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Нови книги

Андрей Бунджулов
ВЛАСТ И ВИДИМОСТ.
ИСТОРИЧЕСКА СОЦИОЛОГИЯ
НА ПОЛИТИЧЕСКИТЕ ВИДИМОСТИ
София: „Изток-Запад“, 2020, 432 с.
Това е книга за видимостите, в които се явява политическата власт.
Видимостта – не като някаква субстанция, заключена в обективно съществуващи форми или в субективни илюзии, фалшиви образи, а като
саморазкриване чрез скриване, и, обратно, на властта. Подстъпите към
властта, символните структури на репрезентация, в които тя се явява.
Властта – не като политическа надстройка (партии и държава), а като специфичен ред, вписващ
се и преоформящ присъщия на социалните полета ред, формиращ политическото поле като специфично поле на власт и държавата като форма на политическа власт.

Боян Знеполски
ВРЕМЕ НА РАЗЛОМИ.
КРИЗА НА ИДЕНТИЧНОСТИТЕ
И СОЦИАЛНА КРИТИКА
София: „Изток-Запад“, 2020, 376 с.
Книгата е посветена на разломите на епохата − размествания на социалните пластове, отслабване на социалните връзки, растяща социална
фрагментация през последните няколко десетилетия, − които, разкъсвайки бентовете на утвърдените идеологически, политически и социални категоризации, предизвикват дълбока криза на колективните идентичности. Разломите на
епохата обхващат и социалната критика, която, макар и призвана да задава посоката на социалната промяна, се оказва в плен на своите остарели интелектуални инструменти и следователно неспособна да разбира днешната историческа ситуация. В този смисъл книгата разглежда
кризата на колективните идентичности и кризата на социалната критика като взаимозависими
моменти на един общ епохален проблем. Казано по-конкретно, тя представя кризата на колективните идентичности като задача, с която социалната критика трябва да се справи, за да преодолее собствената си криза.
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Лъчезар Антонов
МУЛТИКУЛТУРАЛИЗМЪТ
И ГРАНИЦИТЕ НА ТОЛЕРАНТНОСТТА
София: „Парадигма“, 2020, 158 с.
„В монографията, посветена на мултикултурализма, Лъчезар Антонов
предлага една изчерпателна – в пет измерения, рефлексия върху тази
политикофилософска парадигма, като обръща особено внимание на
нейните либерални версии. Заслужава да се отбележи неконформисткият подход на автора към известната теза за историческия провал на
мултикултурализма. Л. Антонов аргументирано показва ограничеността на нейната валидност с оглед многообразието на формите, чрез които може да се признава
правото на гражданите, принадлежащи към расови, етнически и религиозни малцинства, да отстояват своите идентичности пред лицето на асимилацията и секуларизацията. Според възприетата от автора логика на изложение, той разглежда – и според мен с основание – след различните
видове мултикултурализъм също така и подхода към културните права от комуникативистки
позиции, т.е. както е реализиран в публикации на Ю. Хабермас от 90-те години на XX в.“ (Проф.
Пламен Макариев, Катедра „Философия“ на Софийския университет.)

Габриела Йорданова
ВИРТУАЛНИЯТ ОФИС:
НОВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА БАЛАНСА
РАБОТА–СЕМЕЙСТВО В ИКТ СЕКТОРА
В БЪЛГАРИЯ
София: АИ „Проф. Марин Дринов“, 2020, 130 с.
Монографията предлага нов фокус върху баланса между работата и
семейството – не само като психологически, но и социален феномен.
Чрез въвеждане на работата от разстояние като форма на заетост възможностите за съвместяване на родителски и служебни роли се обогатяват – особено в средата на трудовата кариера (когато най-често се случва родителството).
Опровергава се твърдението, че „да имаш деца има отрицателно влияние върху участието на
жените на пазара на труда“. Напротив, търсят се алтернативни начини на заетост по примера на
фрилансърите в платформената икономика, за да се постигне баланс между работа и семейство.
Монографията може да се използва, от една страна, от социалните партньори (правителството, бизнеса, работодателските организации в сектора, синдикалните федерации и самите хора,
които са ангажирани в дистанционна заетост или планират подобна), а, от друга, още по-важна
– за научния дебат по проблематиката за баланса между работа и семейство.
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Александър Кънев, Александър Кьосев,
Боян Знеполски, Валентин Калинов,
Васил Видински, Калин Янакиев,
Красимир Стоянов, Лидия Кондова,
Петър Горанов, Стоян Ставру,
Хараламби Паницидис, Янаки Стоилов
ИСТОРИИ И РАЗКАЗВАЧИ – ФИЛОСОФИЯ,
ПРАВО, ЛИТЕРАТУРА
София: КХ – Критика и Хуманизъм, 2019, 260 с.
Тази книга е щастлива среща – философско-литературно-правна – на едни от най-утвърдените,
но и най-младите имена в многогласното ни хуманитарно и социалнонаучно поле. Те я направиха истинско „приключение от различия“, същински полилог.
Различните разказвачи разказват истории, замислени да участват в една празнична среща,
каквато е тази книга – освен че предлага интересни тези, тя оказва признание към професора от
Философския факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ Стилиян Йотов.

Maryse Pervanchon
VIOLENCES DANS LE COUPLE. GROUPES DE
PAROLE D’HOMMES ET THERAPIE
Paris: L’Harmattan, 2020, 360 p.
Книгата Домашното насилие. Дискусионни групи с мъже и терапия
представя преживения опит на над 800 мъже, извършители на домашно насилие, осъдени или чакащи присъда. В психотерапевтичните
дискусионни групи, които асоциацията „Да преживяваш по друг начин
своите конфликти“ (AVAC–Association Vivre Autrement ses Conflits) в
Тулуза, Франция, организира от 2002 г. насам, резонират темите за
„войната на половете“, „мита за мъжествеността“, „принципа доминиращ/доминиран“, „амбивалентността на глагола обичам“, „мощта на алкохола“. Толкова много
предполагаеми „основания“ за извършеното насилие и толкова недостатъчни, за да го обяснят в
индивидуален и социален план. Задачата е да се стигне до корените на този феномен, за да бъде
преустановен. За целта е приложен разбиращият подход, в който словото има първостепенно
значение – с цялата трудност за тези мъже да общуват. Анализът показва преди всичко неизбежното влияние на родителската нелюбов, придружена от насилие и унижение, която изплува от
всички спомени на тяхното детство. Непризнаването като принцип на несъществуване по-късно
се реактуализира в отношенията с партньорката. Насилието се събужда отново, когато конструират затвореното пространство на двойката в болезнените отношения с Другия, най-често със
сходно детство.
Тази специфична перспектива към домашното насилие посредством свидетелствата на мъже,
извършили подобно престъпление, е необходим позитивен принос в „борбата с насилието над
жени“.

367

Социологически проблеми, 2020/1

___________________________________________________________________________________________

Мариз Перваншон е психолог и психотерапевт, приключила университетската си кариера
като доцент по социална антропология и сравнителна социология в Университета в Тулуза „Жан
Жорес“. От 2002 г. ръководи психотерапевтични дискусионни групи с мъже, извършили домашно насилие, в асоциация AVAC.

Sang-Jin Han
CONFUCIANISM AND REFLEXIVE MODERNITY.
BRINGING COMMUNITY BACK TO HUMAN
RIGHTS IN THE AGE OF GLOBAL RISK SOCIETY
Leiden, Boston: Brill, Series Post-Western Social Sciences
and Global Knowledge, 2020, 358 p.
Книгата Конфуцианство и рефлексивна модерност служи за отличен
пример на диалог между Изтока и Запада. В нея авторът свързва тенденциите в Източна Азия със западната идея за рефлексивна модерност, предложена първоначално от Улрих Бек, Антъни Гидънс и Скот
Лаш през 1994 г. Хан остро се противопоставя на парадигмата на Ли Куан-Ю за Азиатския дебат
за ценностите и защитава идеята за значението (по отношение на човешките права) на баланса
между личното овластяване и здравата общност, следвайки линията на Хабермас, но в контекста
на световното рисково общество и от една просветена конфуцианска гледна точка. Книгата се
отличава с тънка теоретична рефлексия, сравнителен подход на мисълта и солидна емпирична
обосновка по отношение на трансформиращата се азиатска идентичност и аспектите на рефлексивната модерност в Източна Азия.
Санг-Джин Хан, професор емеритус в Сеулския национален университет, е бил гостуващ
професор в Пекинския университет и Колумбийския университет (Ню Йорк). Издал е книгите Разделени нации и преходна справедливост (Divided Nations and Transitional Justice. Paradigm
Publishers 2012), Отвъд Рисковото общество (Beyond Risk Society. SNU Press, 2017), Азиатска
традиция и космополитна политика (Asian Tradition and Cosmopolitan Politics. Lexington Books,
2018).
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