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Градски изследвания 

УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ВЪВЕДЕНИЕ В ГРАДСКИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ  

 

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

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

 Доклад/Презентация 20 

Курсов учебен проект 40 

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.  Участие в тематични дискусии 20% 

2.  Реферат на текст за семинарно обсъждане 20% 

3.  Посещение на обекти 10% 

4.  Курсова работа 50% 

   

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ 

Активно участие в тематичните дискусии; реферат на текст, който 

демонстрира добра степен на разбиране на основните проблеми и 

тези; представяне на наблюдение на обекти; курсова работа върху 

избран обект от софийското градско пространство, в която 

аналитично са представени различни гледни точки и собствен 

визуален материал, при добра работа с източници и коректно 

позоваване на тях.   

За оценка „Много добър“ 

Неактивно участие в тематичните дискусии; реферат на текст, който 

демонстрира добра степен на разбиране на основните проблеми и 

тези; представяне на наблюдение на обекти; аналитична курсова 

работа върху избран обект от софийското градско пространство и 
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собствен визуален материал, при добра работа с източници и 

коректно позоваване на тях.   

За оценка „Добър“ 

Нередовно и неактивно участие в тематичните дискусии; схематичен 

реферат на текст; представяне на наблюдение на обекти; аналитична 

курсова работа върху избран обект от софийското градско 

пространство и собствен визуален материал, при добра работа с 

източници и коректно позоваване на тях.   

За оценка „Среден“ 

Нередовно и неактивно участие в тематичните дискусии; схематичен 

реферат на текст; представяне на наблюдение на обекти; курсова 

работа върху избран обект от софийското градско пространство и 

собствен визуален материал, при слабо познаване на източници и 

коректно позоваване на тях. 

  

Анотация на учебната дисциплина: 

Предмет на курса е градът като специфично социално пространство със своя вътрешна структура и 

организация, които явно или скрито определят значими аспекти от всекидневния живот на 

гражданите. Градът като сложна пространствено-социална конструкция предоставя възможност за 

неговото деконструиране до типично градски пространствено-социални форми и социално-

пространствени структури. Тези форми и структури са проникнати от исторически напластявания и са 

вплетени в специфични социални конфигурации. Ето защо е необходимо изследователският поглед да 

огледа всяка градска форма и структура от различни гледни точки:  

- като продукт на винаги конкретен процес на урбанизация; 

- като вписана в града-днес; 

- като обживявана от (различни) граждани; 

- като описвана от различни позиции.    

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

Обвързване на теоретично знание – класически и съвременни подходи към града и изследвания на 

различни градове – със социологическа практика: студентите ще напускат учебната зала, за да се 

вглеждат в града както от гледна точка на собственото преживяване и опит, така и от позицията на 

изследователи на различни места и аспекти на градското пространство, на начините на тяхното 

възприемане и т.н.  

Свързването на теоретично знание със собствена теренна работа ще подпомогне развиването на 

социологическа чувствителност към детайлите на градското пространство и към разнообразните 

начини на тяхното преживяване и вплитане в практики на обитаване и на обживяване-преобразуване 

на местата в града.  

 

Учебно съдържание  

№ Тема: лекции Хора-

риум 

1 Градът като изследователски предмет. Подходи и изследователски резултати  4 часа 

2 Улицата като типично градски феномен  2 часа 

3 Площадът – център на града, площадите – пресечна точка на градски маршрути 2 часа 

4 Градският транспорт – мобилност в градското пространство 4 часа  

5 Подземната инфраструктура на града 4 часа 

6 Жилището – моето място в града 2 часа 

7 Градските квартали 2 часа 

8 Паркът и кварталните градинки 2 часа 

9 Градът за неговия обитател – обживяване на града 2 часа 

10 Градът за чужденеца и за изследователя 2 часа 

11 Образи на града: карта и пътеводител 4 часа 
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 Общо  30 

часа 

 Тема: семинарни занятия  

1 Класически и съвременни подходи за изследване на града. 8 часа 

2 Пространствена организация на градското пространство. 6 часа 

3 Представяне на микроизследванията: „Моята улица”/ „Моят квартал”/ „Любимото 

ми място в София”/ „Картографиране на моето движение в град София”/  

6 часа 

4 Опознаване/ обживяване/ изследване на града: карти и пътеводители – посещение на 

обекти 

10 часа 

 Общо  30 

часа 

 

Конспект за изпит 

Няма конспект за изпит! 

Изпитът представлява представяне на самостоятелно проведеното микроизследване по предварително 

одобрена тема.  

Библиография  

Основна: 

Градът: социална реалност и представа. Антология. 2002. (Съст. М. Грекова) София: Изток-Запад. 

Грекова, Майя, Вероника Димитрова, Деян Кюранов, Невена Германова, Яна Маркова. 2008. Ромите в 

София: от изолация към интеграция? София: Изток-Запад. 

Дичев, Ивайло. 2005. Пространства на желанието, желания за пространство. Етюди по градска 

антропология. София: Изток-Запад. 

Критика и хуманизъм, 2005, бр. 20 (Образи на града). 

Паунова, Светлана. 2011. (Пре)създаване на столицата (Социокултурно изследване върху 

градоустройствените практики на София след Освобождението. София: Университетско 

издателство. 

Социологически проблеми, 2003, кн. 3-4 (Град – граници – гражданство); 2004, кн. 1-2.  

Допълнителна: 

Георгиев, Г. 1982. София и софиянци. София. 

Сердика – Средец – София. 1976-1997. Т. I-III. С., Музей за история на София. 

София през вековете. 1989-1996. T. I-III. София: БАН. 

София – 120 г. столица. София: Академично изд. “Проф. М.Дринов”. 

Столицата София: Градът и мозайка от снимки, картини и спомени, позабравени факти и 

припомнени имена. 1999. София: НКИА ООД. 

Bonnet, Michel, Patrice Aubertel. 2006. La ville aux limites de la mobilité.   

Chandoir, Ph. 2000. Discours et figures de l’espace public a travers les “arts de la rue”. Paris: l’Harmattan. 

Chombart de Lauwe, Paul-Henry. 1965. Des hommes et des villes. Paris: L’Harmattan.  

Espaces et societes 90/91, 1997. Les languages de la rue. Paris: l’Harmattan. 

Jouve, Bernard. 2005. ‘La démocratie en métropoles : gouvernance, participation et citoyenneté’. Revue 

française de science politique, 55, 2. 

Karp, David, Gregory Stone and Williams Yoels. 1977. Being Urban: A Social Psychological View of City 

Life. Lexington, Mass.: Heath. 

La rue. (Sous la dir. Jeanne Brody). Toulouse : Presses Universitaires du Mirail. 

La ville des sciences. 2001. (Sous la dir. B. Lepetit, Ch. Topalov). Paris. 

La ville ou la proximite organisee. 1998. (Sous la dir. J.-M. Huriot). Paris: Anthropos.   

Manieres d’habiter… 2002. Paris. 

Mondada, Lorenza. 2000. Decrire la ville (La constriction des savoir urbains). Paris: Anthropos.  
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Mongin, Olivier. 2005. La condition urbaine (La ville a l’heure de la mondialisation). Paris: Editions du 

seuil.   

Mumford, Lewis. 1938. The Culture of the Cities. New York. 

Parker, Simon. 2004. Urban Theory and the Urban Experience (Encountering the city). London and New 

York: Routledge. 

Penser la ville de demain (Qu’est-ce qui institute la ville?). (Sous la dir. Cyntia Ghorra-Gobin). Paris: 

Editions l’Harmattan.   

Processus du sens. Sociologues en ville 2. 2000. (Ed. Sylvia Ostrowetsky). Paris: l’Harmattan. 

Remy, J., L. Voye. 1992. Ville: vers une nouvelle definition? Paris: l’Harmattan. 

Sociologues en ville. 1996. (Ed. S. Ostrowetsky). Paris: l’Harmattan. 

Strauss, Anselm. 1961. Images of the American City. New York: Free Press. 

Ville espaces et valeurs. 1995. (Sous la dir. Gourdon, Perrin, Tarrins). Paris: l’Harmattan. 

 

Вж. допълнителна литература в библиотеката на Изследователски център за социални науки 

към Катедра Социология на СУ – ІV блок, ІV етаж, 411 зала.  

 

 

 

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

 


