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През настоящата година (2012) излезна сборник с публикации на доклади 

изнесени на конференция, проведена в Института за изследване на обществото и 

знанието към БАН през месец юни 2012 г.  

Конференцията бе част от поредицата конференции посветени на тематика 

свързана със селските райони, организирани под патронажа на проф. Веска 

Живкова-Кожухарова. Темата на миналогодишната конференция, която е и 

заглавието на сборника е „Образователни въпросителни пред българското село” 

(Социологически гледни точки). 

Публикувани са докладите на повече от 30 участници. Това са учени и 

експерти от различни организации и институции, както млади учени, така и 

утвърдени имена в науката, представители на български институции като 

Института за изследване на обществото и знанието или Института за изследване на 

населението и човека към БАН, преподаватели и учени от университети в страната 

– Аграрен университет, Шуменски университет, Югозападен университет, 

специалисти от Института по криминалистика към МВР, а също и представители 

от научни институции и организации от Полша, Чехия, Македония и т.н. 

Тематиката не е случайна, а силно актуална на фона на закриването на 

множество селски училища, което поставя под въпрос конституционната повеля 

„всяко дете без проблеми да учи, да бъде образовано и възпитавано.” Както казва 

във встъплението проф. Веска Живкова-Кожухарова – „това не е пожелателност, а 

конституционна задължителност.” Защото живеещите в селските райони би 

трябвало да имат право на образование наравно с живеещите в градовете. 
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Сборникът отразява множество гледни точки, които не се свеждат само до 

зададената тема. Точно поради това тези многобройни теми и гледни точки, 

провокират размисли, точно както на самата конференция провокираха силни 

дискусии.  

В крайна сметка, въпреки множеството негативни тенденции в селските райони, 

които се наблюдават от години все пак има светъл лъч на надежда. Селските 

райони, макар и бавно се модернизират и обновяват, процес, за който спомагат 

както средства идващи по линия на европейските фондови, така и чрез притока на  

градски жители от различни възрастови групи, които миграйки към извънградските 

райони придават ново значение, смисъл и надежда.  
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