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Формиране на оценката по дисциплината
участие в дискусиите на семинарните занимания и лекциите и колоквиум в края
на семестъра
курсова разработка по обсъден на семинарните занимания проект за тема или –
втори вариант - писмен изпит, задължителен за онези, които не са допуснати до
изпитване чрез курсова разрабока, условието за допускане до която е оценка от
текущия контрол по-висока от добър 4.25
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Критерии на оценяване
Крайната оценка се формира на база на резултатите от: 1 2. курсова разработка по обсъден на
семинарните занимания проект за тема или – втори вариант - писмен изпит, задължителен за онези,
които не са допуснати до изпитване чрез курсова разрабока, условието за допускане до която е оценка
от текущия контрол по-висока от добър 4.25 (70%).
За оценка „Отличен”

Задълбочено познаване на текстовете и на смисловите връзки
между тях. Участие в обсъжданията по време на лекции и
семинарни упражнения на базата на познаване на

задължителните по съответната тема текстове, на техния
контекст, на допълнителна литература. Добър избор на
изследователски проблем на курсовата разработка – ясно
дефиниран предмет, задачи и методи; Оригинален и
аргументиран анализ. Получени не по-малко от 80 точки от
колоквиума в края на семестъра.
За оценка „Много добър”

За оценка „Добър”

За оценка „Среден”

Познаване на текстовете от задължителната литература и на
техните контексти. Участие в обсъжданията по време на лекции
и семинарни упражнения на базата на познаване на
задължителните по съответната тема текстове и на
допълнителна литература. Добър избор на изследователски
проблем на курсовата разработка – ясно дефиниран предмет,
задачи и методи; аргументиран анализ; Получени 70- 80 точки
от колоквиума в края на семестъра.
Нередовно участие в обсъжданията по време на лекции и
семинарни упражнения. Добро познаване на задължителните по
съответната тема текстове. Получени между 60-70 точки от
колоквиума.
Нередовно участие в обсъжданията по време на лекции и
семинарни упражнения. Схметачно и повърхностно – но без
груби грешки - познаване на проблематиката на курса и на
основни идеи в задължителните текстове. Получени под 60, но
над 50 точки от колоквиума.

Бел.: Участието в работата на семинарните упражнения и лекциите се констатира чрез текущи
писмени отговори на кратък въпрос от съдържанието на лекцията или на задължителния за
семинарната работа текст.

Анотация на учебната дисциплина:
Историческа социология на социализма е изследователски ориентиран курс, опит чрез въвеждане в
настоящите дебати за комунистическия „режим и общество” да се провокират студентите да
систематизират и приложат при анализа на една конкретна епоха знанията си за властта,
институциите, идеологията, неравенствата и др. Целта на курса е да запознае студентите с основни
изследователски подходи към социализма като специфичен проект и като всекидневна практика.
Изследователски залог на курса е да показва социализма през различни „случаи” /”case-ове”/ и микроподходи, както и да фокусира вниманието на студентите към конкретна работа с различни типове
архиви. От друга страна целта на курса е да проблематизира употребите на социализма/комунизма в
пост-социалистическа ситуация като представя различни типове „припомняне” на периода.
Предварителни изисквания:
Положени изпити от дисциплините, преподавани в първите три семестъра на обучението по
социология.
Очаквани резултати:
Овладяване на основни парадигми в изследването на социализма/комунизма
Овладяване на изследователски умения за работа с архиви
Овладяване на изследователски умения в полето на историческата социология
Учебно съдържание
№

Тема:
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Основни парадигми и теории в изследванията на „комунизма”.

2

От памет към канон. Двойният конфликт – конфликтът на спомените за
социализма и на научните изследвания. Памет, разказ, история, архив. Критика
на архивите.
Как си случва българският социализъм. 1948 година – символна еуфория,
символен терор. Дневникът на Георги Димитров и историята на социализма.
Идеологическите апарати на държавата. Кинопрегледите като институция.
Учебниците по история.
Биополитика и социалистическа власт. Генезис и трансфер на
биополитическите технологии. Основни обекти на социалистическата
биполитика: население, здраве, градско пространство.
Социалистическият субект. Методи за анализ на субективността:
идеологическа интерпелация, дискурсивни практики, техники на себе си.
Субективност, идентичност и игри на истина. Трикстерството при социализма.
Социалните науки при социализма. Идеологическият контрол и контролът на
политическата полиция /Държавна сигурност/.
Студената война на Изток и на Запад или как беше завладян космоса и
измислен дядо Мраз – целта на темата е да представи неочакваните ефекти от
Студената война, произвела специфични следствия от двете страни на
Желязната завеса. Темата проблематизира подходите, които виждат двата свята
като радикално разделени и се опитва да покаже как взаимното обглеждане от
една страна подпомага изграждането на социалната държава на Запад, а от
друга – конструирането на модерни практики на Изток.
Социалистическият начин на живот – идеологии и практики. Темата се опитва
да покаже от една страна идеологическото конструиране на «социалистически
начин на живот», а от друга – да покаже «малката правда» като форма на
бракониерство в смисъла на Серто на идеологическите конструкции в рамките
на всекидневните практики.
Социалистическата урбанизация и драмата на «местожителството». Темата има
за цел да представи конструирането на «социалистически град» през примера
на Димитровград, както и специфичното урбанизиране на «буржоазните»
градове. Разглежда от една страна ускоряването на процеса на урбанизация, а
от друга – «подусловните» практики на тази урбанизация през продължаването
на практиката на «местожителството».
Как Кока-кола прониква през Желязната завеса или какво е социалистическо
потребление. Целта на темата е да покаже измислянето на потреблението като
модерна практика, но и удържането му в определени рамки. Идеологията на
«трите ключа» и критиката на «еснафството».
Социалистическата култура – културата между ресурса на «всестранно
развитата личност» и «приличното» забавление. Целта на темата е да покаже
как се появява «масова» социалистическа култура, как фолклорът се превръща
във висока култура, как се поддържа специфична културна йерархия.
Комунистическото наследство: от разрушаването на Мавзолея до «В крак с
времето». Целта на темата е да покаже дебатите върху комунистическото
наследство, но и специфичното разбиране за това какво точно е това
наследство, разбиране, направило възможно инвестирането в «Стария
Пловдив», едновременно с премахването на паметниците на Ленин.
Детството при социализма и «Нашето детство» - употреби на социализма в
пост-комунистическата ситуация. Целта на темата е да покаже през конкретен
пример от една страна изследователските реконструкции на социализма и от
друга – употребите на паметта като ресурс за конструиране на общност или
критика на настоящето.
Спомените ни за комунизма на филм – «Сбогом Ленин», «Животът на другите»
и «Четири месеца, три седмици и два дни» като различни естетически (и
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политически) стратегии за конструиране на «спомени за социализма».
Конспект за изпит
Изпитът е публично представяне и защита на курсова работа по тема, избрана от студента.
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