
Информация за финансиран на проект

Наименование на конкурса: 

„Петър Берон и НИЕ“

Основна научна област:

SOC (обществени и хуманитарни науки)

№ на договор:

КП-06-ДБ-8

Начална дата на проекта и срок на договора:

30.05.2022 год. за срок от 24 (двадесет и четири) месеца

Заглавие на проекта:

„Превеждайки“ правата на жените - изследване на Истанбулската конвенция
(Translating Women’s Rights – A Study of the Istanbul Convention)

Базова организация:

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , ЕИК  000 670 680, седалище и адрес на

управление: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15

Партньорски организации:

Няма

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

Проф. дпн Татяна Александрова Дронзина

Общ размер на договореното финансиране:

120,000 лв. (сто и двадесет хиляди лева)
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Резюме на проекта (до 1 стр. в рамките на полето по-долу):

Конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и 
домашното насилие (позната като Истанбулската конвенция) е първият европейски 
документ, който адресира в дълбочина насилието на полова основа. Конвенцията 
обхваща въпроси на наказателната система (наказание за насилие), повишаване 
общественото внимание към проблема (превенция на насилие) и предоставянето на 
социални грижи за жертвите (защита от насилие). Въпреки иновативния подход на 
Истанбулската конвенция към проблема с насилието към жени, няколко държави, 
включително България, отказват да я ратифицират. Посочената причина е „скрита цел“ 
зад Истанбулската конвенция, която застрашава моралните устои на страната. В рамките 
на този проект аз ще анализирам произхода на тези две противопоставящи се 
интерпретации (или „преводи“) на Истанбулската конвенция: от една страна, като най-
иновативната институция за защита на женските права, а от друга страна – като 
чуждестранно оръжие за социално инженерство.
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Членове на научния колектив

Организации/участници1 Бележка2

Базова организация: 

Софийски университет „Св. Климент Охридски“ , ЕИК 000 670 680, седалище
и адрес на управление: гр. София, бул. „Цар Освободител“ № 15

Ръководител на научния колектив

Проф. дпн Татяна Александрова Дронзина

Участници:

Д-р Лиана Георгиева Минкова
МУ

Партньорска организация:

-

Участници:

-

Партньорска организация:

-

Участници:

-

Партньорска организация:

-

Участници:

-

1 Отбележете академичната длъжност, научната степен, име и фамилия на всеки участник като включите и 
участниците, които са работили по проекта не през целия период за изпълнение на проекта
2 Отбележете дали участникът в колектива е млад учен (МУ), постдокторант (ПД), докторанти (ДО) или студенти 
(СТ), или учен от чужбина (УЧ).
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