Анотации на избираемите дисциплини
 Антропология на пола
Лектор: доц. д-р Добринка Парушева
Целта на курса е да представи различните начини, по които се възприема пола и
свързаните с това социални практики в различен исторически и културен контекст: в
България, на Балканите, в Европа и останалия свят. Ще бъде анализирана връзката между
пол и сексуалност и нейното отношение към други категории на социална идентичност
и различност като раса и етничност, икономически и социален статус, градски или селски
начин на живот и т.н.
Студентите ще получат основни знания за направленията и концепциите в
областта на социалните изследвания на пола (Gender Studies), както и за теоретичните
методи за тяхното осъществяване. Въз основа на придобитите знания те ще могат
критично да анализират и оценяват начините на представяне на пола в медии от различно
естество и налаганите от тях стереотипи, както и да предлагат решения на практически
проблеми в тази област.

 Антропология на храните- анотация
Лектор: гл.ас.д-р Елица Стоилова
Лекционният курс по „Антропология на храните“ проследява производството,
консумацията и разпространението на храните, за да стигне до различните нива, на
които храната като биологическа същност, технологически, научен, политически и
културен конструкт оперира. За да се обяснят по-цялостно културните, социалните,
класовите и историческите специфики на храните и храненето, курсът прибягва към
един интердисциплинарен подход съчетавайки етнологията, антропология, социлогия с
история на технологиите. Студентите завършили дисциплината ще придобият знания за
връзката на храната и храненето при формирането на националната идентичност.
Лекционен курс отделя място на разнообразни аспекти при изграждането и
конструирането на диетични норми и стереотипи. Проследява промените в храната и
храненето при прехода от традиционно към модерно и от модерното към
постмодерното общество. Дава възможност на студентите да осмислят по различен
начин глобалните процеси като урбанизация, индустриализация и глобализация.
Антропология на храните не само прави видими за студентите взаимовръзките между
храна, култура, политика, икономика наука и технология, но и формира чувствителност
към многообразието от проблемни ситуации, които едно изследване ориентирано към
храните предоставя.

 Етномедицината
Лектор: гл.ас.д-р Елица Стоилова

Фокусът на курса е върху е т.н. традиционна медицина, представляваща
неиституализирани здравни практики, знания и ритуали. Акцентът ще е върху
символичното и религиозно значение на болестите, както и върху богатият комплекс от
лечебни практики и познание. Курсът е насочен към придобиване на знания за
българската етномедицинска система– представи за човешкото тяло, за здравето, за
причините, разпознаването, лекуването и предпазването от болестите, за българския
лечителски обред и неговата структура /обредни лица, реквизит, действия и
времепространство. Студентите ще се запознаят с хигиенни, превантивни и лечебни
практики, като и с тяхното времево и пространствено случване. Курсът няма да се
базира само на функционирането на лечебните практики и разбирания за болестта и
здравето в прединдустриалното общество, но също ще коментира мястото на
етномедицината в съвременния постмодерен свят. Взаимодействията и опозициите
между традиционна и институционална медицина ще са ключови за разбирането на
съвременните процеси свързани с делокализиране на етномедицината, както и с криза в
доверието в институционализаранта медицина. В тази връзка ще се проследи влиянието
на макропроцеси, като глобализацията, върху етномедицината, индивидуалните и
груповите разбирания за здравето, болестта и лечението.

 Митология
Лектор: гл. ас. д-р Борислава Петкова

Дисциплината Митология има за цел да въведе студентите в една специфична
проблематика – какви са механизмите на конструиране на митовете от епохата на
митотворчеството до днес. Лекциите обръщат внимание на основни характеристики и
функции на мита, видове митове и мястото им в културата на общността. Акцентирано е
върху специфичните форми на диалог между мит и обред, митология и фолклор, както и
на трансформацията на видове митове в различни фолклорни елементи.
Втората част на курса обръща внимание на индоевропейската и славянската митология,
на митологичните конструкти на народите от Двуречието и Хетска Анатолия, Древен
Египет, Гърция и Рим. Анализът на различните митологични системи се основава на
културологичния и семиотичния подход.

