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СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

 

Факултет: Философски 

Специалност: (код и наименование) 

Ф Ф С 3 9 0 1 1 3 

Градски изследвания 

 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ОБЩНОСТИ В ГРАДА  

Преподавател: Проф.д.с.н. Майя Димитрова Грекова 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Доклад/Презентация 10 

Курсов учебен проект 50 

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.  Подготовка на микроизследване 20% 

2.  Провеждане на микроизследване  30% 

3.  
Изпит - публично представяне и защита на анализа на резултатите от 

изследването 
50% 

 

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ 

Добър избор на проблем/предмет, добре аргументирана методология и 

инструментариум на изследването; добра реализация на изследването; 

аналитично и аргументирано представяне на резултатите от изследването – 

И 3 0 4 



 2 

като текст и като презентация. 

За оценка „Много 

добър“ 

Добър избор на проблем/предмет, добре аргументирана методология и 

инструментариум на изследването; слабости при провеждането на 

изследването; аналитично и аргументирано представяне на (ограничени) 

резултати от изследването – като текст и/или като презентация. 

За оценка „Добър“ 

Добър избор на проблем/предмет, добре аргументирана методология и 

инструментариум на изследването; слабости при провеждането на 

изследването; недостатъчно аналитично и с проблеми откъм аргументацията 

представяне на (ограничени) резултати от изследването – като текст и/или 

като презентация. 

За оценка „Среден“ 

Добър избор на проблем/предмет, добре аргументирана методология и 

инструментариум на изследването; сериозни слабости при провеждането на 

изследването; недостатъчно аналитично и с проблеми откъм аргументацията 

представяне на (ограничени) резултати от изследването – като текст и като 

презентация. 

  

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът има като основна цел формирането на теоретична оптика за вглеждане в преживяванията на 

близост и чуждост от обитателя на съвременния голям град в различни места на града и на умения за 

тяхното изследване. Близостта като ключов определител на общността, пространство на сигурност; 

чуждостта като важен стабилизатор на „съществуваща” общност, поле на несигурност.  

Ключови въпроси: Как се преживява близост-сигурност/чуждост-несигурност в големия град? Как 

преживяването конституира общностни образувания? Какви са техните специфики и спецификите на 

техните места в пространството на големия град?  

От така формулираната основна цел на курса произтича възможността всяка година да се променят 

основните обекти на изследователски интерес, съобразно осъществен съвместно със студентите избор. 

Фокусът на курса е провеждането на самостоятелни микроизследвания на избрани общностни 

образувания: малцинствени - роми, хомосексуални, хора с увреждания; „групи по интереси”; съседски 

„общности” - блокът, затворени квартали; и т.н. и/или на местата на тяхното „съществуване” в града.  

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

- Овладяно знание относно създаването на общностни образувания в градското пространство. 

- Умения за провеждане на дълбочинни или полустандартизирани интервюта. 

- Умения за картографиране на градско пространство, съобразно разпространението на даден признак. 

- Умения за интерпретация на данни от дълбочинни или полустандартизирани интервюта. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: лекции  Хора-

риум 

1 Теоретични подходи към общността и изследвания на градски общности.  6 часа 

2 Макро- и микро- общностни образувания като локализирани в града. 4 часа 

3 Специфика на преживяването на близост-сигурност/чуждост-несигурност в 

пространството на големия град. 

4 часа 

4 Подходи, изследвания и анализи, посветени на конкретни проблеми на 

преживяването на другите в градско пространство. 

10 часа 

5 Конструиране на градски общности в пространството на София. 6 часа 

 Общо:  30 часа 

 Семинарни занятия  
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1 Обсъждане на изследвания на общности в града. 10 часа 

2 Формулиране на изследователски проблеми и подготовка на 

микроизследванията. 

10 часа 

3 Обсъждане на възникващите проблеми при провеждането на 

микроизследванията. 

10 часа 

Общо:  30 часа 

 

Конспект за изпит 

Няма конспект. За изпит. Изпитът представлява представяне на резултати от проведените 

микроизследвания 

 

Библиография 
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Бауман, З. Общността. Търсене на безопасност в несигурния свят. С., 2003. 

Бъргър, П., Т. Лукман. Социалното конструиране на реалността (Изследване по Социология на 

знанието). С.,1996. 

Грекова, М. Малцинство: социално конструиране и преживяване. С., 2001. 

Грекова, М., В. Димитрова, Д. Кюранов, Н. Германова, Я. Маркова) Ромите в София: от изолация към 

интеграция? София: „Изток-Запад”, 2008. 

Низбет, Р. Стремежът към общност. С., 1992. 

Cossée, Claire, E. Lada, I. Rigoni. Faire figure d’étranger (Regards croisés sur la production de l’altérité). 

Paris, Armand Colin, 2004. 

Les métropoles au défi de la diversité culturelle. Sous la direction de Bernard Jouve et Alain-G. Gagnon. 

Préface de Michel Wieviorka. Grenoble, Presses universitaire de Grenoble, Collection Symposium, 

2006. 

Nicollet, A. Femmes d’Afrique noire en France (La vie partagée). Paris, C.I.E.M.I., L’Harmattan, 1992. 

Thévenot, L. L’action au pluriel (Sociologie des régimes d’engagement). Paris, Editions la découverte, 2006. 

Simon, Patrick. “The Mosaic Pattern: Cohabitation between Ethnic Groups in Belleville, Paris”. In: Minorities 

in European Cities (The Dynamics of Social Integration and Social Exclusion at the Neighbourhood 

Level. (Ed. Sophie Body-Gendrot, Marko Martiniello.) Macmillan Press LTD, 2000. 

Ville et hospitalité/Les municipalités et leurs ‘étrangers’. Sous la direction de Anne Gotman. Paris, MSH, 

2004. 

 

Допълнителна: 

Допълнителната литература е в зависимост от изследователския проблем, избран от студентите. 

 

 

 

Февруари 2016 г.                                         Съставил: проф. д.с.н. Майя Грекова 

 


