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I. Документи 

1. Мотивационно писмо. 

2. CV – образование, професионален, евентуално и изследователски опит. 

 

II. Изследователски проект 

От кандидатите се очаква да познават дебатите около глобализацията, 

възможностите и предизвикателствата, свързани с все по-лесната и мащабна 

мобилност в съвременния свят. Нека специално внимание бъде отделено на културната 

глобализация – пътуването на образи, идеи, стилове на живот, тяхното модифициране 

и адаптиране към местните условия. Да бъде предвиден анализ за ролята на 

дигиталните комуникации, които правят възможен мигновения контакт между всеки 

две точки на планетата, съответно поддържането на перманентна връзка между 

заминали и останали. 

Проектът следва да стъпи върху изследванията на ромските общности в 

България: тяхното икономическо и социално положение, трудовата миграция под 

формата на гурбет или емиграция след 1989-та година. Очаква се един от акцентите на 

проекта да бъдат традициите, видени както като реалност, така и като стереотип, 

създаван от предубедени политици и търсещи екзотика медии. Става дума за традиции 

в бита, родствените отношения, културата, вярванията и формите на социална 

организация. Проектът предполага сравнителен анализ на българското и европейско 

законодателства, призвани да предотвратяват дискриминацията на ромските общности, 

както и на техните резултати при преодоляване на обществените настроения и 

практики. 

В центъра на проекта следва да бъде планирано мащабно антропологическо 

изследване на няколко избрани от кандидата общности у нас, а по възможност на 

емигранти в Европа. Задачата е да се види по какъв начин се променят тези общности 

под влияние на чуждите културни практики – какво „донасят“ със себе си мигрантите в 

сферата на бита, взаимодействията между мъже и жени, възпитанието на децата, 

отношението към труда и образованието. Хипотезата, която изследването ще провери, 

е дали мигрантският опит е фактор за модернизирането на ромските общности и 

съответно – за интегрирането им в българското общество.  



Важен аспект на изследването да бъде промяната на отношенията към 

гражданството на ромите, преминали през мигрантски опит. Появява ли се едно ново 

съзнание за човешки права? Започват ли да се организират за защитата им? Променя 

ли се пасивното им отношение към политиката, започват ли да имат граждански 

искания към управляващите? 

Желателно е кандидатите да обмислят пътища за подобряване на политиката 

към ромите, така че бъдещият дисертационен труд да стане начало на дискусия за 

алтернативи. 

 

III. Устен изпит 

Представените писмено проекти се оценяват анонимно и онези, които са 

получили над „много добър” 4,50, биват поканени на устен изпит, в който журито 

задава въпроси по проекта, които целят изясняване на хипотезите, методите и терена, 

познаване на досегашните изследвания по темата, както и цялостната пригодност на 

кандидата за изследователска работа. 
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