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

Пояснение

еле-

0050

Мента
1.

Уникален идентификатор на Социология/2009/0050
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Кристина Кирева

3.

Заглавие на документа

Случаят „Батак“:Дискурсивно
конструиране на публичното
пространство на историята

4.

Дата

на

създаване

на 2009 год.

документа
5.

Kатедра

Критическа и приложна социология

6.

Дипломен ръководител

Гл.ас. д-р Светлана Събева

7.

Рецензент

на

дипломната Гл.ас. д-р Нина Николова

работа
8.

Изследователски проблем, към Дискурсивното конструиране на
публичното пространство на
който се отнася документът
историята

9.

Обем на документа

81 стр.

10.

Приложения

Анализ на две граждански мнения
Интервю(1)
Интервю(2)

11.

Връзка с друг документ (т. е. с 0025,0029,0010,0058
друга дипломна работа)

12.

Анотация

Настоящата дипломна работа
анализира как е конструирано
Априлското въстание в публичното
пространство на историята, като за
целта се фокусира върху
дискурсивното изграждане на

случаят „Батак“. От една страна
работата проследява как това
историческо събитие е представено в
учебниците по история, издадени
през различен период от време, в
шест различни години и анализира
приликите и разликите в
съдържанието им. Освен това
Априлското въстание и Баташкото
клане са разгледани и от гледна
точка на различните интерпретации,
които се появяват в публичното
пространство, по повод на
започналия през 2007г. дебат
относно проекта „Митът Батак“, за
да се откроят по този начин
различните гледни точки на
учасниците в него и да се направи
социологическо реконструиране на
едно на пръв поглед ясно и точно
историческо събитие. Последната
цел на дипломната работа е да се
направи един граждански анализ, въз
основа на две проведени интервюта
с български граждани, който се
стреми да покаже знанията,
коментарите и анализите на отделни
хора, както и мнението им относно
проекта „Митът Батак“.
13.

Ключови думи

История,публично пространство,
реконсруиране, Априлско въстание,
случаят Батак

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

