBN 978-954-932-9542.
25. Nakova, А. 2009. Neighborly Relationships in Bulgarian Villages Today: A Rediscovered Truth or a Forgotten Reality. In: Kozhuharova –
Zhivkova, V. (Еd.) Reinventing the Rural: Between social and Natural. The Bulgarian Case. Alja Publishers, Trojan, pp. 168-177. ISBN 978-9548465-64-9.
26. Накова, А. 2008. Етническата толерантност в контекста на представите за “другия етнос”. В: Годишник на Съюза на учените Благоевград. Наука – образование – изкуство. Т.2. Университетско издателство “Неофит Рилски”, Благоевград, 246-256.
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27. Накова, А. 2006. „Другият” етнос и перспективите на евроинтеграцията – толерантност и конфликт в междуетническите отношения.
В: Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от Балканските страни. Международна научна конференция. УНСС,
София, 158-160.
28. Накова А. 2004. Обучение и научаване и тяхната роля за социализацията на ученика. В: Миленкова, В. (съст. и ред.) Образование и
социална промяна, UNIPRESS Ltd., София, 132-138. ISBN 954-90915-3-8.
Статии в сборници, издадени в чужбина
1. Nikolov, S., Nakova, A. and Gornev, G. (2015). Bulgaria Country Report EUFORI Study. In B. Gouwenberg et al. (Eds.), EUFORI Study:
European Foundations for Research and Innovation. Luxembourg: Publications Office of the European Union, pp. 217-252. ISBN: 978-92-7948436-0, doi: 10.2777/13420.
http://test.giving.nl/wp-content/uploads/2015/08/EUFORI-Final-Report-Digital-Version.pdf
2. Nakova, A. 2014. The Image of the Ethnic “Other” in a Bulgarian School. In: Goudiras, D., M. Rantzou (Eds.) The Image of the “Other”/ the
Neighbour in the Educational Systems of the Balkan Countries. University of Macedonia Press, Thessaloniki, pp. 691-699. ISBN 978-960-839694-4.
3. Nakova, A. 2014. The Attitude to the Ethnic “Other” in the Context of Educational Status. In: Nicolescu, V., F. Stanciu, M. Dramnescu (Eds.)
Educational Reform in the 21st Century in Balkan Countries. Lumina Publishing, Bucharest, pp. 266-270. ISBN 978-606-93743-0-6.
4. Nakova, A., K. Manolov. 2011. Employers and High School Students: Two Different Assessments on the Quality of Education. In: 14 th
International Conference. Evaluation in Education in the Balkan Countries. University of Belgrade, Institute for Pedagogy and Andragogy,
Belgrade, pp. 697-700. ISBN 978-86-82019-66-4.
5. Nakova, A. 2009. The Education of the Roma. In: Sipitanou, A., N. Galevska-Angelovska (Eds.) 12th International Conference on Inclusive
Education in the Balkan Countries: Policy and Practice. Publishing House Kyriakidis Brothers S. A., Thessaloniki, pp. 703-708. ISBN 978-960467-198-4.
6. Nakova, A. 2008. Education and Ethnic Tolerance. In: Demirel, O., A. M. Sunbul (Eds.) Further Education in the Balkan Countries. Vol. 2.
EGITIM KITABEVI YAYINLARI, Konya, pp. 1205-1214, ISBN 978-975-8890-69-9.
7. Nakova, A. 2008. European Dimensions of Education in Bulgaria. In: Terzis, N. (Ed.) European Unification and Educational Challenges in the
Balkans. Publishing House Kyriakidis Brothers S. A., Thessaloniki, pp. 93-98, ISBN 978-960-343-956-1.
8. Nakova, A. 2007. The Other Ethnos' Worth. In: Terzis, N. (Ed.) Education and Values in the Balkan Countries. Publishing House Kyriakidis
Brothers S. A., Thessaloniki, pp. 357-362, ISBN 978-960-343-977-6.
9. Nakova, A. 2006. The Challenges of Lifelong Learning for Ethnic Minorities in Bulgaria. In: Terzis, N. (Ed.) Lifelong Learning in the Balkans.
Publishing House Kyriakidis Brothers S. A., Thessaloniki, pp. 303-312, ISBN 960-343-885-5.
10. Nakova, A. 2004. Intercultural Education and Socialization Under the Conditions of Globalization. Problems and Trends in Bulgaria. In:
Terzis, N. (Ed.) Intercultural Education in the Balkan Countries. Publishing House Kyriakidis Brothers S. A., Thessaloniki, pp. 211-220, ISBN 960343-763-8.
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Приложение 2

Списък на участията в международни и национални научни форуми.
1.

Участие с доклад в First international scientific conference “Sustainability challenges in modern organizations” – Пловдив, 12
декември 2015 г. Организатор Innovations and Sustainability Academy.
Изнесен доклад на тема: Роля на фондациите, подкрепящи научните изследвания и иновациите в българското общество.

2.

Участие с доклад в Единадесета национална конференция по етика „Морал и етика на солидарността в съвременното
общество“ – София, 20 ноември 2015 г. Организатори ИИОЗ, Фондация „Солидарно общество“ и представителството на
Россотрудничество в България.
Изнесен доклад на тема: Етническите стереотипи и междуетническата солидарност.

3.

Участие с доклад в международна конференция “Middle Class, Education, the Contribution of Social Sciences – София, 4-5
ноември 2015 г. Организатори ИИОЗ и фондация „Конрад Аденауер.
Изнесен доклад на тема: Роля на фондациите, финансиращи научните изследвания и иновациите за социалната мобилност.

4.

Участие с доклад в годишна конференция по проблемите на селото „Селото: общности и идентичности, трансформации и
предизвикателства“ – София, 20 октомври 2015 г. Организатори ИИОЗ, секция „Общности и идентичности“; Център за
демографски изследвания и обучение; БСА, ИК „Социология на селото и аграрна социология“; Граждански институт; ОМДА.
Изнесен доклад на тема: Етнокултурни измерения на успеха на село.

5.

Участие с доклад в Научна конференция 2015 на Русенския университет „Ангел Кънчев“ – Русе, 9 - 10 октомври 2015 г.
Организатор Русенски университет „Ангел Кънчев“, Съюз на учените - Русе.
Изнесен доклад на тема: Бежанците – социални представи и дистанции.

6.

Участие с доклад в Sixth International Scientific and Applicative Conference “THE POWER OF KNOWLEDGE” – Солун, Гърция, 2 – 4
октомври 2015 г. Организатор Institute of Knowledge Management, Skopje (Macedonia).
Изнесен доклад на тема: Традициите, обичаите и фолклорът на етническите общности в България: познати и непознати.

7.

Участие с доклад в 17th International BASOPED Conference “Traditions and Innovations in the Education of the Balkan Countries”–
Варна, комплекс „Камчия“, 24 – 26 септември 2015 г. Организатори Balkan Society for Pedagogy and Education, Bulgarian National
BASOPED Society, Union of Scientists in Bulgaria.
Изнесен доклад на тема: Неграмотни и необразовани или образовани и ученолюбиви: традиции и перспективи в нагласите на
ромите към образованието.

8.

Участие в Майски четения „Дни на науката 2015”, гр. Велико Търново – 4 юни 2015 г. Организатор Съюза на учените в България,
клон Велико Търново.
Изнесен доклад на тема: Минало и настояще във взаимоотношенията между българската и турската етнически общности в
България.

9.

Участие с доклад в научна конференция „Градът и селото: необходимото равновесие в модерния свят“ – София, 3 декември
2014 г. Организатори Институт за изследване на обществата и знанието - БАН, Българска социологическа асоциация – ИК
Социология на селото и аграрна социология, Съюз на учените в България – Секция Социологически науки, Институт ОМДА.
Изнесен доклад на тема: Свободното време на младите хора в града и селото – диференциация на модели на поведение и
ценностни ориентации.

10. Участие с доклад в научно-теоретична конференция „Актуални проблеми на интеграцията на ромите в България“ – София, 12
март 2014 г. Организатор Фондация „Солидарно общество“ и Център за исторически и политологически изследвания.
Изнесен доклад на тема: Актуални представи за ромите в българското общество.
11. Участие с доклад във Втора международна научна конференция за средната класа “The Middle Class as a Precondition of a
Sustainable Society: Fifteen Years Later” – София, 3 – 4 декември 2013 г. Организатори Институт за изследване на обществата и
знанието - БАН, Българска социологическа асоциация, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“.
Изнесен доклад на тема: Разпределение на власт и капитали в един малък град в България с етнически смесено население.
12. Участие с доклад в научна конференция „Градът и селото – предизвикателствата на 21 век“ – София, 14 - 15 ноември 2013 г.
Организатори Институт за изследване на обществата и знанието - БАН, Българска социологическа асоциация, „ОМДА“.
Изнесен доклад на тема: Градът и селото: поглед към миналото и настоящето на междуетническите отношения в България.
13. Участие с доклади в Девета национална конференция по етика с международно участие „Европейските етични стандарти в
българската медицина“ – София, 25 – 26 октомври 2013 г. Организатори ИИОЗ – БАН, Медицински университет – София,
Български лекарски съюз.
Изнесени доклади на тема:
Корупцията – специфичното лице на сивата икономика в здравеопазването.
Здравето при работа – рискове и ресурси за превенция.
14. Участие в международна научна конференция „The Image of the “Other”/ the Neighbour in the Educational Systems of the Balkan
Countries.” – Солун, Гърция, 26 - 29 септември 2013 г. Организатор Balkan Society for Pedagogy and Education (BASOPED),
University of Macedonia, Aristotle University of Thessaloniki, University of Western Macedonia.
Изнесен доклад на тема: Представата за етнически „другия“ в българското училище.
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15. Участие с доклад в конференция на Техническия университет София „Сътрудничество с индустрията за подобряване на
обучението в Технически университет – София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК)” – 9 – 13
септември 2013 г., Созопол. Организатор Технически университет – София.
Изнесен доклад на тема: Проучване на необходимостта на бизнеса от специфични умения и познания на инженерите в
областта на измервателната техника и управлението на качеството (ИТУК).
16. Участие в конференция „Дългото пътуване към селото“ – София, 31 май 2013 г. Организатори ИИОЗ – БАН, БСА, Съюз на
учените в България, Център за демографски изследвания и обучения.
Изнесен доклад на тема: Селските жители между: „мястото, където искам да се завърна в края на живота си“ и „мястото, което
искам да напусна“.
17. Участие в конференция „Образование и девиации“ – София, 21 май 2013 г. Организатори ИИОЗ – БАН и ЮЗУ „Неофит Рилски“,
Благоевград.
Изнесен доклад на тема: Етнокултурни модели на общуване между ученици. (опитът на едно средно училище от район със
смесено в етническо отношение население в България).
18. Участие в Четвърта Балканска научна конференция “Науката, образованието и изкуството през 21 век” – Благоевград, 30
септември – 1 октомври 2012 г. Организатор Съюз на учените в България (клон Благоевград) и Югозападен университет
“Неофит Рилски” - Благоевград.
Изнесен доклад на тема: „Настоящето“ на етническите общности в България.
19. Участие в международна научна конференция „Educational Reform in the 21st Century in Balkan Countries.” – Букурещ, Румъния,
28 - 30 юни 2012 г. Организатор Balkan Society for Pedagogy and Education, Lumina The University of South-East Europe Bucharest.
Изнесен доклад на тема: Отношението към етнически „другия“ в контекста на зависимостта от образователния статус.
20. Участие в ХХII международна научна конференция на Съюза на учените – Стара Загора, 7 – 8 юни 2012 г., гр. Стара Загора.
Организатор Съюза на учените – Стара Загора, Тракийски университет – Стара Загора и др.
Изнесен доклад на тема: Ние и другите – „свой“ или „чужд“ в България.
21. Участие в Майски четения „Дни на науката 2012”, гр. Велико Търново – 31 май 2012 г. Организатор Съюза на учените в
България, клон Велико Търново.
Изнесен доклад на тема: Етническа памет и толерантност.
22. Участие в научна конференция „Съвременни предизвикателства пред науката” на СУБ – София – 30 – 31 май 2012 г., гр.
София. Организатор Съюза на учените в България, клон София.
Изнесен доклад на тема: Етнокултурни модели на организация на свободното време.
23. Участие в научна конференция „Българските национални и ценностите на Европейския съюз: конвергенция и дивергенция“ – 1011 май 2012 г., София. Организатор Институт за изследване на обществата и знанието, БАН; Национален институт по
геофизика, геодезия и география, БАН; Българска социологическа асоциация.
Изнесен доклад на тема: Доверието на българите в обединена Европа.
24. Участие в международна научна конференция „Evaluation in Education in the Balkan Countries.” – Белград, Сърбия, 16-18 юни
2011 г. Организатор Balkan Society for Pedagogy and Education, Institute for Pedagogy and Andragogy – Belgrade, Faculty of
Philosophy University of Belgrade, Serbia.
Изнесен доклад на тема: Работодатели и учащи – две различни оценки за качеството на образованието.
25. Участие в годишна научна конференция с международно участие „Животът на село и образованието” – София, 7 юни 2011 г.
Организатори – Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (секция „Общности и идентичности”), Българска
социологическа асоциация (ИК „Социология на селото и аграрна социология”), Съюз на учените в България (секция
„Социологически науки”).
Изнесен доклад на тема: Селските жители и образованието.
26. Участие в ХХI международна научна конференция на Съюза на учените – Стара Загора, 2 – 3 юни 2011 г., гр. Стара Загора.
Организатор Съюза на учените – Стара Загора, Тракийски университет – Стара Загора и др.
Изнесен доклад на тема: Динамика на етническите предразсъдъци.
27. Участие в научна конференция „Многообразие в единството” на СУБ – София – 1 – 2 юни 2011 г., гр. София. Организатор
Съюза на учените в България, клон София.
Изнесен доклад на тема: Споменът за миналото – сходство и различия при етническата интерпретация.
28. Участие в Майски четения „Дни на науката 2011”, гр. Велико Търново – международна научно-теоретична конференция – 27 май
2011 г. Организатор Съюза на учените в България, клон Велико Търново.
Изнесен доклад на тема: Представите за родината у трите най-големи етнически общности в България – българи, турци и роми.
29. Участие в научнотеоретическа конференция „Българският етнически модел – политическа митологема или проблемна
реалност” – София, 14 април 2011 г. Организатор Фондация „Човещина”.
Изнесен доклад на тема: Българският етнически модел през призмата на взаимните етносоциални представи на българи, турци
и роми.
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30. Участие в национална конференция „Националната идентичност – съвременен социален контекст и етични рамки” – София, 15
юли 2010 г. Организирана с подкрепата на ФНИ при МОМН. Организатор – Институт за изследване на обществата и знанието,
БАН.
Изнесен доклад на тема: Представите за успех в живота – етнически проекции.
31. Участие в международна научна конференция „ICT in the Education of the Balkan Countries” – Варна, 17 – 19 юни 2010 г.
Организатор Balkan Society for Pedagogy and Education, ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски”.
Изнесен доклад на тема: Информационните и комуникационни технологии през погледа на учениците.
32. Участие в годишна научна конференция с международно участие „Многообразие и неравенства в селска Европа – българският
случай” – София, 8 юни 2010 г. Организатор Институт по социология при БАН, Българска социологическа асоциация (ИК
„Социология на селото и аграрна социология”), Съюз на учените в България (секция „Социологически науки”).
Изнесен доклад на тема: Междуетническите дистанции в българското село – проекция на социални неравенства.
33. Участие в ХХ юбилейна международна научна конференция на Съюза на учените в Стара Загора – Стара Загора, 3-4 юни 2010
г. Организатор Съюза на учените – Стара Загора, Тракийски университет – Стара Загора и др.
Изнесен доклад на тема: Социалните дистанции между българи и роми (Социално-времеви измерения).
34. Участие в международна субрегионална конференция на страните от Югоизточна Европа “Quality Education for All Through
Improving Teacher Training” – София, 22-24 април 2010 г. Организатор ДИУУ при СУ „Св. Климент Охридски” и Юнеско.
Изнесен доклад на тема: Непрекъснато образование за учителите по информационни технологии – възможности и ограничения.
35. Участие в международна научна конференция „Inclusive Education in the Balkan Countries. Polici and Practice.” – Охрид,
Македония, 25-27 юни 2009 г. Организатор Balkan Society for Pedagogy and Education, Ss. Cyril and Methodius University – Skopje
Faculty of Philosophy, Institute of Pedagogy.
Изнесен доклад на тема: Образованието на ромите.
36. Участие в международна научна конференция „Приложната психология в България: възможности и перспективи’ 2009” – Варна,
19 – 21 юни 2009 г. Организатор Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”.
Изнесен доклад на тема: Взаимни социални представи на българи, турци и роми.
37. Участие в годишна научна конференция с международно участие „Преоткриването на селото – между социалното и
природното” – София, 10 юни 2009 г. Организатор Институт по социология при БАН, Българска социологическа асоциация (ИК
„Социология на селото и аграрна социология”), Съюз на учените в България (секция Социологически науки”).
Изнесен доклад на тема: Отношенията на „комшулук” в българското село днес – преоткрита истина или забравена реалност.
38. Участие в международна научна конференция „Развитието на икономиката и обществото на основата на знанието” – Стара
Загора, 4 – 5 юни 2009 г. Организатор Съюза на учените – Стара Загора, Тракийски университет – Стара Загора.
Изнесен доклад на тема: Ромите в обществото на знанието.
39. Участие в международна научна конференция “Further Education in the Balkan Countries” – Коня, Турция, 23-25 октомври 2008 г.
Организатор Balkan Society for Pedagogy and Education, Selcuk University.
Изнесен доклад на тема: Образование и етническа толерантност.
40. Участие във ІІ Балканска научна конференция “Науката, образованието и културата през 21 век” – Благоевград, 26-27
септември 2008 г. Организатор Съюза на учените в България (клон Благоевград) и Югозападен университет “Неофит Рилски” Благоевград.
Изнесен доклад на тема: Етническата толерантност в контекста на представите за Другия етнос.
41. Участие в международна научна конференция “European Unification and Educational Challenges in the Balkans” – Солун, 9 – 11
ноември 2007 г. Организатор Balkan Society for Pedagogy and Education, Department of Philosophy and Pedagogy – Aristotle
University of Thessaloniki, Department of Educational and Social Policy – University of Macedonia, Department of Pre- School Education
– Aristotle University of Thessaloniki.
Изнесен доклад на тема: Европейски измерения на образованието в България.
42. Участие в международна научно-практическа конференция на ДИУУ “Европейска интеграция и образователна идентичност” – 23 ноември 2006 г. Организатор – Софийски университет “Св. Кл. Охридски”, ДИУУ.
Изнесен доклад на тема: Другият етнос и образователната система в перспективите на евроинтеграцията.
43. Участие в международна научна конференция „Евроинтеграцията – предизвикателства пред социолозите от Балканските
страни” – София, 28 септември 2006 г. Организатор УНСС, Катедра „Икономическа социология и психология”.
Изнесен доклад на тема: Другият етнос в перспективите на евроинтеграцията – толерантност и конфликт в междуетническите
отношения.
44. Участие в международна научна конференция “Education and Values in the Balkan Countries” – Букурещ, 29 юни -2 юли 2006 г.
Организатор Balkan Society for Pedagogy and Education, University “Spiru Haret” - Bucharest, Institute for Educational Sciences –
Bucharest, Center for Education and Professional Development - Bucharest.
Изнесен доклад на тема: Ценността на Другия етнос.
45. Участие в международна научна конференция “Lifelong Learning in the Balkans” – Белград, 1-3 юли 2005 г. Организатор Balkan
Society for Pedagogy and Education, Institute for Pedagogy and Andragogy – Belgrade, Faculty of Philosophy University of Belgrade,
Serbia.
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Изнесен доклад на тема: Предизвикателствата на непрекъснатото образование и проблемите на етническите малцинства в
България.
46. Участие в международна научна конференция “Intercultural Education in the Balkan Countries” – Охрид, 9-10 май 2003 г.
Организатор Balkan Society for Pedagogy and Education, Ss. Cyril and Methodius University – Skopje - Faculty of Philosophy, Institute
of Pedagogy.
Изнесен доклад на тема: Интеркултурното образование и социализацията в условията на глобализация. Проблеми и тенденции
в България.
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Приложение 3

Списък на участията в научно-изследователски проекти
1.

Член на екипа на Проект „Повишаване гъвкавостта и активността на пазара на труда чрез активни действия на
социалните партньори”, BG 051 РО001-2.1.05 по ОП „Развитие на човешките ресурси” – 2013 - 2014 г. Ръководител на
социологическия екип на проекта проф. д.с.н. Е. Ченгелова.
Позиция:
Експерт качествени методи.

2.

Член на екипа на проект "Study on foundations supporting research and innovation in the EU: Quantitative and qualitative
assessment, comparative analysis, trends and potential" – 2013 – 2014 г. Финансирането е от ЕК и се изпълнява от екипи във
всички страни-членки на ЕС, координатор VU University Amsterdam, part of “Stichting VU-VUmc”, Faculty of Social Sciences/
Department of Philanthropic Studies. Ръководител на българския екип – доц. д-р Стефан Николов.

3.

Член на екипа на Проект „Сътрудничество с индустрията за подобряване на обучението в Технически университет –
София по измервателна техника и управление на качеството (ИТУК)”, BG 051 РО001-3.1.07-0018 по ОП „Развитие на
човешките ресурси” - 2013 г. Ръководител на проекта доц. д-р Георги Дюкенджиев, ТУ - София.
Позиция – експерт-социолог.

4.

Член на екипа на Проект BG051РО001 - „Превенция за безопасност и здраве при работа. Разработване на профили по
безопасност и здраве при работа.“ по ОП „Развитие на човешките ресурси” с договарящ орган Изпълнителна агенция "Главна
инспекция по труда", 2012 - 2013 г. Ръководител на проекта проф. д.с.н. Е. Ченгелова.
Позиция – Разработване на профил по безопасност и здраве при работа в Икономическа дейност „Производство на изделия от
каучук и пластмаса“.

5.

Член на екипа на проект Empirical Impact Assessment of the Project Generation Facility (PGF) of Making the Most of EU Funds
for Roma (MtM), финансиран от Фондация „Отворено общество“ – Будапеща, 2012 г. Ръководител на българския екип доц. д-р
Мариана Драганова.

6.

Член на екипа на Проект „Ограничаване и превенция на неформалната икономика”, BG 051 РО001-2.1.05 по ОП „Развитие
на човешките ресурси” - 2009-2013 г. Ръководител на социологическия екип на проекта проф. д.с.н. Е. Ченгелова.
Позиция:
Експерт дизайн на качествени изследвания и подготовка на аналитични материали;
Експерт реализация и контрол на теренната реализация на изследванията;
Експерт анализ на съвкупната информация – корелационен анализ.

7.

Член на екипа на проект “Национална идентичност и социално време: диференциация на етнокултурни модели” –
финансиран от Фонд „научни изследвания”, Министерство на образованието и науката, договор Д01–830/07.11.2006 (ТК-НИ1608/2006г.), 2006 – 2009 г.

8.

Член на екипа изследователски проект “Етносоциология” – БАН, 2003 – 2005 г.

9.

“Общуването между българи, турци и роми в когнитивна перспектива” –изследователски проект към БАН – 2003-2006 г.
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