
Дата на провеждане на конференцията:
22.10.2015 г. (четвъртък) от 09:30–18:00 ч.

Място на конференцията:
Конферентен център „Венус“
София, бул. „Княз Александър 

Дондуков“ № 9 
(вход откъм ул. „Бачо Киро“)

БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ

IPHS

INSTITUTE
FOR POPULATION
AND HUMAN 
STUDIES

ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Миграционни процеси 
и групови идентичности

П Р О Г РА М А

София, 22 октомври 2015 г.

09:30 – 10:00 ч. – Регистрация на участниците 
– етаж 3, фоайе

10:00-10:30 ч. – откриване: доц. д-р Антоанета 
Христова – директор на Института за 

изследване на населението и човека при БАН – 
зала № 2, ет. 3

Заседания по работни групи

Тематично направление:
Демографски измерения на миграционните 

процеси за България
10:30-18:00 ч., зала № 1, ет.3

Модератор: проф. д-р Катя Владимирова
Секретар: ас. Станислава Николова

Първо заседание

10:30-12:30 ч.
Проф. д-р Катя Владимирова – пленарен 

доклад

Проф. д.ик.н. Пенка Найденова, Статистико-
аналитична оценка на миграционните движения

Доц. д-р Венцислав Мучинов, проф. д.ист.н. 
Щелиян Щерионов, гл. ас. д-р Даниела Ангело-
ва, Българската наука за миграционните движе-
ния на населението по българските земи през XVIII 
– средата на XX в. – състояние на проучванията и 
изследователски перспективи

Доц. д-р Тодор Тодоров, Външната миграция 
и нейното очаквано влияние върху демографското 
развитие на България

Дискусия

Обяд: 12:30-13:30 ч.



Второ заседание
13:30-15:30 ч.

Проф. д-р Катя Владимирова, Трансграничната 
мобилност на работната сила в ЕС: демографски и 
социално-икономически измерения

Проф. д-р Маргарита Атанасова, Интеграция на 
имигранти на трудовия пазар в България и социален 
диалог

Проф. д-р Чавдар Младенов, Отражение на въ-
трешната миграция върху регионалната демограф-
ска ситуация

Божидар Арсов, Ежедневната трудова мигра-
ция – инструмент за гъвкава заетост и демографска 
стабилизация на малките селища

Дискусия

15:30-15:45 ч. – кафе-пауза

Трето заседание
15:45-17:45 ч.

Проф. д.ик.н. Росица Рангелова, Вътрешна миг-
рация, демографски характеристики и регионални 
различия в България 

Доц. д-р Станка Жекова, Пространствени нерав-
новесия във възрастовия миграционен прираст на на-
селението в Р България

Ас. Николай Цеков, Миграционният поток село-
град като фактор за депопулацията на българското 
село

Ас. Станислава Николова, Оценка на нетната 
миграция според резултатите от преброяванията 
на населението в България (1992-2011 г.)

Дискусия

Тематично направление:
Миграции и групови идентичности

10:30-18:00 ч., зала № 2, ет. 3
Модератор: проф. д-р Илона Томова

Секретар: гл. ас. д-р Стоянка Черкезова

Първо заседание
10:30-12:30 ч.

Проф. д-р Илона Томова – пленарен доклад

Проф. д.ф.н. Пламен Макариев, Провал на мул-
тикултурализма? Добре, а оттук нататък ?

Гл. ас. д-р Евелина Стайкова, Европейски форми 
на нова гражданственост: раждането на глокално-
то гражданство

Проф. д-р Анна Кръстева, ЕВРОЗВЕЗДИ В 
БЯЛО: най-политическата и най-символната 
миграция

Дискусия

Обяд: 12:30-13:30 ч.

Второ заседание
13:30-15:30 ч.

Доц. д-р Веселин Босаков, Ислям: идентичност 
и миграция

Проф. д-р Веселин Минчев; доц. д-р Венелин 
Бошнаков, Българската общност в Испания

Доц. д-р Антонина Желязкова, Промени в групо-
вата идентичност на трансграничните семейства 
от Родопите 1992-2015 г.

Гл. ас. д-р Стоянка Черкезова, Българските роми 
мигранти или как миграцията променя ценностите

Дискусия

15:30-15:45 ч. – кафе-пауза

Трето заседание
15:45-17:45 ч.

Гл. ас. д-р Диана Бакалова, доц. д-р Йоланда 
Зографова, доц. д-р Антоанета Христова, ас. Бо-
рян Андреев, Нагласи и социални дистанции на най-
големите етнически общности в България спрямо 
имигранти

Гл. ас. д-р Спас Ташев, Миграционният натиск 
към Балканите и тенденцията за поява на нови иден-
тичности в България

Проф. д.с.н. Румяна Стоилова, доц. д-р Елица 
Димитрова, Емиграцията в перспективата на пре-
ходите от образование към първа работа

Доц. д-р Надежда Илиева, Етно-демографски про-
цеси при ромското население в Северозападна Бълга-
рия от Освобождението до началото на ХХI век

Дискусия

17:45-18:00 ч.

Закриване на конференцията


