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

Пояснение

еле-

0048

Мента
1.

Уникален идентификатор на Социология/2008/0048
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Виолета Хрисафова

3.

Заглавие на документа

Бързата литература.Социологически
аспекти на книгата и четенето днес

4.

Дата

на

създаване

на 2008 год.

документа
5.

Kатедра

Социология

6.

Дипломен ръководител

Проф. Иван Стефанов

7.

Рецензент

на

дипломната Не е посочен

работа
8.

Изследователски проблем, към Промените в литературата и
читателските навици, в следствие на
който се отнася документът
рационализацията на живота

9.

Обем на документа

82 стр.

10.

Приложения

Няма такива

11.

Връзка с друг документ (т. е. с 0047,0045
друга дипломна работа)

12.

Анотация

Настоящата дипломна работа
разглежда промените в литературата
и четенето, настъпили в резултат на
крайната рационализация, инвазията
на масовата култура и т.нар.
макдоналдизация. В нея се

анализират новите читателски
модели, промяната на традициите в
литературата и в културата на четене
изобщо, които са показателни за
характеристиките на съвременното
общество и за начина, по който
съвременния човек живее и мисли.
Обектът на изследване е както
художествената, така и
специализираната литература. В
работата се акцентира и върху
променящия се статут на книгата,
обусловен от електронното
удвояване на културата чрез
масмедиите и интернет
пространството, както и върху
рационализирането на читателските
навици и вкусове. От изследването
става ясно, че съвременният читател,
повлиян от повсеместната
рационализация на живота, усвоява
книгите по „бърз“ начин, което води
до промяна и в самата литература.
Причините за налагането на този
„бърз“ модел както на четене така и
на писане са нарастващата роля на
медиите и интернет,
прагматизацията на живота,
детронирането на автора и
поставянето на публиката на преден
план и други.
13.

Ключови думи

Литература, книга, четене,
рационализация на живота

14.

Автор на метаданните

Таня Орбова,Социология и науки за
човека

15.

Дата

на

създаване

на

дигиталния обект
16.

Дата на последна модификация
на данните

