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

0014

елемента
1.

Уникален идентификатор на СОЦИОЛОГИЯ/2000/0014
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Ани Рафи Балджиян

3.

Заглавие на документа

Семейната обредност на арменската
общност в Пловдив

4.

Дата

на

създаване

на 2000 година

документа
5.

Kатедра

Филологически факултет

6.

Дипломен ръководител

Доц.Пламен Бочков

7.

Рецензент

на

дипломната Не е посочен

работа
8.

Изследователски проблем, към Проследява се семейната обредност
който се отнася документът

на арменската общност ,живееща в
България и по-конкретно в Пловдив.

9.

Обем на документа

75 страници

10.

Приложения

„Отношения

в

арменското

семейство” –интервю.
11.

Връзка с друг документ (т. е. с 0008,0063,0079
друга дипломна работа)

12.

Анотация

Настоящата

работа

представя

семейната обредност на арменската
общност.Системата
обредност

на

включва

момента

от

раждане

,женитба

семейната

три

основни

на

човека-

живота
,

смърт.Тези

обреди се обединяват под общото
название

“rites

depassages”

т.е.

преходни обичаи.Всеки един обред е
символично
космоса

противопоставяне

срещу

на

хаоса.Основната

функция на семейните обичаи е
социално-нормативна.Съществуват и
други функции,една от които е етнообособяваща,служеща за етническо
самосъзнание.Това е

и

една от

причините арменският народ да се
съхрани през 6-вековно
робство.Точно

това

турско

крепи

и

българщината.С проследяването на
тези обреди ,авторът цели да разбере
доколко арменската общност се е
съхранила в чужда среда.Трудът
проследява

възникването

арменската

на

общност

,разпространението им в света и найвече връзката им с българското
население . По време на Второто
българско царство в град Пловдив
съществува квартал „павликянски” .
Градът

е

наречен

средище

на

арменците.Много от обредите си
приличат при българи и арменци. За
съхранението на колективната памет
се създават училища. В България
живеят 20 000 арменци ,от които
4000 в Пловдив.
13.

Ключови думи

Обреди

,

арменска

колективна памет;

общност

,

14.

Автор на метаданните

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

15.

Дата

на

създаване

на 06.04.2014г.

дигиталния обект
16.

Дата на последна модификация
на данните

