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„Другият етнос“
Академично издателство „Марин Дринов“ 1994
В различните региони на съвременния свят има дълготрайни или нововъзникнали огнища на
междуетнически напрежения и конфликти. Етническата мобилизация е типично явления за
посттоталитарните общества от Източна Европа, както в редица случаи този процес
придобива драматично и дори сякаш неуправляемо развитие. В съвременния свят
съществуват обнадеждаеми примери на успешно конституиране на етническа
толерантност, но и шокиращи случаи на етнически фундаментализъм и етническо
прочистване. Етническата проблематика е голямо предизвикателство пред хуманитарните
и социални науки, в т.ч. пред модерната социология. Настоящата книга е отговор на някои
от острите предизвикателства на нашето време. Авторът предлага на фундаментален
теоретичен анализ феномена етнос чрез тематизиране и проблематизиране на
„другостта“, за да осветли източниците на напрежение и конфликти или пък
перспективите на конституиране на етническа толерантност. В конкретно-емпиричен
план е отделено централно внимание на процесите в Източна Европа, и специално на
Балканите и в България.
Книгата представлява интерес за изследователи и студенти от областта на
хуманитарните и социални науки, за политици и общественици, за всички, които се
интересуват и вълнуват от етническа проблематика.
Списание за критическа теория и нова хуманитаристика
Критика и хуманизъм
Формална рационалност и социално време
„Критика и хуманизъм“ публикува статии, които търсят теоретичен ключ, с който да се
проникне зад всекидневната повърхност на т.нар. реален социализъм; социализъм лишен от
“човешко лице“ и надянал “азиатска маска“. Социализмът на обезсилените вещи – на
парите, с които не може да се купува, на бюлетините, с които реално не може да се
гласува, на вестниците, които реално не дават информация.
Ерик Ериксън
Идентичност
Младост и криза
Издателство: Наука 1996
Ерик Ериксън: едно предизвикателство към научните и културни възгледи за жизнения път
на човека.
„Днес изучаването на идентичност става толкова стратегическо, както и изучаването на
сексуалността по времето на Фройд.“
„ Защото в социалната джунгла на човешкото съществуване не може да има чувството,
че живееш без чувството за идентичност.“
Е. Ериксън
Никола Георгиев
Нова книга за българския народ
УИ „Св. Климент Охридски”, 1991
Израел Шахак
Еврейска юдейска религия
Бремето на 3 000 години с предговор от Гор Видал

„ Професор Шахак е зает по-специално с поведението на онези от неговата раса, които
остават верни на юдаизма. Самият той не е от тях и това му позволява да гледа с
известна обективност на тази смесица от предразсъдъци, еврейски шовинизъм и омраза
към неевреите, които изпълват юдейската религия и нейните свещени писания. Той не
одобрява традиционните еврейски учения не само защото ще се появи някой нов Мартин
Лутер и ще отвори очите на неверниците, но заради ефекта на духовното изтощение,
коит отези учения имаха върху самите евреи“.
Гор Видал
Майя Грекова
От обичай към право
Патриархалният българин в кръговете на чуждост
УИ „Св. Климент Охридски”, 1991
В книгата са разгледани промените в правното съзнание на българина и тяхната социална
обусловеност като често то възрожденски процес на преход от традиционносредновековно към буржоазно общество и гражданско съзнание. Анализът е фокусиран
върху развитието на обичая като система на социалната регулация в традиционната
общност, както и върху процеса на разрушаването на традиционните отношения.
Поредица миграционни и бежански изследвания
От етничност към миграция
съставител и научна редакция Анна Кръстева
НБУ, 2004
Книгата съдържа статии и научни трудове от изследвания на 22 страни от Централна и
Източна Европа и Централна Азия. През последните 10 години тези региони са обект на
значително развитие на правната и институционалната страна на миграционната
политика. Общата евпропейска система за убежище като част от присъединителния
процес представлява основният двигател на прогреса на новите страни-членки, както и в
кандидатките, включително България. Това развитие контрастира с ограничените
резултати на страните от Централна Евразия.
Александър Дейков
Феноменът проектиране
УИ „Св. Климент Охридски”, 1994
Общотеоретическо, социокултурно и културно-историческо въведение в учението за
проектирането.
Майя Грекова
Аз и другия
Измерения на чуждостта в посттоталитарното общество
УИ Св. Климент Охридски, 1996
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