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

0011

елемента
1.

Уникален идентификатор на СОЦИОЛОГИЯ/2000/0011
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Стефан Костадинов Бичев

3.

Заглавие на документа

Насилието в постдисциплинарното
общество

4.

Дата

на

създаване

на 2000 година

документа
5.

Kатедра

„Етнология и Социология”

6.

Дипломен ръководител

Милена Якимова

7.

Рецензент

на

дипломната Не е посочен

работа
8.

Изследователски проблем, към Основната теза на документа е
който се отнася документът

свързана

с

раждането

на

постдисциплинарно общество,което
символизира нашето съвремие.
9.

Обем на документа

54 страници

10.

Приложения

„Невидими вериги”Линда Йохансон;
Статия.

11.

Връзка с друг документ (т. е. с 0018,0023,0059,0061,0072,0046
друга дипломна работа)

12.

Анотация

Настоящата

дипломна

работа,

представя начина , по който се
променя дисциплината през епохите
на предмодерността , модерността и
постмодерността.

Проследено

е

навлизането на постдисциплинарни
техники на упражняване на власттези на съблазънта. В това общество
има процеси , които ни разделят с
модерната епоха .От големите идеи в
нея вече няма и следа. Идеите в това
ново общество са мъртви.В него е
важен

индивидът

(свръхиндивидуалността).Новият
постмодерен контрол няма нужда от
техники на дисциплинирането ,той
има механизми на съблазняване.
Както всеки контрол обаче ,той също
има принудителен характер,който
представлява
принуда.

по-изтънчен

Индивидът

е

вид

все

по-

свободен и подчинен на собствените
си желания,но едновременно с това
и все по-зависим от рекламата и
лекаря.В заключение авторът на
работата

представя

тоталното

объркване на съвременния индивид
.Това

объркване

произтича

от

разпада на дисциплината ,от липсата
на някой ,който да му посочи
правилния път.В това именно се
състои

и

кризата

на

нашето

съвремие.
13.

Ключови думи

Насилие

,

дисциплина,модерно

общество, постмодерно общество ,
дедисциплиниране,индивид;
14.

Автор на метаданните

Катя Борисова Рончева; Социология
и науки за човека, 2 курс;

15.

Дата

на

създаване

на 24.03.2014г.

дигиталния обект
16.

Дата на последна модификация
на данните

