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УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНИЯ 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИ ЖИВОТ 

 
 То започва от ІІІ световен конгрес по социология в Амстердам през 
1956 г. с участието на Ошавков в него. Приемането на Българското социо-
логическо дружество за член на МСА създаде условия за разширяване на 
международното сътрудничество на българските социолози. Една от глав-
ните линии на това сътрудничество е участието им в световните конгреси 
по социология, организирани от МСА, както и в конгреси на други между-
народни социологически асоциации. Нека най-напред да проследим меж-
дународната активност по тази линия. 
 В ІV световен конгрес по социология в Милано-Стреза, Италия, през 
1959 г. от нашата страна участваха Ошавков и Жак Натан. 
 В V световен конгрес във Вашингтон през 1962 г. наши социолози не 
участваха. Оттук нататък вместо през три, световните конгреси по социо-
логия започнаха да се провеждат през четири години. 
 Истински скок отбеляза нашето участие на VІ световен конгрес в Еви-
ан, Франция (4-11 септември 1966). Броят на българите на конгреса дос-
тигна 32 души. От тях 8 делегати и 24 гости. Повечето от гостите бяха от 
Казанлък. Този среден, многостранно развит град, съчетаващ индустрия-
та, земеделското производство и дълготрайни културни традиции, нами-
ращ се точно в географския център на страната, стана домакин на редица 
ЕСИ. През 1965 г. в него се проведе ЕСИ на бюджета на времето на пъл-
нолетното население, като част от международно изследване, в което 
участваха САЩ, СССР и други бивши “социалистически” и западни страни. 
Ръководител на изследването беше Захари Стайков. Само по себе си то 
беше висша проява на международно сътрудничество в областта на соци-
ологията. Като знак на признателност към властниците и културните дейци 
от Казанлък, оказали съдействие на ЕСИ на бюджета на времето, беше им 
дадена възможност да присъстват на конгреса като гости. Останалите гос-
ти бяха от София. 
 Но изненадващо се появи неочаквана пречка за заминаването на на-
шата група за Франция. Френското посолство в София бавеше издаването 
на визите. Останаха два-три дни до заминаването, а не бяхме получили 
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визи. Чудехме се какво да правим. Някой обаче ни подсказа, че генерал 
Владимир Стойчев е приятел на френския посланик. Още на другия ден 
Захари Стайков, Борис Хаджимитов и аз отидохме в седалището на Бъл-
гарския олимпийски комитет (ул. “Марин Дринов” 19) при генерал Стойчев, 
който беше член на МОК и председател на БОК. Разказахме му за нашия 
кахър с молба за помощ. Без да иска повече разяснения, схванал сериоз-
ността на ситуацията, изключително интелигентният генерал стана, отиде 
на бюрото си, навъртя пряк телефон на френския посланик и започна на 
френски: Mosieur Ambassadeur, je m’ exuse de Vous derenger /Г-н посланик, 
извинявам се, че Ви безпокоя/. По-нататък пак на френски той обясни на 
посланика в какво се състои проблемът. Като приключи разговора, генерал 
Стойчев се обърна към нас: “Въпросът ще бъде уреден”. И наистина, на 
другия ден ние получихме визите. 
 Евианският конгрес беше най-масовият дотогава с основна тема  
“Единство и различия в социологията”. Ние (8-те делегати) изнесохме 9 
доклади и направихме 17 изказвания в 7 секции на конгреса. Нашите док-
лади бяха разработени въз основа на резултатите от ЕСИ на религиоз-
ността от 1962 г., а Захари Стайков говори за българската част на изслед-
ването на бюджета на времето от 1965 г. в Казанлък. При това като казвам 
резултати, имам предвид не само използването на емпирични данни и 
тяхното теоретично осмисляне, но и методологични и методични пробле-
ми. Това правеше силно впечатление на западните социолози. Във френ-
ския печат се появиха оценки, че участниците в конгреса от “социалисти-
ческите” страни са дошли не като идеолози, а като професионалисти. Изя-
вите на нашите делегати потвърждаваха това и то беше благоприятно ус-
ловие Изпълнителният комитет на МСА да вземе решение следващият 
световен конгрес да се организира в нашата страна. 
 Аз изнесох доклад за “Косвената анкета като метод на социологичес-
ките изследвания” на кръглата маса “Обективност на методите на изслед-
ване”, организатор на която беше американският социолог Пол Лазарс-
фелд. Всъщност прочетох само резюме на доклада, за да се вместя в ус-
тановения регламент. Изложението ми беше изслушано с голямо внима-
ние и изпратено с ръкопляскания. Както е известно, косвената анкета бе-
ше творение на българските социолози, за първи път използвана при ЕСИ 
на религиозността. Самият факт на внасяне на новости в методиката на 
социологическите изследвания говореше за професионализъм и за нес-
тандартно мислене. След завършването на заседанието на кръглата маса 
аз тръгнах за ресторанта. Но отвън един строен висок мъж ми пресече пъ-
тя и ме заговори. Аз съм главен редактор – ми каза той – на холандското 
социологическо списание “Mens en maatchappij” /”Хора и общество”/. Бихте 
ли се съгласили да ми предоставите доклада си за отпечатване в списа-
нието? Аз естествено се съгласих. Като се върнах в София, прегледах от-
ново текста и го изпратих на проф. Хансен. В ноемврийско-декемврийска-
та книжка на списанието докладът ми за косвената анкета беше отпечатан 
като статия. Същият доклад беше отпечатан и на румънски, при това два 
пъти /153/. 
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 На Евианския конгрес българската делегация предложи следващият 
световен конгрес по социология да се състои в България. Макар и с извес-
тни резерви, предложението беше прието. Но за това ще стане дума от-
делно. 
 Под мое съставителство и редакция през 1969 г. излезе от печат 
сборникът с избрани материали от Евианския конгрес “Поглед върху соци-
ологията днес” /213/. В него, както се каза, за първи път след войната се 
публикуват статии (доклади на конгреса) от западни социолози – Питирим 
Сорокин, Едуард Шилз, Рихард Бендикс (САЩ), Е. Хопър, Е. Дънинг (Анг-
лия), Мадлен Гилбер, К. Гогел (Франция), Жан Пиаже, Мишел Басан 
(Швейцария). 
 През август 1968 г. в Дринерло-Еншеде, Холандия, беше проведен 
Вторият световен конгрес по социология на селото. В него участвахме 
Драга Лагадинова, специалист по икономика на селското стопанство, и аз. 
Направих изказване, което беше публикувано /299/. Наред с другото, по 
време на конгреса беше организирана екскурзия до полдерите, където ви-
дяхме резултатите от отвоюването на морска територия за земеделски 
нужди. 
 VІІІ световен конгрес по социология на МСА в Торонто, Канада (19-24 
август 1974) имаше за основна тема: “Наука и революция в съвременните 
общества”. От Варненския конгрес до конгреса в Торонто Ошавков беше 
зам.-председател на МСА и председател на програмния комитет за кон-
греса. Аз бях член на номинативния комитет, а Величко Добриянов беше 
представител на БСА в Съвета на МСА. Българските делегати (27 души) 
изнесохме 37 доклади и направихме над 25 изказвания. Аз изнесох доклад 
в изследователския комитет по социология на спорта на тема: “Комбина-
торна скала на физкултурната активност на населението в България” въз 
основа на данните от ЕСИ “Градът и селото ‘68”. Данните по три признака 
(занимания със спорт, занимания с туризъм и правене на утринна гимнас-
тика) се обединяваха в съставен индикатор, който даваше обобщена 
представителна информация за физкултурната активност на пълнолетно-
то население в нашата страна. 
 По предложение на Улф Химелстранд, бъдещ председател на МСА, 
Съветът на МСА прие декларация против терора в Чили. Само представи-
телите на Холандия и Тайланд гласуваха против. 
 Веднага след конгреса в Торонто, на 25-30 август 1974 г., се провежда 
69-ят конгрес на Американската социологическа асоциация в Монреал, Ка-
нада. В него като гости участват Живко и Вера Ошавкови, Величко Добри-
янов, Чавдар Кюранов и Любомир Драмалиев. 
 В ІV световен конгрес по социология на селото (Торун, Полша, 1976) 
от нашата страна вземат участие 5 души. 
 В IХ световен конгрес по социология на МСА в Упсала, Швеция (14-19 
август 1978), посветен на пътищата на общественото развитие, аз не учас-
твах, макар че бях утвърден за председател на Симпозиум № 1 “Полити-
ческият контекст на социологията”. Вместо мен симпозиумът се ръководи 
от Кирил Делев. От нашата страна в конгреса вземат участие 26 души. 
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БСА организира специална сесия № 10 “Социална революция и социален 
напредък”, под председателството на Ошавков. 
 В V световен конгрес по социология на селото в столицата на Мексико 
(7-12 август 1980) от България участват Минчо Драганов, Чавдар Кюранов 
и Тодор Попов. 
 Х световен конгрес на Международната социологическа асоциация 
(Мексико, 1982) има за основна тема “Социологическа теория и социална 
практика”. От България в конгреса участват 15 души. Петър-Емил Митев е 
избран за председател на изследователския комитет за младежта, Йор-
данка Трополова – за председател на изследователския комитет за роля-
та на половете в обществото, Елит Николов – за зам.-председател на изс-
ледователския комитет по социология на изкуството, Кръстьо Горанов – за 
член на ръководството на същия изследователски комитет, Величко Доб-
риянов става член на редколегията на сп. “Current Sociology” /”Съвременна 
социология”/. 
 ХІ световен конгрес се провежда в Ню Делхи, Индия (18-22 август 
1986). Основната му тема е “Социалната промяна – проблеми и перспекти-
ви”. От България участват 35 души (18 делегати и 17 млади социолози) с 
42 доклади. Членове на издателския комитет на МСА са двама български 
социолози, Петър-Емил Митев става член на координационния комитет на 
изследователските комитети, трима българи са зам.-председатели и 7 са 
членове на ръководствата на изследователски комитети. 
 ХII световен конгрес на МСА се провежда от 9-13 юли 1990 г. в Мад-
рид. Основната му тема е “Социологията за единен свят – единство и мно-
гообразие”. Конгресът се открива от краля на Испания Хуан Карлос. Учас-
тват към 4 000 социолози. Научната програма е богата − две пленарни за-
седания, 6 симпозиума, 42 изследователски комитета, 8 работни групи, ня-
колко ад-хок групи. От България вземат участие около 40 души. От тях 18 
са членове на структурните звена на конгреса. 
 Много контакти с чуждестранни социолози се установяват на българс-
ка територия. За редица от тях вече стана дума. Тук ще направя допълне-
ния за някои по-важни прояви. 
 Първо за Международната Варненска социологическа школа /МВСШ/. 
Създадена през 1980 г. по наша инициатива. Учредители: България, ГДР, 
Монголия, Полша, СССР, Унгария, Чехословакия. Тя провежда първата си 
научна сесия от 1-7 юни 1981 г. във Варна. Втората й сесия е посветена на 
100-годишнината от смъртта на Маркс (1983, Берлин), третата сесия се 
провежда в Москва през 1985 г., четвъртата сесия – във Варна през 1987 
г., петата сесия – в Чехословакия през 1989 г. За тази школа Николай Ге-
нов пише: “Български институции бяха инициатори и организатори на пе-
риодичните сесии на Международната Варненска социологическа школа, 
която се превърна в център на социологическите дискусии в Източна Ев-
ропа” /309: 7/. 
 В нашата страна се провеждат редица заседания на изследователски 
комитети при МСА: Жената в обществото; Социология на изкуството – 
1983 г.; Социология на младежта (четири пъти); Социология на труда – 
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1984 г.; Социология на науката – 3-5 септември 1984 г., Варна; Бюджетът 
на времето; Социология на правото – 31 май-3 юни, 1987 г., София и др. 
 От 27-30 септември 1977 г. във Варна се провежда международен 
симпозиум по методологически проблеми на теоретичните изследвания на 
общественото развитие. Вземат участие социолози от България, ГДР, Пол-
ша, Румъния, СССР, Унгария, Чехословакия. Материалите от симпозиума 
са публикувани в сборника “Обществото – структура и развитие” /181/. 
 От 29 юни до 4 юли 1989 г. във Варна Изпълнителният комитет на 
МСА организира заседания заедно със свои ръководни органи. 
 През 1980 г. у нас се състоя двустранна социологическа конференция 
с американски социолози “Жената и трудът в НРБ-САЩ”. 
 Тук няма да се спирам на участията на български социолози в нацио-
нални конгреси и форуми в други страни.Те са десетки. 
 Необходимо е да отбележа още една според мен симптоматична про-
ява на българските социолози. Имам предвид ЕСИ на социалното положе-
ние на журналистите в света, подготвено и проведено от Ради Василев. 
Самият факт, че Международната организация на журналистите възложи 
това изследване на Василев, показва доверието й в професионалното ни-
во не само на конкретния автор, но и на българската социология като ця-
ло. Въпросникът съдържа 69 въпроси, групирани в 12 тематични раздели. 
Информацията е набрана в периода 1970-1973 г. посредством анкета чрез 
кореспонденция. В международното сравнително изследване са обхвана-
ти 22 страни – 8 “социалистически”, 8 капиталистически и 6 развиващи се. 
Книгата на Василев, в която се съдържат анализът и обобщенията въз ос-
нова на получените резултати, както и основните данни от изследването, 
беше публикувана през 1976 г. на английски, руски, френски и испански 
език /25/. 
 С основание Николай Генов, заявява: “Българското участие в инициа-
тиви на Международната социологическа асоциация /МСА/, на Междуна-
родния съвет за социални науки и на Международната федерация на ор-
ганизациите от социалните науки беше много активно” /309: 6-7/. 
  
 
 

СЕДМИЯТ СВЕТОВЕН КОНГРЕС 
ПО СОЦИОЛОГИЯ (Варна, 1970) 

 
 Предложението на българската делегация следващият световен конг-
рес да се състои в България беше прието от Изпълнителния комитет на 
МСА по време на конгреса в Евиан (1966), но с някои резерви относно на-
личието на инфраструктурни условия за провеждането. В Евиан за пред-
седател на МСА беше избран (председателите, генералните секретари и 
зам.-генералните секретари се сменяха на всеки конгрес) изтъкнатият пол-
ски социолог проф. Ян Шчепански, за генерален секретар – италианският 
социолог проф. Анжело Пагани и за зам.-генерален секретар – също ита-
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лианският социолог проф. Гуидо Мартиноти – и двамата от Милано, къде-
то се премести седалището на секретариата на МСА. 
 Предишният зам.-генерален секретар на МСА Мишел Басан, профе-
сор по социология в Женевския университет, изключително културен чо-
век, неучастващ в политически партии, дойде у нас (26-30 юни 1967), за да 
провери има ли условия за провеждането на конгреса. След разговорите и 
срещите в София, съпровождан от Ошавков и мен, заминахме във Варна, 
където щеше да се състои конгресът. Там му уредихме срещи с председа-
теля на окръжния и председателя на градския народен съвет, с отговорни 
работници на Балкантурист. Показахме му курортните комплекси “Златни 
пясъци”, “Дружба” и “Албена”, където щяха да бъдат настанени конгресис-
тите. Той беше приятно учуден от видяното. Направи положително заклю-
чение за готовността на страната да проведе конгреса. По време на прес-
тоя му стана един забавен случай, който ми се е вбил в паметта. Бяхме 
седнали в ресторант на “Златни пясъци” да обядваме. Басан си поръча ня-
каква напитка, а Ошавков и аз си поръчахме кока-кола. Неотдавна табуто 
над кока-колата у нас беше вдигнато и тя масово се пиеше. Като видя, че 
си поръчваме кока-кола, Басан, силно учуден и раздразнен, започна да ни 
хока: Как е възможно вие, комунистите, да пиете кока-кола! Та ние в Швей-
цария в знак на антиамерикански чувства я бойкотираме, а вие, комунисти-
те, какво правите вие? Шокирани от този упрек, с Ошавков дълго се смях-
ме. Ние вече отдавна се бяхме освободили от тъпото сталинисткототали-
тарно митологизиране на кока-колата като враг на социализма. 
 Първото заседание на Програмния комитет на МСА за предстоящия 
конгрес се проведе в Милано на 24-25 октомври 1967 г. По информация на 
Мишел Басан Прогромният комитет окончателно потвърди решението за 
провеждане на конгреса у нас. 
 Следващото заседание на Програмния комитет, съвместно с Изпъл-
нителния комитет на МСА, се състоя на 17-20 април 1968 г. първоначално 
в София, след това във Варна. Беше приета основната тема на конгреса: 
“Съвременни и бъдещи общества – социално планиране и прогнозиране”. 
Тя беше съобразена с обстоятелството, че конгресът за първи път се про-
веждаше в “социалистическа” страна, където планирането е основен ме-
тод за социално управление. От друга страна през 50-те и 60-те год. бяха 
разработени в литературата футурологичните концепции за единното ин-
дустриално общество, за слединдустриалното общество, за конвергенция-
та, придобили всеобща популярност. На конгреса трябваше да участва 
Даниъл Бел, един от авторите на концепцията за слединдустриалното об-
щество. Той даже депозира доклад за встъпителното пленарно заседание, 
отпечатан в първия том на Актовете на конгреса.  
 Във варненския престой на Програмния и Изпълнителния комитет на 
МСА имаше един любопитен епизод, за който искам да разкажа. По идея 
на Ошавков заведохме социолозите от ръководството на МСА да видят 
новостроящия се Дворец на културата и спорта. На мястото те не видяха 
никакъв дворец – само бетонните му основи едва се показваха над земята. 
Всички бяха слисани: никой не повярва, че за оставащите 5 месеца до 
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септември с.г., когато в двореца трябваше да се проведе международна 
научна конференция по стоматология, е възможно да се довърши сграда-
та. Само безпартийният Шчепански иронично се подсмихваше: Възможно 
е, господа, възможно е – щом партията е решила, ще стане! 
 И се оказа прав. През септември с.г. у нас дойде зам.-генералният 
секретар на МСА Гуидо Мартиноти, за да провери на място дали дворецът 
е готов, какви удобства предоставя за провеждането на конгреса и съот-
ветно дали ще се състои конференцията по стоматология. Запознах го във 
Варна с проф. Анастасов, изтъкнат български стоматолог-хирург, който 
беше главен секретар на Българския организационен комитет за подготов-
ката и провеждането на конференцията по стоматология и въртеше цяла-
та оперативна работа. Той запозна Мартиноти и мен с организацията на 
конференцията, със срещнатите трудности, посъветва ни какво да имаме 
предвид, показа ни подробно залите и помещенията на Двореца на култу-
рата и спорта. Тази среща се оказа полезна и за двама ни в по-нататъшна-
та работа по подготовката на нашия конгрес. Мартиноти остана доволен и 
отлетя за Милано спокоен. 
 След като приключи процедурата по окончателното определяне на 
България за домакин на VІІ световен конгрес по социология, през март 
1968 г. беше образуван Българският организационен комитет /БОК/ за под-
готовката на конгреса. Съгласно традицията при организирането на све-
товните конгреси по социология, местният комитет вършеше цялата опе-
ративна работа по подготовката и провеждането, съгласувано и в сътруд-
ничество със Секретариата на МСА. 

БОК имаше следния състав: почетен председател Тодор Павлов; пред-
седател Живко Ошавков, зам.-председател Николай Ирибаджаков, главен 
секретар Стоян Михайлов, секретар Анастас Чолаков; членове: Ангел Ба-
левски – председател на БАН, Кирил Братанов – председател на Съюза на 
научните работници, Венеци Бузов – член на управителния съвет на БСА, 
Кирил Григоров – член на Управителния съвет на БСА и Ректор на ВИИ 
“Карл Маркс”, Атанас Лютов – зав. секция в Икономическия институт на 
БАН, Цондю Щилянов – генерален директор на Балкантурист, Атанас Ни-
колов – председател на Изпълнителния комитет на Градския народен съ-
вет във Варна, Васил Ванков – ректор на Висшия институт за народно сто-
панство във Варна, Петко Близнаков – председател на Социологическото 
дружество във Варна. Системната работа по подготовката и провеждането 
на конгреса се вършеше от председателя и от главния секретар на БОК. 
Останалите членове се намесваха само при нужда, епизодично. Предсе-
дателят на БОК се занимаваше с общите въпроси по програмирането, до-
като главният секретар пое цялата оперативна всекидневна работа. 
 На 14-15 март 1969 г. в Милано се проведе заседание на Програмния 
комитет на МСА. В това заседание участвахме Ошавков и аз. Програмният 
комитет прие разгърнатата научна програма на конгреса: три пленарни за-
седания, 9 работни групи, 2 кръгли маси, 19 изследователски комитети, 17 
ад-хок групи. Тези 50 звена на конгреса, 47 от които щяха да имат по ня-
колко заседания, изискваха огромна организаторска работа за осигуряване 
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на всички условия за нормални обсъждания, разпределение на заседания-
та по дни и часове, осигуряване на заседателни зали, транспорт и т.н. 
 Поради невъзможността заседанията на конгреса да се поберат само 
в Двореца на културата и спорта, наложи се да се използва и сградата на 
Висшия институт за народно стопанство /ВИНС/, която се намираше в съ-
седство. Но предварително беше необходимо тя да се ремонтира. Този 
ремонт създаде много ядове и трудности на БОК, защото трябваше да се 
преодолеят редица бюрократични пречки, незаинтересованост и прояви на 
безотговорност в Министерството на просветата, Министерството на стро-
ежите, в някои институции във Варна и т.н. Ремонтът се финансира от БОК 
и това беше едно от главните разходни пера в реализирания бюджет на 
БОК по организирането на конгреса. 
 Голямо напрежение се създаде между БОК и Балкантурист във връз-
ка с настаняването на конгресистите. Преди всичко Балкантурист не поз-
воли конгресът да се проведе по-рано, както беше обичайно дотогава. 
Трябваше да приключи активният туристически сезон, за да се осигурят 
клиенти на Балкантурист в лицето на конгресистите през есенния сезон, 
когато летовниците рязко намаляваха. Така и стана. Датата на конгреса 
беше определена за 14-19 септември 1970 г. Тъкмо поради това Балкан-
турист реализира допълнителни доходи в западна и социалистическа ва-
лута. Друг главоболен проблем в работата с Балкантурист беше неговата 
безотговорна практика да променя резервациите, поставяйки клиентите си 
пред свършен факт. Щом получихме сигнали за такива случаи, ние взехме 
енергични мерки, имахме остри разговори, изпълнени със заплахи. Въпро-
сът се уреди. 
 За патрон на конгреса беше определен Тодор Живков в качеството му 
на председател на Министерския съвет на НРБ. Подобна практика беше 
обичайна в международен мащаб. А за подготовката на VІІ световен конг-
рес по социология в нашата страна това имаше съществено значение. До-
тогава в България не беше провеждано такова крупно научно мероприя-
тие. Липсваха не само опит, но и юридическа материя, която регламентира 
съответните дейности. Липсваха и специалисти с опит в тази насока. Във 
връзка с това БОК имаше много неприятности с финансовите органи, кои-
то педантично си следваха правните норми, несъобразени с такъв род ме-
роприятия. Друг е въпросът, че този конгрес се оказа изключително евтин 
и доходен общо за страната. Освен това редица институции, чиито услуги 
бяха необходими за организирането на конгреса, можеха да се раздвижат 
само при високоавторитетна партийна намеса. В обстановката на стали-
нисткототалитарно общество не можеше да бъде другояче. Ето защо пат-
ронажът на  Живков беше полезен в доста отношения. 
 На 30 март 1970 г. се състоя среща на Живков с БОК в ЦК на БКП. 
Освен членовете на БОК, присъстваха ръководителите на ведомствата, 
които имаха задължения към подготовката и провеждането на конгреса, 
например министърът на външните работи Иван Башев и др. Както обик-
новено, Живков дойде точно на секундата в определеното време. Единст-
вено Ошавков закъсняваше. Той имаше навик следобяд да си подремва и 

 66



очевидно се беше успал. Минаха десетина минути, Ошавков не се появя-
ваше. Живков не се разсърди, а започна да се майтапи с “началниците”, 
които, прекалено заети, закъсняват за авторитет. Наложи се аз да инфор-
мирам за подготовката и проблемите на конгреса. След няколко минути 
Ошавков влезе гузен. Тази среща с Живков, огласена в медиите, доприне-
се за активизиране на ведомствата, имащи ангажименти към подготовката 
на конгреса. 
 Труден проблем се появи с Министерството на външните работи. Като 
домакин на конгреса, нашата страна беше длъжна да пусне за участие в 
него всеки чужденец, който пожелае. Такова беше безусловното изискване 
на МСА. По този повод имах няколко срещи с министър Башев. Направи 
ми силно впечатление неговата интелигентност и възпитание. Още при 
първата среща той ми каза: Другарю Михайлов, има пет страни, от които 
няма да допусна хора в нашата страна. Защото това означава, ако се нау-
чи, да си влошим или дори прекъснем дипломатическите отношения с дру-
ги страни. Например, ако Ким Ир Сен разбере, че южнокорейци са дошли у 
нас, освен скандалът, който ще вдигне, има вероятност да се стигне до 
прекъсване на дипломатическите отношения. По същия начин стои въпро-
сът с вероятната реакция на арабските страни, ако разберат, че сме до-
пуснали в страната хора от Израел. Останалите три страни бяха от Афри-
ка, ако не съм забравил. След умувания решихме задачата така: ако от 
въпросните пет страни в съответните ни посолства или на граничните пун-
ктове се появят граждани, искащи да влезнат в страната за участие в конг-
реса, нашите власти да измислят технически причини, за да ги задържат 
няколко дни, докато премине конгресът. За щастие такива случаи не се 
появиха. 
 През 1969 г. беше направен опит да се отмени провеждането на конг-
реса във Варна. Председателят на Чехословашкото социологическо дру-
жество проф. Соларж през април с. г. изпраща писмо до МСА с такова 
предложение. Мотивът визира участието на българска армейска част във 
въоръжената интервенция на Варшавския договор в Чехословакия през 
1968 г. Шчепански като председател на МСА изпрати писмо (7 май 1969) 
до Соларж с убедителна и тактично написана аргументация за невъзмож-
ността да се отмени конгресът в България. Ошавков като председател на 
БОК също изпрати писмо (17 май 1969) до Съветската социологическа 
асоциация с молба да ходатайства пред чехословашките колеги да се от-
кажат от предложението си. В резултат предложението да се отмени конг-
ресът в България беше оттеглено. 
 Конгресната сграда във Варна беше замислена като дворец на спор-
та. Но още от самото начало тя започна да се използва преди всичко за 
научни и културно-естетически прояви. По този повод от името на БОК на-
писахме писмо до Окръжния комитет на партията и Градския народен съ-
вет във Варна с предложение да се промени наименованието. Те го прие-
ха и наименованието стана “Дворец на културата и спорта”. 
 До април 1969 г. БОК работи на обществени начала без щатен апарат 
само с едно изключение. Опираше се на научния и научно-помощния пер-
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сонал на Института по социология. Щатният персонал на БОК до самия 
конгрес и при неговото провеждане си остана минимален. През 1968 г. 
беше назначен Анастас Чолаков, който възглави щатния апарат, през 1969 
г. бяха назначени: април – две секретарки, октомври – един секретар, де-
кември – двама организатори; през 1970 г. бяха назначени: февруари – 
една кореспондентка, март – един касиер, юли – счетоводител и две ко-
респондентки и август – една кореспондентка, или всичко 12 души. Какви и 
колко специалисти да се назначат ни подсказваше самата работа, която 
заедно с наближаването на конгреса нарастваше и се усложняваше. През 
цялото време БОК спазваше строг режим на икономии. 
 По инициатива на отдел “Наука и образование” на ЦК на БКП в нача-
лото на юни 1970 г. беше създадено оперативно бюро за подготовка на 
конгреса в състав от 20 души. За председател на бюрото беше определен 
Величко Добриянов, тогава зам.-завеждащ отдел “Наука и образование”. В 
него бях включен и аз. Останалите членове бяха представители на раз-
личните ведомства, имащи отношение към подготовката на конгреса. 
Практическата работа продължи да се извършва изцяло от БОК. Но съз-
даването на бюрото, което заседава само два-три пъти целеше да засили 
партийния контрол и да създаде видимост, че работата по подготовката на 
конгреса се извършва от отдела на ЦК на БКП. Това бюро не свърши нищо 
полезно, то само отнемаше ценно време на свръхзаетото ръководство на 
БОК да дава излишни информации. 
 В тази насока положението още повече се влоши от 22 август 1970 г. 
нататък, когато отдел “Наука и образование” на ЦК на БКП ни наложи свой 
проект за структура на щатния и нещатен апарат за провеждането на конг-
реса. Този проект невероятно усложняваше структурата на звената и раз-
пределението на щатните и нещатни сътрудници, включени дотогава в 
подготовката на конгреса. Той беше по начало  ненужен, защото БОК бе-
ше вече осигурил и привлекъл необходимия щатен и нещатен персонал с 
точно разделение на труда, подготвил беше почти всичко необходимо за 
преминаването на конгреса на високо ниво. С “реформата” на отдела на 
ЦК на БКП в подготовката се включиха десетки нови хора, създадоха се 
много нови организационни структури. Тези нови хора не бяха запознати с 
организацията, нито с извършеното дотогава. И работниците на БОК тряб-
ваше да си губят времето да ги обучават, когато оставаха само три седми-
ци до конгреса и напрежението в работата на БОК беше станало огромно. 
Над БОК се надстрояваше ново ръководство начело с Георги Атанасов – 
зав. отдел “Наука и образование” на ЦК на БКП и Величко Добриянов – 
зам.-завеждащ същия отдел. Така контролът на ЦК на БКП ставаше по-
непосредствен и най-важното – създаваше се впечатление, че работата по 
подготовката на конгреса се върши преди всичко от ЦК, а не от БОК и 
привлечения от него актив. 
 Предният ден вечерта, преди откриването на деловата работа на све-
товните конгреси по социология, понякога се правеха концерти или увесе-
ления. В БОК този въпрос специално се обсъжда. Решихме да подготвим 
концерт. В началото мислехме концертът да се състои от изпълнения на 
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световно известните ни оперни певци и инструменталисти. Но след това 
се отказахме от тази идея. Конгресистите бяха културни хора, поне огром-
ното мнозинство от тях познават оперното изкуство и най-добрите оперни 
певци в света, може би са слушали и наши певци и инструменталисти. 
Следователно впечатлението им няма да бъде ярко и да носи белега на 
новотата. Затова решихме да организираме само фолклорен концерт. За 
тази цел привлякохме Кирил Стефанов, художествения ръководител на 
ансамбъл “Пирин”. Той се справи блестящо със задачата. В концерта, кой-
то трая 50 минути, бяха включени най-добрите ни професионални и само-
дейни фолклорни състави. На огромната сцена в пълната зала на Двореца 
на културата и спорта, бяха изиграни великолепно и вдъхновено най-
хубавите български народни танци в съпровод на чудесни фолклорни ор-
кестри. Бяха изпълнени едни от най-хубавите ни народни мелодии в уни-
калните български народни ритми, бяха показани всички видове народни 
носии. И всичко това вързано в едно органично естетическо цяло, дина-
мично променящо своя колорит във вихрено темпо. Конгресистите бяха 
завладени от самото начало, мнозинството от тях никога не бяха виждали 
такова самобитно върхово изкуство. Първите ръкопляскания избухнаха 
десетина минути след започването на концерта, вторите ръкопляскания 
след около 8 минути. След това периодът между ръкоплясканията про-
дължи да се скъсява. През последните 10-на минути на концерта залата 
непрекъснато и въодушевено ръкопляскаше. Финалът на концерта беше 
зашеметяващ – в средата на сцената разцъфна огромна роза и в залата 
се понесе дискретен аромат на розово масло. След края на концерта ръ-
коплясканията продължиха още няколко минути, на конгресистите не им се 
тръгваше. Концертът се превърна в незабравимо преживяване и създаде 
микроклимат на очакване на един добър конгрес. 
 Научната програма на конгреса предварително беше луксозно отпе-
чатана на английски и френски език. Беше издаден и един том с 210 ре-
зюмета на депозираните до определена дата доклади. Макар този том да 
включваше резюметата на една пета част от докладите на конгреса, той 
даваше значителна възможност за предварително запознаване с изнася-
ните доклади, което издигаше дискусията на по-високо ниво. 
 По време на конгреса беше подготвена изложба с книги по социоло-
гия. Броят на изложените книги възлизаше на 2 400 от 20 страни. 
 Участниците в конгреса с такса за правоучастие бяха 3 201: от капита-
листически страни 1 596 /50%/, от “социалистически” страни 1 466 /46%/ и 
от развиващи се страни 139 /4%/. От САЩ участваха 337 души, от Италия 
– 181, от ФРГ – 156, от Франция – 150, от Финландия – 109, от Холандия – 
100 от Англия – 99, от Канада – 64 и т.н. От СССР участваха 388 души, от 
Полша – 189, от Чехословакия – 131, от Румъния – 95, от Унгария – 80 и 
т.н. Общият брой на представените доклади достигна 1 044. 
 За да отразяват работата на конгреса бяха командировани 160 жур-
налисти, от които 60 чуждестранни. “Гласът на Америка”, “Франс прес”,     
в-к “Монд”, в-к “Кьолнише Рундшау” бяха акредитирали специални прате-
ници. 
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Интересно е сравнението с предишните конгреси: 
 

Номер, Място Годи-
на 

Участ-
ници 

Док-
лади 

Стра-
ни 

Избран президент 
 на МСА 

1. Цюрих 1950 124 56 30 Луис Вирт /САЩ/ 

2. Лиеж 1953 281 156 34 Робърт Анжел /САЩ/ 

3. Амстердам 1956 524 170 54 Жорж Фридман 
/Франция/ 

4. Милано-Стреза 1959 980 175 52 Томас Маршал 
/Англия/ 

5. Вашингтон 1962 1 200 250 57 Рене Кьониг /ФРГ/ 

6. Евиан 1966 1 950 600 70 Ян Шчепански /Полша/

7. Варна 1970 3 201 1 044 74 Рубен Хил /САЩ/ 

На 14 септември в голямата зала на Двореца на културата и спорта 
конгресът беше открит от председателя на МСА Ян Шчепански. Приветст-
вие поднесе патронът на конгреса Тодор Живков, като председател на 
Министерския съвет на НРБ. Първоначалният проект на това приветствие 
беше написан от БОК, а окончателната си редакция получи в кабинета на 
Живков. След това започна деловата работа на конгреса. 
 Научната програма на конгреса беше изпълнена изцяло в спокойна, 
напълно демократична атмосфера. Както винаги на такива конгреси, ня-
маше никакви ограничения по съдържанието на изказванията на конгре-
систите. Бяха проведени общо 175 пленарни и секционни заседания: 3 
пленарни, по 3 заседания на 9 работни групи, по 5 заседания на 19 изсле-
дователски комитети, по 3 заседания на 2 кръгли маси и по 2-3 заседания 
на 17 ад-хок групи. Едно от пленарните заседания беше посветено на сто-
годишнината от рождението на Ленин. На него бяха направени 21 доклади 
и изказвания, 8 от които от западни социолози. 
 В рамките на научната програма на конгреса за желаещите конгресис-
ти бяха организирани посещения на с. Сливо поле, Русенско, за да се за-
познаят със съдържанието, структурата и методиката на съставяне на пла-
на за социално развитие на селото, с проблемите на неговото изпълнение 
и получените резултати; на с. Суворово, Варненско, където беше демон-
стриран ритуал по кръщаване на дете. 
 На конгреса се прояви движението на социолозите-радикали. То се 
беше появило след събитията от 1968 г. в Западна Европа, като отглас на 
масовите протестни прояви на студентите и младежта в редица страни и 
особено във Франция. Позициите на тези предимно млади социолози съ-
държаха ярко изявен антикапиталистически патос. Секретариатът на МСА 
и БОК се опасявахме социолозите-радикали на конгреса да не пред-
приемат екстремни действия, които да попречат на нормалното протичане 
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на научните обсъждания. Предприеха се редица срещи с тях. Голям такт 
по този въпрос прояви Шчепански. Беше им дадена възможност да си про-
ведат няколко самостоятелни заседания. Накрая с общо съгласие беше 
образуван “Международен комитет на социолозите-радикали”. Беше прие-
та също така съответна резолюция, прочетена на заключителното заседа-
ние на конгреса и посрещната с аплодисменти. 
 Единствено на Варненския конгрес издавахме бюлетин на английски и 
руски език за работата на конгресните звена. Той даваше възможност на 
конгресистите да се информират какви обсъждания са станали в звената, 
на заседанията на които не са могли да участват. 
 На конгреса беше основан Изследователският комитет по история на 
социологията.  
 Българската делегация се състоеше от 230 делегати и 28 аспиранти и 
студенти. Българските участници изнесоха 70 доклади и направиха 58 из-
казвания. Освен това по време на конгреса българската делегация прове-
де 12 срещи с други делегации: СССР, САЩ, Франция, с латиноамерикан-
ски социолози, социолози от Азия, Африка и др. 
 На 16 септември в салоните на хотел “Интернационал” на Златни пя-
съци Тодор Живков, като патрон на конгреса, даде прием. Тъй като в при-
ема нямаше възможност да участват всички конгресисти, съгласувано със 
Секретариата на МСА, бяха поканени неколкостотин души – всички члено-
ве на ръководствата на научните звена на конгреса, всички пленарни док-
ладчици, членовете на ръководните органи на МСА, на БОК, представите-
ли на варненската общественост, наши и чуждестранни журналисти. Една 
група социолози протестираха срещу подборния принцип на определяне 
гостите на приема, но друг вариант нямаше. 
 По време на конгреса работеше Дамски комитет. Той организираше 
специална културна и развлекателна програма за жените, участнички в 
конгреса, и по-специално за жените, които придружаваха своите съпрузи. 
 Съветът на МСА избра нов Изпълнителен комитет. За нов председа-
тел на МСА беше избран проф. Рубен Хил (САЩ), а за зам.-председател –
Ошавков. Като такъв Ошавков стана председател на Програмния комитет 
за подготовката на следващия световен конгрес в Торонто (Канада), за 
който вече стана дума. На заключителното пленарно заседание на конгре-
са, ръководено от новия председател на МСА Рубен Хил, заключително 
слово произнесе почетният председател на БОК Тодор Павлов. 
 БОК организира издаването на Актове на конгреса в 5 тома на англий-
ски и френски език (Transactions of the Seventh World Congress of Sociology. 
Acts du Septieme congres mondial de sociologie (Varna, September 14-19, 
1970). International Sociological Association. Association internationale de 
sociologie. Sofia, t. 1-5, 1970-1973). В т. 1, който излезе в самото навечерие 
на конгреса, са публикувани приветствието на Живков и 9 пленарни док-
лади. В т.2, излязъл от печат в 1972 г., са публикувани 36 доклади, 18 от 
които от западни социолози, изнесени на заседанията на 1-6 работни гру-
пи. В т. 3, излязъл от печат също през 1972 г., са поместени 34 доклади, от 
които 20 на западни социолози, изнесени на заседанията на 7-9 работни 
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групи и на двете кръгли маси. Т. 4, излязъл от печат през 1973 г., включва 
42 доклади, от които 36 на социолози от западни страни, изнесени на за-
седанията на изследователските комитети. Т. 5, излязъл от печат също 
през 1973 г., включва 21 доклади, от които 8 от западни социолози, изне-
сени на сесията за Ленин, списък на повечето доклади, представени на 
конгреса, списък на участниците в конгреса /303/. 
 Общо разходите на БОК по организацията на конгреса възлязоха на 
485 000 лв. 
 

От тях за:  
Транспорт    80 000 
Наем на Двореца на културата и спорта  40 000 
Апаратура за синхронен превод  20 000 
Фолклорен концерт  20 000 
Печатни издания  50 000 
Персонал, командировки  40 000 

Общо по горните пера: 250 000 
 
 Останалите 235 000 лв. бяха изразходвани за ремонт на ВИНС (над 
60 000 лв.), за наем на апартамента, където бяха канцелариите на БОК, за 
оборудване с пишещи машини и друга канцеларска техника и канцеларски 
материали, за синхронните преводачи, за транспорт, за телефонни разго-
вори и др. 
 Същевременно БОК си възвърна 166 000 лв. от такси за правоучастие 
и продажба на Актовете на конгреса (36 000 лв. в българска валута, 32 000 
лв. в социалистическа валута, 98 000 лв. в западна валута). С други думи 
разходите на БОК възлизат на 319 000 лв., от които една пета са отишли 
за ремонт на висше учебно заведение, друга част за техника, която остана 
на разположение на Института по социология, а средствата по останалите 
разходи отидоха в ръцете на български физически и юридически лица, из-
вършили съответни услуги. Едва ли другаде такъв голям конгрес е про-
веждан толкова евтино. Тук трябва да се вземе предвид, че Балкантурист 
и авиокомпания “Балкан” реализираха към един милион валутни лева без 
да смятаме приходите за страната от покупки на сувенири и посещения на 
ресторанти и др. подобни. Както се вижда, във финансово отношение кон-
гресът беше изключително изгоден и доходен за България. 
 Но главното му значение за страната беше научно, информационно и 
пропагандно. Този конгрес превърна социологията у нас в популярна нау-
ка. Той даде възможност на българските социолози да видят, контактуват, 
слушат и четат най-видните социолози в света, не само да чуят техните 
възгледи и концепции по най-различни обществени явления и процеси, но 
и да наблюдават начините на техния изказ, на техния дискурс, на тяхната 
аргументация. Същевременно мнозина от участвалите в конгреса с докла-
ди и изказвания български социолози правеха за първи път това на такъв 
международен форум, преодоляваха първоначалното си смущение, полу-
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чаваха самочувствие, обиграваха се. В този смисъл за немалко  навлезли 
наскоро в социологията научни дейци конгресът се превърна в повод и 
средище за повишаване на нивото на професионалната квалификация.  
 Мнозинството от западните, пък и от останалите чуждестранни социо-
лози идваха за първи път в България. Те натрупваха повече или по-малко 
богати впечатления от нея, запознаваха се с нейната история и култура, 
преодоляваха напълно или в значителна степен предубежденията си към 
нея, ако имаха такива. Преди конгреса в БОК се получиха десетина писма 
на западни социолози, които питаха, ако дойдат на конгреса, как ще бъде 
гарантирана тяхната сигурност. Очевидно незнанието и западната пропа-
ганда бяха им внушили, че нашата страна едва ли не е канибалска. И 
връщайки се от ресторантите в гората над хотелите в Златните пясъци 
пеша, в късните часове на нощта, те бяха силно изненадани от факта, че 
никой не ги напада и ограбва. При над три хиляди участници в конгреса 
нямаше нито един случай на нападение, грабеж или изнасилване. Това 
удивляваше западните участници в конгреса, свикнали в собствените си 
страни на несигурност пред лицето на огромната престъпност. 
 Може определено да се каже, че българските социолози след Евианс-
кия и особено след Варненския конгрес преодоляха в голяма степен “же-
лязната завеса” между Запада и Изтока в областта на социологическото 
международно сътрудничество, и то тогава – в условията на намиращата 
се в своя апогей студена война след събитията в Чехословакия от 1968 г. 
 След конгреса редица български социолози заеха важни позиции в 
дейността на МСА: членове на ръководни органи, на редколегии, членове 
на ръководства на изследователски комитети, на структурни научни звена 
по време на следващите конгреси на МСА. Промени се отношението към 
тях като пълноценни колеги, професионалисти. Конгресът допринесе да се 
активизира и дейността на социолозите от другите “социалистически” 
страни в МСА. 
 Наскоро след конгреса тогавашният секретар на ЦК на БКП Венелин 
Коцев беше заявил пред сътрудници на Държавна сигурност, че Варненс-
кият конгрес бил подготвен преди всичко от тях. Това веднага се научи и 
предизвика възмущение сред сътрудниците на БОК – щатни и нещатни. 
Какви са били мотивите на Коцев да изрече такава неистина, не зная. Ко-
гато вестта за това изказване на Коцев стигнала до Живков, той много се 
ядосал. Предполагам, не толкова, че се разместват заслугите за подготов-
ката и провеждането на конгреса, а преди всичко защото Живков е възп-
риел тази невярна оценка на Коцев като опит за заиграване с Държавна 
сигурност. А там ръководителят на БКП не позволяваше на никого да се 
намесва, разглеждайки всяка намеса като заплаха за личната си власт. 
Скоростно получихме указание от кабинета на Живков да организираме 
среща на БОК с него. Тя стана в един от салоните на хотел-ресторант 
“Балкан” (сега Шератон)  на 21 октомври 1970 г. Присъстваха щатните и 
нещатни сътрудници на БОК, както и учени и общественици, участвали в 
подготовката и провеждането на VІІ световен конгрес по социология. Дой-
де и Коцев, но сам, а не заедно с Живков, както обикновено ставаше и как-
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то е редно. Идването на Коцев си беше негова самоинициатива – БОК не 
го беше поканил, очевидно не е канен и от кабинета на Живков. На среща-
та Живков произнесе слово, оценявайки конгреса като крупно междуна-
родно научно мероприятие, без прецедент в развитието на страната, из-
дигнало авторитета на НРБ. Когато подчерта, че подготовката и провеж-
дането на конгреса е дело преди всичко и главно на БОК, неговите члено-
ве и сътрудници с облекчение и задоволство заръкопляскаха. 
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