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

0059

елемента
1.

Уникален идентификатор на Социология/2011/0059
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Стефка Атанасова Попова,
Социология

3.

Заглавие на документа

„Дистинкцията в ромския етнос“
(върху случая на една от ромските
махали в Пазарджик)

4.

Дата

на

създаване

на 2011г.

документа
5.

Kатедра

„Социология“

6.

Дипломен ръководител

гл. ас. д-р С. Пенкова

7.

Рецензент

на

дипломната доц. д-р Иво Христов

работа
8.

Изследователски проблем, към Неравентството между ромите,
който се отнася документът

които са част от една обща група.
Различието между ромите на едно
микро ниво.

9.

Обем на документа

10.

Приложения

106 стр.
1- Измеренията на социалния
статус (по Н.
Тилкинджиев:2002,с.56-137);
2- Дефиниране на понятия;
3- Празници

11.

Връзка с друг документ (т. е. с 0018,0023,0011,0061,0072,0046
друга дипломна работа)

12.

Анотация

Дипломната работа в началото
представя ромите като
неравнопоставени, дискриминирани
и неравноценни, но целта е те да
бъдат показани в светлина, в която
отдавна не са показвани в
публичното пространство.
Изледването се провежда на
територията на Пазарджик и поточно кв. „Изток“. Там освен вече
познатите ни бедни и необразовани
роми се срещат и обърналите се към
образование агенти, както и такива,
които са вече образовани. Това се
приема от останалата група като
различие, като „българеене“. Част
от тези роми започваат да се срещат
на мества из града, където не са
срещали преди. Това е в противорес
с вече оформените стереотипи и
предразсъдъци. Много важен извод
е, че културният и образователният
статус на агентите в ромстоко
пространство водят до повишаване
на икономическия такъв. Обект на
интерес е и наличието на двойно
дистинктивна идентичност- агенти,
които биват именувани и като роми
и като „българеещи роми“.
Наличието им показва, че не
социалното пространство вклинява в
себе си агентите, а агентите
променят пространството.

13.

Ключови думи

роми, различия, другост, именуване,
дистинкция, идентичност

14.

Автор на метаданните

Мария Георгиева Маринова,
Социология и науки за човека

15.

Дата

на

създаване

на 16. 07. 2014г.

дигиталния обект
16.

Дата на последна модификация
на данните

