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Анотация на учебната дисциплина:
Основната цел на курса е да запознае студентите със спецификата и особеностите на
сравнително новите научни области вексилология и хералдика. Това е първият по рода си курс
изучаван от студентите по география в българските ВУЗ-ове. Той допълва знанията по Политическа
география и се явява основа за курсовете по Регионална география (География на страните),
Исторична география и др. Вексилологията, свързана с изучаването на флаговете, техния произход,
символика и употреба, традиционно е разбирана дълго време като част от хералдиката (науката за
гербовете), но големите различия между двата типа държавни символи водят до оконча телното им
разделяне. Въпреки това те остават тясно свързани като помощни науки и дисциплини в областта на
социологията, масовите комуникации, политологията, изкуствознанието, културологията и др., а в
по-широк смисъл и с географските науки.
Лекционната част от курса се състои от две взаимосвързани и съподчинени части: обща
(теоретична) и регионална.
В първата част се разглежда същността на вексилологията и хералдиката и връзката на
държавните символи с политическата и регионалната география.
Втората част е посветена на националните флагове и гербове на страните в света в контекста
на съответните географски региони (Скандинавски, Панславянски, Панарабски, Панафрикански и
т.н.).

Предварителни изисквания:
Студентите трябва:
•
да имат базови знания по Политическа география и политическа карта
на света, Регионална и Социално-икономическа география на глобално и
макрорегионално равнище, Природна география на континентите,
Геодемография и миграционни процеси, География на световната
икономика,;
•
да интерпретират географски карти и други графични материали;
•
да работят с литературни източници и интернет;
•
да имат практически умения за разработване на курсова работа.
В зависимост от спецификата на учебната дисциплина и изискванията на преподавателя е възможно
да се добавят необходимите форми, или да се премахнат ненужните.
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Очаквани резултати:
Успешно завършилите обучението по тази дисциплина:
Ще знаят:
 Мястото на вексилологията и хералдиката в съвременните научни
направления;
 Връзката между държавните символи и групирането на страните в
специфични региони;
 Връзката
между
държавните
символи
и
географското,
икономическото и политическото пространство и историческото
развитие на отделните страни и региони.
Ще могат да:
 Да групират страните по света по символиката на държавните им
символи;
 Да извършват анализ на различни съвременни политически,
икономически и социокултурни проблеми в развитието на страните и
регионите;
 Да усъвършенстват уменията си за презентиране и разработване на
курсова работа.
Учебно съдържание
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
9.
10.
11.

Тема:
Вексилология и хералдика – теоретични аспекти
Връзка на вексилологията и хералдиката с географските науки
Държавни символи – флаг, герб, химн
Класификация на националните флагове и гербове
Национални символи на страните в Европейския регион
Национални
Национални
Азия
Национални
Национални
Национални

символи на страните в Евразия
символи на страните в Източна, Югоизточна и Южна

Национални
Национални
Национални
Национални
Национални

символи на
символи на
символи на
символи на
символи на

символи на страните в Афразия и Субсахарска Африка
символи на страните в Северна и Латинска Америка
символи на страните в Австралия и Океания

Хорариум
2
1
1
1
2
1
2
2
2
1

Теми – Упражнения
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

страните
страните
страните
страните
страните

в Западна Европа
в Източна Европа
в Евразия
в Източна и Югоизточна Азия
в Южна Азия

Национални символи на страните в Афразия
Национални символи на страните в Субсахарска Африка
Национални символи на страните в Северна и Латинска Америка
Национални символи на страните в Австралия и Океания
Национални символи на зависимите територии и по -важни
международни организации

1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
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