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Наименование на учебната дисциплина 

Френска цивилизация 
Титуляри на курса: гл.ас. Диана Божилова, гл.ас. Магдалена Иванова 
 
Характер на дисциплината 
задължителна 

Образователно-квалификационна степен 
бакалавър 

Година 
ІІ – ра 

Семестър 
ІV-ти 

Кредити - 2 кредита Часове 
30 часа лекции 

Характер на обучението 
Редовна форма 

Език на обучението 
Френски език 

 
Целите на курса  са да запознае преди всичко студентите с главните моменти от 
живота на съвременна Франция: политика,  икономика, общество, изкуство и 
култура. Другата цел, която е в основата на програмата е ролята на Франция в 
съвременния свят и нейното ръководно място (съвместно с Германия в 
общоевропейското строителство) 
 
 
Методи на преподаване 
В часовете се работи с видео и аудио материали отнасящи свързани с изкуството и 
културата на Франция свързани с темата, по която се работи. Освен това 
студентите активно участват в клас, работят по двойки или малки групи, провеждат 
се дискусии в клас. 
 
Методи на оценяване 
Изпитът е под формата на тест върху изучавания материал. 
 
Предварителни изисквания 
Да владеят много добре френски език 
 
Анотация на дисциплината 
Курсът “Цивилизация” обхваща лекции по история и френска цивилизация от 
създаването на Френската държава до наши дни. Лекциите представят по сбит 
начин историческите и културни процеси – в най-широкия смисъл на думата – във 
Франция по време на разглеждания период. Разглежда се ролята и влиянието на 
различните представители на политическата икономическата социалната и 
културната мисъл, всичко това скрепено – при необходимост с видио – аудио 
касети, компакт дискове, картини, фотоси, врошури и т.н. 



СЪДЪРЖАНИЕ  НА УЧЕБНАТА  ПРОГРАМА: 
Лекции: 
№ Тема: Бр.часове 
1. Увод в историята на Франция: гали, римляни, франки 2 

2.  От средновековието до Възраждането: епически песни, поезия, 
театър, роман.  

2 

3.  Възраждане, религиозни войни. Анри ІV и възстановяване 
авторитета на държавата. 

2 

4.  Епохата на Луи ІV. Френска хегемония в Европа. 2 
 

5. Просвещението и ролята на енциклопедистите за развитието на 
европейската мисъл 

2 

6. Великата Френска буржоазна революция 
 

2 

7. Първата империя: Наполеон и неговото влияние във Франция и 
Европа 

2 

8. От Реставрацията до Юлската монархия. Тенденции в изкуството и 
литературата. 

2 

9. Франция между 1850 и Първата световна война: реализъм, 
натурализъм, символизъм 

2 

10. Франция между двете войни: изкуство и литература 2 
 

11. Съвременна Франция: Петата Република и ролята на ген. Де Гол за 
развитието на европейските отношения през втората половина на 
ХХ век 

2 

12.  Съвременното френско общество: наука и техника – петрол, газ, 
електроника, битка за овладяване на космоса. 

2 

13.  Съвременно френско общество: мода, кулинария, винарска 
индустрия 

2 

14. Съвременно френско общество: административно деление на 
Франция: департаменти, кантони, общини и т.н. 

2 

15. Съвременно френско общество: главни области – Север, Юг, 
Изток, Запад. Задморска Франция. 

2 

                                                                                                    Общо: 30 
Основна литература: 
1. Encyclopedia Universalis 
2. Larousse du XX s 
3. Visage de France 
4. Histoire de France 
5. Histoire illustrée de la littérature française 
6. Différentes publications des Editions Larousse 
7. Histoire de Paris et des Parisiens 
8. Différent ouvrages des grands écrivain s et poètes français 
 
Съставил програмата: Димитър Станоев 


