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

0062

елемента
1.

Уникален идентификатор на Социология/2011/0062
дигиталния обект

2.

Автор на дипломната работа

Марио Найденов,
Социология

3.

Заглавие на документа

„Казусът „Пловдив срещу
мобилните комуникации.“ Към
социология на технологиите и
социология на риска.“

4.

Дата

на

създаване

на 2011г.

документа
5.

Kатедра

„Социология“

6.

Дипломен ръководител

гл.ас. д-р Тихомир Митев

7.

Рецензент

на

дипломната доц. д-р Иван Чалъков

работа
8.

Изследователски проблем, към Съществуващ конфликт на
който се отнася документът

интерпретациите за влиянието на
базовите станции върху здаравето на
хората.

9.

Обем на документа

10.

Приложения

120 стр.
1- Интервюта;
2- Въпросник;
3- Таблици от проведено
количествено изследване;
4- Снимков материал

11.

Връзка с друг документ (т. е. с 0019,0076

друга дипломна работа)
12.

Анотация

Целта на дипломаната работа е да се
опише възникнал спор между
мобилните оператори и Община
Пловдив, относно влиянието на
базовите станции на мобилните
комуникационни системи.
Изводът, до който се достига е, че в
гр. Пловдив липсва ясно изразено
гражданско общество, което да
постави конфликта и да търси
възможни решения. Жителите на
града, които живеят в жилищни
сгради, на чиито покриви са
поставени въпросните станции не са
достатъчно информирани за
възникналия конфликт около
станците. Гражданите, които се
изказват по въпроса са водени
повече от своите чувства и догатки,
отколкоот от познания в областта.
Конфликтът тръгва от подадени
граждански жалби, след което
Общината решава да предпроеме
конкретни действия. Ако не се е
била намесила едва ли някой би
обърнал нужното внимание на
проблема.
Липсата на информация до някаква
степен се дължи на това, че
мобилните оператори не предоставят
достатъчна информация, при
поставянето на тези съоръжения.

13.

Ключови думи

конфликт; мобилни оператори;
жалби; граждаско общество;
Община Пловдив; базовите станции
на мобилните комуникационни
системи.

14.

Автор на метаданните

Мария Георгиева Маринова,
Социология и науки за човека

15.

Дата

на

създаване

на 04. 09. 2014г.

дигиталния обект
16.

Дата на последна модификация
на данните

