ТЕМА НА СЕМИНАРА И ПОДРОБНА ПРОГРАМА
Летен семинар/колоквиум
Преосмисляне на социалното пространство в пост-ковидния свят
Пандемията Covid-19 драстично промени взаимоотношенията в социалното пространство и
ускори използването и нуждите на информационните технологии. Този летен семинар има
за цел да обедини различни френски и български университети, за да обменят идеи и да
предоставят експертни перспективи за промените в ход, съсредоточени около концепцията
за социалното пространство.
Този семинар е широко отворен за икономическия свят, особено особено през
перспективата на европейския план за възстановяване в България, който има за цел да
трансформира коренно българската икономика, както и за нуждите на местните власти, с
особен акцент върху кметството на София
На всяка подтема е посветен по един ден, като подтемите са разпределение между
различните френски университети (като организация и модерация). Един ден е посветен на
колективна работа по реален казус, предложен от местните власти на град София и се
възлага на учени-изследователи от различни специалности.
Подтемите са:
• Транспорт: кризата covid-19, ускорител на трансформациите; Университет Париж 1
Пантеон Сорбона;
• Нова междуорганизационна динамика; Университет Париж 2 Пантеон-Асас;
Всеки от тематичните дни завършва с кръгла маса, обединяваща учени, компании и
представители на институциите.
Транспорт: кризата covid-19, ускорител на трансформациите
Covid-19 и произтичащият от това глобален локдаун дълбоко повлияха на връзките в
нашето общество и мобилността. Тази подтема си поставя за цел дискусия върху
изкривяването на географските мащаби, породено от ограниченията на мобилността на
пътниците на национално, местно и международно ниво. По-конкретно, става въпрос за
разбиране на начина, по който транспортът на пътници и стоки е трябвало да се
реорганизира през призмата на новите начини на живот, производство и потребление. Това
също е възможност за идентифициране на нови практики в транспортния сектор, които ще
насърчават устойчива и приобщаваща мобилност. Семинарът, обединяващ френските
колеги, които са партньори на СИФАМ и българските колеги, ще бъде момент да се направи
равносметка на възможностите и пречките пред развитието на тези практики, по-специално
в градски мащаб, като се изхожда от конкретния случай на град София. Семинарът ще бъде
място за представяне на най-новите изследвания, по-специално на докторантите. Това също
е възможност за тях да развият своята мрежа от контакти и да се изправят пред своите
въпроси и резултати от научни изследвания с международни колеги, политици и участници
в частния сектор.
Ключови думи: дигитализация на транспорта; инфраструктура и околна среда; умен град;
пътно развитие; екологично предизвикателство;
Нова междуорганизационна динамика

Падането на Берлинската стена през 1989 г. трансформира биполярния свят от миналото в
„село“, в което глобализацията, информационните технологии и ускоряването на
търговията със стоки и услуги постепенно променят представите за размера на нашата
планета за нашите организации ; бизнесът е както малък, така и глобален, пазарите са както
местни, така и глобални, а границите изглежда изчезват. Също така заплахите от местно
ниво стават глобални и настоящата криза на коронавируса, започнала между януари и март
2020 г., несъмнено промени в дълбочина междуорганизационната динамика на
глобализацията и всеки пазар, произтичащ от „края на историята“ през 1989 г. Тази подтема
има за цел да постави под въпрос новата междуорганизационна динамика, която се появява
в отговор на събитията, произтичащи от кризата covid-19, и която едновременно повдига
въпроса за управлението на мрежата, размера на мрежовите организации, тяхната
структура (публично / частно партньорство; частно / частно партньорство; тяхното естество
(управление на веригата за доставки; верига за доставки на публични действия) и доверието
между партньорите (блок вериги и др.).
Ключови думи: Динамика на организациите; Доверие ; Верига за доставка на публични
институции и дейности; Управление на веригата за доставки; Междуорганизационна
динамика; Блок вериги.
Практически казус, свързан с проблематика, представляваща интерес за Столична
община
Това проучване обединява учени-изследователи и докторанти в колективна и
мултидисциплинарна работа около информация, подадена от Столична община, и най-вече
концентрирани върху основни въпроси и проблематика на Столична община :
• Качество на въздуха
• Управление на трафика
• Управление на паркирането
• Интеграция и развитие на кварталите в неравностойно положение
• Градски туризъм и местна природа
• Промишлени предприятия
• И т.н.
МЯСТО, ДАТА И ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ :
На различни места: Софийски университет, Технически университет в София, Нов български
университет, СИФАМ
14-16 юли в София (България)
ОСНОВНИ УЧАСТНИЦИ :
Изброените участници предоставят теоретичния гръбнак на събитието. Програмата ще
бъде допълнена от доклади на чуждестранни и български изследователи (от български
университети или Института по икономически изследвания към БАН) след разпространение
на информация за семинара през май 2021 г.
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УЧАСТИЕ НА УЧЕНИ И ДОКТОРАНТИ
Всички докторанти участват активно в проучването за Столична община и колективно
отговарят за ежедневното списване на бюлетина. Те също са поканени да представят
доклад.
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