Информация за финансиран проект
Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания на млади учени и
постдокторанти – 2018 г.
Основна научна област или обществен приоритет:
Хуманитарни науки
Входящ № на проект:
М30/1
Заглавие на проекта:
„Смело на село“. Миграцията към селото – социо-културни адаптация, практики и
предизвикателства“

Базова организация:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
Партньорски организации:
Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Гл. ас. д-р Виолета Владимирова Периклиева
Общ размер на отпуснатото финансиране:
20 000 лв.
Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите
Организация:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

Сума: 20 000 лв.
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Резюме на проекта:
Миграцията има важно значение за съвременните свят и общества, тя е неразделна
част от глобалните и местни процеси на социална и културна трансформация, влияейки
върху всяка сфера на човешкото всекидневие – икономика, политика, семейство и
социални отношения, култура, комуникация и пр. В полето на миграциите един от
основните проблеми, които не губят своята актуалност, са вътрешните миграции. След
политическите промени от 1989 г. в общественото пространство се появява т.нар.
“оптимистична митология”, предвиждаща масово връщане към селото. В началото на 90те год. на XX в. тенденциите наистина се обръщат и за първи път от десетилетия
мигриралите от селата към градовете са по-малко от тези в обратна посока. Все пак тези
движения са далеч от очакванията. През последното десетилетия обаче при измененията
във възприятията за природата и земята, и при нарастващия стремеж към по-екологичен
начин на живот в хармония с околната среда, противостоящ на урбанизацията и градския
шум и замърсяване, се забелязва нова промяна в нагласите за живота на село сред
различни поколения градско население - в трудоспособна, предпенсионна и пенсионна
възраст. Въпреки че в страната през последните години съществува повишен медиен и
обществен интерес към този феномен, в българската наука темата за миграционните
движения от града към селото са спорадични и предимно във фокуса на социологията и
демографията. От гледна точка на българската етнология и антропология проблемът е все
още съвсем слабо изследван.
Предлаганият научно-изследователски проект се стреми да запълни именно тази
празнина в научното познание по темата за миграциите град-село, предлагайки един
задълбочен етноложки прочит. Основната цел е установяването на факторите, довели до
тези миграционни движения, и формите на адаптация на мигрантите и на съчетаване на
елементи от градската и селска култура, основавайки се на подход, разглеждащ
миграцията град-село като стремеж към определен начин на живот (lifestyle).
Изследването се базира на предварителна хипотеза, според която има две основни групи
мигранти в трудоспособна възраст, определени от начина им на живот. При първата група,
макар селото да е мястото, където семейството прекарва по-голяма част от свободното си
време, то не е работно пространство. В тези случаи мигрантите се установяват в близост до
по-голям град, в който вече или впоследствие имат работа. За втората група селската
среда съчетава всяка от горепосочените функции, създавайки предпоставки за помногопластова промяна на досегашната житейска рутина. На базата на това проучването
ще търси точките на пресичане между селската и градска култура.
Основен начин за реализацията на предвидените научни задачи и разрешаването
на поставените изследователски въпроси е провеждането на серия от теренни
проучвания. Изхождайки от особеностите на предварително набелязаните две основни
групи мигранти от града към селото, изследването се предвижда да бъде проведено в поблизки и по-отдалечени от големите градски центрове селища от две географски области в
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България – Добруджа (област Добрич) и Западна Стара планина (която включва части от
областите Враца, Монтана, София-област). Двете имат различни географски
характеристики – равнинна и в близост до морското крайбрежие и
планинска/полупланинска, които дават възможност за анализирането на получените
данни в сравнителен план.
Основният очакван резултат от проекта е натрупването на качествено ново знание
за вътрешните миграционни процеси от града към селото, за формите на адаптация на
мигрантите и на среща на селската и градска култура. Освен фундаментален, изследването
има и приложно значение, допринасяйки за решаването на важни общественоикономически и демографски проблеми. Натрупаното качествено ново знание ще бъде от
значение при формулирането на бъдещите национални и местни политики спрямо
миграциите град-село. Успешното осъществяване на проекта ще допринесе за повишаване
на квалификацията на младите учени от екипа, за създаването на експерти в областта на
миграционните движения от града към селото, за повишаване капацитета и
разпознаваемостта на ИЕФЕМ-БАН сред научната общност в страната и чужбина.
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Членове на научния колектив
Организации/участници1
Базова организация:

Бележка2

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН

Ръководител на научния колектив
Гл. ас. д-р Виолета Периклиева

МУ, ПД

Участници:

д-р Десислава Петрова Пилева, специалист - етнолог

д-р Надежда Йорданова Жечкова

МУ, ПД

МУ, ПД
(СУ “Св.
Климент
Охридски”)

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

1

Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник
Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или
студенти (СТ), пенсионер (ПН) или учен от чужбина (УЧ) и съответната бройка.
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Участници:

Общ брои млад учен (МУ) 3
Общ брои постдокторант (ПД) 3
Общ брои докторанти (ДО) 0
Общ брои студенти (СТ) 0
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