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Доц. д-р Светла Маринова  

Служебен адрес:      

               Цариградско шосе 125, бл. 4. ет. 5, каб. 513 А 

     1113 София 

             e-mail: svetla_marrinova@yahoo.com 

  

 

Академично образование: 

1988  завършва социология в СУ “Св. Кл. Охридски”  

1990   завършва следдипломна специализация по социология на изкуството и  

 културата в катедра Социология, ФФ, СУ “Св. Кл. Охридски”  

1997  защитава докторска дисертация на тема “Култура и власт. Реципирането на  Пиер 

Бурдийо в германската социология” в катедра Обща социология към  Института по 

социални науки в Хумболтовия университет в Берлин 

 

Професионална кариера: 

1998 – 1999 хоноруван преподавател по социология в СУ “Св. Кл. Охридски”  

1998 - 2002  хоноруван преподавател по социология в ПУ „П. Хилендарски”  

1999 - 2013 главен асистент в катедра Социология, ФФ, СУ “Св. Кл.  Охридски” 

2013 -  2014 доцент в катедра Социология, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" 

01.08.2014 – 23.02.2015 сътрудник на Института за космополитни изследвания на проф. 

Улрих Бек в Мюнхен 

24.02.2015 – 31.07.2015 доцент в катедра Социология, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" 

01.08.2015 – 31.01.2016 сътрудник на Института за космополитни изследвания на проф. 

Улрих Бек в Мюнхен 

01.02.2016 - доцент в катедра Социология, ФФ, СУ "Св. Кл. Охридски" 

 

Актуални курсове:  

 Бакалавърска програма на катедра Социология:  

 История на социологията: генезис на национални социологически традиции  - 

задължителен 

 История на социологията след II Световна война - задължителен 

 Социология на социалното неравенство – избираем 

Космополитният обрат в социалните науки: теория и практика на космополитната 

mailto:svetla_marrinova@yahoo.com


социология на Улрих Бек - избираем  

 

 Магистърска програма “Политическа социология”:   

 Социални неравенства и политически стилове - избираем  

  

Приключили курсове:  

 

1998 – 2007: Социологическата теория и практика на Пиер Бурдийо - избираем за 

студенти по социология;    

 

Лекции в чуждестранни университети:  

 По програма Еразъм:  

 20-28 септември 2005: Университета в Билефелд, Германия 

 25-30 септември 2006: Хумболтовия университет в Берлин, Германия  

 

Участие в проекти:  

 

2016-         Участник в проект „Образователни неравенства и социални шансове – 

Стратегически цели на реформата на българското средно образование”, 

финансиран от МОН 

 

2014:  Индивидуален иследователски проект “Преосмислянето на теорията за 

обществото. Към систематиката на дескриптивно-дагностичната 

теория на У. Бек за трансформацията на обществото", финансиран от 

DAAD 

2012: Ръководител на изследователски проект „Сравнително изследване на 

социологическия канон в четири български университета (2006-2012)“, 

спонсориран от Фонд "Научни изследвания" на СУ "Св. Кл. Охридски“.  

2008-2010: Ръководител на изследователски проект „Социални неравенства в 

трансформиращото се пространство на един постсоциалистически 

софийски квартал (случаят Драгалевци), финансиран от Изследователския 

център за социални науки, СУ “Св. Кл. Охридски”; 

2006:  индивидуален изследователски проект “Относно конституирането и 

трансформациите на социологическото поле в Германия. Към история на 



германската социология”, финансиран от Германската служба за обмен на 

академични кадри (DAAD) 

2005-2008:  участие в международен проект: “Подобряване качеството на 

образованието по социология в общество на знанието”, финансиран от 

HESP, програма на Open Society Support Foundation. 

2005-2008:  член на авторския колектив на проект за Създаване на Изследователски 

център по социални науки, финансиран от МОН.   

2004-2005   участие в проекта на ФФ “Подобряване на качеството на образованието в 

магистърските програми на Философски факултет”, финансиран от Open 

Society Support Foundation.  

2002-2004:    координатор на проекта на ФФ, СУ “Св. Кл. Охридски” “Обновяване на 

образованието по социални науки в България: интердисциплинарност и 

хармонизиране с европейските стандарти”, финансиран по програма на 

Световната банка  

2000-2001:  участие в проект на катедра Социология “Микросоциологически подходи”, 

финансиран от Open Society Support Foundation  

1998-2000:  ръководител на колективен проект “Властта – три некласически концепции 

(Арент, Фуко, Бурдийо)”, финансиран от Research Support Scheme of the 

Open Society Support Foundation  

 

Специализации и стипендии в чужбина след защита на доктората: 

2000: едномесечна специализация в Хумболтовия университет в Берлин и 

университета в Билефелд 

2003: тримесечна специализация в Берлин 

2005: двумесечна специализация в Хумболтовия университет в Берлин 

2006: тримесечна стипендия на Германската служба за обмен на академична кадри 

(DAAD) в университетите в Берлин, Билефелд, Кьолн и Марбург, Германия. 

2013: тримесечна стипендия "Паул Целан" в Института за науки за човека (IWM), 

Виена 

2014: тримесечна стипендия на Германската служба за обмен на академична кадри 

(DAAD) в Института за космополитни изследвания на проф. Улрих Бек в Мюнхен   

 

 



Публикации: 

 

2017. Маринова, Св. Космополитна емпатия и солидарност. Опит за диференциране на 

понятията, в: Социологически проблеми, брой 1-2/2017: 282 – 305.  

2015.  Маринова, Св. Теория и практика на космополитната социология. „Поканата за 

социология” на Улрих Бек, в: Социологически проблеми, брой 3-4/2014.  

2014. Маринова, Св. Сцени на космополитизация. Следите на Чикагската школа в 

теорията за космополитизацията на Улрих Бек, в: По стъпките на Другия. Сборник в чест 

на Майя Грекова, 2014. Просвета. София, 386-396.  

2012. Маринова, Св. Към политическа икономия на разказите за миналото в германската 

история на социологията, УИ "Св. Кл. Охридски", София. 

2012. Маринова, Св. Рефлексивната социология като вложение в полето на научните 

борби (опит за критика на рефлексивния разум) в: Критика и хуманизъм, бр. 1/2012: 223-

243. 

2011. Маринова, Св. Към политическа икономия на разказа в историите за социологията 

(методологически бележки върху един конкретен исторически казус), В: Социологически 

проблеми, Специален брой. Свидетелство и архив – между микроистория и социология. 

2010. Маринова, Св. Социални неравенства в трансформиращото се пространство на един 

постсоциалистически софийски квартал (случаят Драгалевци) (в съавторство с Любомир 

Пожарлиев и Леа Вайсова). В: Социологически проблеми, бр. 1-2, с. 231-256. 

2010. Маринова, Св. Фрагменти на една “събитийна” социология на социалното 

неравенство: бележки върху Зимел, В: Критически изследвания на новите социални 

неравенства, тематичен брой на Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”; Философски 

факултет; Книга Социология,  том 102. http://hdl.handle.net/10506/323; 

2009. Маринова, Св. “Местата” на жените в “полетата” на ранните социални науки в 

Германия или относно формите на мъжко господство в науката. (Скици към една властова 

история на социологията), В: Критика и хуманизъм, кн. 30, бр. 3, с. 67-84. 

2009. Маринова, Св. “Мит” и “история” в овладяването на националсоциалистическото 

минало на германската социология, В: Социологически проблеми, бр. 1-2, с. 75-99. 

2009. Маринова, Св. “Защо и как се прави “история на социологията”? Върху един пример 

от “история на германската социология”, В: Социологията пред предизвикателствата на 

http://hdl.handle.net/10506/323


различията. Сборник, посветен на 30-годишнината на катедра Социология. Со., 

УИ”Св.Кл.Охридски”. 

2008. Маринова, Св. “История на социологията” в контекста на реформите на висшето 

образование в Германия. Исторически модалности на една интелектуална практика, В: 

Годишник на СУ “Св. Кл. Охридски”; Философски факултет; Книга-Социология, том 100, 

с. 93-140. 

2000. Маринова, Св. Дългото сбогуване с германския университет, В: Критика и 

хуманизъм, 8: 217-225. 

1999. Маринова, Св. (в съавторство с А. Колева и С. Събева): Властта – три некласически 

аналитики  (Арент, Фуко, Бурдийо), В: Социологически проблеми, 3-4: 14-43.   

1997. Маринова, Св. Символният капитал на ‘културата’ и аналитичният капитал на 

“култура”, В: Социологически проблеми, 3-4: 28-46.  

1997. Marinova, S.: Kultur und Macht. Die Rezeption Pierre Bourdieus in der deutschen 

Soziologie. Tectum-Verlag, Marburg.  

 

По-важни преводи: 

 Елиас, Н. Що е социология?, 1998, Лик, София. 

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

Фройд. З. Човекът плъх. Бележки относно един случай на натраплива невроза. 

2010, Критика и хуманизъм (съвместно с Нина Николова). 

Бек, У. Германска Европа. Новите властови пейзажи под знака на кризата, 2012. 

Критика и хуманизъм, София.  

 Бек, У: Рисковото общество. По пътя към една друга модерност, 2013. 

 Критика и хуманизъм, София. 

Фройд, З. Тотем и табу. Сходства в психичния живот на диваците и 

невротиците. 2013. Критика и хуманизъм. 

Фройд, З. Човекът - вълк. Из историята на една инфантилна невроза. 2013. 

Критика и хуманизъм. София.  

Роза, Х. Ускоряване. Промяната на времевите структури в модерността. 2015. 

Критика и хуманизъм. София.  

Буден, Б. Зона на прехода. За края на посткомунизма. 2017. Критика и хуманизъм. 

София. 

 



Административни дейности:   

1999 – 2003 научен секретар на катедра Социология, ФФ, СУ “Св. Кл. Охридски” 

от 2003 – 2009 отговорен секретар на Годишника на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФФ,  Книга- 

 Социология 

2006 - 2007 член на Факултетна комисия за изработване на инструментариум за 

 атестация на преподаватели.  

2006 - 2008 член на комисия на катедра Социология за изработване на нов учебен план 

2007 – 2014 член на Факултетния съвет на ФФ, СУ “Св. Кл. Охридски” 

2009 - 2012 член на Управителния съвет на Българската социологическа асоциация 

2016 – главен редактор на Годишника на СУ “Св. Кл. Охридски”, ФФ, Книга- 

 Социология 

 

 

 

        


