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Кратка анотация:
Задача на обучението на докторанти по Архивистика и документалистика е да се
усъвършенстват, допълнят и развият познанията за развитието на архивите от възникването им в
древността до съвременния етап. Важен елемент е творческото изследване на възникването и
развитието на българските архиви и изграждането на национална архивна система. Разширява се
и кръгът на обектите на изучаване, като сред документалните комплекси все по-широко място се
отделя на недостъпните доскоро масиви, каквито са документите на политически партии, на
специалните служби и др. Обучението обхваща класическа архивистика и историческа
информатика. Предвижда се допълнително изучаване на съвременните информационни и
компютърни технологии и прилагането им в документационните и архивните процеси и
дейности. Акцент в докторантското обучение по Архивистика и Документалистика е
изследването на архивите като институции на социалната памет.
Компетенции на завършилите програмата:
Обучението в образователната и научна степен доктор по докторска програма Архивистика и
документалистика осигурява:
- подготовка на висококвалифицирани научни и преподавателски кадри в областта на
Архивистика и документалистика за нуждите на университетите; научноизследователските
институти; държавните, частните, фирмени и корпоративни архиви; музеите и общините;
държавната администрация, както и средните училища;
провеждане на задълбочени научни изследвания от обучаваните и завършилите
докторската програма в областта на теорията и практиката на Архивистика и
документалистика.
Учебен план
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ДИСЦИПЛИНИ

1. Архивистика 1 и 2
част
- текуща оценка и изпит
- доц.д-р Марияна Пискова; гл.ас.д-р Нурие Муратова
2. Методология на историческите изследвания
-изпит
-доц.д-р Костадин Паев
3. Критически дискурсен анализ на текст
- изпит
– доц.д-р Петър Воденичаров
Б) ИЗБИРАЕМИ ДИСЦИПЛИНИ:
Избираемите учебни дисциплини се предлагат след формулиране на темата за научното
изследване. Включват се в Индивидуалния учебен план и се утвърждават от научното звено.
Докторантът избира 2 учебни дисциплини.
-изпит
B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ:
Докторант по научната специалност Архивистика и документалистика може да изучава
факултативно всяка учебна дисциплина, включена в докторски програми на ЮЗУ "Неофит
Рилски", другите университети в страната в рамките на не по-малко от 30 учебни часа по
учебен план.
Дипломиране:
-

Полагане на изпити

-

Защита на докторска дисертация

