Таблица с метаданни за дигитализиране на дипломни работи на
специалност „Социология“,
Философско-исторически факултет,
ПУ „Паисий Хилендарски“
№ на Наименование на елемента

0001

елеМента
1.

Уникален идентификатор на Социология/2000/0001
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Цвета Биковска

3.

Заглавие на документа

Болницата като дисциплинарна
институция: болното тяло

4.

Дата

на

създаване

на 2000г.

документа
5.

Kатедра

Етнология и социология

6.

Дипломен ръководител

Нина Николова

7.

Рецензент

на

дипломната Не е посочен

работа
8.

Изследователски проблем, към Проблемът за дисциплинарното
който се отнася документът

пространство на болницата

9.

Обем на документа

55стр.

10.

Приложения

1.Хипократова клетва
2.бланка-история на заболяването
3.бланка-анамнеза на живота
4.бланка-експертиза
5.карта за медицински преглед

11.

12.

Връзка с друг документ (т. е. с 0007,

0009,

0015,

0054,

0055,

друга дипломна работа)

0064,0016

Анотация

Настоящата дипломна работа засяга
ключовата
за
модерността
проблематика за възникването на
дисциплинарните
пространства,
разглеждайки я през темата за

болницата
като
дисциплинарна
институция. Работата се фокусира
върху изследване на болестта и
пространствата, в които тя реално
съществува и цели да разкрие
отношенията,
които
възникват
между различните агенти в тях.С
оглед на това, интересът на
изследователя е насочен към самите
дисциплинарни механизми, които
действат в болничната институция.
Също така изследването се стреми
да покаже ролята на болничните
документи като артефакти, които се
явяват опосредстващо звено между
лекаря и пациента и които удържат
границата между публичното и
дисциплинарното пространство в
модерността.Освен
това
те
представляват
въплъщение
на
ключовата роля на държавата като
разкриват болницата не само като
дисциплинарна, но и като държавна
институция. По този начин връзката
лекар-пациент,
до
колкото
е
опосредена
от
болничните
документи, се оказва и символно
опосредена
от
държавата.Това
изследване е ориентирано по скоро
към поставянето на различни
въпроси, свързани с проблематиката
на дисциплинарното пространство
на болницата, отколкото към
разрешаването
на
някакви
проблеми.
13.

Ключови думи

дисциплинарно пространство,
болница, болест, болно тяло

14.

Автор на метаданните

Таня Орбова, Социология и науки за
човека

15.

Дата

на

създаване

дигиталния обект

на

16.

Дата на последна модификация
на данните

