Програма на Националната конференция
„ИНТЕРНЕТ
ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИТЕ МЕТОДИ:
НАСТОЯЩЕ, КОГНИТИВЕН ПОТЕНЦИАЛ И ТЕХНОЛОГИЧНИ
ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА РАЗВИТИЕ“
19.05.2022 г.
Организатори на конференцията:
Институт по философия и социология-БАН и
Секция „Социологически науки“
при Съюза на учените в България“

10.00-10.30

Откриване на конференцията и приветствия
Приветствие от проф. дфн Веселин Петров,
Директор на Институт по философия и социология-БАН
Приветствие от чл. – кор. проф. дсн Атанас Атанасов

10.30-12.30 ч. Панел 1. Философски рефлексии върху
изследванията в Интернет среда
Модератор: Доц. д-р Валери Личев
10.40-11.00

Проф. дфн Веселин Петров (ИФС): Как появата на
Интернет влияе върху процеса на познание и поспециално върху образованието и обучението?

11.00-11.20

Доц. д-р Стоян Ставру (ИФС): Интернет на нещата:
„усилени“ вещи и „отслабени“ нрави

11.20-11.40

Доц. д-р Ивелина Иванова (ИФС): Анализ на големи данни
в контекста на новите социални движения

11.40-12.30 Обща дискусия върху презентациите от панела
12.30-13-30

Почивка за обяд
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13.30-15.00 ч. Панел 2. Предпоставки и възможности за
гарантиране на представителност при
Интернет изследванията
Модератор: Проф. дсн Емилия Ченгелова
13.30-13.50

Чл.-кор. проф. дсн Атанас Атанасов:
Формиране на извадки при Интернет изследвания

13.50-14.10

Проф. дсн Светлана Съйкова:
Малките извадки в социологическите изследвания

14.10-14.30

Доц. д-р Калоян Харалампиев (УНСС): Статистически
анализ на данни от непредставителни онлайн
изследвания

14.30-15.00 Обща дискусия върху презентациите от панела

15.00-15.10

Кафе пауза

15.10-19.30 ч. Панел 3. Изследователските методи в Интернет
среда: опит, потенциал, бъдеще
15.10-17.20 ч. Първа част на Панел 3. Количествените методи и
изследванията в Интернет среда
Модератор: Доц. д-р Добринка Костова
15.10-15.30

Проф. дсн Емилия Ченгелова (ИФС),
Гл. ас. д-р Александър Герганов (ИФС):
Интернет битие на количествените изследователски
методи: основни предизвикателства и решения

15.30-15.50

Доц. д-р Габриела Йорданова (ИФС), Проф. дсн Румяна
Стоилова (ИФС), Доц. д-р Петя Илиева-Тричкова (ИФС):
Винетният експеримент: когнитивен потенциал,
предизвикателства и възможности за приложение в
работодателско изследване

15.50-16.10

Доц. д-р Люба Спасова (ИФС: Планиране и реализиране на
онлайн изследване: разлики и методологически проблеми
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16.10-16.30

Гл. ас. д-р Светлана Александрова: Възможности на
онлайн терена: пример за рекрутиране на респонденти
във Facebook

16.30-16.50

Докторант Цецка Петрова Хаджигеоргиева (ИФС):
Интернет изследователските методи в социалния
процес на инспектирането на качеството на
образованието в България

16.50-17.20 Обща дискусия върху презентациите от панела

17.20-17.30

Кафе пауза

17.30-19.30

Втора част на Панел 3. Специфични
предизвикателства при изследванията в
Интернет среда

Модератор: Проф. дсн Мая Келиян
17.30-17.50

Доц. д-р Екатерина Тошева (УНСС), Доц. д-р Габриела
Йорданова (ИФС), Гл. ас. д-р Екатерина Маркова (ИФС):
Кой участва в он-лайн изследвания - възможности и
ограничения при претегляне на данни

17.50-18.10

Антоанета Гетова (СУ): Социологически и етически
аспекти на мониторинга на потребителското поведение
в Интернет

18.10-18.30

Ас. д-р Диана Петрова (ИФС): Предимствата на QRкодовете в процеса на анкетиране

18.30-18.50

Гл. ас. д-р Камелия Петкова (ИФС): Използване на
възможностите на глобалната мрежа за провеждане на
изследване с качествени методи за местните празници в
условията на пандемия от Ковид 19

18.50-19.30 Обща дискусия върху презентациите от панела
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