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

Пояснение

еле-

0053

мента
1.

Уникален идентификатор на Социология/2009/0053
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Милена Георгиева Иванова

3.

Заглавие на документа

Правото да отнемеш живот срещу
правото на живот: проблемът за
пренаталната диагностика

4.

Дата

на

създаване

на

документа
5.

Kатедра

Критическа и приложна социология

6.

Дипломен ръководител

Гл.ас.д-р Светлана Събева

7.

Рецензент

на

дипломната Доц. д-р Цветозар Томов

работа
8.

Изследователски проблем, към Пренатална диагностика, фетусъткойто се отнася документът

личност, правото на отнемане за
живот,

правото

общественото

на

отхвърляне

живот,
на

анормалните, неравенство.
9.

Обем на документа

110

10.

Приложения

Приложение 1:
- интервю с д-р Маргарита Нинова,
акушер- гинеколог в медицински
център 1- Поморие

ЕООД към

болница „Здраве”.
- интервю с г-жа Цецка Калоянова
възпитател в ДЦДУ „Вяра, надежда

и любов” гр. Пазарджик.
- интервю с Радка Георгиева- майка
на дете с увреждания и възпитател в
ДЦДУ „Вяра, надежда и любов” гр.
Пазарджик.
- реални случай на аборт поради
увреждане на плода.
Приложение 2: Стилиян Йотов- Има
ми права ембрионът ?
Приложение 3:
1- Таблица на разбданията и
абортите 2000-2007 год.
2- Доклад за Състоянието на
гражданите-

първостепенна

инвестиция в бъдещето на
нацията 2005- 2007 год.
Библиография
Източници

11.

Връзка с друг документ (т. е. с 0035,0066,0069
друга дипломна работа)

12.

Анотация

В настоящата дипломна работа се
разглежда проблемът за пренаталната
диагностика, правото за отнемане на
живот и правото на живот. Чрез
социологически методи са изследвани
гледната точка на родителят
прекратяващ един живот в мъки, при
аборт на фетус с физически или
психически увреждания от състрадание
към него. Както и състраданието на
родителят водещо до отказа от аборт,
поради религиозни убеждение или
незнание за последиците. Анализира се
общественото отхвърляне на
анормалните, властта на нормата,
непълноценността на тези членове на
обществото, въпреки законовата им

защита и пред предикатната
невъзможност за тяхната
равнопоставеност. Като не на последно
място се засяга въпросът, кога фетусът
придобива статус на личност.

13.

Ключови думи

Етика,

морал,

фетус,

родителят,

общество,

властта

нормата,

на

права

на

религия,
равенство,

неравенство, личност.
14.

Автор на метаданните

15.

Дата

на

създаване

дигиталния обект

Наталия Колева, СНЧ
на Посочва се датата на създаване на
последния от файловете, съставящи
дигиталния обект.

16.

Дата на последна модификация Ако има такава
на данните

