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

0033

елемента
1.

Уникален идентификатор на СОЦИОЛОГИЯ/2004/0033
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Юлияна Горанова

3.

Заглавие на документа

Как се променя социологическото
понятие

„индивид”

след

Геном-

проекта
4.

Дата

на

създаване

на 2004

документа
5.

Kатедра

Филологически факултет

6.

Дипломен ръководител

Гл.ас.д-р Милена Якимова

7.

Рецензент

на

дипломната Не е посочен

работа
8.

Изследователски проблем, към Документът проследява условията , в
който се отнася документът

които живее модерният индивид и
последиците

от

собствената

му

дейност и влияние върху природата.
В частност се разглежда проблемът
за Геном-проекта и начинът ,по
който рефлектира върху отделния
индивид.
9.

Обем на документа

69 страници

10.

Приложения

Интервю

с

доц.

Стефанова

от

катедрата по Генетика към ВМИ
Пловдив ,проведено на 26.07.2004г.

11.

Връзка с друг документ (т. е. с 0002, 0039, 0040
друга дипломна работа)

12.

Анотация

Настоящата

дипломна

работа

представя проблеми , свързани със
съвременната ни епоха ,където сме
изправени пред могъществото на
непрекъснато

развиващата

модернизация

и

природните

влияние

се
върху

ресурси.Трудът

се

занимава по-конкретно с едно от
последните

,

и

сочено

като

изключително значимо за човешките
постижения –човешкия геном или
Геном-проекта.Интересно

е

проследяването

в

на

проблема

България ,където за разлика от поразвитите

и

по-оптимистично

гледащи на клонирането държави,
преобладава

консервативният

характер спрямо проблема.Като цяло
, дипломната работа се опитва да
докаже постиженията в областта на
генетиката
нейна

и

страна

„заплашването”
,което

от

преобръща

представите ни за основни ценности
и гледната точка за здрав индивид.В
заключение

се

акцентира

върху

общата картина на ставащото около
нас.Представят

се

условията

за

толерантен светогледен плурализъм
,характерен за новия тип глобално
общество.Нужна

е

добра

информираност на хората , за да има

някакъв контрол върху това , което
се случва.
13.

Ключови думи

Глобално общество , Геном-проект ,
индивид , ценностен плурализъм;

14.

Автор на метаданните

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

15.

Дата

на

създаване

на 09.04.2014г.

дигиталния обект
16.

Дата на последна модификация
на данните

