
Информация за финансиран на проект по конкурс 2021 г. - България

– Франция по програма „Рила“

Наименование на конкурса:  

„КОНКУРС ЗА ПРОЕКТИ ПО ПРОГРАМИ ЗА ДВУСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО 2021 г. – 

БЪЛГАРИЯ – ФРАНЦИЯ ПО ПРОГРАМА „РИЛА“

Научна област/тематично направление, в което проектът кандидатства:

Хуманитарни науки; науки за земята

№ на договор:

КП-06-Рила/9 

Начална дата на проекта и срок на договора:

16.12.2021 г., 24 месеца

Заглавие на проекта:

Европейски „градове на водата“: сравнителни аспекти на регионалното развитие на
случаите на Виши, Франция и Велинград, България

Базова организация:

Институт по философия и социология – БАН

Ръководител на научния колектив (академична длъжност, научна степен, име):

гл. асистент д-р Миладина Монова

Партньорска организация от държавата партньор:

Смесена изследователска единица 5600 “Околна среда, град, общество” при Националния 

център за научни изследвания (UMR CNRS EVS) и Екол нормал в Лион (ENS de Lyon)

Ръководител на научния колектив от държавата партньор:

проф. д-р Еманюел Булино

Сума за изпълнение на проекта:

11 990,88 лв.
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Резюме на проекта:
   

Проектът има за цел да проучи социалните и културните употреби на водата като ресурс за

местно  развитие.  Сравнителното  интердисциплинарно  изследване,  обединяващо

антрополози и  географи,  се  фокусира  върху  два  случая.  Разглеждат  се  френският  град

Виши и българският Велинград, известни като „градове на водата“, като така вниманието

се  насочва  към  минералните  води  като  специфичен  ресурс.  В  контекста  на  глобални

промени  в  сферата  на  устойчивото  развитие  на  околната  среда  водите  представляват

ключова и многопластова тематика, която осветлява трансформациите на взаимовръзките

между общество и природна среда. От взаимодействията на различни нива произлизат

конфликти,  поставяйки  въпроса  за  неравенствата  в  достъпа  до  водата  и  начина  на

разпределение  на  благата  от  него.  Ще  се  анализират  три  взаимодопълващи  се

проблематики:  комодификация  (остоковяването  на  водата,  напр.  спа  туризъм  и

бутилиране),  патримониализация  (оценностяването  на  водата  и  свързаната  с  нея

архитектура като  наследство)  и  иновации (локални подходи към устойчивото развитие,

напр.  кръгова  икономика).  Програмата  за  мобилност  позволява  на  българските  и

френските изследователи да осъществят сравнителни теренни проучвания в двата града и

да  начертаят  посоки  за  бъдещи  изследвания  по  темата,  които  да  бъдат  проведени  в

рамките  на  по-мащабни  международни  научни  програми.  Важен  аспект  на  проекта  е

развитието на устойчиво партньорство, в което особено внимание се обръща на младите

учени – докторантка и постдокторант.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Институт по философия и социология – БАН

Ръководител на научния колектив

гл. асистент д-р Миладина Монова

Участници:

доц. д-р Меглена Златкова

гл. ас. д-р Иво Страхилов ПД

Партньорска организация от държавата партньор:

Смесена изследователска единица 5600 “Околна среда, град, общест-

во” при Националния център за научни изследвания (UMR CNRS EVS) и 

Екол нормал в Лион (ENS de Lyon)

Ръководител на научния колектив

проф. д-р Еманюел Булино

Участници:

гл. ас. д-р Оливие Живр

докт. Рафаел Сегон ДО

1 Отбележете академичната длъжност и научната степен на всеки участник
2 Отбележете дали участникът в колектива е учен (У), млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторант (ДО) или 
студент (СТ).
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