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Мероприятие 
Семинар на тема:  
СПОДЕЛИ ЗНАНИЕ ЗА ОСТАРЯВАНЕТО. ЗАПОЗНАВАНЕ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ 
ПРОУЧВАНИЯТА ПО ПРОЕКТА „ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ЗДРАВЕТО, СТАРЕЕНЕТО И 
ПЕНСИОНИРАНЕТО В ЕВРОПА“, с поканени лектори: 
Научен екип от Институт за изследване на обществата и знанието при БАН (ИИОЗ-БАН): 
гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ИИОЗ-БАН 
гл. ас. д-р Габриела Йорданова, ИИОЗ-БАН 
 
Дата на провеждане на семинара: 
19 март 2018г. (понеделник) 

Продължителност на семинара: 
14.00 – 16.00 часа 

Място на провеждане на семинара: 
ул. „Академик Георги Бончев”,  
блок 26 Б, ет. 2, Център за обучение – БАН (комплекс на БАН, 4-ти км) 
 
Присъстваща аудитория (освен екипа на Център за обучение и лекторите) 
Докторанти и млади учени от БАН – 3 лица, посочили информация за контакт в предоставен 
на място списък 
 
Форма за обратна връзка 
Списък с информация за контакт с присъстващите – име, институт, имейл 
 
Информацията за провеждането на семинара беше разпространена предварително, 
посредством следните средства за комуникация: 
- информационен имейл до Научните секретари на ПНЗ при БАН 
- информационен имейл до докторантите и младите учени към ПНЗ при БАН (изпратен двукратно) 
- информационно съобщение на сайта на БАН, в раздел „Новини” 
- информационно съобщение във Фейсбук страницата на БАН 
- лични контакти 
 
Програма на събитието: 
14.00 – 14.15 Уводни думи  
14.15 – 14.45 SHARE – Изследване на здравето, остаряването и пенсионирането в Европа – 
същност, основни цели и обхват 
14.45 – 15.15 SHARE – България – жизнена история и житейска ситуация. Специфика на данните 
от 7-та вълна на проучването 
15.15 – 15.30 Използване на данните от SHARE за политики, основани на знанието. Примери от 
други държави. Възможности за използване на данните за научни публикации. 
15.30 – 16.00 Дискусия, заключителни думи 
 
Екатерина Маркова и Габриела Йорданова (ИИОЗ-БАН) представиха пред аудиторията 
изчерпателна и увлекателна презентация на резултатите от проекта „Изследване на здравето, 
остаряването и пенсионирането в Европа” (SHARE) и възможностите за тяхното приложение при 
създаването на политики и проучвания, основани на знанието. Лекторите подчертаха, че данните, 
събрани от SHARE, са безплатни и достъпни за изследователите, както и, че са много добре 
използвани в световната научна общност: около две публикации, основани на данни от SHARE се 



публикуват всяка седмица. Те покриват икономически, здравни и социални науки, теми от 
пенсионирането до активния живот на възрастните хора и грижи в края на живота. Предоставят се 
данни за жизнените истории на представителна извадка от хора на 50 и повече години, сравнима с 
всички държави от ЕС и „дъщерни” панелни изследвания. Презентаторите акцентираха върху 
факта, че изследвания, основани на данни от SHARE, се оценяват много високо от престижните 
научни издания и фактът, че България участва за първи път в този проект изостря още повече 
интереса на световната научна общност. 
 
Лекторите предоставих възможност на младите учени в аудиторията да тестват специализирана 
апаратура, използвана по време на проучването по проекта.      
 
Присъстващите учени от Института по невробиология – БАН и Института по молекулярна биология 
– БАН проявиха интерес към представеното изследване и ангажираност с проблемите, свързани 
със здравето, остаряването и пенсионирането. Семинарът предостави ценна възможност за 
създаване на нови интердисциплинарни контакти, вкл. споделяне на полезен опит.  
 
Екатерина Маркова и Габриела Йорданова предоставиха своята презентация за изпращане по 
имейл до присъстващите, както и линкове към страницата на проекта на български език: http://issk-
bas.org/share-survey-wave-7/ и английски език: http://www.share-project.org/.  
 
Координати за контакт с поканените лектори –  
гл. ас. д-р Екатерина Маркова, ИИОЗ-БАН: emarkova@bas.bg  
гл. ас. д-р Габриела Йорданова, ИИОЗ-БАН: yordanova@bas.bg  
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