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

0018

елемента
1.

Уникален идентификатор на Социология/2001/0018
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Иванка Ненова

3.

Заглавие на документа

Какво означава „Диспансеризиран в
психиатричен диспансер“?

4.

Дата

на

създаване

на 2001г.

документа
5.

Kатедра

„Социология“

6.

Дипломен ръководител

Доц. Майя Фрекова

7.

Рецензент

на

дипломната

работа
8.

Изследователски проблем, към Нормативните
който се отнася документът

актове,

които

дефинират психиаричния диспансер
като

медицинска

основните

дейности,

институция,
които

се

извършват в него. Така се разкриват
същностните особености на това
здравно заведение, което е мястото,
където един индивид придобива
характеристиката „диспансеризиран“
9.

Обем на документа

55 стр.

10.

Приложения

Приложение I – „Интервюта със
специалисти

от

психиатричен

дуспансер“
Приложение II – „ Интервюта с

всекидневни индивиди“
11.

Връзка с друг документ (т. е. с 0011,0023,0059,0061,0072,0046
друга дипломна работа)

12.

Анотация

Въпросите , на които дипломната
работа търси отговори са свързани с
характеристиката „диспансеризиран“
или по – точно какво означава
„диспансеризиран в психиатричен
диспансер“?
Дипломната

разглежда

тези

проблеми в три глави. В първата
глава

обект

домументите,

на

анализ

които

психиатричния

дефинират

диспансер

медицинска
Във

са
като

институция.

втората

се

информацията

анализира

почерпена

от

всекидневната практика на един
действащ психиатричен диспансер.
В

трета

глава

се

разглеждат

интервютата

направени

всекидневните

индивид

с
които

разказват за техните представи за
„диспансеризиран“ индивид. Нужно
е да се подчертае, че в дипломната
работа

има

три

ограничения.

Първото е, че при пеконструкцията
на различни гледни точки

за това

какво означава „диспансеризиран в
психиатричен
разглежда
индивидите,

диспансер“

гледната

точка

които

„диспансеризирани“.

не

се
на
са

Второто

ограничение е, че се разглежда
всекидневната практика единствено
на

пловдивския

психиатричен

диспансер. Третото ограничение се
състои

във факта, че студентите

преобладават

в

всекидневните

групата

на

респонденти.

Конструират се гледни точки

на

институцията, на специалистите в
психодиспансера и гледна точка на
„нормалните“
Тази

на

индивиди.

институцията

е,

че

„диспансеризиран в психиатричен
диспансер“ е индивид, който поради
психичното си заболяване е пациент
на диспансера и се нуждае от
активна

диспансерна

помощ.

Специалистите в психодиспансера
твърдят, че това е характеристика,
която

се

интерпретира

противоречиво.
А според „нормалните“ индивиди,
„диспансеризиран в психиатричен
диспансер“ е характеристика, която
във всекидневния свят се съотнася с
типизацията „психично болен“
13.

Ключови думи

„диспансеризиран в психиатричен
диспансер“, „нормалните“ индивиди,
гледни точки, „диспансеризиран“,
индивид,

14.

Автор на метаданните

Станимир

Андреянов

Запрянов

Социология и науки за човека
15.

Дата

на

създаване

на 15.07.2014г

дигиталния обект
16.

Дата на последна модификация Ако има такава
на данните

