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РЕЗЮМЕТА НА ПУБЛИКАЦИИТЕ 

 

 

 

на преп. д-р Веселина Николаева Илиева 

за участие в обявения от Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ в ДВ, бр. 

97/10.12.2019 г. конкурс за заемане на академична длъжност доцент по област на висше образование  3. 

Социални, стопански и правни науки, професионално направление 3.4. Социални дейности 

(Социологически аспекти на социално-педагогическата дейност)  

 

I. ХАБИЛИТАЦИОНЕН ТРУД – МОНОГРАФИЯ  
 

1. Илиева, В., Общество и функциониране на човека в него, Шумен, Университетско издателство 

„Епископ Константин Преславски“, 2020, 203 с., ISBN 978-619-201-364-6.  

Резюме: Монография е теоретично изследване на социологическия портрет на обществото и 

функционирането на човека като личност в него. Още в самото начало, в Първа част се дефинира  

понятието „общество” и се разглежда неговата социологическа система в контекста на българската 

социологическа традиция. Анализът на понятието преминава през различните теории за обществото 

– социалдарвинистка, психологическа, марксистка, критическа, формалистичва, хуманистична и др. 

Дадени са определени знания за функционирането на различните типове общества, от 

социологическа гледна точка – ловци и събирачи, пасторални, градинарски, земеделски, феодални, 

индустриални и постиндустриални, като се подчертават техните значения за развитието на 

човешката цивилизация. Представени са най-популярните съвременни концепции за обществото, 

измежду които тези за Масовото общество, Информационното общество, Виртуалното общество, 

Мрежовото общество и др. 

Във Втора част се разглежда именно функционирането на човека в обществото като се разглежда 

човекът като сложна биосоциална система и се разглеждат основни процеси, свързани с него – 

адаптация, социализация и свързаните с тях   социална роля, социален статус, десоциализация, 

ресоциализация, асоциалност и др. Представени са знания за социалното познание  и социалното  

поведение на личността в обществото, без които тя не би могла да функционира в него. 

Представени са и генерационните отношения на хората в обществото. 

Монографията може да бъде в полза за хора, занимаващи се със социология, студенти обучаващи 

се в системата на социалните науки както и за читатели, чиито интереси са в тези области. 
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II. ПУБЛИКУВАНИ КНИГИ НА БАЗАТА НА ЗАЩИТЕН ДИСЕРТАЦИОНЕН ТРУД ЗА 

ПРИСЪЖДАНЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН „ДОКТОР“  
 

1. Илиева, В., Социална идентификация на децата бежанци в България, Шумен, Университетско 

издателство „Епископ Константин Преславски“, 2018, 150 с., ISBN 978-619-201-260-1. 

Резюме: Културното многообразие е това, което очертава съвременният облик на европейските 

общества. Европа съвместява различни етноси, религии, езици, традиции.  Социалните отношения 

следва да се основават на фундаментални ценности като: толерантност към различията; приемане 

на културното многообразие и значимостта на всяка традиционна култура. Това предполага 

преодоляване на стереотипното мислене, свързано с изградените представи за „другия“ и 

отношението към него. Бежанците са eдна от социалните групи, определяна като „другите” в 

обществото, а сред тях децата бежанци са най-уязвими. Реализирането на ефективна закрила на тези 

деца предполага успешната им социална  идентификация, с оглед приобщаването им към 

приемащите ги общества, каквото е и българското. 

Особено значимо за децата бежанци е участието им в дейности, свързани със запазване на тяхната 

социална идентичност, като се има предвид уникалната им същност на хора, носещи характерните 

особености на две, а в нередки случаи и на повече култури. Участието им в тези различни дейности 

осигуряват възможност за поддържане и съхраняване на тяхната социална идентичност. Всичко 

това допринася за ефективно осъществяване на закрила на децата бежанци, за защита на техните 

права, а следователно и за оптималното протичане на процеса на интеграция. 

Миграционните процеси днес са неизменен дял от процесите на глобализацията. Миграционните 

процеси са сложни като структура и като форма на проявление и  са детерминирани от редица 

фактори, оказващи силно въздействие върху посоките и мащабите на миграцията, а именно: 

социално-икономически, природни, психологически, етнически, политически и  религиозни. 

Факторите, които въздействат най-комплексно върху процеса на мигриране, са социално-

икономическите. Те отразяват специфичния облик на обществените явления и са свързани с 

определена регионална и държавна политика на различни страни в света.   

Върху децата бежанци, които са неделима част от бежанските потоци, оказват влияние различни 

фази от миграционните процеси.  Децата бежанци се намират под негативното влияние на процесите 

и явленията, свързани с втората фаза на миграционните процеси - придвижване от родната страна в 

посока към друга страна, което е свързано с преследване, бягство или престой в бежански лагер.  

Във връзка с третата фаза на миграционните процеси, свързана с пребиваването в приемащата 

страна, сред основните фактори, забавящи процеса на социална интеграция на децата бежанци, 

могат да бъдат посочени: проблеми в семейството, имащи различно естество и затруднение в 

процеса на приемане от страна на обществото на приемащата страна. Това може да доведе до 

възникване на редица проблеми, свързани с личностното развитие на децата, тяхното възпитание, 

възможности за възпитание, адаптиране и обучение в условията на приемащото общество.  

Сложен и продължителен е процесът на адаптиране на децата бежанци към  условията и 

изискванията на образователната система на приемащата страна. Като носители на своята културна 

и религиозна идентичност,   принадлежност и често след продължителен период на стрес, тези деца 

са изправени пред редица предизвикателства, свързани с тяхното включване в училищното 

обучение и социализацията им. 

Интеграцията на децата бежанци може да бъде осъществявана оптимално, ако обществените 

отношения се основават на принципите на интеркултурността, предполагащи като една от 
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основните ценности толерантността и ако се гарантира запазването на социалната им идентичност 

като неделима част от процеса на тяхното социално развитие, което протича паралелно с 

приобщаването им към нормите и традициите на приемащото общество. 

 

2. Илиева, В., Нормативен анализ на понятията „бежанец“, „дете бежанец“ и „бежанска вълна“, 

Университетско издателство „Епископ Константин Преславски“, Шумен, 2018, 143 с., ISBN 978-

619-201-261-8.  

Резюме: Военните конфликти в Близкия изток и Северна Африка през последните няколко години 

породиха огромна бежанска вълна, насочена към Стария континент. Европейският съюз се оказа 

изправен не само пред неочаквана миграционна криза, но и пред предизвикателствата, произтичащи 

от липсата на единна общоевропейска философия и политика за намиране на решение на проблема. 

Непридружените или разделени деца напускат държавите си на произход по различни причини. Те 

могат да бягат от преследване, въоръжен конфликт, експлоатация или бедност. Възможно е да са 

били изпратени от членовете на семейството си или самите те да са решили да напуснат държавата 

си, за да осигурят оцелява¬нето си, или за да получат образование или работа. Може да са били 

отделени от семействата си по време на бягство или да се опитват да се съберат с родителите си и 

или с други членове на семейството. Възможно е да са станали жертви на трафик. Често става дума 

за комбинация от няколко фактора. 

Независимо обаче от обстоятелствата и причините, поради които са в движение, всички 

непридружени или разделени деца се отличават с две основни характеристики. Първо, те са деца и 

трябва преди всичко да се третират като такива. Второ, като деца, които временно или постоянно са 

лишени от подкрепящата ги семейна среда, те имат право на специална закрила и помощ.  

Много от непридружените или разделени деца не се регистрират пред съответните органи, тъй като 

не могат или се страхуват да направят това или са били посъветвани от членове на семейството, 

свои връстници или каналджии да продължат към друга дестинация. Обезпокоите¬лен е фактът, че 

други деца не могат да се свържат с властите, тъй като са контролирани от трафикантите и са 

предназначени за сексуална, трудова или друг вид експлоатация. 

Относително високият брой непридружени или разделени деца, които пристигат или се движат в 

рамките на Европа, поставя съвсем реални предизвикателства пред държавите. Те се изразяват в 

натиск върху ресурсите за предоставяне на подходяща грижа и подкрепа на новопристигналите за 

издирване на семей¬ствата и определяне на най-добрия интерес на детето при намирането на трайно 

решение. Той е предизвика¬телство и за държавите, които се стремят да изпълняват ангажиментите 

си, произтичащи от Конвенцията за правата на детето и Хартата на ЕС за основните права и 

директивите и регламентите на ЕС. 

  
 

III. СТАТИИ И ДОКЛАДИ, ПУБЛИКУВАНИ В НЕРЕФЕРИРАНИ СПИСАНИЯ С НАУЧНО 

РЕЦЕНЗИРАНЕ ИЛИ ПУБЛИКУВАНИ В РЕДАКТИРАНИ КОЛЕКТИВНИ ТОМОВЕ  
 

1. Илиева, В., Социална промяна и историческа действителност, Годишник на Шуменския 

университет „Епископ Константин Преславски“, т. XXIIID, 35 години Педагогически факултет, 

Велико Търново, Издателство „Фабер“, 2019, с. 160-169, ISSN 1314-6769 

Резюме: В статята се разглежда същността на социалната промяна в обществото. Фокусира се върху 

параметрите на социалната промяна в България след1989 г. в светлината на  изменение на 

състоянието на социологическата система на обществото ни и на нейни елементи и страни в хода 
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на функционирането и развитието. Посочва се, че социологическите теории за социалната промяна 

се разделят главно на: теория за социалната еволюция и теория за социалната революция. Теориите 

за социалната еволюция определят социалната промяна като мирен преход от един стадий в 

развитието на обществото към по-сложен. Тези теории са представени в теориите на Анри Сен-

Симон, Огюст Конт, Хърбърт Спенсър, Емил Дюркем и др. В рамките на статията тези теории се 

анализират подробно.  Вниманието на читателя се насочва към това, че еволюционната социална 

промяна освен по фундаментален начин може да протече в подвидови реформи, модернизация, 

трансформация и кризиси. Вторият вид социални изменения са революционните. Представители на 

теорията за революционните изменения са Карл Маркс, Фридрих Енгелс, Емил Бернщайн, 

Владимир Илич Ленин и др. Представа е същността на техните концепции. В заключение следва да 

се отбележи следното: Съвременното българско общество преминава през социална промяна,  при 

която се осъществяват мащабни социални, икономически, политически, културни и технологични 

промени.  Но се наблюдава силната зависимост на социалната промяна от икономическото развитие, 

която се оказва съществена при изграждането на идентичността на всеки отделен човек, група или 

общност и за функционирането на обществените институции. 

 

2. Илиева, В., Социологически ракурс към половите различия при агресивността, Сборник научни 

трудове от пътуващ семинар Истанбул-Кушадасъ-Измир (30.04.2019 – 07.05.2019), Шуменски 

университет „Епископ Константин Преславски“, Педагогически факултет, Издателство „Фабер“, 

Велико Търново, 2019, с. 44-52, ISBN 978-619-00-0996-2 

Резюме: Противно на твърдението, че агресията е чисто психологическо явление, тази статия 

повдига въпроса, че тя е и социологическа. В рамките на общността хората си взаимодействат както 

положително, така и отрицателно, както и агресията. Агресивността има джендър измерение - има 

различия в проявлението й между жените и мъжете. Мъжете са склонни да бъдат по-агресивни от 

жените. Мъжете, за разлика от жените, са по-доминиращи и по-мощни. В много житейски ситуации, 

включително контрола на обществото, правоприлагането и дори междуличностните отношения, 

мъжете са по-агресивни от жените. В биологичен контекст може да се заключи, че мъжката и 

женската агресия зависи от мъжките полови хормони. От социологическа гледна точка, за да се 

преодолее агресията в обществото, трябва да се засили социалният контрол, като по този начин се 

гарантира социалният ред. 

 

3. Ilieva, V., Community and society. Specific communities., SocioBrains, Issue 53, January 2019, pp. 95-

99, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2019, 

(SJIF = 5.536) 

Резюме: В статията се посочва, че първият задълбочен анализ на понятието в социологическата 

литература прави Фердинанд Тьонис в неговия важен научен труд „Общност и общество“ (1887). 

За първи път той разграничава два вида съюзи: Общност - Gemeinschaft и Society - Gesellschaft. 

Общността е близкият, сплотен живот на малка група хора с нещо свързано, а обществото е 

публичност - голяма група от хора, по-големи от общността. Накратко се представят концепциите 

на други учени, занимавали се с темата общност – общество: Рене Кьониг, Ян Шчепански, Робърт 

Нисбет, ДимитърМихалчев, Чавдар Кюранов и др. Социалните общности имат три основни форми: 

социална категория, социална общност и социална съвкупност.  Но в тази статия в се разглежда 

само една конкретна общност, която играе роля в обществения живот – специфичната социална 

общност. Пради тази причина авторът се фокусира върху така наречените „тайни общности“ - тези 
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общности са повлияли на социално-икономическите и политическите процеси в човешката история, 

както положителни, така и отрицателни, в зависимост от оценката, дадена им от гледна точка на 

техния момент на ориентиране към историческата епоха, в която са били оценени и анализирани. В 

този контекст се показва историческото значение на тайните общества катоТампилиери, 

Вилдерберги, Череп и кости и др.  

 

4. Ilieva, V., Content analysis and forecasting of social services, SocioBrains, Issue 54, February 2019, pp. 

104-109, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 

2019, (SJIF = 5.985)  

Резюме: Методът „Контент Анализ“ /или Анализ на съдържанието/ възниква в началото на XX в., 

Когато Харолд Ласуел започва проучване на пропагандни текстове от времето на Първата световна 

война. Основната му цел е да определи какво следва да се постави в светлината на прожекторите, за 

да се постигне определен ефект върху публиката.  В статията се описва провеждането на Контент 

Анализ  със студентите по Социална педагогика беше направен анализ на съдържанието, за да се 

проучи степента, в която въпросът за  бъдещето на социалната работа стои в дневния ред на медиите 

и обществото. Проучени са национални ежедневници като "24 часа", "Труд", "Монитор", 

"Телеграф", "Сега", „Република“, за месец ноември 2018 г. Общите изводи, направени от 

проведения анализ на за социалните услуги в обозримото бъдеще на България през следващите 10-

15 години, са насочени към: 1.социални услуги за деца - закриване на детски заведения и 

разширяване на приемната грижа; 2.подобряване на социалните услуги в резултат на развитието на 

информацията и нанотехнологиите; 3. ограничаване на социалните услуги за ромите чрез ефективни 

държавни мерки; 4. разширяване на обема на социалните услуги, насочени към възрастните хора от 

застаряващата българска нация. 

 

5. Ilieva, V., Modernization, Social Hybridization, Social Convergence as Forms of Social Change, 

SocioBrains, Issue 52, December 2018, pp. 187-191, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, 

Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, (SJIF = 5.536) 

Резюме: Социалната промяна в обществата настъпва в двата му основни типа: еволюция и 

революция, но има и различни форми на модернизация, социална хибридизация и социална 

конвергенция. Те до голяма степен насочват различните общества към прогрес, политическо, 

икономическо и културно развитие. Тази статия е посветена на анализа на тези три форми. 

Модернизацията се определя като процес на обновление на остарелите обществени системи, 

формации и цивилизации в духа но съвременните потребности. Като пример за модернизация може 

да послужи прехода на човечеството от аграрно към индустриално общество. Социалната 

хибридизация е формулирана като кръстосване на институти, подсистеми, от различни типове 

общества или цели общества като цяло. А социален хетерозис (ускоряване на растежа, увеличаване 

на размерите, повишаване на жизнеспособността и продуктивността)  е резултат от социалната 

хибридизация и представлява придобиване на нови институти, подсистеми, сфери, които правят 

обществото по-устойчиво в по-сложните условия на съществуване. Отстоява се тезата, че в резултат 

на процесите на социална хибридизация и модернизация произтича процесът на социална 

конвергенция, т.е. сближаване на противоположни общества, например – марксовия капитализъм и 

пролетарски социализъм се конвергира в демократично общество от типа на буржоазния 

социализъм или демократичния капитализъм 
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6. Ilieva, V., Social Differences, Social Capital and Social Injuries, SocioBrains, Issue 50, October 2018, pp. 

52-58, ISSN 2367-5721 (online), www.sociobrains.com, Publ.: Veselina Nikolaeva Ilieva., Bulgaria, 2018, 

(SJIF = 5.536)  

Резюме: Проблемите, свързани с неравенствата са един от най-старите въпроси, занимаващи 

социолозите. Концепциите за неравенството се простират назад във времето чак до теорията на 

Платон за републиката и са развивани в последствие в социалните теории на Карл Маркс, Макс 

Вебер, Георг Зимел, Роберт Мъртън, Уолърстейн, Уилкинсън и Пикет и много други изследователи. 

В статията са поставени за разглеждане два основни методологически въпроса: Първият е свързан с 

въпросът кога може да се говори за социално неравенство; Вторият е непосредствено свързан с 

първия и се отнася до разликите и приликите между социалните различия и социалните неравенства. 

Социалното неравенство (social inequality) може да се дефинира като форма на социална 

диференциация, при която отделните индивиди, социални групи, слоеве, категории и/или класи се 

намират на различни нива на вертикалната социална йерархия и притежават неравни жизнени 

шансове и възможности за задоволяване на своите потребности. А понятието „социален капитал” 

най-общо се дефинира като предимство, създавано от положението на индивида в структурата на 

социалните отношения. Социалният капитал се изгражда благодарение на функционирането на 

такива механизми като социалните мрежи, общите норми и убеждения, взаимното доверие. 

Описанието на социалния капитал и неговите източници се прави на три равнища – микро-, мезо- и 

макроравнище на обществото. Последствията от социалните неравенства са,че всички страдат 

еднакво - насилието, престъпността, ниското образование, бедността, лошото здраве на населението 

и пр. вървят заедно с големите неравенства. Статията подробно анализира неравенствата и връзката 

им със социалния капитал. 
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