
КАТЕДРА „СОЦИОЛОГИЯ” - СУ „СВ. КЛ. ОХРИДСКИ” 

ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В КАНДИДАТ -

ДОКТОРАНТСКИ КОНКУРС:  

СОЦИОЛОГИЯ (Обща социология) 

 

Необходими документи:  

         CV. То трябва да включва академично образование, професионален опит, 

чуждоезикови познания, детайли за предишен изследователски опит и научни 

публикации, ако имате такива. 

         Мотивационно писмо за участие в конкретния докторантски конкурс. С 

мотивационното писмо от около 2-3 стр. (няма фиксиран обем) се представяте пред 

комисията. Моля, опишете в него образователния си и професионален път; Вашите 

академични интереси и силни страни; Вашето намерение и цели при 

кандидатстването Ви за докторантура в избраната област. 

По желание кандидатът може да предостави на разположение една своя писмена 

научна работа от максимум 45000 знака (25 стандартни страници): курсова работа, 

глава/част от дипломна работа или магистърска теза, научна публикация.  

Конкурсна процедура: 

         Първа фаза (четири часа писмена разработка): Разработка на изследователски 

проект в рамките на някое от предложените по-долу тематични полета. Те са 

представени с анотирано съдържание и максимално обширно, така че кандидатът 

да има възможност да обвърже проекта си само с онези елементи от съдържанието 

на избраното от него тематично поле, в които са изследователските му интереси.  

 

Изследователски проект: насоки за разработка 
Опишете предлаганата изследователска тема възможно най-прецизно. Проектът 

трябва да съдържа отговор на следните въпроси: 

         Какъв е проблемът, който стои в основата на Вашия интерес към темата? 

         Кои са основните Ви изследователски въпроси? 

         Каква литература по темата познавате и какви са нейните ограничения? 

         Какви са главните хипотези на работата? 

         Каква методология смятате да приложите (аргументирайте избора си)? 

Обяснете как възнамерявате да проведете вашето изследване; от какъв тип 

информация (емпиричен материал) ще имате нужда; как възнамерявате да я 

съберете и анализирате? 

         Какви изследователски резултати целите да постигнете и какъв мислите, че ще 

бъде научния принос на дисертацията? 

  

         Втора фаза (устно представяне): Събеседване по представения проект и 

останалите писмени документи.  

 

Забележки:  

         До участие в събеседването се допускат само кандидати, получили на първа 

фаза оценка, не по-ниска от „много добър” (4.50).  



         Успешно издържали конкурса са кандидатите, получили средно аритметична 

оценка от писмения и устния изпит най-малко „много добър” (5.00) за докторанти 

по държавна поръчка и „много добър” (4.50) за докторанти срещу заплащане. 

         Оценките от конкурсните изпити се оформят с точност до 0,25. 

        При зачисляване в докторантура, окончателната тема на дисертацията се 

определя след обсъждане с научния ръководител и се приема на катедрено 

заседания. 

 

Тематична програма на конкурса за докторантура по Социология 

(Обща социология) 
 

 

ТЕМАТИЧНИ ПОЛЕТА: 

 

Кандидатът предварително и свободно избира тематичното поле, в което 

разработва изследователски проект, както и елементите от съдържанието 

на полето, съответстващи на проекта му.   

Посочената литература не е задължителна, а насочваща. От кандидатите се 

очаква сами да потърсят литераткура в съответствие с избрания  за 

разработване проект.   

 

1. Съвременни социални теории: 

 

Анотирано съдържание 

 

     Проблематиката е организирана около три основни тематични кръга:  

Основни аспекти от критическата теория на Хабермас – универсалната 

прагматика, дискурсната етика, нормативните модели на демокрацията; теорията 

на Аксел Хонет за «борбите за признание», фокусирана около проблематиката на 

«признаването» в различни сфери – лични отношения, труд, международни 

отношения; прагматистката социология на критиката на Люк Болтански, който 

предефинира критическите функции на социологията въз основа на прагматизма;  

Теорията за «мрежовото общество» на Мануел Кастелс – революцията на 

информационните технологии, Азът в информационната епоха, новата икономика, 

трансформацията на труда и трудовата заетост; възходът на интерактивните мрежи; 

теоритя на Бруно Латур за «деца-мрежа» и за новите начини за представяне на 

социалното;   

Теорията за «рисково общество» (Улрих Бек) – какво означават господство, 

държава, публичност, култура, критическа теория в контекста на световното 

рисково общество?   

 

 

Литература:  

Бек Улрих, Световното рисково общество, София, Обсидиан, 2004.  

 Болтански Люк, «Приносът на социологията към социалната критика», В: Около 

Люк Болтански и Аксел Хонет, София, ДНЧО, 2011.  



 Кастелс Мануел, Информационната епоха: икономика, общество и култура, том 

1: Възходът на мрежовото общество, София, ЛиК, 2004.  

Латур Бруно, Реасамблиране на социалното: увод в социологията на дееца мрежа, 

София, Изток-Запад, 2007.  

Хабемас Юрген, Философия на езика и социална теория, София, ЛиК, 1999. 

Хабермас Юрген, Морал, право и демокрация, София, ДНЧО, 1999.  

Хонет Аксел, Контексти на признаване, София, СУ «Св. Климент Охридски», 

П010.  

 

2. Глобалната промяна и националните общества  
 

Анотирано съдържание 

 

Тематичната под-област се отнася до проблеми на основните трансформации на 

съвремените общества, имани предвид при описването им с различни термини като 

„постмодерност”, „слединдустриалност”,   „информационно общество”, 

„мрежовото общество”, „общество на знанието”, „рисково общество”, 

„глобализация”, „неолиберализъм”, „нов дух на капитализма”, и пр.:  Глобално и 

локално. Променените понятия за пространство и време. Новите конфигурации на 

държавата, пазарите и други измерения на социалния живот и на индивидуалните 

биографии след 1989 година. Либерализация на пазарите и промените в труда, 

кризата на политическото, залезът на социалната държава и възходът на 

наказателната държава, новите форми на контрол и социално разделение, 

глобализацията на културата, консумативната култура, практиките на себе си. 

Мобилност и миграции. Културната глобализация. Новите идеологии, утопии  и 

социални движения. Национализмът и новите представи за българското. 

 

Ападурай, А. 2006. Свободната модерност. Културните измерения на 

глобализацията, ЛИК, София  

Бауман, З. 1999. Глобализацията. Последиците за човека. ЛИК, София Глобални 

модерности. 2004. (М. Федърстоун, Скот Лаш, Р. Робертсън, съст.),  Издателство 

Критика и Хуманизъм, София  

Бек, У. Що е глобализация, Критика и хуманизъм, 2002 

Браун, У. 2011. Отвъд толерантността и оскърблението. Бъдещето на 

политическата теория, Жанет 45, Пловдив 

Кръстев, Ив, съст., 2000.  Под линия, Факел Експрес, София 

Дичев, И. 2008. Граждани отвъд местата. Нови мобилности, нови граници, нови 

форми на обитаване. Просвета, София. 

Сасен, С. 2011. Глобалният град. Критика и хуманизъм, София 

Рагару, Н. 2010. Преплетените времена на настоящето, Критика и хуманизъм, 

София 2010 

Хелд, Д. 2004. Демокрацията и глобалният ред. От модерната държава към 

космополитно управление. ИК Критика и хуманизъм, София 

Harvey, D. 2005. A Brief History of Neoliberalism. Oxford University Press 

Harvey, D. 1990. The Condition of Postmodernity: An Enquiry into the Origins of 

Cultural Change. Blackwell 



Boltanski, L. Chiapello, E. 1999. Le Nouvel esprit du capitalisme, Gallimard, Paris  

Kiossev, А., P. Kabakchieva (Eds.). Rules and Roles Fluid Institutions and Hybrid 

Identities in East European Transformation Processes (1989-2005). LitVerlag  Berlin 

and Münster, 2009. Freiburger sozialanthropologische Studien, vol. 25 

Robertson, R. Globalization Theory 2000+: Major Problematics, In: Handbook of Social 

Theory, G. Ritzer, B. Smart, eds, Sage Publication 

Urry, J. 1999. Sociology Beyond Society. Routledge, London 

 

3. Власт и контрол: институционални, дискурсивни и идеологически 

форми 

 

Анотирано съдържание 

 

     Тематичната област може да включва широк кръг от проблематики, свързани 

със създаването, поддържането, промяната и разрушаването на социален ред; със 

структурирането на възможностите за действие в социалния свят; с 

институционалните устройства на обществото и техните идеологически режими; с 

типовете и формите на регулация на социалните отношения и източниците на 

тяхната легитимност; с формите на йерархични неравенства, маргинализация и 

изключване; с формирането, механизмите на поддържане и оспорването на 

нормативни порядъци; с проблематиките на представителството, суверенитета и 

държавата като монопол над легитимното насилие; с отношението между 

легитимен ред и апарати за контрол и принуда; с връзката между властови 

отношения и форми на субективация; с отношенията между власт, господство и 

насилие; с типология на исторически формирали се властови режими; с 

променящия се баланс между власт, политика и контрол в „световното рисково 

общество“; с прехода между суверенна власт и биополитическа власт; с прехода 

между дисциплинарни общества и общества на контрола. 

 Тези възможности са само ориентир в помощ на кандидатите. Всеки кандидат е 

свободен както да избере между тях, така и да прокара връзки 

 

Литература: 

Арент, Х. Насилие и политика. С: 2007, ИК „Критика и хуманизъм“. 

Бурдийо, П. Практическият разум. С: 1997, ИК „Критика и хуманизъм“. 

Бъргър, П., Т. Лукман. Социалното конструиране на реалността. С: 1996, ИК 

„Критика и хуманизъм“. 

Бек, У. Световното рисково общество С.: 2001, Обсидиан. 

Вебер, М. Социология на господството, социология на религията. С: 1992, УИ „Св. 

Кл. Охридски“. 

Гидънс, А. Социология. С: 2003, „Прозорец“. 

Деянова, Л. (съст.) Социологията като шанс. С: 2004. 

Норт, Д. Институции, институционална промяна и икономически резултати. С: 

2000, ЛИК. 

Фотев, Г. (съст.) Извори на социологията. С: 2000. 

Фуко, М. Власт. С: 1997, ИК „Критика и хуманизъм“. 

Фуко, М. Генеалогия на модерността, УИ „Св. Кл. Охридски“. С: 1992. 



Фуко, М. Надзор и наказание Раждането на затвора, УИ „Св. Кл. Охридски“. С: 

1998. 

 

 

4. Социални неравенства 

 

Анотирано съдържание 

 

Нови неравенства, социални шансове, достъп до основни ресурси  („капитали”) – 

икономически, образователни, културни, социални...) и представи за тях. 

Поляризация на достъпите. Легитимиране на неравенствата. Социални класи и 

стратификация. Загуба на статуси, статусна неконсистентост, декласация след 1989 

година в България. Достъп до мобилност. Социално изключване. Възпроизводство 

на неравенствата и  „отвътре изключените”. Новите бедни. „Индивидуализация на 

неравенствата”. Новите „невертикални” неравенства. Джендър неравенства.  „Стил 

на живот” и социален престиж. Пространствена мобилност и социални 

неравенства. Фрагментация и градски неравенства. „Център” и „периферия”. 

Диверсификация на регионалните различия. „Прекаритет” и биографични шансове. 

Неравенства и социално страдание. Биополитизиране на неравенствата. 

 

Литература:  

Бояджиева П., Л. Деянова, С. Колева, К. Коев, съст. 2006, Светове     в 

социологията. Сборник в чест на проф. Георги Фотев, София: УИ «Св. Кл. 

Охридски» 

Вакан, Л. 2004. Затворите на нищетата. ЛИК, София 

Дарендорф, Р. 1998. Модерният социален конфликт, Изд. Златорог, София  

Йотов, Ст. 2004. Равенство и егалитаризъм, Агата – А. София 

Кабакчиева, П. 2009. „Комунистическа идеология, социална структура и социални 

неравенства в България”. В История на Народна република България,. Ивайло 

Знеполски, съст. СИЕЛА, София 

Маринова, С., Л. Деянова, съст. Критическа теория на новите социални 

неравенства,  Годишник на Софийски университет, том 102, Книга „Социология”, 

https://research.uni-sofia.bg/bitstream/10506/331 

Селени, И. (съст.) Бедността  при посткомунизма. Изток-Запад: София 

ЛИК 

Състояние на обществото. 2008. Институт Oтворено общество, София. 

Тилкиджиев, Н. 2002. Средна класа и социална стратификация. София:ЛИК 

Bourdieu, Pierre. 1993. La misere du monde, Paris: Seuil 

Domanski, H. 2000 On the Verge of Convergence. Social Stratification in Eastern 

Europe. CEU, Budapest  

Еlias, Norbert/John Scotson 1992: Etablierte und Aussenseiter, Frankfurt a. M. Suhrkamp  

The Inequality Reader: Contemporary and Foundational Readings in Race Classe and 

Gender David Grusky, Szonya Szelenyi, 2006 

Kreckel R. (Hg.) 1983: Soziale Ungleichheiten. Sonderheft 2 der Zeitschrift 

    'Soziale Welt',   Goettingen: 183-198 

https://research.uni-sofia.bg/bitstream/10506/331


Stark, D., Bruszt, L. 1998. Postsocialist Pathways. Transforming Politics and Property in 

East Central Europe. Cambridge UP, Cambridge (Старк, Д., Л. Бруст. 2004. Пост-

социалистически траектории. Трансформирането на политиката и собствеността в 

Източна София: “Амат-Ах”) 

 

 

5. Публично и частно 

 

Анотирано съдържание 

 

Структурни изменения на публичността – класически и нови форми на публичност. 

Политическа публичност и съвременни политически идеологии. Гражданско 

общество и политическа регулацията в децентрализирана мрежова среда. 

Обособяване на частната сфера и нейната политическа регулация. Политики на 

различие и политики на признаване. Социология на тялото – понятие за пресечност 

на различията (intersectionality). Социология на възрастите (Sociology of Aging). 

Интимна гражданственост (intimate citizenship) и предоговаряне на обхвата на 

свобода и сигурност; тяло и власт; понятие за биополитика. 

 

Литература: 

1. Alexander, Jeffrey C. 2006. The civil sphere. Oxford; New York: Oxford 

University Press. 

2. Angel, Jacqueline L. 2011. Handbook of Sociology of Aging. Springer. 

3. Casper, Monica J, и Paisley Currah. 2011. Corpus: an interdisciplinary reader on 

bodies and knowledge. New York: Palgrave Macmillan. 

4. Cavanagh, Allison. 2007. Sociology in the age of the Internet. Maidenhead: 

McGraw Hill/Open University Press. 

5. Hassan, Robert, и Julian Thomas. 2006. The new media theory reader. 

Maidenhead, England; New York: Open University Press. 

6. Leicht, Kevin T, и J. Craig Jenkins. 2010. Handbook of politics state and society 

in global perspective. New York: Springer. 

7. Lemke, Thomas. 2011. Biopolitics: an advanced introduction. New York: New 

York University Press. 

8. Low, Jacqueline, и Claudia Malacrida. 2008. Sociology of the body: a reader. 

Don Mills, Ont.: Oxford University Press. 

9. Lutz, Helma, Maria Teresa Herrera Vivar, и Linda Supik. 2011. Framing 

Intersectionality: Debates on a Multi-faceted Concept in Gender Studies. Ashgate 

Publishing, Ltd. 

10. Olesky, Elzbieta H. 2009. Intimate Citizenships: Gender, Sexualities, Politics. 

Taylor & Francis. 

11. Rose, Nikolas S. 2007. The politics of life itself: biomedicine, power, and 

subjectivity in the twenty-first century. Princeton, NJ; Oxford: Princeton 

University Press. 

12. Sargent, Lyman Tower. 2009. Contemporary political ideologies: a comparative 

analysis. Belmont, CA: Wadsworth. 

13. Young, Iris Marion. 1990. Justice and the Politics of Difference. Princeton, NJ: 

Princeton University Press. 



14. Кабакчиева, Петя. 2001. Гражданското общество срещу държавата: 

българската ситуация. София: Издателство „ЛИК“. 

15. Хабермас, Юрген. 1995. Структурни изменения на публичността. София: 

УИ „Св. Климент Охридски“. 

 

 

Бележка: За допълнителни проблеми и съответната литература могат да се видят 

конспектите на курсовете в програмата на специалност „Социология”, както и 

тематичните броеве на списания „Социологически проблеми”, „Критика и 

хуманизъм” и др.  

 


