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ОБРАЗОВАНИЕ И НАУЧНИ СТЕПЕНИ:
2016 г. – защитена дисертация за придобиване на степен Доктор на социологическите
науки („Социална критика и практика: теоретични дилеми и практически механизми“)
2004 г. – доктор по социология, защитена дисертация на тема „Късна модерност и
идентичност (социологически концептуализации на съвременността)”
1994 г. – магистър по социология, СУ „Св. Кл. Охридски”
1987 г. – завършено средно образование, 28 ЕСПУ (СОУ), София
ЗАЕМАНИ ПОЗИЦИИ
От октомври 2010 г. – доцент в СУ „Св. Кл. Охридски”, катедра „Социология”;
Октомври 2002 г. – септември 2010 г.: асистент и главен асистент в СУ „Св. Кл.
Охридски”, катедра „Социология”;
Юли 1999 г. – септември 2002 г.: преподавател в ПУ „Паисий Хилендарски”, катедра
„Етнология и социология”, длъжности асистент и старши асистент.
Октомври 1996 г. – септември 2002 г.: хоноруван асистент в СУ „Св. Кл. Охридски”,
катедра „Социология”
Октомври 1996 г. – юни 1999 г.: хоноруван асистент в ПУ „Паисий Хилендарски”,
катедра „Етнология и социология”
Септември 1994 г. – юни 1999 г.: Център за социални и политически анализи
„Общество и власт”, длъжност отговорен изследовател
Септември 1991 г. – май 1993 г.: Социологическа агенция „Маркетинг консулт”,
длъжност младши изследовател.
ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ:
ПРЕПОДАВАТЕЛСКИ:
Катедра „Социология”, СУ „Св. Кл. Охридски”
Бакалавърска степен
От 2015 г.: курс лекции и упражнения по Социология на медицината и
здравеопазването;
От 2010 г.: курс леции и упражнения по Социална теория и прагматизъм;
От 2005 г.: курс лекции и упражнения по Качествени методи за социални изследвания;
1996 г. – 2009 г.: семинарни занятия по Социология на социалните общности;

Медицински факултет
От 2013 г.: курс лекции по Медицинска социология
Магистърска програма „Политическа социология“
От 2013 г.: курс лекции и семинари Власт, управление и критика: исторически и
типологични конфигурации през 20 и 21 век;
Магистърска програма „Социологическа диагностика на съвременността”
От 2006 г.: курс лекции и семинари Социологически концептуализации на
съвременността;
От 2006 г.: Тюторски спецсеминар;
2008-2009 г.: курс лекции и семинари по Дискурс анализ.
Магистърска програма „Градски изследвания”
От 2010 г.: курс лекции и семинари по Качествени методи за градски изследвания;
От 2009 г.: курс лекции и семинари по Идентичност и конфликт в градското
пространство
Магистърска програма „Културна антропология”, катедра „Теория и история на
културата:
От 2007 г.: курс лекции „Социалните науки и съвременното българско общество”.
Докторантска програма, катедра Социология, СУ
От 2013 г.: докторантски курс Съвременни социални теории. Съвместно с проф. Лиляна
Деянова
Катедра „Етнология и социология”, ПУ „П. Хилендарски”
Бакалавърска степен
1996 г. – 2000 г.: курс лекции и упражнения по социология на икономиката и
екологията;
1997 г. – 1999 г.: курс лекции и упражнения по социология на информационното
общество.
ПУБЛИКАЦИИ
Монографии и глави от монографии
Самостоятелни:
1. София на простолюдието с тарикатско-български речник. 2010. Издателство
„Изток-запад”, София.
Колективни:
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2. Националната идентичност в ситуация на преход: исторически ресурси. 1997.
В съавторство с М. Грекова, С. Димитрова, Л. Деянова, А. Бунджулов, М.
Канушев. ЛИК, София, самостоятелна глава, сс. 114-136; съавторство в
колективния увод, сс. 9-42.
Студии
Колективни:
3. The Bulgarian School and the Notion of Europe. 1999. In co-authorship with Nina
Nikolova and Svetlana Sabeva. Balkan Colleges Foundation, Sofia, 42 p.
Статии:

1. 2015, „Железобетон и публичен ред: София от 20-те години на XX век“. В:
Лилова, Д. (съст.) Природни науки, технологии и социални светове. София: ИК
Рива.
2. 2014, „Конфликтът и общността“. В: Якимова, М,, П. Кабакчиева, М. Лякова, В.
Димитрова, съст. По стъпките на Другия. Сборник в чест на Майя Грекова,
Просвета: София.
3. Якимова, М. (2013, излязло 2014) “Тази стара политическа въжеиграчка, нашата
столица“: градът на трафика, градът на протеста. Критика и хуманизъм, бр. 42,
кн. 1-2, с. 271-282.
4. 2013, „Как се ражда социален проблем“. В: сп. Социологически проблеми, кн. 3-4
5. 2013, „Да направиш себе си разбираем“. В: Събева и др. (съст.) Чужденецът и
всекидневието. Сборник посветен на 60-годишнината на Кольо Коев. София:
Издателство на НБУ, с. 209-227;
6. 2012, „Еманципацията като господство и страстта на конформизма“. В: сп.
Социологически проблеми, с. 45-62;
7. 2012, ‘The Care of the Self’ and the Critique of the Present. In: Critique and
Humanism, special issue;
8. 2012 „Грижата за себе си“ и критиката на настоящето. В: Критика и хуманизъм,
кн. 38, бр. 1;
9. 2012 „Циганите“, „ромите“ и „Умберто Еко“. В: Критика и хуманизъм, кн. 39,
бр. 2;
10. 2011 Гражданите на родината. В: Критика и хуманизъм, кн. 37, бр. 2, сс. 39-56.;
11. „Съвременният град и фрагментирането на социалния ред”. 2010. В:Годишник
на СУ, книга Социология.
12. 2010. “Identity and Social Order. Urban Space as Research Laboratory”. In:
Sociological Problems, special issue, pp.187-198.
13. 2010. По следите на ‘себе си’” В: Социологически проблеми, извънреден брой,
сс. 233-248.
14. 2010. Обикновеното – новата метафизична инстанция на критиката” В: Критика
и хуманизъм, кн. 32, бр. 2, сс. 27-44.
15. 2010. The Ordinary: The New Metaphysical Authority of Critique. In: Critique and
Humanism, special issue, vol. 35, pp.85-102
16. „Войникът-гражданин, апашът и пролетарският бледен отрок”. 2009. В: сп.
Критика и хуманизъм, кн. 29, бр. 2, сс. 301-324.
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17. „Бавното време на теоретическия разум”. 2008. В: сп. Социологически проблеми,
кн. 1-2, сс.119-131.
18. „Парадигмата на признаването като нормативен ориентир за социалното
изследване”. В: Сп. Критика и хуманизъм, кн. 22, извънреден брой 2006, сс. 117124. Публикувано и на английски език като „Recognition Paradigm as a Normative
Orientation for Social Research”. In: Critique and Humanism, special issue 2006, pp.
111-118.
19. „Как през дискурси стигаме до идентичности”. 2006. В: сп. Социологически
проблеми, кн. 3-4, сс. 225-238.
20. „София на сюртуклиите, краят на 19 век”. 2005. В: Сп. Критика и хуманизъм, кн.
20, бр. 1, 195-222.
21. „Политическото тяло и политическото пространство”. 2000. В: сп. Критика и
хуманизъм, кн. 9 / бр. 2, сс. 199-204.
22. „Европа и нейната сянка (Представите на българските учители по история)”.
2000. В съавторство с Нина Николова и Светлана Събева. В: сп. Критика и
хуманизъм, кн. 8 / бр. 1, сс. 199-213. Публикувано и на английски език под
заглавие “Europe and Its Shadow” на http://www.eurozine.com/articles/2002-01-30nikolova-en.html
23. „Българската история в контекста на междубалканските взаимодействия
(решаване на исторически казуси)”, в съавторство с М. Канушев, Н. Николова,
С. Събева. 1998. В: Образът на „Другия” в учебниците по история на
балканските страни. Изд. Фондация „Балкански колежи”, София, сс. 17-25.
24. „Символна топология на Балканите: Балканският съсед в представите на
днешните български тийнейджъри”. 1997. В съавторство с Нина Николова,
Светлана Събева и Мартин Канушев. В: сп. Социологически проблеми, бр. 3-4,
сс. 105-123.
25. „Действащите лица на историческите разкази”. 1995. В: Пренаписванията на
новата българска история в учебниците за гимназията. София, самостоятелна
глава, сс. 190-219.
26. „Методическите указания”. В съавторство със Светлана Събева. 1995. В:
Пренаписванията на новата българска история в учебниците за гимназията.
София, сс. 267-286.
27. „Съвременната социална ситуация на социалните науки и ползата от
практическа рефлексивност”. 2002. В: сп. Социологически проблеми, кн. 1-2, сс.
40-47.
28. „Проблемът за рефлексивността и несводимостта на ценностните редове”. 2001.
В: сп. Критика и хуманизъм, кн. 11, бр. 2, сс.161-176.
29. „Споменът, афективността и ефективността на времето”. 1998. В: сп.
Социологически проблеми, кн. 3-4, сс. 82-89.
30. „Географската карта и модерната публичност (визуализиране и обитаване на
пространството)”. 1998. В: сп. Критика и хуманизъм, кн. 5, сс.157-166.
31. A postmodern grid of the worldmap? An Interview with Zygmunt Bauman
http://wwww.eurozine.com/authors/Yakimova.html

Съставителства на научни сборници и научни редакции:
По стъпките на Другия. Сборник в чест на Майя Грекова. 2014, С., Просвета.
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Нация и гражданство (съвместно с Албена Хранова). 2011. Тематичен брой на сп.
Критика и хуманизъм, кн. 38, бр. 1.
Научен редактор на Грекова, М., В. Димитрова, Н. Германова, Я. Маркова, Д.
Кюранов. 2008, Ромите в София, С., Изток-запад.
Култури в движение (съвместно с Мила Минева). 2008. Тематичен брой на сп.
Критика и хуманизъм, кн. 25, бр. 1.
Рефлексивна модерност и традиция. 2002. Тематичен брой на сп. Критика и
хуманизъм, кн. 14, бр. 2.
УЧАСТИЕ В ПРОЕКТИ:














2014 – текущ ръководител на проект „Гражданска практика за учители и
студенти“, Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство
2013 ръководител на проект „Отношенията лекар – пациент: институционални
рамки и практически оценки“, финансиран от ФНИ на СУ.
2008 – 2010: член на изследователския екипа на проект „Нация и гражданство”,
финатсиран от ФНИ. Ръководител доц. д-р Петя Кабакчиева.
2008 – 2010: член на изследователския екип на проект „Предизвикателствата
пред представителната демокрация днес”, ФХСИ – София, ФНИ. Ръководител
доц. д-р Димитър Вацов.
2008 – 2009: неключов експерт по социални изследвания в екипа на проекта
‘Improvement of the Situation and Inclusion of the Disadvantaged Ethnic Minorities
with a Special Focus on Roma. Policy formulation to address disadvantaged ethnic
minorities’ health issue at national, regional and community level.’ PHARE BG 2005.
EuropaAid/122904/D/SER/BG
2008 – 2009: член на изследователския екип на проект Why Do We Speak Like
That? (Language Changes in Transition Period), Erste Foundation, Next Page.
Ръководител доц. д-р Александър Кьосев.
2007 – 2009: индивидуален изследователски проект „Нормативните речници на
безчестните люде”, ФХСИ – София.
2007: учебен изследователски проект „Потребност от колективни идентичности
при младите хора в София”, катедра Социология.
2006: учебен изследователски проект „Образи на успеха и добрия живот”,
катедра Социология.
2005: индивидуален изследователски проект „Идентичността като механизъм за
социален контрол: София в периоди на рязка социална трансформация”, MSH –
София.
2002: член на изследователския екип на проект „Градът: пространство на
различие”, СУ „Св. Кл. Охридски”, ръководител проф. дсн Майя Грекова.
2000: ръководител на социологическия модул на изследователски проект
„Образите на Европа в българското средно училище”, Фондация „Балкански
колежи”
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1998: ръководител на социологическия модул на изследователски проект
„Образът на Другия: балканският съсед в ученическите нагласи и учебниците по
история”, Фондация „Балкански колежи”
1998-1999: член на изследователския екип на проект “Consultations with the
Poor”, Световна банка, ръководител на модула за България доц. д-р Петя
Кабакчиева
1996-1998: член на изследователския екип на проект „Националната
идентичност в ситуация на преход: исторически ресурси”, RSS, OSI,
ръководител доц. дсн Майя Грекова
1994-1995: член на изследователския екип на проект „Пренаписванията на
историята в учебниците за гимназиите”, Институт за социална критика,
ръководител Деян ДеяновДруги организации
От 2001: член на редколегията на сп. Критика и хуманизъм.

ДОКЛАДИ НА КОНФЕРЕНЦИИ

Доклад „Телесното повторение: памет и афективна рационалност“. Форум: Изкуства
и памет (XX-XXI век), международна конференция, Априлци, 6-9.12.2014 г., организатор:
Културен център на СУ.

Доклад „Свобода и бедност“. Форум: МЕЖДУНАРОДНА НАУЧНА
КОНФЕРЕНЦИЯ
„25 години промени – граници и периодизация на българския преход, институции
и качество на демокрацията в България“, София, 13-14.12.2014 г.
 Март – май 2014 Reading Critical Theory, Участие в регулярен семинар Critical
Theory Colloquium, Dartmouth College, NH
 2012. 9 декември. Доклад „Когато порасна ще стана конформист“. Доклад на
конференция Въображението днес, Културен център на СУ „Св. Кл. Охридски“,
Априлци.
 2012, May, Presentation “The Identity of the Ordinary” at the international
conference Language, Identity, Politics, Sofia, HSSF
 2011. 21 март. Доклад „Грижата за себе си“ и критиката на настоящето. Семинар
Предизвикателствата пред представителната демокрация днес. ФХСИ-София,
София
 2011. 7 декември. Проектът и сценарият: памфлет срещу неотложността. Доклад
на конференция Модели на мислене на бъдещето, Културен център на СУ „Св. Кл.
Охридски“, Априлци.
 Май 2009: доклад “Some Negative Effects of the Critical Sociology on the Critique
of Society”, изнесе на Colloquium on Critical Theory, Prague, организиран от New
School for Social Research, Institut für Sozialforschung, Frankfurt.
 Декември 2008: доклад „Съвременните градски пространства: приватизиране на
публичността”, изнесен на конференция „Критически изследвания на новите
социални неравенства”, София, организирана от Изследователски център по
социални науки.
 Ноември 2008: доклад „Достойнството на недостойните: Софийското
простолюдие през 20-те години на 20 век”, изнесен пред семинар „Стопанска
(социална) България: Бъдещето през културата на миналото”, организиран от ЦЛС.
 Октомври 2008: доклад „Публичността на паметните места”, изнесен на семинар
на Проект „Следа”: „Монументалните комплекси на комунистическия режим в
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съвременния европейски град. Едно бъдеще под въпрос”, София, организиран от
L’association Archinef, Lyon.
 Юни 2008: доклад „The Privatization of the Public Sphere”, изнесен на
конференция Assises européennes des citoyens et résidents des grandes métropoles,
Париж, организирана от La Maison de l’Europe de Paris.
 Април 2008: доклад „Гето и гражданство”, изнесен на конференция Европейски
срещи на големите метрополии: Кризата на съвместния живот, София, организирана
от НБУ, La Maison de l’Europe de Paris, ФХСИ-София.
 Ноември 2007: доклад „Репрезентации и признаване на идентичности в
градското пространство”, изнесен пред семинар Природни науки и социални
светове, CAS – София.
 Декември 2007: доклад „Интеркултурен диалог в отсъствие на политическо”,
изнесен на конференция New Dimensions of the Intercultural Dialogue in Bulgaria and
South-East Europe, София.
 Декември 2006: доклад „How to be rigid (on the issue of validity) in qualitative
research: one exemple of access to identities through discourses”, изнесен на
конференция Biographic Methods in Social Sciences. Sofia. Keynote speaker: Winfried
Marotzki, организирана от НБУ.
 Октомври 2006: доклад „Залозите на критиката на теоретическия разум”,
изнесен на конференция Bourdieu and the Critique of Theoretical Reason. Sofia.
Keynote speaker: Johannes Weiss, Институт за критически социални изследвания.
 Септември 2006: доклад Urban Spaces and Recognizing Identities, изнесен на
международна лятна школа Globaliztion and Intercultural Communication, Китен,
организирана от Магистърска програма „Културна антропология”
 Декември 2005: доклад “City Space as Made up by Recognition of Identities. About
Sofia Populace between the two World Wars”, изнесен на симпозиум Symbolic
Constructions of the City, Berlin, организиран от Center for Metropolitan Studies,
Transatlantisches Graduierten Kolleg, Berlin – New York
 Април 2003: доклад “‘Linguistification’ of Suffering and the Normativity of Social
Research”, изнесен на конференция Justice and Communicative Freedom, Sofia.
Keynote speaker: Axel Honneth, организирана от Фондация за хуманитарни и
социални изследвания, София.
ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
Английски
Руски
Немски
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Отлично
Много добре
Добре
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Отлично
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