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Авторска справка  
за приносния характер на трудовете 

 
на гл.ас. д-р Георги Бърдаров 

 
 Приносите в научните ми публикации и трудове могат да се 
разглеждат в два аспекта – теоретико-методологичен и практико-
приложен. Те са свързани с основните научни направления, в които работя 
– география на населението и селищата, геоурбанистика, етнo –  
религиозни конфликти.  
 По отношение на научната монография „Имиграция, конфликти и 
трансформация на идентичности в Европейския съюз”, в теоретико-
методологичен план най-важните приноси се отнасят до разработването 
на типологизация за анализ на етнo – религиозни конфликти, а също и на 
методология за тяхното разрешаване и превенция. 
 Сред теоретичните приноси е формулирането на алгоритъм за 
анализ на геодемографски региони в света, което е добра база и за 
създаването на демографски прогнози в кратко - и средносрочен план. 
Дава възможност за сравнителен анализ на геодемографските региони, 
като се изтъкват преди всичко факторите, които обуславят съвременната 
ситуация. Чрез този алгоритъм могат да бъдат проследени тенденциите и 
посоките на демографските процеси в света в контекста на условията, 
които ги пораждат. 
 В практикo – приложен аспект най-важните приноси се отнасят до 
изясняване абсурдността на етнo – религиозното противопоставяне между 
двете световни религии – исляма и християнството. В монографията са 
изведени общите елементи в съдържателен и историкo – културен план 
между двете религии, изяснява се техният общ базис и изповядвани 
ценности. Важен принос е представянето на протичащите в Европа 
демографски процеси в тяхната естественост и голямата заплаха пред 
бъдещето на континента, ако се тръгне по пътя на религиозната 
нетърпимост и конфронтация. Важен практикo – приложен принос е 
защитаването на позицията, че демографското и етническо бъдеще на 
Европа е в население от смесен – расов, религиозен и етнически тип и това 
не е заплаха, а възможност за изграждането на конкурентна вътрешно и 
конкурентноспособна в глобален аспект Европа. Също така принос е и 
прогнозата за трансформация на националните идентичности в ЕС, 
което имплицитно е заложено от глобализацията, премахнатите граници, 
застаряването на европейското население и имиграцията.  Сред приносите 
е и определянето на уникалния в исторически план демографски вакуум в 
континента, при който населението като бройка присъства, но липсва 
младият, активен и репродуктивен контингент. Всяка една демографска 
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прогноза и анализ на протичащите миграционни процеси трябва да тръгва 
от него. Принос са прогнозираните посоки и мащаби на имиграцията от 
Африка и Азия към Европа, с оглед на демографската криза в европейския 
континент и редуцирането на жизнено важни ресурси, като питейната вода 
в Африка и Азия, при непрекъснато увеличаващ се демографски натиск от 
акумулираното младо население там. 
 Съществен принос в областта на геоурбанистиката е анализирането 
на пространствените, архитектурните и урбанистични промени, които 
настъпват в Европа в резултат на непрекъснато увеличаващия се 
неевропейски контингент население, както и формулирането в този аспект 
на т. нар „имиграционна урбанистика”, която представлява културни и 
архитектурни елементи от други континенти, интрузирани в европейската 
градска жизнена среда. 
  
 В статията за бежанските вълни и породените от тях промени в 
селищната мрежа на Благоевградска област за периода 1912-1926 г., 
публикувана в Год. на СУ най-същественият принос е обособяването на 
три миграционни потока от Вардарска и Егейска Македония към 
България, както и количествените им измерения. Много ценен момент е 
представянето на почти всички селища, от които има изселвания към 
България. Чрез картографския метод нагледно е показано и как се 
разпределят мигрантите на територията на околиите в Югозападна 
България. Статистически са изяснени промените в етническия състав на 
населението, изселването на цели села с турско и гръцко население и 
презаселването им с бежанци от Егейска и Вардарска Македония. 
Съществен принос в този контекст е анализът на промените, които 
настъпват в демографски, етнически, религиозен, функционален и 
урбанистичен план на селищата, които са най-силно повлияни от 
миграционните вълни. 
 В статията за сравнителната демографска характеристика на общини 
Симитли и Кресна, както и в доклада от Конференцията във Велико 
Търново за Устойчиво регионално развитие – 2000 г., с аналогично 
заглавие за общините Сатовча и Хаджидимово, най-важните приноси са 
изясняването на етно – религиозните фактори за демографските 
различия. При съпоставянето им много ясно изпъква тази група фактори, 
както и отражението им върху репродуктивните и миграционни нагласи на 
населението и възрастовата му структура. В сравнителен план ценен 
принос е определянето на тенденциите на демографските процеси в 
съседни общини, със сходни природно – климатични условия и географско 
разположение, както и направените демографски прогнози. 
 В студията „За произхода и значението на имената на селищата от 
Благоевградска област” е направено едно от малкото съвременни пълни 
топографски изследвания на област в България. Проучени са различни 
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източници – топографски, краеведски, исторически и етнографски и е 
представена пълна картина на произхода и промените през отделните 
етапи на селищните имена от Благоевградско. Най-важният принос е в 
обобщаването на богат първичен материал и хронологичното му 
подреждане за нуждите на топонимията. Прибавени са и малко познати 
хипотези, събрани при теренните проучвания на автора. Това се отнася 
най-вече за селищните имена в поречието на Места и особено за общините 
Гоце Делчев, Гърмен и Сатовча. 
 В студията за европейските имиграционни „гета”, публикувана в 
Годишник на СУ, е представена една нова теза за имиграцията към Европа 
и реалните ползи и заплахи от нея. Новото е разглеждането на актуалния 
въпрос за имиграцията, от гледна точка на настъпващите урбанистични 
промени в континента. Ценен принос е направената връзка между 
създадената от имигрантите субкултура в европейските градове и 
архитектурните промени. В приносен аспект трябва да подчертаем и 
анализа на потенциалните конфликти в предградията на Париж, Лондон и 
Берлин, в някои от които вече над 50% от населението е с неевропейски 
произход. 
 Тази теза е доразвита и в следващата студия, публикувана в 
Годишника на СУ, която се отнася до трансформацията на идентичности в 
Европа и заплахите от конфликти по осите коренни - „нови” европейци и 
християни – мюсюлмани. Основният принос в нея е изясняването на 
въпроса, че всяка една конфронтация с имигрантите или 
мюсюлманите в Европа, прикрита под тезата за защита на 
европейските и общохристиянски ценности, представлява сериозна 
заплаха за стабилността и бъдещето на континента. От такъв конфликт 
всички в Европа ще загубят, а печеливши ще са трети страни, които се 
опитват да провокират конфронтация с определена икономическа и 
политическа изгода. Много важен принос на студията са анализираните 
посоки на миграция и разпределението на мигрантите вътре в ЕС, 
както и извеждането на тезата, че при един цивилизационен подход, с 
компромиси и от двете страни, мигрантите могат да се превърнат в много 
важен елемент от културното и икономическо възраждане на застаряващия 
континент. Към приносите можем да отнесем и заключението, че в 
предвид на демографските тенденции и безпрецедентното застаряване 
на европейските общества, без имигрантите в най-скоро време 
пенсионната възраст би трябвало да се покачи до над 70 години, за да 
се запазят сегашните нива на пенсиите. 
 С конфликт, макар и в друг регион, е свързана и статията 
публикувана в сп. „Геополитика”, бр.2, от 2012 г. Най-ценният принос в 
нея е анализирането на генезиса на конфликта, още от възникването върху 
тази територия на двата враждуващи етноса – евреи и араби. Също така и 
проследяването на развитието му през различните исторически епохи. 
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Особено ценен е изводът, че на практика това е един „неразрешим” 
конфликт, тъй като и двата народа имат абсолютно еднакви права да 
претендират, че Палестина е тяхна етническа територия. 
 Два от публикуваните доклади, представени на конференциите във 
Враца от 2001 г. и София 2009 г., също са свързани помежду си. Най-
важният принос в тях е възможността за съпоставка на демографските 
процеси между двете години и факторите за техните изменения. Те са 
свързани с етническата структура на населението в Благоевградска област 
и възпроизводството на българомохамеданите. Ценен принос е детайлното 
изследване на репродуктивните нагласи на българомохамеданите, 
съхраняването на патриархалния модел на семействата при тях и нагласата 
им за повече деца. Българомохамеданите са неотменна част от 
българския етнос и този анализ е много важен, когато говорим за 
демографската криза на българите и процентното им намаляване спрямо 
останалите етнически групи в страната. 
 Свързан с тези доклади е и докладът, изнесен през 2008 г. на 
Националния конгрес по Медицинска география, който е обстоен анализ 
на параметрите на демографската криза в България в последните 20 
години. Приносите в нея са преди всичко в теоретичен план при 
степенуването на най-важните фактори за кризата, а също така и в 
извеждането на пет демографски феномена на индустриалната епоха, 
които коренно променят репродуктивните нагласи на съвременните 
общества от развитите региони. 
 В публикувания на английски език доклад “Bulgarian External 
Migration during 1989-2001” е направен анализ на посоките на емиграция от 
България през този период, на миграционните нагласи на съвременните 
българи и най-вече на факторите, които определят тази огромна по мащаб 
емиграция. Най-важният принос в доклада е изясняването на причинно-
следствените връзки между настъпилите в България икономически и 
социални преобразувания след 1989 г. и мащабите и посоките на 
емиграция от страната. 
 Пряко свързани помежду си са и доклада от конференцията  
International Scientific Conference Dedicated to the International Earth Day, 
проведена през 2010 г. и студията, която е под печат в последния брой на 
Годишник на СУ. Първата е публикувана на английски език - „Conflicts 
related to climate changhe and water scarcity” и засяга конфликтите в Северна 
Африка и Западна Азия, породени от изменението  на климата и недостига 
на питейна вода, а втората в малко по-глобален план разглежда проблема с 
изхранването на нарастващото световно население в условията на все по 
остър недостиг на жизненоважни ресурси, като питейната вода. Най-
важните приноси в тях са в изследване на връзката между 
демографския бум в Северна Африка и Западна Азия, експлоатацията 
на ресурсите им от бившите метрополии и измененията на климата, в 
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резултат на активната стопанска дейност на човека. Много важен 
елемент от изследването е анализът на променената същност на 
конфликтите в света. Докато през XIX и XX в. бяхме свикнали да 
говорим за етно – религиозни конфликти, то през XXI в. все повече ще се 
увеличават водните конфликти. Те дори ще изместят и конфликтите за 
петрол и други енергийни източници, тъй като от първостепенно значение 
ще бъде самото физическо оцеляване на хората. Важен принос е и 
изследването на новото явление „климатични” мигранти, които се 
появиха в началото на XXI в. и засягат основно Европа, тъй като 
основният миграционен поток е от окръжаващите Европа територии към 
нея. В студията „Как да изхраним 9 млрд. души?” най-ценният принос е 
изводът, че Земята притежава ресурси да изхрани и много повече от 9 
млрд.д. Проблемът е в неравномерното разпределение на 
хранителните ресурси, нерационалното им използване и най-вече 
многото загуба на храна в различните звена от хранителната верига в 
развиващите се и развитите територии. 
 
 
19 юли, 2012г.      д-р Георги Бърдаров 
  


