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Градски изследвания 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

КАЧЕСТВЕНИ МЕТОДИ ЗА ГРАДСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ 

Преподавател: Доц. д.с.н. Милена Якимова Якимова 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 15 

Курсов учебен проект 45 

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.  Учебен курсов проект 50% 

3.  Изпит: представяне на резултати от курсов проект 25% 

 

Студентите провеждат самостоятелно изследване, свързано с темата на магистърската им теза и/или 

специално консултирано според личните им изследователски приоритети. 

В хода на курса постъпателно представят резултатите от изследователския си проект. 

Изпит: публично представяне на дизайна, хода, резултатите от изследователския проект. 

 

Изпитът е положен успешно, ако студентът получи успех минимум среден 3 на изпита. 

 

Критерии на оценяване 

Оценка „Отличен“ се получава за: релевантност на изследователския проблем спрямо 
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проблематиките на градските изследвания, самостоятелност в темата и текста 

на изследователския проект, пълно описание на хода на изследването, 

използване на различни методи за генериране на качествени данни, 

изработена кодова матрица, конструирани хипотези, обобщение по кодове, 

анализ и съпоставяне на класове и типологии, триангулация (засичане на 

изводите с данни от други източници), търсене на форми на валидизация на 

изводите. 

Оценка „Много 

добър“ 

се получава за: релевантност на изследователския проблем спрямо 

проблематиките на градските изследвания, самостоятелност в темата и текста 

на изследователския проект, пълно описание на хода на изследването, 

използване на различни методи за генериране на качествени данни, 

изработена кодова матрица, конструирани хипотези, обобщение по кодове, 

анализ и съпоставяне на класове и типологии. 

Оценка „Добър“ 

се получава за: релевантност на изследователския проблем спрямо 

проблематиките на градските изследвания, самостоятелност в темата и текста 

на изследователския проект, пълно описание на хода на изследването, 

изработена кодова матрица, конструирани хипотези, опит за обобщение по 

кодове. 

Оценка „Среден“ 

се получава за: самостоятелност в темата и текста на изследователския 

проект, релевантност на изследователския проблем спрямо проблематиките 

на градските изследвания, описание на хода на изследването. 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът представлява въведение в основните качествени изследователски методи в социалните науки и 

с приложението им за градски изследвания. 

Целта му е да формира базисно знание за тях и умение да се следва ясна аналитична стратегия, да 

изгради кохерентна картина на изследователския процес, започвайки с генерирането на 

изследователски проблем и завършвайки с оценка на валидността и с представянето на основни 

аналитични резултати. 

Освен запознаването с основни техники за набиране, регистриране и интерпретация на данни 

(наблюдение, интервю, техники за анализ на визуални и текстови данни) курсът въвежда в анализа на 

архитектурната среда, в социологията на професиите, изобщо в анализа на града като хабитат, 

културни практики и социални неравенства. 

В хода на курса студентите провеждат учебно изследване по предварително съгласувана тема. Това е 

и курсовият им проект. Обобщаването и публичната презентация на резултатите от учебния 

изследователски проект представляват финалния изпит. 

 

Предварителни изисквания: 

Умения за четене на френски, немски или английски. 

 

Очаквани резултати: 

Студентите да знаят: 

 Разновидностите, методологическите предпоставки и ограниченията на качествените методи 

в социалните науки; 

 Рефлексивни стратегии на работа с качествени методи; 

 Специфики на методите в областта на градските изследвания. 

Да могат: 

 Да формулират изследователски проблем за градски изследвания; 

 Да напишат изследователски проект; 

 Да следват ясна аналитична стратегия; 

 Да набират на данни за градски изследвания посредством наблюдение, интервюиране, работа с 

текстове от архивни източници, визуални данни и групови дискусии; 

 Да четат грамотно и критично качествени данни. 
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Учебно съдържание 

№ Тема: Хора-

риум 

1 Разновидности и ограничения на качествените методи в социалните изследвания. 

Социология и антропология на града. Градски хабитат и градска култура: как да 

ги изучаваме. Въведение 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

2 Елементи на изследователския процес: Теория, хипотези, операционализация, 

селектиране, набиране на данни, структуриране на данни, оценка на резултатите. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

3. Занаятът да се пише изследователски проект. Подбиране на случаи. Целева и 

теоретична извадка. Планиране, организация и финансиране на изследователския 

процес. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

4. Академично и приложно изследване – разлики в подхода, целите, организацията 

и набирането на средства. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

5. Въвеждане на основните типове методи за набиране на данни (наблюдение, 

интервю, анализ на текстове от архивни източници, фокус-групи, анализ на 

визуални данни). 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

6. Наблюдение. Теренната работа в етнографската традиция. Има ли „етнография 

на града”? Понятия за “включено наблюдение”, “терен”, “участник / 

наблюдател”. Наблюдател и участник в градски контексти. Организация на 

наблюдение. (Студентите получават първата си домашна задача.) 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

7. Как да подходим към терена: върху примера на улицата. Социалните роли на 

изследователя. Анонимни и интимни градски пространства. Записки, визуални 

материали, аудио-записи.  

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

8. Физическата среда на града, социалната и културна кодификация на телесните 

практики. Молът, улицата, паркът, кафенето: структуриране на данни от 

наблюдение. Оценка на резултатите. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

9. От архитектурната и урбанистична среда към социалните неравенства и 

културните практики. Подходи към градското гето. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

10. Интервю. Интервюирането като разговор с цел. Видове интервю - съставяне и 

провеждане. Интервюирането като социална ситуация.  Етически проблеми. 

(Студентите получават втората си домашна задача.) 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

11. Фокусирано и наративно интервю. Сценарий за интервю. Изграждане на доверие. 

Как да проведем и да запишем едно интервю. Транскрибиране на записи от 

интервю и конвенции за транскрибиране. Кодиране и процедури за кодиране. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

12. Multiset етнография. Подходи към професиите на града. Градът през погледа на 

шофьора на такси.  

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

13. Градът: потребителски практики и културни идентичности. Техники за 

изследването на връзката им. Фокус групи. Генериране на консенсус или 

изявяване на различия. Хомогенни или хетерогенни групи. Типове фокус-

групови дискусии. Предимства и недостатъци на колективното интервюиране. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

14. Текстове от архивни източници. Понятие за архив. Архивът и неговата 

“биография”. Типове архивни източници за градски изследвания. 

Градоустройственият план и общинският съвет. Градоустройственият план като 

властова схема. Разбиване на фрагменти и кодиране. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

15. Анализ визуални данни. Градът като визуална среда. Архитектурата: между 

категориите на вкуса и категориите на властта. Политика и естетика. Визуалните 

данни в градските изследвания. Фасади, билбордове, графити. Упражняване на 

техники за анализ на визуални данни. 

2 ч. л. + 

2 ч. упр. 

 

Конспект за изпит 

Изпитът е публично представяне и обсъждане на резултатите от учебния изследователски проект. 
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