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Университет за национално и световно стопанство 

КОНСПЕКТ 

по дисциплината «Социална антропология» 

1. Как да разбираме социалната антропология? – антропологията като наука за 

всекидневния живот на различните социални образования; различията и общото 

в начина на живот – какво ги поражда; изследване на общностните структури, 

институциите; възникване на науката антропология; темите на социалната 

атропология. 

2. Метафората на Ернст Блох «изправеният вървеж». Изследването на Бернд 

Юрген Варнекен – гражданска еманципация и изправен вървеж; позволеното 

самочувствие; социалната символика на «новото ходене»; разходката на 

гражданите. 

3. Методи на социалната антропология – социалната антропология  като разговор 

на човек с човек – теорията на Зимел за разбирането; включено наблюдение; 

разговори и свободни беседи; биографични интервюта; антропологични 

дневници; необходимостта от негенерализиране на наблюдаваното под 

културните представи на изследователя. 

4. Единство на наука и изкуство за обяснение на биогеоетноценозата – Лев 

Гумильов – етногенезата и биосферата на Земята; теорията за пасионарността и 

комплиментарността; етноси и суперетносите. 

5. Гранични понятия - паралели. Емблематични антропологически парадигми – 

функционалната теория на Мос за дара като размяна; структурната 

антропология на Леви-Строс; научна теория за културата на Малиновски; 
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6. Филогенезата – различните хипотези за произхода на човешкия род; основни 

периоди и характеристики на видовете; филогенитични предшественици; 

еволюционната теория за произхода на човека -аргументи. 

7. Същност на човешката дейност – специфика и начин на осъществяване. 

Генезис на социалните институции – раждането на социалната; йерархията като 

различна от лидерството; общност и институция; вечната човешка дилема – 

сигурност или свобода. 

8. Онтогенезата - проблемни кръгове; Ериксън за онтогенезата; 

индивидуално развитие и мутации; «възпроизвеждане» на филогенезата и 

социализация. 

9. Културна история – натура, култура и цивилизации. Същност на натурата и 

културата; преход на натурата в култура; раждането на цивилизациите. 

10.  Древни, антични, средновековни и съвременни цивилизации - хронология и 

артефакти; специфика на изучаването им.  

11. Митове и ритуали. Социалните измерения на времето – митът за вечното 

завръщане по Елиаде; ролята на мита в доисторическите култури; митовете като 

исторически разкази; новите измерения на социалното пространство на Homo 

Ludens – играещият човек като губещ и печелещ. 
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12. Символната култура на човека - знаците и символите в живота на социума; знак 

и смисъл; ритуалите и магиите като символни средства; тотем и табу - Фройд; 

неизвестното значение на най-известните символи;; от знака до дискурса. 

13. Символно насилие – П. Бурдийо за символното насилие – езикът (речта) като 

инструмент за властови отношения; перформативната ефикасност на думата; 

практически и политически функции на езика. 

14. Общи и специфични детерминанти на човешкия живот - надзорът и наказанието 

в социосферата като «фабрика за абсолют»; проблемите за свободата и 

демокрацията; «Да имаш или да бъдеш” по Фром. 

15. Религията, идеологията и пазарът като универсални регулатори на социума – 

същност и специфика. 

16.  Светоглед и научно отразяване на света  - религиозност, секуларизаия и 

десекуларизация на света 

17. Практики на икономическата размяна в архаичните и съвременните общества; 

корупцията като икономическа размяна. 

18. Мрежите в икономическото и публичното пространство на ХХIвек – мрежата 

като снемаща общност и йерархия; виртуалните мрежи – социални мрежи и 

бизнес мрежи. 

19. Всекидневните бизнес практики – локалният и глобалният човек; исторически 

проекции; модерност и постмодерност; виртуални бизнес практики – възможно 

ли е тяхното изследване. 

20. Човекът в неговата творческа реализация – как хората постигат световно 

годсподство; “колективната интелигентност“; сътворяване на социален капитал. 
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