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Миграционните вълни – минало, настояще и бъдеще 

 (Международна научна конференция, проведена на 11 ноември 2016 г., 

в ЮЗУ „Н. Рилски“, Благоевград) 

РЕЦЕНЗИЯ 

 

Катедра „Философски и политически науки в ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

има богат опит в организирането на научни форуми по актуални 

обществени проблеми. Организирането на тази международна 

конференция бе поредното доказателство за това.  

Темата за миграционните процеси в Европа занимава умовете на 

учени, обикновени граждани и политически елити, защото засяга 

настоящето и бъдещето на континента. 

Участници в конференцията бяха учени от различни висши учебни 

заведения в България (ЮЗУ „Н. Рилски“, СУ „Св. Кл. Охридски“, УНСС), 

от Института за обществата и знанието към Българска академия на науките 

и Центъра за исторически и политологически изследвания (ЦИПИ). Гости 

на конференцията бяха и учени от Македония (Държавен университет „Св. 

Кирил и Методий“ в Скопие, Европейски университет в Скопие/, от 

Испания ) University of Castilla - La Mancha) и от Косово.  

В докладите от конференцията бяха разглеждани едни от най-

важните аспекти на темата за миграционните процеси в Европа. 

Бе анализирана ролята на основните фактори, които съдействат за 

активизиране на миграционните процеси в страните от Европейския съюз – 

икономически, военни, климатични, свързани с политиката на големите 

държави в Европа и Америка, с процесите на закъсняла модернизация в 

някои страни от Близкия Изток и други региони на света и др. под. В 
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доклада на Христо Проданов се постави акцент върху пряката 

взаимовръзка между четвъртата индустриална революция, тенденциите в 

развитието на трудовите отношения и миграционните процеси. Общо взето 

по-пряко или по-косвено бе коментиран въпроса за големите отговорности 

на европейските страни и ролята на тяхната политика за интензифициране 

на миграционните процеси. Това отношение се наблюдаваше в докладите 

на Петя Пачкова, Васил Проданов, Васил Сивов, Христо Проданов, 

Максим Мизов и др. автори. В анализите на някои други автори бе налице 

известно недооценяване на тази отговорност.  

Обект на изследване бе и въпросът за интензивността на процесите 

на мигриране, както и на предпочитаните посоки от страна на мигрантите 

и причините за това – например в докладите на Лазар Копринаров, Румен 

Недков и Атанас Козарев. 

Голям интерес предивикваше въпросът за евентуалните последици от 

навлизането на мигрантите върху развитието на европейските страни – в 

икономически план, от гледна точка на развитието на религиозните 

настроения и практики, на съотношението между християнската и 

мюсюлманската религия, от гледна точка на развитието на демографските 

процеси. Общо взето доминираше чувството за застрашеност, налице бяха 

песимистични прогнози за опасностите пред така наречената „християнска 

цивилизация“ от икономическа, но най-вече от културна и религиозна 

гледна точка – например в докладите на студенти и докторанти по 

Политология - Надежда Топурска, Борислав Бориславов. В доклада на 

Васил Сивов се постави въпроса за застрашеността на европейската 

социална система. 

Налице бяха и представи за възможните положителни ефекти от 

миграционните потоци за страните – приемници. Например по линия на 

възможността чрез репродуктивното си поведение мюсюлманите - 
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бежанци и икономически мигранти, да спомогнат за туширане на някои 

негативни демографски процеси – например в докладите на Мануел 

Роблизо, Аница Драгович, Мария Чукалевска, Татяна Иванова, Елеонора 

Серафимовска. 

В изложенията на учените от Македония и Косово беше поставен 

акцент върху проблемната ситуация от гледна точка на тези страни. А чрез 

доклада на Жива Господинова вниманието на аудиторията се пренесе в 

Латинска Америка. 

Обект на анализ от страна на Мария Колева и Благовеста Николова 

бяха различните видове политики спрямо мигрантите, тяхната еволюция и 

проблемите във взаимоотношенията между европейските страни. 

Интересни акценти поставиха докладите на Борис Манов за 

концепцията на Л. Н. Гумильов за „пасионарността“; на Лидия Цветанова-

Чурукова за отношението на студенти от ЮЗУ „Н. Рилски“ към 

европейската културна интеграция (на базата на емпирично изследване); 

на Татяна Петкова за децата-мигранти и на Мирослав Терзийски – за 

отношението на българския политически елит към темата за миграцията. 

В конференцията взеха участие студенти и докторанти по 

Политология и Философия. Техните доклади са доказателство за стремежа 

на университета, факултета и катедра „Философски и политически науки“ 

активно да  подпомага научно-изследователския интерес на обучаващите 

се по тези специалности. 

 

Доц. д-р Петя Пачкова 


