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

0061

елемента
1.

Уникален идентификатор на Социология/2011/0061
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Полина Стоянова Петкова,
Социология

3.

Заглавие на документа

„Интеграцията на ромите през XXI
век“ (по примера на кв.
„Столипиново“, гр. Пловдив)

4.

Дата

на

създаване

на 2011г.

документа
5.

Kатедра

„Социология“

6.

Дипломен ръководител

гл. ас. д-р Стойка Пенкова

7.

Рецензент

на

дипломната гл. ас. д-р Меглена Златкова

работа
8.

Изследователски проблем, към Социалното изключване на ромите и
който се отнася документът

опитите за социализиране на
малцинството.

9.

Обем на документа

10.

Приложения

119 стр.
1- Дълбочинни интервюта;
2- Снимков материал;
3- Таблици с метаданни

11.

Връзка с друг документ (т. е. с 0011,0018,0023,0059,0061,0046
друга дипломна работа)

12.

Анотация

В работата се разглежда именно
проблема за социалното изключване
на рамите и усилията, които се

полагат за тяхното интегриране.
Биват разглеждани въпросите: какво
означава ромите да са социално
изключени и какво се прави по
отношение на тяхното интегриране?
Изследването е проведено на
територията на кв. Столипиново в
гр. Пловдив, понеже той е найголемият ромски квартал на
Балканския полуостров.
В заключение се казва, че ромите са
социално изключени в повечето
сфери на обществения живот.
Ромската социална група се
характеризира с ниска граматност и
образованост и това ги постава на
ниски позиции на пазара на труда.
Липсата на финансови средства
влошава начина им на живот и от
там се увеличават рисковете от
болести и зарази.
Те биват определени от държавата за
малчинство, което им предоставя
редица привилегии. Българинът е
определян като толерантен, но
всичко изброено до тук го кара да
дискриминира ромите.
Създадени са редица методи за
интегриране на ромите, които в
различните райони и за различните
привителствени и неправителствени
организации са различни. Изгледите
за въпростана интеграция са добри,

но работата по нея е все още в
началото си.
13.

Ключови думи

роми; интеграция; дискриминация;
гето; човешки взаимоотношения

14.

Автор на метаданните

Мария Георгиева Маринова,
Социология и науки за човека

15.

Дата

на

създаване

на 15. 07. 2014г.

дигиталния обект
16.

Дата на последна модификация
на данните

