
КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ” - СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”  

ИЗИСКВАНИЯ, ПРОЦЕДУРА И ТЕМАТИЧНА ПРОГРАМА ЗА УЧАСТИЕ  

В КАНДИДАТ-ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС: СОЦИОЛОГИЯ 

(СОЦИОЛОГИЯ НА КУЛТУРАТА И ИЗКУСТВОТО) 

 

Необходими документи:  

1. CV. То трябва да включва академично образование, професионален опит, 

чуждоезикови познания, детайли за предишен изследователски опит и научни 

публикации, ако има такива. 

2. Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс. С 

мотивационното писмо от около 2-3 стр. (няма фиксиран обем) кандидатът 

представя своите академични интереси и силни страни; намерение и цели при 

кандидатстването за докторантура в избраната област. 

3. Писмена научна работа на кандидата от максимум 45000 знака (25 стандартни 

страници от по 1800 знака): курсова работа, глава/част от дипломна работа или 

магистърска теза, научна публикация.  

Конкурсна процедура: 

Първа фаза (четири часа писмена разработка): Разработка на изследователски проект 

в рамките на някое от предложените по-долу тематични полета. Те са представени с 

анотирано съдържание и максимално обширно, така че кандидатът да има възможност 

да обвърже проекта си само с онези елементи от съдържанието на избраното от него 

тематично поле, в които са изследователските му интереси.  

Изследователски проект: насоки за разработка 

Опишете предлаганата изследователска тема възможно най-прецизно. Проектът трябва 

да съдържа отговор на следните въпроси: 

 Какъв е проблемът, който стои в основата на Вашия интерес към темата? 

 Кои са основните Ви изследователски въпроси? 

 Каква литература по темата познавате и какви са нейните ограничения? 

 Какви са главните хипотези на работата? 

 Каква методология смятате да приложите (аргументирайте избора си)? Обяснете 

как възнамерявате да проведете вашето изследване; от какъв тип информация 

(емпиричен материал) ще имате нужда; как възнамерявате да я съберете и 

анализирате? 

 Какви изследователски резултати целите да постигнете и какъв мислите, че ще 

бъде научния принос на дисертацията? 

 Втора фаза (устно представяне): Събеседване по представения проект и останалите 

писмени документи.  

 



Забележки:  

 При кандидатстване по два или повече обявени конкурса по социологическата 

докторска програма кандидатът подрежда обявените конкурсни области по реда 

на предпочитанията си. В такива случаи на конкурсния изпит кандидатът 

разработва само един проект в областта, посочена като първо предпочитание. 

 Разработеният изследователски проект служи само за изпитни цели. При 

зачисляване в докторантура, окончателната тема на дисертацията се определя след 

обсъждане с научния ръководител и се приема на катедрено заседания. Катедрата 

не гарантира, че изследователският проект, с който се кандидатства, ще прерасне в 

дисертационен проект. 

 

Оценяване: 

 До участие в събеседването се допускат само кандидати, получили на първа фаза 

оценка, не по-ниска от „много добър” (4.50).  

 Успешно издържали конкурса са кандидатите, получили средно аритметична 

оценка от писмения и устния изпит най-малко „много добър” (5.00) за докторанти 

по държавна поръчка и „много добър” (4.50) за докторанти срещу заплащане. 

 Оценките от конкурсните изпити се оформят с точност до 0,25. 

 При зачисляване в докторантура, окончателната тема на дисертацията се определя 

след обсъждане с научния ръководител и се приема на катедрено заседания. 

 

 

 

Теми за докторантски изпит по дисциплината 

Социология на културата 

 

1. Класически перспективи към изследване на религията. Религия и стопански 

живот (Макс Вебер); религията и фундаментите на обществото (Емил Дюркем); 

религия и идеология (Карл Маркс, Фридрих Енгелс). 

2. Съвременни перспективи към изследване на религията. Участието на вярващите 

в политическия живот (Юрген Хабермас). Състоянието на религиозното поле в 

съвременните общества (Пиер Бурдийо). Специфики на религиозния дискурс 

(Брюно Латур).  

3. Културните предпоставки на модерната политика (Част I). Противопоставянето 

между “култура” и “политика” в историята на Германия през ХIХ в. 

Историческите последици от върховенството на “културната нация” над 

“политическата нация” в Гемания през ХХ в. (Волф Лепенис). 

4. Културните предпостваки на модерната политика (Част II). Цивилизация и 

насилие. Историческите и културни причини за възникване на нацонал-

социализма. (Норберт Елиас). 



5. Културата, политика и икономика (Част I). Трансформация на ценностните 

предпоставки на европйските общества през XVI-XVIII в. Противопоставянето 

между страсти и интереси. (Албърт Хиршмън). 

6. Идеологически трансформации и културни особености на съвременния 

капитализъм. Новият дух на капитализма (Люк Болтански). Културата на новия 

капитализъм (Ричард Сенет).  

7. Култура и юридически ред. Ценностните основания на правото. Разбирания за 

справедливостта и юридически системи. Индивидуализъм и комунитаризъм в 

правото. (Ален Сюпио) 

8. Социология на изкуството (Част I). Правилата на изкуството. Социалните 

условия на възможност на революцията на езика на живописта. (Пиер Бурдийо) 

9. Социология на изкуството (Част II). Социални условия за развитие на изкуството 

и творческа реализация на гениалния артист. (Норберт Елиас) 

10.  Нациите и национализмът като културен проблем. Преходът от аграрно към 

индустриално общество (Ернст Гелнер). Преходът от вертикални към 

хоризонтални въобразени общности (Бенедикт Андерсън). Значението на 

нациите в съвременния свят (Крейг Калхун).  

11. Културата в постмодерна ситуация. Обществото на потреблението и 

преображенията на политическата икономия (Жан Бодрияр). Постмодерната 

етика (Зигмунт Бауман). Модерност, модернизъм, постмодерност (Жил 

Липоветски).  

12. Подходи при изучаване на културните феномени. Просвещенски рационализъм 

срещу постмодерен релативизъм (Ернст Гелнер). Анти-антирелативизмът на 

културната антропология (Клифърд Гийрц).  

13.  Раждането на модерната публичност: институции и структури на публичността. 

Литературна публичност и политическа публичност. (Юрген Хабермас). 

14.  Култура и форми на всекидневен живот. Позицията на чужденеца 

(Георг Зимел, Алфред Шютц, Зигмунт Бауман).  

15.  Как да разбираме масовата култура? (Теодор Адорно, Микел Дюфрен, Едгар 

Морен).  
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