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Специалност:  
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Социология 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ОСНОВНИ КАТЕГОРИИ НА СОЦИОЛОГИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ  

Преподавател:  Гл. ас. М. Христов 

Асистент: Гл. ас. М. Минева 

 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 20 

Научно есе 10 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 60 

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.  
активно участие или поне разбиране на аргументите в дискусиите на 

семинарните занимания и лекциите  
20% 

2.  
колоквиум две контролни работи в часовете за семинарна работа, като 

последното контролно е в края на семестъра  
30% 

3.  

писмен изпит  

Писменият изпит се състои от три части: разработване на тема от конспекта 

(основен елемент на изпита), анализ на казус и тестови въпрос по 

проблематиката на курса. 

50% 

 

Критерии на оценяване 

За оценка 

„Отличен” 

Задълбочено познаване на текстовете, на смисловите  връзки между тях и 

приложимостта им за анализиране на социални проблеми. Участие в 

обсъжданията по време на лекции и семинарни упражнения на базата на 

познаване на задължителните по съответната тема текстове, на техния 

контекст, на допълнителна литература.  Получени не по-малко от 80 точки от 

колоквиума. 

З 0 0 7 
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За оценка 

„Много добър” 

Познаване на основните идеи в текстовете от задължителната литература и на 

техните контексти и приложимост при интерпретирането на социални 

проблеми. Участие в обсъжданията по време на лекции и семинарни 

упражнения на базата на познаване на задължителните по съответната тема 

текстове и на допълнителна литература. Получени 70- 80 точки от колоквиума. 

За оценка 

„Добър” 

Нередовно участие в обсъжданията по време на лекции и семинарни 

упражнения. Добро познаване на задължителните по съответната тема текстове. 

Получени между 60-70 точки от колоквиума. 

За оценка 

„Среден” 

Нередовно участие в обсъжданията по време на лекции и семинарни 

упражнения и груби грешки в интерпретациите на текстовете; не умение да 

идентифицират социални проблеми.. Недостатъчно познаване на 

проблематиката на курса и на основни  идеи в задължителните текстове. 

Получени под 60, но над 50 точки от колоквиума. 

Бел.: Участието в работата на семинарните упражнения и лекциите се  констатира чрез текущи 

писмени отговори на кратък въпрос от съдържанието на лекцията или на задължителния за 

семинарната работа текст. 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът е втора част на „въведение в социологията”. Целта му е да представи на студентите не 

системата на понятията на науката, а начина, по който те се интерпретират в няколко класически 

историко-социологически традиции. Той показва основните аналитични категории в поредица от 

конкретно-исторически контексти, свързани с историческото време  проблематики и с големите имена 

на социологическата традиция – като Макс Вебер, Емил Дюркейм, Габриел Тард, Георг Зимел, Талкът 

Парсънс, Алфред Шютц, Ървинг Гофман, Пиер Бурдийо, Харолд Гарфинкъл, Мишел Фуко,  Мишел 

дьо Серто, Люк Болтански, Бруно Латур, М. Кастелс и др.    

 

Предварителни изисквания: 

Студентите да са положили успешно изпит по курса „Въведение в социологията”.  

 

Очаквани резултати: 

Ще познават основни идеи, автори и дебати в историята на социологията. Ще виждат връзката между 

науката и всекидневния свят, разликата между всекидневна и научна рационалност, между думи и 

понятия, между теория  и изследователски данни. Ще успяват критично да проследяват преплетените 

отношения между социалните предмети и социалните методи, между социалните  проблеми и 

социологическите обяснения.  

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 

1 Дилемата социална структура – социално действие. «Позитивизмът» и 

«холизмът» на Емил Дюркейм. Социална интеграция и социална аномия. 
Интеграцията на индивидите в сакралната общност моралните правила и 

индивидуалните желания. Нормално и патологично. Научните категории като 

колективен опит. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

2 Социална система и системи на действие. Социалните посредници. Е. 

Дюркейм и Талкът Парсънс. Никлас Луман – отворените системи: системата като 

разлика, самоорганизация и автопоезис.Типове социални посредници, 

превърнати форми, фетишизъм  и структури на всекидневието в работите на 

Карл Маркс 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

3 Дилемата структура – действие. Гледната точка на феноменологическата 

социология. „Социална система” и „жизнен свят”. Всекидневна и научна 

рационалност. Логика на всекидневното действие. Всекидневие и 

интерсубективност. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

4. Етнометодологическият обрат в социологията. Противоположността 2 ч. л. + 
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„ситуирани практики – общество”. Харалд Гарфинкъл. Социологическата 

описуемост и ориентираните обекти. Противоположността „ситуирани практики 

– общество”.  

2 ч. упр. 

5. Социална реалност, шансове на действието  и социални светове. 

„Множеството реалности”. Алфред Шютц и „ Дон Кихот и проблемът за 

реалността”. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

6. Логиката на практиките според рефлексивната социология на Пиер 

Бурдийо.   „Практическият усет” - от социални правила към социални 

стратегии. Поле, капитал, хабитус, „логика на практиката”. Кодификация, 

социално пространство и символна власт.  Обективиране на обективиращия 

субект.   

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

7. Социално действие и типове легитимност на действието в „разбиращата 

социология” на Макс Вебер. Формалното рационализиране като „съдба на 

Запада”. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

8. Социална структура, смисъл на действието и капиталистически хабитус.”. 

Протестантската етика и „духът на капитализма” - загадката на 

трансформациите. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

9. Социална структура, качествена и количествена рационалност:  Приложение 

на подхода на Макс Вебер при анализа на други типове социалност. Люк 

Болтански, „Новият дух на капитализма”. „Религията” на социалистическата 

модернизация. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

10. Социална структура,  всекидневни практики и идеология. Социални 

стратегии, социални тактики и „бракониерство” в „изобретяването на 

всекидневието” на Мишел дьо Серто.  

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

11. Идеология, утопия, социално въображение. Идеологическите апарати на 

държавата. К. Маркс, К. Манхайм, Л. Алтюсер. Тезата за модалностите на 

социалните имагинерности - П. Рикьор. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

12. Социална структура и социални мрежи. Предефиниране  на понятието 

„социално” и Теорията за Дееца-Мрежа. От общество към колектив. 

Противоположността „утаени фактичности  - безпокойни предметности”. 

Реасемблирането на социалното, проследяване на асоциации в „а-социологията” 

на Бруно Латур. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

13. „Рационализация” или „рационалности”  – критиката на Мишел Фуко. 

Власт и субективация. Индивидуализиращата власт. Специфика на 

отношенията на власт. Власт и управляемост. Власт и критика.  

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

14. Глобалност и локалност на социалните практики. Мобилности, граници и 

поляризации. Мобилност  и идентичност.  „Виртуалният обрат” и общностите в 

мрежите.  Промяна и традиция. Класическата публичност и новите медии. 

 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

15. Дигиталният ред и глобалната несгигурност. Глобалното пренареждане и 

системната «несигурност» на социологическите категории. Солидарност и 

свобода, интеграция и изключване, сигурност и «прекаритет». Рисковото 

общество и трансформации на политическото. Новите социални конфликти и 

съпротиви. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

 

Конспект за изпит 

Вж: Програмата. Изпитът е писмен, 4 часа. Елемент на изпита е и анализа на „социологически казус”. 
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