ЛОКАЛНИ БЕДСТВИЯ И КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ:
КУЛТУРНИ СТРАТЕГИИ В ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА
ПРИРОДНИ, ТЕХНОЛОГИЧНИ И БИОЛОГИЧНИ
КАТАСТРОФИ
(проект ДН 20/5, 2017 г.)

ДАННИ ЗА ПРОЕКТА
• Финансираща организация: Фонд «Научни
изследвания»,
Конкурс
за
финансиране
на
фундаментални изследвания - 2017 г.;
• Базова организация: Институт за етнология и
фолклористика с Етнографски музей при БАН;
• Проектен период: 36 месеца; два етапа;
• Финансов ресурс за първи етап: 59 390 лв.; общо за
двата етапа 118 780 лв.;
• Екип: ръководител - доц. д-р Еля Цанева; членове: 5
доктори, от които 2 хабилитирани, 2 докторанти.

ИНОВАТИВНОСТ НА ПРОЕКТА
• Промените в качеството на живота на индивидите и
групите са индикатор за ефекта на бедствието; а
моделите за тяхното отреагиране във всекидневната
култура са същностна част от механизмите за
нормализиране
на живота.
�

• Тематичният фокус на проекта е върху:
А) Различни типове бедствия;
Б) Засегнатите локални общности;
В) Всекидневната им култура,

Всички те – изследвани според ефекта им върху
категорията „качество на живот“.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА
Научната цел на проекта е основополагане за българската
наука
на
иновативно
фундаментално
научно
поле
„Антропология на бедствията и катастрофите“, с което чрез
развитие на научното познание върху сюжета ще се внесе
принос към изследователската методология; ще се постигне
повишаване на научния капацитет и разширяване на
възможностите
за
професионална
квалификация
и
академично развитие за опитен и за млад научен състав.
Обществено-социалната цел е внасяне на аналитичен принос
към постигане на адекватна политика за прогнозиране и
превенция на бедствията, реагиране и ликвидиране на
последствията от тях и възстановяване качеството на живота на
локалните общности, включително чрез опита, идващ от
тяхната култура; а в бъдеще - постигане на конструктивен и
ефективен диалог между учените и управленските структури
централно и по места за повишаване ефективността на
работата им.

А) ИЗСЛЕДВАНИ БЕДСТВИЯ
Проектът изследва взаимната зависимост между
бедствие-локална
общност/всекидневна
културакачество на живот на основата на четири локални
бедствени събития от различен характер, сполетели
райони в България през периода 2011-2017 г.:
• Земетресението в г. Перник 2012 г. (природно
бедствие);
• Наводнението и свлачището в с. Аспарухово 2014 г.
(природно бедствие с участие на човешки фактор);
• Шапът в Странджа 2011 г. (биологична катастрофа);
• Експлозията в с. Хитрино 2016 г. (технологично
бедствие).

Б) ИЗСЛЕДВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ
• Изучава се комплексното качество на живота на индивидите
и групите в основните му насоки: физическо благосъстояние;
психологически аспекти на здравето; социално благосъстояние.
• Проблемно-тематичната рамка на категорията качество на
живот е възприета според европейските програми и
изследвания, които влагат антропологичен смисъл в нея;
• В методически ориентираните анализи на тези три
европейски институции качеството на живота се изучава,
като се събира информация за това как живеят хората и как
те възприемат и оценяват този си живот, или за тяхното
благосъстояние. Мисленето върху него и утвърждаването във
всекидневната култура на групите на дълготрайни културни
стереотипи на това благосъстояние и стратегии за
възстановяването
и поддържането
му, е изходна
изследователска позиция на проекта.

В) ИЗСЛЕДВАНИ ЛОКАЛНИ ОБЩНОСТИ И
КУЛТУРИ
В засегнатите дестинации вниманието е съсредоточено
върху население, което в социален и етнокултурен план
принадлежи към специфични традиционно или
съвременно обособени локални групи. Сред тях:
пенсионери; деца/ученици; инвалиди/болни; етнически
малцинствени
общности
(роми,
турци);
маргинализирани
общности
(безработни,
недееспособни), всички те – съотнесени към активното
работещо население.
В унисон със социално-антропологичния прочит на
проблема, за всяка от тези групи се откроява реакцията
на дисперсираните антропологични общности, като
семейство, родствена група, съседски колектив,
общоселищна общност.

ИЗВЪРШЕНО ПРЕЗ ПЪРВИЯ ЕТАП
А) В организационно отношение:

• Проведени организационни сбирки – 15;
• Обучителни и научни семинари – 12;
• Формирани теренни екипи – 2 (всеки от тях
покриващ по 2 теренни дестинации);
• Реализирани институционални връзки – с
Института за изследване на обществото и
знанието; Център за национална сигурност; БЧК
централен и по места; служби на Гражданска
отбрана
и
противопожарна
защита;
Университета Минцу, Пекин; НБУ-Департамент
по бедствия.

ИЗВЪРШЕНО ПРЕЗ ПЪРВИЯ ЕТАП
Б) Като предварителна и текуща научна подготовка
• Лекции: изнесени 7 бр. обучителни лекции от външни
гости /1 чужденец/ и членове на проекта, както и
научен инструктаж за работа; изработена и
докладвана концепция за терена;
• Информационни презентации върху теренната
работа: 10 бр. от членове на проекта и 1 от външен
гост;
• Издирване на научна литература и библиографски
коментар: 3 презентации от членове на проекта;
• Издирване на архивни, медийни и краеведчески
данни;
• Предварително регионално и местно проучване.

ИЗВЪРШЕНО ПРЕЗ ПЪРВИЯ ЕТАП
В) Осъществена теренна работа:

• Общо осъществени теренни командировки за четирите
дестинации – 179 теренни дни от 6-ма члена на екипа;
• Покрит е експедиционно целият терен, с изключение на
отделни селища от община Малко Търново в Странджа;
• Като предварителна извадка от свалените теренни записи
в Народописния архив на ИЕФЕМ досега са постъпили 258
с. материал от четирите дестинации (който е около 1/5 от
очаквания пълен материал);
• Видео- и аудиозаписите от терена се подготвят за
архивиране след окомплектуването им;
• Осъществени са контакти с общините и отговорни
служители по места; за тяхното привличане и логистична
помощ към проекта предстои да се извърши още работа.

ПЪРВИ ТЕРЕНЕН ЕКИП:
ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО В ПЕРНИШКО 2012 Г.
• Теренни дни – 34;
• Свален наративен материал от интервюта – 127 с.;
• Снимкови и видео-данни: документирани годишните
курбани
за
бедствието;
регистрирани
засегнати/разрушени/възстановени обекти и детайли
в г. Перник и г. Радомир, кв. Бела вода, с. Дивотино;
Мещица, Витановци, Ярджиловци;
• Попълнени и предадени за социологичен анализ 50
бр. анкети по темата.

• Снимки Стамен от Пернишко

ПЪРВИ ТЕРЕНЕН ЕКИП:
ШАПЪТ В СТРАНДЖА 2011 Г.
• Теренни дни – 51;
• Свален наративен материал от интервюта – 75 с.;
• Снимкови
и
видео-данни:
документирани
животновъдни стопанства, ферми, овчари, дребни и
средни собственици; снета местната преса по темата;
краеведческа литература от гр. Царево, гр. Средец,
Синеморец, Резово, Кости, Граматиково, Факия,
Момина църква, Голямо Буково;
• Попълнени и предадени за социологичен анализ 10
бр. анкети по темата.

• Снимки Стамен от Странджа

ВТОРИ ТЕРЕНЕН ЕКИП:
НАВОДНЕНИЕТО И СВЛАЧИЩЕТО В КВ.
АСПАРУХОВО, 2014 Г.
• Теренни дни – 57;
• Свален представителен наративен материал от интервюта
– 35 с.
• Снимкови
и
видео-данни:
документирани
разрушени/не/възстановени
инфраструктурни
обществени обекти, къщи, домакинства; места и обекти на
памет за бедствието; гробищният парк на квартала,
регистрация и заснемане на събирания, чествания и разл.
отбелязвания на годишнини; снета местната преса по
темата; краеведческа л-ра от кв. Аспарухово
• Попълнени и предадени за социологичен анализ 50 бр.
анкети по темата.

ВТОРИ ТЕРЕНЕН ЕКИП:
ЕКСПЛОЗИЯТА В ХИТРИНО 2016 Г.
• Теренни дни – 37;
• Свален представителен наративен материал от
интервюта – 34 с.;
• Снимкови
и
видео-данни:
документирани
разрушени/не/възстановени
инфраструктурни
обществени обекти, къщи, домакинства; места и
обекти на памет за бедствието, регистрация и
заснемане на събирания, чествания и разл.
отбелязвания на годишнини; снета местната преса по
темата; краеведческа л-ра от с. Хитрино;
• Попълнени и предадени за социологичен анализ 50
бр. анкети по темата.

• Снимки Стамен от Хитрино

ИЗВЪРШЕНО ПРЕЗ ПЪРВИЯ ЕТАП
Г) Съобщения и доклади на научни форуми
/конференции, кръгли маси, дискусии, срещи/

• Членове на екипа са участвали в научни форуми с 15
доклада по теми от проекта и проведените теренни
изследвания; от тези форуми 6 са международни; 5 са
национални и 4 са национални с международно
участие; 6 доклада са изнесени на английски език, 9 –
на български език.

ИЗВЪРШЕНО ПРЕЗ ПЪРВИЯ ЕТАП
Д) Научни публикации

• Осъществени публикации: 3 отпечатани плюс 2
онлайн; от тях 1 на английски език, 4 – на български
език;
• Очаквани публикации от научни форуми: 13 броя; от
тях 6 на английски, останалите – на български език.

ИЗВЪРШЕНО ПРЕЗ ПЪРВИЯ ЕТАП
Е) Популяризация на проекта
• Изготвен
и
поддържан
уеб-сайт
на
проекта:
http://blokbg.org/?fbclid=IwAR2zEqZCVyOsIPoTSI3qxvCdLpiiYLZ
Sx02HmZTPk7wDLvYbdLaF9T4b8HQ: няколко рубрики, където е
налице пълно представяне на работните срещи, терените, в
пълен текст са публикувани изнесените лекции, научните
участия и публикации на членовете на екипа;
• Изработена и поддържана Фейсбук страница и група на
проекта:
https://www.facebook.com/bedstviyaikachestvonazhivot/?modal=ad
min_todo_tour;
• Представяния на проекта пред медиите и на научни форуми:10
представяния пред Кръгли маси и конференции, интервюта,
печатни- и радио-предавания, 1 специализирано телевизионно
интервю пред Agro TV.

ИЗВЪРШЕНО ПРЕЗ ПЪРВИЯ ЕТАП
Ж) Полагане основана на научно-документални
масиви в Народописния, аудио- и фотоархиви на
ИЕФЕМ от:

• Теренни материали като основа на Дигитална архивна
сбирка: представителна част от 250 с.;
• Дигитализирани медийни материали от централната,
регионална и местни медии: представителна част от
ок. 100 бр. материали;
• Снимкова и видео-документация (предстои да бъде
дигитализирана): изборна предадена част от ок. 300
броя материали.

ПРОГНОЗИ ЗА НЯКОИ ОБОБЩЕНИ РЕЗУЛТАТИ
• Локалните бедствия имат комплексен характер: засягат в
различна степен (дълбочина, обхват и сила), но без
изключение, всички страни от живота и бита на
индивидите и групите по места;
• Общностите по места и региони предоставят на
бедствието ниши на уязвимост и риск, според
особеностите и историята на културата, стереотипите и
спецификите на живот и съжителство; тяхното откриване
и опознаване е условие за успешно прогнозиране на
рисковете и превенция на тежки последствия;
• Всекидневната култура в рефлексията й върху категорията
„качество на живот“, е гъвкавият и „ковък“ елемент на
реагиране на бедствието, който при успешен мениджмънт
на последствията може да съхрани/възстанови/повиши
качеството на живот на засегнатите групи.

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

