
КАТЕДРА “ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА КУЛТУРАТА” 

 

ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАН 

ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ В ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 

 

АКТУАЛИЗАЦИИ НА МИНАЛОТО В НАСТОЯЩЕТО: КУЛТУРНА ПАМЕТ, 

КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО 

 

 

I. Документи за специализирания докторантски изпит 

 

1. CV 

 Образование – магистърска или еквивалентна степен в областта на 

хуманитарните и социалните науки 

 Професионален опит (ако има) 

 Изследователски интереси и публикации (ако има) 

2. Мотивационно писмо до 3 страници 

 

II. Тематична област  

През последните десетилетия европейските общества преживяват истински “бум” 

на паметта, започнал с международните чествания през 80-те години и 

продължил в посткомунистическите, поставторитарни, постапартейд и 

постконфликтни ситуации през 90-те и по-късно. Умножаването на съвременните 

медии, вкл. дигиталните, осигурява глобална видимост на тези процеси. Въпреки 

това трансдисциплинарната област на изследванията на паметта (memory studies) 

е в хроничен начален стадий на развитие, без център и парадигма. По подобен 

начин културното наследство се радва на институционално внимание на различни 

нива, от местно до международно, но страда от дефицит на теоретизации.  

Докторантурата цели да улови динамиката на промените в сферата на паметта 

и/или наследството в български контекст, да изследва и оцени в сравнителен 

аспект съществуващите политики. Възможни (но не единствени) посоки за 

конкретизация на дисертационните проекти са: 

 Културни форми и практики на отнасяне към миналото. Медиация, 

ремедиация, трансмедиация на културната памет. Ефекти на дигиталния 

обрат и медиатизацията. 

 Култури на памет и политики на памет. Нови субекти в областта на 

паметта и наследството. Мнемонични общности и мнемоничен активизъм. 

 Места и режими на памет (текстове, пространства, обекти и пр.) и техните 

трансформации. Темата за миналото в популярната култура. 

 Транснационализация и “глокализация” на паметта. Региони на памет. 

Ролята на дигиталния обрат. 

 Съвременни динамики на културното наследство: от “високо” към 

всекидневно, от национално към локално/регионално. Противоречиви 

(“дисонантни”) наследства. 

 Памет, наследство и градска среда. Артистични практики на ангажиране с 

трудно/травматично минало в публичното пространство. 

 Нови наследства: преоткриване, преосмисляне, изобретяване, 

експлоатация. Политики на участие и овластяване. 

 Наследството между местната идентичност и туристическата индустрия.  

 



III. Изисквания към проектите и процедура 

Изследователският проект за специализирания докторантски изпит следва да 1) 

демонстрира ориентация в тематичната област, нейните основни проблемни 

кръгове и авторитети; 2) предложи свой собствен фокус/хипотеза/предмет и 

аргументира неговата актуалност; 3) очертае корпус от емпирични данни или 

обект(и) за теренно изследване и методология. 

Изследователският проект се разработва писмено в първата част на изпита като 

включва преглед на изследванията по въпроса, обосновка, работни хипотези или 

изследователски въпроси, предложения за емпирична база и методология. 

Приветстват се сравнителни и транснационални подходи, ако са уместни.  

До втората част на изпита се допускат кандидати, чиято оценка на писмения 

проект е не по-ниска от много добър 4,50. Тя представлява обсъждане с 

комисията на идеите, разработени в писмения проект.  
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