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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:  

 

ВИЗУАЛНА СРЕДА НА ГОЛЕМИЯ ГРАД  

Преподавател: Проф. д-р Ирина Иванова Генова 

Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

Извънаудиторна 

заетост 

Реферат 22 

Доклад/Презентация 20 

Учебна екскурзия 18 

Самостоятелна работа в библиотека или с ресурси 40 

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) 
20% 

2.  Участие в тематични дискусии в часовете 10% 

3.  Посещения на обекти 10% 

4.  Тестова проверка 30% 

5.  Текуша самостоятелна работа /контролно 30% 

 

Критерии на оценяване 

За оценка „Отличен” 

Студентът / студентката получава максимална оценка когато е 

усвоил(а) основните теми на курса; предвидените текстове, както и 

други подходящи за темата на реферата му / й; понятийната среда, в 

която се разисква проблематиката. Той / тя е придобил(а) 

компетентност, позволяваща да изрази аргументирано свое становище. 

Необходимо е присъствие и активно участие в по-голямата част от 

лекционните и практическите занимания. 

З 0 0 5 
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За оценка „Много добър” 

Студентът / студентката получава оценка „Много добър” когато е 

усвоил(а) основните теми на курса, предвидените текстове, 

понятийната среда, в която се разисква проблематиката и различните 

позиции. 

Необходимо е присъствие и активно участие в по-голямата част от 

лекционните и практическите занимания. 

За оценка „Добър” 

Студентът / студентката получава оценка „Добър” когато познава 

добре основните теми на курса, прочел(а) е поне половината от 

предвидените и обсъждани в курса текстове, ориентира се в очертаната 

от тях проблематика и различията във възгледите на авторите им. 

Необходимо е присъствие и участие в поне половината от лекционните 

и практическите занимания.  

За оценка „Среден” 

Студентът / студентката получава оценка „Среден” когато познава 

основните теми на курса и се ориентира в проблематиката и 

дискусионните полета.  

Необходимо е присъствие и участие в поне една трета от лекционните 

и практическите занимания. 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Курсът „Визуална среда на големия град” разглежда промените в градската среда от втората половина 

на 19 век (с развитието на индустриалната революция) до днес (в условията на глобализация в 

постиндустриалното общество).. Равностойното изследване на примери от масовите и елитарните 

визуални форми и практики е мислено в дисциплината среда на визуалните изследвания и като 

съществена част от конкретната програма „Градски изследвания”.  

Лекционната част ще запознава студентите с представената в образи модернизация, както и 

съвременна ситуация и проблеми на големия град, Самостоятелната теренна работа включва 

издирване на визуален, художествен и документален материал (художествени произведения, снимки, 

картички, каталози и пр.).  

 

Предварителни изисквания: 

Студент(к)ите да могат да четат текстове на някой от широко разпространените чужди езици. 

 

Очаквани резултати: 

Целта на курса е да предложи въведение във “визуалната грамотност” – да мотивира студент(к)ите 

към “разбиращо” гледане и диференциране на художествени произведения и визуални образи в 

различни контексти, в обществени и лични пространства.  

Целта на курса е да предложи въведение във “визуалната грамотност” – да мотивира студент(к)ите 

към “разбиращо” гледане и компетентно ориентиране в "морето" от тиражирани образи в нашето 

всекидневие. 

Мисленето на тялото и пространството, на светлината и цвета, на природното и изкуственото през 

различни епохи са в центъра на интерес. 

Студент(к)ите получават знания за основните етапи в промяната на статута на образите - след 

фотографската "революция" и след появата на интернет - чрез конкретни примери от изкуството на 20 

век, като поп-арта (Анди Уорхол) и конструктивизма (Баухаус). Усвояват се основни текстове 

отнасящи се пряко до темата на курса. 

Студент(к)ите придобиват знания и умения за диференциране на визуални образи в различни 

контексти, в обществени и лични пространства, в масово тиражираните визуални форми. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: Хора-риум 

1 Визуална култура – възникване на една нова университетска дисциплина. 

Тематични области.  
2 ч. л. + 2 ч. упр. 

2 Промени в статута на визуалния образ в края на XIX век, след 

фотографията, и в края на XX век, във времето на интернет. 
4 ч. л. + 4 ч. упр. 
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3 Формиране на градската среда на големия град през втората половина на 

19 мек. Индустриалната епоха и представите за модерност. 
4 ч. л. + 4 ч. упр. 

4 Формиране на София като столица и модерен град 2 ч. л. + 2 ч. упр. 

5 Природата – инсцениране и обитаване в пространствата на големия град. 2 ч. л. + 2 ч. упр. 

6 Центровете на София. Промени във визуалната среда и нейните символни 

стойности след Втората световна война до 1989 г. 
4 ч. л. + 4 ч. упр. 

7 Монументални изкуства и художествени интеграции. Проектирането на 

зрителя / обитателя на големия град. 
4 ч. л. + 4 ч. упр. 

8 Тиражиране на образи в пространствата на съвременния град. Образи на 

желанието. Градът като „медиен екран”. 
2 ч. л. + 2 ч. упр. 

9 Визуална информация и политики на образа в пресата. 2 ч. л. + 2 ч. упр. 

10 Класика и всекидневие. Художествени образи в музея и извън него. 4 ч. л. + 4 ч. упр. 

Общо: 30 ч. л. + 

30 ч. упр. 

 

Конспект за изпит 

№ Въпрос 

1 Промени в статута на визуалния образ след фотографията и след интернет. 

2 Основни аспекти на визуалната среда на големия град в индустриалната епоха. Коментар на 

конкретни примери 

3 Формиране на София като столица и модерен град. Характеристики 

4 Инсцениране на природа в големия град – символни аспекти и функции. 

5 Центровете на София – промени при новите политически условия след Втората световна 

война. 

6 Монументални изкуства и художествени интеграции – различия в проектирането на зрителя. 

7 Тиражиране на образи в пространствата на съвременния град. Коментар на конкретни 

примери. 

8 Визуална информация и политики на образа в пресата. Коментар на конкретни примери. 

9 Художествени образи в музея и извън музея. Коментар на конкретни примери. 
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