
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ 

27.09. – 11.10.2021 г. 
5 дни с лекции и упражнения 
5 дни за самостоятелна работа 
1 ден за представяне на студентските проекти 
 

КАКВО ПРЕДТСВЛЯВА ШКОЛАТА? 

ШКОЛАТА „ПОЛИТИКИ И ИНОВАЦИИ ЗА ГРАДОВЕТЕ“ предлага уникална възможност в 
интердисциплинарен диалог да се обсъдят структурите, участниците, процесите и 
предизвикателствата пред градското развитие и управление. Това e постигнато чрез 
динамичен и хармоничен микс от лекции на водещи изследователи и теренни обучения от 
експерти в областта. 

ЗАПИСВАНЕ 

Студенти от бакалавърски или магистърски 
програми на НБУ. 
Срок за записване:  
12 юли 2021 
 

КАКВО ЩЕ НАУЧИТЕ? 

ПО ВРЕМЕ на школата можете да научите и упражните най-важните и актуални концепции 
за функционирането на градската среда, както и да развиете аналитични и критични 
умения, необходими за постигане на устойчиво градско развитие. ШКОЛАТА постига това 
чрез едно по-широко разбиране за урбанистиката като област, съчетаваща такива 
познания, които да подсигурят архитектурни, пространствени, социални, икономически и 
екологични условия на хората, които живеят съвместно на една територия.  
Участието в школата ще Ви позволи да получите уникални компетенции, които да са от 
полза за бъдещи изследвания или професионална реализация. 
Не на последно място, Школата стимулира и развива уменията за работа в екип. 
 

КРЕДИТИ 
Студентите, които искат да придобият оценка и до 9 
кредита от извънаудиторни курсове, имат 
възможността да го направят въз основа на 
задоволително участие по време на школата и 
предаване на проект след края на лекционната 
част. 

КОЙ ОРГАНИЗИРА ШКОЛАТА? 

ШКОЛАТА „Политики и иновации за градовете“ е резултат от междудепартаментно 
сътрудничество, което обединява департаментите по „Политически науки“, 
„Администрация и управление“, „Архитектура“, „Философия и социология“ и 
„Лаборатория за анализ и политики за въздуха“. 

  

 

 

 

ШКОЛА 

„ПОЛИТИКИ И ИНОВАЦИИ 

ЗА ГРАДОВЕТЕ“ 

Запиши се на: 

https://forms.gle/EgmjbKveZq6rUSre8 



ПРОГРАМА 
 

Легенда: Лекция    Работилница   

Час/ден 27.09.  
понеделник 

28.09. 
вторник 

29.09. 
сряда 

30.09. 
четвъртък 

01.10. 
петък 

Локация НБУ НБУ НБУ НБУ НБУ 

9.30  – 10.30 Откриване на 
школата  

Стратегическо 
планиране на 
градското развитие  
 

Градска екология и 
устойчиво развитие  

Алтернативни 
религиозни практики в 
градска среда  

Градът – арена на 
омраза и солидарност. 
Graffiti послания  

10.40 – 11.40 Градските политики  Иновациите в града  Урбанистични 
решения със светлина, 
енергоефективност и 
еклогия  

Пешеходните 
пространства в 
централни градски 
части  

Съживяване на 
градските райони чрез 
нови културно-
архитектурни обекти  

11.50 – 12.50 Да бъдеш Гражданин 
в Града: от теория 
към практика 

Идентификацията ни с  
европейския град 

Опазване и развитие 
на архитектурното 
наследство чрез данни 
от дрон-сканиране и 
картографиране   

Историческите градски 
пространства в София, 
хората и зелената 
идея  

Град на бъдещето  

13.00 – 14.00 Обедна почивка Обедна почивка Обедна почивка Обедна почивка Обедна почивка 

Локация Извън НБУ Извън НБУ Извън НБУ Извън НБУ Извън НБУ 

14.00 – 14.30 Трансфер до локация  Трансфер до локация  Трансфер до локация  Трансфер до локация  Град на бъдещето  

14.30 – 16.00 Посещение на 
СофияПлан  

Посещение в община 
„Овча купел“  
и среща с кмета и 
съответните 
специалисти  
 

Посещение в офиса на 
екологично сдружение 
За Земята  

Знаковите места на 
София – символика и 
исторически 
наслагвания  

Град на бъдещето  

16.30 – 18.30     Култура, традиции и 
селищно устройство  
 

Социална и солидарна 
икономика в града   

 
4.10. 

понеделник 
5.10. 

вторник 
6.10. 
сряда 

7.10. 
четвъртък 

8.10. 
петък 

 Работа по проектите  Работа по проектите  Работа по проектите  Работа по проектите  Работа по проектите  
11.10.2021 г. Понеделник       Представяне на проектите и закриване на школата 

 


