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Гл. ас. Стойка Петрова Пенкова
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Области на изследователски интерес:
•

Практическа логика

•

Дискурс и дискурсивни практики

•

Идеологичност и перформативност на дискурсивните практики

•

Етнометодология на дискурсивните практики и приписване на идентичност

Образование, квалификация, професионално развитие:
•

1983 г. - средно образование, ИТ „Васил Левски”, Пловдив

•

1994-1995 г. - следдипломна квалификация "Банки и банково дело" , УНСС,
София

•

2001 г. - магистър социолог, ПУ "Паисий Хилендарски", Катедра
"Етнология и Социология"

•

От 2001 г. – преподавател в ПУ "Паисий Хилендарски", Катедра "Етнология
и Социология"

•

От 2002 г. – сътрудник в Институт за критически социални изследвания към
ПУ "Паисий Хилендарски"

•

2002 г. - редовна докторантура История на социологията, ПУ "Паисий
Хилендарски", Катедра "Етнология и Социология"

•

2003 – 2006 г. - задочна докторантура, ПУ "Паисий Хилендарски", Катедра
"Етнология и Социология". Тема на дисертацията: "Практическата логика и
порядъкът на дискурса: Бурдийо и Фуко"

•

2007 г. и понастоящем – член на Борда на директорите на ИКСИ (секция
“Образователна дейност”)
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Преподавателска дейност във висши училища:
•

2001 – 2003 г. – хоноруван асистент по Логика и методология на
хуманитарните науки и Етнометодология към Катедра “Етнология и
Социология”, ПУ “Паисий Хилендарски”

•

2003 г. – редовен асистент към Катедра “Социология”, ПУ “Паисий
Хилендарски”: Практически умения в хуманитарните науки, История на
социологията,

Социология

стратификации,

на

неравенствата

Етнометодология,

Модерност

и
и

социалните

постмодерност

(философски и социологически дискурси)
•

2008 г. и понастоящем – главен асистент към Катедра “Критическа и
приложна социология”, ПУ “Паисий Хилендарски”: Практически умения в
хуманитарните науки, Увод в социологията, История на социологията,
Социология

на

Етнометодология,

неравенствата
Модерност

и
и

социалните

постмодерност

стратификации,
(философски

и

социологически дискурси)
Участие в колективни изследователски проекти:
•

1999. Студентски изследователски проект "В лабиринта на детското
мислене", фонд "Образование" на фондация "Отворено общество"

•

2000. Изследователски проект "Сексуалната култура на младежта през
етнометодологически микроскоп", осъществен от ИКСИ

•

2001. Изследователски проект "Логиката на детското мислене", фонд
"Образование" на фондация "Отворено общество"

•

2002-2003.

Изследователски

проект

"Практическа

логика

и

комуникативна рационалност", осъществен от ИКСИ по програма
"Образование" на Институт “Отворено общество”
•

2003-2004. Проект на екип от катедра "Етнология и Социология"
"Етносоциология: интердисциплинарен модул за бакалавърските
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програми на Специалностите етнология и социология" - финансиран от
фонд "Образование" на фондация "Отворено общество"
•

2004-2005. Проект на екип от катедра "Етнология и Социология"
"Въвеждане на докторантски модули и специализиран курс в рамките
на магистърска програма "Философия и социални науки на ХХ век"
във филиала на ПУ в гр. Смолян" - фнансиран от фонд "Образование" на
фондация "Отворено общество"

•

2004-2005. Проект на екип от катедра "Етнология и Социология" "Разработване

на

концепция

и

представяне

на

философско-

исторически факултет в Интернет" - финансиран от фонд "Научни
изследвания" на ПУ "П. Хилендарски”
•

2004-2005. Изследователски проект по програма "Образование" на Институт
“Отворено общество” – София, направление “Стратегическо партньорство в
областта на висшето образование в региона на Балканите и Югоизточна
Европа” - „Въвеждане на курс Практическа логика и комуникативна
рационалност

за

докторанти

и

Пловдивски

и

Люблянски

университети”
•

2008-2009. Изследователски проект на ИКСИ: проект НФК по програма
„Целеви субсидии” (модул 2: Изследвания, анализи и проучвания в
подкрепа на националната културна политика) - „Скритата публичност:
картографиране на неофициалните култури в България”

•

2009-2010. "Roma Identity Construction" -

Interdisciplinary Module in

Ethnology and Sociology Curricula” in Open Society Institute, CRC - Central
European University
•

2009-2011.

Международен

техническо

сътрудничество

практическата
изследователски

логика

изследователски
като

стратегии

социализмите и преходите”

България

–

органон
в

проект

Словения:
на

по

двустранно

“Теорията

социалните

историческата

на

науки:

социология

на
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•

2009-2011 Научноизследователски и приложен проект "Изселници и
мигранти от двете страни на българо-турската граница: наследство,
идентичност, интеркултурни взаимодействия” - Институт за фолклор,
Фонд “Научни изследвания”.

Публикации:
•

2008. Дискурс и истина при Бурдийо и Фуко. В: Социологически проблеми
2008, кн. 1-2

•

2007. Перформативната логика на философския дискурс на Декарт в
контекста на теоретичния спор между Фуко и Дерида. 2007. В: Критика и
хуманизъм, кн. 24, 2007 (специално издание)

•

2007.

Практическата логика и порядъкът на дискурса: една възможна

оптика към дискурсивните практики. В: Разрушаването на порядъка –
сборник в памет на проф. Т. Ив. Жиков (под печат)
•

2006. Представяне на докторантски курс „Тяло, име и практическа логика”,
Пловдив, 24-29.09. 2005. В: Социологически проблеми

•

2005. “Практическата логика за утвърждаване на истинността на дискурса” .
В: Сборник от доклади на муждународен докторантски курс „Тяло, име и
практическа логика, Пловдив, 24–29.09. 2005 г.

•

2003. Практическата логика и порядъкът на дискурса: Бурдийо, Фуко и
аналитиката на истината. В: Критика и хуманизъм, кн. 7 (под печат)

•

2003. Логиката на детското мислене. В: Нова хуманитаристика. Сборник от
студентски научни сесии. Издателство Изток-Запад. София

•

2002. Практическата логика и нормализация на детското мислене. В: Научни
трудове, том 40, кн. 1 – филологии. Издателство ПУ “Паисий Хилендарски”

Членство в организации:
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•

Член на Институт за критически социални изследвания (ИКСИ)

•

Член на фондация „Критика и хуманизъм 2007”

•

Член на БСА

Контакти:
Служебен адрес:
•

Гр. Пловдив, ул. "Костаки Пеев"
тел: 032 261 435

E-mail:
•

tonipenkova@yahoo.com

