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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:  

 

ИСТОРИЯ НА ГРАДА 

Преподавател: д-р Елица Валентинова Станоева 

 
Учебна заетост Форма Хорариум 

Аудиторна заетост Лекции 30 

Семинарни упражнения 30 

Обща аудиторна заетост 60 

 Доклад/Презентация 20 

Рецензия курсов учебен проект 10 

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 семинар (онлайн дискусии, семинарни дискусии, презентация на 

текст)  
40% 

2.  Рецензиране на курсова работа на колега  20% 

3.  Изпит – защита на курсова работа 40% 

 

Анотация на учебната дисциплина: 

Предмет на курса е градът като устойчив порядък на обитаемото пространството и социалните 

взаимодействия, който отразява политическата организация, институционалните структури, 

социалните норми и културните конвенции на исторически конкретно общество. Курсът е 

организиран в три тематични блока с различен теоретико-методологичен ракурс към градската 

проблематика. Първият блок (теми 1-5) е концептуално въведение в полето на градските 

изследвания през обсъждане на опорни понятия, които рамкират анализа на градски процеси и 

феномени. Вторият блок (теми 6-10) представя в хронологичен план конкретни исторически 

разновидности на град с техните политически, социални и културни специфики. Последният 

тематичен блок е проблемно ориентиран и се фокусира върху някои ключови аспекти на социалната 

и политическата динамика на градовете днес. Във връзка с разглежданите теми курсът се стреми да 
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представи разнотипни градски реалности – както знакови примери от западния културен контекст, 

така и алтернативни на тях феномени от незападния свят: напр. тема 6 дискутира както 

западноевропейския средновековен град, така и синхронните форми на организация на градското 

пространство и живот в Османската империя; тема 7 се позовава както на репрезентативни за 

западната модерност градове като Париж, Виена и Берлин, така и на колониални градски средища и 

на отношенията им на обмен и напрежение спрямо метропола; тема 11 представя както 

принудителната маргинализация през социоикономическо изключване (малцинствени анклави, 

имигрантски квартали, бежански лагери), така и доброволната гетоизация (социално хомогенни 

предградия, т.нар. „квартали с ограничен достъп“). 

 

Предварителни изисквания: 

Няма 

 

Очаквани резултати: 

Овладяване на понятийния апарат на градските изследвания  

Придобиване на познания за историческото развитие на градовете от Средновековието до днес въз 

основа на представителните за няколко епохи градски реалии 

Развитие на критически умения за идентифициране и анализ на социални, политически и културни 

проблеми в контекста на съвременния град. 

 

Учебно съдържание  

№ Тема: лекции Хора-

риум 

1 Физическо пространство и символно пространство (градът като материална форма, 

социален порядък и културен код), публично и частно  
2 ч. 

2 Урбанизъм: технически практики на конструиране на града, политически практики 

на регулиране на града, всекидневни практики на обживяване на града 
4 ч. 

3 Градски утопии: от Августин до Льо Корбюзие 2 ч. 

4 Урбанистичната революция и древните градове 2 ч. 

5 Средновековният град и зараждането на колективна градска идентичност 2 ч. 

6 Индустриалната революция и индустриалният град 2 ч. 

7 Метрополис – градът на модерността 2 ч. 

8 Градът на комунистическата утопия и на реалния социализъм; 

постсоциалистическият град и проблемът на неговото назоваване 
2 ч. 

9 Западният град в десетилетията след Втората световна война: фордизъм, 

субурбанизация, деиндустриализация, неолиберализъм 
2 ч. 

10 Световен град и глобален град 2 ч. 

11 Градът на неравенствата: социопространствена маргинализация 2 ч. 

12 Правото върху града и градският активизъм 2 ч. 

13 Мултикултурализъм и градски маркетинг 2 ч. 

14 Градска несигурност: риск, заплахи и стратегии на сигурност 2 ч. 

 Общо  30 ч. 

 Тема: семинарни занятия  

1 Исторически специфични градове 8 ч. 

2 Феномени на споделения живот в града 8 ч. 

3 Организиране на физическото и символното пространство на града   10 ч. 

4 Обсъждане на проектите за курсова работа 4 ч. 

 Общо  30 ч. 

 

Конспект за изпит 

Няма конспект за изпит. Изпитът представлява представяне и обсъждане на курсова работа по 

предварително одобрена тема.  
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Допълнителна: 
Peter Hall, Cities in Civilization 

David Harvey, The Urban Experience 

Lewis Mumford, The City in History  

Richard Sennett, The Fall of Public Man 

Peter Kasinitz, Metropolis: Center and Symbol of Our Time 

Richard Le Gates and Frederic Stout, The City Reader 

 

 

Вж. Допълнителна литература в библиотеката на Изследователски център за социални науки към 

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

 

 

 

Януари 2016 г.                                        Съставил: д-р Елица Станоева 

 


