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CIVISTI: метод 
 

1) Ще бъде разработена, тествана и документирана 
методологията на проекта и ще се проведе обучение на 
ангажираните в проекта изследователи: 

a. Ще се разработи и документира в ръководства 

транснационална методология, в която основни елементи 
ще са координираните национални процеси на 

консултиране с гражданите и процесът на набиране на 
експерти и заинтересовани лица от Европа. 

b. Ще се проведе обучение на ангажираните изследователи 
относно използваните методи. 

c. Ще се разработи уеб-базиран инструмент за координиране 
на информационното съдържание, който i) ще осигури общ 

информационен масив за гражданите; ii) ще служи като 
интерфейс за извършване на преводи между националните 

панели от граждани; iii) ще позволява сравнително 
представяне на отговорите на националните панели; iv) ще 

представи резултатите от анализите на експертите и 
заинтересованите лица; vi) ще осигури прозрачност на 

процеса. 

 

2) Гражданите от седемте страни - членки на ЕС, в които се 
реализира проекта, ще предложат теми от интерес за 
европейската наука и технологии в бъдещето: 

a. Ще се изготви каталог с въпроси към гражданските панели. 
Въпросите ще подскажат на участниците в панелите различни 

перспективи на бъдещето, които могат да доведат до 
идентифицирането на нови научни и технологични 

потребностил 
b. Ще се издаде информационен материал за участниците в 

панелите, който ще осигури богата информация по въпросите, 
включени в каталога. Информационният материал ще съдържа 

сведения за различните гледни точки относно 
предизвикателствата и визиите за Европа, които могат да 

окажат въздействие върху науката и технологиите в бъдеще. 

Той ще се основава на съществуващите анализи, като 
например анализи на възможностите и потребностите, 

интервюта с европейски наблюдатели на тенденциите на 
развитие в нашите общества и др. 

c. Допитвания до гражданите ще се проведат във всички 
държави – участнички в проекта. Участниците в панелите ще 

бъдат съответно канени и избирани на основата на 
демографска информация, така че да се състави смесен панел 
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от 20 до 40 души във всяка държава. Процесът ще включва 

презентации от експерти, обсъждане на информационния 
материал, прилагане на метода на мозъчната атака и вземане 

на решения по теми от значение за Европа, както и 
ранжиране на отделните теми и определяне на приоритети. 

Така ще се достигне до серия от отговори на въпросите, 
формулирани по т. 2(а). Резултатите ще се разпространят 

сред панелите чрез Инструмента за координиране на 
информационното съдържание. 

d. Ще се направи сравнителен анализ на резултатите от 

дискусиите в националните панели, и той ще се представи в 
Инструмента за координиране на информационното 

съдържание. 

 

3) Оценка и консолидиране на отговорите на гражданите с 
цел на извеждане на задачите и проблемите за бъдещата 
наука и технологии, както и на алтернативи за научната 
политика: 

a. Ще се разработи аналитичен модел за идентифициране и 
характеризиране на възникващите от отговорите на 

гражданските панели изследователски теми. Този 
инструмент ще се основава на съществуващите теории и 

инструменти, като анализ на въздействията, теория на 
иновациите, форсайт и „сканиране на хоризонта” (horizon 

scanning). 

b. Темите ще се идентифицират, формулират и 
характеризират чрез процес, в който са ангажирани 

заинтересованите страни и експерти. При този процес 
темите, очертани при консултациите с гражданите , ще 

бъдат разписани във въпроси, свързани с европейската 
наука и технологии в бъдещето. Синтезът на този процес 

ще бъде представен на гражданите чрез Инструмента за 
координиране на информационното съдържание. 

c. Ще се вземат окончателни решения относно приоритетите, 
включително гарантиране на качеството и автентичността 

от страна на гражданите. Това ще бъде постигнато в 
заключителния кръг на консултации с гражданите, който 

ще се проведе със същите панели от граждани, участвали в 
първия кръг. Резултатите ще се регистрират в Инструмента 

за координиране на информационното съдържание 

Ще се проведе сравнителен анализ на националните 
приоритети, който ще бъде представен в Инструмента за 

координиране на информационното 
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4) Изследователската стратегия ще се подкрепя чрез 
a. Работата на научен консултативен панел от специалисти в 

областта на форсайт и перспективните изследвания, който ще 

действа през целия срок на проекта. Панелът ще прави 
оценка на процеса и резултатите и ще удостовери качеството 

на метода, информационния материал, разработването на 
критериите и разкриването и характеризирането на 

възникващите задачи и проблеми от интерес за науката. 
b. Дейностите по разпространение ще осигурят прозрачността на 

проекта от гледна точка на методологията и резултатите. 

Важни целеви групи са службите на Европейската комисия; 
заинтересованите страни и участниците в европейските 

изследователски програми; научната общност; действащите и 
навлизащите практиканти в областта на дългосрочните 

наднационални форсайт практики. Разпространението на 
информацията ще се подкрепя от служители за връзка в 

отделните партньорски институции. 
c. По време на реализацията на проекта ще бъдат правени 

оценки, които ще осигурят обратна връзка към консорциума 
през срока на изпълнение на проекта и ще оценят качеството 

на метода след неговото изпълнение. 

 

 
 


