
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. 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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