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Социология 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

МЕТОДИ И ТЕХНИКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО МНЕНИЕ  

Преподавател: Гл. ас. Вирджиния Вергова Вергова-Степанян 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 0 

Семинарни упражнения 60  

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Разработване на въпросник за изследване на електорални 

нагласи 

15 

Разработване на гайд за наблюдение и провеждане на 

наблюдение 

15 

Курсова работа 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 20 

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.  Участие в тематични дискусии в часовете 20% 

2.  Въпросник за изследване на електорални нагласи 20% 

3.  
Гайд за наблюдение на протест или друга масова изява на общественото 

мнение 
20% 

4.  Изпит 40% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Проблематизира се същността, динамиката и многообразието от форми на общественото мнение. 

Разглеждат се типовете изследвания на общественото мнение и релевантните на техните цели и 

специфика методики за набиране на информация. Дискутират се проблеми на анализа и 

интерпретацията на емпирични данни и представяне на резултати от изучаване на общественото 

мнение в медиите. Развиват се практическите умения на студентите да разработват изследователска 
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програма и различни типове инструментариум. Изпитът се състои в защита на курова работа – проект 

за изследване на общественото мнение по избрана от студента и одобрена от преподавателя тема. 

 

Предварителни изисквания: 

Успешно положени изпити по задължителните учебни дисциплини, свързани с :емпиричните 

социологически изследвания и математико-статистически методи.  

 

Очаквани резултати: 

1. Овладяване на нов понятиен апарат /обществено мнение, потенциално и латентно обществено 

мнение, публика и пр. 

2. Развитие на методическата култура и практическите изследователски умения на студентите. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 

1 Дискусиите относно обхвата и съдържанието на понятието „обществено 

мнение”, зони на съвпадение и различие между изследванията на общественото 

мнение и демоскопските изследвания. 

 

 

4 часа 

2 Формиране на общественото мнение. Социални и личностни предпоставки за 

конструирането и диференциацията на публиката. 

Потенциално, актуално и латентно обществено мнение. Фактори, влияещи върху 

динамиката на мненията 

 

4 часа 

3 Типове изследвания на общественото мнение. Базова система от индикатори при 

еднократните описателни тематични изследвания. Специфика на индикаторните 

системи при обяснителни и лонгитудиални изследвания. 

 

 

4 часа 

4. Приложение на демоскопските методи и техники при изследванията на 

общественото мнение. Анализ на анкетни карти и въпросници за интервюта от 

проведени изследвания, обсъждане на типични грешки и успешни методически 

решения. 

 

 

4 часа 

5. Изследвания на електорални нагласи. Разработване на основни елементи на 

теоретични модели при различни типове избори. 

 

4 часа 

6. Обсъждане на първите варианти на разработените от студентите въпросници за 

изследване на електоралните нагласи 

 

4 часа 

7. Приложение на други методи и техники /наблюдение, контент-анализ и др./ при 

изследванията на общественото мнение. 

 

 

4 часа 

8. Обсъждане на първите варианти на гайдовете за наблюдение  

4 часа 

9. Избор на теми за курсови работи. Определяне на релевантни методи на 

регистрация и методика на извадката 

 

4 часа 

10. Анализ на данни по проведени изследвания. Обсъждане на проблеми при 

интерпретацията на данните 

8 часа 

11. Изисквания и модели за представяне на резултатите от изследвания на 

общественото мнение в пресата и електронните медии. 

 

 

4 часа 

12. Обсъждане на работни материали на студентите по разработваните курсови 

работи /цели, задачи, хипотези, въпросници, проекти за обработка на 

информацията. 

 

12 часа 
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Конспект за изпит 

Конспектът за изпит е идентичен с тематичното съдържание на курса 

 

Библиография  

Основна: 

Бонгран М. Политическият  маркетинг ;  С.1991 

Венедиков Й. Общественото мнение.Епистемологични  проблеми  ;С.1993 

Вергова В. Социалните табута и проблемите на изучаването на общественото мнение ; В: Годишник 

на СУ ,ФФ,книга – Социология ,т.82 ,С.1989 

Вергова В.  Предмет и обекти на общественото мнение ; В:Годишник на СУ ,ФФ ,книга – Социология 

,т.83, С.1990 

Вергова В. Социалните мрежи на личността и формирането на субекта на общественото мнение ; 

В:Годишник на СУ, ФФ, книга –Социология, т.87, С.1999 

Вергова В. Идентифициращите индикатори при изследванията на общественото мнение. – В: 

Социологията пред предизвикателството на различията., С., 2009. 

Грушин Б.А. Мнения о мире и мир мнений ,М.1967 

Деянова Л., Полето на общественото мнение между „фабриките за данни” и „фабриките за 

аргументи”., В: Мрежите на прехода., С. 2008. 

Драганов М. Проблеми на общественото мнение, С.1973 

Драганов М. Нова историческа разновидност на общественото мнение,сп.”Пъблик рилейшънс”кн. 

септ.-окт.1996 

Креспи Ъ .Обществено мнение,сондажи и демокрация, С.1996 

Липман У. Общественото мнение, С.2001 

Ноель Э. Массовые опросы.Введение в методику демоскопии;М1978 

Ноел-Нойман Е. Спиралата на мълчанието.Общественото мнение – нашата социална черупка; 

сп.”Социологически проблеми, кн.4,1985 

Проблеми на изучаването на общественото мнение,С.1981 

Психотехника на убеждаващото въздействие,С.1992 

Чакалов Б. Изследване на динамиката на общественото мнение, С.1986 

В хода на учебния процес се конкретизират  използваните публикации  в специализираните издания на 

различни изследователски агенции и пресата. 

Допълнителна: 

Атанасов А., М. Молхов, Св. Съйкова., Емпиричното социологическо изследване на социалната 

действителност., С., 2004 

Гиглион Р. Б. Маталон., Социологическите анкети., С., 2006 

Гълъбов А., Социология на политическото действие., С., 2012. 

Деянов Д., Легитимацията – технологии на опитомяване на общественото мнение., В: Мрежите на 

прехода., С., 2008 

Мендрас А. , Елементи на социологията., С., 2002 

Фотев Г., Диалогична социология., С. 2004. 

 

 

 

Дата: 27 февруари 2013 г. Съставил: гл.ас. Вирджиния Вергова 
 


