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Реабилитирането и възраждането на социологията в нашата страна 
след Втората световна война започна от теорията. Преди всичко в лицето 
на книгата на Ошавков “Историческият материализъм и социологията”. По-
нататък постепенно бяха обхванати и останалите главни насоки и нива на 
социологическото познание. Тук аз няма да следвам хронологията на раз-
работките, а ще се опитам да ги характеризирам обобщено. Ще се движа 
от най-абстрактните към по-конкретните нива на социологическото позна-
ние. 

 

СОЦИОЛОГИЧЕСКО МЕТАПОЗНАНИЕ 
 

В нашата литература беше проблематизирано различието между со-
циологическото познание, от една страна, и теорията за него, от друга. То 
беше формулирано като различие между социологическото метапознание 
и собствено социологическото познание. Бяха разграничени двете главни 
форми на метасоциологическото познание: теорията на емпиричното со-
циологическо изследване и теорията на социологическото теоретично 
познание. По този начин се открои ясно разликата между социологията ка-
то наука за обществената действителност и метасоциологическото позна-
ние като теория за самото социологическо познание. 

Върху основата на горното разграничение в българската литература 
се разработиха обстойно и двете главни форми на метасоциологическото 
познание. 

 
1. Теория на социологическото теоретично познание 
Предложи се разгърнато, обстойно определение на социологията като 

наука /184; 188; 149; 155; 21/.  Първо, социологията беше разграничена не 
само от историческия материализъм в качеството му на философска тео-
рия за обществото, но и от философията изобщо. Философията изучава 
всеобщите свойства и закони на всяко битие в безкрайната вселена, а со-
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циологията – общите свойства и закономерности само на една форма на 
материята – обществената. Така се аргументира нефилософският харак-
тер на социологията. Второ, социологията беше разграничена от история-
та – тя е теоретична, а не историческа наука. За разлика от историята, тя 
не изучава хронологията на социалните събития и процеси, а разработва 
понятия за тяхната същност и закономерности, които служат като методо-
логична основа на историческото изучаване. От своя страна, социологията 
използва историческата фактология, както и историческите описания и 
обяснения за разработването на своите теоретични абстракции. Оттук ор-
ганичната взаимовръзка между социология и история. Трето, беше прео-
доляно напълно смесването на социологията с обществознанието чрез 
прецизното й разграничение от другите теоретични обществени науки. Тя 
изучава обществото като система, като цялостна структура, т.е. законо-
мерното взаимодействие на всичките необходими и достатъчни за общес-
твения живот елементи, докато останалите теоретични обществени науки 
изучават едни или други елементи и аспекти на тази система, на тази ця-
лостна структура. При това с концепцията за социологическата система 
цялостната структура на обществото, неговата системност беше дешиф-
рирана, бяха разкрити нейните елементи, нива, субектен състав в лицето 
на общностите, механизмите на взаимодействията между тях и т.н. 

Такова богато определение на социологията като наука не ми е из-
вестно другаде. 

Българското метасоциологическо познание дефинира точно и по-нис-
кото ниво на социологическата наука в лицето на частносоциологическите 
теории, като предложи съответна пълна класификация. Частносоциологи-
ческите теории изучават фрагменти от цялостната социологическа систе-
ма, отделни обществени явления от гледище на техния социален контекст, 
едни или други елементи или аспекти на общностната структура. Тези те-
ории бяха диференцирани в три групи: отраслови, изучаващи социологи-
ческите взаимовръзки и аспекти на отделни обществени явления; генетич-
ни, изучаващи появата и развитието на определени социологически сис-
теми, във връзка с това беше разработено понятието за историческа со-
циология; регионални, изучаващи социологически системи на определена 
територия /72; 73/. 

 

2. Теория на емпиричното социологическо изследване /ЕСИ/ 
Другата главна форма на метасоциологическото познание – теорията 

на емпиричното социологическо изследване, в българската литература 
също получи богата с редица оригинални моменти разработка (Живко 
Ошавков /185; 188/, Венец Цонев /289; 290/, Стоян Михайлов /155/, Иванка 
Съйкова /270; 272; 273/, Борис Чакалов /291; 292; 273/, Атанас Атанасов /8; 
6; 9/, Станка Добрева /69; 70/, Максим Молхов /9/, Илия Делибеев /59/, Ди-
митър Димитров /62/, Йордан Венедиков /28; 30/ и др).  

При дефинирането на ЕСИ бяха направени няколко принципни разгра-
ничения. ЕСИ беше разграничено от емпиричното социално изследване 
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като вид към род. Емпиричното социално изследване отразява общото в 
емпиричните изследвания на всички обществени науки, а ЕСИ е само един 
от видовете емпирични социални изследвания. Важно значение има раз-
граничението на ЕСИ от комплексното емпирично социално изследване. 
Тяхното смесване и сега не е преодоляно в международната литература. 
Спецификата на ЕСИ, за разлика от другите видове емпирични социални 
изследвания, се извежда от връзката му с предмета на социологията, кое-
то е единственият правилен подход в случая. Разработената методоло-
гична схема за понятийните и емпирични индикатори дава възможност за 
движение на социологическото познание от дадено ниво към по-висше или 
по-низше ниво. Беше въведена пълна система от понятия, отразяващи 
всички главни страни и аспекти на ЕСИ. За разлика от понятията “валид-
ност” /на фр. validite; на англ. validity/  и “устойчивост” /на фр. fidelite;на 
англ. reliability/, които в западната литература не са дефинирани точно и 
еднозначно, употребяват се в различен смисъл – веднъж се отнасят към 
инструмента на изследването, друг път към получената информация, – в 
българската литература бяха ясно формулирани и дефинирани двете ос-
новни качества на индивидуалната емпирична информация: достоверност 
и представителност. За постигането им методиката на ЕСИ съответно бе-
ше разграничена на методика на извадката и методика на регистрацията. 
Следвайки постановки на Венец Цонев, емпиричната информация беше 
диференцирана на две форми – индивидуална и съвкупна. На терена при 
ЕСИ се набира индивидуална информация, а на изхода му след машинна-
та (компютърната) й обработка, тя се превръща в съвкупна, с което ЕСИ 
завършва, за да започне след това теоретичният етап по коментара, ана-
лиза и обобщението на емпиричната информация. Представлява интерес 
класификацията на извадковите изследвания. Оригинална е разработката 
за измерване на ефективността на ЕСИ. Бяха разработени и използвани 
някои нови конкретни методи на регистрация (косвена анкета, пряка групо-
ва анкета с урна и др.). 

 
 
 

ОБЩА СОЦИОЛОГИЯ 

Сериозни разработки бяха направени по обща социология. Най-голе-
мият принос в тази насока е концепцията за социологическата система, за 
която стана дума. Тук трябва да се прибавят съдържателните статии вър-
ху понятието “общество”, върху неговата структура и развитие, на Величко 
Добриянов, Николай Генов, Живко Ошавков, Минко Минков, Стефан Дон-
чев, Тодор Петев и Кръстьо Димитров, публикувани в сборника “Общест-
вото – структура и развитие” /181/ и разработките на Любен Николов за 
мотивите на поведение, съотнесени към социалните структури /179/. На 
подробен анализ беше подложена човешката дейност като основа на со-
циологическата система, главно отличие на човека от животното и фактор 
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на социалния прогрес – Стоян Михайлов /149/, Любен Николов /180/, Сте-
фан Дончев /81/, Петко Симеонов /233/, Николай Генов /37/ и др. 

Бяха формулирани и разработени някои нови общосоциологически 
категории: за социалните отдушници /164/, за социалната динамика /172/, 
за максимализма /202/. 

Ошавков разработи цялостна програма по социология /188, първо 
изд.: 88-104/. 

 
 

ТЕОРИЯ ЗА ОБЩНОСТНАТА СТРУКТУРА 

Мащабни разработки се направиха по проблемите на общностната 
структура като субектна страна на социологическата система – Живко 
Ошавков /193/, Кръстьо Димитров /64; 65/, Минко Минков /133/, Чавдар 
Кюранов /124; 125/, Николай Тилкиджиев /275; 89, т. 3: 284-331/, Благовест 
Георгиев /39/ и др.  

Фундаментално значение за цялата социологическа теория има разг-
раничението между социологическа система, от една страна, и общностна 
структура, от друга. В социологическата литература в чужбина тази разли-
ка не е проблематизирана. И досега често социологията като наука се 
свързва единствено с поведението на хората, измервано само с техните 
субективни представи. Не се вижда, че обществената действителност е 
нещо много по-широко от съвкупността на хората, които са неин същест-
вен елемент, но далеч не я изчерпват. 

Бяха предложени системи на класификация на общностите, които съ-
държат редица приносни моменти в сравнение с международната литера-
тура. Изяснени бяха реалните процеси на общностната диференциация и 
стратификация у нас в последните десетилетия. На специален анализ бе-
ше подложена българската интелигенция при капитализма. 

Изучаването на общностната структура обхвана и нейната елемен-
тарна съставка в лицето на личността. Марксисткото положение за нейна-
та зависимост от социалната среда беше конкретизирано в постановката, 
че доколкото в нейните качества, особености и поведение се отразяват 
свойствата на социалната среда, тя може да бъде разглеждана като аку-
мулирана социологическа система /188, първо изд.: 80/. Предложи се оп-
ределение на личността като специфична социологическа система и бяха 
разкрити нейната релационна и субстанциална страна, както и нейните 
елементи /160: 80-93/. Изследваха се същността, факторите и формите на  
социалната й активност /138/. Разкриха се особеностите на младата лич-
ност /141/. Анализира се взаимовръзката между биологично и социално в 
личността /216/. Подложи се на изучаване проблемът за хармоничния чо-
век /283/ и др. 
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ЧАСТНОСОЦИОЛОГИЧЕСКИ ТЕОРИИ    
 
Силно развитие получиха частносоциологическите теории както на 

методологично и теоретично, така и на емпирично равнище. Разбира се, 
между отделните автори съществуваха по-големи или по-малки различия, 
проблемите се разработваха в хода на колегиални дискусии. Така новите 
постановки, концепции и понятия се шлифоваха и обогатяваха. Този про-
цес на различаване, за да се отиде по-нататък от достигнатото, и на ново 
обединяване на по-високо ниво, е естествен за нормалното развитие на 
науката.  

Вече изтъкнах, че в нашата социологическа литература се направи 
прецизна класификация на тези теории – в зависимост от техния предмет 
те бяха разделени на отраслови, регионални и генетични. При изброява-
нето на отделните частносоциологически теории ще следвам същата пос-
ледователност. 

  
А. Отраслови 
 
1. Социология на труда, трудовия колектив, икономиката  
 
Тази отраслова частносоциологическа теория е на особено внимание 

у нас. Това е естествено, защото тя третира проблеми на централната 
структурна единица на социологическата система. На това поле на социо-
логическото познание се изявиха  значителен брой автори с мащабни изс-
ледвания: Георги Костов /118; 119/, Кръстьо Петков /208; 210; 209/, Ташо 
Пачев /197; 198; 201/, Благой Колев /209/, Чавдар Кюранов /126/, Иван Ми-
ронов /136/, Саша Тодорова /276/, Петко Близнаков /10/, Димитър Димит-
ров /61; 63/, Иван Паспаланов /196/, Христо Стоянов /267; 268/, Велина То-
палова /279; 280/, Галина Колева /89, т. 3: 26-70/, С. Влайков /32/ и др. Тук 
трябва да се прибавят и редица колективни трудове: “Промишленото 
предприятие – социологическа система и трудова активност” /217/, Иконо-
мическа социология /98; 99/ и др. 

Обстойно определение на предмета на социологията на труда, на тру-
довия колектив и икономиката, разработване на концепцията за промиш-
леното предприятие като социологическа система, анализ на взаимовръз-
ката между различните фактори в производствения процес – икономически 
и неикономически, на трудовото и изобщо на социалното поведение на 
производствените колективи и на техните членове, на текучеството на ра-
ботната сила и нейната социална обусловеност, разработката на методика 
и проекти за планиране на социалното развитие на трудовия колектив,  
социологическа характеристика на пазара, социологически подход към 
стопанските единици, взаимовръзките между предприятието и на селище-
то, в което се намира, взети като социологически системи – тези и редица 
други проблеми, както и на богата понятийна система, отразяваща тяхното 
съдържание, бяха разработени върху основата на специални ЕСИ и на бо-
гата статистическа информация.  
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2. Социология на науката  
 
В българската социологическа литература на тази отраслова теория 

през целия разглеждан период се обръщаше голямо внимание. Появиха 
се не само монографични изследвания по отделни проблеми, но и обоб-
щаващи трудове: Нико Яхиел /297/, Галин Горнев /50/, Виктор Самуилов 
/224; 225/, Илия Наумов /171/, Горан Горанов /49/, Янчо Георгиев /40/, 
Иванка Апостолова /5/, Юлиян Минков /134; 135/, Живко Недев /174/, Иван 
Коцев, Йордан Венедиков, Петко Божиков /120/, Петко Симеонов /89, 
т. 3:161-190/ и др.  

Обосноваване на характера, задачите и границите на социологията на 
науката, разграничаване на вътрешнонаучните и външнонаучните отноше-
ния, анализ на научния колектив като социална система, функции на науч-
ното въображение и неговите социални източници, социологически аспек-
ти на общуването в науката, техническият прогрес и младежта, научна по-
литика и социология на политиката и др. – ето някои от по-важните разра-
ботки, обикновено съчетавани с ЕСИ и основаващи се на получените дан-
ни. 

 
3. Социология на изкуството  
В изследванията на Кръстьо Горанов /51; 52/, Иван Стефанов /260; 

261; 262; 263/, Петър-Емил Митев /140/, в колективните трудове “Книгата и 
читателят” /116/ и др. изкуството се разглежда като социален процес, със-
тавна част на общото функциониране и развитие на обществото, като ди-
алектическо взаимодействие на субекта на художествената творба, потре-
бителя на художествените ценности и социалния контекст, проследява се 
динамиката на естетическите ценности и интереси на различните групи от 
населението към различните видове изкуства, особено внимание се об-
ръща на изучаването на читателските интереси по видове литература и 
социални групи и др. 

4. Социология на религията 
Тази отраслева частносоциологическа теория у нас получи значител-

но развитие. Неин създател е преди всичко Ошавков. Това се обяснява с 
обстоятелството, че първото крупно и оригинално ЕСИ бе посветено на 
религиозността на населението в нашата страна. В продължение на ня-
колко години Ошавков изцяло потъна в проблемите на неговата подготов-
ка и провеждане, а след това в теоретичното осмисляне на неговите ре-
зултати, по което той публикува редица работи у нас и в чужбина.  

След ЕСИ от 1962 г. бяха проведени множество ЕСИ на религиоз-
ността – общонационални и регионални. Появиха се много книги и статии 
на редица автори: Живко Ошавков /302/, Минчо Драганов /84/, Николай 
Мизов /131/, Тодор Стойчев /266/, Кръстьо Кръстев /121; 122/, Петко Симе-
онов /89, т. 3: 221-230/ и др., както и колективни трудове като “Процесът на 
преодоляване на религията в България” /219/ и др.  
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Състоянието на религиозността беше очертано подробно и пълно на 
няколко етапи, което позволява да се очертават тенденциите в развитието 
на това явление, бяха разграничени религиозната психика, идеология и 
практика и показано тяхното взаимодействие, разкрити бяха социологичес-
ките взаимодействия на религията с други социални явления – образова-
ние, възраст, социално положение и т.н. 

5. Социология на общественото мнение и  
    социалната психика 
Общественото мнение и социалната психика привлякоха вниманието 

на редица изследователи. Появиха се сериозни изучавания както на тех-
ния характер от социологическо гледище, така и на техни прояви при конк-
ретни социални общности, на социалните им функции, на факторите на 
техния генезис и динамика и т.н. – Минчо Драганов /86; 87; 88/, Дончо Гра-
дев /54; 55/, Рачко Рачков /223/, Димитър Ганчев /33/, Георги Йолов /105; 
106; 107/ и др. 

  
6. Социология на бита 

По тази отраслова частносоциологическа теория е натрупан огромен 
емпиричен материал от специални изследвания или от по-общи изследва-
ния, в програмата на които обаче са включени редица въпроси за бита и 
неговите функции при възпроизводството на хората. Те са предмет на ана-
лиз както в отделни публикации, така и в колективни трудове, написани 
въз основа на ЕСИ: Лиляна Спасовска /247/, Райна Пешева /237: 154-176/, 
Станка Добрева /68: 49-90; 71/, Веска Кожухарова /89, т. 3:70-76/, Люба Ма-
кавеева и Живка Стаменова /288: 350-392/ и др.  

Подробно се характеризира битът  общо на населението, на семейст-
вата и домакинствата, на някои социални групи, измененията, настъпили и 
настъпващи в него заедно с изменението на социалните условия, нивото 
на битовата култура и развитието на личността и др.         

 
7. Социология на семейството и жената  
В историята на социологията винаги се е отделяло значително вни-

мание на семейството като възлова институция, имаща огромно значение 
за възпроизводството на хората, за тяхното раждане и социализация. Тази 
традиция е напълно валидна и за социологическото направление в нашата 
страна след войната. В тази област изследователските усилия на социоло-
зите тясно се преплитат с тези на демографите и често преливат частично 
едни в други.  

Не само се натрупа огромен фактически материал, но се появиха и 
солидни научни трудове – самостоятелни или като части от по-широки по 
тематика публикации: Мария Динкова /66; 67/, Лиляна Спасовска /248; 
249/, Йорданка Трополова и Румяна Камбурова /282/, Минчо Семов /228/, 
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Николина Илиева /100/, Николина Илиева, Вера Ошавкова и Зоя Върбано-
ва /101/, Станка Добрева /89, т. 3: 77-138/, Свобода Пътева /221/ и др., как-
то и солидният научен труд, написан въз основа на мащабно ЕСИ на се-
мейството “Днешното българско семейство” /68/ и др. Социологическата 
картина на българското семейство е не само пълна и подробна, но е даде-
на в нейното изменение на различните етапи на нашето развитие след 
1944 г. 

 

8. Социология на младежта  

Благодарение на активната дейност на Младежкия център, а по-късно 
на Научно-изследователския институт за младежта тази частносоциологи-
ческа теория в нашата страна е разработена обстойно. По проблемите на 
младежта у нас се проведоха стотици ЕСИ върху структурата на младеж-
та, върху нейната дейност в различните сфери на социологическата сис-
тема, върху спецификата и многообразието на нейните интереси, нагласи, 
ценностни системи и т.н. И тъй като НИИМ проявяваше инициатива и раз-
виваше широка международна дейност, в неговите изследвания и съот-
ветните публикации силно присъства сравнителният момент и се достига 
до общосоциологически обобщения.  

На това поприще израстнаха изтъкнати социолози: Минчо Семов /229; 
230; 231/, Петър-Емил Митев /139; 141; 143/, Андрей Райчев /222/, Михаил 
Мирчев /138; 301/, Йордан Венедиков /27; 29/, но по социологически въп-
роси на младежта пишеха и други автори: Стоян Михайлов /146; 150/, 
Христо Петров /211/, Кирил Геров /43/, Свобода Пътева /220/ и др. Освен 
описанието на състоянието на младежта в различните етапи и в различни 
направления и аспекти, беше анализиран проблемът за взаимоотноше-
нието между поколенията, бяха формулирани и въведени в научно обръ-
щение категориите “потенциална миграция” (Минчо Семов), “ювентизация” 
(Петър-Емил Митев) и т.н. 

 
9. Социология на образованието  

Преди всичко бяха положени усилия да се разкрие мястото на образо-
ванието в социологическата система на обществото, като взаимодействи-
ята им се изучаваха и в двете посоки: от обществото към образованието и 
обратно (Русин Донев /79; 80/). Пепка Бояджиева /14; 15; 16/ насочи своето 
изследователско перо към спецификата на социологията на образование-
то като частна социологическа теория и към висшето образование, като 
по-конкретно анализира социалните потребности и причини за появата на 
университетите и техните социални функции. Марин Андреев разглежда 
спецификата, границите и задачите на педагогическата социология /3/. Бо-
ян Ерменов анализира  мястото и функциите на образованието в нашето 
обществено развитие /91/. Светла Колева характеризира образователната 
структура на населението у нас в светлината на ЕСИ “Градът и селото ‘86” 

 82



във взаимовръзка и взаимозависимост с основни социални характеристики 
/89, т. 3: 138-149/ и др. 

 
10. Социология на физкултурата и спорта 

Физкултурната дейност, чиято социална роля поради обездвижването 
на труда в резултат на техническия прогрес и с нарастването на социално-
то напрежение непрекъснато нараства, беше предмет на редица ЕСИ. И в 
двете ЕСИ на града и селото (1968 и 1986) тя беше застъпена доста пълно 
и като активност, и като интерес към нея, съпътстван от емоционални пре-
живявания (запалянковщина). В тази насока литературата е отправена 
главно към реалната физкултурна и спортна дейност, обусловена от соци-
ални потребности и изпълняваща определени социални функции: Ангел 
Стойчев и Стоян Михайлов /237: 202-217/, Стоян Михайлов /157; 89, т. 3: 
152-160/ и др., сборникът “Социологически проблеми на физическата кул-
тура” /240/ и др. В книгата на Ангел Стойчев “Социология на спорта” /265/ 
се обосновава тази частносоциологическа теория.  

Беше очертано полето на ЕСИ на физкултурата и спорта, охарактери-
зирана бе доста пълно картината на физкултурната и спортна дейност 
сред цялото население и сред основните социални и повъзрастови групи, 
беше формулирана и въведена категорията “оптимална физкултурна ак-
тивност”, като точка, отдалечена във времето, но към която трябва да се 
стреми обществото, За първи път беше изследвана запалянковщината, 
изразена в привързаност към дадени спортни отбори, главно футболни, в 
посещаване на спортни състезания, гледане на спортни предавания по 
телевизията, слушане на такива по радиото, четене на спортна ин-
формация в пресата.  

 
11. Социология на здравеопазването 

Много подробно беше изучавано здравословното състояние на насе-
лението в ЕСИ “Градът и селото ‘68”, основните резултати от което бяха 
представени от Асен Жабленски /237: 176-202/. Здравка Тонева в по-обща 
форма определя и типологизира задачите на социологията на здравеопаз-
ването /278/. Веска Кожухарова характеризира здравословното състояние 
на населението в средата на 80-те години /89, т. 3: 149-152/ и др. 

 
12. Социология на масовите комуникации 

Тематиката на тази частносоциологическа теория беше застъпвана в 
извънредно голям брой ЕСИ. Поради нарастващата важност на информа-
ционните процеси в общото функциониране на социологическата система, 
както и на значителния и увеличаващ се обем от време, отделяно за кон-
такти със средствата за масова информация в индивидуалния бюджет на 
времето, за изучавания в тази област възникнаха, както видяхме, редица 
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специализирани социологически звена. Върху основата на постъпващия 
огромен емпиричен материал се правеха не само практически предложе-
ния за усъвършенстване на телевизионните и радио програми, на книгоиз-
даването и книгоразпространението, на периодичния печат, но се правеха 
и теоретични обобщения. Това се налагаше и от потребностите на обуче-
нието по журналистика във висшите училища.  

На това научносоциологическо поприще се формираха и изявиха ре-
дица автори: Христо Бонев /12; 13/, Влъчко Кунчев /123/, Елит Николов 
/177; 178/, Тодор Петев /206; 207/, Веска Кожухарова /89, т. 3: 259-276/, 
Маргарита Френкева /89, т. 3: 276-283/ и др. Появиха се и редица колек-
тивни трудове: “Книгата и читателят” /116/ и др.  

Бяха разработени и обсъждани обстойно редица проблеми: за пред-
мета, задачите и понятийната система на социологията на масовите кому-
никации, за мястото й в социологическото познание, за класификацията на 
аудиторията при контакта със средствата за масова информация, за соци-
алния състав на тази аудитория при различните медии, за динамиката на 
взаимоотношението медия-реципиент, за езиковата култура, за пътувания-
та на българина в чужбина и т.н. 

 
 13. Социология на социалното управление и политиката 

Обясним е интересът на българските социолози към социологията на 
социалното управление, правото и политиката, като се вземе предвид тях-
ното значение във всекидневния живот на хората и за цялостното разви-
тие на обществото. В това направление се разработваха както общи тео-
ретико-методологични проблеми, така и конкретни проблеми, често пъти 
върху основата на съответни ЕСИ. Може да се каже, че преди всичко от 
тази теория, като нейно естествено продължение и конкретизация по-
късно се създаде като самостоятелна наука и учебна дисциплина със свои 
катедри и специалности във висшите училища политологията. Не е слу-
чайно, че един от най-изтъкнатите й представители сега е известният наш 
социолог проф. Минчо Семов. 
 По проблеми на социологията на социалното управление се появиха 
редица трудове – книги и статии: Живко Ошавков /190; 191/, Марко Марков 
/129/, Минчо Семов /232/, Петър-Емил Митев /139; 143/, Стоян Михайлов 
/165/, Захари Стайков и Кръстьо Петков /256/, Кирил Геров /47; 45/, Христо 
Стоянов /268/ и др. 

 
 14. Социология на правото и на девиантното поведение 

  По проблематиката на тази частносоциологическа теория се появиха 
редица публикации: Стоян Михайлов /151/, Ради Василев /24/, Цветанка 
Герджикова /41; 42/, Вера Златарева /96/ и др.  

Направи се опит за разработка на концепция за общо определение и 
класификация на отрицателните явления при социализма (като се използ-
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ваше терминът “отживелици”), беше предложена качествено нова концеп-
ция за техните причини, като се отхвърли тяхното обяснение с външни за 
социалистическото общество фактори и се доказа, че те се крият във вът-
решни същностни особености на това общество, в неговата иманентна 
противоречивост. Беше направен опит да се определи предметът на соци-
ологията на правото, като се разграничи както от общата социология, така 
и от другите несоциологически обществени науки, да се определи също 
така предметът на социологията на престъпността в отличие от кримино-
логията, беше изучаван въпросът за приложението на законите върху ос-
новата на специални ЕСИ и др. 

 
15. Бюджет на времето 

 Бюджетът на времето е мощно средство за изучаване на обществена-
та действителност. Тъй като всичко в обществото се върши от хората, а 
тяхната дейност наред с другото има времева характеристика, чрез изс-
ледването на бюджета на времето може да се установят качествата, инте-
ресите, нагласите и т.н. както на хората, така и на техните общности, на 
институциите, в и чрез които хората преди всичко действат, характеристи-
ките на цялото общество. Разбира се, за тази цел е необходимо да се изс-
ледват представителни извадки от хора в зависимост от темата на изс-
ледването.  

У нас се създаде традиция за провеждане на мащабни ЕСИ на бю-
джета на времето, която за съжаление след 1989 г. беше преустановена. 
Появиха се и редица публикации, в които се коментират, анализират и 
обобщават конкретни данни от проведени ЕСИ на бюджета на времето, 
като в тях се разглеждат също така някои основни теоретични и метатео-
ретични проблеми на бюджета на времето: Захари Стайков /252; 254; 255; 
257; 258; 259/ и др. Появи се и труд върху основата на мащабно ЕСИ на 
бюджета на времето на населението в нашата страна /20/. 

 

Б. Регионални: 
1. Социология на града, селото и селищните системи  
Тази частносоциологическа теория привлече сериозно вниманието на 

българските социолози. Появиха се значителни трудове: Живко Ошавков 
/193/, Нико Яхиел /293/, Веска Кожухарова-Живкова /94; 95; 89, т. 3: 331-
362/, Кирил Кертиков /114/, Таня Неделчева /175; 176/, Кирил Геров и Жел-
ка Генова /48/, Досю Лангазов /127/ и др. Появиха се и някои колективни 
трудове: “Примерна програма  и методика за емпирични социологически 
изследвания  на селищна система” /214/, “Селищната система – социоло-
гически анализ” /226/ и др.  

За първи път беше предложена концепция за града и селото като 
специфични социологически системи, чиято структура е изоморфна на 
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общата структура на обществото. Беше проследено историческото раз-
витие на българското село като такава система. На по-обстоен анализ бе-
ше подложена селската общност в нейното развитие на различните исто-
рически етапи. Бяха установени и типологизирани проблемите на малките 
градове и селищни системи в нашата страна. Разработиха се методики за 
социално планиране на развитието на селищните системи. 
  

В. Генетични: 
 

1. Историческа социология 

 По определението на тази частносоциологическа теория се появиха 
специални изследвания: Величко Добриянов /72; 73; 74/, Петя Пачкова 
/203; 204/ и др. Историческата социология се разграничава качествено от 
историята. Като теоретична, а не историческа дисциплина, тя изучава со-
циологически системи, социологически взаимовръзки, но съществували в 
миналото. Специално внимание се обръща на особеностите на ЕСИ, което 
има за предмет познавателни обекти в миналото, защото пред него се из-
правят специфични трудности както по въпроса за представителността, 
така и по въпроса за достоверността на информацията, които понякога са 
трудно преодолими или даже непреодолими. Поставиха се въпросите за 
социолого-историческото метапознание и за социолого-историческите ем-
пирични и теоретични изследвания. 
 

 2. Социолого-исторически изследвания 

 У нас се направиха значими монографични разработки по проблеми 
на обществени формации в миналото. Изучаването на основните струк-
турни елементи на една формация, на нейната цялост, на взаимодействи-
ето на нейни разнокачествени съставки има социологически характер. Тук 
трябва да се отбележи преди всичко монографията на Георги Фотев “Со-
циална реалност и въображение” /286/, в която се подлага на социологи-
чески анализ ренесансът в Западна Европа. Основателно тя беше наре-
чена “историческа социология в действие”. Приносна в това отношение е 
книгата на Николай Найденов “Феодализъм и патриархалност” /169/. С 
книгата си “Какво става?” /168/ Георги Найденов се включи с цялостно 
разработена концепция за характера на обществото в СССР и в другите 
“социалистически” страни, които се самоназоваваха социалистически, в 
оживената дискусия по този въпрос.  
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ИСТОРИЯ НА СОЦИОЛОГИЯТА  

 Голям размах получи изследователската дейност по история на соци-
ологията. Тя се разгърна в две насоки: изучаване на историята на социо-
логическата мисъл в нашата страна и в чужбина. 
 Появиха се редица публикации – книги и статии – по историята на со-
циологическата мисъл в нашата страна: Михаил Бъчваров /17; 18; 19/, То-
дор Лилков /128/, Стоян Михайлов и Ради Василев /152/, Ради Василев, 
Минчо Драганов и Стоян Михайлов /304/, Величко Добриянов, Борис Став-
ров и Николай Генов /77/, Борис Ставров /250; 251/, Васил Субашки /269/, 
Величко Добриянов /4, т. 3: 29-60/, Петко Близнаков /10: 18-26/, Цветозар 
Томов /277/, Зелма Караиванова /112; 113/ и др.  

Социологическата мисъл у нас е проследена от нейната предистория 
– появата на социологически възгледи по същество още в средновековна 
България, през появата на отделни социологически концепции през Въз-
раждането и значително по-широкото разгръщане на социологическата 
мисъл през капиталистическия период до характеристиките на нейното 
развитие след Втората световна война. Според мен вече са създадени  
главните познавателни и публикационни предпоставки за написването на 
цялостна история на социологическата мисъл в нашата страна. 
 Редица фундаментални изследвания се появиха върху развитието на 
социологията в другите страни: Николай Ирибаджаков /103; 104/, Величко 
Добриянов /75/, Георги Фотев /284; 285; 287/, Николай Генов /36/, Кирил 
Караджов /110; 111/, Вера Димитрова /60/ и др.  

Проследена е историята на социологическата мисъл през периода на 
нейната предистория в Египет, Шумер, Вавилония, Гърция. Обстойно са 
характеризирани социологическите теории на някои класици на социоло-
гическата мисъл като Дюркем, Парето, Вебер, Парсънз, проследява се 
развитието на съвременната английска социална антропология, критикува 
се антиисторизма на Попър, обсъждат се принципите на позитивизма. 
Специално отбелязване заслужава мащабният опит да се обхване цялос-
тно развитието на социологическата мисъл в света – от нейната предисто-
рия до края на ХХ в. 
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