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

на

Наименование на елемента

0052

елеМента
1.

Уникален

идентификатор

на

Социология/2009/0052

дигиталния обект
2.

Автор на дипломната работа

Атанаска Илиянова Маджарова

3.

Заглавие на документа

Институционалното

"у

дома".

Социологически поглед към едно различно
детство
4.

Дата на създаване на документа

2009

5.

Място на създаване на документа

Пловдив

6.

Дипломен ръководител

Гл. ас. д-р. Нина Николова

7.

Рецензент на дипломната работа

доц. д-р. Иво Христов

8.

Изследователски проблем, към който

"Различното

детство"

се отнася документът

отглеждани

в

или

децата

институция

като

обстоятелства и условия за формиране на
хабитуси и задаване на началните стъпки в
живота на тези деца.
9.

Обем на документа

71

10.

Приложения

Приложение 1: чл.4 от семейния кодекс
Приложение 2: чл. 26 от Закона за закрила
на детето
Приложение

3:

Профил

на

Дома

за

отглеждане и възпитаване на деца, лишени
от родителска грижа "Таню Войвода"
Приложение 4: Институционален профил на
ДДЛРГ "Таню Войвода"
Приложение

5:

Интервю

с

бившата

директорка на дома– Лиляна Николова
Приложение 6: Протокол от престоя в дома
Приложение 7: Интервю с мл. Експерт по
етнически и демографски въпроси- Ж.
Георгиева към Дирекция "Хуманитарни
дейности"- община Асеновград

Приложение 8: Дълбочинно интервю с
Наталия Христова- FICE Bulgaria
Приложение 9: Сравнителна характеристика
на

принципите

на

функциониране

на

домовете за изоставени деца в България,
Румъния, Унгария и Естония
Приложение 10: Стандарт 19 от НКСУД
Библиография
11.

Връзка с друг документ (т. е. с друга

0005, 0021, 0034, 0004, 0056

дипломна работа)
12.

Анотация

В текста е поставен

проблема за деца

отглеждани в ДДЛРГ, формирането им като
личности, отношението към тези деца,
средата и начина на организиране на
ежедневието в институцията. Използвани са
различни

гледни

точки:

историческа,

педагогическа, психологическа, социална и
пр.
Основният въпрос, който поставя авторката
е

"Защо

това,

че

живеят

в

институционализиран дом трябва да е
причина да бъдат считани и мислени като
по-различни?" Защо тези деца имат "друго"
детство? За да отговори на тези въпроси
авторката прави исторически преглед на
изследванията на детето, на отношенията
към него, както и на връзката детесемейство.
Важно място в текста заема и проблема за
"нормално"

и

принадлежността

"различно"
като

детство
условие

,
за

възможност и особеностите при формиране
на идентичност в "друга" реалност.
В

последната

част

са

разгледани

особеностите на институцията, спецификите
при отглеждане и възпитание на децата и
ролята й в живота на детето.
Изследването дава отговор на въпросите
какъв е и как функционира социалният ред в
институцията и изследва социологически

как

този

ред

формира

и

придава

идентичности и как задава биографични
траектории.
13.

Автор на метаданните

Ирена

Илиева,

Социоанализа

и

медучовешки отношения
14.

Дата на създаване на дигиталния

Посочва

обект

последния

се

датата
от

на

създаване

файловете,

на

съставящи

дигиталния обект.
15.

Дата на създаване на метаданните

16.

Дата на последна модификация на

08. 05. 2014

данните
17.

Ключови думи

дете,

институция,

другост,

различно

детство, формиране на идентичност

