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№ Формиране на оценката по дисциплината1 % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно 

обсъждане на доклади и реферати) 
20 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10 

3.  Демонстрационни занятия   

4.  Посещения на обекти  

5.  Портфолио  

6.  Тестова проверка  

7.  Решаване на казуси  

8.  Текуша самостоятелна работа /контролно 20 

9.    

10.    

11.    

12.  Изпит 50 

Анотация на учебната дисциплина: 
 

Курсът по социология е задължителен едносеместриален курс за студентите от 
първа година, специалност «Психология». Курсът съчетава два преподавателски 
подхода: исторически и системен. През първата половина на семестъра 
определящ ще бъде историческият подход, отнасящ се до представянето в 
сравнителен план на класиците на социологията: Маркс, Дюркем, Вебер. През 
втората половина на семестъра водещ ще бъде системният подход: изясняване на 
базисни социологически опозиции (традиционно-модерно, модерно-постмодерно), 
дефиниране на основни понятия в социалните науки (власт, национализъм, частна 
и публична сфера, демокрация, социализация, социална роля и т.н.) въз основа на 
различни школи и различни изследователи в сферата на соцалните науки. Курсът 
има амбицията да обвърже историята на дисциплината с нейните най-нови 
проблематики и постижения и по-специално социологическия анализ на 
проблемите на глобализацията и на новите мрежи за комуникация.  

 

 

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

 

 

 

Очаквани резултати: 

 
Курсът си поставя следните основни цели: 1) да предложи на студентите от 
специалностст «Психология» добре структурирано базисно знание за основателите 
на социологията и да ги въведе в основите понятия на дисциплината, форирайки 
стабилна понятийна основа за по-нататъшното им образование по пециалността; 2) 

                                                      
1 В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно 

да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.  
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да представи социологията в многообразието на нейните традиции и парадигми, 
които, допълвайки се или противопоставяйки се едни на други, съдействат за 
изграждането на «картината» на социалния свят; 3) да разкрие необходимия обмен и 
сътрудничество между различните хуманитарни и социални науки (социология, 
изследвания на културата, социална философия, история, социална психология и 
т.н.) при изясняването на социалните феномени. Курсът си поставя и следните 
педагогически задачи: студентите да придобият способността да анализират 
социологически конкретни социални ситуации и казуси, както и да развият уменията 
си да пишат академични текстове.   

 

 

 

 

 

Учебно съдържание  

 

№ Тема: Хорариум 

1 ТЕМА І: Класически модели за конструиране на 
обществото 

 

10 

2 ТЕМА ІІ: Типология на обществата  

 
4 

3 ТЕМА ІII: Големите теми на модерността в съвременна 
перспектива 
 

 

8 

4. ТЕМА ІV: Теории за жизнения свят. Социалният свят като 
субективна реалност  

 

4 

5. ТЕМА V: Новите предизвикателства пред социалните 
науки 
       

 

4 

 

 

 

 

 

Конспект за изпит 

 

№ Въпрос 

1 1. Социологията на Карл Маркс. Разделеното общество. Понятието 
“идеология”.  

 

2 2. Социологията на Емил Дюркем. Основни понятия и методологически 
правила. Приложение на метода на Дюркем в “Самоубийството”.    

 

3 3. Разбиращата социология на Макс Вебер. Факти и ценности. Теория за 
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социалното действие. Генезис на модерното общество: “Протестантската 
етика и духът на капитализма”.   

 

4 Разграничението между традиционно и модерно общество.(Тьониес, Мос, 
Токвил, Елиас) 

 

5 Разграничението между модерно и постмодерно общество. (Бодрияр, Бауман, 
Липовецки) 

 

 

6 Модерност, нации и национализъм: Е. Гелнер, Б. Андерсън, А. Смит. 

 

7 Национализъм или мултикултурализъм. Преспективи на постанционалната 
идентичност.  

 

8 Разделението между частна и публична сфера. Частно и публично в 
античността, в модерността и в съвремието: Х. Арент, Ю. Хабермас, Дж 
Кийн.  

 

9 Преображенията на властта: властта на дисциплините (М. Фуко), властта на 
технологиите (Х. Маркузе), символната власт (П. Бурдийо). 

 

10 Политически модели. Демокрация и комуникативна рационалност: Ю. 
Хабермас.  

 

11 Стратификация, неравенства, елити.     
 

12 Структура на личността: Дж. Х. Мийд.  
 

13 Социални роли и ролева дистанция: Ъ. Гофман.   

14 Етапи и дилеми на социализацията: П. Бъргър, Т. Лукмън. 
 

15 Измеренията на глобализацията: З. Бауман, К. Легеви  
 

16 Възходът на мрежовото общество: М. Кастелс.  
 

17 Новите технологии и новите форми на коммуникация: Х. Драйфъс. 

Библиография 

Основна: 
- Бауман Зигмунт, Глобализацията, София, изд. ЛИК, 1999.  
- Бурдийо Пиер, “Социално пространство и символна власт” в Извори на 
социологията, Стара Загора, изд. Идея, 1998  
- Бъргър и Лукман, “Обществото като субективна реалност” (Трета част) в 
Социалното конструиране на реалността, София,  изд. Критика и хуманизъм, 
1996. 
- Бъргър Питър, Покана за социология, София, изд. ЛИК, 1999.   
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- Вебер Макс, Протестантската етика и духът на капитализма, София, изд. 
Просвета, 2004.  
- Вебер Макс, “Основни социологически понятия” в Извори на социологията, Стара 
Загора, изд. Идея, 1998. 
- Вебер Макс, «Науката като призвание» в Ученият и политикът, София, ЕОН-
2000, 2000. 
- Гелнер Ърнест, Нации и национализъм, София, изд. Панорама и Университетско 
издателство “Св. Климент Охридски”, 1999. 
- Гофман Ървинг, “Едновременна множественост на Азовете” в Извори на 
социологията, София, изд. Идея, 1998.    
 - Драйфъс Хюбърт, Интернет, София, Критика и хуманизъм, 2010.  
- Дюркем Емил, “Какво е това социален факт” в Избрано, София, изд. Критика и 
хуманизъм, 1994. 
- Дюркем Емил, Самоубийството (Част трета. Глава първа: “Социалният елемент 
на самоубийството”), София, изд. Женифер -Хикс, 1999. 
- Елиас Норберт, “Общественият натиск към самопринуда” в Относно процеса на 
цивилизация т.2, София, изд. Атика, 1999. 
- Кастелс Мануел, Информационната епоха: икономика, общество, култура. Том 1: 
Възходът на мрежовото общество, София, ЛИК, 2004.  
- Легеви Клаус, Глобализацията и нейните противници, София, АГАТА-А, 2007.   
- Липовецки Жил, “Модернизъм и постмодернизъм” (Четвърта глава) във Време на 
вакуум, София, Университетско издателство, 1996. 
- Маркс Карл, Немска идеология в Карл Маркс. Фридрих Енгелс. Избрани 
произведения в 10 тома, т. 2, София, изд. Партиздат, 1984. 
- Тьониес Фердинанд, “Общност и общество” в Извори на социологията, Стара 
Загора, изд. Идея, 1998 
- Фуко Мишел, “Средствата за добра дресировка” в Надзор и наказание,  София, 
Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1998 
- Хабермас Юрген, “Социални структури на публичността” в Структурните 
изменения на публичността, София,  Център за изследване на демокрацията и 
Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, 1995 

 

Допълнителна: 
- Фотев Георги, История на социологията, София, Университетско издателство “Св. 
Климент Охридски”, 1993. 
- Даскалов Румен, Въведение в социологията на Макс Вебер, Университетско 
издателство, София, 1992.  
- Антология Социология на личността. Немарксистки възгледи и школи, София, 
изд. Наука и изкуство, 1990. 
- Антология Извори на социологията, Стара Загора, изд. Идея, 1998. 
- “Мултикултурализмът”, сп. Критика и хуманизъм, кн. 16, бр. 2/2003.   
 
 

 

 

 

Дата: 25.02.2013 г.                         Съставил: Доц. д-р Боян Знеполски  
 
 


