Xã hội học, 1982

131

NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU
CỦA VIỆN XÃ HỘI HỌC BUNGARI


V

iện Xã hội học Bungari được thành lập vào tháng hai năm 1968. trước

năm 1956 thì vấn đề xã hội học chỉ được nghiên cứu trên lý luận mà

không tiên hành thực nghiệm. Từ 1956 đến 1968, các nhà xã hội học Bungari đã
tiến hành những thực nghiệm xã hội học, và đã tổ chức nhiều cuộc hội thảo,
tranh luận về đối tượng, trường phái và khuynh hướng xã hội học.
Cơ cấu của viện xã hội học Bungari đã hình thành trên những nghuyên tắc sau
đây:
1) Dựa trên các hoạt động của xã hội như kinh tế, văn hoá,nghệ thuật, lao
động,… mà thành lập các ban nghiên cứu về lĩnh vực đó. Dựa trên các thiết chế
và các hoạt động xá hội mà thành lập các Ban.
2) Nghiên cứu các nhóm xã hội hoặc còn gọi là cộng đồng tập thể hoặc
cộng đồng xã hội.
3) Dựa trên những vấn đề lý luận và phương pháp xã hội học mà nghiên
cứu những vấn đề cụ thể.
Viện xã hội học Bungari hịên có 9 Ban như sau:
1) Ban xã hội học đại cương: nghiên cứu các vấn đề lý luận và phương
pháp luận.
2) Lịch sử xã hội học và phê phán xã hội học tư sản hiện đại. Ban này chia
thành hai tiểu ban: tiểu ban nghiên cứu lịch sử xã hội học và tiểu ban nghiên cứu
phê phán xã hội học tư sản hiện đại ( chỉ nghiên cứu những vấn đề chung nhất
của xã hội học tư sản hiện đại).
3) Ban Xã hội học lao động nghiên cứu những vấn đề sản xuất và kinh tế.
4) Ban Xã hội học về quản lý xã hội và kế hoạch hoá xã hội.
5) Ban Xã hội học về khoa học giáo dục và tiến bộ kỹ thuật.
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6) Ban Xã hội học văn hoá - nghệ thuật.
7) Ban tâm lý xã hội.
8) Ban xã hội học về cơ cấu dân số và cơ cấu xã hội : nghiên cứu cơ cấu
giai cấp xã hội, cơ cấu dân tộc, nghề nghiệp và các khuynh hướng phát triển của
nó. Ban này chia làm 3 tiểu ban:
a. Tiểu ban nghiên cứu về cơ cấu nghề nghiệp, giai cấp.
b. Tiểu ban nghiên cứu về dân số.
c. Tiểu ban nghiên cứu về gia đình và phụ nữ.
9) Ban nghiên cứu những phương pháp xã hội học ( kể cả phương pháp
toán học). Nhiệm vụ của ban này là giúp cho các ban khác lựa chọn đối tượng
nghiên cứu, tìm ra những phương pháp thích hợp nhất cho các đề tài nghiên cứu,
giúp lựa chọn mẫu nghiên cứu, xử lý tính toán, chuẩn bị công tác điền dã, giúp
tiến hành điều tra thử để chọn phương pháp điều tra tốt nhất, giúp xử lý kết quả
điều tra.
Ngoài 9 ban trên còn có một phòng hành chính quản trị và một Ban thong tin
khoa học ( gồm thư viện, biên dịch…)
Nhiệm vụ của viện xã hội học Bungari bao gồm:
1. Đưa ra tất cả các đề tài nghiên cứu cho tất cả các viện và các trung tâm
nghiên cứu xã hội học khác trong cả nước.
2. Thực hiện việc nghiên cứu xã hội học và những nhiệm vụ chiến lược của
Đảng, giúp Nhà nước quản lý kế hoạch hoá xã hội dựa trên các kết quả điều tra
thực tế.
3. Giáo dục tư tưởng và lý tưởng cách mạng, củng cố và phát triển các tổ
chức Đảng. Đấu tranh với xã hội học tư sản hiện đại.
4. Đào tạo cán bộ xã hội học.
Những đề tài chủ yếu mà viện đã hoàn thành là:
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− Nghiên cứu tôn giáo của nhân dân Bungari
− Cơ cấu xã hội của Bungari
− Lao động ở một xí nghiệp điện cơ
− Quy thời gian của một cán bộ của viện hàn lâm khoa học
− Tính tích cực trong lao động của người dân thành thị
− Tính giai cấp ở Bungari theo nghề nghiệp
− Xã hội học về gia đình
Ngoài ra còn nhiều công trình khoa học được xuất bản thành sách hoặc đăng
trên các tạp chí.
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