
Докторантури по културна антропология, 

 

Кандидатстването става с проект, който разработва конкретен аспект на зададената 

тема.  

Оценява се:  

- добре формулиран изследователски проблем 

- познаването на съответното научно поле 

- оригиналната идея, значим проблем 

- адекватни методи и хипотези.  

Проектът няма да бъде окончателната докторантска работа - тя ще се обсъжда с 

научния ръководител в хода на първата година. Той има за цел да даде на комисията 

представа за изследователския потенциал, знанията, общата култура и мотивация на 

кандидата. 

План на проекта се представя писмено, след това се развива по-подробно пред 

комисията, която задава уточняващи въпроси. 

 

Културна антропология. Градът като култура 

 

Градът е не само сгради, за антрополога градът е специфичната култура на хората, 

които го обитават. Какво ги свързва? Как обживяват градските пространства, как ги 

правят свои? По какъв начин се преплита работата на паметта с всекидневната 

практическа дейност? Как създава градът, стълпотворение на различия, своя собствена 

идентичност? По какъв начин се мобилизират гражданите за защита на интересите си? 

Тази широка проблематика проектът на кандидата следва да центрира около 

антропологическия подход на изследване, да избере един аспект на градската култура 

– място, практика, паметник, празник… и да предложи проект за изследване. 

 

Насоки: 

- Методологически въпроси: как да подходим към антропологическото изследване 

на пространството?  

- Избор на обект, аргументиране защо е важен, хипотези, цели 

- Какво очакваме да научим от това изследване за съвременния град? 
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