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 Наименование на учебната дисциплина 

Френска цивилизация  

Титуляри на курса: гл.ас. Магдалена Маркова 

Характер на дисциплината 

Избираема  
Образователно-квалификационна степен 

Бакалавър 

Година - І Семестър - 2 

Кредити - 2 Часове:  

Аудиторна натовареност  - 30 

Извънаудиторна натовареност - 60 

Характер на обучението 

Редовна форма 
Език на обучението 

Френски  

 

Съдържание на дисциплината (анотация) 

Дисциплината „Френска цивилизация” е задължителна за получаването на френска 

диплома Лисанс по Икономика и Управление от Университета по икономически науки и 

технологии Лил 1, наред с българската бакалавърска диплома от Софийския университет 

“Св. Климент Охридски”. Така дисциплината участва в подготовката на 

висококвалифицирани специалисти по икономика и стопанско управление, способни да си 

служат в професионалното ежедневие с френски език и да осъществяват пълноценни 

професионални контакти с френскоговорящи партньори.  

Курсът запознава студентите с особеностите на френската цивилизация от 

зараждането й до наши дни, като включва най-важните моменти от историята на Франция, 

както и редица особености на континентална и отвъдморска Франция от географски, 

демографски, политически, административен, индустриален, езиков и културен характер.  

 

 

Цели на курса  
Курсът има за цел да запознае студентите с особеностите на френската култура и 

цивилизация от зараждането й до наши дни, обхващайки основните аспекти на 

политическия, културния, индустриалния, социалния, регионалния, европейския живот на 

Франция.   

Преминавайки курса, студентите трябва да знаят:  

 Основни моменти от историята, езика и литературата на Франция; 

 Някои най-съществени характеристики на френските региони като географско 

разположение, климат, главни градове, традиции и др.;  

 

Преминавайки курса, студентите трябва да могат: 

 Да водят разговор с представители на френскоезичната общност както на 

тясноспециализирани икономически тематики, така и на теми от общокултурен, 

хуманитарен и цивилизационен характер, като представят своя или чужда гледна 

точка, дават аргументи, защитават тези и т.н.; 

 Да разбират някои основни социо-културни практики, да разграничават 

национални и регионални особености на живота и културата във Франция, да се 

вписват успешно в различни френскоезични и културни контексти;  

 Да разбират автентичен текст на френски език, занимаващ се с културна, социална, 
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историческа или друга проблематика, като извличат съществената информация и я 

обобщават за професионални цели.  

 

Връзка с други дисциплини от учебния план  

Курсът е свързан с всички езикови дисциплини, от една страна специализирани, като 

общоикономически френски (хоризонтално), бизнесфренски, френски за финанси и 

банково дело, писмени бизнескомуникации на френски език (вертикално), като допълва и 

надгражда езиковите знания и умения в хуманитарната, социо-културната, обществено-

политическата и историческата сфера. Така специализираният икономически език, овладян 

от студентите, се ситуира и намира своето приложение в по-общата област на съвременния 

живот в Европа и Франция. От друга страна, съществува връзка с обучението по общ език 

(друг чужд език), както и с курса по стопанска история – като хуманитарни дисциплини, 

предназначени за студенти от нехуманитарни специалности.    

 

Методи на преподаване  

- Лекция, беседа, разговор, презентация.  

- Използване на аудиовизуални и мултимедийни средства. 

 

Извънаудиторна натовареност на студентите 

- Подготовка за семинарните занятия – четене и писмено и устно обобщаване на 

автентични текстове с цел представянето им пред групата/потока; 

- Подготовка на курсов проект на тема, избрана от студента и одобрена от 

преподавателя, посветена на важно събитие, момент, паметник и т.н., от историята 

и културата на Франция; 

- Подготовка за устен изпит по конспект, съдържащ темите, разглеждани по време 

на курса 

- Общо 2 х 30 = 60 часа извънаудиторна натовареност   

 

Форма на контрол и методи на оценяване 
Оценка на работа с автентичен текст по критерии за работа с писмен текст – 

изчерпателност, способност за извличане на съществената информация, открояване на 

логическата свързаност на текста и др.;  

Оценка на курсов проект и на краткото му представяне по критерии за оценка на устно 

изразяване - логическа последователност и свързаност, правилна употреба на езика в 

граматичен, синтактичен и семантичен план, лексикално богатство; 

Устен изпит по критерии за изчерпателност на съдържанието, логическа последователност, 

правилна употреба на езика в граматичен, синтактичен, семантичен план, лексикално 

богатство. 

 

 

 

СЪДЪРЖАНИЕ  НА УЧЕБНАТА  ПРОГРАМА: 

 

А.Лекции: 

№ Тема: Бр.ч.: 

1. Eléments d’histoire : des origines au Moyen Age.  2 

2. Eléments d’histoire : suite. Le Moyen Age, la Renaissance, l’Age classique.  2 

3. Eléments d’histoire : suite. Les Lumières, la Révolution.  2 

4. Eléments d’histoire : suite. Les Temps nouveaux : du milieu du XIXe s. à nos 

jours.  

 

2 

5. Eléments de géographie. La France : relief, climat, fleuves, population. 2 

6. La France : ses institutions, son organisation administrative.   2 

7. La France des régions. La région du Nord et le Nord-Est 2 

8. La France de l’Ouest : La Bretagne. La Picardie et la Normandie 2 
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9. Le Bassin Parisien. L’Aquitaine. L’Auvergne. La vallée de la Loire.  2 

10. La Provence – Les Alpes – La Côte d’Azur.  2 

11. La France d’outre-mer. 2 

12. L’Histoire de Paris.  2 

13. La France et les médias : travaux sur des textes, exercices   2 

14. La France et la construction européenne.                                                                                                     2 

15. Synthèse : visionnage d’un film, discussion, présentations de projets, etc. 2 

                                                                                                 Общо: 30 ч. 

 

 

Основна литература: 

Duby, G., Histoire de la France. Des origines à nos jours, Larousse, Paris, 2009 

Duby, G.et Mandrou, R., Histoire de la Civilisation française, Tome 1 : Moyen Age – XVIe siècle, 

Armand Colin, Paris, 1958 

Duby, G.et Mandrou, R., Histoire de la Civilisation française, Tome 2 : XVIIe – XXe siècle, 

Armand Colin, Paris, 1964 

Wenzler, Cl., Mémento des rois de France : Histoire, généalogie, Chronologie, Editions Ouest-

France, Rennes, 2003  

Paris, Guide Arthaud.  

Paris, Guide Michelin. 

Paris, Hachette guides bleus. 

Châteaux de la Loire, Guide Michelin.   

 

Допълнителна литература: 

Bertaud, J-P., La France de Napoléon (1799 – 1815), Messidor/Editions sociales, Paris 1987 

Bertaud, J-P., La vie quotidienne des Français au temps de la Révolution (1789 - 1795), Hachette, 

Paris, 1983 

Михайловска, Е., Франция, изд.”Отворено общество, София, 1997 г. 

Николов, Й., Исова, К., Средновековието – справочник, изд. ”Свят”, София, 1994 г.  

Цимерман, М., Хронология на Средновековието, изд. ”Рива”, София, 2011 г. 

http://www.cortland.edu/flteach/civ/ 
http://www.lepointdufle.net/civilisation.htm 

http://www.bonjourdefrance.com/ 
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