Информация за финансиран проект
Наименование на конкурса:
КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАНЕ НА ФУНДАМЕНТАЛНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ ПО
ОБЩЕСТВЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА – 2018 г.
Основна научна област или обществен приоритет:
Фундаментални научни изследвания по обществени предизвикателства
Входящ № на проект:
ОПРО 05/10
Заглавие на проекта:
„Булгарика- културологичен профил на българската диаспора“
Базова организация:
УниБИТ
Партньорски организации:

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):
доц. д-р Боряна Бужашка
Общ размер на отпуснатото финансиране:
120 000лв.
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:
Българските общности в чужбина показват многопластовост както по отношение на
териториалния си обхват, така и по социален и икономически статус. Опитите за
категоризация на това население се рамкират по различни критерии и се разглеждат не
само като част от българския етнос, но и като сегмент от нашата нация. В миналото обаче
връзката с тези общности се поддържа изключително трудно, а топосите на паметта
постепенно се заличават, особено за държави, отдалечени географски от нашата страна.
Така това българско население постепенно губи връзка с родното си място, а родовата
памет е твърде несигурен индикатор за съхраняване на националната идентичност.
Вземайки под внимание голямата диаспора на българските общности в света, за нас като
древен народ, е от изключителна важност да потърсим мястото на нашия етнос в
световната цивилизация. Един балансиран професионален подход би дал отговор на
редица въпроси, търсейки взаимовръзката между национални културни характеристики и
тяхната устойчивост в чужда среда.
Островите на паметта, съхранени в българската диаспора, могат да се окажат ценни
културни банки, съхранили устойчиви сегменти за избягване на вредни крайности по пътя
ни към европейската интеграция. В търсенето на „Другата България” може да се постигне
устойчиво развитие вътре в страната, тъй като това е другото лице на нашия народ, оцелял
въпреки превратностите на времето.
Интелектуалците-емигранти, макар да се вписват в културния диалог между народите, са
проучвани фрагментарно и то с предпочитания само към отделни лица – Цветан Тодоров,
Панайот Панайотов и др. Липсват обаче общи характеристики на културния облик на
българските общности, което ще бъде приоритет на проекта.
Основна задача на екипа на проекта – да събере база персонална данни за нашите
емигранти и да се опита да спаси онова, което все още е оцеляло в българската диаспора.
Реализирането на проекта ще предотврати рисковете от загуба на ресурсите, а от там и на
идентичността, защото ще подпомогне събирането, обработката и интегрирането им в
съвременна информационна среда.

2

3

Членове на научния колектив
Организации/участници1
Базова организация:
УниБИТ
Ръководител на научния колектив
Доц . д-р Боряна Бужашка
Участници:
Проф. д.ик.н Стоян Денчев
Проф. дфн Иванка Янкова
Проф. дфн Ваня Добрева
Проф. дин Лизбет Любенова
Доц. д-р Петър Пейков
Гл. ас. д-р Камелия Нушева (МУ)
Докторант Пролет Груева (ДО)

Бележка2

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

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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Общ брои млад учен (МУ) – 1
Общ брои постдокторант (ПД) – 0
Общ брои докторанти (ДО) – 1
Общ брои студенти (СТ) - 0
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