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Утвърдил: ………………….. 

    

    Декан 

Дата ............................. 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Философски 

Специалност: 

Ф Ф С 6 6 0 1 1 3 

Политическа социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

НОВИТЕ ФОРМИ НА ПОПУЛИЗЪМ 

Преподавател: Доц. д-р Боян Ивайлов Знеполски 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения - 

Обща аудиторна заетост 30 

Извънаудиторна 

заетост 

Доклад/Презентация 15 

Научно есе 15 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 15 

Обща извънаудиторна заетост 45 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 75 

Кредити аудиторна заетост 1 

Кредити извънаудиторна заетост 1,5 

ОБЩО ЕКСТ 2,5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и 

реферати) 
20% 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10% 

3.  Текуша самостоятелна работа /контролно 20% 

4.  Изпит 50% 

  
Крайната оценка от курса се формира в съотношение 50 % оценка от текущ контрол + 50 % оценка от 

изпита в края на курса. Оценката от текущ контрол се формира като средно аритметична от две 

писмени работи по време на семестъра  контролно с два компонента (въпрос върху изучавания 

материал; откъс от изучаван текст, който да бъде анализиран) и академично есе; крайният изпит 

съдържа четири компонента (два въпроса; два откъса от текстове, които да бъдат анализирани).  
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Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ 

Текущ контрол: 1) студентите трябва да отговорят на въпроса от контролното 

и да анализират откъса от текст, демонстрирайки ясна и убедителна 

аргументация, добра структурираност на анализа, основани върху сериозна 

подготовка по съответната темата от курса; 2) академичното есе трябва да 

съчетава находчивост при избора на гледната точка, добра структурираност 

на изложението, убедителност на тезите;  

Изпит в края на семестъра: студентите трябва да отговорят на двата въпроса; 

да анализират откъсите от текстовете, демонстрирайки ясна и убедителна 

аргументация, добра структурираност на анализа, основани върху сериозна 

подготовка по съответните теми от курса.  

За оценка „Много 

добър“ 

Текущ контрол: 1) студентите трябва да отговорят на въпроса от контролното 

и да анализират откъса от текст максимално аргументирано, демонстрирайки 

добра подготовка по съответната темата от курса; 2) академичното есе трябва 

да съчетава добра структурираност на изложението и убедителност на тезите;  

Изпит в края на семестъра: студентите трябва да отговорят на поне един от 

двата въпроса; да анализират откъсите от текстове максимално 

аргументирано, демонстрирайки добра подготовка по съответните теми от 

курса. 

За оценка „Добър“ 

Текущ контрол: 1) студентите трябва да отговорят поне частично на въпроса 

от контролното и да анализират откъса от текст, демонстрирайки добра 

подготовка по съответната темата от курса; 2) академичното есе трябва да 

съчетава умението да се конструира смислено изложение с познаването на 

основни теми и тези от изучавания курс;  

Изпит в края на семестъра: студентите трябва да отговорят на поне един от 

двата въпроса; да анализират поне един от откъсите от текстове максимално 

аргументирано, демонстрирайки добра подготовка по съответната темата от 

курса. 

За оценка „Среден“ 

Текущ контрол: 1) студентите трябва да отговорят на въпроса от контролното 

или да анализират откъса от текст сравнително аргументирано, 

демонстрирайки известна подготовка по съответната темата от курса; 2) 

академичното есе трябва да демонстрира известна степен на познаване на 

основните теми и тези на курса;  

Изпит в края на семестъра: студентите трябва да отговорят на един от двата 

въпроса; да анализират поне един от откъсите от текстове, демонстрирайки 

известна способност да се конструира смислено изложение и известна степен 

на познаване на съответната тема от курса. 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът “Новите форми на популизъм” има за цел да представи на студентите от магистърската 

програма «Политическа социология» три основни форми на популизъм: класическият популизъм, 

медийният популизъм и популизмът като философска и критическа програма. На първата форма на 

популизъм са посветени първите две части на курса. Първата част разглежда  популизма, възникнал в 

Русия и Съединените щати през втората половина на 19 в., но намерил проявление и в редица 

европейски страни, включително и в България, в началото на 20 в. Фокусът е поставен върху 

основните характеристики на популисткия феномен, дефиниран на основата на неговата класическа 

форма. Втората част анализира в сравнителен план новата вълна от популистки партии и движения – 

модифицирана версия на класическия популизъм, получила особено силно проявление в края на 20 в. 

и началото на 21 в. Третата част е отделена за друга форма на популизма, основана върху 

съвременните медийни технологии и възможностите за мащабни политически манипулации, които те 

предлагат. В тази част ще бъдат разгледани както медийния популизъм на политиците, така и 

популизма, произвеждан от самите медии. Четвъртата част ще анализира понятието «народ», неговите 

употреби и значение за съвременната политическа история, политология и политическа философия. 

Ще бъде поставен въпросът за теоретическата стойност и критическия потенциал на «народа» и на 

«популизма».  
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Курсът ще завърши с дискусия, обвързваща темата за популизма с проблематиката за съвременните 

социални и политически митове. 

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

 Курсът си поставя за цел: 1) да представи историческото възникване и развитие на различните форми 

на популизъм; 2) да развие умението на студентите да правят сравнителен анализ на различни 

исторически феномени и понятията за тях: популизъм, национализъм, национал-популизъм; 3) да 

култивира способността им да разграничават различните форми на популизъм в зависимост от 

културния и исторически контекст; 4) както и способността им да анализират съвременните социални 

и политически събития през призмата на такъв значим феномен, какъвто днес са популистката 

реторика, популистките движения, популистките партии. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хорариум 

1 Възникване на популизма. Класическият популизъм. 

 

8 ч. л. 

2 Съвременните форми на популизъм. 

 

8 ч. л. 

3 Популизмът е медиите. 

 

8 ч. л. 

4. Популизмът и народът в социалната теория.  

 

6 ч. л. 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос 

1 Популизмът в Русия и в САЩ. (А. Валицки, Р. Хофстедер). 

2 Популизмът като понятие, като идеология, като движение. 

3 Популизмът в България. Възгледите на Александър Стамболийски за партиите и съсловията. 

4. Дефиниране на популизма в контекста на днешна Европа. (М. Канован, К. Муде, М. 

Виеворка). 

5. Популизмът в сравнителен план. Различните форми на съвременен популизъм. (Ж. Рупник, Т. 

Кародърс, Я. Коханович). 

6. Последиците от популизма: популизъм и постпопулизъм. (Д. Смилов, А. Андреев). 

 

7. Съвременният български популизъм. (А. Погачеан, Н. Рагару).  

8. Популизмът на медиите.  

9. Как медиите говорят за популизма. 

10. Популизмът в медийна среда. (У. Еко) 

11. Понятието «народ» в историческа перспектива. (Ж. Жулиар). 

12. Понятието «народ» в политологична перспектива. (Дж. Сартори) 

13. Понятието «народ» като критическа идея. (Е. Балибар, Ж. Агамбен) 

14. Популизмът в съвременната политическа философия. (Е. Лаклo) 

Библиография  

Ж. Жюлиар, “Народът” в: П. Нора, Места на паметта, том II, София, ДНЧО, 2005;    

У. Еко, Връща ли се часовникът назад?, София, Сиела, 2011;  

Дж. Лукач, Демокрация и популизъм: страх и омраза, София, Обсидиан, 2005; 

Призракът на народа. Новите форми на популизъм, сп. Китика и хуманизъм, кн. 23, бр 1/2007;  

Н. Рагару, Преплетените времена на настоящето, София, Критика и хуманизъм, 2010;  

Дж. Сартори, Теория на демокрацията. Книга 1. Съвременната дискусия, София, ЦИД, 1992;  

Ал. Стамболийски, Политически партии и съсловни организации, София, Земеделско издателство 

«Ал. Стамболийски», 1945;  



 4 

G. Agamben, Moyens sans fins, Paris, Payot & Rivages, 2002; 

E. Balibar, La crainte des masses, Paris, Glilée, 1997;   

M. Cannovan, Trust the People! Populism and the Two Faces of Democracy в: Political Studies, XLVII, 

1999; 

E. Laclau, The Populist Reason, London, Verso, 2005;  

E. Gellner, G. Ionesco, Populism: Its Meaning And National Charactesristics, London, Wedenfeld and 

Nicolson, 1969; 

C. Mudde, The Populist Zeitgeist,  

  http://politiki.osf.bg/downloads/1482168992/popzeitgeist.pdf  

P. Taggart, Populism, Open University Press, 2000;     

M. Wieviorka, La démocratie à l’épreuve. Nationalisme, populisme, ethnicité, Paris, La Découverte, 1993.    

 

 

Февруари 2016 г.                    Съставил:  Доц. д-р Боян Знеполски 

 

 


