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АКАДЕМИЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ 

„Новите предизвикателства пред заетостта и пазарите на труда: труд, пол, мобилност” 
София, УНСС, Студентски град, Малка конферентна зала, партер 

 
21 октомври 2010 г. (четвъртък) 

 
10:00 – 10:30 Откриване – проф. д.и.н. Стати Статев, първи заместник-ректор на УНСС 

• Представяне на работата на конференцията – Катя Владимирова, УНСС, и Татяна Кметова, ЦИПЖ 
10:30 – 12:00 Секция 1: „Разделението на труда по пол: постижения и нови предизвикателства”
Модератор: Татяна Кметова 
• Равнопоставеност на половете в труда: състояние, политики и предизвикателства – Катя Владимирова, 
УНСС 
• Теории и практики на "care" в сравнителен план: Бразилия, Франция, Япония – Елена Ирата, директор 
изследвания, GTM-CNRS, Париж 
• Представяне на книгата „Трансформациите в труда. Социална сигурност и социален диалог” – Катя 
Владимирова, координатор на публикацията 
Дискусии 

12:00 – 12:45 Обедна почивка 
12:45 – 14:30 Секция 1: „Разделението на труда по пол: постижения и нови предизвикателства” 
(продължение) 
Модератор: Мариана Драганова 
• Съвместяването на платен и неплатен труд в семейството. Европейско сравнение – Румяна Стоилова, 
Институт за изследване на обществата и знанието, БАН 

• Зелената енергия и индустриалните отношения: общи и джендър аспекти – Теодор Дечев, Съюз за 
стопанска инициатива 

• Българската жена в „полето” на труда – Йоана Павлова, СУ "Свети Климент Охридски" 

• Жените в митническата администрация (развитие и заетост в условията на обща митническа територия) 
– Венета Герасимова и Вяра Генова, СУ "Свети Климент Охридски" 

Дискусии 

14:30 – 14:45 Кафе пауза 
14:45 – 16:00 Секция 1: „Разделението на труда по пол: постижения и нови предизвикателства” 
(продължение) 
Модератор: Румяна Стоилова 
• Социално-осигурителни обезщетения и пенсии: джендър аспект – Зоя Славова, НОИ 

• Политиките за заетост на безработните от високите възрастови групи: джендър аспекти – Стоянка 
Черкезова, УНСС 
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• Социалните отношения и разделението на труда между половете: нова парадигма за едно общество, 
което се развива, но което възпроизвежда разликите между мъжете и жените – Даниел Кергоа, директор 
изследвания, GTM-CNRS, Париж 

• Състояние и тенденции в равнопоставеността на половете в държавната администрация на Р България 
– Таня Георгиева, УНСС 

• Полът като културно диференциращ фактор или Как полът влияе върху поведението на мъжете и жените 
на работното място –  Цветан Давидков, СУ "Свети Климент Охридски" 

Дискусии 

 

22 октомври 2010 г. (петък) 
10:00 – 11:30 Секция 2: „Пол и мобилност”
Модератор: Катя Владимирова 
• Трудовата миграция и принудителното движение на жените от Латинска Америка – Сара Мария Лара 
Флорес, Институт за социални изследвания при Националния автономен Университета на Мексико 
•  Участието на жените в неформалната икономика – последствия за джендър (не) равенството – Ана 
Лулева, Институт по етнология и фолклористика с етнографски музей, БАН 

• Жените в миграция – проблеми на идентичността – Румяна Желева, Мариана Драганова, Институт за 
изследване на обществата и знанието, БАН 

11:30 – 11:45 Кафе пауза 
11:45 – 12:30 Секция 2: „Пол и мобилност” (продължение) 
Модератор: Ана Лулева 
• Миграция и пол. Проблеми и перспективи на интеграционната политика на Германия – Петра 
Димитрова, Хумболт университет, Берлин 
• Проблеми на българките емигрантки, работещи в Гърция – Маргарита Никифорова 
• Представяне на книгата „Трудови миграции и териториална мобилност”, Сара Мария Флорес Лара, 
координатор на публикацията 
Дискусии 

12:45 – 13:30 Обедна почивка 
13:30 – 16:00 Дискусионен форум „Феминизмът – теории и парадигми” и закриване на конференцията
Модератор: Милена Кирова 
• Представяне на книгата “Критичен речник на феминизма” от авторите – Елена Ирата, GTM-CNRS, и от 
издателя на българското издание – Татяна Кметова, ЦИПЖ 

• Дебати и разработки в социалните науки през призмата на колекцията „Джендърът по света” на 
издателство „Ла Диспут” и в списанието „Ле Каийе дю джендър” – Даниел Кергоа, GTM-CNRS, Париж 

• Феминистичната литература на български език – Милена Кирова, СУ "Свети Климент Охридски" 

Дискусии 


