Информация за финансиран проект
Наименование на конкурса:
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2018 г.
Основна научна област или обществен приоритет:
Хуманитарни науки
Входящ № на проект:
№ Н 30/1 от 27.08.2018 г.
Заглавие на проекта:
КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО И ИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ
И СЪВРЕМЕННИ МИГРАНТСКИ ОБЩНОСТИ ОТВЪД ЕВРОПА
Базова организация:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
Партньорски организации:
Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
Проф. д-р Владимир Пенчев
Общ размер на отпуснатото финансиране:
119 840,00 лв.
Разпределение на сумата по проекта между базовата организация и партньорите
Организация:
-

Сума:
Организация:
-

Сума:
Организация:
Сума:
Организация:
Сума:
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Резюме на проекта:
Проектът поставя в едно изследователско поле два от най-значимите и актуални през
последните две десетилетия научни проблеми – културното наследство на човешките
общности и миграционните процеси в глобализиращия се свят. Целта на предлагания
проект е интердисциплинарно социално значимо научно емпирично и аналитично
изследване на сравнително малко проучени процеси на конструиране, трансмисия,
трансфер, популяризация и употреба на (нематериално, движимо и недвижимо)
културно наследство сред представителите на всички поколения на историческите и нови
мигрантски общности в страни с програми за заселване и даване на гражданство и в
такива на нетрадиционна миграция, намиращи се отвъд рамките на споделеното
европейско пространство. Научните задачи на проучването се отнасят до
проблематизирането и тематизирането на три основни тематични полета: културно
наследство – институционализация и консолидация – гражданство или мобилност.
Предлаганият проект е актуален и от гледна точка на приоритетите на държавните органи
и обществените организации и дискусията върху стратегията и политиките на българската
държава, свързани със сънародниците ни зад граница, законодателните и
институционалните мерки, мрежата от отговорни лица и организации, които да се включат
в обсъжданията.
Проектът се предлага от името на солиден и балансиран екип, включваш утвърдени и
млади учени със специфичен опит и потенциал. Екипът вече заедно е работил успешно по
проект, финансиран от ФНИ.
Резултатите от изследването са насочени както към специализирана научна публика
(колективна монография, сборник от конференция), така и към широката публика
(уебсайт, семинари, филм).

2

Членове на научния колектив
Организации/участници1
Базова организация:
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
Ръководител на научния колектив
проф. д-р Владимир Пенчев
Участници:
доц. д-р Николай Вуков
доц. д-р Боян Кулов (Национален институт по геофизика, геодезия и
география – БАН)
гл.ас. д-р Лина Гергова
гл.ас. д-р Мариянка Борисова
гл.ас. д-р Таня Матанова
гл.ас. д-р Яна Гергова
д-р Анелия Авджиева
докторант Валентин Воскресенски
докторант Щерьо Щерев (Югозападен университет „Неофит Рилски“)

Бележка2

ПД, МУ
ДО, МУ
ДО, МУ

Общ брои млад учен (МУ) ……………..
Общ брои постдокторант (ПД) ……………..
Общ брои докторанти (ДО) ……………..
Общ брои студенти (СТ) ……………..
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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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