
ЗА КРИТИЧНАТА СОЦИОЛОГИЯ И ВИДОВЕТЕ СОЦИОЛОГИИ В 

БЪЛГАРИЯ 

Съществуват ли – и ако да, какви –  видове социология? Този въпрос не е 

свързан с дисциплинарната структура на социологията1. Свързан е със същността 

на социологията като наука и начините й на употреба, както от самите 

социолози, така и от властта. 

Според Майкъл Буравой могат да се разграничат четири вида или типа 

социология: 

(1) публична, 

(2) професионална, 

(3) практическа (служебна) 

(4) критична2. 

Както е известно професионалната и практическата социология се 

занимават с „описание на обществото и осигуряване на инструментални знания 

за решаване на практически проблеми без рефлексия върху механизмите на 

създаване на тези знания“. От своя страна публичната и критичната социология 

са по своята „природа рефлексивни, подлагащи на съмнение привидно 

очевидните предположения и откриване на невидимите механизми на 

функциониране на обществата“3. 

До интересно заключение са стигнали полските изследователи Варчок и 

Зарицки, според които в полските условия съвсем видимо се откроява 

практическата социология, която е в услуга на бизнеса, както и публичната 

социология, която обаче за разлика от американската не е критична, а 

апологична по отношение на науката, медиите и политиката4.  

                                                           
1 По този въпрос виж напр.: Фотев, Г. (2006) Дисциплинарна структура на социологията. ИК 
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Ситуацията в България е почти идентична с тази разлика, че открояващата 

се практическа социология в страната е в услуга на политическите елити и на 

изключително порочния и вреден за самата наука проектен принцип на 

финансиране, защото основния резултат и научен продукт от подобна практика 

е „производството на незнание“5, което е твърде изгодно именно за тези 

политически елити, защото прикрива политико-икономическите им машинации 

и отваря широко вратите за безконтролното манипулиране на широки кръгове 

от обществото. 

Критичната социология често се нарича от някои автори „радикална 

социология“6, а от други „социология на социологията“7. Този вид или тип 

социология съвсем ясно се различава от „основния поток“ на социалната мисъл, 

а изследователите, които работят в тази област, не само осъзнават това различие, 

но също и ясно противопоставят своите концепции на доминиращите начини за 

практикуване на социологията“8. 

Това направление в социологията се основава върху 

„антифункционалистката, конфликтна теория за обществото“, като развива 

социологически лайтмотив, който се отнася до такива важни и значими 

социални проблеми, като социалните неравенства, достъпът до блага и 

процесите на поляризация в общностите и обществото9. 

Като цяло критичната социология съсредоточава вниманието си върху два 

основни аспекта на анализа:  

(1) рефлексия върху самата социология, върху нейните естествени 

философски, методологични и теоретични проблеми, („социология на 

социологията”), както и върху  
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(2) критичния анализ на собственото общество („радикална социология”). 

Социолозите, работещи в това русло се интересуват от това, какво доминиращата 

идеологическа или политическа система се опитват да скрият от обществото, 

като стремежът е да се „демаскират политическата и идеологическата докса“10.  

Важно е да се спомене още един аспект на научните изследвания, попадащи 

в критичното русло. Тези изследвания са много ясно свързани с аксиологията, 

което е една от „най-ясните опозиции по отношение на академичното „основно 

течение“ в социологията“. Ценностната неутралност на социологията – принцип 

прокламиран от Макс Вебер, за критичните социолози е неприемлива. Те 

обръщат внимание на и подчертават свързаността на социологическите 

изследователски институти с капитала и властта и не на последно място с 

концентрирането на социологическата рефлексия върху „техническите умения, 

за сметка на социално значимите проблеми“11. 

Критичната перспектива в социологията, която съществува отдавна в 

класическата американска социология и в западноевропейската социология на 

медицината – социологическа научна дисциплина, която в България не само е 

тотално пренебрегната във всяко едно отношение, но е и необичайно рядко 

използвана в българския вътрешно-социологически дебат и социо-медицинските 

дискурси, доколкото те изобщо могат да бъдат открити, трудно се открива в 

българската социологическа реалност. Може би защото критичната социология, 

има за цел да демистифицира съществуващите релации на властта, а това вече е 

твърде сериозна предпоставка и мотив за нейното маргинализиране в българското 

изследователско социологическо поле. „На мода“ са практическата социология 

(„служебна”, разбирана също като политика policy), която се концентрира най-

често „върху легитимацията и натурализацията на актуалния социален ред“. 

Съществуващата уж социална критика, ако въобще може да бъде открита в 

българската социология, в не малка степен е избирателна и представлява най-
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често единствено скрито оправдание на доминиращото status quo12 (Warczok, 

Zarycki 2014: 129–130). По-скоро социална критика може да се открие в някои 

философско-политически и социално-философски анализи и критики на 

съвременната действителност. 

И все пак трябва дебело да се подчертае, че въпреки не безуспешните опити 

на служебната социология да „заличи“ критичните гласове в българската 

социологическа теория и практика, както и да неглижира много сериозни 

изследвания, попадащи в руслото на критичната социология в България, има 

автори и изследвания, които оставят много ясна следа в съвременната българска 

социология. Следа, която по никакъв начин не може да бъде заличена. 

Тук ще спомена само изследванията на проф. Духомир Минев върху 

социологията и превръщането й в социална технология за производство на 

незнание13 и върху кризата на съвременните публични политики в развитите 

страни14. Също така значима работа е изследването на доц. Мария Желязкова 

върху социалните неравенства, политиките и огромните дистанции между 

България и ЕС15. Със сигурност има и други разработки, попадащи в руслото на 

критичната социология, но тук не е мястото и не това е целта ми да правя каталог 

на тези публикации.  

Единствено исках да напомня изложените факти, защото бях провокиран 

от един друг, на пръв поглед нямащ нищо общо с казаното по-горе, дебат.  

доц. д-р Божидар Ивков 
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