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Основания за номинацията:
 Книгата е публикувана в издателство Брил, том втори в поредицата Post-Western
Social Sciences and Global Knowledge след международна селекция и анонимно
рецензиране. Brill е международно признато академично издателство, основано
през 1683 г. в Лайден, Нидерландия. Според класацията на SENSE Research School
(Research Scholl for Socio-Economic and natural Sciences of the Environment) за 2017
г. Брил е сред осемте академични издателства в група В заедно с издателства
като Ashgate, CABI, Edward Elgar, Elsevier, Nomos, Springer Verlag, Taylor &
Francis.
 Книгата е избрана за най-значимо теоретично постижение на ИИОЗ/ИФС за
2018 г.
 Книгата е първото и единствено досега в национален и международен план
сравнително изследване на институционалната и познавателната история на
социологията в Централна и Източна Европа в периода 1945–1989 г. (България,
Полша, Унгария, бивша Чехословакия, бивш СССР). Основните приносни моменти
в концептуален и теоретичен план са:
а) социологията в условията на комунистически режим е анализирана като част от
общата история на дисциплината, но акцентът е поставен върху изпитанията, на
които е подложена научната ѝ идентичност в исторически новото общество, и
върху епистемологичните последствия за дисциплинарния проект на социологията
като наука;
б) преодолени са интерпретациите на едновариантното (спрямо западния модел)
развитие на социологията и е обоснована идеята за възможно изграждане на
обективно и валидно социологическо познание в условията на недемократични и
несвободни общества чрез създаване на зони на относителна автономия в
институционален и познавателен план;
в) разработена е теоретична концепция за познавателното и социалното
конструиране на източноевропейската социология по време на комунистическите
режими като процес на взаимодействия и интерференции между три форми на
рационализация на тогавашното общество – политическия проект на
комунизма/социализма, превърнатия в държавна идеология марксизъм-ленинизъм
и научния проект на социологията;

г) въз основа на предложената концепция за първи път в съвременната
историческа рефлексия на социологията е обоснована и верифицирана идеята за
институционална цикличност в развитието на източноевропейската социология по
време на комунистическите режими [идентифицирани са три цикъла:
институционална реанимация (1945–1949), институционална мимикрия (1949–1956
и 1968–1980) и институционална експанзия (1956–1968 и 1980–1989)] и са
анализирани специфичните за всеки цикъл форми на конструиране на
социологическото познание.
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