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Докторска програма по Нова и най-нова обща история (Балканска история)
Професионално направление: 2.2. История и археология
Научна специалност: История
Факултет: Правно-исторически факултет
Катедра: История
Кратка анотация:
Програмите по Нова и Съвременна история на Балканите (1453 – 2008 г.), следвайки
изискванията на дисциплинарното поле, се разгръщат в два основни тематични и хронологически
регистъра: налагането на османското господство на полуострова и балканската политическа
еманципация (от османската империя и нейните религиозни и социални светове). Но свободата
при конструиране на проблемните ядра на тези програми (власт и всекидневие: индивид и
общество, класи и елити; модернизационни проекти и политически малцинства в
еманципиращите се национални държави) през различни теоретични перспективи (в случая, на
историческа рефлексивност и микроисторическата парадигма) стават условие за развиване на
една друга чувствителност у докторанта: за другите исторически свидетелства, документи и
архиви (в чиято оптика, освен другото, се оспорват кохерентните идентичностни фигури на
османското господство и балканската модерност – «изостаналост, «оскатена европеизация»,
«закъсняла модернизация», «пре-експонирана патриархалност», «противоречията на османското
наследство»).
Компетенции на завършилите програмата:
Наред с изграждането на задължителния аналитичен капацитет (при работа с емпирия и теория),
се търси и постигането на една друга икономия на науката: копнеж за знание и тревожност
заради автентичността (на опита) и (историческата) истина, за да се изгради научният хабитус
на докторантите: научно любопитство, изследователска смелост, историографска страст.
Учебен план:
А) ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДИСЦИПЛИНИ:
1) Нова балканска история, 1453 -1878 г;
- тещуща оценка и изпит
- доц. д-р Снежана Димитрова
2) Съвременна история на Балканите, 1878 – 2008 г.
- тещуща оценка и изпит
- доц. д-р Снежана Димитрова

3) Методика на подготовката и писане на дисертация в историческите науки
- тещуща оценка и изпит
- доц.д-р Костадин Паев.
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.
B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ:
Докторант по научната специалност Нова и най-нова обща история (Балканска история) може
да изучава факултативно всяка учебна дисциплина, включена в докторски програми на ЮЗУ
"Неофит Рилски", другите университети в страната и БАН в рамките на не по-малко от 30
учебни часа по учебен план.
Дипломиране:
-

Полагане на изпити според индивидуалния учебен план

-

Защита на докторска дисертация

