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„Близки, но непознати съседи: Балкански социологически 

перспективи”. Втори Балкански Социологически форум 

 

Валентина Миленкова* 

 

На 9 и 10 ноември 2012г. в София се проведе Вторият Балкански социологически 

форум „Близки, но непознати съседи: Балкански социологически перспективи”. 

Форумът бе открит на 9.11.2012 в Аулата на СУ „Св.Кл.Охридски” от председателя на 

БСА Светла Колева. Приветствия към форума отправиха ректорът на СУ 

„Св.Кл.Охридски” проф.Иван Илчев и директорът на ИИОЗ доц. Румяна Стоилова. 

В пленарната сесия доклади изнесоха представители на различни международни и 

национални организации. Посочвам някои от тях: 

- Роберто Киприани, президент на Съвета на Националните социологически асоциации 

в Европейската социологическа асоциация, който говори за бъдещето на Европейската 

социология. 

- Лека Соколи, президент на Балканския социологически форум, който говори за 

„промяната” и „прогреса” в балкански контекст и старите и нови предизвикателства. 

- Петър-Емил Мител, директор на институт „Ив.Хаджийски” и Светла Колева имаха 

съвместен доклад за социологическата перспектива на Балканите. 

- Георги Фотев, почетен професор в НБУ представи доклад на тема „Краят на 

балканизацията” 

- Франсоа Сулаж от Университета Париж 8/Н2Н изнесе доклад на тема „Критически 

въпроси по темата за балканизацията: дали понятието „балканизация” е основно 

идеологическо или е теоретично-критическо”. 

 

Първият ден на Балканския социологически форум продължи с шест тематични сесии: 

Балкански общества: наследство и модернизация 

Глобален социален ред, държави, политически практики, граждани 
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Съвременни икономически кризи: политики, стратегии, решения 

Moбилност и социални неравенства 

Трансформации на идентичността и социални отношения на Балканите 

 

В тематичните сесии взеха участие социолози от балканските страни и френски 

социолози. Югозападен университет „Неофит Рилски” бе представен от: 

- Проф.Валентина Миленкова, катедра Социология, с доклада „Образователни 

достижения и социално благополучие”. В доклада бяха развити следните тези: 

- Благополучието зависи от степента на социална интеграция, която има различни 

дименсии: икономическа, политическа, гражданска, културна. 

- Базисен фактор на социалната интеграция е образованието. 

- Образованието е предпоставка за индивидуална и социална мобилност и 

просперитет. 

- Образователните достижения са стимул за благополучие, защото  представляват 

инвестиране в социални контакти, знания, квалификация и конкурентност на пазара 

на работна сила.  

 

Докторант Кирил Кирилов, катедра Социология, представи доклада „Религиозно, 

традиционно и културно наследство на българите в модернизиращите се общества”. В 

доклада бяха разисквани различни проблеми: 

- за българското национално, традиционно и религиозно единство през 

последните десетилетия; 

- за духовния колапс като следствие на комунистическия атеистичен период; 

- за необходимостта от създаване на обща социологическа стратегия за бъдещи 

съседски отношения, опиращи се на съвместни изследвания; 

- за изграждане на междууниверситетска мрежа за развитие и превенция на 

балканската затвореност и изолация. 

 

Вторият ден продължи с провеждане на пет тематични панела: 

Видими и невидими малцинства на Балканите 

Презизвикателства пред публичното управление на балканските страни: особености 

на взаимодействието между публичната власт, бизнеса и НПО 
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Балкански кръстопът: стратегии, подходи и адаптация на транс-националните 

мигранти 

Нелоялни практики и рискови парспективи на емпиричната социология 

Социология на науката и технологията - перспектива в развитието на балканските 

страни 

 

Бе проведена и организационна сесия на Балканския социологически форум. Лека 

Соколи (председател на БСФ) представи доклад за дейността на форума и засегна 

бъдещата колаборация между Балканския социологически форум и националните 

социологически асоциации и Международната асоциация на френскоговорещите 

социолози. 

Бяха представени съвместни проекти на български и френски учени. 

Бяха избрани: 

- председател на Балканския социологически форум – доц.Светла Колева от ИИОЗ, 

БАН.  

- председател на Българската социологическа асоциация – проф.Михаил Мирчев от 

УНСС. 

Балканският социологически форум обедини социолози от различни страни. 

Представиха се много гледни точки, развиха се различни тези, отстояваха се позиции 

по теоретични и емпирични въпроси. Сред многообразието от разисквани теми на 

преден план излязоха въпросите за безработицата и социалните неравенства, за 

стратификацията и нейните измерения в балканските страни, за етническата бедност и 

джендър спецификите, за трансформацията на идентичностите, за публичната власт и 

нейните дименсии, за лицата на емпиричната социология. Балканският социологически 

форум като многообразие от обсъждани теми и проблеми се превърна в една сериозна 

научна инициатива на социолозите и доказа, че има значимо присъствие и потребност 

от него и в бъдеще.  

 

 

* Валентина Миленкова е професор, дн в катедра Социология, Философски фасултет, 

ЮЗУ „Неофит Рилски” 


