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Анотация: 

Целта на курса е да представи, изследва и анализира миграционните 
движения и техните последици за местата, изпращащи и приемащи мигранти. 
Макар че емпиричните примери са с фокус основно върху региона на 
Югоизточна Европа, записалите курса ще имат възможност да се запознаят с 
разнообразни случаи от други части на света – по време на самите лекционни 
занимания, но и чрез предложената на тяхното внимание селектирана 
литература и допълнителни материали. Това ще стимулира мисленето 
относно миграциите и съпътстващите ги процеси в сравнителен план.  

Курсът обобщава теориите за миграционните движения в 
интердиспицплинарен план. Той ще запознае обучаващите се с 
терминологията и методологията на проучване на мобилността на 
населението и миграционните движения в исторически и съвременен аспект. 
Ще бъдат проследени трудовите миграции от предмодерната епоха, в рамките 
на Османската и Австроунгарската империи, когато се изгражда т. нар. 
„култура на гурбета” и цели региони са обхванати от сезонна трудова 
мобилност, преимуществено на мъжкото население, както и женските 
трудови миграции в десетилетията на ранната модернизация. Акцент са и 
съвременните икономически и политически трансгранични миграции на 
балканското население. Ще бъдат представени причините за новите 
международни миграции, география на миграционните потоци, връзката 
между миграцията и процеса на социокултурна трансформация, новите 
видове на мобилност, като движенията с цел образование, брак, пенсиониране 
или в търсене на нови социални перспективи.  

Курсът ще представи също държавната и общоевропейската политиката 
спрямо мигрантите, движението на бежански потоци и тяхната интеграция в 
приемащото общество, както и отражението им върху стабилността и 
националната сигурност на отделните страни. Важен акцент е анализът на 
перспективите на миграционните изследвания с цел постигане на 
практически резултати от курса и подготовка на специалисти за изследване 
на миграциите. 
 
Annotation:  
The aim of the course is to present, research and analyze migration movements and 
their effects in the places sending and receiving migrants. Although ethnographic 
examples focus mainly on the region of Southeastern Europe, the PhD students will 



also have the opportunity to learn about various cases from other parts of the world 
– during the lectures, but also through the selected literature and supplementary 
materials presented to their attention by the lecturers. This will stimulates thinking 
about migration and accompanying processes in a comparative perspective. 
The course summarizes the theories of migration in an interdisciplinary way. The 
students will be introduced to the terminology and methodology of studying 
population mobility and migration movements in a historical and contemporary 
perspective. Labor migrations from the pre-modern era, when the so-called “Gurbet 
culture” set up, which was built within the Ottoman and Austro-Hungarian empires, 
will be outlined. Then, whole regions became sources of seasonal male labor 
mobility; female labor migrations in the decades of early modernization, which also 
will be discussed. The contemporary economic and political cross-border migration 
of the Balkan population, will be emphasized on as well. The reasons for new 
international migration, the geography of migration flows, the link between 
migration and the process of socio-cultural transformation, new types of mobility, 
such as movements for the purpose of education, marriage, retirement or in search 
of new social perspectives, will be presented. 
The course will present national and EU-wide policies on migrants, the movement 
of refugee flows and their integration into the host societies, as well as their impact 
on the stability and national security of individual countries. An important focus 
will be the analysis of the perspectives of migration studies in order to achieve 
practical results of the course and to prepare specialists in migration studies. 



Програма: 

1. Общ преглед на историята на изследванията на миграционните движения в 
социалните науки (интердисциплинарно въведение) – Петко Христов (2 ч.); 

2. Ключови термини в миграционните изследвания. Класификации на 
миграциите 1: социална и трудова мобилност; вътрешна и външна 
миграция; насилствена миграция; миграционна политика, размяна на 
население, бежански въпрос; историческа диаспора; положението in-
between в социален план – Петко Христов (2 ч.); 

3. Ключови термини в миграционните изследвания 2: миграционни движения, 
развитие и социална промяна; трансгранични миграции; 
транснационализъм, трансетатизъм, диаспора; социални мрежи, социални и 
културни отношения; глобализация, социална адаптация, интеграция – 
Ивайло Марков (2 ч.); 

4. Методология на миграционните проучвания (интердисциплинарен подход). 
Качествени и количествени методи на изследване. Виртуална етнология – 
Мила Маева (2 ч.); 

5. Основни миграционни теории и модели в социалните науки. Етнология/ 
антропология на миграциите – Ивайло Марков (2 ч.); 

6. Миграционни изследвания в България и на Балканите – Мила Маева (2 ч.);. 
7. Миграция и мобилност на Балканите. Трасхуманност и аграрни мобилни 

общности. Изграждане на „култура на гурбета” в рамките на Османската и 
Австроунгарската империя – Петко Христов (2 ч.); 

8. Трансгранични миграции на Балканите – традиционни образци и ранна 
модернизация – Петко Христов (2 ч.);. 

9. Съвременни миграционни процеси на Балканите – вътрешни и 
трансгранични миграции. Изграждане на балканските диаспори – Ивайло 
Марков (2 ч.);  

10. Миграционни политики в съвременоста. Миграционната политика на 
българската държава. Миграционни политики в ЕС. Миграционните 
политики на САЩ, Канада и Австралия – Мила Маева (2 ч.); 

11. Принудителни миграции. Държавни политики, теория и практика на 
хуманитарните операции. Бежанци и вътрешно разселени лица. Проблеми и 
социална интеграция – Мила Маева (2 ч.); 



12. Социални промени и културни трансформации в процеса на интеграция и 
адаптация в приемащите общества. Динамика на идентичностите в 
условията на трансгранична мобилност – Мила Маева (2 ч.); 

13. Транснационални и смесени семейства. Супер-разнообразие и хибридни 
култури  – Ивайло Марков (2 ч.); 

14. Миграция и развитие. Социални, икономически и културни ефекти от 
миграционните процеси в страните на произход. Парични и социални 
трансфери. Култура на миграцията. „Национализъм от разстояние” – 
Ивайло Марков (2 ч.);  

15. Миграциите и изследванията им – очаквания, перспективи и нови хоризонти 
– Петко Христов (2 ч.) 
 

Syllabus 

1. General overview of migration studies in the social sciences (interdisciplinary 
introduction) - Petko Hristov (2 hours); 

2. Key terms in migration studies 1: social mobility; internal and international 
migration; forced and labor migration; migration policy, population exchange, 
refugee issues; the social situation “in-between” - Petko Hristov (2 hours); 

3. Key terms in migration research 2: migratory movements, development and social 
change; cross-border migration; transnationalism, transetatism, diaspora; social 
networks, social and cultural relations; globalization, social adaptation, 
integration - Ivaylo Markov (2 hrs); 

4. Methodology of migration studies (interdisciplinary approach). Qualitative and 
quantitative research methods. Virtual ethnology - Mila Maeva (2 hrs); 

5. Basic migration theories and models in the social sciences. 
Ethnology/Anthropology of migrations - Ivaylo Markov (2 hrs); 

6. Migration studies in Bulgaria and the Balkans - Mila Maeva (2 hrs);. 
7. Migration and mobility in the Balkans. Transhumant and agrarian mobile 

communities. “Culture of gurbet” within the Ottoman and Austro-Hungarian 
Empire - Petko Hristov (2 hrs); 

8. Cross-border migration in the Balkans – traditional patterns and early 
modernization - Petko Hristov (2 hrs) ;. 

9. Contemporary migration processes in the Balkans – internal and cross-border 
migrations. Development of the Balkan Diasporas - Ivaylo Markov (2 hrs); 



10. Contemporary migration policies. The migration policy of the Bulgarian state. EU 
migration policies. US, Canada and Australia migration policies - Mila Maeva (2 
hrs); 

11. Forced migrations. State policies, theory and practice of humanitarian operations. 
Refugees and internally displaced persons. Challenges and social integration - 
Mila Maeva (2 hrs); 

12. Social changes and cultural transformations in the process of integration and 
adaptation in host societies. Identity dynamics and cross-border mobility - Mila 
Maeva (2 hrs); 

13. Transnational and mixed families. Super-diversity and hybrid cultures - Ivaylo 
Markov (2 hrs); 

14. Migration and development. Social, economic and cultural effects of migrations 
in the countries of origin. Economic and social remittances. Culture of migration. 
Long-distance nationalism - Ivaylo Markov (2 hrs); 
Migrations and their research – expectations, perspectives and new horizons - 
Petko Hristov (2 h) 
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Online resources 

International Organization for Migration: http://www.iom.int/  

Sussex Centre for Migration Research: 
http://www.sussex.ac.uk/migration/research/publications/workingpapers  

http://www.iom.int/
http://www.sussex.ac.uk/migration/research/publications/workingpapers


Willy Brandt Series of Working Papers - Malmö University: 
https://www.mah.se/english/research/Centers/Malmo-Institute-for-Studies-of-
Migration-Diversity-and-Welfare/Publications1/Willy-Brandt-Series-of-Working-
Papers/  

CReAM: Centre for Research and Analysis of Migration: http://www.cream-
migration.org/publicationsdiscussionpapers.php  

Migration Policy Institute: http://www.migrationpolicy.org/  

International Migration, Integration and Social Cohesion Publications: 
http://www.imiscoe.org/publications/library  

Forced Migrations Online: http://www.forcedmigration.org/  
The UN Refugee Agency: http://www.unhcr.org  
The UN Refugee Agency for Central Europe: www.unhcr-centraleurope.org 
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