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Тематично направление

Tематично направление 2. Социални, икономически и
образователни аспекти на пандемията COVID-19

COVID-19: ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО 2020. Общностни
нагласи, стратегии и реакции

Начало на проекта
30 март 2021 г.
Продължителност (месеци) 24 месеца
Базова организация
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски
музей при БАН (ИЕФЕМ – БАН)

Партньорски организации Институт за изследване на населението и човека при БАН
(ИИНЧ - БАН)
Институт за философия и социология при БАН (ИФС – БАН)

Ръководител на проекта
Доц. д-р Еля Цанева
Email: etzaneva@gmail.com
Лице за контакт
Доц. д-р Еля Цанева
Email: etzaneva@gmail.com
Интернет страница (ако
вече е създадена)
Кратко научнопопулярно описание на целите на проекта (до 1500 символа):
Моля, представете съвсем кратко и на популярно ниво каква е идеята на проекта,
какво се цели да бъде постигнато и какво е значението за обществото от
изпълнението на проекта. Текстовете следва да са насочени към неспециализирана
аудитория и медии, затова е важно да се избягват доколкото е възможно научните
термини и езикът да бъде достъпен.
На база на мултидисциплинарно проучване от екип етнолози, психолози и социолози
ще се изследват културно-базирани поведенчески модели на различните категории
население към кризата и нейното овладяване. Предвиждат се следните насоки на
проучване: 1. Нагласите на избраните за проучване групи да посрещнат и възприемат
пандемията; 2. Стратегиите, с които тези групи разполагат като историческо
напластяване и подготвеност при посрещане и управление на бедствието; 3.
Реакциите към предложените официални мерки, както и очакванията, процедурите по

справяне и оценките на наложените стандарти на поведение. За изследването са
подбрани 5 селища в българските граници, в които бедствието бе преживяно поконцентрирано към момента на писане на проекта: градовете София, Банско и
Карнобат и селата Паничерево, Старозагорско и Ясеновец, Разградско. На второ
място, изследването е замислено върху население, което в етносоциален план
принадлежи към специфични обособени локални общности: в етнокултурен план българи и турци, роми и българи и пр. и в етносоциален - към различни социални
групи сред възрастното население в посочените селища: работещи, безработни и
пенсионери. Ще се търси обяснение, кое позволи мащабите на бедствието: кои
фактори и ниши на уязвимост, направили възможни тези мащаби, са природно
детерминирани и съответно трудно подлежащи на контрол, и кои имат своите
основания в конкретната културна и социално-икономическа среда.
Илюстративен материал:
Тук можете да поставите една или две подходящи снимки за илюстрации, свързани
с темата на проекта
Изследователските дестинации на проекта:

