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Градски изследвания 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ГРАД И КОНСУМАЦИЯ  

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

Асистент: Ас. Мила Петрова Минева 
Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Подготовка на презентация 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) 
10% 

2.  Изследователски проект 20% 

3.  Курсова работа (разработена на база на изследователския проект) 50% 

4.  

Изпит (публична защита на курсовата работа) 

За избираемите дисциплини до изпит се допускат студентите, които имат 

най-малкото 50% присъствия.  

20% 

 

Критерии на оценяване 

И 3 0 5 
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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: 

Целта на курса е да предложи консумативната култура като призма, през която да се анализира и 

изследва градското пространство. Именно затова лекциите ще започнат с кратко въведение по 

консумативна култура, което ще зададе основанията на подобен подход в полето на градските 

изследвания. След това ще премине към представяне и анализ на начините, по които консумативните 

практики оформят и променят градското пространство. И накрая ще покаже превръщането на града 

както като пространство, така и като практики в обект на консумация. 

Целта на предложеният курс е не да въведе теоретично студентите, а да ги въвлече в „мини” 

изследователски практики. Именно затова акцент се слага върху курсовите работи на студентите, 

които трябва да бъдат изследвания по избран от студентите проблем, а семинарите са предвидени като 

практически семинари, всеки от които задава специфични, малки изследователски задачи. Така те от 

една страна показват как теоретично въведената в лекцията проблематика задава изследователски 

проблеми, а от друга страна подготвя студентите за собствените им изследвания.  

 

Предварителни изисквания: 

Владеене на английски език на ниво, позволяващо четене и разбиране на английски текстове 

 

Очаквани резултати: 

1. Овладяване на теоретични подходи в изследването на консумативната култура; 

2. Способност за критично проблематизиране на градските политики; 

3. Овладяване на практически изследователски умения. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-

риум 

1 Модерност-консумация-град. Целта е от една страна да бъдат въведени теориите 

за консумативната култура, а от друга – да се покаже връзката между 

модернизацията, модерните градски форми и консумацията 

 Основни текстове: Slater, D. 1997. Consumer culture and modernity in: Consumer 

Culture and Modernity, p. 8-33; Бенямин, В. Париж – столицата на ХІХ век в: 

Озарения. 

4 ч. л. + 

2 ч. упр. 

2. Конструирането на обществото през призмата на консумацията. Лекцията има 

за цел да въведе перспективата на консумативната култура като специфична 

оптика за изследване и интерпретация на модерните форми на всекидневен живот 

4 ч. л. + 

4 ч. упр. 
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 Основни текстове: Belk, R. 1995. The rise of consumer society in: Collecting in a 

Consumer Society, р 1-21.; Featherstone, M. 1991. Theories of consumer culture in: 

Consumer Culture and Postmodernism, p. 13-27 

3. Консумацията като изследователско поле. Лекцията представя класически 

теории и парадигми в изследването на консумативното общество и култура. 

Основен акцент се поставя върху консумацията като модерна форма по 

конструиране на смисъл, идентичност и съответно неравенства в публичното 

пространство 

 Основни текстове семинар: Как се конструира консумацията като 

изследователски проблем. Основен текст - Miller, D. 1987. The study of 

consumption in: Material Culture and Mass Consumption, p. 133 – 157; Campbell, C. 

1995. The sociology of consumption in: Miller, D (ed.) Acknowledging Consumption, 

p. 96-127= 

4 ч. л. + 

4 ч. упр. 

4. Консумация и град. Промяната на градското пространство не през погледа на 

индустриалната, а през призмата на консумативната революция. Градски 

пространства и потребление. Града като място на консумация. Градски 

трансформации и оформяне на пространства на свободното време. Консумацията 

като производство на смисъл. 

 Основни текстове: Серто, М. Общо въведение и Ходения в града в: 

Изобретяване на всекидневието  

4 ч. л. + 

2 ч. упр. 

5. Фигури на модерния градски живот. Фланьор и овладяване на градското 

пространство през консумация. 

семинар: Фланьорът – или как четем Бенямин в късната модерност.  

 Основни текстове - Gluck, M.2003. The Flâneur and the Aesthetic Appropriation of 

Urban Culture in Mid-19th-century Paris in: Theory, Culture & Society, Vol. 20(5): 

pp. 53–80 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

6. Консумация и гражданство. Производството на консуматори като производство 

на граждани. Консумация и политическо 

 Основни текстове: Covert, T. 2003. Consumption and citizenship in: Journal of 

Consumer Culture, vol. 3; Douglas, M. 1997. In defense of shopping in: The 

shopping experience, p. 15-30  

 практически семинар: права на потребители, анализ на потребителски протести 

4 ч. л. + 

4 ч. упр. 

7. Градското пространство – удобно за консумация. Туризмът и репрезентациите 

на градското пространство като консумативен обект 

 Основни текстове: Urry, J. (1990) The Tourist Gaze: Leisure and Travel in 

Contemporary Societies 

 практически семинар: Как туристическите практики променят репрезентациите 

на градското пространство. Град и пощенска картичка.  

2 ч. л. + 

4 ч. упр. 

8. Градът като витрина. Как туристическите практики променят градското 

пространство  

 основни текстове: Dicks, B. 2003. Cities on display in: Culture on Display, 67- 93 

 практически семинар: градски политики на планиране и туристически практики  

2 ч. л. + 

4 ч. упр. 

9. Практически семинар. Представяне и обсъждане на изследователските проекти, 

на базата на които студентите разработват курсовите си работи 

4 ч. упр. 

10. Градското пространство – сцена на консумация. Целта на лекцията е да направи 

обобщение на курса, за да покаже конструирането на градското пространство като 

сцена на консумативни практики 

4 ч. л.  

 

Конспект за изпит 

Курсът завършва с публична защита на курсова работа, разработена от студента по избрана от него 

тема. 
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