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Градски изследвания 

 

Дисциплина:  

 

АНТРОПОЛОГИЯ НА ГРАДА 

Преподавател: Проф. д.с.н. Ивайло Стефанов Дичев 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

 Курсов учебен проект 45 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 45 

Обща извънаудиторна заетост 90 

ОБЩА ЗАЕТОСТ 150 

Кредити аудиторна заетост 2 

Кредити извънаудиторна заетост 3 

ОБЩО ЕКСТ 5 

 

№ Формиране на оценката по дисциплината % от оценката 

1.  
Workshops {информационно търсене и колективно обсъждане на 

доклади и реферати) 
10% 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10% 

3.  Курсова работа 80% 

Критерии на оценяване 

За избираемите дисциплини до изпит се допускат студентите, които имат най-малкото 50% 

присъствия. 

И 3 0 0 
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За оценка „Отличен“ 

Курсова работа по уточнена с преподавателя задача. Отлично познаване на 

теорията, сериозно отношение към теренната работа, оригинални изводи, 

множество събрани материали. 

Участие в лекциите и онлайн дискусиите, които показват системна работа и 

интерес към курса.  

Наместо изпит, студентът се явява на защита на курсовата работа, при което 

доказва авторството си и поставя изводите си в отношение на теорията. 

За оценка „Много 

добър“ 

Курсова работа въз основа на сериозен терен, оригинални изводи. 

Подготвено участие в дискусиите по време на лекциите и онлайн. 

Представянето на изпита показва теоретични знания и боравене с примери от 

различни култури. 

За оценка „Добър“ 

Задоволителна курсова работа. 

Участие в лекциите и онлайн дискусиите. 

На изпита студентът показва познание на основните понятия в дисциплината 

и разбиране на поставения въпрос. 

За оценка „Среден“ 

Задоволителна курсова работа по дадената тема. 

Или: 

На изпита студентът показва в най-общи линии разбиране на въпроса, 

познаване на някои понятия и школи.  

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът ще бъде обновяван ежегодно, като всеки път ще се работи върху различен аспект на градското 

пространство. Първите модули ще имат за подзаглавия: 

- Градът като сцена 

- Виртуални градове и места 

- Комунистическата урбанизация 

- Места, пространства, идентичности 

 

Предварителни изисквания: 

Желателно е студентите да разбират английски, защото може да бъдат прожектирани филми без 

превод. 

 

Очаквани резултати: 

Студентите овладяват различни подходи за критичен анализ на градското пространство, както и 

антропологически методи за изследването му. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хорариум 

1 Методи на градската антропология 2 часа 

2 Градът като “родина на чужденеца” (Монтескьо). Какво означава “гражданин” 

и “гражданство” за различните култури?  

4 часа 

3 Конструирането на социалното пространство. Политически, икономически, 

културни, транспортни, информационни процеси 

4 часа 

4. Историческа перспектива. Интегриращи градове и градове на етническа 

чистота, градове-пазари, градове-храмове, привилегировани градове, градове-

крепости и т.н. 

4 часа 

5. Как да мислим социалните разлики чрез пространството? Интериор и културно-

социална стратификация 

4 часа 

6. Пластично конструиране на градското пространство: архитектура, скулптура, 

пропаганда, реклама 

4 часа 

7. Места на паметта. Градът като палимпсест 4 часа 

8. Градски ритуали на съжителството. Празници, културна политика, “измисляне 

на традиция” (Хобсбаум) 

10 часа/упр 

9. Градски фолклор, митове за произход, емблематика 10 часа/упр 
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10. Субективен образ на градското пространство, разстояния, пътища, граници, 

ментални карти 

10 часа/упр 

11. Градът като сцена на социални движения и протести  4 часа 

 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос 

1 Каква е спецификата на българския град? 

2 Изследователски подходи към градското пространство 

3 Визуалните методи в изследването на гада 

4. Образи на града в медиите, изкуството, културните практики. 
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