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

0010

елемента
1.

Уникален идентификатор на Социология/2000/0010
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Анастасия Николова Мерджанова

3.

Заглавие на документа

Митът за Европа в съзнанието на
бългаския

политически

интелектуален

елит:

и
двете

краевековия
4.

Дата

на

създаване

на 2000г.

документа
5.

Kатедра

„Етнология и Социология“

6.

Дипломен ръководител

Доц. Д-р Андрей Бунджулов

7.

Рецензент

на

дипломната

работа
8.

Изследователски проблем, към Във фокуса тук, стои проблемът
който се отнася документът

защо точно Европа центрира в себе
си такова внимание и защо е обект
на желания.

9.

Обем на документа

67 стр.

10.

Приложения

Цитат от „ Радев, 1973г., 565, I том

11.

Връзка с друг документ (т. е. с 0025,0029,0050,0058
друга дипломна работа)

12.

Анотация

В настоящата диплмона работа се
разглежда Европа като обект на
желание и как се променя образът й
за българина през годините с оглед

на

обществено-историческата

ситуация.

Анализира се „ мита за

Европа“ като опит да се покаже
безпроблемността,
българина

с

която

преминава

през

„огледалото“, за да влезе, да отиде в
Европа и възникването на сложни,
преплетени

напрежения

контранагласи,

които

и
са

предизвикани от двуизмерният образ
в огледалото. Разглежда се проблема
защо Европа в отношение с България
генерира културен проблем и защо
този проблем съществува и днес в
модифицирана форма. Точката на
съвпадение между желанието за
единение и отблъскването между
България и Европа е фокусът на
интерес на самия анализ, защото в
тази

точка

стават

разглеждане

достъпни

факти,

исторически

анализ

които

за
при

изглеждат

нелогични.
13.

Ключови думи

Европа, България, мит, двуизмерен
образ, анализ, културен проблем,

14.

Автор на метаданните

Станимир

Андреянов

Запрянов

Социология и науки за човека
15.

Дата

на

създаване

на 24.03.2014г

дигиталния обект
16.

Дата на последна модификация Ако има такава
на данните

