Таблица с метаданни за дигитализиране на дипломни работи на
специалност „Социология“,
Философско-исторически факултет,
ПУ „Паисий Хилендарски“
№ на Наименование на 0012
еле-

елемента

мента
1.

Уникален

СОЦИОЛОГИЯ/2000/0012

идентификатор на
дигиталния обект
2.

Автор

на Августина Емилова Шишкова

дипломната
работа
3.

Заглавие

на „Проблемът за субектността през призмата на

документа
4.

новите информационни технологии”

Дата на създаване 2000 година
на документа

5.

Kатедра

„Етнология и Социология”

6.

Дипломен

Милена Якимова

ръководител
7.

Рецензент

на Не е посочен

дипломната
работа
8.

Изследователски
проблем,

към

който се отнася
документът
9.

Обем

„Как е възможна субектността в условията на
новите

информационни

технологии

всъщност правят те с нас ?”.

на 44 страници

документа
10.

Приложения

11.

Връзка

с

Извадки от форум
друг 0003, 0042, 0036, 0037, 0041, 0080

документ (т. е. с

и

какво

друга

дипломна

работа)
12.

Анотация

Настоящата

работа

поставя

акцент

върху

навлизането на информационните технологии в
съвременния ни свят и мястото на субективността в
този свят. Темата на текста е определена от самия
автор като предизвикваща „късо съединение” и
дори блокаж.Това е така , поради многото и
различни нагласи относно проблема.Проследява се
как и въобще възможно ли е субективността да
намери място в киберпространството,за което се
смята , че изгражда „изкуствен интелект” и е сякаш
„обезсубектностено”. Трудът е свързан с позициите
на Мишел Фуко , Кант,Декарт,Бек и други
мислители , в чиито трудове се търсят предпоставки
за настоящия проблем.Поставен е и проблемът за
кризата

на

Модерността,който

е

свързан

с

тематиката на дипломната работа. Ключов въпрос е
този

за

децентрираната

субектност,която

непрекъснато се изменя. В заключение се извежда
,че

субектността

не

е

някаква

форма

на

„деспотизъм”,а възможност да бъде упражнявано
„изкуството да не бъдеш управляван”.Съществено
значение за текста допринася разгледаната от Фуко
рефлексия върху настоящето ,където се пита какво
всъщност сме ние днес.
13.

Ключови думи

Субективност,информационни
технологии,киберпространство,интелект,модерност;

14.

Автор

на Катя Борисова Рончева; Социология и науки за

метаданните
15.

човека, 2 курс;

Дата на създаване 06.04.2014г.
на
обект

дигиталния

16.

Дата на последна
модификация
данните

на

