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"ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И СОЦИАЛНИ ТРАНСФОРМАЦИИ В 

ГЛОБАЛИЗИРАНИЯ СВЯТ"- ЕДНА ПАЛИТРА ОТ НАУЧНИ ТЕЗИ 

Диляна Керанова
* 

От 29.09 до 01.10. 2016 г. катедра Социология и Лабораторията за 

социологически изследвания към Философски факултет на ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

проведоха международна научна конференция на тема: „Дигитализация и социални 

трансформации в глобализирания свят“. 

Конференцията бе инициирана от проф. дсн Валентина Миленкова- ръководител 

на катедра Социология и председателствана от доц. дсн Добринка Пейчева – 

ръководител на Лабораторията за социологически изследвания.  

Конференцията бе посветена на 40 годишнината от основаването на Югозападен 

университет и бе приветствана от Ректорското и Деканско ръководства в лицето на доц. 

д-р Георги Апостолов – зам. ректор на ЮЗУ и доц. д-р Борис Манов - декан на 

Философски факултет. 

На конференцията присъстваха представители от пет страни – Люксембург, Полша, 

Румъния, Албания, Македония. Задочно присъстваха учени от Филипините и Нигерия. 

Темата за последиците от проникването на дигиталните комуникационни 

технологии в социалните сфери, институции, общности, индивиди и последвалата им 

зависимост от тях, е една от най - актуалните теми в съвременните постмодерни 

времена. Интернет като рожба и настояща еманация на дигиталното комуникационно 

развитие, предизвика не само значими социални трансформации, но и се позиционира 

като фундамент на глобализационни процеси от всякакво естество. Благодарение на 

дигиталните комуникационни технологии транснационализационите процеси получиха 

възможност да се разгърнат в своята едновременност и повсеместност, да се превърнат 

в глобализационни. 
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Глобализацията в съвременните си форми е не само последица от развитието на 

дигиталните комуникационни технологии, но и предпоставка за тяхното по-нататъшно 

универсализиране и рефлексии. 

Международната конференция, посветена на тази актуална научна тематика, се 

разгърна в една пленарна сесия и осем паралелни научни сесии на български и 

английски език.  

Ключови спикери в пленарната сесия бяха известните учени- проф. Мария Марчевска-

Ритко от Полша, проф. Валентина Маринеску от Румъния и проф. Лилия Райчева, доц. 

Васил Киров и доц. Данаил Данов от България. 

В осемте пленарни сесии взеха участие учени от 5 чуждестранни и 6 български 

университета, както и от два института от БАН. България бе представена чрез 

Софийски университет, Университет за национално и световно стопанство, Нов 

български университет, Великотърновски университет, Тракийски университет и от 

организаторите - Югозападен университет. БАН бе представен от Института за 

изследване на обществата и знанието и от Института за изследване на населението и 

човека. 

В паралелните научни сесии се представиха доклади и се проведе дискусия 

между учените - Добринка Пейчева, Валентина Миленкова, Лилия Райчева, Руси 

Маринов, Стела Константинова, Светла Цанкова, Данаил Данов, Жеко Кьосев, Мария 

Стоянова, Саша Тодорова, Таня Шопова, Мария Марчевска-Ритко, Валентина 

Маринеску, Васил Киров, Зоран Матевски, Калин Калинов, Валбона Муча, Нора 

Голешевска, Десислава Манова, Петрана Стойкова, Стоян Ставру, Мирослав Терзиев, 

Константин Павлов, Петър Бучков, Вера Велева, Славянка Ангелова, Ангел Цветков, 

Гергана Костадинова, Гергана Стоянова, Светослава Ковачева, Гергана Маркова, Люба 

Спасова, Силвия Петрова, Александър Панайотов, Полина Петкова, Иван Вълчанов, 

Елена Илиева, Христина Славова, Елица Петрова, Надежда Цветкова, Марио Маринов, 

Пламен Атанасов, Теодорина Тодорова и др. 

Развитието на дигитализацията и нейното пряко влияние върху всяка една 

област на социалната действителност, бе разкрито в широк спектър от проблематики, 

засегнати по време на дискусиите.  
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Участниците показаха висок академизъм при своето представяне и по време на 

дискусиите, разкривайки различни аспекти на социалната промяна на обществото и 

развитието на дигиталната среда.  

Авторитетно жури, определи най-добрите доклади в отделните научни сесии, 

които бяха отличени с наградни сертификати.  

Международната конференция "Дигитализация и социални трансформации в 

глобализирания свят" щрихира многообразието от научни търсения и перспективи за 

развитието на съвременните общества и моделите, чрез които индивидите посрещат 

своите икономически, социално-културни и емоционални потребности в тези 

динамични дигитални реалности.  
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