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Вместо анотация
“А, бе, откакто дойде Демокрацията сме все по-зле и по-зле…” – е честа констатация у нас през
последните години. Но дали България е “самотен остров на страдания и мъка”, както е за значителна
част от хората или това е проява на общи процеси на преструктуриране и изкристализиране на новото
социално разслояване в посткомунистическия свят? Прекомерно нереалистични ли бяха очакванията
към едва ли не “магическите” възможности на демократичния преход? Какво и защо е новото
разделяне в посткомунистическа Европа? Как оценяват различните слоеве в различните страни
демокрацията и нейните шансове? Силна ли е носталгията към социализма и има ли склонност за
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упорития труд или на гаранциите на държавата? Какви са бариерите пред приемането на
демократичните ценности? Не е ли “привилегированото властване” спъни-камъкът на политическия
модел на мъчителния български преход и главната причина за незавидно ниския авторитет на
българските политици? Защо икономическите трудности са централен политически въпрос? Какви са
измеренията на етно-социалното неравенство между българи, турци и роми?
Книгата базира своите отговори върху изключително богата емпирична информация от
различни социологически проучвания и най-вече върху сравнителен анализ на изследване в 10
посткомунистически страни. Използвани са многомерни статистически методи за анализ на
емпиричните данни. Трудът е и продължение на разговора от книгата “Бедността при
посткомунизма”(ред. Иван Селени), публикувана също от Издателство “Изток-Запад”.

