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Учебна заетост
Аудиторна заетост

Форма
Лекции
Упражнения
Обща аудиторна заетост
Извънаудиторна
Самостоятелна работа в библиотека и с ресурси, представяне
заетост
на реферат
Разработване на теоретичен модел на самостоятелно
изследване
Провеждане на самостоятелно изследване
Презентация на курсова работа
Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ

№
1.
2.
3.
4.

Формиране на оценката по дисциплината
Представяне и обсъждане на реферати и доклади
Участие в дискусии в часовете
Представяне на теоретичен модел за самостоятелно изследване/курсова работа/
или изпит
Представяне на курсова работа/или изпит

Хорариум
30
30
60
15
15
25
5
90
150
2
3
5
% от
оценката
30%
30%
10%
30%

Анотация на учебната дисциплина:
Основната цел на курса е да въведе студентите в проблематиката на отклоняващото се поведение,
като последното е схванато не като иманентна същност на социалните практики, а като
конструирано от различни институции и политически дискурси, притежаващи специфична история

и контексти на разгръщане. Замисълът на курса е ориентиран около конструирането на отклонения в
три централни области: престъпност, лудост и сексуалност. През примерите на тези три области ще
се покаже генезисът на проблематиката днес и нейните политически залози. Ще бъдат критически
анализирани различни форми на отклоняващо се поведение, като хомосексуалността, младежката
престъпност, тероризма, проституцията, аборта, депресията и други.

За оценка „Отличен“

За оценка „Много добър“

За оценка „Добър“

За оценка „Среден“

Критерии на оценяване
Активно участие в тематичните дискусии; добро познаване на
проблемите на конструирането на отклоняващо се поведение и
критичния им прочит, много добро представяне на реферат.
При курсова работа: много добре изработен теоретичен модел на
самостоятелно изследване; много добър систематичен и аргументиран
анализ по избраната тема, демонстриращ познаване и разбиране на
съответните социални проблеми; коректно ползване и позоваване на
релевантна литература.
При изпит: много добре развита тема от конспекта и много добре
развит и обоснован казус.
Редовно, но неактивно участие в тематичните дискусии; добро
познаване на проблемите на конструирането на отклоняващо се
поведение; добро представяне на реферат.
При курсова работа: добре изработен теоретичен модел на
самостоятелно изследване; добър систематичен и аргументиран
анализ по избраната тема, демонстриращ познаване и разбиране на
съответните социални проблеми; коректно ползване и позоваване на
релевантна литература.
При изпит: добре развита тема от конспекта и добре развит и
обоснован казус.
Нередовно участие в тематичните дискусии; добро познаване на
проблемите на проблемите на конструирането на отклоняващо се
поведение; представяне на реферат.
При курсова работа: изработен теоретичен модел на самостоятелно
изследване; анализ по избраната тема, демонстриращ познаване на
съответните социални проблеми; коректно ползване и позоваване на
релевантна литература.
При изпит: развита тема от конспекта и относително обоснован
казус.
Нередовно участие в тематичните дискусии; откъслечно знание за
проблемите на проблемите на проблемите на конструирането на
отклоняващо се поведение.
При курсова работа: недобре изработен теоретичен модел на
самостоятелно изследване; проведен несистематичен анализ по
избраната тема, демонстриращ не добро познаване и разбиране на
съответните социални проблеми; коректно ползване и позоваване на
релевантна литература.
При изпит: несистематично развита тема от конспекта и
несистематично обоснован казус.

Предварителни изисквания:
няма
Очаквани резултати:
- Овладяване на знание относно историческия процес на констурирането на норми и отклонения;
- Увеличаване на чувствителността към проблемите на конструирането на норми и отклонения и
социалните последствия от тях;
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- Развитие на критически компетенции относно отновни топоси в политическия дискурс днес.
Учебно съдържание
№

Тема: Лекции

1

Въвеждаща лекция 1: Класически теории за нормата и отклонението: Емил
Дюркейм, Мери Дъглас, Бронислав Малиновски, Толкът Парсънс. Критика на
класическите теории за отклоняващото се поведение (Хауърд Бекер).
Упражнение: Хауърд Бекер – „Аутсайдерите“
Въвеждаща лекция 2: Политическо конструиране на отклоняващото се
поведение: норма, нормиране, нормализация (Мишел Фуко)
Упражнение: Мишел Фуко – Лекция от курса „Психиатричната власт“
(14.11.1973)
Престъпност. Лекция 1: Конструиране на престъпното поведение в ранната
модерност (18-19 век): Реформата в наказателното правосъдие и затвора
Упражнение: Мишел Фуко – „Надзор и наказание“
Престъпност. Лекция 2: Наказателното правосъдие: българският случай.
Режими на наказателното правосъдие: различие между извършено действие и
застрашаващо поведение; въвеждане на диференцирани наказания: рецидив,
младежка престъпност и др.
Упражнение: Мартин Канушев – „Престъпление и наказание в националната
държава“
Престъпност. Лекция 3: Новият наказателен разум и неолибералната
управляемост. Проблемът за новия политически радикализъм:
„ислямотероризмът“.
Упражнение: Лоик Вакан – „Затворите на нищетата“
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3

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Лудост. Лекция 1: История на лудостта, раждането на психиатрията и
душевната болест. Появата на анормалните.
Упражнение: Мишел Фуко – „Душевна болест и психология“; Мишел Фуко –
Лекция от книгата „Психиатричната власт“ (16.01.1974)
Лудост. Лекция 2: Модерна психиатрия, антипсихиатричното движение,
ролята на социалните науки.
Упражнение: Ървин Гофман – „Приютите“
Лудост. Лекция 3: Деинституционализацията на психиатрията и
неолибералното управление: от контрол на опасното поведение към
управляване на рисковото поведение; фармацевтичният обрат; разрояването на
психиатричните разстройства; появата на микроотклонения
Упражнение: Питър Конрад и Джоузеф Шнайдер – „Отклонение и
медикализация“
Сексуалност. Лекция 1: Генезис на отклоняващото се сексуално поведение.
Буржоазното семейство и раждането на сексуалните перверзии: онаниращото
дете, хомосексуалността, хистеричната жена.
Упражнение: Мишел Фуко - „Вкореняване на перверзиите“
Сексуалност. Лекция 2: Нация, пол и сексуалност: „нормалната“
репродуктивна сексуалност през поведението на жената. Конструирането на
западноевропейската женска сексуалност в опозиция с колониалните субекти.
Конструирането на жената като субект на национално възпроизводство в
България. Проституция, аборт и хистерия.
Упражнение: Стефан Консулов – „Грижата за утрешните граждани“
Сексуалност. Лекция 3: Хомосексуалността: появата на хомосексуалността в
наказателното правосъдие и медицинските дискурси. От морални наказания

Хорариу
м
4 ч.л. +
4 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч.упр.
4 ч. л. +
4 ч. упр.

2 ч. л. +
2 ч. упр.

2 ч. л. +
2 ч. упр.

4 ч. л. +
4 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.

2 ч. л. +
2 ч. упр.

2 ч. л. +
2 ч. упр.

2 ч. л. +
2 ч. упр.
2 ч. л. +
2 ч. упр.
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12.

към анормалност; от затвора към лудницата. Българският случай.
Упражнение: Дженифър Евънс – „Декриминиализация, прилъстяване и
„противоестествено“ желание“
Сексуалност. Лекция 4: Критика на демографските дискурси: проблематиката
на държавния расизъм, сексуалност, раждаемост, нормално репродуктивно
поведение.
Ина Димитрова – „Пренатална диагностика и биополитика“
Общо

2 ч. л. +
2 ч. упр.
30 ч. л. +
30 ч. упр.

Изпитът представлява представяне на резултати от самостоятелно социологическо
изследване или полагане на писмен изпит.
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