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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. 

 

 

1. Културна антропология. Новата празничност в България 

 

Празникът заема централно място в живота на всяка общност, припомнят ценностите, 

заздравяват връзките между членовете й. Докато празничният хронотоп в традиционните 

общества е относително стабилен и ясно определен, в съвременното общество неговите 

граници са силно размити, сакралният елемент рядко е водещ, цари непрекъснато 

обновление и промяна под влияние както на глобализираната медийната среда, така и на 

частни интереси, които  измислят се все нови местни празници, музикални фестове, 

исторически възстановки, неопагански ритуали, възпоменания и т.н. Очаква се да бъдат 

анализирани нови явления, които поставят парадоксалната тема за измисляне на 

традиции. 

 

Насоки: 

- Ролята на празника за удържане на общностите, за популяризирането на мястото, за 

привличане на туристи, нови и стари празници. Факторът глобализация. 

- Набележете обекта на изследване, опишете го, кажете защо е интересен 

- Предложете подход, задачи на изследването, хипотези  
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2. 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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3. Културна антропология. Популярна култура, медии, политика 

 

Популярната култура е все по-важен фактор в съвременния социален и политически 

живот. Дали това е хубаво или лошо – дебатът между поп-песимисти и поп-оптимисти не 

стихва поне от появата на телевизията. Така или иначе политическото все повече се прави 

в полето на популярната култура, ТВ звезди стават политици, послания се отправят през 

ФБ, риалити формати ,а не библиотеки легитимират социалните разлики. Дигиталният 

обрат от края на 90те съвсем преобърна йерархиите, сливайки в едно ролите на 

консуматор и производител, актьор и зрител. Все по-бързо, по-повърхностно, по-забавно 

трябва да е съобщението, за да задържи вниманието ни. Резултатът е фрагментация, 

флуидност, обезсмисляне на всяка целенасочена политика. „Културни войни“, водени най-

ожесточено на сцената на популярните медии, все повече изместват борбата за интереси; 

наместо с рационални аргументи – емоции, наместо вярност на идеята – сензации, 

наместо политици - звезди. 

 

Насоки: 

- Популярната култура днес: пазар, фрагментарност, таргетиране, приватизация на 

публичното пространство 



- Изберете един обозрим обект за антропологическо изследване, съберете 

предварителни данни за него, мотивирайте значимостта му 

- Набележете хипотези, методи, очаквани резултати. 
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