
9.3. - ИНСТИТУТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА 
НАСЕЛЕНИЕТО И ЧОВЕКА 

Курсовете ще се провеждат в началото на академичната година 
(октомври- ноември) при достатъчен брой записани докторанти.  

 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ПСИХОЛОГИЯ 
София 1113, ул. “Акад. Г. Бончев" бл. 6 

 
 

Тема 9.3.3. ПСИХОЛОГИЯ В ПОЛИТИКАТА ИЛИ ПОЛИТИКАТА КАТО 
ФУНКЦИЯ ОТ ПСИХОЛОГИЧНОТО 
PSYCHOLOGY I N THE POLI TI CS OR THE POLI TI CS AS A FUNCTI ON OF 
THE PSYCHOLOGI CAL 
Thi s course may also be hel d in English, upon request. 

Лектор:  

Проф. д-р Антоанета Христова 

Prof. Antoi netta Hristova, PhD 

Моб. 0888209766 

E- mail: a.hristova@i phs.eu 

Хорариум:  

30 учебни часа 

Анотация:  

Курсът предлага теми, които са подбрани с две основни цели: 1. да 
представи основната рамка на “политическата психология" като сфера 
на интердисциплинарно знание; и 2. да задълбочи познанията за някои 
основни психологични механизми, чрез които може да се интерпретира 
случващото се в политиката. Политическата психология е ново 
специализирано знание в системата на обучение на обществените 
специалности не само у нас, но и в страните, където това знание е било 
създадено и систематизирано най-рано. То съдържа много специфични 

mailto:tony@tir.ttm.bg


теории и закономерности, които не се изучават в останалите 
дисциплини, включващи политиката като обект на изучаване или 
фактор на влияние. Познанието за възможните посоки на 
интерпретиране на наблюдаваните обществени явления, би направило 
бъдещите специалисти в сферата на обществените науки по-
внимателни и прецизни в разбирането и търсенето на обяснителни 
механизми в собствената им практика. Темите включват проблеми от 
формиране и управление на нагласи до изучаване личността на лидера 
в политиката. 
Докторантският курс е насочен към психолози, социолози, политолози, 
философи и други специалисти от сферата на обществените науки.  

Annotati on: 

The sel ected topi cs in the course “Psychol ogy i n the politics or the politi cs 
as a functi on of the psychol ogi cal" have t wo basi c ai ms: 1. to present the 
general theoreti cal frame of political psychol ogy as i nterdisci pli nary fi el d 
of knowl edge; and 2. to extend learni ng about some psychol ogi cal 
mechanis ms rel ated to the i nterpretati ons on political events. Poli ti cal 
psychol ogy is a new, more specifi ed knowl edge i n the educati onal system 
for soci al sci ences not onl y i n our country, but and i n the countri es where 
this knowl edge is created and systemati zed earli er. It i nvol ves a l ot of 
specifi c theori es and rel ati ons not presented i n the disci pli nes studyi ng 
politi cs. The knowl edge of psychol ogi cal poi nts of i nterpretati on hel ps to 
be more precise in understandi ng of expl anati on mechani s ms i n own 
practi ce for PhD students. The topi cs are ranged over a large number of 
probl ems starti ng from politi cal l eadershi p, across – attitude management, 
to psychol ogy of terroris m. 
The course is referri ng to PhD students i n psychol ogy, political sci ence, 
phil osophy, soci ol ogy and other soci al sci ences. 
 
 

Тема 9.3.4. АКАДЕМИЧНО ПИСАНЕ 
ACADEMI C WRI TI NG 

Лектор:  

проф. д-р Катя Стойчева 

Professor Katya Stoycheva, PhD 

Тел. 02 - 979 30 02 

E- mail: kstoycheva@i phs.eu 

mailto:kstoycheva@iphs.eu


Анотация:  

Курсът си поставя за цел развитие на уменията за писане и представяне 
на резултатите от теоретични анализи и емпирични изследвания у 
докторантите, които да ги подпомогнат в създаването на различни 
научни продукти (дисертационен труд, статии). Курсът в обем 30 
академични часа включва лекции, дискусии, работа в група и 
практически занимания.  
Темите включват: 
Организация на научния материал, обобщаване на предишни 
изследвания, представяне на емпирични изследвания, коментар и 
интерпретация на емпирични данни, анализ на теории и данни в 
поведенческите и социални науки; Език и стил в научния текст; 
принципи на доброто писане; качества на текста (изречение, абзац, 
глава). 
Упражненията на студентите включват: 
Формулиране на темата на тяхната работа в два реда (заглавие)  
Изготвяне на резюме на научна статия (в обем до половин страница) и 
на схема на теоретичен модел на изследване 
Правене на съдържание на разработката им (теоретичен обзор и 
постановка на изследването или цялостната дисертация, в зависимост 
от етапа на обучението на докторанта) 
Написване на обобщение на разработката (до 2 страници)  
В провеждането на курса ще участва и Мая Конова, редактор на 
списание " Психологични изследвания" и списание " Население". 

Допълнителна информация 

Annotati on: 

Thi s course ai ms at devel opi ng the writing skills of doctoral students i n their 
preparati on for a successful compl eti on of their studi es. The focus is on 
offeri ng understandi ng ( writi ng as an i mportant part of sci ence; what 
makes the sci entific writi ng more effecti ve) and l earni ng (strategi es of 
effecti ve sci entific communi cati on). Students will be abl e to practi ce 
vari ous techni ques and skills i n writi ng about their own work. The topi cs 
wi ll discuss the organi zati on of the materi al i n revi ew and research papers, 
the structure of a dissertati on, presentati on and i nterpretation of empi ri cal 
results, styl e and for mat i n reporti ng research, the qualiti es of good 
academi c writi ng. 
 
 

Тема 9.3.13. ЛОГИКА НА ОСНОВНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ, 
ИЗПОЛЗВАНИ В ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ 

http://edu.bas.bg/doctorant_school/spec_courses/9a_mansoc/934.pdf


LOGI C OF THE BASI C STATI STI CAL METHODS USED I N THE BEHAVI ORAL 
AND SOCI AL SCI ENCES 

Лектор:  

доц. Георги Илиев Петков 

секция „Психология на развитие то и здраве то“ 

Анотация:  

Целта на курса е да запознае студентите с базовите логически 
конструкции, използвани от статистиката в поведенческите и 
социалните науки. Темите, разглеждани в него са на границата между 
статистиката и философията, като основните въпроси, с които се 
занимава, са статистически, но не са как и какво, а са защо.  
Първата част е посветена на четири основни понятия, съответно 
средно, дисперсия, корелация и взаимодействие. Втората част покрива 
базовия материал по статистика, базиран на логиката за проверка на 
хипотези, преподаван в университетските програми от поведенческите 
и социалните науки, съответно t-тест, дисперсионен анализ, 
регресионен анализ и непараметрични тестове. Третата част се 
доближава до хоризонта на възможностите на статистиката и в нея се 
разискват ограниченията (както теоретични, така и чисто практически) 
пред нея, някои критики и съвременни дискусионни и разделителни 
дилеми. Разглеждат се съответно грешки при практическата 
статистическа проверка на хипотези, бейсианските възгледи, тежките 
изчислителни модели за машинно обучение и свръх-сложността. 

Информация за курса 

Annotati on: 

The ai m of the course is to i ntroduce students with the basi c l ogi cal 
constructi ons used by statisti cs i n the behavi oral and social sci ences. The 
topi cs covered are on the border bet ween statisti cs and phil osophy. The 
mai n issues are statistical, but the main questi ons are not how and what, 
but why. 
The first part is devoted to four mai n concepts, respecti vel y mean, 
vari ance, correl ati on and i nteracti on. The second part presents the l ogi c 
for testi ng hypotheses, coveri ng the basi c materi al taught i n uni versity 
programs i n behavioral and soci al sci ences. The l ectures are about t-test, 
anal ysis of vari ance, li near regressi on and χ2 based tests, respecti vel y. The 
third part approaches the hori zon of the possi biliti es of statisti cs and 
di scusses the li mi tations (both theoreti cal and practi cal) i n front of it, some 
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criticisms  and contemporary di scussion and dilemmas. Mi stakes in the 
practi cal statisti cal testi ng of hypotheses, Bayesi an vi ew, heavy 
computati onal models for machi ne learni ng, and over-compl exi ty are 
consi dered, respectivel y. 
 
 

Тема 9.3.14. ИНДИВИДУАЛНИ РАЗЛИЧИЯ НА РАБОТНОТО МЯСТО 
I NDI VI DUAL DI FFERENCES AT WORKPLACE 

Лектор:  

проф. д-р Ерг юл Таир 

Департамент " Психология", ИИНЧ 

Prof. Ergyul Tair, PhD 

Тел. +359 896 646 257 

E- mail: ergyul _tair@yahoo.com 

Хорариум:  

30 учебни часа, 20 кредита 

Attendance: 

30 hours, 20 credits 

Анотация:  

Целта на курса е да представи в теоретичен и приложен план ролята на 
индивидуалните различия в трудовото поведение. Курсът е 
систематизиран в няколко основни области. В първата част се 
проследява същността, основните изследователски насоки и методите 
за изследване на индивидуалните различия. Втората част акцентира 
върху различни теоретични направления, които очертават оригинални 
разбирания за структурата на личността. Проследяват се класически и 
съвременни теории, включващи биологична, социална, когнитивна и 
диспозиционна перспектива към личността. Специално внимание се 
отделя на съвременните изследвания, които предоставят доказателства 
за ролята на личностните черти, познавателните и емоционалните 
способности в изпълнението и цялостното поведение на работното 
място. В последната част се представят резултати от български 
изследвания, разкриващи ролята на личностните и организационните 
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фактори за контрапродуктивното поведение,  професионалното 
изтощение, ангажираността и афективното професионално 
благополучие. 
Докторантският курс е насочен към психолози, социолози, икономисти 
и други специалисти от сферата на обществените науки. 

Annotati on: 

The course is ai med at getti ng acquai nted wi th theoreti cal approaches and 
i mpli cati ons of i ndivi dual differences at workpl ace. Main topi cs i n the 
course: 1) Basi c theoreti cal and metodol oci cal isues i n studyi ng i ndi vi dual 
differences; 2) Cl assi cal and modern theori es, i ncl udi ng biol ogi cal, soci al, 
cogniti ve and dispositi onal perspective on the personality, as speci al 
attenti on is pai d to results from contemporary research provi di ng evi dence 
for the rol e of personality traits, cogniti ve abiliti es, and emoti onal 
i ntelligence i n job perfor mance and overall behavi or i n the workpl ace. The 
last part presents and anal yze the results of Bul gari an research, reveali ng 
effects of personality traits, i ndi vi dual and organi zational factors on 
counterproducti ve work behavi or, burnout, work engagement and affecti ve 
job well-bei ng. 
The course is referring to PhD students in psychol ogy, soci ology, economi cs 
and other soci al sciences. 

Информация за курса 

 
 

Тема 9.3.15. ЛИЧНОСТ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ 
PERSONALI TY, WELL- BEI NG AND MENTAL HEALTH 

Лектор:  

проф. д-р Ерг юл Таир 

Департамент " Психология", ИИНЧ 

Prof. Ergyul Tair, PhD 

Тел. +359 896 646 257 

E- mail: ergyul _tair@yahoo.com 

Хорариум:  

30 учебни часа, 20 кредита 
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Attendance:  

30 hours, 20 credits 

Анотация:  

Съдържанието на курса е систематизирано върху основните 
направления в психология на личността, като акцент е поставен върху 
съвременните биологични, когнитивни и диспозиционни модели. 
Основната част на курса акцентира върху различни модели, които 
очертават оригинални разбирания за структурата на личността, наред с 
методите за тяхното измерване. Специално внимание се отделя на 
съвременните изследвания, които предоставят доказателства за ролята 
на личностните характеристики в обучението и работата, по отношение 
на субективното благополучие и психичното здраве. 
Докторантският курс е насочен към психолози, социолози и други 
специалисти от сферата на обществените науки.  

Annotati on: 

The content of the course is systemati zed on the main directi ons i n 
personality psychology, with an emphasis on modern bi ol ogi cal, cogni ti ve 
and dispositi onal models. The mai n part of the course focuses on different 
model s that outli ne ori gi nal understandings of personality structure, al ong 
wi th methods for measuri ng them. Speci al attenti on is pai d to 
contemporary research, whi ch provi des evi dence of the role of personal 
characteristi cs i n educati on and work, on subjecti ve well-being and mental 
health. 
The course is referring to PhD students in psychol ogy, soci ology, economi cs 
and other soci al sciences. 

Информация за курса 

 
 
 

ДЕПАРТАМЕНТ " ДЕМОГРАФИЯ"  

Курсовете ще се провеждат в началото на академичната година 
(октомври- ноември) при достатъчен брой записани докторанти.  
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Тема 9. 3. 5.  КОЛИЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ В СОЦИАЛНО-
ДЕМОГРАФСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ 
QUANTI TATI VE METHODS I N SOCI AL SCI ENCES 

Лектор:  

Доц. д-р Елица Димитрова 

assoc. prof. Dr. Elitsa Di mitrova 

Тел. 0886 314 581 

E- mail: elitsa_kdi mi trova@yahoo.com 

Хорариум:  

30 учебни часа 

Анотация:  

Целта на курса е да запознае докторантите с основните стъпки при 
провеждането на емпирично социологическо изследване (ЕСИ). 
Основен акцент ще бъде поставен върху разработването на проект за 
количествено ЕСИ; въпросници за количествени ЕСИ; избор на методика 
на регистрация; конструиране на извадки при количествените ЕСИ.  

Resume:  

The ai m of the course is to i ntroduce the mai n pri nci pl es of quantitati ve 
research methods in soci al sci ences. The focus is put on the devel opment 
of a research project for a quantitati ve study; preparati on of structured 
questi onnaire; sampl e desi gn and methods for data coll ecti on i n the fi el d 
of quantitati ve methodol ogy of soci al sci ences. 
 
 

Тема 9.3.6. КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ В СОЦИАЛНО- ДЕМОГРАФСКИТЕ 
ИЗСЛЕДВАНИЯ 
QUALI TATI VE METHODS I N SOCI AL SCIENCES 

Лектор:  

Доц. д-р Елица Димитрова 

assoc. prof. Dr. Elitsa Di mitrova 
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Тел.  0886 314 581 

E- mail: elitsa_kdi mi trova@yahoo.com 

Хорариум:  

30 учебни часа 

Анотация:  

Целта на курса е да запознае докторантите с основните стъпки при 
провеждането на емпирично социологическо изследване (ЕСИ). 
Основен акцент ще бъде поставен върху разработването на проект за 
ЕСИ, в който се прилагат качествени методи; инструментариум за 
качествени ЕСИ; избор на методика на събиране на данни; 
конструиране на извадки при качествени ЕСИ.  

Resume:  

The ai m of the course is to i ntroduce the mai n pri nci pl es of qualitati ve 
research methods i n soci al sci ences with an emphasis on i n-depth 
intervi ews, focus groups, parti ci pant observati on and content anal ysis. The 
focus is put on the devel opment of a research project for a qualitati ve 
study; preparati on of gui deli ne/ protocol for observati on; sampl e desi gn 
and methods of data coll ecti on i n the fi el d of qualitati ve methodol ogy of 
soci al sci ences. 
 
 

Тема 9.3.7. ТЕОРИИ ЗА РАСИТЕ, ЕТНИЧНОСТТА И НАЦИОНАЛИЗМА 
THEORI ES ON RACE, ETHNI CI TY AND NATI ONALI SM 

Лектор:  

Лектор: Проф. д-р Илона Томова 

Prof. Ilona Tomova, PhD 

Тел. 0876-52-66-96; 02-979-30-30 

E- mail: ilonai 2000@yahoo.com 

Хорариум:  

30 учебни часа 
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Анотация:  

Курсът е насочен към запознаване с основните теории, научни 
парадигми, изследователска методология и полета на изследване на 
расите, етничността и национализма като основни компоненти на 
индивидуалната и груповата идентичност на населението в епохата на 
модерността и пост- модерността, които притежават мощен потенциал 
за мобилизиране на огромни маси за политическо действие като 
политическа идеология, изградена около културна доктрина; като 
политическо движение за конструиране, укрепване и съхранение на 
териториални политически цялости (национална държава или културна 
автономия) и за извоюване на по-добри перспективи за социално-
икономическо развитие на отделните расови или етнически общности.  
Основни специалности, към които е насочен лекционния курс: за всички 
специалности от обществените науки.  

Annotati on: 

The course is ai med at getti ng acquai nted wi th basi c theori es and sci entifi c 
paradi gms, research methodol ogy and research fi el ds of race, ethni city and 
nati onalis m as essenti al components of indi vi dual and group i dentity of the 
popul ati on i n the age of modernity and post- modernity. Mai n focus is on 
the contemporary basi c theori es and paradi gms i n conceptualizati on of 
race, ethni city and nati onalis m today as a si gnifi cant part of group and 
personal i dentity and soci al stratification, but also on their potenti al to 
mobilize huge masses for political acti on as a political i deology built around 
cultural doctri ne; as a political move ment for the constructi on, 
strengtheni ng and preservati on of territori al political entiti es (state or 
nati onal cultural autonomy) and to wi n better prospects for soci o-economi c 
devel opment of different raci al or ethni c groups. 
Key speci alti es targeted by l ectures: for all disci pli nes of soci al sci ences. 
 
 

Тема 9.3.8. РАСА, ЕТНИЧНОСТ И СОЦИАЛНИ НЕРАВЕНСТВА. РОЛЯТА 
НА ЕТНИЧНОСТТА И РЕЛИГИЯТА ЗА 
СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ В " НАЦИОНАЛИЗИРА ЩИТЕ 
НАЦИОНАЛНИ ДЪР ЖАВИ"  
RACE, ETHNI CI TY AND SOCI AL I NEQUALI TI ES. ROLE OF ETHNI CI TY AND 
RELI GI ON FOR SOCI AL EXCLUSI ON I N THE ‘ NATI ONALI SI NG NATI ONAL 
STATES’  

Лектор:  

Лектор: Проф. д-р Илона Томова 



Prof.  I l ona Tomova,  PhD 

Тел. 0884 23 70 85; 02-979-30-30 

E- mail: ilonai 2000@yahoo.com 

Хорариум:  

30 учебни часа 

Анотация:  

Курсът стартира с концептуализация на етничността, нацията, расата, 
"национализиращата национална държава". Разглежда се ролята на 
расата, етничността и религията за социалното изключване. Анализира 
се влиянието на социалните политики върху социалното неравенство и 
социалното изключване на големите малцинствени общности и 
имигрантите в редица европейски държави и конкретно – в България. 
Специално внимание се отделя на ролята на образователната система, 
достъпа до пазара на труда, разликата във възнагражденията, достъпа 
до здравни и други социални услуги, както и на пространствената 
сегрегация на малцинствата за социалното им изключване.  
Основни специалности, към които е насочен лекционния курс: за всички 
специалности от обществените науки.  

Annotati on: 

The course is ai med at getti ng acquai nted wi th basi c theori es and sci entifi c 
paradi gms, research methodol ogy and research fi el ds of race, ethni city and 
nati onalis m as essenti al components of indi vi dual and group i dentity of the 
popul ati on i n the age of modernity and post- modernity. Mai n focus is on 
the contemporary basi c theori es and paradi gms i n conceptualizati on of 
race, ethni city and nati onalis m today as a si gnifi cant part of group and 
personal i dentity and soci al stratification, but also on their potenti al to 
mobilize huge masses for political acti on as a political i deology built around 
cultural doctri ne; as a political move ment for the constructi on, 
strengtheni ng and preservati on of territori al political entiti es (state or 
nati onal cultural autonomy) and to wi n better prospects for soci o-economi c 
devel opment of different raci al or ethni c groups. 
Key speci alti es targeted by l ectures: for all disci pli nes of soci al sci ences. 
 
 

Тема 9.3.9. ЕТНИЧЕСКО И КУЛТУРНО МНОГООБРАЗИЕ НА 
БАЛКАНИТЕ И В БЪЛГАРИЯ 

mailto:ilonai2000@yahoo.com


ETHNI C AND CULTURAL VARI ETY I N THE BALKANS AND I N BULGARI A 

Лектор:  

Лектор: Проф. д-р Илона Томова 

Prof. Ilona Tomova, PhD 

Тел. 0884 23 70 85; 02-979-30-30 

E- mail: ilonai 2000@yahoo.com 

Хорариум:  

30 учебни часа 

Анотация:  

Целта на курса е запознаването на студентите с етническото, 
религиозното и езиковото мнгообразие на Балканите и конкретно в 
България като едно от богатствата на региона. Изследват се моделите 
за съвместно съжителство и търпимост, които са характерни за 
населението на този регион, както и ролята на културните различия за 
социалната стратификация, социалните неравенства, социалното 
изключване и конфликтите на Балканите и в България.  

Annotati on: 

Thi s course’ objective is to present the ethni c, reli gi ous and li nguisti c 
vari ety i n the Bal kans (and Bul gari a) as a speci al regi on’s wealth. The 
regi on’s specifi c models of ethni c and reli gi ous co-existence and tol erance 
are studi ed, but also the rol e of the cultural differences for the soci al 
stratificati on and inequaliti es, conflicts and soci al excl usion. The course 
incl udes 10 themes to be presented i n 30 teachi ng hours. 
 
 

Тема 9.3.10. ТЕОРЕТИКО- МЕТОДОЛОГИЧНИ ОСНОВИ НА 
ИСТОРИЧЕСКАТА ДЕМОГРАФИЯ 
THEORETI CAL AND METHODOLOGI CAL FOUNDATI ONS OF HI STORI CAL 
DEMOGRAPHY 

Лектори:  

Проф. дин Щ. Д. Щерионов, доц. д-р В. Мучинов 

mailto:ilonai2000@yahoo.com


Prof. Shtelian Shteri onov,  assoc.  assoc.  prof.  V.  Muchi nov,  PhD 

Тел. 0886 61 98 71; 0885 39 14 03; 02-979-30-30 

E- mail: shteri onov@yahoo.com 

E- mail: venci m_80@abv.bg 

Хорариум:  

60 часа (30 часа лекции и 30 часа упражнения)  

Анотация:  

Целта на курса е да се запознае аудиторията с общотеоретичните 
проблеми, свързани с развитието на историческата демография като 
научно-учебна дисциплина, с нейната изворова база, с методологията ? 
и пр. В курса са представени най-значимите съвременни концепции и 
школи в областта на историко-демографското познание и е разкрито 
нивото на неговото развитие в рамките на българската историческа 
наука. 

Annotati on: 

Thi s course’ objective is to present the mai n theoreti cal probl ems i n the 
devel opment of histori cal demography, its source base and methodol ogy. 
The course presents the most i mportant modern concepts and trends i n the 
hi stori cal and demographi c knowl edge. The l evel of its devel opment i n the 
Bul gari an histori cal sci ence is reveal ed. 
 
 

Тема 9.3.11. ДЕМОГРАФСКО РАЗВИТИЕ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ 
ПРЕЗ ВЪЗРАЖДАНЕТО 
DEMOGRAPHI C DEVELOPMENT OF THE BULGARI AN LANDS DURI NG THE 
REVI VAL 

Лектори:  

Проф. дин Щ. Д. Щерионов, доц. д-р В. Мучинов 

Prof. Shteli an Shteri onov, assoc. prof. V. Muchi nov, PhD 

Тел. 0886 61 98 71; 0885 39 14 03; 02-979-30-30 

E- mail: shteri onov@yahoo.com 

mailto:shterionov@yahoo.com
mailto:vencim_80@abv.bg
mailto:shterionov@yahoo.com


E- mai l :  venci m_80@abv. bg 

Хорариум:  

60 часа (30 часа лекции и 30 часа упражнения)  

Анотация:  

Целта на курса е да се направи детайлен анализ на демографското 
състояние на българските земи през Възраждането. Всяка отделна тема 
в курса се изгражда около ядрото на базисен за демографското 
развитие на изследваното население проблем, като представя най-общо 
и различните, асоциирани с него явления. В общата рамка подбраните 
теми дават възможност да се откроят специфичните за населението, 
обитаващо българските земи през Възраждането, посоки на 
демографско, а същевременно и на социално-политическо и културно-
историческо развитие. 

Annotati on: 

Thi s course’ objective is to anal yze i n details the demographi c situati on of 
the Bul gari an l ands duri ng the Nati onal Revi val. Each topi c di scusses basi c 
probl ems of the demographi c devel opment i n the Bul gari an l ands. The 
specifi c trends in the demographi c, soci o-political and cultural 
devel opment of the popul ati on are reveal ed. 
 
 

Тема 9.3.12. МИГРАЦИИТЕ В БЪЛГАРСКИТЕ ЗЕМИ ПРЕЗ 
ВЪЗРАЖДАНЕТО 
MI GRATI ONS I N THE BULGARI AN LANDS DURI NG THE REVI VAL 

Лектори:  

Проф. дин Щ. Д. Щерионов, доц. д-р В. Мучинов 

Prof. Shteli an Shteri onov, assoc. prof. V. Muchi nov, PhD 

Тел. 0886 61 98 71; 0885 39 14 03; 02-979-30-30 

E- mail: shteri onov@yahoo.com 

E- mail: venci m_80@abv.bg 

Анотация:  

mailto:vencim_80@abv.bg
mailto:shterionov@yahoo.com
mailto:vencim_80@abv.bg


В курса ще се проследят същността и основните тенденции на 
миграционните движения, осъществявани от населението, обитаващо 
българските земи през XVIII–XI X в.; факторите, които обуславят 
развитието на миграциите; тяхната пространствена насоченост; 
влиянието на миграционните политики, осъществявани в посоченото 
географско пространство и спрямо изследваното население и пр.  

Annotati on: 

Thi s course’ objecti ve is to expl ore the mai n trends of mi grati on 
move ments of the popul ati on i n the Bul gari an l ands i n the 18th – 19th 
centuri es; the mai n factors i n the devel opment of the migrati ons; their 
directi ons; the i mpact of mi grati on polici es, etc. 

  

 


