
1 

 

Тематична област: Tрансформации в труда  

Тематичната област може да обхваща най-различни проблемни полета, насочени към 
анализ на съвременните трансформации в труда. Например1:  

• „Новите работни места“ и въпроси, свързани с развитието на трудовата 
сила: загуба на умения (deskilling), гъвкавост (flexibility/flexicurity), и 
трудова мобилност (пространствена, секторна, професионална). 

През последните двадесет години българската икономика е белязана от процеси, 
видими в сферата на труда чрез няколко основни феномена: създаване на под-
изпълнителски компании (outsourcing), работещи за глобални организации в сектора 
на услугите и/или на производството, постоянна или временна емиграция на работна 
ръка, нарастваща гъвкавост на заетостта, засилваща се, почти до степен на изчезване 
десиндикализация. През последната година пък, в условията на пандемия от COVID-
19 много домове започнаха да изпълняват едновременно функциите на жилищно и 
работно пространство, въвеждайки изяло опосредено от технологии общуване на 
работното място. Подобни трансформации най-често се интерпретират в публичната 
сфера като позитивни форми на иновации в сектора на заетостта, защото създават 
работни места (често във високотехнологични сектори), защото осигуряват труд за 
по-ниско и средно квалифициран персонал, защото осигуряват, понякога, почти 
единствената заетост в малките населени места (в случаите на под-изпълнителство в 
производството, но не само), защото позволяват по-добро съчетание между личен и 
професионален живот. Същевременно се пренебрегват проблеми, които генерират 
тези „нови работни места“, свързани с развитието на трудовата сила, изразяващи се 
например в: 

- загубата на умения (deskilling), монотонността и еднообразието в труда, дори в 
сектори, формално числящи се към технологично и иновационно интензивните, като 
този на ИКТ (например кол центрове и центрове за обработка на данни); 

- несигурността в заетостта (flexibility), изразяваща се във временни или не-
трудови договори на заетост, т.нар. мултитаскинг (multitasking), гъвкавост на 
работното време, гъвкавост на схемите за заплащане, прокарващи разграничението 
между заплата и бонус, което всъщност е разграничение между осигурителен доход 
и доход „получаван на ръка“, върху който не се начисляват осигуровки (бонусните 
схеми като допълващи договорената заплата, но невлизащи в осигурителния доход); 

- липсата на социално общуване на работното място и на възможността за 
формиране на колективни форми на представителство и защита. 

                                                           

1 Посочените примери не са изчерпателни, нито задължаващи. 
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- сегментиране на работните места от гледна точка на качеството на заетостта, 
условията на труд и мястото на организациите във веригата за доставки, а и не само. 

- изключеност в труда, т.е. невъзможност за идентификация с професия, с труд и/ 
или с организация. 

Във връзка с този тематичен фокус се насърчава разработването на дисертационни 
изследвания, анализиращи „новите форми на труд“ от гл.т. на различни социални 
последици, които носят за служителите и работниците, включително на 
перспективите за развитие и себе-осъществяване в и чрез труда и на възможностите 
за „омекотяване“ на инструменталната функция на труда чрез създаване на смисъл, 
призвание и признание. 

Насърчават се изследвания, анализиращи посочените по-нагоре или други свързани с тях 
проблеми върху примера на отделни компании или сектори, различни възрастови и 
професионални групи, национални, регионални, локални и секторни изследвания, както и 
такива фокусирани върху примера на една единствена компания.   

• Възникването на „нови“ професии в контекста на технологична промяна 
 
Насърчава се изследването на трансформации, свързани с появата на „нови“ 
професии, занятия и длъжности и въвеждане на технологична промяна в различни 
сектори на икономиката. Експанзията на ИКТ и на политическия и пазарен 
императив за иновации води след себе си заличаване на традиционни за фордистката 
епоха професии и свързаните с тях работни места, но и до появата на нови. Как се 
появяват и утвърждават новите професии? Кои са те? Как се конституират като 
колективни форми и индивидуални практики, преживяване, призвание, признание и 
идентичност? Как идентифицираме една професия като „нова“? Каква е връзката й 
с традиционните професии за изследвания сектор, които не изчезват, но също 
преживяват значими трансформации? Що е то професия и професионализация? Как 
се променят и оцеляват в условията на различни вълни на технологична и 
политическа промяна класически професии, имащи многовековна история като 
тези на архитекти и адвокати например (но не само)?  
Насърчава се разработването на докторантски проекти, посветени на проблема за 
„новите професии“ или за „трансформациите на класически професии“. Насърчават 
се както сравнителни, така и моно-професионални/ моно-секторни изследвания, 
които да адресират проблеми, свързани с трансформации в самите професии, но и в 
отношенията им с клиенти/ потребители, с държавата/ политиката и с обществото 
като цяло.   
 

• Труд и заетост в селските райони/ малките населени места 
 
 Предизвикателства, свързани с глобални заплахи (климатични промени, 
нарастваща необходимост от храни, екологични катастрофи, пандемии и др.) и с 
локални особености (деколективизация и пре-оземляване, обезлюдяване на 
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селските райони, застаряване на населението, свръх-окрупняване и концентрация на 
земеделска земя в ръцете на един собственик, изчезване на базови публични услуги 
като здравеопазване, образование и публичен транспорт и др.) придават нова 
динамика на селските райони от гледна точка на труда, заетостта и икономическото 
им развитие. В допълнение, общата селскостопанска политика на ЕС стимулира 
освен връщането към и развитието на традиционни земеделски дейности и 
създаването на иновации и „зелени работни места“. Селските райони вече не са зони 
само на традиционни практики, а и област, в която все повече се развива 
мултифункционално земеделие (multifunctional agriculture) (социални и 
туристически услуги, предоставяни ведно или без връзка със селскостопанска 
дейност). Съществуват и множество примери за завръщане към селските райони и 
създаване на нови форми на бизнес. В условията на COVID-19 пък голяма част от 
селските райони приютиха, напускащи градовете работещи хора, търсещи 
спокойствие и уединение. Кои и какви са хората които се ангажират с различни 
икономически дейности в селските райони? Как интерпретират труда си, как го 
организират, и как чрез него осигуряват устойчивост на дейността си? До каква 
степен политическите (policy) стимули влияят върху решението за живот и полагане 
на труд в селските райони? Промени ли COVID-19 животът и заетостта в селските 
райони?  
 
Насърчава се разработването на докторантски проекти и дисертации, които 
проблематизират трансформациите в труда, забелязващи се в селските райони, 
обхващащи малките населени места (до 30 000 жители) и връзката им с локални, 
европейски и глобални предизвикателства.  

При кандидатстването за докторантура, се спазва общата процедура на специалност 
Социология и изискванията за разработване на изследователски проект.  

Специфично за кандидат-докторантските проекти, попадаща в тематичната област 
„Трансформации в труда“ е, че те трябва да се впишат в предметната област на 
социология на труда и на професиите, и/ или на rural & agricultural studies, но не е 
задължително да се ограничава само до тях. Напротив, насърчава се търсене на 
връзки между различни социологически полета, но и между сродни и недотам 
научни области (интердисциплинарност). Насърчава се и развитието на собствено 
методологически въпроси, свързани с въвеждането на нови изследователски методи и 
практики (action research, participatory research) и комбинирането им с традиционни за 
социалните науки методи (качествени и количествени методи и комбинации между тях).  
Задължително е планирането и провеждането на емпирично изследване с първични и/ 
или вторични, структурирани и неструктурирани данни, извлечени от различни 
източници. Не се насърчават чисто теоретични проекти, базирани само на анализ на 
литературни източници. 
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