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УЧЕБНА ПРОГРАМА 

Дисциплина:  

 

ИДЕНТИЧНОСТ И КОНФЛИКТ В ГРАДСКОТО ПРОСТРАНСТНО  

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 

Доклад/Презентация 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.  Представяне на самостоятелна изследователска разработка 50% 

3.  Изпит 25% 

 

Допускане до изпит: В течение на семестъра студентите изнасят публично реферати по предварително 

подбрани теми, свързани с магистърското им изследване или по текстове, избрани от библиографията 

на курса. До изпит е допуснат всеки студент, успешно представил реферат. 

Изпит: изпитът е писмена курсова работа по магистърското изследване на студента или по тема, 

определена съобразно изследователските й/му интереси. Студентите получават писмени рецензии 

и/или устни отзиви за курсовите си работи. 

  

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен“ 

Изборът на тема и писменият текст са самостоятелна работа; текстът 

демонстрира изчерпателно познаване и умение за рефериране на 

релевантните източници и състоянието на изследването по темата. 

З 0 0 2 
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Тезата на работата е авторска, оригинална, ясно и достатъчно 

аргументирана. 

За оценка „Много добър“ 

Изборът на тема и писменият текст са самостоятелна работа; текстът 

демонстрира изчерпателно познаване и умение за рефериране на 

релевантните източници и състоянието на изследването по темата. 

Тезата на работата е авторска и ясно аргументирана. 

За оценка „Добър“ 

Изборът на тема и писменият текст са самостоятелна работа; текстът 

демонстрира познаване и умение за рефериране на релевантните 

източници. 

За оценка „Среден“ 
Изборът на тема и писмения текст са самостоятелна работа; реферативен 

характер на работата 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Фокусът на този курс е върху градското пространство като интерактивна среда, в която се инсценират 

идентичности, повдигат се претенции за признаване, формират се категории и кодове на взаимно 

разпознаване и признаване в една анонимна среда на взаимодействие. Този фокус е представен в 

историческа перспектива на съпоставянето на индустрлиалния и постиндустриалния град както като 

градска инфраструктура, така и като форми на гражданство и социален контрол. Целта на курса е да 

подготви студентите критически да разчитат физическия и социален „синтаксис” на взаимодeйствието 

в градското пространство, да разпознават социалното конструиране на градската инфраструктура, 

както и влиянието на инфраструктурата върху динамиката на социалните отношения, социалните 

неравенства и социалното изключване, да изследват категориите на индивидуална и колективна 

идентичност и признаване, да диагностицират зоните и формите на конфликт. 

Към всяка от темите в учебното съдържание са предвидени едно лекционно и едно семинарно занятие. 

На всеки семинар се представят етапите от работата по самостоятелните разработки на участниците в 

курса. 

 

Предварителни изисквания: 

Умение за четене на английски, френски или немски език. Включените в библиографията текство са 

само на английски език, но преводите им на другите два езика могат да бъдат набавени. 

 

Очаквани резултати: 

В резултат от курса студентите познават ключов набор от изледователски парадигми и техники, могат 

ясно да формулират изследователски проблем, да набират и рефлексивно да интерпретират 

качествени данни, да разпознават отношения между социални актьори и техните стратегии за влияние 

върху градската среда. За постигането на тези знания и умения в хода на курса се провежда учебно 

изследване. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хорариум 

1 Перспективи към града като изследователски предмет на социалните науки: 

Георг Зимел, Големият град и духовният живот. Градът като 

трансдисциплинарен предмет и градът като сцена на социалния живот. 

Град, метрополис и постметрополис. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

2 Индустриалният град и биополитическата власт: гражданство, население и 

управляемост. Две перспективи към рационалността на съвместния живот. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

3 Индустриализация и урбанизация: градско планиране и морален ред: 

Чикагската школа в градските изследвания. Пространствените фигури на 

социалното сцепление, социалното разделение и социалното изключване. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

4. Преодоляването на социалните конфликти в критическа перспектива: 

управление и управляемост; исторически форми на управляемостта. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

5. Градът като пространство на взаимодействия: анонимност и идентичност. 

Идентичността на градския човек: различие и безразличие. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

6. Солидарност, аномия и конфликт. Категориите на идентичност като 2 ч.л.+2 ч. упр. 



 3 

механизъм на социален контрол. Институции на солидарността, 

предпоставки за тяхното разпадане, стратегии за превенция на конфликти. 

7. Физическо пространство и социално пространство: социално конструиране 

на градските технологии. Търговски пространства и публични пространства: 

физическата инфраструктура на неравенството и равенството. Визуалните 

кодове на богатството и бедността. Легитимно и нелегитимно неравенство. 

Неравенство и социален престиж. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

8. Постиндустриалният град: приватизиране на публичността? Метаморфози 

на публичното и частното в съвременните градове. Статусни символи и 

стилове на живот: репрезентации на различието и неравенството. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

9. Видимост и невидимост: социалните следствия на големите градски 

инфраструктурни проекти. Невидимите политики на инфраструктурата. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

10. Социални форми на градската трансформация: парвенюто и новобогаташът 

в градската сценография и архитектура. Богатство и власт. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

11. Социални форми на градското изключване: гетото и бездомникът. 

Съвременните градове и новите форми на миграция. Бедност и власт. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

12. Физическата среда на града и политическите форми на гражданство. Градът 

и формите на практическа социална критика. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

13. Градът в преспективата на сигурността. Критически изследвания на 

сигурността. Полиция, социално сцепление, социално фрагментиране. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

14. Към социалната история на София: София в периоди на рязка социална 

трансформация. Софийските елити, софийските простолюдия – идентичност 

и признаване; конфликтният характер на признаването. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

15. Големите софийски инфраструктурни проекти: сравнение на две 

краевековия. Градска инфраструктура и културно наследство. 

2 ч.л.+2 ч. упр. 

 

Конспект за изпит 
Изпитът е представяне в устна и писмена форма на индивидуален изследователски проект. 
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