
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 
Конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.

Основна научна област:
Обществени науки

№ на договор:

Начална дата на проекта и срок на договора:

                              , 36 месеца

Заглавие на проекта:

Антропология на несигурността. Приемственост и промени в периода на

постсоциализма (AnthroUncert)

Базова организация:  

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Партньорски организации:

Югозападен университет „Неофит Рилски“

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

Доц. д-р Ана Георгиева Лулева

Общ размер на договореното финансиране:

117 800 лв.
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Настоящият  фундаментален  научен  проект  отговаря  на  актуалната

необходимост  да  се  изследват,  осмислят  и  анализират  процесите  в  българското

общество,  свързани  със  ситуацията  на  многоизмерна  несигурност  -  икономическа,

социална  и  екзистенциална.  Фокусът  е  поставен  върху  икономическата  несигурност

(precarity)  и  свързаните  с  нея бедност,  не/възможност  за планиране  на бъдещето в

професионален  и  житейски  план  (жизнения  път),  социално  изключване  и

маргинализация, както и стратегиите за преодоляване на тези рискове и за овладяване

на всекидневието. 

Чрез това първо антропологично изследване на несигурността и стратегиите

за  постигане  на  социална  сигурност  в  България  се  поставя  началото  на  ново

направление в българската антропология/етнология – антропология на несигурността.

Чрез  качествените  методи  на  етнографията  ще  се  разкрие  субективното

разбиране,  възприятие,  оценка  и  преживяване  на  несигурността.  Ще  се  анализира

отражението на прекаризацията върху  начина на живот  и  всекидневието на хората,

основно  в  сферите  на  труда,  дома  и  домашното  стопанство,  грижата  за  децата  и

възрастните, формите на семейство и домакинство, отношенията между поколенията и

половете в семейството, както и културните практики и ресурси, които се актуализират

и  мобилизират  в  ситуацията  на  несигурност.  Ще  се  идентифицират  и  анализират

стратегиите на социалните актьори (индивидуални, семейни, групови)  за справяне с

бедността и несигурността.

В резултат ще бъде направен фундаментален научен принос в полза на по-

доброто разбиране на съвременните социални процеси, който ще се обективира в 7

научни статии, публикувани в рецензирани и реферирани списания, както и в такива със

свободен  достъп;  ще  бъде  издадена  колективна  монография,  отговаряща  на

критериите за вписване във Web of Science. 
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН

Ръководител на научния колектив

Доц. д-р Ана Лулева

Участници:

Доц. д-р Иванка Петрова
Гл. ас. д-р Златина Богданова
Георги Георгиев

Партньорска организация:

Югозападен университет „Неофит Рилски“, Благоевград

Участници:

Проф. дин Милена Беновска-Събкова
Доц. д-р Илия Недин
Борислав Мутафчийски

Партньорска организация:

Участници:

Партньорска организация:

Участници:

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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