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    Декан 

Дата ............................. 

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

Факултет: Философски 

Специалност: (код и наименование) 

Ф Ф С 6 6 0 1 1 3 

Политическа социология 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ИСТОРИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ  НА  МОДЕРНИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

 

Преподавател: Доц.д-р Иво Ангелов Христов 

 
Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Курсов учебен проект - студентът се допуска до писмен 

изпит при наличие на оценка от курсова работа Добър 4. 

45 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 45 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината 
% от 

оценката 

1 Курсова работа 50% 

2 Изпит 50% 

 

Формиране на оценката по дисциплината 

Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на доклади и реферати) 

Участие в тематични дискусии в часовете 

Изпит - курсов проект 

 

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ Отличен на писмена работа (курсова работа) или на положен устен изпит 

За оценка „Много 

добър“ 

Много добър на писмена работа (курсова работа) или на положен устен изпит. 

За оценка „Добър“ Добър на писмена работа (курсова работа) или на устен изпит. 

За оценка „Среден“ Среден на писмена работа (курсова работа) или на устен изпит. 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Съвременното общество задава сложна и противоречива съвкупност от институции, чиято структура и 
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функциониране представлява научен, житейски и практически проблем. За социолозите този факт е 

повече от предизвикателство. В крайна сметка те следва да познават генезиса и най-финните 

механизми на тази социална машинария, за да са в състояние да дават адекватни научни и 

практически отговори.  

От друга страна, обществото ни за втори път, в рамките на малко повече от столетие, е подложено на 

мощен външен цивилизационен натиск, който драматично сблъсква вътрешни стереотипи – 

институционални, регулаторни, културни с императивите на европейската и световна интеграция. 

Причудливите понякога социални плодове, получени в резултат от този неравностоен синтез, 

усложняват без друго твърде трудната за социална идентификация картина на едно общество, 

излизащо мъчително от рамките на друг модернизационен експеримент – социализма. Това 

обстоятелство често довежда до механично наслагване на научни интерпретационни пластове, 

почерпени от друг социален контекст, които вместо да проясняват още повече замъгляват 

социологическата идентификация на българското настояще. 

Така очертаната проблематика поставя императивно изискване за доброто познаване на 

институционалните рамки, които ни обгръщат. Проблемът е там, че е налице много сериозен дефицит 

на дори популярни познания за пазарните, държавните, местните и централни публични институции. 

А социологът следва да е на ти със социалните факти, за да може да надрастне фактичността с оглед 

задаването на едни или други концепции.  

Всичко това очертава необходимостта от курс по “Историческа социология на институциите”, който 

да се опита, в някаква степен, да отговори на поставените проблеми. 

Самият курс ще бъде организиран в три основни проблемни кръга: 

- генезис на модерната икономика; 

- генезис на модерната държава; 

- генезис на модерното право. 

  Методът. 

 Като един от основните изследователски и практически проблеми в социалните науки се очертава 

доминирането на съвременността и привидната очевидност, нагледност и статичност на нейните 

социалните феномени. Този проблем, изрично посочен от Н.Елиас (в ““Относно процеса на 

цивилизация. Социогенетични и психогенетични изследвания”. Първи том. София, 1999), често 

предопределя изследователския хиперакцент, поставян върху краткосрочни социални феномени, без 

да се изследва историческия им генезис. Разбира се, за преобладаването на такъв подход съществуват 

както фундаментални социални, така и практически причини. Все пак настоящето властно задава 

проблемния хоризонт на научното и преподавателско усилие, тъкмо в опита то да бъде разбрано, 

обяснено и респективно – да бъдат предложени възможни социални решения. Но именно, за да бъдат 

предложени евентуални практически решения следва първо да се отговори на питането как въобще е 

възможен конкретен социален феномен и второ: защо е възможен, т.е. коя е онази социална 

констелация, която го е произвела. А това неминуемо налага историзъм на социологическия анализ - 

не от самоцелна любов към историята, а като задължителна методологическа и предметна 

предпоставка за разбиране и осмисляне именно на настоящето. 

  Курсът. 

Това е водещият методологически императив на курса “Историческа социология на модерните 

институции”. Институционалната рамка на модерното общество следва да бъде разбрана в нейната 

историческа произведеност. Това ще ни даде отговор на въпроса как тя въобще е станала възможна и 

второ, предопределя същностните й социални специфики. Курсът не си поставя за цел да обхване в 

цялост многомерната институционална мрежа на модерността. Такава амбициозна задача налага 

съвършено различен формат. Онова, което той цели е да проследи и обясни генезиса, развитието и 

основни специфики на централни модерни институции, изграждащи инфраструктурата на публичната 

и частна социална сфера. Това налага проследяването на три взаимносвързани исторически процеса на 

модерността: появата и еманципацията на икономиката, появата и развитието на държавата, генезис 

и специфика на модерния правен регулатор. Основната задача тук е да се обясни появата на 

институцията “пазар” и на институцията “държава”. Това означава да се обясни защо те са 

институции, което предпоставя обяснение на това що е институция, т.е. как е станал исторически 

възможен процесът на отделяне на дейността на човека от самия човек и как дейността се 

институционализира и диверсифицира в полето на частната и публична сфера. Акцентът ще 

бъде поставен върху пазара, разбиран като институционален посредник за генериране, разпределение 

и преразпределение на материален и нематериален ресурс и конкретните исторически форми, в които 
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е станало това. Тези форми са: инцидентната размяна, панаирът, тържището, борсата, появата на 

глобалната презморска търговия, еманципацията на търговския, промишления и финансов капитал. 

Тази еманципация води до обособяване на трите нива на пазара (по Ф.Бродел); до развитието на 

сложна мрежа от промишлени и финансови търговски дружества, т.е. до институционализация на 

капитала (банката и банковото дело), и до своеобразния пазар на надеждите – различните видове 

фондови борси, пазари на ценни книжа и застрахователното дело.    

   Противно на привидното им противопоставяне, точно във връзка с генезиса на пазарните 

трансформации ще бъде разгледан другият социален феномен – модерната държава. Докато 

институционализацията на пазара е другото име на “икономиката”, то държавата стои в сърцевината 

на генезиса на публичната сфера. Накратко, чрез осмисляне на феномена модерна държава ще се 

проследят процесите на институционализация на господството и властта в контекста на 

модернизацията. А това ще рече да се прокара, разкрие и обясни принципната разлика и 

несъизмеримост между социалния институт “модерна държава” и онези форми на властова 

институционализация, характерни за предмодерните епохи. В този контекст курсът ще проследи и 

обясни историческото движение от господство към управление и от управление към абстрактно 

“безлико” администриране, което е другото име на модерната държава. Основни теми ще бъдат: поява 

и генезис на териториалната държава (т.е. социалния процес на движение от личен съюз към 

териториално властническо образование); отделяне на монархическия институт от държавата; 

формите на държавата; появата и постепенното обособяване на т.нар. държавни органи със 

специфични “функции”; налагането на държавния монопол върху производството на правни 

регламенти и правоприлагането; отделянето на държавата от социалното “тяло” на обществото.  

  Генезисът на модерното право, което се разглежда като принципно нов и различен нормативен 

регулатор е поставен във връзка с еманципацията на икономиката и държавата в хода на модерността. 

Подходът на курса решително се разграничава от псевдопроблеми, характерни за юриспруденцията 

(най-вече в България) като: кое е определящо правото или държавата; кое от тях е възникнало първо и 

кое второ; както и твърде изкуственото деление на света на свят на съществуващото и свят на 

дължимото – Sein und Sollen. Основна хипотеза, която курсът ще се опита да докаже е, че 

фундаментална причина за трансформирането на правото от периферен в централен социален 

регулатор е обвързването му с основни репродуктивни механизми на икономиката и публичната власт 

и съответните социални групи, които имат траен интерес от това. Така се обяснява юридизацията на 

западните общества, а познаването на социалноисторическите причини за този процес е крайно 

поучително в условията на псевдоправово общество у нас.   

 

Предварителни изисквания: 

Студентите трябва да знаят и/или да могат: 

основните теоретични положения на социологията, преди всичко познания по обща социология, обща 

и българска история, социология на политиката, икономическа социология и социология на правото;  

познания по теорията на политиката, преди всичко субекти и ресурси на властта,  

 

Очаквани резултати: 

Конкретни цели на курса са: усвояване от студентите на теорията и историята на социалните 

институции, създаване на умения за анализ и оценка на социално-политически решения. 

КОМПЕТЕНЦИИ: 

Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина: 

1. ще знаят: 

 разликата между организация и институция, 

 историческият контекст на съвременните институции, 

 основните характеристики и проблеми на държавните и пазарни институции, 

2. ще могат: 

 да дефинират и анализират социални проблеми и да правят разлика между социален и 

социологически проблем, да анализират и оценяват социалните институции. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 
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1 Общо понятие за социална институция и социална организация – разграничения. 

Институционализация на социалното действие - исторически генезис на отделяне 

на дейността на човека от човека. Защо историческият метод е социологически 

ключ към разбиране и обясняване на модерните социални институции. 

Практическо разбиране и социологическо разбиране на социалните институции – 

разлика между социален и социологически проблем. 

Фотев, Г. „Диалогична социология”, Глава XII, стр.431 – 441; Димитров, Г. 

„Социология на свободата” Глава 2; „Социология за 11 клас”: Глава I). 

4 ч. л. + 

4 ч. упр. 

2 Общ генезис на модерните икономически, властови и регулативни социални 

институции. Домодерно и модерно като генерален социологически проблем. 

Христов, И. “Право и модерност”, Глава първа стр.6-50). 

4 ч. л. + 

4 ч. упр. 

3 Как е възможна икономиката - исторически генезис. Защо в традиционните 

общества няма икономика - еманципация на стопанството от сферата на 

домакинството и еманципация на стопанството от сферата на господството (по 

Робърт Хайлбронър, Ф.Бродел и Ю.Хабермас). Търговията и пазарът като 

институции: историческо институционализиране на пазара. Пазар и капитализъм – 

връзка по необходимост или по случайност (Ф.Бродел): дали всяко пазарно 

общество е капиталистическо и дали всяко капиталистическо общество е пазарно.  

Бродел, Ф. „Игрите на размяната”, Том II, Глава 3; „Социология за 11 клас”: Глава 

I „Гражданското общество като буржоазно общество”). 

Самоподдържащата се социална промяна – същност на капитализма (по К.Маркс, 

Шумпетер, П.Бъргър и У.Ростоу). Функции на пазара (по Дж.К.Гълбрайт и 

Ф.Бродел). 

Ф. “Игрите на размяната”, Глава трета; Ю.Хабермас “Структурни изменения на 

публичността”, Трите предговора и Глава I; Гълбрайт, Дж.К. “Анатомия на 

властта”: Докапиталистическият свят; Възникването на капитализма; Властта на 

зрелия капитализъм, стр. 86 - 111). 

4 ч. л. + 

4 ч. упр. 

4. Пазарните институции – трите нива на пазарна размяна. Еманципация и 

институционализация на пазарните посредници: парите и ценните книжа. Банките 

– от Casa di San Giorgio до електронните пари. Борсите като социални институции. 

Времето като социологически проблем и ресурс на пазарната размяна. 

Бродел, Ф. “Игрите на размяната”, Глава 2 “Икономиката при наличие на пазари”). 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

5. Еманципация на икономическото действие – генезис и видове търговски 

дружества. Диверсификация и институционализация на икономическите роли – 

отделянето на капитала от управлението в търговските дружества (как е възможно 

човек да договаря сам със себе си – юридически персонификации на 

икономическите роли).  

Бродел, Ф. “Игрите на размяната”, “Дружества и компании” стр.387 – 412). 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

6. Институционализация на властта и господството – необходимост и исторически 

генезис. Разлика между власт и господство (Дж.К.Гълбрайт, М.Вебер и М.Фуко). 

Що е държава? (по Маркс; по Елиас; по М.Вебер; по Ф.Бродел; по Щ.Бройер; по 

Ю. Хабермас). Предмодерни и модерни институционални форми на властта – 

типология и принципни разлики. Генезис на модерната държава: от личен съюз 

към териториално господство; от териториално господство към териториална 

държава; от управление към администриране. За принципната разлика между 

източния и западния централизъм (Н.Елиас, Р.Пайпс, Ф.Бродел и В.Мутафчиева). 

Гълбрайт, Дж.К. “Анатомия на властта”, стр.5 – 78; Н.Елиас, “Относно процеса на 

цивилизация”, Т. 2, Трета глава; Р.Пайпс, “Собственность и свобода”, Глава първа; 

В.Мутафчиева, “Османска социално-икономическа история”, “По някои спорни 

въпроси из османската социално-икономическа история) Ф.Бродел, “The 

Perspective of the World. Civilization and Capitalism 15
th

 – 18
th

 Century”, “For and 

against Europe: the rest of the world”, pp. 386 – 533).   

4 ч. л. + 

4 ч. упр. 

7. Еманципация на модерната държава от обществото – как и защо е възможно това. 

Понятие за държавен апарат и държавни органи. Институционализация и 

рационализация на държавните функции. Видове държавни функции. Форми на 

държавно управление и форми на държавно устройство. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 
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Щ.Бройер, “Държавата - създаване, типове и организационни стадии”; Н.Елиас, 

“Относно процеса на цивилизация”, Т. 2 Фуко, М. “Трябва да защитаваме 

обществото”, Лекция първа – пета). 

8. Кое е “правното” на традиционното право и кое е “правното” на модерното право? 

А кое и защо е различното? Онтологически континюитет и историческа 

специфичност на правото като социален регулатор. 

Христов, И. “Право и модерност”, стр. 30-80). 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

9. Правото като продукт на модерността: “нарастването” на обществото и 

“нарастването” на правото – от “точкова” регулация към тотален регулатор. Три 

типологични случая: локалната юридическа регулация в Северна Италия; 

функционалната регулация в Нидерландия (по Д.Норт и П.Томас); териториалната 

регулация във Франция.  

Христов, И. “Право и модерност”, София, 2003, Глава II; Berman, H.J. “Law and 

Revolution. The Formation of the Western Legal Tradition” Chapter I.. North, D.C., 

P.R.Thomas, “The Rise of the Western World” 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

10. Кодификация и капитализъм. Закон, законодателстване, правоприлагане – 

социалната произведеност и “произвежданост” на модерното право. Право и 

държава – връзка по случайност или по необходимост. Търсене на юридическата 

легитимност. 

Христов, И. “Право и модерност”, Глава втора). 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

11. Социологически характеристики на модерното право: модерно социално действие 

и анализ на правоотношението, субективните права, правните задължения; 

привидната “имагинерност” на юридическите лица. 

Христов, И. “Право и модерност”, Глава трета) 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос 

1 Общо понятие за социална институция и социална организация – разграничения. 

Институционализация на социалното действие - исторически генезис на отделяне на 

дейността на човека от човека. 

2 Защо историческият метод е социологически ключ към разбиране и обясняване на модерните 

социални институции. Практическо разбиране и социологическо разбиране на социалните 

институции – разлика между социален и социологически проблем. 

3 Общ генезис на модерните икономически, властови и регулативни социални институции. 

Домодерно и модерно като генерален социологически проблем. 

4. Как е възможна икономиката - исторически генезис. Защо в традиционните общества няма 

икономика - еманципация на стопанството от сферата на домакинството и еманципация на 

стопанството от сферата на господството. Търговията и пазарът като институции: историческо 

институционализиране на пазара. 

5. Пазар и капитализъм – връзка по необходимост или по случайност: дали всяко пазарно 

общество е капиталистическо и дали всяко капиталистическо общество е пазарно. 

6. Самоподдържащата се социална промяна – същност на капитализма. Функции на пазара. 

7. Пазарните институции – трите нива на пазарна размяна. Еманципация и институционализация 

на пазарните посредници: парите и ценните книжа. Банките – от Casa de San Giorgio до 

електронните пари. Борсите като социални институции. Времето като социологически 

проблем и ресурс на пазарната размяна. 

8. Еманципация на икономическото действие – генезис и видове търговски дружества. 

Диверсификация и институционализация на икономическите роли – отделянето на капитала от 

управлението в търговските дружества (как е възможно човек да договаря сам със себе си – 

юридически персонификации на икономическите роли). 

9. Институционализация на властта и господството – необходимост и исторически генезис. 

Разлика между власт и господство. 

10. Що е държава? (по Маркс; по Елиас; по М.Вебер; по Ф.Бродел; по Щ.Бройер; по Ю. 

Хабермас). Предмодерни и модерни институционални форми на властта – типология и 

принципни разлики. Генезис на модерната държава: от личен съюз към териториално 
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господство; от териториално господство към териториална държава; от управление към 

администриране.  

11. Еманципация на модерната държава от обществото – как и защо е възможно това. Понятие за 

държавен апарат и държавни органи. Институционализация и рационализация на държавните 

функции. Видове държавни функции. 

12. Форми на държавно управление и форми на държавно устройство. 

13. Правото като продукт на модерността: “нарастването” на обществото и “нарастването” на 

правото – от “точкова” регулация към тотален регулатор. Три типологични случая: локалната 

юридическа регулация в Северна Италия; функционалната регулация в Нидерландия (по 

Д.Норт и П.Томас); териториалната регулация във Франция.  

14. Кодификация и капитализъм. Закон, законодателстване, правоприлагане – социалната 

произведеност и “произвежданост” на модерното право. Право и държава – връзка по 

случайност или по необходимост. Търсене на юридическата легитимност. 

 Социологически характеристики на модерното право: модерно социално действие и анализ на 

правоотношението, субективните права, правните задължения; привидната “имагинерност” на 

юридическите лица. 
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