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Градски изследвания 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ХИГИЕНА И ГРАД  

Преподавател: Гл. ас. д-р Момчил Емилов Христов  
Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 30 

Курсов учебен проект 30 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 30 

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) 
25% 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 25% 

3.  Участие в учебен изследователски проект 25% 

4.  Изпит 25% 

Крайната оценка се формира на база участие в дискусии на семинарни занятия и реферат на текст от 

задължителната библиография 

 

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ 

 Активно участие във всички дискусии на семинарни занятия, в което 

студентът работи с понятия и проблеми от задължителната и 

допълнителната библиография.  

 Реферат на текст от задължителната библиография, който показва ясно и в 

детайли авторовата теза и логиката аргументация; формулира 

изследователски хипотези относно различни случаи, свързани с 
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реферираната проблематика. 

За оценка „Много 

добър“ 

 Активно участие във всички дискусии на семинарни занятия. 

 Реферат на текст от задължителната библиография, който показва ясно и в 

детайли авторовата теза и логиката аргументация. 

За оценка „Добър“ 

 Участие в дискусии на семинарни занятия. 

 Реферат на текст от задължителната библиография, който добре отчленява 

авторовата теза и логиката аргументация. 

За оценка „Среден“ 
 Реферат на текст от задължителната библиография, който не изкривява 

авторовата теза. 

  

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът въвежда студентите в един алтернативен разказ за модернизацията на градското пространство, 

който поставя акцент не толкова върху проектите за индустриализация или миграционните потоци 

(неизменни спътници на формирането на модерното градско пространство), колкото върху локалните 

държавни и общински властови реакции към подобни процеси. Входът към подобна перспектива е 

зараждането на социалната хигиена, схваната като политическа технология за организиране на 

материалното и социалното пространство на града, за обхващане, моделиране и контрол върху 

потоците и отношенията, изграждащи социалността. Втората цел на курса е запознаване с техники на 

анализ на проекти за контрол над градското население, обръщайки се към творчеството на Мишел 

Фуко. 

 

Предварителни изисквания: 

Умения за четене на английски, френски или немски език. 

 

Очаквани резултати: 

 Да формира теоретични предпоставки и изследователски умения за анализ на градските 

политики от гледна точка на упражняването и критиката на властта; 

 Да предостави знание за исторически казуси на формирането на градското пространство и 

гражданското тяло; 

 Да създаде умения за критична работа с архиви. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хорариу

м 

1 Властови отношения, политически технологии и политическа рационалност 

(въведение). 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

2 Към история на градските пространства: пространство и власт, властта на 

пространството. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

3 Планиране на градското пространство: заличаване на социални разлики, 

генериране на социални разлики. Властови стратегии и тактики на съпротива. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

4. Градското планиране и жилищната политика: рационализирането на съвместния 

живот. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

5. Дисциплинарни технологии и град. Градският жител като гражданин: техники на 

тялото. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

6. Биополитика, механизми на сигурност и град. 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

7. Демографските, здравните и жилищните статистики и трансформирането на 

градските маси в градско население. Градският жител като гражданин, градските 

жители като население. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

8. Социална хигиена и социална медицина. 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

9. Градските епидемии и историята на биополитиката: чумата, туберкулозата и 

СПИН-ът. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

10. Хигиенизиране на градския хабитат. 2 ч. л. + 



 3 

2 ч. упр. 

11. Домът: хигиенизиране на частното пространство на гражданина. Раждането на 

интериора и функционализирането на домашното пространство. Банята и 

библиотеката. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

12. Хигиенизиране на градското публично пространство. Контролът над потоците и 

движенията. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

13. Метрополисът и градът: деетатизиране на биополитиката и фрагментиране на 

публичността. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

14. Съвременният град: биополитика и управление на риска. Индивидуализирането 

на социалността. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

15. Представяне на резултатите от учебния проект. 2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

 

Конспект за изпит 
Изпитът представлява публична защита на анализ на резултатите от учебния курсов проект. 
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