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Проблеми на постмодерността, Том I, Брой I, май 2011 

 

 

Дискусия „Социалните проблеми” 

 

Тамара Томова 

 
На 16.12.2010год. Клубът на социолога към Катедра Социология в ЮЗУ „Неофит Рилски“ 

гр. Благоевград проведе поредната си студентска конференция на тема „Социалните проблеми.” 

Докладите бяха организирани в шест дискусионни панела: „Мястото на религиите в 

съзнанието на българина“; „Социализация на деца, болни от аутизъм и Синдром на Даун. Работа 

с институции, ангажираност”; „Влиянието на парите и властта над обществото”; „Войната на 

пътя”; „Проблемите на интернет обществото”; „Футболното хулиганство в Европа и България”. 

В първия панел „Мястото на религиите в съзнанието на българина”, изготвен от Мехмед 

Мерсим (I курс), Неби Белев (II курс) и Данаил Мирчев (I курс) се разгледаха следните актуални 

проблеми:  

- Религията като свръхестество, традиция или обичай. Идеологии на трите основни 

религии – християнство, будизъм и ислям, история за възникване, същност на 

проповядваните разбирания, вярвания към божества, създаване на обреди, закони и 

ограничения; 

- Влиянието на религиите над хората, социален феномен, наука, манипулатор или 

регулираща настройването на обществото причина, която разделя или обединява група 

хора в една обща насока, еднакво поведение или мироглед.  

- Религията като форма за политическо афиширане, използването ѝ като фактор, 

пораждащ дискриминация, неравенства, войни и тероризъм.  

- Тероризмът и връзката му с религиите, изопачаването и нагнетяването на страх и 

враждебност.  

Вторият панел, озаглавен „Социализация на деца, болни от аутизъм и Синдром на Даун. 

Работа с институции, ангажираност” бе презентиран от Десислава Стоянова и Кристияна 

Сергиева - студентки от I курс. Основните им акценти бяха върху следните актуални теми: 
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Медицинската зависимост и причини за възникването на болестта, начини на лечение и 

интеграция; „Ядрото” на болестта, аномалии при децата, болни от аутизъм; Проблемите на 

хората – родители и такива, които работят с деца аутисти или болни от Синдрома на Даун; 

Причини за приемствеността и отхвърлянето на „различните” деца, тяхната социализация 

и отношението на хората около тях, институциите и социалната им насоченост към проблема. 

Третият панел, посветен на друга актуална тема „Влиянието на парите и властта над 

обществото“ бе представен от Гергана Стойкова - студентка от II курс. Основните моменти от 

презентацията включваха: Зависимост между власт и пари, разделение между публичната 

власт и частната сфера, бизнес; Човекът на труда и свободата, властта като организационен 

феномен за изграждане на фирмената идентичност, фирмена власт; Властта и 

авторитета, система от мобилизираща роля за нови идеи, цели и интереси. Упражняване 

на натиск върху медиите и общественото мнение; Парите като „контрол” над света, 

надмощие над другите и средство за оцеляване. 

„Войната на пътя” беше четвъртият панел, който бе представен от Радина Радойкова, 

студентка от I курс. Тя акцентира главно върху темите: Войната на пътя – нещастието и 

ужасяващата статистика, причините за жертвите на пътя – несъобразена скорост, липса на 

опит и употреба на алкохол. Причини, следствия и фактори;Автомобилите като потенциални 

убийци, работа, развлечение или класово надмощие; Нарушаване на законите за движение 

по пътищата, спазването на законите и предприемане на мерки за по-съвестно отношение на 

пътя. 

Петият по ред панел, озаглавен „Проблемите на интернет обществото” бе представен от 

Десислава Узунова, Тамара Томова и Милена Хаджиева (студентки от III курс), както и от 

Петър Кънчев от II курс. Те разгледаха темата от няколко гледни точки, засягайки основни 

проблеми в днешното интернет общество, а именно:  

- Интернет като форма на общуване, онлайн пазаруване, реклама, професия, 

получаване на полезна информация или забавление; 

- Отговорността на индивидите в кибер пространството, идентичност и възможност за 

премахване на времеви и пространствени граници; 

- Теории на неравенството в интернет обществото, зависимост, пристрастяване или 

обмен на информация. 

- Геймърството като най-новият спорт за толеранство и спортсменство. 
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- Социалните мрежи и мястото им в ежедневието на българина, използването им като 

начин за обмен на информация, запознанство или връзка с приятели. 

Последният, но не по важност панел, обозначен „Футболното хулиганство в Европа и 

България” бе представен от студентите от II курс - Николай Балтов и Любомир Димитров. Те 

акцентираха главно върху феномена „Футболно хулиганство“, разглеждайки няколко негови 

аспекта: история на футболното хулиганство - положителни и отрицателни черти на 

футбола като спорт, социален отдушник или форма за изява на агресия и престъпност; 

проблемността на футболното хулиганство; стадионът като поле за изява на вътрешна 

агресия при мъжете и симптом на социална криза. 

В дискусията след представените теми участваха студенти от специалност Социология в 

ЮЗУ „Неофит Рилски“ гр. Благоевград, както и преподаватели от катедра Социология. 

Дебатите по темите бяха много интересни и полезни. Зародиха се много нови идеи за по-

нататъшно разработване на темите, включително и препоръки за бъзещи изследвания 

(количествени и качествени) за потвърждаване на хипотезите, приети при обсъждането на 

проблемите, свързани с тематиките на презентациите. Оригиналните виждания на студентите 

привлякоха вниманието на присъстващите преподаватели, показвайки за пореден път 

високата активност на членовете на Клуба на социолога и студентите от специалността. 
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