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Формиране на оценката по дисциплината
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати)
Участие в тематични дискусии в часовете
Изпит - курсов проект
ПОДГОТОВКА, ПУБЛИЧНО ПРЕДСТАВЯНЕ И ЗАЩИТА НА ИНДИВИДУАЛЕН КУРСОВ
ПРОЕКТ

Основни изисквания към съдържанието и оформлението на курсовата работа:
1. Социологическа аргументация за избора на проблем, който е предмет на анализ на курсовата работа
и която е направена въз основа на съществуваща научната литература по темите на социология
на пола.
2. Очертаване на времевите граници на предмета на изследване.
3. Извеждане на основни термини и понятия използвани в текста; аргументация за използването на
конкретния понятиен апарат, който използва задължителната и допълнителната литература,
релевантна на изследвания проблем. Цитирането или представянето на определен автор да се
използва не самоцелно, а да има статус на доказателство; чуждите мисли да бъдат поставени в
кавички и ясно разграничено от собствените тези и твърдения. (Относно правилата за цитиране
да се използват посочените в сп. Социологически проблеми вътрешна задна корица).
4. Да бъдат ясно описани обекта/обектите, целите и задачите на курсовата работа.
5. Да бъде аргументирана употребата на конкретния метод/и за събиране и анализ на данни.
6. При използване на количествени данни да се избягва голото съобщаване на числа или проценти, а
анализът да се съсредоточи върху социологическата им интерпретация в парадигмалната рамка
на курса.
7. В заключението – кратко резюме на проведения анализ, което представя предмета, който е бил
анализиран, начина по който това е постигнато, данните, които са използвани с оглед
поставените цели и задачи; подчертават се основните изводи от анализа. Очертават евентуално
перспективите за по-нататъшни изследвания по дадения проблем, както и нови изследователски
въпроси които са били забелязани, (рефлексия върху смисъла на постигнатите резултати и
перспективите на изводите).
8. Използвана литература: Пълно цитиране на използваните литературни източници (книги и статии
от научни списания) при спазване на стандарта за цитиране, посочен в сп. Социологически
проблеми (вътрешна задна корица). Пълно цитиране на архивните материали и/или други
документни източници (публикувани мемоари, непубликувани лични и институционални архиви,
адреси на интернет страниции др.). Подреждане на библиографията в края на текста според
приетия стандарт (по азбучен ред първо на кирилица, а след това на латиница, вж. Списание
Социологически проблеми)
9. Приложения: Инструментариум на изследването (анкетна карта, гайд за интервю и пр. Не се
поставят пълните транскрибирани текстове на интервюта или попълнените анкетни карти, а само
копия на инструментариума, който е бил използван).

„Отличен“
„Много добър“
„Добър“
„Среден“

Критерии на оценяване
Изпълнени са всички изисквания към съдържанието на курсовата работа и са
защитени в нейното представяне.
Изпълнени са основните изисквания към съдържанието на курсовата работа и
са защитени в нейното представяне.
Изпълнени са само част от изискванията към съдържанието на курсовата
работа и са защитени в нейното представяне.
Голяма част от изискванията не са изпълнени и работата не притежава
съдържателна и аргументативна завършеност.

Анотация на учебната дисциплина:
Съдържанието на курса е структурирано в три части. Първата част прави теоретичен преглед на
темите за интимността и гражданството в контекста на късната модерност. Терминът „интимно
гражданство“ въведен от Кен Пламър през 2003, за да отговори на новопоявяващите се форми на
интимност, които търсят своето разпознаване и регулация в разнообразието от публичните сфери на
политиката, медиите, културата и пазара (Plummer, 2003). Интимното гражданство се появява като
алтернативно и на традиционните форми на гражданство: граждански, политически и социални права
(Marshall, 1950) и на придобилите вече публичен характер нови форми на гражданство в
мултикултуралисткия дебат: културни права (Kymlicka, 1995). В тази част на курса, ще бъдат
представени напреженията и аргументите на конкуриращите се форми на гражданство, техните

„културни войни“ и „морални конфликти“.
Втората част на курса се фокусира върху отделните теми, в които интимното гражданство се разгръща.
По-конкретно, ще бъдат разгледани „политиките на избора“ и свързаните с тях нови технологии на
интимността и тяхната публична регулация: 1) нехеторесексуални идентичности и технологии на пола
и сексуалността; 2) технологии на интимното съжителство и обвързаността; 3) технологии на
възпроизводството; 4) технологии на трансформация на тялото, инвестиране в еротичен хабитус и
пазар на еротичен капитал. Предложената интерпретация на темите на интимното гражданство ще
търси алтернативни на универсалистката парадигми, доколкото отчита обстоятелството, че всеки
избор е положен в структурни неравенства (Young, 1990), които го правят не/възможен. Нещо повече,
интерпретацията със сигурност винаги е във връзка с темата за социалната пресечност
(intersectionality), защото самото понятие „интимно гражданство“ съдържа в себе си пресечността на
частно и публично (Olesky, 2009).
Третата част на курса представя конкретни актуални политики на приемане/отхвърляне на интимното
гражданство (в неговите разнообразни проявления) в международен, европейски и национален
контекст, както и възможностите и ограниченията на политическата социология за техния научен
анализ и интерпретация.
Предварителни изисквания:
Няма
Очаквани резултати:
 Разбиране на теоретичните основания на понятието „интимно гражданство“ и аргументацията
на публичните дебати, свързани с регулацията на интимността;
 Формиране на социологически компетентности за интерпретация и анализ на отделните
проявления на „интимното гражданство“, свързани с темите за новите технологии на
обвързаността, репродуктивността, сексуалността и тялото.
Учебно съдържание
№

Тема:

1

5.

Конструиране и промяна на „новите интимности“. Традиционни и нови форми на
гражданство.
Културни войни и морални конфликти: конкуриращи се интимности. Политики
на равенство и политики на избора.
Понятието „интимно гражданство“. Новата плуралистична публична сфера и
проблемите на публичната регулация на интимността.
Глобализация и глокализация на интимността. Структурни неравенства,
социални пресечности и интимно гражданство.
Технологии и регулация на пола, сексуалността и сексуалния избор.

6.

Технологии и регулация на избора на алтернативни форми на семеен живот.

7.

Технологии и регулация на репродуктивния избор.

8.

Технологии и регулация на избора на трансформции на тялото.

9.

Национални политики към интимното гражданство в контекста на
политиките на ЕС.
Съвременни дебати и политики към интимното гражданство в международен
контекст.

2
3
4.

10.

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