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Abstract: In science, the term "paradigm" introduces a philosopher of science Thomas Kuhn, which gives it a contemporary 
relevance as it delivered to denote a set of practices that define a scientific discipline during a certain period of time. Other 
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in paradigm, with radical changes on the image of the object and the subject of science, new theories justification of new 
concepts, research methods and procedures. Every science passes through monoparadigmality and polyparadigmality. The 
sociology experienced this time. Occurred within a paradigm - positivist, it now presents different paradigms that form its 
polyparadigmalnost. In the monograph presented all modern paradigms of sociology. 
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секи човек общувайки си с останалите хора и участвайки в някакъв духовно-
производствен, материално-производствени технологично производствен процес 
е чувал понятието парадигма да се употребява за аргументирането на тези или 

части от тези процеси. В немалко случаи самият той, интуитивно, осъзнавайки смисъла на 
думата или просто условно подражавайки на другите, също я  използва, без да си дава сметка 
какво в точния си смисъл означава тя.  

 
1. Същност и употреба на понятието „парадигма” 
Понятието  е свързано с гръцкия език – с думатаπαράδειγμα (paradeigma), която означава 

„модел” или „пример” и думата παραδεικνύναι (paradeiknunai), означаваща „демонстрирам” 
("пара" гр. "извън, около") представлява първа съставна част на сложни думи със значение 
"който се намира около", а също така "който се отклонява от нещо, нарушава нещо"[44]. 
Понятието е представено като изходна концептуална схема, методически изследователски 
модел, господстващ през определен исторически период в научния свят. В оригиналния гръцки 
език терминът парадигма е използван в гръцките текстове, като например ПЛАТОН в Тимей  
като модел или модела демиург - Бог, създател на Космоса [55]. Съвременната употреба на 
понятието, обаче  започва, когатоТомас Кунго използва в своятаСтруктура на научните 
революции [11], [40]. 

Понятието  парадигма  има различна употреба: 
В езикознанието е известно понятието спрегаема парадигма. В граматиката спрежението 

е изменението или маркирането на една дума, за да се отрази граматическа информация като 
род, време, число и лице. Думата, независима от различните спрежения се нарича лексема, а 
организираният списък от изменените форми на дадена лексема се нарича спрегаема парадигма. 
В терминологията наструктурализма, означава комплект от езикови или други звена, които 
могат да бъдат заменяни помежду си в един и същ смисъл, в рамките на  една 
структура.Парадигма, в този смисъл може да се състои от всички думи, една и съща 
граматическа функция, тъй като замяната им в тази рамка не се отразява негативно на 
синтаксиса. Лингвистите често се позовават на парадигматичното измерение на езика [14]. 

В 
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В кибернетиката и известен терминът „програмна парадигма”, образен модел на 
програмиране обикновено подсилен от използвания програмен език. Програмната парадигма е 
основен стил на програмиране, отнасящ се до това как трябва да бъдат формулирани решенията 
на проблемите в един програмен език. Една програмна парадигма определя гледната точка, 
която програмистът има относно изпълнението на програмата. Например, в обектно 
ориентираното програмиране програмистите могат да приемат програмата като сбор от 
взаимодействащи си обекти, докато във функционалното програмиране една програма може да 
бъде приемана за последователност от функционални изчисления. Обектно-ориентираното 
програмиране (ООП) е парадигма в компютърното програмиране, при която една програмна 
система се моделира като набор от обекти, които взаимодействат помежду си. В тази област са 
известни и други парадигми в програмирането – от шел скриптинг, през уеб, графично, 
системно и embedded програмиране, и т.н. [62]. 

Няколко последователни парадигми могат да се видят и в археологията -
например:функционалност, процесуална археология,пост-процесуална археология, въпреки че 
съществува значителен спор по въпроса дали всяка парадигма представлява една истинска и 
дълбока промяна [56]. 

В социалните науки е популярен терминътсоциална парадигма,  който съсредоточава 
върху социалните обстоятелства ускоряващи социалната промяна и ефектите от нея в 
социалните институции. Тази пълна промяна на социалната сфера променя начинът, по който 
индивидът възприема реалността. Терминът обознача промяна в начина, по който дадено 
общество възприема организирането и разбирането на реалността. В контекста на това е 
известно и понятието доминираща парадигма, който  се отнася до ценностите или начина на 
мислене в едно обществото, които са стандартни и широко приети за даден период. 
Доминиращите парадигми са формирани от обществената културна среда и от контекста на 
историческия момент[33]. 

Парадигмата в методология на науката се разбира като съвкупност от ценности, методи, 
подходи, технически средства, приети в научното съобщество в рамките на  научната традиция  
в определен период от време[48]. 

В политологията парадигмата означава съвкупност от познавателни принципи и 
прийоми за отразяване на политическата реалност, задаващи логиката на организация на 
знанията, моделът на теоретическо тълкуване на дадена група социални и политически 
явления[27]. 

В политическите риторика  се използват различни съчетания на политически термини с 
понятието парадигма, например: парадигма на прехода, парадигма на демокрацията, 
парадигма на устойчивото развитие, интеграционна парадигма и т.н. Например,  
интеграционната парадигма е свързана с теоретични и практически проблеми на 
транснационалното общуване, трансформацията на европейския интеграционен модел и 
възстановяване на динамизма на общността в условията на нейното най-мащабно – източното 
разширение[4],[5]. 

Във финансовата област  понятието се употребява по различен начин. Например, нова 
финансова парадигмаотбелязва края на една епоха на кредитна експанзия на долара като 
международна резервна валута. Новата парадигма, не се ограничава само с финансовите пазари. 
Tя доказва как погрешните концепции и интерпретации играят главна роля във формирането на 
хода на историята, като търси отговори на следните въпроси: как да бъде съгласувана новата 
парадигма за финансовите пазари със старата; как би трябвало да бъдат управлявани 
финансовите пазари; как би могла да бъде реформирана международната финансова 
система[34]. 
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В полето на маркетинга съществуват три класификационни схеми на парадигми: 
І.позитивистка, релативистка, радикална; ІІ.логико-емпирична, социално-политическа, 
субективна и освобождаваща; ІІІ.неокласическа, конфликтна и основана на връзките и 
взаимодействията [19],[18],[21]. 

Думатапарадигмасъщо така се използва за да покаже образец или модел, или типичен 
пример - архетип. В този смисъл терминът често се използва  в различни проектирането 
професии. Например при дизайна парадигмите  или архетипът включва функционални 
прецеденти за дизайнерски решения[26]. 

Понятието  „парадигма” или „смяна на парадигмата” понякога се използва в други 
контексти при радикално изменение на личните убеждения, комплексни системи или 
организации и т.н.  Например, слепи по рождение хора изведнъж проглеждат, племена с 
първобитен начин на живот изведнъж получават възможност да ползват модерна техника, 
смяна на корпоративният курс и т.н. Често терминът се използва от различни проумотърски 
фирми и в такъв случай това използване е по-скоро като дума-паразит. В този смисъл  личната 
парадигма  се явява същностен метод за приемане на решения, ментален модел на конкретния 
човек. Тя обезпечава еволюционната дейност на  личността в социалната дейност и развитието 
на неговия ум. 

В областта на себепознанието може да бъде посочена т.нар.парадигма на успеха, която е 
важна съставна част на единния позитивен комплекс на човека,  имаща отношение към 
откриване на опорните точки за личностно развитие.Тя определя смисълът на човешкия 
живот - правилното определяне на цел, поставянето й като доминираща в мислите и чувствата, 
до нейното осъществяване. Тя, в условията на  нови реалности  изправя човека пред постоянния 
избор как да реализира своя максимум и за какво е  готов в най-висша степен. 

От посочените примери може да се направи обобщението, че парадигмата е термин, 
който през последните години активно се използва от учени и политици, ориентирани към 
представянето на процеси и явления от съвременността. Това понятие успешно може да бъде 
използвано и в периода на модернизация в историческото развитие на обществата, особено в 
областта на международните отношения, като в практиката на съвременния политически 
жаргон нейното значение се свързва с думата "модел", а има случаи да покрива значението и на 
думи като "посока", "направление", "ориентир". 

Във философските науки  понятието парадигма въвежда философът на науките ТОМАС 
КУН, който  й придава съвременно значение,  като я приема за обозначаване на набор от 
практики, които определят една научна дисциплина през определен период от време. 
Парадигмите, според него са несъизмерими, което означава, че две парадигми не могат да 
бъдат сравнявани една с друга. Новата парадигма, която измества старата не е задължително да 
е по-добра, защото критерия за оценка зависи от самата парадигмата. 

Освен Т. Кун, Мишел Фуко използва термините епистема и дискурс, матезис и 
таксономия, като аспекти на парадигма[11],[40],[17],[28]. 

Подобно на Т. Кун и неговото разбиране за парадигмалност в науката ИМРЕ ЛАКАТОШ 
[42], [43] въвежда своята концепция за изследователска програма, която той обосновава като 
последователност от теории, с обща научна метафизика.Приемствеността на идеите в науката, 
според Лакатош, може да се обясни само ако за основна единица на научното развитие се 
приеме не отделната теория, а изследователската програма. В науката воюват програми, а не 
теории. Чрез връзката си с ядрото една теория може да оцелее въпреки емпиричните 
контрапримери. Процедурите на опровержение и на отхвърляне на теорията не са тъждествени. 
Измененията, въвеждани чрез позитивната евристика, осигуряват приемствеността в 
програмата. Теорията е само момент от нея. Времето на изследователската програма е време на 
еволюция в науката. Революциите в науката сменят изследователската програма. Според 
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Лакатош винаги са съществували задаващи стандартите образи на науката, но реалното 
положение на нещата се е отличавало от тях.Опитите да се реформира науката в посока към 
образите, функциониращи вместо нея, носи повече вреда, отколкото полза. При новите теории 
не бива веднага да използваме обичайните стандарти за преценка. Методологията трябва да 
дава на теориите време да отстранят противоречията си и да попълнят недостигащото им 
емпирично съдържание. 

Освен Томас Кун  и други учени са правили опити  за дефиниране на понятието 
„парадигма”, например: 

МАРГАРЕТ МАСТЪРМАН [46, с.60-88]стига до заключението, че парадигмата се 
използва от Т. Кун най-малко по 22 различни начина, а също и спорния му характер. Според 
нея парадигмата е артефакт в науката, който може да се използва като пъзел. Тя обозначава 
парадигмите като метафизични, социологически и конструктивни (изграждащи)  парадигми. 
Смята, че в крайна сметка чрез парадигмите Кун дава само метафизически модели за науката и 
отправя сериозна методологична критика към тях. 

РОБЪРТ МЪРТЪН [50, с.330-331]прави разграничение между парадигма и теория.   Той я 
разглежда, от една страна, като „цялостна съвкупност от схващания, ценности, техники и т.н., 
определена от членовете на дадена общност", а от друга - като „елемент от тази съвкупност - 
конкретните „решения на кръстословици", които, прилагани като модели или примери, заменят 
експлицитните правила като основа за решаване на оставащите кръстословици в нормалната 
наука."При Робърт Мъртъннауката изглежда като някаква относително независима променлива 
(съвкупност от идеи за емпирически феномени, изработени на базата на определена техника на 
изследването), взаимодействаща с цяла редица от други, относително независими социални и 
индивидуални променливи (идеология, политика, ценности и пр).  

ДЕЙВИД КРЕЙН [6, с.330-331]в светлината на ЕСИ по развитието на физиката на 
високите енергии разкрива, че процесите на познавателна промяна в тази област не следват 
Куновото деление на аномалия, криза и революция, а също, че не всички признаци на 
парадигмата са налице. 

ХЕНРИХ АЛТШУЛЕР(Хенрих Алтов)[1],[2],[3]известен узбекистански учен и писател-
фантаст, е работил задълбочено по разработването на три теории, свързани с развитието на 
научното познание: 

ТРИЗ – Теория за разрешаване на изобретателски задачи 
ТРТС – Теория за развитие на техническите системи; 
ТРТЛ - Теория за развитие на творческата личност 
В контекста на тези свои три теории той смята парадигмите за предпоставка за 

принципна неуправляемост на творческия процес. 
ДЕЙВИД КАСЪЛ смята[36], че парадигмите  са нашите "прозорци" към света, към 

реалността. Според него, понятието не е еднозначно с думите: перспектива, мнение, 
пристрастия. Те просто не са синоним на "парадигма". 

Като аналогия за използване на парадагмата като прозорец, той привежда следната 
аргументация: както всеки прозорец ограничава гледката ни навън, така и парадигмата 
ограничава погледът към една наука и не дава представа каква е цялата наука; така както 
прозорците са с различни размери, така и парадигмите са с различни „размери” в дадена наука. 

Парадигмите дават представа: 
1. Какво е "истинско" (а не реално). 
2. Какви въпроси да се зададат  за тази реалност. 
3. Как да задаваме въпроси (и как НЕ). 
4. Какви правила да се следват при тълкуването на отговорите. 
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Парадигми имат голяма полезност в науката, тъй ката не трябва да започваме от самото 
начало. Те правят света да изглежда продължителен, стабилен и предвидим до известна степен. 

Парадигмата е фундаментален образ за същността на обект в рамките на науката. Тя 
служи за определяне на това какво би трябва да бъде изучавано, какви въпроси да бъдат 
задавани, как да бъдат задавани и какви правила да бъдат следвани в тълкуването на отговорите. 
Парадигмата е всеобща единица на консенсус в рамките на науката и служи за разграничаване 
на едно научно общество от друго. Тя дефинира и интерпретира образците, теориите, методите 
и инструментите които съществуват. Парадигмата е консенсус между свързани научни 
общности относно методологичните и теоретичните правила, които се следват, инструментите 
които се използват, проблемите които се разследват и стандартите въз основа на които се 
извършва изследването. За наличие на научна парадигма може да се говори тогава, когато едно 
научно общество се опира на: 
 някои очевидни за обществото теоретични представи за изследваната реалност; 
 представи за това, кои проблеми са достойни за вниманието на науката; 
 аргументирани представи за истински научни методи на изследване[36]. 

С други думи, парадигма в науката  представлява система от категории и идеи, 
положения, предположения и принципи на научно мислене, позволяваща да се построят теории 
и методи, на чиято основа да се реализират по-нататъшни научни изследвания и търсения в 
науката. 

Всяка наука има своята парадигма и своите парадигми. Големите научни открития винаги 
са свързани с промяна в парадигмите, с  радикални изменения относно представата за обекта и 
предмета на науката, създаването на нови теории, обосноваването на нови понятия, 
изследователски методи и процедури. Но между парадигмите на всички науки има нещо общо, 
което се проявява като основно в начина на мислене през различните периоди на човешката 
история: това е отправната точка, чрез която са се заменяли научните картини за света: 
например, митологичната (схоластичната), системната, метафизичната,  диалектическата, 
диатропическата и др. 

От гледна точка на парадигмалното разбиране в науката може да се определи 
схоластическото познание, което се характеризира с представата за природата и обществото 
като цялост, поддаваща се на осмисляне с помощта на кодове, чиято роля играят митовете, 
мистичните представи, априорното знание. Системният принцип за научно познание 
предполага, че изследователят  представя изучавания обект (природен или обществен) в 
неговата цялост, образувана от взаимодействието между  различните елементи и се ръководи от 
идеята, че промяната на типа взаимодействие между елементите на системата води до промяна 
на нейното качество. Така светът се представя като сложна макросистема. При 
диалектическото мислене се акцентира върху това, че всяко явление в природата и обществото 
постоянно се променя, намира се в процес на “самодвижение”, то е вътрешно противоречиво и 
носи в себе си противоположни начала. Развитието на природните и обществени явления се 
извършва по обективни закони – общи и присъщи на природата и обществото, а също и по 
специфични, свойствени само на една сфера от реалността. В противоположност на 
диалектическия светоглед метафизичното знание разглежда явленията на природата и 
обществото откъснати едно от друго, в състояние на покой и неподвижност, отричайки 
вътрешната противоречивост на явленията. 

Диатропическият метод за обяснение на познанието в науката е основан на допускането 
на възможността за осмисляне на обществените явления в качеството им на реални, 
непритежаващи точно детерминирани постоянно действащи закони, преминаващи през такива 
процеси (флуктуации), които предопределят появата на качествено нови признаци, смяна на 
векторите и закономерностите. 
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Освен посочените отправни точки в науката, понятието парадигма е необходимо да бъде 
отграничавано и от други понятия като догма и доктрина, независимо от това, че “на пръв 
поглед” има смислово сходство между тях. Догмата е  положение, за което липсват 
доказателства и приеманетото й е на вяра, без оглед на конкретните исторически условия [13, 
с.158]. А доктрината е политическо, философско или др. учение, теория, политическа програма 
[13, с.158]. 

В рамките на една и съща парадигма са възможни дискусии и дори разногласия между 
учените, но те съществуват на базата на общи изходни теоретични модели, правила и стандарти 
на научната практика.  

Парадигмите са неизбежни за човешката мисъл и действие. От една страна може 
експлицитно да се формулират теории или модели и съзнателно да се използват за управление 
на собственото поведение. Другата възможност е да се отрече необходимостта от подобни 
“пътеводители” и да се приеме, че ще се действа, съобразявайки се единствено със специфични 
обективни  факти и разглеждайки всеки случай според собствената му мяра. Дълбоко 
вчовешката психика са заложени допускания, пристрастия и предубеждения, определящи 
начина, по който се възприема реалността, какви факти ще влязат във фокуса на определения 
интерес и как ще се преценява тяхната важност и собствена мяра. На всеки човек са 
необходими експлицитни или имплицитни модели, за да може да подрежда и обобщава 
реалността;да разбира казуалните връзки между явленията;да предусеща и прогнозира 
бъдещите процеси;да разграничава важното от маловажното;да подбира пътища за достигане 
на целите. 

 
2. Парадигма и структура на научните революции 
Необходимо е да се отбележи, че още ИМАНУЕЛ КАНТпоказва[9], че в рамките на т.нар. 

„кумулативна наука” най-важното постижение на учените трябва да бъде откриването на нови 
истини. Той смята, че не познанието трябва да се съобразява с предметите, а обратното - 
предметите трябва да се съобразяват с познанията ни за тях и едва тогава познанието от 
догматично се превръща в критично. Това на практика се явява нова теория за научния прогрес, 
според която развитието на науката е не просто резултат от натрупване на истини, а резултат от 
премахване на заблуждения. Така неговата критическа теория може да се смята за ядрото, 
около което се разгръща идеята за научна революция -  термин стоящ в основата на теорията на 
Томас Кун. 

След Кант под различна форма със същия въпрос се занимават още Маркс, Енгелс, Хюъл, 
Болцмам, Ленин, Сартър, Едингтън [11, с.5]. 

Въпреки, че са правени различни опити за дефиниране на парадигмата като научно 
понятие, то най-известното й тълкуване  е това на Томас Кун.Той говори за научна революция 
тогава, когато една парадигма бъде заменена от друга напълно несъвместима с нея парадигма. 
Той определя парадигмите като всеобщи възприети научни постижения, които за определен 
период са източник на моделни задачи и решения за една общност от професионалисти. 

ТОМАС СЕМЮЪЛ КУН(1922 -1996) е американски интелектуалец, който е писал 
обширно в областта на историята на науката и разработва няколко важни идеи във 
философията на науката. Преподава в Харвард, Калифорнийския университет в Бъркли и в 
Принстънския Университет. Получава титлата „професор по история на науката“ през 1961 г. 
Награден с медала Джордж Сартън по история на науката. Получава  много почетни докторски 
степени. Той е най-известен с книгата си „Структурата на научните революции” (1962), в която 
използва за основа теорията на Норуд Ръсел Хенсън отразена в книгата му „Образци за 
открития”, в която е представена идеята, че науката не се развива постепенно в посока към 
истината, а претърпява периодично революции, които той нарича смени на парадигмата. 
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Огромно е  въздействие на Хенсън върху работата на Кун. Под негово влияние той въвежда в 
речника на историята на науката термините смени на парадигмата, парадигма и нормална 
наука, за да обозначи относително рутинната ежедневна работа на учените, работещи в рамките 
на една парадигма. 

Структура на научните революции(1962) наТомас Кун е по същество анализ 
наисторията на науката.Публикуването на труда е забележително събитие всоциологията на 
научното познание като популяризира понятиятапарадигмаипромяна на модела. 

През 1987 г. за разработката на Кун е обявено, че през ХХ век тя е  най-често се 
цитираната в периода 1976-83 в изкуствата и хуманитарните науки[89]и е една от Стоте най-
влиятелни книги след Втората световна война. Най-вече тя се разглежда от постмодернизмаи 
постструктурализма показвайки, че научното познание зависи откултурата, историческите 
обстоятелства и групи от учени, които не спазват конкретен  метод.В тази връзка, Кун се счита 
за предшественик на по-радикалното мислене в науката[38]. 

Теорията на Т. Кун е веднага критикувана от неговите колеги, свързани с историята и 
философията на науката.През 1965 г. се провежда специален симпозиум в Колежа Бедфорд, 
Лондон и който е председателстван от Карл Попър. В резултат на симпозиума в сборник са 
публикувани презентации  и други есета, който е преиздаван над 20 пъти. На този симпозиум 
по отношение теорията на Кун взимат отношение световно известни учени като Попър, 
Фаербанд, Лакатош, Уоткинс и др.[43]. 

Идеите на Т.Кун могат да бъдат представени синтезирано по следния начин: 
Периодът в развитието на науката преди утвърждаването на парадигма той нарича 

предпарадигмален (допарадигмален), а периодът след утвърждаването й период на 
нормалната наука.  

Нормалната наука решава главно три класа проблеми: 
 установяването на значими факти;  
 съпоставянето на фактите и теориите;  
 разработката на теории.  

Нормалната наука се отъждествява с гигантския колективен акт на възприемане. 
Единството на теоретическото и емпирическото се постига за сметката на това, че по същия 
начин както и при мита неосъзнатост на нагласата на възприятието се превръща в гарант на 
битието на предмета на познанието. Разликата на науката от мита се състои само в това, че 
ученият съзнателно избира тази неосъзнатост на нагласата, т. е. своя мит. 

В парадигмалния период учените следват моделите, изложени в научната литература. 
Нормалната наука решава "проблеми-загадки" (”проблеми-главоблъсканици”), смятани за 
значими от научната общност. Научното изследване е рутинна дейност, подчинена на общи 
правила. По време на предпарадигмалния период и на криза в науката съществуват много 
схващания и школи, като отсъства обща целенасоченост на изследванията. Понятието "научна 
революция" Кун дефинира като продължителен процес на появата на нова парадигма. Всяка 
парадигма доминира в определен период от историята на науката. 

Със своята книга „Структура на научните революции” Томас Кун предизвиква истински 
поврат в научния свят. Той разглежда закономерностите в науката, природните революции и 
условията за тяхното възникване, както и ролята на професионалните общности в създаването 
на нови теории, променящи радикално възгледите на света. Той извежда терминът „парадигма”, 
който в по-широк смисъл има ролята на модел, теория или начин, по който „виждаме” света, но 
не визуално, а от гледна точка на възприемането, разбирането и интерпретирането. Всяка 
парадигмална промяна, според него ни кара да погледнем на света по различен начин. 

"Терминът парадигма(курс. авт.) - пише Т. Кун в "Структурата на научните революции - 
е това, което обединява членовете на научната общност и обратно, научната общност се състои 
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от хората, признаващи парадигмата. В дадения случай логическият кръг се явява като източник 
на реални трудности. Научните общности могат и трябва да бъдат отделени като обект без 
отношение към парадигмата; самата парадигма може да бъде открита след това с помощта на 
прецизното изучаване на поведението на членовете на дадената общност. Ако можеше да бъде 
написана тази книга наново, то трябваше да започне с разглеждането на общността като 
особена структура в науката, с въпроса, който от известно време се е превърнал във важен 
предмет на социологическото изследване и към който историците на науката проявяват 
сериозен интерес"[11, с.220-222],[40]. 

Съгласно теорията на Т. Кун парадигмата може най-общо да се характеризира по следния 
начин: 
 в качеството й на средство за изразяване и разпространение на научната теория тя не е 

само план за дейност, но и съществени направления за реализация на плана; 
 съвкупност от общи идеи и методологически установки, признати за истинни от научната 

общност, с потенциал за по-нататъшни изследвания; 
 съдържа нерешени въпроси и средства за решаването им; възможности за подбор и 

интерпретация на фактите.  
Т. Кун насочва вниманието към това, че внимателното историческо изследване на даден 

клон на науката в даден период от време показва серия от повтарящи се и квазистандартни 
илюстрации на различни теории в тяхното концептуално, изследователско и инструментално 
приложение. Това са парадигмите на научната общност, които може да бъдат открити в 
учебници, лекции и упражнения. Като ги изучават и прилагат на практика, членовете на 
съответната научна общност овладяват своята професия. Но, според него, [11, с.60-
63]„определянето на общоприети парадигми не означава обаче определянето на общоприети 
правила... Парадигмите може да предшестват всеки набор от правила за научно изследване, 
изведени еднозначно от тях и да бъдат по-задължителни и по-пълни от този набор на правила.” 

Кун смята, че тези процеси са свързани с допарадигмалния период на науката – свързан с 
чести и сериозни спорове за правомерността на методи, проблемни стандартни решения, макар 
че те служат по-скоро за разграничаване на школи, отколкото за постигане на съгласие. 
Спорове възникват и избухват непосредствено преди избухването на научните революции, т.е. 
когато парадигмите отначало са атакувани, а после стават обект на промяна. Парадигмите, 
докато продължават да бъдат в сила, уточнява Т. Кун, могат да функционират без 
рационализиране или без изобщо да е правен опит за рационализиране. Той предлага да се 
приеме, че нормалната наука представлява монолитна и еднородна структура, която следва да 
устои или да рухне с всяка от своите парадигми, както и с всички тях заедно. Парадигмата, 
съществуваща за много научни групи не е една и съща за всички учени в дадена област на 
познанието. Следователно една научна парадигма може да определя едновременно няколко 
традиции на нормалната наука, които се припокриват, без да съвпадат във времето и 
пространството. Когато в рамките на една от тези традиции стане научна революция, не е 
задължително тя да обхваща и другите традиции[11,с.65-66]. 

Появата на научните открития Т. Кун свързва с т.нар. „аномалии”. Той формулира 
нормалната наука като „кумулативно начинание, което постига забележително успешно своята 
цел, а именно постоянното разширяване на пределите и усъвършенстване прецизността на 
научното знание”[11, с.69].Но понякога в рамките на тази наука се поднасят изключително 
големи изненади под формата на аномалии, които трябва да бъдат разрешени от научната 
общност. 

Т. Кун пише .[11, с.82]:„Аномалията се явява само на фона на парадигмата. Колкото по-
прецизна и по-развита е тази парадигма, толкова по-чувствителен индикатор за аномалия се 
явява тя и следователно осигурява подходящ случай за извършване на промяна в парадигмата.” 
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Като предпазва парадигмата от прекалено лесна капитулация съпротивата към промяна 
гарантира, че учените няма лекомислено да отклоняват вниманието си, че аномалиите, които 
водят до промяна в парадигмата, ще проникнат в сърцевината на научното знание. 

Научното изследване е опит да се наложи на окръжаващия свят понятийни схеми. Но 
рано или късно се откриват аномалии, разрушаващи съществуващата парадигма. Тогава 
започват нетрадиционни изследвания, водещи до нова система от предписания. Наблюдението 
и опитът рязко ограничават контурите на областта, в която разсъждението има сила, иначе 
науката като такава не съществува. Но наблюдението и опитът не могат да определят 
специфичното съдържание на науката. Именно новите понятийни, обяснителни схеми, задават 
рамките на изследването.  

Една нова теория обикновено се опитва да обясни онези аномалии, които не са по силата 
на старата. Но новата теория предполага изменение в правилата, от които са се ръководили 
учените в практиката на нормалната наука. Новата теория никога не е прост прираст към вече 
известното, а преустройство на старата теория и преоценка на фактите. И непредвидените 
открития не са просто включване на нови факти. Фундаментално новите факти и теории 
преобразуват света на учения. Откритията не са случайни находки или изолирани събития, а 
дълги епизоди от историята на науката, с регулярно повтаряща се структура. Те започват с 
осъзнаването на аномалията, с установяването на факта, че природата е нарушила идващите от 
парадигмата очаквания. Едва тогава идва изследването на аномалията. Излизането извън 
рамките на общоприетото схващане е по същество преход от опитите да се обясни аномалията 
със същите общоприети схващания към едно виждане на изследваната реалност в съвършено 
различна светлина: светлината на разкритите нови факти. Още по-значими са измененията, 
следващи от нови теории.  

Т. Кун свързва парадигмите и научните революции, които те предизвикват и с проблема 
за кризите при възникването на научните теории. Той пише, че всички открития са причина за 
промяна в парадигмите или съдействат за такава промени, а тези промени от своя страна биват 
конструктивни или деструктивни. Тъй като възникването на нови теории изисква 
широкомащабно разрушаване на парадигмата и основни промени в проблемите и техническите 
средства на нормалната наука, то обикновено е предшествано от период на силно изразена 
професионална несигурност. Тя е породена от постоянния неуспех да бъдат решени 
главоблъсканиците на нормалната наука така, както се очакват те да бъдат решени. Провалът 
на съществуващите правила, според Т. Кун е прелюдия в търсенето на нови правила. Но така 
оформилите се кризи в науката са необходима предпоставка за появата на нови теории. 
Вземането на решение, което кара учените да се откажат от една вече приета теория винаги е 
основано на нещо повече от съпоставянето на тази теория със заобикалящия свят. Решението да 
се отхвърли една парадигма е едновременно и решение да се приеме нова, а вземането на това 
решение включва както съпоставянето на двете парадигми със заобикалящия свят, така и 
сравняването им една с друга. Кризата може да приключи с появата на претендент за нова 
парадигма и с последвалата борба за нейното приемане[11, с.83-102],[40]. 

Подкрепяйки тези си разсъждения Т. Кун пише: „Преходът от една парадигма към 
състояние на криза и към нова парадигма, от която може да възникне нова традиция в 
нормалната наука, съвсем не е кумулативен процес, осъществен чрез разработка или 
разширяване на старата парадигма. Той е по-скоро реконструкция на дадената област на нови 
принципи, реконструкция, която променя някои от най-елементарните теоретични обобщения 
на тази област, както и много от методите и приложенията на парадигмата. По време на 
преходния период се наблюдава голямо, но никога и пълно съвпадение на проблемите, които 
може да бъдат решени с помощта на старата парадигма. Но в същото време се наблюдава и 
съществена разлика в начините на решение. Когато преходът завърши, професионалната 
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общност вече ще е променила своята гледна точка за изследователската област, своите методи 
и своите цели... Често една парадигма възниква, поне в зародиш, преди кризата да се е развила 
достатъчно или да е ясно осъзната[11, с.102-103]. 

Единството на знанието, което не може да бъде изказано (единен начин на виждане на 
света) осигурява, според Кун, единството на мненията на членовете на научното общност. Това 
единство се фиксира не с помощта на метаоценките — тъй като те винаги могат да бъдат 
опровергани — но с конкретни научни постижения, които функционирайки във вид на 
парадигма, не се съотнасят логически с опита. Осъзната социопсихологическа ориентация към 
единството на мненията позволява на учения да се приобщи към приетият от общността начин 
на виждане на света и да се занимава професионално с науката. Но същата тази ориентация не 
му позволява да съотнася логическите принципи на интерпретация с опита. Такова действие е 
анормално, противозаконно, защото води към разрушаване на единството на мненията на 
научната общност в „нормалната наука". 

Знанието, според Кун, както и митът, е овеществяване на езиково-символически 
структури в реалността, както тя се представя на учения. При това овеществяването е буквално 
и в никакъв случай не е преносно. Ученият-професионалист не различава символът и 
реалността, която този символ изразява. Когато той се научи да идентифицира дадената 
ситуация със ситуациите, в които символическите структури са били овеществени преди това, 
"намирането на приликите трябва да стане също такъв напълно автоматичен процес, както и 
тупането на нашите сърца"[11, с.244]. Както ритуалът служи като средство за приобщаване към 
митологическото светоусещане, така и повторението на експериментите в процеса на 
обучението приобщава към науката. Както митът осигурява разрешаването на всичките 
противоречия, пораждани от хаоса, по пътя на намирането на опосредствани форми, така и 
"нормалната" наука при Кун представлява разрешение на всички парадокси[40]. 

По-късно, в „Постскриптум – 1969 г.” към своята книга "Структура на научните 
революции" Кун отбелязва (или по-скоро признава под давлението на критиката от страната на 
философите на науката), че терминът  парадигма се употребява у него в две различни, макар и 
взаимосвързани значения. "От една страна, той обозначава цялата съвкупност от убежденията, 
ценностите, техническите средства и т. н., която е характерна за членовете на дадената общност. 
От друга страна той посочва един вид елементи в тази съвкупност — конкретните решения на 
главоблъсканици, които, когато се използват в качеството на модели или примери, могат да 
заменят експлицитните правила като основа за решения на още не отгатнати парадокси на 
нормалната наука."[11, с.220]. Първия смисъл на термина Кун нарича социологически и 
предлага на социолозите да изследват фиксираните в него аспекти на науката. 

В същия  „Постскриптум – 1969 г.” Т. Кун предефинира понятието парадигма като 
дисциплинарна матрица. Тя, според него е и най-широко разпространената единица на 
консенсус в рамките на науката и служи за обосноваване на една науча общност или под-
общност. Той внася нова светлина върху понятието по следния начин: „Парадигмата е онова, 
което членовете на дадена научна общност споделят и обратното, една научна общност се 
състои от хора, които споделят една парадигма.”  [11, с.191] Той обяснява, че в науката има 
школи, т.е. общности, които подхождат към един и същ предмет от несъвместими гледни точки. 
Но такива школи се срещат много по-рядко в науката, отколкото в други области. Те винаги се 
конкурират. Членовете на всички научни общности, включително школите от 
„допарадигмалния” период, споделят онези видове елементи, които са под общото 
наименование „парадигма” Преходът към зрялост в науката не се изразява в съществуването на 
парадигма, а по-скоро в промяна на нейната природа. „Много от характерните черти на 
развитата наука – пише Т. Кун – които аз свързвам с придобиването на такава парадигма, сега 
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бих могъл да разгледам като последствия от придобиването на такава парадигма, която 
идентифицира предизвикателни главоблъсканици, дава ключ към тяхното решаване.”[11, с.194]. 

Въвеждайки понятието „дисциплинарна матрица” като синоним на „парадигма”, Т. Кун 
обяснява в своя „Постскриптум – 1969 г.”, че „всички или почти всички предписания, които в 
първоначалния текст съставляват парадигми, са компоненти от дисциплинарната матрица и 
като такива образуват едно функционално цяло.”[11, с.197].Той разглежда понятието като 
съставено от три компонента: 

1. символични обобщения – те са онези изрази,  използвани от членовете на научната 
общност, които не пораждат съмнения или разногласия и които лесно могат да бъдат 
представени в логическа форма; това са компонентите на дисциплинарната матрица, 
които са формални или лесно могат да бъдат формализирани; като правило силата на 
научната дисциплина нараства с броя на символичните обобщения, които 
изследователите могат да използват; тези обобщения функционират като закони, и като 
дефиниции на някои от символите, които съдържат; 

2. „метафизични парадигми” или „метафизичните части на парадигмите” – това са 
общоприети предписания, които осигуряват на научната общност  предпочитания или 
допустими аналогии и метафори – по този начин помагат да се определи кое ще бъде 
прието като обяснение и като решение на главоблъсканицата;  

3. ценности - особеното им значение се проявява, когато членовете на дадена научна 
общност трябва да разпознаят съществуването на криза или когато трябва да избират 
между два несъвместими начина на научно изследване; 

4. общоприетите от групата предписания –(тук, в този смисъл Т. Кун въвежда вместо 
„парадигми” понятието „образци”) преди всичко това е конкретното разрешаване на 
проблем, с което се сблъскват всички студенти още от началото на обучението си, в 
лаборатории и обучавайки се по учебници; в отсъствието на такива образци законите и 
теориите, които те са изучили, ще имат чисто емпирично съдържание. [11, с.200-203]  
За Кун, доминирането на една парадигма се отъждествява като нормална наука докато 

парадигмата не бъде изчерпана. Случващите се промени, обаче, в нормалната наука водят до 
откритието, че те не могат да бъдат обяснени от доминиращата в момента парадигма. Докато 
тези аномалии се възкачват е достигната критична фаза и науката достига ситуация, в която 
възниква една нова парадигма, която ще може да даде обяснение. Той пише: „Нормалната 
наука, на чието развитие повечето учени неизбежно посвещават почти цялото си време, се 
основава на предположението, че научната общност знае какво представлява светът. До голяма 
степен успехът на научната дейност произтича от готовността на общността да отстоява това 
предположение и то на висока цена, ако това е необходимо. Нормалната наука например, често 
възпира фундаментални нововъведения, защото те неминуемо започват да оборват основните 
предписания... Понякога един проблем на нормалната наука, който би трябвало да бъде 
разрешен чрез познати правила и процедури, не се поддава на многократни опити за 
разрешаване от най-способните членове на групата, към чиято компетентност той се отнася... И 
когато това стане – т.е., когато професията не може повече да заобикаля аномалиите, които 
подкопават съществуващата традиция на научната практика – тогава започва нетрадиционното 
изследване, което най-накрая налагана професията нови предписания, нова база за 
практикуване на научното изследване. Изключителните моменти, в които се извършва смяната 
на професионалните предписания, са определени в тази книга (бел.авт: „Структура на научните 
революции”, Т. Кун)  Това са допълненията към обвързаната с традицията дейност на 
нормалната наука, които разрушават традицията.”[11, с.21-22]. 
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Обобщено представено, понятието  „парадигма”, според разбирането на Кун, очертава 
наличието на определен образ на науката и служи за периодизиране на развитието й. Той  
разбира научната парадигма като: 
 какво трябва да се наблюдава и изследва; 
 типът въпроси, които би трябвало да се поставят и да им се търсят отговори; 
 отношение  към предмета на изследването; 
 как трябва да се поставят тези въпроси; 
 как трябва да се интерпретират резултатите от научното изследване. 

При развиване на теорията си за научните парадигми Кун припомня, че съществуват 
научни трудове, предопределящи за дълго научната стойност и правомерността на научните 
изследвания и концепции, например "Физиката" на Аристотел, "Алмагест" на Птоломей, 
"Начала..." и "Оптика..." на Нютон и т.н. Те задават методиката и стандартите на научното 
изследване, и така налагат определена парадигма.  Разгледана в светлината на този контекст 
парадигмата е образец, модел, начин на мислене. Тя указва пътя на научните изследвания за 
определен период и се появява само при достигане на висока степен на развитие на научното 
познание[40],[39],[41], [32],[29]. 

В развитието на науката като цяло и различни нейни области са налице огромен по своя 
брой примери, които илюстрират правилността на теорията на Томас Кун за парадигмите и 
научните революции.  По-важните и по-известни от тях са следните: 
 смяна на Птоломеевската космология с Коперниковата; 
 обединението на класическата физика на Нютон в свързано механистичен светоглед; 
 замяна на Максуеловия електромагнетичен светоглед с Айнщайновия  релативистки  

светоглед; 
 развитието на квантовата физика, предопределяща класическата механика; 
 развитието на теорията на Чарлз Дарвин за еволюция по пътя на естествения подбор, 

отхвърляща креационизма от позицията на първостепенното обяснение на разнообразния 
живот на земята; 

 приемане на тектоническата теория  в качеството на обяснителен метод на 
крупномащабните геологически изменения; 

 приемане на теорията за химическите реакции и окисления на Лавуазие вместо теорията 
на Флогистон (химическа революция); 

 когнитивното направление в психологията, дистанциращо се от бихевиористкия подход 
към психологическите изследвания и преходът към изучаване на когнитивните 
способности на човека като главен  фактор за изучаването на  поведението, и 
трансперсоналното движение; предлагащо нов поглед върху надличностния опит и 
човешкото развитие; 

 теорията на Джеймс Лавлок за биосферата като единна, жива органическа система; 
 замяната на теорията на Чарлз Дарвин и концепцията за синхронната еволюция с 

асинхронна такава. 
 
3.Монопарадигмалност и полипарадигмалност в науката 
От изключителна важност за разгръщане на настоящата монография е въпросът какво 

представлява монопарадигмалност и полипарадигмалност в науката. От тук и определянето на 
една наука за монопардигмална и полипарадигмално. 

Думатамоно-(от гр. monos, сам) - първа съставна част на сложни думи със значение на 
един,  сам,  единен[12,  с.408]. 

От етимологичния разбор на думата следва и изводът, че монопарадигмалността на една 
наука е свързана с властването на една в парадигма в нея.  При  монопарадигмалната наука не 
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съществуват принципни различия относно изучавания обект и предметната област,  теориите и 
твърденията, които се изграждат, единството на понятийния и терминологическия 
инструментариум и.т.н. При монопарадигмалните науки съществуват конкуриращи се теории, 
методи и подходи. В техните рамки също се оспорват общовалидността на едни или други 
твърдения и изводи, които са смятани за  достоверни. 

Общоприето е разбирането, че монопарадигмални са точните науки, които са критерий за 
научност относно всички останали науки. 

Всяка наука започва развитието си с монопарадигмален период. Нейната изходна точка 
Например,  философията възниква като монопарадигмална наука - наука за най-общите закони 
на света, зародила се през VІІ-VІ в. пр.н.е. в Китай и Индия, Древна Гърция, където достига 
най-високо развитие, изучаваща всеобщите свойства и закономерности на природната и 
обществената действителност. Тя дава отговор на три въпроса: 1.дали действителността, 
заобикаляща човека, съществува обективно или е продукт  и еманация на неговото съзнание; 
2.кои са най-общите закони на изменението и развитието на действителността; 3.дали светът е 
познаваем и кои са най-общите форми и принципи на познанието. В зависимост от решаване на 
тези въпроси, по-късно в рамките на монопарадигмалната философия се обосновават две 
парадигми – идеалистическата и материалистическата. Така тя  се превръща в  
полипарадигмална наука. 

Същият път извървява и социологията – възникнала през ХІХ в. като монопарадигмална 
наука, основана  на позитивизма, постепенно под напора на утвърждаващи се нови концепции и 
теории в науката, исторически и обществено значими събития, в нейното лоно се зараждат нови 
парадигми – географска, социалдарвинистка, марксистка, психологическа и т.н. парадигми. 
Така твърде кратък се оказва нейния монопарадигмален период и тя се превръща в 
полипарадигмална наука. 

Но освен еволюционният път от монопарадигмалност към полипарадигмалност 
историята на науката познава и един друг процес, който може да бъде обозначен като налагане 
на монопарадигмалност чрез диктатура. Такава монопардигма-диктатура  е марксизмът – 
ленинизмът, наложен по идеологически причини в  страните от т.нар. социалистически блок, в 
продължение на около 45 г. в научната им област. Всяко отклонение от тази парадигма е 
наказвано с цялата сила на тоталитарната държава. По тази причина. Марксизмът-ленинизмът 
се дефинира като [13, с.158] “наука за законите на развитието на обществото, за революцията 
на експлоатираните маси,за победата на социализма, за строителството на социалистическото 
общество; идеология на работническата класа и на нейната комунистическа партия…”. А 
марксистки диалектически методбе определян като “всеобщ метод на познанието”[13,  с.334]. 

Развитието на социологията в България също е белязана от марксистко-ленинската 
парадигма-диктатура. Реабилитирането на науката в рамките на тоталитарната държава се 
извършва с публикуването на научния труд  “Историческият  материализъм и социологията ” 
(1958) на Живко Ошавков, след което започва същностното разработване на проблемите на 
социологическото познание и институционализацията на социологията като наука. Но [6,  
с.443-444]“като една от модификациите на тоталитаризма в нашата страна живковизмът даваше 
своите отражения и върху социологическата наука…нейното пълнокръвно развитие се 
ограничаваше, внасяха се вредни отражения. Това засягаше повече тематиката (някои 
изследователски полета бяха табу), методологичната насоченост (не се разрешаваха 
немарксистки парадигми) и  по-малко конкретната методология и методика на изследванията, 
където отделният изследовател имаше относителна свобода. Най-силно режимът влияеше 
върху политическото поведение на социолозите, въвличайки от тях в дейност по обосноваване 
на “правотата” на самия режим.” 
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Подобно на марксизма-ленинизма роля на властваща  парадигма,  в науката през ХV – 
ХVІ в играе метафизиката, мощно поддържана от църквата, като властваща институция.  Тя се 
определя като [125,  с.346]: “Метафизика  е метод, който разглежда явленията на природата и 
обществото откъснато едно от друго, в състояние на покой и неподвижност, който отрича 
вътрешната противоречивост на явленията…оная част от философията, която се занимавала  с 
явленията, излизащи вън от пределите на опита – с бога, душата, свободата на волята и т.н.; 
типично за Средните векове.” 

Като отправна точка за разбирането на полипарадигмалността в науката е 
етимологичният анализ на понятието поли- .То идва от гръцки език - poly, много - като първа 
съставна част от сложни думи означава  много,  множество [12,  с.500]. Оттук следва изводът, 
че полипарадигмалната наука е науката, в която едновременно властват няколко или 
множество парадигми. Развитието на повечето науки е обусловено от развитието на множество 
парадигми в нея. Така Т.Кун обяснява не кумулативното, а революционното научно развитие. 
Например, общата картина на социологията, наличието на различни школи, теории и т.н. 
показват нейната многообразност и перманентно развитие. Същото може да се каже за други 
науки – география, биология, химия и т.н. 

Полипарадигмалността отразява идеята за научен прогрес в науката  и свързаните с него 
научни революции. Всяка парадигма не е само прибавяне на нови факти и теории – тя 
качествено преобразува света на науката. Тя предполага определен вид реконструкция или 
реорганизиране на научното познание. Колкото повече парадигми са налице в една наука, 
толкова по-богата и тя, тъй като дава различни отправни точки за обяснение на обекта и 
предмета на нейното познание. 

Полипарадигмалността на социологията осигурява разностранност на социологическите 
изследвания,  създава възможност за разглеждане и на едно и също явление в различни аспекти, 
откриване в него на много аспекти. Една и съща парадигма може да се изразява в една или 
няколко различни теории. 

 
4.Разбиране за социологическа парадигма. 
Концепцията за парадигмалното развитие на науката на Кун намира широко приложение 

не само в социологията, но и в историографията, философията, културологията, политологията 
и други сфери на обществознанието. В рамките на социологията могат да бъдат открити стари 
социологически парадигми и нови социологически парадигми, които взаимно се различават по 
отношение на теориите, методите и инструментите, използвани в разбирането за социална 
цялост. 

Парадигмите на социологическия анализ могат да бъдат сравни с обхвата и функциите на 
математически символи при естествените  науки.  Натрупването на нови теоретични нагласи 
към резултати подкрепени от предишните, както и изработване на съгласувана теоретична 
структура. В случай, че основните предположения на парадигмата са слаби, то те не могат да 
издържат  теоретични и емпирични проверки. Парадигмата може да стартира 
систематизирането на значителни концепции, както и да посочи необходимостта от емпирични 
и теоретични изследвания на някои проблеми. Тя, също така допринася за някои кодификации 
и уеднаквяване на процедурите при частично и глобални проучвания.  

В предговора си къмСтруктура на научните революции Т. Кун уточнява, че трябва  да се 
направи разграничение на социалните от естествени науки, когато се говори за парадигма. 
Самата книга той пише в научен център Пало Алто, заобиколен от социолози и там установява, 
че те никога не са в споразумение около определени теории или концепции.Той обяснява, че  е 
написал тази книга точно за да  покаже, че няма и не може да има общоприети парадигми в 
обществените науки. 
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Самият Т. Кун не смята, че идеята за парадигмата е подходяща за обществените науки. 
Той обяснява в предговора към книгата си  “Структура на научните революции” че е сътворил 
концепцията за парадигмата с цел да различи обществените от естествените науки. Той 
обяснява също така, че е написал тази книга за да покаже ясно, че няма и не може да има 
никакви парадигми в обществените науки. 

Въпреки това, в социологията, парадигмата се разбира като такова научно събитие, което 
за определен период от време е източник на идеи и решения за социалната общност и практика. 
Това твърдение не е напълно коректно поради факта, че по своите възгледи социологическата 
общност не е еднородна. Показателни в това отношение са мненията на различни социолози 
показани по-нататък. 

Да се обоснове единна класификация на парадигмите в социологията  е провокация към 
самата наука. Това е свързано с обстоятелството, че към дефиниране на социологическите 
парадигми могат да бъдат приложени различни подходи. Такива могат да бъдат отправните 
точки откъм предмета на социологията, структурата на социологическото познание и дори 
епистемологията на науката. По-надолу са посочени някои от по-популярните схващания за 
парадигми в социологията.  

Според РОБЪРТ МЪРТЪН[50],[49, с.70-72], могат да бъдат посочени най-малко най-
малко пет функции на парадигмата в социологията: 1.функция за определяне понятие; 
2.функция за намаляване вероятността за въвеждане на неосъзнати, латентни хипотези и 
концепции; 3.функция за натрупване теоретични тълкувания; 4.функция за систематизиране на 
понятия; 5.функция на качествен анализ.  Развивайки своето виждане за “Теориите със среден 
обсег” [49] той смята, че след като твърденията на една теория не могат да бъдат изведени от 
съществуващите такива, тя може да се разглежда като първоначална идея, на основата на която 
могат да се формулират специфични хипотези подлежащи на емпирична проверка. След това тя 
се потвърждава, верифицира или отхвърля.  Според ГЕОРГИ ФОТЕВ [15, 
с.461]“Социологическите теории със среден обсег се кодифицират с помощта на парадигми, 
които сами по себе си не са теории,  но са ориентиращи рамки за създаването на съответните 
теории.” (курс. авт.). 

Р. Мъртън обосновава парадигмата на функционалния анализ, която се опира на три 
постулата [740]: 1./функционално единство на обществото; 2./универсален функционализъм; 
3./фиксирана необходимост. 

В статията си "Парадигми в обществените науки," френският социолог MАТЕЙ ДОГАН 
[23]развива оригиналната теза на Кун, че няма общоприети парадигми  в областта на 
социалните науки, откакто понятията са многозначни и е налице взаимно непознаване и 
несъгласие между учените  в тези дисциплини.Доган дава много примери за това в 
обществените науки в своето есе и по-специално всоциологията, политическите  науки и 
политическата антропология. 

МАДАН ХАНДА [32]въвежда идеята за социална парадигма в контекста на социалните 
науки.Той определя основните компоненти на една социална парадигма като се фокусира върху 
социални обстоятелства  и последиците от прехода от различни социални институции към 
други, включително институциите на образованието. Промяната в социалната сфера, от своя 
страна, променя начина, по който отделните хора възприемат реалността. 

В социалните науки, терминът се използва за описване на набор от преживявания, 
вярвания и ценности, които влияят върху начина, по който индивидите  възприемат реалността. 
Социолозите  възприемат  фразата промяна на парадигмата, за да обозначат  промяната в 
начина, чрез който дадено общество  разбира реалността. А терминът  господстваща 
парадигма  се отнася до система на мислене  в едно общество,  в определен период от 
време.Господстващите парадигми се оформят както от културния фон  на обществото, така и от 
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контекста на историческия момент. Условията, които улесняват система на мисълта да се 
превърне в господстваща парадигма  са следните: 
 професионалните организации, които дават легитимност на парадигмата; 
 динамични учени - лидери, които въвеждат и легитимират парадигмата; 
 издания и редактори, които пишат за новата системата на мисълта; те разпространяват 

информация от съществено значение за парадигмата и да дава легитимност парадигма; 
 правителствените институции, които дават доверие на парадигмата; 
 преподаватели, които разпространяват идеите на парадигмата, като я преподават на 

студентите си; 
 научни форуми, които се провеждат за да се обсъдят основни  идеи  на парадигмата; 
 широко медийно отразяване; 
 организирани научни групи, които реагират на съмненията относно новата парадигма, 

като разпространяват аргументирани знания сред научното общество;   
 източници на финансиране за по-нататъшно разработване и изследвания, свързани с 

парадигмата. 
Една от значителните  класификации на парадигми в съвременната социология  е на 

ДЖОН ТЪРНЪР[61], който в неговата „Обществена стратификация” класифицира 
социологически теории на: 1.функционални теории - Е. Дюркем,  T. Парсънс и Робърт Мъртън; 
2.конфликтните теории – К. Маркс, Г. Зимел, Р. Дарендорф, Л. Коузър;3.интеракционистки 
теории - Х. Мийд;  4.теорията на обмена - Дж. Хоумънс,  П. Блау;  5.етно-методологична 
парадигма – Ъ. Гофман. Търнър очевидно съчетава няколко критерия при обосноваването на 
тази класификация, по-специално функционален анализ и индивидуалистична социология. 

ДЪГЛАС ЕКБЪРГ и ЛЕСТЪР ХИЛ[25]смятат, че много социолози, които са се опитали 
да прилагат аргументите на Кун в анализа  на социологията са разбрали или са отказали да 
приемат централното значение на неговата парадигмална концепция.В тяхна статия за първи 
път се изяснява понятието за парадигма като обяснителенен  принцип от Томас Кун и Маргарет 
Maстерман и се посочва, че "образец" е централен елемент в концепцията.След това  
анализират използването на понятието от социолози, които са се опитали да установят 
парадигматичния статус на социологията, съсредоточавайки се главно върху работите на 
Ритцер и др. Възможни следствия  от  това са научни злоупотреби.В заключение  твърдят, че в 
социологията има сравнително малко примери, липса на ясни пъзели за разбиране на 
традиционното й съдържание.Според авторите социологията не е зряла наука, поради което  да 
се правят опити да се приеме  рамката на  Кун,  са неправилно адресирани към нея. 

Според РУТ ДЪН [24]парадигмата е описание на света на човешкото поведение, тя е  
описание на обществото, описание на взаимодействието на човека в рамките на всяко 
общество.Парадигмите са широки възгледи или гледни точки, които позволяват на социолозите  
да разполагат с широка гама от инструменти за описание на обществото, а след това да се 
изграждат хипотези и теории.Според нея парадигмите са описания. Социолозите анализират 
въз основа на описанията.Парадигмите са научни инструменти.Парадигмите не могат да се 
появят или да се случват.Общества не са  конфликтни, функционални, или символно-
интеракционистки. Хората и социалните събития  не се основават на парадигми: парадигмата е 
гледна точка, ръководен принцип, една система от вярвания, смята Р. Дън. 

Парадигмите не могат да бъдат доказани или опровергавани, но те водят до развитието на 
всички теории. 

От тази гледна точка Рут Дън разглежда три, според нея, властващи парадигми в 
социологията, от гледна точка  на това как те обясняват случващото се в обществото: 

Парадигмата на конфликтамного добре обяснява расизма, сексизма, възрастовата 
дискриминация, социално-икономическите неравенства (богатството и бедността) и др. Тя 
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описва неравенства, които съществуват във всички общества, по целия свят.Всяко общество е 
измъчвано от неравенства основани на социални различия между доминиращата група и всички 
останали групи в обществото, в съответствие с парадигмата на конфликта.Когато се обсъжда 
обществото от тази гледна точка, трябва да се погледнат структурите на богатство и власт, и 
начина, по който тези структури поддържат социални, икономически, политически неравенства. 
Необходимо е да се оцени принудата, силата на една група за сметка на всички останали групи. 

Функционалната  парадигма  описва обществото като стабилно и всички  механизми, 
които поддържат социалната стабилност.Функционалистите твърдят, че социалната структура 
отговаря за цялата стабилност и нестабилност, и че социалната структура непрекъснато се 
опитва да поддържа социалното равновесие  между всички компоненти на обществото.Тяхно е 
и твърдението, че едно стабилно общество е най-доброто възможно общество.Това е парадигма 
на макро-равнище, която описва мащабни процеси и големи социални системи. В нея се 
разясняват начините, по които институциите на обществото - семейство, образование, религия, 
право, политика,  правителство, икономика, медицина и медии работят заедно за създаване на 
социална солидарност, на обществен договор, чрез който обществото като цяло се съгласява за 
правилата на социално поведение и  поддържане на  баланс в обществото. 

Структурно-функционална парадигма. Една от основните предпоставки при разбирането 
на тази парадигма е, че обществото е структурирано по-посока на това да  реализира най-
доброто за най-голям брой хора.За съжаление, тази гледна точка игнорира малцинствата и не е 
в състояние да обясни неравенството. 

УИЛЯМ ПЕРДЮ [53]обосновава парадигмите от гледна точка природата на науката. 
Според него, така както има систематичен ред в природата и вселената, така има система и ред 
сред социалните явления във вселената. Социалните отношения отразяват уникални свойства, 
които могат да бъдат разпознати чрез методите на науката.Социологията като наука за 
обществото е по-скоро емпирична наука. Сетивните знания и строгото наблюдение заменя 
самостоятелния рационализъм и акцентира върху чистия разум. 

Социалните факти са количествени характеристики. Количествена промяна в един или 
повече социални факти, може да бъде пряко или косвено свързана с промени в други.   

Социалната среда е специфична и независима от физическата среда,поради което науката 
за обществото е необходимо да бъде уникална. Обясненията на явленията около нас може да 
варират - химиците могат да разглеждат съединения, физиците - термодинамиката, а  социолози 
обществото.В теоретично отношение на всичко случващо се в обществения живот трябва да 
бъде ясно дефинирано. Модерното позитивистко предложение за оперативни определения, 
които позволяват ключови понятия да се измерват и еднакво разбират е те да се 
експериментират чрез теоретични изселдвания.  

Изходни точки на плуралистичната парадигма(HumanNature) 
В интеракционистката концепция концепция за човешката природа има 

голямо значение личния свят на актьора. Приема се, че човешкото поведение е целенасочено и 
доброволно. Това не означава, че то не е повлияно от външни влияния. Например, ние може да 
изиграем една роля при присъствие на определен човек и още една роля, когато сме с някой 
друг. И все пак, външните условия не определят нашето поведение. Хората знаят какво правят. 
Те  действат с цел  и се стремят поведението им да има подходящ  „дизайн”.  

Природата на обществото 
Обществото в крайна сметка е една социална действителност, едно състояние на 

съзнанието на базата на споделениидеи и значение за своите членове. По този начин, 
обществото не съществува извън, а по-скоровътре в неговите членове. Същността на тази 
социална действителност е субективен свят на определения и схващания, като чрез тях 
създаваме контакт с други хора. Крайъгълният камък на едно общество е взаимност - не в 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

84 

http://www.sociobrains.com/


ISSUE 31, MARCH 2017 
 

PARADIGM AND POLYPARADIGMALITY OF THE SOCIOLOGY. 
Sociological study. 

SONYA ILIEVA 68-109   

 

смисъла на споделяне на награди, а в смисъл на ориентацията на другите. Ако всеки член на 
група, държи  на това, което другите биха могли да правят или мислят, то отношението е 
взаимно. 

ГИБСЪН БЪРЕЛ и ГАРЕТ МОРГАН[20]разработват матрица, която обозначават като 
“2x2” - схема за подпомагане класифициране и разбиране на парадигмалната структура на 
социологията, като формулират четирите парадигми, представлявани от квадранта на 
матрицата, главно в организационен аспект: 

1.Функционалната парадигма (цел регулиране)Това е основната парадигма за 
организационно изследване.Тя  включва  рационалното човешко действие и  може да се обясни 
организационното поведение чрез проверка на хипотези. Стреми се да осигури рационалното 
обяснения на човешките дела, прагматична и дълбоко вкоренена в социологически 
позитивизъм.Отношенията между хората са конкретни и могат да бъдат идентифицирани, 
проучени и измервани чрез науката.Тази парадигма е слабо повлияна от идеалистическото и 
марксистко мислене.    

2.Обяснителна (тълкувателна)парадигма (субективно регулиране).Тази парадигма има 
за цел да обясни стабилността на поведението от гледна точка на индивида.Изследователите на 
тази парадигма се опитват да анализират "текущите процеси", за да могат чрез тях да обяснят 
по-добре поведението на индивида и на  духовния  характер на света. Тя насочва към 
стабилността на поведението от гледна точка на индивида, подчертава, духовната същност на 
света.Социолози като Кант формират нейната основа, а  Вебер, Хусерл и Шютц спомагат за 
нейното развитие. 

3.Радикално-хуманистична парадигма (на субективно-радикалните 
промени).Теоретиците на  тази парадигма се насочват главно към освобождаване от социалните 
ограничения, които от своя страна ограничават човешкия потенциал.Те считат, че 
съществуващите господстващи идеологии разделят хората от тяхната истинска същност.Те 
използват тази парадигма за да оправдаят желанието за революционна промяна.От тази гледна 
съзнанието на човека е доминирано от идеологически надстройки, с които той взаимодейства и 
вкарва “познавателен клин” между него и съзнанието му. Теоретиците, които са предимно 
свързани с освобождаване от социални ограничения са Кант, Хегел и младия Маркс. 
Парадигмата е реализирана през 20-те години на ХХ в. от  Франкфуртската школа  и  
френският екзистенциализъм. Голямата част от тази парадигма е всъщност анти-организация. 

4. Радикално-структурна парадигма (целяща радикални промени). Въз основа на тази 
парадигма, теоретиците виждат  присъщи структурни конфликти в обществото, които създават 
перманентна  промяна чрез политически и икономически кризи. Това е основната парадигма на 
Маркс, Eнгелс  и Ленин. Те вярват, че радикалната промяна е същностен характер на 
обществените структури.Съвременното общество се характеризира с  конфликти, които 
генерират радикална промяна чрез политически и икономически кризи. Тази парадигма  се 
основава на зрелия Маркс, следван от Енгелс, Ленин и Бухарин. Тя има своето влияние в 
Европа и САЩ за развитието на  теория на конфликтите. 

По отношение на социологическите парадигми ДЖОН МАСИОНИС [47]тръгва от по-
различна позиция. Той смята, че социолозите анализират социалните явления на различни 
нива и от различни гледни точки.Понастоящем, смята той, се използват три основни 
теоретични перспективи: символно-интеракционистка, функционална и конфликтна.Тези 
перспективи, според социолозите са теоретични парадигми за обясняване на това как 
обществото влияе на хората и обратно.Всяка перспектива еднозначно концептуализира 
общество, социалните сили, както и човешкото поведение. 
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Символно-интеракционисткатапарадигма насочва социолозите за разглеждане на 
символите и детайлите от ежедневния живот и това, което тези символи означават, т.е. как 
хората си взаимодействат едни с други. 

Според функционалната парадигма, всеки аспект на обществото е взаимозависими и 
допринася за функциониране на обществото като цяло. Функционалистите вярват, че 
обществото се реализира заедно с обществен консенсус или сближаване, в които членовете на 
обществото се споразумявят да работят заедно, за да се постигне това, което е най-доброто за 
обществото като цяло. Нофункционалността не насърчава хората да взимат активна роля в 
промяната на тяхната социална среда, дори и когато тази промяна може да е в тяхна 
полза.Вместо това, функционализмът вижда активните социални промени като нежелани, 
тъй като различните части на обществото, според тях ще компенсират по естествен път 
всички проблеми, които могат да възникнат. 

Конфликтната парадигма, представя общество в по-различна светлина, от 
функционалната и символно-интеракционистката парадигма.Докато последните се 
съсредоточават върху положителните страни на обществото, които допринасят за неговата 
стабилност, то конфликтната парадигмасе фокусира върху негативните страни, 
противоречията и постоянно променящия се характер на обществото. За разлика от 
функционалистите, които защитават статуквото, избягването на социалните промени и 
вярват, че хората си сътрудничат за осъществяване на социален ред, конфликтолозите 
смятат, че трябва да се насърчи социалната промяна (дори когато това означава, социална 
революция) и вярват, че за богатите и силните  хора трябва да бъде наложен със сила 
социален ред от бедните и слабите.Понастоящем те намират социални конфликти между 
всички групи, в които възможностите за неравенство съществува: раса, пол, религиозни, 
политически, икономически, и така нататък Тази постоянна конкуренция между групите 
формира основата за постоянно променящата се природа на обществото. 

В своята книга “Теории и парадигми в социологията” ПИТЪРХАФНЕР[517, с.457-
463]представя интерпретации на социологическата наука  по отношение на теорията  за 
социологическите  парадигми, както и примери за тяхната класификация. Той смята, че под 
формата на научна теория, са изградени по-малки или по-големи системи на научни закони и 
хипотези за обществото като цяло или на някои обществени явления, като те са установени чрез 
прилагането на научни методи на изследване. Социологическата парадигма се определя като 
основна представа за обществото, която е повече или по-малко, приета от асоциацията на 
социолозите в определени периоди от развитието на тази наука. В това отношение, авторът 
обсъжда старите и новите социологически парадигми, които взаимно се различават по 
отношение на теории, методи и инструменти, използвани в обучението за обществото в 
неговата цялост.  

Хафнер класифицира социологическите парадигми в две групи: класически и модерни. 
Класическите социологически теории, според него са: позитивна, механистична, 

биологическа, психологическа, марксистка, формално-социологическа и циклична. 
Модерните социологически теори са: поведенчески теории, функционализъм, 

структурализъм и критични социални теории. 
Според П. Хафнер концепцията за научните парадигми и по-специално социологическите 

парадигми е тясно свързана със социологическите  теории. Ако се приеме, че една научна 
парадигма представлява обща хипотеза на научните знания може и да бъде представена и като 
практическа и специфична матрица на научните изследвания. В най-широк смисъл, една научна 
парадигма е [31, с.449]"съвкупност от факти и присъди, които систематично се представят като 
теория, чиято функция е да се започне разработката на теоретични постановки и практически 
изследвания в определени области.”В съответствие с това социологическата парадигма 
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представлява основен образец за обществото - дефиниция на понятието, разбиране на неговата 
структура и динамика, което е повече или по-малко прието от асоциацията на социолозите в 
определени периоди за развитие на тази наука. Социологическата парадигма реализира 
значителни функции в един качествен социологически анализ. 

Сложността на социологически теории произвежда трудности при формулирането на 
устойчиви критерии за тяхната категоризация и класификация.Според нивото на всеобщност, 
социологически теории могат да бъдат класифицирани в обща теория на обществото - така 
наречените "големи теории" и специалните теории на обществото - така наречените 
"малки" социологически теории.  

Общата теория на обществото включва социологически системи на Огюст Конт, 
Хърбърт Спенсър, Макс Вебер, както и на марксистката теория за обществото.  Специалните 
социологически теории са характерни за съвременната социологическа ориентация, която чрез 
сложни теоретични и емпирични изследвания, се опитва се да даде адекватна социологическа 
снимка на някои социални явления - град, село, трудови, семейни, социални групи, социална 
структура, социални промени и т.н. Робърт Мъртън със  своята теория за средния обсег е 
типичен представител на такова теоретично определяне[744]. 

ТОМАС ГЪЛОУЕЙ и РИАД МАХАЯНИ[30]разглеждат парадигмите от гледна точка на 
рационализирането на социалните организации и процесите на планиране в тях.Разнообразието 
от сътресения в съвременното планиране не е ново явление. Налице е  необходимост от 
рационализиране и изясняване на функциите на социалните организации в съвременните 
демократични общества, където това изглежда е критично. Авторите предлагат аналогия  
между планирането на модели, които са се развивали  през последните двадесет и пет години и 
процесът на промяна в парадигмата, представен от Томас Кун. Фазата на планиране и на 
теорията за развитие на организацията са предложени и анализирани от гледна точка на 
диалектическия подход на Т. Кун. В заключение на статията се излага  аргументът, че е налице 
необходимост от интегриране на процесуални и материални елементи на планирането в 
организацията, които отразяват многообразието на процесите и  връзките в социалната 
организация, на текущо планиране и практика,  в ракурса на парадигмалната теория на Т. Кун. 

В своята статия  “Парадигми, фалшификации и социология”ДЕРЕК  ФИЛИПС[54]  
разглежда понятието в смисъла, който влага Т.  Кун за парадигмата, както е посочено в първото 
издание на книгата. Той смята, че последиците за социологията от това понятие са сериозни 
фалшификации в науката. Според него по-важно е социолозите да обръщат сериозно внимание 
на значението на езика и практиката в науката, отколкото на парадигмите. 

Повлиян от Томас Кун ГЕОРГ РИТЦЕР[57]създава своята Метатеория(Metatheory), като 
излага становището, че социалната теория е подобрена чрез системно, сравнително и 
рефлексивно внимание, имплицитно концептуални структури и често скрити 
предположения.Той е известен на поколения студенти като автор на множество сборници  
свързани с въвеждането в социалната теория. Прилага идеята на Т. Кун за научни парадигми на 
социологията и доказва, че социологията е наука, състояща се от множество парадигми. Ритцер 
също обсъжда какви са последиците за това в областта на социологията.  

Г. Ритцер твърди, че социологията се нуждае от парадигма, която е интегрирана, 
занимаваща се с взаимоотношенията между многото нива на социалната действителност. За да 
направи тези свои изводи той се опира на Метатеорията, като широка перспектива, която 
обхваща две или повече, теории.Според него, съществуват  много метатеории, напр. 
позитивизъм, херменевтика и т.н. - важни в социологията и други социални науки. Всъщност, 
една парадигма е по-широко понятие, отколкото метатеорията, защото тя не само обхваща 
теории, но и методи, предмета на социологията, които служат като пример за тези, които 
работят в рамките на парадигмата[57]. 
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Метатеоризирането Г. Ритцер разглежда като специфична форма на 
метасоциологията.Докато социологическото теоретизиране се опитва да направи смислен 
социалния свят, метатеоретизирането се опитва да направи смислено социологическото 
теоретизиране. Както и при други форми на метаученето, рефлексивността е ключов компонент 
на социологическиото метатеоретизиране – то включва висока степен на рефлексивност. 

Метасоциологията обхваща също така мета-методи и мета-анализ на данни. 
Г. Ритцер посочва три разновидности на метатеоретизиране[57]: 
Първият типметатеотеризиране може да се разглежда като средство за постигане на по-

задълбочено разбиране на съществуващата теория и  включва изучаването й, за да се представи 
по-добре, по-дълбоко и с разбиране тя. Това се отнася по-специално за изучаването на теории, 
от теоретици и общности от теоретици  с по-голям интелектуален  потенциал и на теории 
свързани с огромен  социален контекст.  

Вторият типметатеоретизиране предполага изследване на съществуващите теории, за да 
се произвеждат нови социологически теории. По този начин Маркс интензивно и критично 
проучва  теоретичните разработки на икономисти като Адам Смит и Дейвид Рикардо, 
философи като Георг Хегел и младите хегелианци, утопични социалисти като Чарлз Фурие и 
Пиер-Жозеф Прудон, както и много други и те служат за основа на неговата теория. Тук Ритцер 
поставя своята теория за McDonaldization (МакДоналдизацията на американското общество), 
която се появява в резултат на подробно проучване теориите на Макс Вебер, особено неговата 
теория за рационализацията. 

Третият типметатеоретизиране е източник на основни теоретични перспективи. То е 
ориентирано към създаване изцяло или частично, на нова социологическата теория. 

Въпреки че метатеоретизиране се извършва в други научни области, то е особено 
характерно за социологията.Това се корени във факта, че социолозите се справят с културното 
многообразие и исторически конкретни теми. Това прави универсалната истина трудна или 
невъзможна. Придвижването към универсална истина или непроменими закони на социалния 
свят е свързано с много метатеоретични усилия. 

След като излага своето виждане за метатеорията и метатеоретизирането Г. Ритцер пише, 
че сблъсъкът на множество конкуриращи се парадигми в областта на социологическото 
теоретизиране създава перфектни условия за появата на метатеоретичния  дискурс. 

В социологията, смята Г. Ритцер,  съществуват различни парадигматични модели, които 
само по себе си могат да бъдат наречени метапарадигми.  Той формулира три основни 
парадигми[58]: 

1. Парадигма на социалните факти –  (напр., Е.Дюркем); 
2. Парадигма на социалните конструкции -  (напр., М.Вебер); 
3. Парадигма на социалното поведение – (напр., Бихейвиоризъм). 

Професорът  по социология в Ягелонския университет /Краков, Полша/ и гост-професор 
в редица американски университети – ПЕТЪР  ШТОМПКА[59],[60],обяснявайки и 
присъединявайки се към теорията на Робърт Мъртън за парадигмалността на социологията, 
обяснява някои  причини занаучните революциии мъртъновите норми за науката - съвкупност 
от идеали, които са продиктувани от това, което Мъртън смята, че е  необходимо, за да бъдат 
целите и методите на науката и са задължителни за учените.Те включват: 
 Колективизъм- на обща собственост на научните открития, според който учените се 

отказват от правата върху интелектуалната собственост в замяна на признание и 
уважение (Мъртън  всъщност използва думата комунизъм, но това понятие има смисълът 
на  колективизъм, без да се има се има предвид  марксизма); 

 Универсализъм- според него  истината се оценява от гледна точка на универсални  
критерии, а не въз основа на раса, класа, пол, религия или националност; 
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 Обективност- според него учените, които са предприели  съответния научен риск и 
действия са възнаградени по начини, които външно изглеждат безкористни; 

 организиран  скептицизъм- всички идеи трябва да бъдат тествани и да са обект на строг, 
структуриран контрол на  научната общност и обществото. 
От приведените в изложението различни гледни точки на социолози за социологическите 

парадигми е очевидно, че към разбирането за социологически парадигми могат да бъдат 
приложени различни подходи. В българската социологическа литература са популярни най-
вече два от тях – на проф.дфн Г. Фотев и проф.дик.н. Ташо Пачев, които не могат да бъдат 
пренебрежими. 

Обосновавайки разделите в своята „История на социологията” ГЕОРГИ ФОТЕВпише[167, 
ІІ т., с.6]: „В основата на всеки раздел(курс. авт.) е заложена обща идея за социологията /по-
твърдо кристализирала или пък съдържаща значителна неопределеност/ представляваща дадена 
социологическа парадигма(курс. авт.), стил на мислене, общи или твърде близки подходи и 
т.н.” Той предлага десет раздела в история на социологията като наука, които са формулирани 
по следния начин (в скоби авторът на настоящата студия  е посочил  парадигмата, съобразно 
общоприетите  наименования на школите и направленията в социологията): 

Първи раздел – „Социологията като самостоятелна наука: позитивистка перспектива” (т.е. 
тук става въпрос за позитивистка парадигма). В този раздел са разгледани основополагащите 
за науката идеи на Огюст Конт като създател на науката социология като фундаментална 
позитивна наука, Хърбърт Спенсър, Джон Ст. Мил и т.н. 

Втори раздел – „Социологията в перспективата на социалния дарвинизъм и 
психологизма” (тук очевидно са представени две парадигми: социалдарвинистка (биологическа) 
парадигма  и психологическа парадигма).  В този раздел Г.Фотев представя социологическите 
теории на Уолтър Беджът, Лудвиг Гумплович за расите и борбата между тях; разглежда 
концепцията на Густав Ратценхофер,Уилям Съмнър, Лестър Уърд, Зигмунд Фройд  и т.н. 

Трети раздел – „Социологията пред естествените, ценностните и институционални 
условия на обществения живот. Тук са ситуирани социолози като Фердинанд Тьонис, Едуард 
Вестермарк, Ленард Хобхаус, Вилфредо Парето и др. 

Четвърти раздел – „Маркс, марксизмите и социологията” (т.е. - марксистка 
парадигма).Представени са идеите на Карл Маркс, Фридрих Енгелс и техните последователи: 
Карл Кауцки, Едуард Бернщайн, Роза Люксембург, Австро-марксисма, съветски марксизъм – 
Владимир Улянов – Ленин и Йосиф Джугашвили – Сталин, Италиански марксизъм – Антонио 
Грамши и др. 

Пети раздел- „Дюркем и социалната антропология или ранния функционализъм” (ако 
трябва да бъдат формулирани парадигмите съобразно наименованито на раздела и съобразно 
цитираната по-горе заявка на автора, че всеки раздел представлява парадигма, то тук те са две:  
социално-антропологическа парадигма и функционална парадигма).В този раздел  авторът 
насочва вниманието към теориите на Емил  Дюркем, Радклиф – Браун, Бронислав Малиновски 
и др. 

Шести раздел – „Разбираща, формална и хуманистична социология” (припомняйки 
отново заявеното от Г. Фотев, че разделите на книгата му съответно определят парадигмите, 
които разглеждат, то тука могат да бъдат най-общо формулирани  и „звучащи” по следния 
начин три парадигми:  разбираща  парадигма, формална парадигма, хуманистична парадигма). 
Тези парадигми авторът свързва с имената на Макс Вебер, Георг Зимел, Флориан Знанйецки и 
др. 

Седми раздел – „Символен интеракционизъм” (т.е. символно-интеракционистка 
парадигма). В рамките на тази социологическа „дисциплинарна матрица” /по Т. Кун/ са 
представени схващанията на Джордж Х. Мийд, Хърбърт Блумър, Ървин Гофман и др. 
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Осми раздел – „Интегралистката, функционарлистката и социалноразменната теоретични 
стратегии” (тук отново става въпрос за три парадигми: интегралистка парадигма, 
функционалисктка парадигма, социално-разменна парадигма). В този раздел са разгледани 
научните теории на питирим Сорокин, Толкът Парсънз, Чарлз Райт Милс, Робърт Мъртън, 
Джордж Хоумънс, питър Блау и др. 

Девети раздел – „Модерността, социологията и философската перспектива”. Aко се 
следва претенциятавсеки раздел да е парадигма, то тук  е трудно да бъде формулирана такава; 
възможни са най-малко две предложения, например: 1.парадигма на модерността; 
2.модерностно-философска парадигма. В рамките на тези парадигми авторът разглежда 
социологическите теории на Карл Манхайм, Юрген Хабермас, Жорж Гурвич и др. 

Десети раздел – „Феноменологическа социология и етнометодология” (тук отново са 
налица две парадигми: феноменологическа парадигма и етнометодологическа парадигма). 
Феноменологията е представена от Макс Шелер и Алфред Шютц, а етнометодологията – от 
Харълд Гарфинкъл и Аарон Сикурел. 

В посочения научен труд на Георги Фотев е налице историческото развитие на 
парадигмите, каквото е и неговата цел – да се покаже развитието на социологията от 
създаването й като самостоятелна наука до наши дни, поради което в различни исторически 
периоди е показана една и съща парадигма в нейното развитие – например, функционалистката 
парадигма е разгледана в нейния зародиш в пети раздел и по-късно нейното развитие като 
такава в осми раздел. Същото се отнася и за марксистката парадигма, чиито представители са 
разгледани в няколко от разделите, наименовани по различен начин.  

От научна гледна точка интерес представлява разбирането на ТАШО ПАЧЕВотразено в 
учебника по „Икономическа социология”[8]. Според него [8, с.15]„парадигма в социологията е 
научно направление, което за определен период от време е източник на идеи и решения за 
социологическата общност и за социологическата практика. Това направление има свой траен 
принос в утвърждаването и развитието на социологията.”.По-нататък той обяснява, че въпросът, 
кое направление в социологията е парадигма и кое не е е твърде дискусионен, тъй като според 
възприети критерии броят на парадигмите е различен. Но той смята, че [8, с.15]„за модерната 
социология не подлежат на дискусия три основни парадигми – структурно-функционалната, 
марксистката и субективно-хуманистичната”. 

Т. Пачев смята, че структурно-функционалната парадигма е господстваща  през първата 
половина на ХХ век. Ключово значение за разбирането  й  имат  три понятия – система, 
структура, взаимодействие. Тези понятия се характеризират с абстрактност и висока степен на 
неопределеност, поради което дефинирането им е предмет на дискусия. В светлината на тази 
парадигма той посочва теориите на Толкът Парсънз, Ралф Дарендорф, Луис Коузър, Робърт 
Мъртън и др.[8, с.15-20]. 

Марксистката парадигма, според Т. Пачев, прилича на структурния функционализъм по 
това, че е всеобща социологическа теория за обществото. Но все пак тя се отличава от 
структурно-функционалната парадигма по това по следното: 

По отношение на подхода – ориентирана е към конкретно-историческа и предметно-
съдържателна обществена действителност; изследват се реални факти, които емпирично са 
доказани и т.н. 

По отношение на съдържателната разработка на основния социологически проблем – 
основен структурен елемент са производителните сили и производствените отношения или най-
общо казано тези отношения, които се оформят в процеса на производството на материални 
блага. 
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По отношение на емпиричните социологически изследвания. Класиците на марксизма 
прилагат различни социологически методи за събиране на емпиричен социологически материал 
– изучаване на документи, наблюдение, анкета, беседа и т.н.[77, с.15]. 

В рамките на тази парадигма са поставени Карл Маркс, Фридрих Енгелс и техните 
последователи. 

Субективно-хуманистичната парадигма, според Т. Пачев води началото си от Макс 
Вебер, който смята, че източник на социологическите знания е емпиричният опит, а не 
обобщаващи понятия и закони. Като най-популярни направления в рамките на тази парадигма 
са посочени символният интеракционизъм и феноменологията.  

Символният интеракционизъм може да бъде разгледан в светлината на научните теории 
на Джордж Х. Мийд, Хърбърт Блумър, Ървин Гофман и др. За това направление Т. Пачев пише: 
„Символният интеракционизъм представя социалния живот във вид на драматична метафора, с 
автори, които изпълняват роли по определен сценарий.”[77, с.22]. 

Феноменологичното направление в социологията може да се разглежда в светлината на 
концепциите на Макс Шелер, Алфред Шютц и техните последователи. „Според 
феноменологичното направление социалният живот е такъв, каквато е съвкупността от 
човешките представи за него Това направление дава простор на интуитивното съзнание и на 
независимите от емпиричното познание закономерности”, заключава Т. Пачев[8, с.22]. 

Въпреки, че строго регламентира научните парадигми на три, все пак Т. Пачев  отбелязва 
следното[8, с.22-23]: „В зависимост от абсолютизирането на един или друг фактор възниква 
психическо, географско, икономическо, технократично и биологическо направление. През 20-те 
и 30-те г. на нашия век (бел. авт. – ХХ век) голямо влияние придобива емпиричното 
направление. Тогава започва и процесът на дифиренциране на социологическото познание, 
който намира израз в обособяването на множество социологически дисциплини със собствен 
предмет, специфични научни и приложни задачи.” 

Освен посочените схващания за социологическите парадигми, към тяхното формулиране 
биха могли да се приложат и други отправни точки. Така например, ако се идентифицира 
социологическата проблематика със социологическите парадигми, то те могат да се 
формулират като:парадигма за  общностите, парадигма за стратификацията, парадигма за 
институциите, парадигма за символите, парадигма за  дейностите,  парадигма за 
обществото като система и т.н. 

Възможно е една от посочените парадигми да се мултиплицира в няколко варианта. 
Например,  могат да бъдат дефинирани четири основни парадигми на изследване на 
стратификацията - марксистка, веберианска, на рефлексивната и емпиричната социология. В 
този контекст може да бъде направен извода, че взаимодопълването и конкурирането на 
различните парадигми в съвременното социологическо познание следва логиката на отвореност, 
плурализъм и радикализъм. 

Други отправни точки към обосноваване на социологическите парадигми могат да бъдат: 
С оглед изучаването на социалната реалност – самоосъзнаващата се и 

самоорганизираща реалност, сътворена от целенесочената и целесъобразна дейност на хората: 
 обективистични – концентрират вниманието върху типичното в обективната социална 

реалност, напр., структурен функционализъм, теории за конфликта. 
 субективистични – насочва към субективното в социалната реалност, напр., символен 

интеракционализъм, феноменологична социология,   критическа теория за обществото. 
С оглед историческото подреждане на социологическата теория – периоди в 

развитието на протосоциологическото и научното социологическо познание:   
 класическа - обхващаща концепциите на Огюст Конт, Емил Дюркем, Дюргем, Карл 

Маркс, Толкът Парсънз, Робърт  Мъртън; 
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 некласическа - свързан с метода и научността на социологическото познание, Пол  
Рикерт, Макс Вебер, Алфред Шютц;  

 посткласическа - свързана с теориите на Пиер Бурдийо, Петър Щомпка, Зигфрид Бауман 
и др. 
Полипарадигмалността на социологията предполага възможност и необходимост от 

използване на различни подходи при изучаваните от нея процеси и явления. Това 
обстоятелство има както позитивни, така и негативни последствия. Позитивните последствия се 
изразяват в това, че полипарадигмалността дава възможност за разнопосочност на 
социологическите изследвания, създава възможност за разглеждане на едно и също явление в 
различни аспекти. Негативните последствия усложвяват съпоставянето на получените при 
различните изследвания данни и изводи в ситуациите, когато тези изследвания се основават на 
различни парадигми. 

Полипарадигмалността на социологията налага на социолозите редица специфични 
обстоятелства и поражда необходимостта от съблюдаването на специфичните принципи на 
научния анализ. 

Авторът на студията предлага своя научна гледна точка за социологическите парадигми, 
в чиято основа след създаването й като монопарадигмална наука, стоят нейната 
детерминираност от обществено-историческите фактори и развитието на останалите 
сфери на научното познание като цяло. 

 
5. Монопарадигмален период на социологията 
Социологията възниква като монопарадигмална и самостоятелная наука в рамките на 

първия позитивизъм като акумулира и интерпретира социалните и естествени науки по онова 
време.  

Позитивизмът е детерминиран от епохалното значение на Фреанската революция (1789), 
която задълбочава кризата на феодализма и абсолютизма в Европа, даван тласък на 
капиталистическите отношения и промишлената революция. В постреволюционния период се 
създава крупна фабрично-заводска промишленост, механизира се производството и т.н. Но 
същевременно с установяването на новите обществени порядки се разпада и стария социален 
ред, в който са въвлечени огромни маси от хора, чийто живот непрекъснато се променя – от 
една относителна неподвижност към непрекъснати сътресения и изменения. В хаоса на 
разрушаващия се традиционализъм се поставят основите на модерното общество,  а с това и 
интересът на хората към създаването на нещата от живота, свързани със секуларизация и 
рационализъм. Реално се е променило мястото на човека в обществото. Той отхвърля 
трансцеденталността и търсейки, открива по-различен смисъл на своето съществуване, 
основавайки се на все по-ясно изразена личностна автономия[7]. 

Времето на бурно развиващия се капитализъм е време, характеризиращо се с борба на 
идеи и  интелектуален климат, свързан остри, бурни и драматични процеси обусловени от 
борба на ценностите в западно-европейското общество. 

Така се появява позитивизмът – философия на реално съществуващите неща, които 
отдавна са поставени в социалния свят. На тези процеси откликва ОГЮСТ КОНТ [35] -френски 
философ и създател на социологията като самостоятелна наука,  през 30-те години на XIX в.. В 
програмната си книга “Духът на позитивната философия”(1844) Конт представя човечеството 
като растящ организъм, преминаващ в своето развитие през три стадия: детство, юношество и 
възрастност. Периодът в социологията, обагрен от творчеството на Огюст Конт,  Хърбърт 
Спенсър, Джон Стюарт Мил е монопарадигмалният пелиод на социологията – парадигмата 
за нейното обосноваване и развитие, за обяснение на човешкото общество, неговите 
структури, взаимодействия и взаимовръзки в него  е единствено позитивизмът.  
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Позитивизмът(от фр.: positivisme, от лат.:positivus — положителен) е направление в 
методологията на науката, което обявява емпиричните изследвания за единствен източник на 
истинското, действително знание, и което отрича познавателната ценност на философското 
изследване. 

Позитивистката парадигма във философията и социологията бележи три етапа: 
Първи етап - възгледите на Огюст Конт, Хърбърт Спенсър, Джон Стюърт Мил. 

Продължение на емпиристките традиции, тя запазва стремежа научното познание да бъде 
избавено от тежестта на метафизическите спекулации.  На този етап се смята, че е излишна  
ролята на философията като интегратор и методология на всички науки.  

Втори етап - свързан е най-вече с Рихард Авенариус и Ернст Мах. За тях светът на 
познанието е свят на опита, състоящ се от данни на сетивата и противопоставен им централен 
член - Аз-а, съединени в една "принципиална координация". Даденото в опита погрешно 
възприемаме като външен, независим свят, поради интроекцията, влагането в съзнанието на 
другите на личното ни виждане за реалността. От идеята, че всички виждат същото като нас, 
извеждаме идеята за външен на съзнанието ни свят. 

Трети период - неопозитивизма, обхваща аналитичната философия, логическия атомизъм 
на Ръсел и Витгенщайн; логическия позитивизъм на учените от Виенския кръг; логическия 
емпиризъм след разпадането на Виенския кръг. Усилията са насочени към възможността за 
замяна на неточния всекидневен език с логически език на науката; към възможността 
разсъждението да се превърне в изчисление. В методологията на науката се налага програмата 
на логицизма - цялостно извеждане на математиката от логиката [16]. 

Фундамента на позитивистката парадигма на новата, монопарадигмална наука 
социология, според водещите представители се основава на:  

Позитивистки  постулати  на Огюст Конт[336],[169]: 
 позитивизмът е средна линия между емпиризма и мистицизма; 
 науката опознава не същностите, а феномените; 
 социалната наука  (социологията) се дели на социална статика и социална динамика, 

изучаваща естествените закони на общественото развитие;  
 съществуват три типа системи с нарастваща степен на сложност: неорганичните, 

биологичните и обществените; обществото като система съдържа в себе си по-простите 
системи; 

 субстрат на "колективния организъм" са хората - докато те са смъртни, колективното 
цяло е безсмъртно, надживява отделните индивиди и поколения; приемствеността между 
поколенията осигурява живота на обществения организъм;  

 обществото като глобална система включва два основни типа социални подсистеми: 
семейната и политическата асоциация; то доминира над своите части и ги детерминира;  

 семейството, а не отделният индивид, е "фундаментална институция", то образува 
елементарното социално отношение на обществото;  

 други елементи на социалната структура са социалните групи, класите (кастите) и 
селищата (общностите); 

 социалните групи са интелектуалният контингент на обществото, те са плод на 
разделението на труда;  

 социалното равновесие се определя от три основни фактора: материално-практическата 
дейност, съвкупността от чувствата и теоретичната дейност; те отговарят на трите 
фундаментални страни на човешката природа: практическо действие, чувства и разум; 
всеки антагонизъм между социалните сили е фатален за социалното равновесие; 
социалният разум е този, който отсъжда кои са правомерните прояви на сърцето и 
практическата дейност; 
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 общата насока на еволюцията на обществото зависи от йерархията на човешките и 
обществените потребности; в "детството" на човечеството доминират материалните, 
физическите и сексуалните потребности; постепенно "физическите апетити" отстъпват 
място на по-висшите чувства и на интелекта; така в епохата на индустриализма 
безусловен основен фактор на социалната динамика е "позитивната" наука;  

 темпът на социалната еволюция зависи в най-голяма степен от интелектуалното и 
моралното състояние на обществото; той е подвластен и на смяната на поколенията. 
социалната иновация се ускорява от младите поколения, а се забавя от старите - в този 
смисъл смъртта е благоприятно за обновяването на обществото обстоятелство;   

 по "Закон за трите стадия (епохи)" на интелектуалната еволюция на човечеството и на 
отделната индивидуалност, определящи в крайна сметка цялото развитие на обществото; 
през първия,теологически стадий всички явления се обясняват на основата на 
религиозните представи; през втория стадий обясненията се извършват чрезметафизични, 
абстрактни същности и причини; задачата на този стадий е критична, разрушителна и той 
подготвя третия -позитивния стадий, през който възниква науката за обществото, 
съдействаща за неговата рационална организация; 

 господстващият в определена епоха начин на мислене определя характера на всички 
останали сфери на обществото;  

 позитивиският метод изисква отказ както от теологичното, така и от "абсолютното 
знание" (материализъм и обективен идеализъм), той изключва случайността, всякакво 
божествено откровение и неясните и спекулативните гледниточки. 
Позитивистки постулати  на Джон Ст. Мил[51], [52]: 

 логиката, като наука  пронизва познанието, тя определя условията за постигане на вярно 
знание и посочва неизменни критерии за истинното познание; 

 най-елементарните закони и правила на логиката могат да се усвоят и да се спазват още 
на равнището на "здравия смисъл", върху нивото на обикновеното човешко познание; 
това позволява на "здравия смисъл", макар и без да съзнава логическите правила, от 
които се ръководи, да достига и борави с истинни знания;   

 основна движеща сила на общественото развитие са не страстите, а идеите;   
 необходимото единство между хората се създава от общите убеждения, които единствени 

са в състояние да подчинят страстите в името на изпълнението на реално съвместно 
действие, което се превръща в "колективна сила"; 

 ценността на поведението се определя от доставяното от него удоволствие - не само от 
егоистични, но и безкористни стремежи; в обществения живот хората трябва да отчитат 
взаимните си интереси, а това дисциплинира техния егоизъм; затова развитото 
нравствено чувство се открива в стремежа за достигане на "най-голяма сума общо 
щастие". 
Позитивистки  постулати  на Хърбърт Спенсър[63]: 

 всяко научно понятие е противоречиво и следователно непостижимо, а от друга страна 
науката се базира само върху ограничения опит на индивида; непознаваемото се явява 
"първоначална причина", в признаването на която съвпадат науката и религията;  

 разбиране за всеобщата еволюция, основано на естественонаучните постижения в 
ембриологията, геологията, физиката и биологията;  

 свеждане на еволюцията до непрекъснато преразпределяне на частиците и тяхното 
съединяване (интегриране) или разсейване (дезинтегриране), което води в крайна сметка 
до равновесие; опит да се подведе под това разбиране на еволюцията всички явления - от 
природните до нравствените; 
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 разбиране на еволюционизма като просто описание на наблюдаваните факти, без да 
обяснят качествените изменения в нещата; 

 наблюдаваната действителност се дели на неорганичен и органичен свят; обществото се 
състои от индивиди, които са биологични същества, следователно обществото 
принадлежи към органичния, живия свят;   

 за разлика от биологичния организъм, обществото като организъм се състои от 
"дискретни" образувания, които са разпръснати на определена територия; кооперацията 
на "обществените единици" се осъществява с помощта на езика, чувствата, ума; всички 
"обществени единици" имат способността да усещат, мислят, страдат и т.н.; 

 обществото съществува за благото на своите членове, а не както е при биологичните 
организми - частите съществуват заради биологичното цяло; организацията на 
обществения живот се изменя съобразно еволюционните закони на диференциация и 
интеграция на органите (елементите) и функциите на тези органи в социалния организъм; 

 обществото придобива сравнително развита структура с отделянето на органите на 
управление;обособяват се три системи от органи - правителствена, отбранителна и 
промишлена; главните елементи на социалната структура преминават през взаимно 
свързани последователни етапи на вътрешна структурна диференциация; 

 на трите основни подсистеми на развитото общество съответстват три вида социални 
функции - регулираща, разпределяща и произвеждаща; колкото по-висока е степента на 
структурно-функционална диференциация, толкова по-добра е съгласуваността 
(консенсуса) и по-жизнен е социалният организъм; нарушаването на консеснуса е 
равнозначно на "социална патология"; равновесието в обществото е средна резултатна 
величина от действието на социалните сили; то е динамично и подвижно; пълното 
статично равновесие означава смърт на социалния организъм; 

 класовият строеж на обществото и възникването на различните институции са аналогия 
на живите организми; основен закон на социалното развитие е законът за оцеляването на 
най-приспособените общества, а това са диференцираните (разделените на класи) 
общества; 

 революцията е "болест" на обществения организъм; 
По този начин класиците на социологията – О.Конт, Дж.С.Мил и Х.Спенсър очертават 

полето на младата наука – социология, от гледна точка на позитивизма, носеща конструкция и 
първична нейна парадигма. Така започва монопарадигмалният период на социологията. 

Позитивната социология представя ценностната обвързаност на света от гледна точка на 
позитивното знание, на позитивистката парадигма: светът се състои от факти, явления, процеси, 
които влизат в полезрението на човека те трябва да се систематизират и анализират, за да е 
възможно рационално преобразуване на човешкото общество[10], [7], [37],[45],[15, с. 9-40]. 

Но в края на ХІХ в. и началото на ХХ в. кризата на модерното общество се задълбочава. 
Позитивизмът започва да търпи поражения. Позитивистката моно-парадигма на социологията 
не може да даде обяснение за многообразието от мултиплициращи се явления и процеси, които 
протичат. Отново възникват вапросите: Каква е социалната реалност? Какви трябва да са 
обществото и човекът? - и т.н. А това от своя страна означава нови отправни точки в 
социологията, които са ядрата на нови, многообещаващи парадигми. 

 
6. Полипарадигмалност на социологията 
Полипарадигмалността на социологията се изразява в това, че в самата наука социология 

съществуват  много школи, идеи, теории и концепции, които дават различни отговори на 
въпроси за обществото,  предмета на социологията и др.Всъществуващото множество от 
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социологически парадигми, всяка от тях предявява претенции за своята единствена 
легитимност и по този начин поставя под съмнение  легитимността на всички останали.  

Историческият живот на обществото показва как непрекъснато се променят различните 
аспекти на социалния живот. Същото се случва и със социологията,  в чийто център се намира  
самото общество. След утвърждаването на позитивистката парадигма започва постепенна 
смяна на образци, модели, критерии в социологията, т.е. започва процес на смяна или 
допълване на парадигми. Смяната им се определя както от вътрешната логика на науката, така 
и от моделите на мислене на учените-социолози. По този начин започват да се появяват 
“аномалиите” (новите парадигми) и така процесът на развитие на социологията като наука 
следва революционният път описан от Т. Кун: 1.възникване на нова парадигма в рамките на 
нормалната наука; 2.път за утвърждаването й като водеща парадигма. 

Какъв е пътят на социологическите парадигми, след изживяването на нейния 
монопарадигмален период? 

През втората половина на ХІХ в., успоредно с монопарадигмалната, позитивистка 
социология  се появява теорията на Чарлз Дарвин за “Произходът на видовете” (1859), която е 
не само научно предизвикателство – тя осветява пътя на един нов светоглед обясняващ 
социалния живот, основаващ се на борба между разнообразните социални сили, динамиката на 
обществения живот и т.н. В този контекст социологията започва да търси пътища, за да 
отговори на предизвикателствата на Дарвиновата теория още повече, че в модернизиращото се 
общество на преден план изпъкват борбата между разнообразни социални сили, адаптиране 
към новите жизнени условия на развиващия се капитализъм и всички последици от новия 
обществен ред. Така възниква необходимостта да се приложи Дарвиновия начин на мислене 
спрямо обществото и протичащите в него мощни, обновителни процеси. Подобно на теорията 
за биологичната еволюция, еволюцията на обществото се определя от измененията на 
условията за съществуване на социалните групи, от естествения подбор между тях – оцеляват 
тези, които са по-силни и по-приспособими.  

Този модел на мислене поражда социалдарвинистката парадигма в социологията, 
който дава съществен тласък за развитието на социологията като наука.  Отправна гледна точка 
на тази парадигма е, че Законът за еволюцията се представя като универсален  обществен закон, 
който се проявява, не може да бъде управляван и видоизменян от хората или от трансцедентни 
за обществото сили. Борбата за  съществуване се отнася до обществото и съществуващите в 
него социални групи и индивиди. Движещи сили на човешкото развитие са интересите, които 
обединяват хората в различни социални групи. Конкуренцията между хората е неизбежна 
форма за съществуването на човека в обществото и в нея - също като при другите биологични 
видове, оцеляват по-силните и по-адаптивните към бързопроменящите се условия. 

Своето зачатие социалдарвинистката парадигма има в т.нар. биологизъм, който започва 
от Х. Спенсър. Тя се свързва с имената на Л. Гумплович, Г. Ратценхофер, У. Беджът, А. Смол, 
У. Съмнър и др. 

По същото време социологията се формира под силното влияние на различните школи на 
т.нар.”Обществена география”, започнали своето утвърждаване още през ХVІІІ – ХІХ в. От 
тази отправна гледна точка социолозите разглеждат влиянието на природата и географските 
особености върху живота на хората и политическото устройство на обществото; появата, 
развитието и конкуренцията между човешките раси; отразяване свойствата на природата върху 
историята, настоящето и бъдещето на човешкото общество и.т.н. Всичко това създава 
необходимите предпоставки в социологията да се утвърди географската парадигма 
(географски детерминизъм). Нейни основни представители са Ф. Ратцел, Ж.-Ж.Елизе-Реклю, 
П.В. Де ла Бланш и др. 
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Времето в края на ХІХ в. и началото на ХХ в. е белязано и със силното влияние на 
психологията, която по това време се еманципира от физиологията, от социалното и 
хуманитерното познание. Тогава в социологията се появява и поредната “аномалия” – 
психологическата парадигма, която обвързва обществения живот на хората с 
психологическите принципи. Тя дава нова отправна гледна точка за обществото и обществения 
прогрес, поставяйки го не само във взаимовръзката му с естествените, стихийни и 
безсъзнателни фактори на еволюцията, но поставяйки и психичните аспекти на човешкото 
съществуване като корелация между него и протичането на обществения живот. 

Като родоначалник на психологическата парадигма е сочен Л.Ф. Уорд, който се определя 
още и като родоначалник на т.нар. психологичен еволюционализъм. Той поставя психичните 
аспекти на човешкото съществуване в центъра на обществения живот, обособявайки 
психичната страна на живота от биологичната. Според привържениците на тази парадигма 
базисно значение за развитие на социума има интелекта на човека, като психологическо 
същество. Обществото те разглеждат като психичен феномен, в който човек се превръща в 
социална личност, реализираща цяла палитра от социални действия. Навсякъде, където има 
реално групиране на хора е налице подражанието като социален феномен, чрез което всеки 
човек преодолява своята собствена изолираност и е основа за съвместен социален живот на 
хората. Инстинктите са свързващо звено между биологичното и психичното, а човешкият 
интелект се развива благодарение на индивидуалния социален опит. 

Вътрешнопарадигмална еманация на психологическата парадигма е психоанализата на З. 
Фройд, който радикално преразглежда принципите на психологията. Той отхвърля 
съществуващия предразсъдък в нея, според който душевния живот на човека се изчерпва в 
рамките на съзнанието. Според него, всичко психическо отразява обществения живот, 
социалните творения на човешкия дух. Разглежда страхът като социален страх,  който е 
активен двигател на социализационния процес и е механизъм за социален контрол. 

Психологическата парадигма преодолява принципните ограничения на 
социалдарвинисткия начин на мислене и отразяване на обществения живот в социологията. 
Освен Л.Ф. Уорд и З. Фройд други нейни представитеали са Л. Уърт, У. Макдугъл, Л. Уорд, Ф. 
Гидънс, Г. Тард  и др. 

Краят на ХІХ в. и началото на ХХ в. е време, в което се зараждат почти едновременно 
няколко  парадигми  в социологията. Успоредно с географската и социалдарвинистката 
парадигми се появява и марксистката парадигма, чийто основоположник е Карл Маркс. Той 
създава нова, фундаментална социологическа теория за обществото въпреки, че никъде в 
своето многолико творчество не употребява термина “социология”. Реалните отношения на 
хората в рамките на производствения процес той обозначава като производствени отношения. 
Тяхната съвкупност образува икономическата структура, реалната база върху която се изгражда 
правната, политическата и др. надстройки и на които отговарят определени форми на 
общественото съзнание. Така  стига до извода, че не съзнанието на хората определя тяхното 
битие, а тяхното обществено битие определя съзнанието им. Маркс и неговите последователи 
непрекъснато изтъкват зависимостта на надстроечните явления в обществото от неговата 
икономическа структура.  Въвеждат понятието обществено-икономическа формация. 

Марксистката парадигма поставя в своя център революционния преход от 
капиталистическия строй. Този преход, според Маркс и неговите последователи представлява 
част от цивилизационния процес на обществото, който ще бъде извършен в резултат на 
активната революционна дейност на членовете на обществото, преди всичко на т.нар. 
пролетариат.  

Тази парадигма освен, че разширява собствения кръгозор на социологията обяснява и 
разпадането на традиционния социален ред  на модерното общество. В периода на зараждането 
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и утвърждаването на марксистката парадигма то изпитва непрекъснати сътресения и изменения, 
и докапиталистическия улегнал живот остава в миналото. Появяват се нови социални сили и 
социални взаимовръзки, които “нормалната” социология трудно може да обясни през 
позитивистката, географската и психологическата парадигми. Това движение на обществото в 
унисон с капиталистическия начин на производство, на произлезлите от него класи, на неговите 
институции, възгледи и т.н. в тази епоха, намира обяснение от марксистката парадигма. Освен 
от самия К.Маркс, тя се утвърждава от  Ф. Енгелс, К. Кауцки, Е. Бернщайн, Ото Бауер, Р. 
Люксембург, А.Грамши, като цяло групата на австро-марксистите и др. В “съветския вариант” 
на марксизма, . марксизма-ленинизма теоретично и практически работят В.Улянов –Ленин, 
Й.Джугашвили- Сталин и др. Марксистката парадигма е свързана и с т.нар. Франкфуртска 
школа и нейните представители. 

В прехода на двата века, белязан от бурното развитие на капитализма, в лоното на 
социологията започва да се утвърждава и нейната рационалистична парадигма. Тя се явява 
своеобразна връзка между социологията на ХІХ в. и ХХ в. и по свой  начин отразява 
усилващото се влияние на марксизма сред определени социални групи. В същото време  
регистрира тенденциите модернизиращото се общество да връща погледа си към 
патриархалността, но и едновременно с това свързвайки се с рационалността. В рамките на тази 
парадигма се прави опит за изграждане на социологическа теория на социалните системи, 
които се определят от принципите на взаимна зависимост на елементите на цялата обществена 
система, както и корелацията на главните фактори, които определят функционирането на 
обществото като цяло, равновесието между нея и окръжаващата я среда. Рационалното и 
рационализацията се разглеждат в смисъл на ментални и обективно-практически факти. 
Рационализациите съществуват в различни области на живота и те са от най-различен характер. 
Те могат да се появят само там, където е налице демистификация на света. 

За формирането на тази парадигма влияние имат определени тендеции в развитието на 
науката като цяло, безсилието на съществуващите социологически парадигми в рамките на 
“нормалната наука” да дадат отговор или обяснят острите социални проблеми в Европа, 
свързани с модернизиращото се общество. 

Ф. Тьонис  е социологът, който поставя началото да се пише за социалната рационалност, 
което освен, че го поставя в редиците на значимите и проницателни социолози, го прави и 
родоначалник на рационалистичната парадигма. В ценътра на нейната същност стои 
разбирането, че истинското знание и реалност се опират само на разума, като се отхвърлят 
други тайнствени и личностни сили за социално знание. Отговаряйки напълно на 
рационалистичния  дух на капитализма тя насочва вниманието към рационализация  на 
обществените отношения – икономика, индустрия, търговия и размяна – като атрибути на 
обществото, чрез които триумфира рационалната воля Рационализацията прави ясно 
разграничение между личните интереси и тези на обществото Тя се появава само там, където 
мистичния свят е преодолян и са налице обществени концепции, свързани с реалността. Тя  
пропива всички сфери на обществения живот при капитализма. Тази парадигма е свързана с 
творчеството на Ф. Тьонис, В. Парето, М. Вебер и др. 

Творчеството на Е. Дюркем, освен че се определя като социологическа класика, се 
свързва и с поредната породила се “аномалия” в социологията, на гребена на двете столетия – 
ХХ в.  и ХІ в. Това е време свързано с легитимирането на социологията като наука, 
категоричната й заявка за съществуване и самостоятелен живот, с перспективите за нейното 
съществуване и развитие. Независимо, че за О. Конт и неговите последователи този процес е 
приключил, към младата наука има силни атаки  “отвън”, но същевременно остро стои 
въпросът тя да бъде преразгледана и “отвътре”.  Особено това стои на дневен ред вначалота на 
ХХ в. 

JOURNAL HOMEPAGE: WWW.SOCIOBRAINS.COM 
PUBLISHER: VESELINA NIKOLAEVA ILIEVA, BULGARIA 

98 

http://www.sociobrains.com/


ISSUE 31, MARCH 2017 
 

PARADIGM AND POLYPARADIGMALITY OF THE SOCIOLOGY. 
Sociological study. 

SONYA ILIEVA 68-109   

 

Отговаряйки на тази потребност Е. Дюркем дава своеобразен отговор на 
социологическия еволюционизъм. Той се заема с преразглеждане на основните принципни 
положения и даване на нова перспектива на науката. Разглежда генезиса, предмета и научната 
легитимност на социологията, поставя въпросът за социологическия метод и т.н.  
Анализирайки  социлогията Е. Дюркем констатира, че тя все още е в плен на философията, 
който трябва незабавно да се отхвърли, за да се доближи тя до конкретната реалност, 
посредством специални изследвания. Практически по този начин Дюркем насочва вниманието 
на социолозите към изясняване на социалната реалност, която е в основата на разбирането за 
обществото.Тази реалност трябва да се изследва такава, каквато е, а не да реформира фактите, 
което би изопачило научното познание.  

Е. Дюркем поставя начало за разбирането на обществото, на обясняване на социалните 
структури и процеси чрез техните функции /следствия/ за определена социална система. Така 
се формира функционалистка парадигма в социологията, която дава началото на нейно 
мощно направление  през ХХ в., което се подхранва и доразвива от други социолози като А. 
Радклиф-Браун, Б. Малиновски, Н. Луман, Л. Уорнър и т.н. Тази парадигма играе ролята на 
платформа, върху която се развива структурно-функционалната парадигма.   

Функционалисткаката парадигма, чието формиране започва от Е. Дюркем е революция в 
“нормалната наука”, тя поставя началото на мощно направление в нея, под влиянието на 
именития социолог. Така нар.”Школа на Дюркем” изградена около него и  утвърдената от него 
функционалискта парадигма дава на света изключително много социолози, измежду които М. 
Мос, М. Албавиш, Р. Ерц, М. Гране, Ж. Дави, А. Юбер и др.  

Борбата на идеи в социологията е естествено свързана със сложните, противоречиви и 
динамични процеси, с разрастване на социалните конфликти, криза на културата, 
рационализация на обществените отношения и т.н. в модерното капиталистическо общество. 
Началото на следващата нова парадигма е поставено, когато в социологията са влиятелни 
позитивистката, социалдарвинистката и психологическата парадигми, както натурализмът като 
цяло и антиметафизическите нагласи. Тя е обусловена още от задълбочен интерес към реалните 
процеси на живота, към съществуващите социални конфликти и засилване проявите на класова 
борба, кризата на културата, всеобхващащата функция на парите, рационализацията на 
обществените отношения и т.н. Това предпоставя социологията да се насочи към формите на 
социалността, при абстрахиране на социалните явления. Такъв е подходът на Г. Зимел, който 
бележи началото на  формалистичната парадигма, с която са свързани и имената на С. Бугле, 
Х. Бенър, А. Фирканд и др. Повлиян от тази парадигма е и Л. фон Визе. Тя е ориентирана към 
изучаване на чистите форми на социалността взети като независими от конкретното 
съдържание. 

От гледна точка на тази парадигма обществото се отнася както до микросоциалните 
групи, така и до по-крупни обединения от хора и самото общество. Тя поставя въпроси 
свързани с формата на социалните взаимодействия, размяна, общуване, конфликти, социални 
типове и др. 

В противовес на това формалистично, нормално състояние на науката социология, също в 
първата половина на ХХ в. се появява нова аномалия –  хуманистичната парадигма. Тя 
поставя в центъра на своя научен интерес активно действащия и съзнателен човек. Социалната 
реалност, според тази отправна точка е резултат от взаимодействията на активно действащи, 
съзнателни индивиди, които я създават в процеса на действията си. Тази парадигма търси 
начини и средства за конституиране на социологията от гледна точка спецификата на човешкия 
социален свят, в сравнение с природния. В същото време това е опит науката да отговори на 
критериите за научна рационалност, доказателственост и изводимост на твърденията. Тя налага 
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диалог между установилото се социологическо познание и нови подеми на плуралистическото 
мислене 

Най-ярък представител на тази парадигма  е Ф. Знанйецки. 
Значително по-късно през  ХХ в. се “ражда” исимволно-интеракционистката 

парадигма, която е своеобразна провокация на границата на две науки – социология и социална 
психология. В същото време тя опонира на други вече утвърдили се парадигми в социологията: 
функционалистката и структурно-функционалистката.  Утвърдена  през 70-те г. на ХХ в., тя 
изследва най-вече елементарните социални взаимодействия на членовете на социални групи в 
условията на пряка комуникация, посредством символи. В  нейната същност стои разбирането, 
че базов процес в обществото е човешката комуникация, изразена чрез жестовете, като значими 
символи. Основни представители на тази парадигма са Дж. Миийд, Х. Блумър, Р. Парк, Ъ. 
Гофман, Р. Търнър и др. 

Символно-интеракционистката парадигма има своите корени още в началото на ХХ в., 
когато гр. Чикаго (САЩ) се превръща в бурно развиващ се индустриален град, към който се 
устремяват разнородни по своя състав работнически маси. Те, от своя страна, предпоставят  
разрешаването на огромни социални проблеми, които в повечето случаи трудно могат да се 
обяснят с традиционното социално мислене и наличните към този момент социологически 
теории. Така социолозите от Чикагския университет – т.нар. “Чикагска школа”, започват да 
изследват динамичните проблеми на все по-бързо развиващия се град. По този начин 
университетската социология се ориентира към изучаване и анализ на бурно-развиващите се 
социални проблеми така че те да се насочват към социални реформи не само в Чикаго, но и в 
цялото американско общество. 

Символно-интеракционистката парадигма кореспондира още с бихейвиоризма – 
поведенческо обяснение на психическите и социални процеси, което започва агресивно да 
доминира в американската наука, противопоставяйки се най-вече на традиционната психология, 
както и с философията на прагматизма, проповядваща, че рационално и разумно е само това, 
което е практически полезно. 

Създадената по-късно Айовска школа, която приютява  “бунтарите” от Чикагската школа 
се стреми към придаване на по-голяма научна строгост на символно-интеракционистката 
парадигма. Като водач на тази група може да бъде посочен М. Кун. 

В лоното на позитивизма, но вече в средата на ХХ в. се заражда интегралистката 
парадигма. Тя се формира успоредно с изкуството на модернизма – така, както то скъсва с 
традицията и налага употребата на нови форми на изразяване, така и в социологията започват 
да се търсят интегрални форми на изразяване и интегрални аспекти на социокултурната 
действителност.   

В началото на ХХ век се забелязва все по-мащабно  усилване на научните интереси в 
социологическата перспектива към многообразните  форми на културата и решително 
преместване на акцента върху културата като фундаментално определение и съдържание на 
социалния живот, основано на модернизма, който от своя страна дава  отражение върху 
обществознанието, и социалното мислене. Характеризира се със стремеж към новото и 
привързаност към идеите на новото. Модернизмът се отказва от претенциите за обективно 
отражение на действителността и се концентрира върху субективността.  

Така както изкуството на модернизма се характеризира със съзнателно скъсване с 
традицията и употребата на нови форми на изразяване, така и в социологията започват да се 
търсят интегрални аспекти на социокултурната действителност, които съставят нейната 
предметна област. Идеята за синтеза на разнообразни социологически гледни точки придобива 
нова размах и се разгръща в значително видоизменени перспективи на  мислене благодарение 
на П. Сорокин, който изгражда  интегралистка парадигма  в социологията. Тя е свързана и с 
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неговия опит да изгради нейната система на фона на развитието на науката, при острото 
противопоставяне на холистката и индивидуалистичната, натуралистичната и хуманистичната, 
теоретичната и емпиричната й ориентации в края на ХІХ в. и началото на ХХ в. Обосновавайки 
своите тези той се опира на позитивизма и същевременно пледирайки за пълна независимост на 
социологията от философията. 

Според П. Сорокин предметното съдържание на социологията обхваща интегралните 
характеристики на социокултурните явления, на социокултурната действителност. По този 
начин интегралистката парадигма е в основата на създаване на интегрално познание за 
човешката личност. Така човекът се явява своеобразна социокултурна система. 

Двадесети век  ражда и една от най-значимите социологически парадигми – структурно-
функционалната парадигма.  Тя разглежда социалните зависимости и процеси чрез 
фиксиране на социалното цяло (система) и отчитане на следствията и неговите елементи, 
взаимодействията между цялото и средата. Парадигмата цели изграждането на универсален, 
аналитичен модел на обществото. Теоретичното начало на тази парадигма поставя Т. Парсънз, 
който приема, че дадено общество е интегрирано и функционира ефективно, ако 
разпределението на предимствата и ограниченията в йерархията, на предимствата и 
ограниченията в йерархията от социални позиции, съответства на валидната в обществото 
ценностна система. Такъв подход авторът сам определя като аналитичен реализъм. В основата 
му се поставя фундаменталното единство на света, неговото обединяване в универсум, в чийто 
център е поставен човекът. Универсумът съществува вън и независимо от човешкото съзнание, 
има системна природа и във връзка с това, разнообразните аспекти на външния свят имат 
системен характер. Тези качества притежава и социалната реалност, както и предметната 
област на социологията. Подобни идеи се срещат още при Е. Дюркем, В. Парето, Б. 
Малиновски, Радклиф-Браун и др., но те се свързват главно с Т. Парсънз и неговите 
последователи  Р. Мъртън, П. Штомпка, К. Дейвис, У. Мур и др. 

Структурно-функционалната парадигма е в своя зенит на господстваща парадигма в 
социологията през 70-те години на ХХ в. Но тъкмо в нейните рамки Ч.Р. Милс обосновава 
своята радикална парадигма, в чието ядро се съчетават идеи от класическата социологическа 
традиция,  критика на “абстрактния емпиризъм” критика на Парсънзовата “Голяма теория” 
(структурно-функционалната парадигма). Ч.Р. Милс вижда социологическата рационалност 
насочена към моралните процеси и явления в човешкия живот, в социума. 

През 50-те години на ХХ в., също в САЩ се оформя самостоятелна социологическа 
парадигма свързана със социалната размяна – социално-разменната парадигма. Тя е свързана 
с тезата, че развитието на човешкото общество е белязано от размяната между хората на 
различни вещи. Социалните отношения в този контекст могат да бъдат разгледани като 
социално-разменни отношения. Стремежът на тази парадигма е чрез нея да се покрие 
проблематиката на социологическата теория на обществото изобщо. Тази парадигма се 
противопоставя на функционалистката и структурно-функционалната парадигми в 
социологията, в два пункта: 1.теоретичната логика на социологията; 2.проблемът за природата 
на социалната реалност.  

Основните правила на тази парадигма са свързани с методично провеждане на 
подчертано индуктивистка стратегия на социологическо теоретизиране. Докато структурно-
функционалната парадигма изтласква на заден план и фактически пренебрегва активната роля 
на хората при осъществяването на социалните процеси, социално-разменната парадигма 
свързва социологията с емпиричната реалност на социалния живот на хората.  

Социално-разменната парадигма най-вече е свързана най-вече с имената на Дж. Хоумънс 
и П. Блау. 
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Дълго властващата структурно-функционална парадигма в американската социология 
изпада в дълбока криза през втората половина на ХХ в. Тъкмо през този период пробива път 
поредната аномалия-парадигма – феноменологичната парадигма, която възниква като 
реакция срещу натурализиращите се тенденции на някои социологически теории. Тази 
парадигма е свързана с доразвиване идеите на М. Вебер, Я. Хусерл, А. Бергсон и др. Нейната 
същност се състои в стремежа да се постави човешкото съществуване и мястото на човека в 
Космоса като централен проблем на социологията, като се изгради една субективна гледна 
точка за социалния свят /интерсубективизъм/, която се отнася за социалния деятел. Тя подлага 
на изследване начина, по който  всекидневното мислене преодолява непроницаемостта, 
уникалността на индивидуалното определяне на ситуация. По-значими представители на тази 
парадигма са А. Шютц, П. Бъргър, Н. Лукман, Р. Грахов, Р. Занър и др. 

През 70-те години на ХХ век Х. Гарфинкъл формира  етнометодологичната парадигма, 
която е своеобразен връх на модерната социология. Тя изразява стремеж към радикализиране 
на науката и е същевременно ярък израз на неудовлетвореност от установената социологическа 
традиция. Не случайно тя се заражда в близост до най-силната личност в американската 
социолгия – Т. Парсънз, на който Х. Гарфинкъл е студент и същевременно - сериозен опонент. 
За разлика от структурно-функционалния поглед към обществото на своя преподавател, 
Гарфинкъл свързва своята парадигма с банални неща и сцени от всекидневния живот. На 
практика това е челен сблъсък с традиционната социология и нейните фундаментални 
положения.. Всъщност етнометодологичната парадигма продължава процесът на 
преориентация на феноменологичната парадигма. При нея съществуващия свят се разглежда 
като усилия на хората да създадат общовалиден смисъл на социалната реалност.  

Най-изявени последователи на Х. Гарфинкъл са  Х. Сакс, А. Сикурел, Е. Щеглов, Г. 
Джеферсън и др. 

През 60-80 г. на ХХ в. в различни сфери на обществото,  архитектурата, изкуството, 
културата се отбелязва упадък на модерната епоха и стремеж към преодоляването му с 
постмодернистки идеи. Те, по същество, са преоценка на западната ценностна система. 
Постмодернизмът е съзнателно отклоняване от модерните подходи, които преди това са били 
доминиращи, което показва и самото понятие – то е идва от критиката и противопоставяне на 
понятието “модернизъм”, което отразява научното мислене за обективността и напредъка 
свързани с Просвещението. Това научно, културно и ценностно явление не подминава и 
социологията. Появяват се научни разработки на К.Леви-Строс, М. Фуко, П. Бурдийо, Л. Вакан, 
Ж.-Ф. Лиотар, Ж. Дельоз, Дж. Бътлър, Р. Краус и др. които с основание могат да бъдат 
посочени за базисни по отношение формирането на нова, постмодернистка парадигма в 
социологията. В центъра на тази парадигма стои общото схващане, че животът на западното 
общество е остарял начин на живот,  прикрит зад действията на безлична бюрократична 
машина. Изразява тревога от изграждането на оръжия за масово потребление, разрастване на 
консумативността, липсата та справедливо социално-икономическо разпределение и т.н. 
Новото в постмодернистката парадигма е представянето на човешкото общество  като 
потребителско общество. То се разглежда като социално пространство, в което действа 
символно насилие като форма на властта. Други важни отправни точки на тази парадигма са 
свързани с хабитуса и симулакрума като отражение на реалността, структурната мистификация, 
социалния обмен, концепцията за новия хуманизъм, спецификата на постмодерната ситуация, 
социалното конституиране на съвременните общества и т.н. 

Но диагностицирането на съвремието не е достатъчен за полета на социологическата 
мисъл. През 60-80 г. на ХХ в. се засилва интересът към бъдещето на човешкото общество, 
което първоначално се обозначава със социологическия термин социално прогнозиране, но по-
късно в САЩ е заменено с друго понятие - футурология. От своя страна футурологията ясно 
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заявява претенциите си все повече да е самостоятелна наука за бъдещото човешко общество. 
Този научен и глобален интерес  вдъхновява редица социолози и представители на други 
области от човешкото познание, които творят на границита между социологическото и 
цялостното научно познание, да формират футурологична парадигма в социологията. Със 
своите концепции, в отлика на традиционната, “нормална наука”, те започват изследването и 
постулирането на възможното човешко бъдеще, т.е. какво е възможно да се случи в бъдеще на 
обществото. Това е радикално нова отправна точка в социологията, която показва стремеж за 
създаване на систематичен модел на бъдещето, базиран на миналото и настоящето,  за 
определяне вероятността от бъдещи тенденции и цели, които трябва да бъдат реализирани от 
обществото. 

Футурологичната парадигма предпоставя една бързоразвиваща се област в социологията, 
чийто успех е кодиран в обстоятелството, че обществото бързо се променя, а науката също така 
трябва да следва този бърз ход, за да открива бъдещи истини. В резултат на такова поставяне на 
социологическото търсене, в рамките на тази парадигма се обосновава Теорията за 
индустриалното общество, Теорията за постиндустриалното общество, концепцията за 
технологичния детерминизъм, нови теории за властта, политическата теокрация, пазарната 
хиперимперия, обосновават се ефектът на благоденствието и разбирането за “век на 
организациите”; постулира се информационното общество, предвижда се векът на умните 
машини,  които все повече ще заменят човека; предвижда се техническата сингуларност, 
формулират се мегатрендовете на общественото развитие и т.н. 

По-значими представители на футурологичната парадигма са представителите на Римски 
клуб, Д. Бел, Р. Арон, У. Ростоу, А. Тофлър, Ф. Фукуяма, Дж. Нейсбит, П. Абърдин, Р. 
Кърсуайл, И. Бестужев-Лада и др.,  

Анализът на изложените схващания, концепции и теории дава възможност да бъдат 
експлицирани следните 

 
изводи, обобщения и заключения: 

 
1. Най-общо могат да се определят три аспекта на парадигмите като: 
 най-обща картина на рационалното устройство на природата и светоглед; 
 дисциплинарна матрица, характеризираща съвкупност от убеждения, ценности, 

технически средства и т.н., които обединяват специалистите от дадено научно общество; 
 общопризнат образец, шаблон за решаване на задачи.  
2. Конфликтите на парадигмите в периодите на научните революции –това са преди всичко 

конфликти между различни ценностни системи, различните способи на решение на 
задачите - главоблъсканици, различните способи на за измерване и наблюдения на 
явленията, различните практики, а не само на различните картини на света. 

3. По отношение на всяка парадигма, може да се намерят аномалии, които се отбелязват 
като допустими грешки  Когато се натрупат достатъчно данни за значими аномалии, 
противоречащи на „текущата” парадигма,  научната дисциплина преживява кризис - 
изпробват нови идеи, които до този момент може би не са взимани под внимание или 
даже не са били отбелязвани; формулира се нова парадигма, която приобщава към себе си 
свои последователи и започва  битка между последователите на новата парадигма и 
старата парадигма. 

4. Когато научната дисциплина сменя една парадигма с друга, това според Т. Кун  е научна 
революция или смяна на парадигмите. 

5. Движещи сили в развитието на науката са хората, образуващи научно съобщество, а не 
нещо, което е заложено в самата логика на развитие на самата наука. 
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6. Развитието на знанието се определя от смяната на господстващите парадигми, а не 
просто от сумирането на знания, т.е. произтича не само от количествени, но и от 
качествени изменения в структурата на научните знания. 

7. Науката се развива на принципа на редуване на периоди на „нормална” и „революционна 
наука”, а не по пътя на натрупване на знания и присъединяването им към вече 
съществуващите такива. 

8. Етапите в развитието на науката, според Т. Кун могат да бъдат формулирани като: 
 допарадигмален – предшестващ установяването на парадигмите; 
 господство на парадигмите – „нормална наука”; 
 кризис на „нормалната наука” – поява на научна аномалия,  нова пардигма; 
 научна революция, изразяваща се в смяна на парадигмите, период от една към друга. 
9. Когато в една наука властва една парадигма, то тя е монопарадигмална наука. 
10. Когато в науката са налице няколко или множество парадигми, то тя е полипарадигмална 

наука. 
11. В социологията, парадигмата е такова научно събитие, което за определен период от 

време е източник на идеи и решения за социалната общност и практика. 
12. Всяка социологическа парадигма може да стартира систематизирането на значителни 

концепции, както и да посочи необходимостта от емпирични и теоретични изследвания 
на някои проблеми. Тя също така допринася за някои кодификации и уеднаквяване на 
процедурите при частични и глобални проучвания.  

13. Единна класификация на парадигмите в социологията е предизвикателство, което е 
свързано с обстоятелството, че към дефиниране на социологическите парадигми могат да 
бъдат приложени различни подходи. 

14. Най-общо могат да бъдат формулирани пет функции на парадигмата в социологията: 
 функция за определяне на понятия;  
 функция за намаляване вероятността за въвеждане  на неосъзнати, латентни хипотези и 

концепции;  
 функция за натрупване теоретични тълкувания;  
 функция за систематизиране на понятия;  
 функция на качествен анализ и кодификаци. 
13. Социолозите  възприемат  фразата промяна на парадигмата, за да обозначат  промяната в 

начина, чрез който дадено общество  разбира реалността.  
14. Терминът  господстваща парадигма  се отнася до система на мислене  в едно общество,  

в определен период от време. Господстващите парадигми се оформяг както от културния 
фон  на обществото, така и от контекста на историческия момент. 

15. Възможни са научни злоупотреби с парадигмите в социологията тъй като тя е 
дисциплина с по-широка перспектива, не е завършена наука, поради което  да се правят 
опити да се приеме  рамката на  Кун,  според някои социолози, са неправилно адресирани 
към нея. 

16. Сложността  на социологическите теории произвежда трудности при формулирането на 
устойчиви критерии за  категоризацията и класификацията на общовалидни 
социологически парадигми. Но вече изградените могат да послужат в реалната практика 
на различните общества, както и да се  стимулира развитието на социологическата 
практика - някои от ефектите на по-стабилна практика могат да имат решаващо влияние 
върху дисциплината, както и върху практикуващите  социология.   

17. От гледна точка на метатеорията съществува разбиране измежду социолозите, 
чесоциологията се нуждае от парадигма, която е интегрирана, занимаваща се с 
взаимоотношенията между многото  нива на социалната действителност. Според тях една 
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парадигма е по-широко понятие, отколкото метатеорията, защото тя не само обхваща 
теории, но и методите, както и предмета на социологията и т.н. 

18.  Социологическите парадигми отразяват целите и методите на науката, които са 
задължителни за учените.Те включват: колективизъм, универсализъм,обективност, 
организиран  скептицизъм.  

19. Социологията възниква като монопарадигмална и самостоятелная наука в рамките 
на първия позитивизъм, акумулирайки и интерпретирайки социалните и естествени науки 
през ХIХ в. и базирайки се на основни положения в методологията на науката, което 
обявява емпиричните изследвания за единствен източник на истинското, действително 
знание, и което отрича познавателната ценност на философското изследване. През 
монопарадигмалния си период позитивната социология представя ценностната 
обвързаност на света от гледна точка на позитивното знание, на позитивистката 
парадигма: светът се състои от факти, явления, процеси, които влизат в полезрението на 
човека те трябва да се систематизират и анализират, за да е възможно рационално 
преобразуване на човешкото общество. Но в края на ХІХ в. и началото на ХХ в. кризата 
на модерното общество се задълбочава. Позитивизмът започва да търпи поражения. 
Позитивистката моно-парадигма на социологията не може да даде обяснение за 
многообразието от мултиплициращи се явления и процеси, които протичат, така се 
създава поле от възможности нейният монопарадигмален статут да бъде променен. 

20. Историческият живот на обществото непрекъснато  променя различните аспекти на 
социалния живот, включително на социологията,  в чийто център се намира  самото 
общество.  Постепеннта смяна на образци, модели, критерии в социологията, обуславя 
процес на смяна или допълване на парадигми, т.е. социологията започва да се развива 
като полипарадигмална наука, следвайки революционният път описан от Т. Кун: 
1.възникване на нова парадигма в рамките на нормалната наука; 2.път за утвърждаването 
й като водеща парадигма.Така от края  на ХІХ в. и началото на ХХ в. до съвременността, 
след позитивисктката моно-парадигма, в социологията хронологична се  обосновават 
следните парадигми: 

 социалдарвинистка парадигма – нейната отправна точка  е, че Законът за еволюцията е  
универсален  обществен закон, който се проявява, не може да бъде управляван и 
видоизменян от хората или от трансцедентни за обществото сили;  борбата за  
съществуване се отнася до обществото и съществуващите в него социални групи и 
индивиди; 

 географската парадигма -според  която социолозите разглеждат влиянието на природата 
и географските особености върху живота на хората и политическото устройство на 
обществото;   

 психологическата парадигма разглежда обществото и обществения прогрес,  не само 
във взаимовръзката му с естествените, стихийни и безсъзнателни фактори на еволюцията, 
но поставяйки и психичните аспекти на човешкото съществуване като корелация между 
него и протичането на обществения живот; 

 марксистката парадигма, която разглежда реалните отношения на хората в рамките на 
производствения процес, обозначен като производствени отношения; тяхната съвкупност 
образува икономическата структура - реалната база върху която се изгражда правната, 
политическата и др. надстройки и на които отговарят определени форми на общественото 
съзнание;   

 рационалистична парадигма изгражда социологическа теория на социалните системи, 
които се определят от принципите на взаимна зависимост на елементите на цялата 
обществена система, както и корелацията на главните фактори, които определят 
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функционирането на обществото като цяло, равновесието между нея и окръжаващата я 
среда; рационалното и рационализацията се разглеждат в смисъл на ментални и 
обективно-практически факти; 

 функционалистка парадигманасочва вниманието към изясняване на социалната 
реалност, която е в основата на разбирането за обществото;  поставя начало за 
разбирането на обществото, на обясняване на социалните структури и процеси чрез 
техните функции (следствия) за определена социална система;   

 формалистичната парадигма,  според която обществото се отнася както до 
микросоциалните групи, така и до по-крупни обединения от хора и самото общество; тя 
поставя въпроси свързани с формата на социалните взаимодействия, размяна, общуване, 
конфликти, социални типове и др. 

 хуманистичната парадигма поставя в центъра на своя научен интерес активно 
действащия и съзнателен човек; социалната реалност е резултат от взаимодействията на 
активно действащи, съзнателни индивиди, които я създават в процеса на действията си;   

 символно-интеракционистката парадигма, която е своеобразна провокация на 
границата на две науки – социология и социална психология, изследва най-вече 
елементарните социални взаимодействия на членовете на социални групи в условията на 
пряка комуникация, посредством символи;   

 интегралистка парадигма   е свързана с опит да бъде изградена нейната система на 
фона на интегралните характеристики на социокултурните явления, на социокултурната 
действителност и  създаване на интегрално познание за човешката личност, т.е. на  човека 
като своеобразна социокултурна система; 

 структурно-функционалната парадигма разглеждаща социалните зависимости и 
процеси чрез фиксиране на социалното цяло (система) и отчитане на следствията и 
неговите елементи, взаимодействията между цялото и средата;   

 радикална парадигма  насочваща социологическата рационалност към моралните 
процеси и явления в човешкия живот; 

 социално разменната парадигма свързана с тезата, че развитието на човешкото 
общество е белязано от размяната между хората на различни вещи; социалните 
отношения в този контекст могат да бъдат разгледани като социално-разменни 
отношения; 

 феноменологичната парадигма  чиято същност се състои в стремежа да се постави 
човешкото съществуване и мястото на човека в Космоса като централен проблем на 
социологията, като се изгради една субективна гледна точка за социалния свят 
(интерсубективизъм);   

 етнометодоличната парадигма, която е свързана с баналните неща и сцени от 
всекидневния живот; съществуващия свят се разглежда като усилия на хората да създадат 
общовалиден смисъл на социалната реалност; 

 постмодернистка парадигма  постулира, че животът на западното (традиционното) 
общество е остарял начин на живот, прикрит зад действията на безлична бюрократична 
машина; тя представя човешкото общество  като потребителско общество, разглеждано  
като социално пространство, в което действа символно насилие като форма на властта; 

 футурологична парадигма  започва изследването и постулирането на възможното 
човешко бъдеще; стремеж за създаване на систематичен модел на бъдещето, базиран на 
миналото и настоящето,  за определяне вероятността от бъдещи тенденции и цели, които 
трябва да бъдат реализирани от обществото. 
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21. Социологията като наука непрекъснато се развива, от което може да бъде направен и 
изводът, че непрекъснато ще се обосновават нови  парадигми,  различни от посочените. 
Такава е логиката на революциите в науката, теоретично обосновани от Т. Кун. 
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