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CURRICULUM VITAE 

 

 

Боян Ивайлов Знеполски 
 
Катедра:      Социология 
 
Е-мейл: bznepolski@hotmail.com 
 
Адрес: София 1113, бул. Цариградско шосе 125, бл. 4, ет. 4, каб. 401 
 
Научна степен, година и място на придобиване: 
 

 2017  професор по Социология, СУ “Св. Климент Охридски” 

 2006 – доцент по Социология, СУ «Св. Климент Охридски» 

 1999 – доктор по философия и социални науки – Висше училище за 
социални науки (EHESS), Париж, Франция 

 
Чужди езици:  
Френски, Английски, Руски 
 
Академични курсове: 
 

 Методология на социалнонаучното познание;  

 Политическа социология: новите форми на популизъм.  

 Обща социология;  

 Социология на културата; 

 Ключови теми в съвременната социална и културологична теория;  

 Политическа социология.  
 
Членство в организации:  

 Член на УС на «Фондация за хуманитарни и социални изследвания – 
София»; 

 Член на редколегията на списание «Критика и хуманизъм»; 

 Член на мрежата OFFRES (Франкофонска организация за 
образование и европейски изследвания в хуманитарните науки).  

 

Участие в дългосрочни изследователски и академични проекти: 

 2017 – Участие в международния изследователски проект 
“PubliCDemos: International study group on the new forms of public 
agency”, Висше училище за социални науки, Париж;  

 2014-2016  Участие в международния академичен 
проект « Протестните движения след 2011 » ;  
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 2011-2012  Ръководител на проекта « Народът и гражданското 
бощество като ресурси на демокрацията » ; 

 2009 – 2012 – Националното като публичен репертоар – проект към 
Национален фонд «Научни изследвания». 

 2009 – 2012 – Предизвикателства пред представителната 
демокрация днес – проект към Национален фонд «Научни 
изследвания». 

 2005-2009 – Участие в международния академичен проект Acedemic 
Fellowship Program (AFP) към Програма за подпомагане на висшето 
образование (HESP) - Будапеща.  

 2002-2002 – Участие в международния академичен проект «Проект за 
гражданско образование» (CEP) към Програма за подпомагане на 
висшето образование (HESP) -  Будапеща.  

   

Участие в международни изследователски и академични програми: 

 2017  гост-професор във Висшето училище за социални науки 

(EHESS).  

 2012  стипендиант на Центъра за академични изследвания (Sofia), 
октомври 2011- феврурари 2012.  

 2011 – гост-преподавател във Висшето училище за социални науки 
(Париж) – май 2011г. 

 2007 – гост-изследовател във Висшето училище за социални науки 
(Париж) – май 2007г. 

  2004 – гост-изследовател в Холандския институт за постдокторални 
изследвания (NIAS) – април-юни 2004г.  

 2003 - гост-изследовател в Дом на науките за човека, Нор па дьо 
Кале (Лил, Франция), ноември 2003г. 

 2003 – участие в международния проект “Обновяване на висшето 
образование по социални науки в България: интердисциплинарност и 
хармонизиране с европейските стандарти”, специализация в 
Хумболтовия университет (Берлин), февруари-март 2003г. 

 2001 - Гост-изследовател в Дом на науките за човека (Париж), 
февруари-март 2001г. 

 1995 - Специализация в Центъра за изследване на демокрацията към 
Уестминстърски университет (Лондон, Великобритания), май-юли 
1995г. 

 

 

Международни конференции и семинари: 
 

 Организатор (заедно с Момчил Христов като представители на 
катедра Социология) на Европейския летен университет Peuples et 
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populimes: demos, ethnos, ochlos, СУ “Св. Климент Охридски”, 21-27 
юли 2016г.  

 2016 - участие в ХХ конгрес на AISLF (Международната асоциация по 
социология на френски език), Университета на Квебек в Монреал и 
Университета в Монреал, 4-8 юли. Доклад на тема: “Une petite société 
à l’épreuve de la globalisation: variété des récits apocalyptiques”.  

 2016 - участие в международната конференция Istanbul Seminars 
2016, Reset Dialogues on Civilization : Religion, Rights and the Public 
Sphere, Университет Билги (Истанбул), 24-28 май 2016г. Доклад на 
тема: “Unveiling some religious motives in contemporary radical social 
critique”.  

 2016 - Участие на международната конференция «25 ans de crises, 
contestations, mobilisations», Френски институт в София, 25 април 
2106г. Организирана от Нов български университет и Френския 
институт. Доклад на тема: “Les protestations bulgares de l'été 2013: la 
guerre des métaphores”.  

 2015 - Участие в международната конференция Нечовешкото, 
Априлци, 6-9 декември. Доклад на тема: “Двете власти на Корнелиус 
Касториадис”.  

 2015 - Участие в международната конференция La démocratie de la 
place publique : Les mouvements de Maïdan, Висше училище за 
социални науки (Париж), 19-21 ноември. Доклад на тема: « Les 
protestations bulgares de 2013 : la guerre des métaphores ».  

 2014   Бъдещето на демокрацията в Европа (L’avenir de la 
démocratie en Europe), кръгла маса, организирана от Френския 
институт в София, 24 септември. С участието на : Tzvetan Todoroov 
(CNRS, Paris), Stoyan Atanassov (Université de Sofia), Bogdan 
Bogdanov (Nouvelle université bulgare) et Boyan Znepolski (Université de 
Sofia).  

 2012 - Hegel and Marx on the Global Crisis  colloque international, 
organisé par la Faculté de philosophie et de sociologie et la Faculté de 
droit et d’administration, Université de Varsovie, октомври (22-23). 
Доклад: “Transformer la critique sociale en temps de crise: retour du 
pragmatisme à Marx ?”; 

 2011 - Гост-лектор на годишната конференция на Американския 
университет в Благоевград (AUBG) The Fellowship of the Mind, 9 
април, 2011г. Лекция на тема: «За силата и слабостта на 
академичната социална критика».  

 2010 - Международната конференция около творчеството на Аксел 
Хонет и Люк Болтански Каква социална критика днес?, Форум 
«Софийски диалози», 27-28 ноември 2010г., София. Доклад на тема: 
«След социалната критика: популистката критика на елитите и 
културната критика на идентичността като критически жанрове». 

 2010 - Международната конференция «Философия и социални 
науки», организирана от Чешката академия на науките и Карловия 
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университет, Прага, 12-16 май 2010 г. Доклад на тема: «От 
критическа социология към прагматистка социология и обратно: 
въпрос на ефективност или на легитимност». 

 2010 – Международна студентска конференция «Национален модел 
на Обединените нации» (NMUN), Ню Йорк, 28 март – 1 април 2010г., 
Ню Йорк, САЩ. Академичен съветник на българския екип.  

 2009 – Европейски летен университет «Нови фигури на държавата: 
насилие, право и общество», Университет Тулуза II, Франция, 8-16 
юли 2009г. Анализатор на докторантското ателие: «Мястото на 
индивида в конституциите на франкофонските страни».   

 2008 – Международен семинар «Справедливост, политика и 
религия», Софийски университет «Св. Климент Охридски», Френски 
културен институт, София, 11-12 април 2008г. Организатор на 
семинара съвместно с Владимир Градев. 

 2008 – Международната конференция «Европейски срещи на 
големите метрополии: кризата на съвместния живот», Нов български 
университет, София, 3-6 април 2008г. Участник в дискусията: 
«Публични и юридически измерения на гражданството: национални и 
европейски контексти».    

 2006 – Европейски летен университет «Бъдната Европа: 
секуларизация, справедливост, демокрация», Клуж, Румъния, 3-13 
септември 2006г. Водещ докторантско ателие на тема: 
«Демокрацията в епохата на глобализация».  

 2006 – Междурегионална среща на програма Academic Fellwoship 
Program: «Thinking and Moving Forward: Action and Direction», Тбилиси 
(Грузия), 1-5 март 2006г. Доклад на тема: «Каква е ползата от 
социалните науки в контекста на преобразуващи се общества?». 

 2005 – Международен семинар «Проблеми на идентичността», 
Френска школа в Атина, Атина, 1-5 декември, 2005. Доклад на тема: 
«Фикционални измерения на идентичността».  

 2004 – Европейски летен университет “Действието”, организиран от 
Карловия университет (Прага, Чехия), 7-15 юли 2004г. Доклад на 
тема: «Какво означава креативно действие?»  

 2003 – Лекция на тема: «Юрген Хабермас: херменевтиката пред 
предизвикателствата на рационалността», в рамките на семинара 
«Субективността», организиран от Международен институт Еразъм 
(Дом на науките за човека, Нор па дьо Кале) и Философски факултет, 
Университет Лил III, 13 ноември 2003г.  

 2003 – Международна конференция “Социална философия и теория 
на културата: механизми на социалната интеграция в пост-
традиционните общества” около творчеството и с участието на Аксел 
Хонет, София, 26-27 април 2003г. Доклад на тема: «От субективност 
към индивидуалност или от индивидуалност към субективност». 

  2002 - “Сценарии на произвола” доклад на международната 
конференция “Власт и властови отношения в източноевропейската 
политика и общества”,  организиран от Института за славянски, 
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източноевропейски и евразийски изследвания (ISEEES) - 
Калифорнийски университет, Бъркли, 8-10 ноември 2002г.   

 2001 - Европейски летен университет “Отговорността. Право и 
общество, морал и политика”, Университет Лил III (Франция), 17-29 
септември 2001 г. 

 1997 - Доклад на тема “Измерения на историческото съзнание: 
познание и употреба на миналото” на международната 
конференция “Пол Рикьор. Философията пред предизвикателствата 
на промените”, Форум Софийски диалози, София, октомври 1997г. 

 

 

Публикации:    

 Книги: 

 

 - Пределите на субекта, София, изд. АГАТА-А, 2007 

- Херменевтични парадигми, София, изд. АТАТА-А, 2004 

 

Съставителства:  

- «Народът» и «гражданското общество» като ресурси на 

демокрацията, сп. Критика и хуманизъм, кн. 41, извъвреден брой/2013  
Водещ на броя.   

- Challenges 2 (second volume of Challenges to Representative 
Democracy Today), (Editors of the issue: Dimitar Vatsov, Boyan Znepolski, Kolyo 
Koev), Critique and Humanism Journal, Vol. 40, Special Issue, 2012.   

- Преосмисляне на демокрацията. Власт и съпротива, сп. Критика и 

хуманизъм, кн. 38, 1/2012  Водещ на броя заедно с Димитър Вацов. 
- Negotiating “Nation” and “Society”: The Public Sphere in Post-

Communist Bulgaria, Euxeinos/2/2011 (Guest Editor), Newsletter of the Center 
for Governance and Culture in Europe, University of St. Gallen, Switzerland-  

- Challenges to Representative Democracy Today, (Editors of the issue: 
Dimitar Vatsov, Boyan Znepolski, Kolyo Koev), Critique and Humanism Journal, 
Vol. 35, Special Issue, 2010-   

- Критика и суверенност, сп. Критика и хуманизъм, кн. 32, 2/2010 – 
Водещ на броя заедно с Димитър Вацов. 

- Политиката в пластовете на времето и пространството, сп. 
Критика и хуманизъм, кн. 33, 3/2010 – Водещ на броя заедно с Димитър 
Вацов.  
 - Призракът на народа. Новите форми на популизъм – (водещ на 
броя) сп. “Критика и хуманизъм”, кн. 23, бр. 1/2007 

- Митовете в историята и историографията - (водещ на броя) сп. 
“Критика и хуманизъм”, кн.12, бр.3/2001  
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Студии и статии:  

- Unveiling the religious motives in radical social critique (forthcoming), В: 

Philosophy and social criticism, SAGE, 2017.  

- How to Criticize Our Socities Today? Part I: Pragmatic Sociology and 
Pragmatic Social Theory as a Social Critique, В: Dialogue and Universalism, Vol. 
XXVI, No 2/2016, с. 33-48.  

-  How to Criticize Our Socities Today? Part II: The Radical Philosophical 
Critique of Democracy and Capitalism, В: Dialogue and Universalism, Vol. XXVI, 
No 2/2016, с. 49-64.  

- Bulgarian Student Occupations in the Focus of Two Rationalities, В: 
Youth, Civic Action and Protest, Critique and Humanism,  Vol. 46, 2/2016, с. 97-
108.  

- Студентските окупации през 2013г. във фокуса на две 
рационалности, В: Протестите като гражданска практика, Критика и 
хуманизъм, кн. 45, 1/2016, с. 55-67.   

- Le a demokráciával! Éljen a nép! (Zizek, Badiou, Laclau politikai 
filozófiájáról), Magyar Lettre International 97/2015, pp. 76-80 
 -   Autour des débats sur les fondements des sciences sociales et de la 
critique sociale, В : From the Case Study to the Event. On the Principles of 
Historical Reasoning, Divinatio/39-40, spring-summer 2015, с. 273-304. 
 - How to Criticize Our Society Without Destroying It ?, CAS Working Paper 
Series, Issue 5, Advanced Academia Program 2009-2012, Sofia 2013, с. 1-36.   
 - Разкази за българския апокалипсис, В : Младежки култури на 
социализма и постсоциализма, Критика и хуманизъм, No 43, кн.1-2/2014, с. 
313-333.  
 - La Bulgarie sous la vague des protestations civiques : les protestations 
des étudiants bulgares et leurs détracteurs, В : Le discours sur l’Europe : 
philosophie, économie, politique, Divinatio/37, spring-summer 2013, с. 139-158.   
 - Les expériences entre-culturelles : Heinz Wismann et Tzvetan Todorov, 
В : Le discours sur l’Europe : philosophie, économie, politique, Divinatio/37, 
spring-summer 2013, с. 107-130.   

- Dans quelle société vivons-nous? Wébérienne ou durkheimeinne? 
Entretien avec Vincent Descombes, In: Is Democracy Sick of Its Own Media?, 
Divinatio/35, spring-summer 2012, с. 193-208;    

- Понятието ‘субект‘ в светлината експресивисткия обрат 
(Теорията на Аксел Хонет за реификацията), В: Дискурсивни практики и 
идентичности, Социологически проблеми, специален брой/2012, с. 34-44; 

- Down with Democrcacy! Long Live the People! (‘The People’ as a Critical 
Idea in Contemporary Political Philosophy), В : Eurozine, February 12 2013;  

- Долу демокрацията! Да живее народът! (“Народът” като 
критическа идея в съвременната радикална политическа философия), В: 
Преосмисляне на демокрацията. Власт и съпротива, Критика и хуманизъм, 
кн. 38, 1/2012, с. 89-104.  
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- Civil Protest in Bulgaria: the Missing Social Critique, In: Negotiating 
“Nation” and “Society”: The Public Sphere in Post-Communist Bulgaria, В: 
Euxeinos/ 2/2011, Newsletter of the Center for Governance and Culture in 
Europe, University of St. Gallen, Switzerland, с. 21-28;  

- On the strengths and weaknesses of academic social critique, Eurozine, 
November 26 2010.  

- За силата и слабостта на академичната социална критика, В: 
Критика и хуманизъм, Критика и суверенност, кн. 32, 2/2010, с. 11-25.  

- Френското изключение, В: Социологически проблеми, Легалност и 
(Не) легитимност на властта, Извънреден брой/2010, с. 82-100.  

- Властта, която всеки упражнява (предговор) В: Димитър Вацов, 
Опити върху властта и истината, София, Нов български университет, 
2009, с. 7-20.   

- Българската преса и проекциите на успешния живот, В: сп. 
Социологически проблеми бр. 3-4/2008, “Новата медийна констелация”, с. 
73-80.  

- Ателие на романа: спасение или изгнание на романа, В: сп. 
Критика и хуманизъм, “Литература. Историография. Социология”, бр. 29, 
2/2009, с. 325-341.     
  - Рационалност и креативност на социалното действие, В: 
Социологията пред предизвикателствата на различията, София, УИ “СУ Св. 
Климент Охридски”, 2009, с. 126-142; 

- Concilier Marx et Heidegger? In Divinatio Journal, “Le silence sur le 
communisme”, vol. 27, spring-summer 2008, с. 227-240.   

- Понятието “идеология” и неговите наследници, В: Юбилеен 
сборник на катедра Културология, сп. Социологически проблеми, 2007, с. 
59-76. 
 - Co to kreativni jednani? (Какво е това креативно действие?) В: Я. 
Чапек, О. Швец (изд.), Filosofie jednani (Философия на действието), Прага, 
2006, с. 172-183; 

- От индивидуалност към субективност или от субективност към 
индивидуалност, В: Критика и хуманизъм, “Справедливост и комуникативна 
свобода”, кн. 22, извънреден брой 2006, с. 131-138;  

- La querelle du sujet et ses voix, В : Divinatio Journal, Dossier: Umberto 
Eco – signes, représentations, interprétations, publ. by MSHS, vol. 21, spring-
summer 2005, с. 143-155. 

- La subjectivité après la métaphysique, В : Divinatio Journal, Dossier 

Pierre Nora – Lieux de mémoire et construction du présent, publ. by MSHS, No 
19, spring – summer 2004, с. 209-220.  

- Нуждаем ли се все още от разум?, В: “Разум”, 2004 (6), с. 118-131.  
- Балканите търсят себе си, В: “Критика и хуманизъм”, кн.16, бр. 

2/2003, с. 330-334.  
- Сценарии на произвола: поглед към кратката история на 

българската свободна преса, В:  VOX LITTERARUM, 1/2003, с. 121-127. 
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- Как препадается и как должна преподаваться философия, В: 
Отечественные записки, № 2 (3) 2002.    

- Двата проекта на модерността (Възможно ли е завръщането на 
субекта?) - сп. “Критика и хуманизъм”, кн.14, бр. 2/2002, с. 155-173.  

- Les limites de la philosophie en Europe de l’Est (A la lumière d’un débat 
entre Habermas et Rorty), В : Arches (Actes de l’Association Roumaine des 
Chercheurs Francophones en Sciences Humaines), Bucharest-Cluj-Iasi, Enjeux 
de la philosophie à l’Est et à l’Ouest, Tome 3/2002, с. 66-76.  

- Рикьор и Хабермас: Посоки на социалната философия, В: Юрген 
Хабермас и Пол Рикьор: Диалог един след друг, София, ДНЧО, 2000, с. 123-
144.  

- Как се/да се преподава философия - в сп. “Критика и хуманизъм”, 
кн.8, бр.1/2000, “Хуманитарната образованост”, с. 75-86. 

- Habermas et les lieux de l’herméneutique, В: Divinatio Journal, Dossier: 
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