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МАКРОСОЦИАЛНИ ОБЩНОСТИ: ЕТНИЧЕСКА ОБЩНОСТ И МАЛЦИНСТВО
Преподавател: Проф. М. Грекова
Учебна заетост
Аудиторна заетост

Форма
Лекции
Семинарни упражнения
Обща аудиторна заетост
Курсов учебен проект
Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси
Обща извънаудиторна заетост
ОБЩА ЗАЕТОСТ
Кредити аудиторна заетост
Кредити извънаудиторна заетост
ОБЩО ЕКСТ
№
1.
2.
3.

Формиране на оценката по дисциплината
Участие в тематични дискусии в часовете
Анализ на документи
Изпит – представяне и защита на курсова работа

Хорариум
30
30
60
50
40
90
150
2
3
5
% от
оценката
20%
20%
60%

Критерии на оценяване
Крайната оценка се формира на база резултатите от: участие в тематични дискусии в часовете (20%),
анализ на документи (20%), представяне и защита на курсова работа (60%).
Активно участие в тематичните дискусии; добре проведен анализ на
документи, демонстриращ познаване и разбиране на съответните
социални проблеми и на дефицити в документите, призвани да задават
За оценка „Отличен“
рамката на тяхното решаване; добър избор на изследователски проблем
на курсовата работа, систематичен и аргументиран анализ, коректно
ползване и позоваване на релевантна литература.
Редовно, но неактивно участие в тематичните дискусии; добре проведен
анализ на документи, демонстриращ познаване и разбиране на
За оценка „Много добър“
съответните социални проблеми и на дефицити в документите,
призвани да задават рамката на тяхното решаване; добър избор на
изследователски проблем на курсовата работа, аргументиран анализ с

За оценка „Добър“

За оценка „Среден“

известни пропуски, коректно ползване и позоваване на релевантна
литература.
Нередовно участие в тематичните дискусии; повърхностен анализ на
документи; добър избор на изследователски проблем на курсовата
работа, непоследователен анализ, не добро познаване на литературата,
но коректно позоваване на използваните източници.
Нередовно участие в тематичните дискусии; неизпълнение на задачата
анализ на документи; добър избор на изследователски проблем на
курсовата работа, но неаналитично разработване, не добро познаване на
литературата, но коректно позоваване на използваните източници.

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът е продължение на задължителния курс Социология на социалните общности. Отправна точка е
проблематиката на конструирането на етнически общности и малцинства, на съществуването им като
социални реалности, на преживяването на идентифициращия се с етническа общност/малцинство
и/или на белязания като принадлежащ към етническа общност/малцинство. Теоретичните проблеми се
конкретизират през ситуацията на етническите малцинства в България и по-конкретно на ромското
малцинство както в исторически контекст, така и в годините на прехода. Обсъждат се резултати от
социологически изследвания, фокусирани върху различни проблеми на малцинствата/ромите и на
интеграционната политика.

Предварителни изисквания:
Успешно положен изпит по Социология на социалните общности
Очаквани резултати:
- усвоени и аналитичен опит по теоретичните проблеми на етническите общности и малцинства;
- овладени умения за анализ на национални и европейски документи относно права и интеграция на
малцинства;
- постигнато разбиране на ситуацията на етническите малцинства и по-конкретно на ромите в
България днес.
Учебно съдържание
№

Тема:

1.

4.

Въвеждаща лекция: Общността в съвременния свят. Микросоциални и
макросоциални отношения: акцент върху различието или върху подобието.
Етническа общност, етническо самосъзнание и етническа идентичност.
Етническата общност като въобразена и като локално ограничена.
Различни разбирания за малцинство и малцинствени проблеми. Възникването
на „национално малцинство“.
Етнически общности и етнически малцинства в България.

5.

Писмена работа – анализ на текст

6.

Обсъждане на писмените работи

7.

Конструиране на ромите като малцинство в годините на социалистическия
режим: сегрегационни и интеграционни/асимилационни политики.
Проблематизиране на публично валидния образ на ромите: ролята на медиите
за поддържане на негативните представи. Що е то „ромска култура”?

2.
3.

8.

Хорариум
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.
2

10.

Разбирания за интеграция на малцинствата и политики на интеграция.
Интеграция и асимилация. Интеграция на малцинства/роми и интеграция на
(българското) общество.
Писмена работа – анализ на документи

11.

Обсъждане на писмените работи

9.

12.
13.

Интеграционните политики и действия на българските институции: национални
и местни. Сътрудничеството между държавни институции и НПО.
Етнически общности/малцинства и национално общество: възможна ли е
интеграцията на (българското) общество, преодолявайки етническите
разграничения?

2 ч. л. +
2 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.

Конспект за изпит
Няма конспект, тъй като изпитът се състои в представяне и защита на курсовата работа по
самостоятелно избран и одобрен проблем/казус от тематичната област на курса!
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Допълнителна:
Допълнителната литература се предоставя в зависимост от избора на всеки студент на проблем/казус
за курсова работа.
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