
ИНФОПАКЕТ 

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА ДОКУМЕНТАЛИСТИКА, АРХИВИСТИКА, 

ПАЛЕОГРАФИКА, ИСТОРИОГРАФИЯ И ИЗТОЧНИКОЗНАНИЕ 

 Документалистика, архивистика, палеографика, историография и 

източникознание (Архивистика и документалистика) 

 Документалистика, архивистика, палеографика, историография и 

източникознание (Историография) 

 

Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика, историография и 

източникознание (Архивистика и документалистика) 

 
Професионално направление:  2.2. История и археология 

 

Научна специалност: История 

 
Факултет: Правно-исторически факултет 

 

Катедра: История 
 

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. Методика на подготовката и писане на дисертация в историческите науки 

-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 

 
Докторска програма: Документалистика, архивистика, палеографика, историография и 

източникознание (Историография) 

 
Професионално направление:  2.2. История и археология 

 
Научна специалност: История 

 

Факултет: Правно-исторически факултет 
 

Катедра: История 

 

Кратка анотация: 
Тaзи програма е насочена към докторанти по историография и ги запознава с най-новите 

тенденции в развитието на историографията, новите европейски и световни школи и направления 

от последните около две столетия. Програмата не представлява „философия на историята”, а 
„история на историографията”. С нея се цели докторантите да добият познания за смисъла на 

самото понятие „историография”; за развитието на историята като изследователска дисциплина, за 

нейния обект, методи на изследване, изворова база, изследователски подходи, промяната в 
разбиранията за историческия извор, техники на историческо описание и т.н. Ще бъдат поставени 

и проблеми като - какво историците правят и как те мислят; какво включва историческото 

„познание”; как политическия и интелектуален контекст влияе на историческото изследване и 

описание; представите за понятия като познание, разбиране, въображение, обяснение, анализ, 
наратив; разбирането за това как историята като дисциплина моделира себе си. Заедно с това 

подготовката в докторската степен задълбочава познанията за школи, кръгове, автори и 

изследвания, които са представителни за важните тенденции от развитието на историята като 
научна дисциплина през модерната и съвременната епоха. В него ще заемат място проблеми като 

професионализацията на историографията и концентрирането й в университетите; възгледите за 

методологията на изследването и възможността за „обективно познание”; за връзката между 
изследващия историк и отминалата реалност; основни промени в мисленето и в практикуването на 

историците; промените във формите на историческо изследване и историческо описание;  



спецификите на историческия наратив и историческия дискурс; промяната в концепциите за 

историческото време и т.н.  
Втората част на подготовката на докторанта се концентрира изключително върху 

развитието на историографията през последните две-три десетилетия, на дебатите в нея като 

резултат от влиянието на постмодернизма. Ще се проследи как традиционните форми на 
историческо изследване са били постепенно заменени от по-нови форми чрез заемки от други 

социални дисциплини или науки. Заедно с това ще се разкрие как самите идеи за „история” и 

„историография” претърпяват с течение на времето решителна и дълбока промяна. Ще бъдат 

разисквани и въпроси като позицията на историка; естеството на социалната конструкция на 
реалността; характера на историческото обяснение; интерпретацията; историческото въображение; 

взаиомоотношенията между формата и съдържанието на историческото произведение; 

релативизма на историческото познание. Особено внимание ще се обърне на влиянието на 
постструктуралистката мисъл върху различните браншове на историческата дисциплина.  

 

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) История на историографията                                                                                                                                                                                                                                                               

- изпит 

- доц. д-р Стефан Дечев 

2) Методика на подготовката и писане на дисертация в историческите науки 
-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.  

-изпит 

B) ФАКУЛТАТИВНИ ДИСЦИПЛИНИ: 

Докторант по научната специалност Документалистика, архивистика, палеографика, 
историография и източникознание (Историография) 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 

 

 
 


