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

0017

елемента
1.

Уникален идентификатор на СОЦИОЛОГИЯ/2001/0017
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Недка Вълканова

3.

Заглавие на документа

„Икономически растеж и кризи (ДЗУ
като

възможност

анализ

за

на

социологически

социалистическата

икономика)”
4.

Дата

на

създаване

на 2001 година

документа
5.

Kатедра

„Социология и етнология”

6.

Дипломен ръководител

Ас.Милена Якимова

7.

Рецензент

на

дипломната

работа
8.

Изследователски
към

който

проблем, Вътрешната
се

динамика

отнася икономическото

развитие

документът

социалистическата система.

9.

Обем на документа

59 страници

10.

Приложения

Приложение 1
-

на
на

Завод за „Периферни устройства”
03.1969г.-11.1973г.

-

Завод

за

„Запаметяващи

устройства” 12.1973г.-06.1979г.
-

Обединени

заводи

запаметяващи
07.1979г – 08.1986г.

за

устройства

-

Комбинат

„Изот”-Дискови

запаметяващи

устройства

09.1986г.-12.1986г.
-

СО

„Дискови

запаметяващи

устройства” 01.1987г.-03.1989г.
-

Държавна

фирма

запаметяващи

„Дискови
устройства”

04.1989г.
Приложение 2
Откъс от статията на Живко Желев
„Те първо изпраха нашите мозъци , а
сега изпират мръсните си пари” във
в.Диалог,бр.123/90
Приложение 3
Откъс от интервю с Атанас Атанасов
на Д.Андреев „Наследството на цар
Атанасов.Държавната фирма „Дискови
запаметяващи

устройства”пред

фалит”във в.Демокрация,бр.240/89
Приложение 4
Интервю

с

технолога

на

технологичен отдел в ДЗУ
Приложение 5
Интервю с бившия икономически
директор;

11.

Връзка с друг документ (т. е. 0022,0032,0043,0044,0065,0074,0075,0077
с друга дипломна работа)

12.

Анотация

В дипломната работа се проследяват
механизмите на икономическо развитите
на държавите от Източния блок или
т.нар. непазарна икономика.Начинът , по
който може да се разбере икономиката

на тези страни , е опирането на „найновите

теоретични

природата

на

разбирания

за

капиталистическите

икономики”.Социалистическата система
оцелява дълги години, но въпреки това
тя

е

растеж

„обречена”.Невъзможността
и

икономическият

за

дефицит

стават хронични.Това , от което се
нуждае

социалистическата

непазарна

икономика, е наличие на ресурси.
13.

Ключови думи

Икономически

дефицит,

социалистическа система , нови ресурси;
14.

Автор на метаданните

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

15.

Дата

на

създаване

на 03.08.2014 година

дигиталния обект
16.

Дата

на

последна

модификация на данните

