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Анотация на учебната дисциплина:
Разглеждат се тези проблеми на съвременното цивилизационно развитие,
които имат статут на глобални. Представят се различните гледни точки при
формулиране същността на съвременните глобални
проблеми - социалнодемографска, технологична, геополитическа, геоекологична. Специално внимание
се отделя на пространствената интерпретация и географската същност на
глобалните промени, породени от единството на обитаемата среда.
Механизмите за решаване на глобалните проблеми са разгледани от гледна
точка на едновременно протичащите процеси на глобализация и регионализация на
съвременното развитие. Формулират се както общопланетарните, така и
регионалните подходи при решаването на глобалните проблеми.
Акцентира се върху големия познавателен, нравствен и възпитателен
потенциал на глобалистиката като модерно научно направление. Изучават се
методологичните основи на концепцията за устойчиво развитие, извеждат се
научно обосновани планетарни и регионални подходи за нейната реализация.

Предварителни изисквания:
Студентите трябва да знаят и/или да могат:
- да дефинират понятията антропогенен натиск, природно равновесие,
стопанска ефективност, научно-технически прогрес.
- да познават основните етапи в стопанската история на Земята и главните
центрове на световното стопанство.
- да оценяват чрез количествени и качествени показатели степента на
социално-икономическо развитие на отделните типове страни в света.
- да познават съвременните тенденции в глобализацията и регионализацията
на световното стопанско развитие.
- да боравят със специализирана
тематични природни и социалноВ 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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икономически карти.
- да използват, обработват и анализират данни от специализирани
статистически и други информационни източници на световни и регионални
икономически и политически организации.

Очаквани резултати:
Успешно завършилите обучението по тази учебна дисциплина:
1. ще знаят:
- икономическата, социалната, екологичната и политическата
същност на глобалните проблеми.
- регионалните първопричини за глобалните проблеми.
- степента на антропогенен натиск и неговите предпрагови
кризисни екологични стойности.
2. ще могат:
- да формулират обществените приоритети при прехода към
устойчиво развитие в различните типове страни.
- да дефинират мястото на България в глобалната проблематика
и произтичащите от това приоритети на държавната
политика.
3. ще познават:
- основния принцип, целите, задачите, механизмите и
проблемите на прехода към устойчиво развитие.
Учебно съдържание
№
1
2
3
4.
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9.
10

Тема:
Глобални проблеми – същност и класификации.
Нравствено-етични, социално-икономически и геоекологични
аспекти на съвременното развитие.
Геоекологична (пространствено-географска) интерпретация на
глобалните проблеми.
Многопосочен антропогенен натиск.
Резултативни глобални проблеми.
Геоекологична политика.
Глобални модели за развитие. Основни принципи на
глобалистиката.
Традиционни и нетрадиционни аспекти на сигурността.
Национална, регионална и глобална екологична сигурност.
Устойчиво развитие – основни принципи, цели, задачи,
механизми и проблеми.
Глобална геоекологична политика и стратегии за преход към
устойчиво развитие – основни механизми.
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Регионални аспекти на прехода към устойчиво развитие.
Геоекологични стратегически цели, приоритети и директиви на
ЕС.
България и преходът към устойчиво развитие в интегрираща се
Европа – концептуални и институционални рамки.
Вътрешни регионални аспекти на прехода към устойчиво
развитие.
Б/ Упражнения (семинари)
Същност и класификация на глобалните проблеми социоцентрична,
технологична,
геополитическа
и
геоекологична интерпретация.
Нравствено-етични, социално-икономически и геоекологични
аспекти на съвременното развитие.
Природни условия и ресурси. Природна и околна среда.
Пространствено-ресурсни аспекти на природоползването.
Природно-ресурсен потенциал на Земята – глобални и
регионални аспекти.
Форми на антропогенен натиск. Екстензивно развитие и
експоненционално нарастване.
Нарастване темповете и мащабите на икономическо развитие –
демографски, отраслови и регионални аспекти.
Резултативни глобални проблеми. Уплътняване и съкращаване
на географското пространство.
Международни екологични отношения и екологична
сигурност.
Геоекологична политика – глобални, регионални и локални
измерения.
Геоекологичен мониторинг и политика – методологични,
социално-икономически и правово-административни аспекти.
Глобални модели за развитие. Основни принципи на
глобалистиката.
Устойчиво развитие – основни принципи, цели и задачи.
Специфика и проблеми на прехода към устойчиво развитие във
високо-, средно- и слабо развитите страни.
Традиционни и нетрадиционни аспекти на сигурността.
Национална, регионална и глобална екологична сигурност.

2
2
2
2
2
2
2
4
2
4
2
2
2
2
2
2

Конспект за изпит
№
1
2
3
4.

Въпрос
Същност и традиционна интерпретация на глобалните проблеми.
Геоекологична интерпретация на глобалните проблеми.
Природно-ресурсен потенциал на Земята. Енергийно-суровинни, хидроклиматични и биологични ресурси.
Многопосочен антропогенен натиск - нарастване броя на населението.
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10.

11.

12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Многопосочен антропогенен натиск - нарастване темповете и мащабите на
икономическо развитие - общи и регионални аспекти.
Многопосочен антропогенен натиск - покомпонентни и отраслови аспекти.
Многопосочен антропогенен натиск - милитаризация на общественото
развитие.
Резултативни глобални проблеми - природно-ресурсни аспекти - изтощаване
на почвените ресурси (ерозия, химично замърсяване, инфраструктурно
съкращаване на почвената покривка, настъпление на пустините и др.).
Резултативни глобални проблеми - природно-ресурсни аспекти - изтощаване
на биологичните ресурси (намаляване площта и разнообразието на
естествената растителност, намаляване броя и видовото разнообразие на
дивите животни).
Резултативни глобални проблеми - социално-икономически аспекти пространствено антропогенно уплътняване или съкращаване на обитаемата
антропогенна среда (свръх урбанизация и пренаселеност, недостиг на
пространствен ресурс за общественото развитие).
Резултативни глобални проблеми - социално-икономически аспекти увеличаващ се суровинно-енергиен дефицит (недостиг на храни и
медикаменти за все по-големи групи от населението на Земята, промишлено
изтощаване и недостиг на рудни и нерудни полезни изкопаеми, тенденция
към нарушаване баланса между производство и консумация на енергия и
др.).
Резултативни глобални проблеми - социално-икономически аспекти социално-икономическа и екологична диференциация на жизнения стандарт
и глобалната геоекологична отговорност на населението в отделните
държави или обществени групи.
Геоекологична политика – глобални, регионални и локални измерения.
Глобални модели за развитие. Основни принципи на глобалистиката.
Устойчиво развитие – основни принципи, цели и задачи.
Устойчиво развитие – главни индикатори и проблеми на прехода в
различните типове страни.
Екологична сигурност – глобални и регионални аспекти.
Типологична геоекологична класификация на страните в Европа.
Европейско екологично пространство – специфика на континенталните
екологични отношения.
Проблеми на прехода към устойчиво развитие в България.
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