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Dalyko anotacija

Urbanizacijos samprata: miesto prigimtis ir miestiškumo samprata, urbanizacijos apibrėžimo
problema, urbanizacijos veiksniai ir rodikliai.
Urbanizacijos raidos teorijos: urbanizacijos etapai, urbanizacijos stadijų teorija, miestų raidos
ir urbanizacijos ciklai, ūkio raidos ciklai ir urbanizacija, konvergencija ir divergencija.
Miestas ir visuomeniniai procesai: fordistinis / postfordistinis miestas, modernus /
postmodernus miestas, miestiškumas kaip gyvensena, marksistinis požiūris į miestą, socialinė
diferenciacija / kaita miestuose, džentrifikacija, kolonializmo / postkolonializmo raiška
miestuose, multikultūralizmas, miesto valdymo kaita.
Miestas ir aplinka: miesto gamtinės aplinkos kaita, miesto ekologija, technogenizacija mieste.
Erdvinė urbanizuotumo raiška: erdvinės urbanizuotų erdvių sklaidos teorijos (centrinių vietų,
difuzijos), vidinių urbanizuotos erdvės struktūrų raidos teorijos, funkcinė miesto organizacija
ir jos raidos modeliai, idealios miesto erdvės struktūros paieškos, pagrindinės miestų planavimo
idėjos ir sampratos.
Dabartiniai erdvinę miestiškumo diferenciaciją lemiantys veiksniai: globalizacija, globalus
miestų tinklas, demografinis sprogimas ir depopuliacija, metropolizacija, miestų plėtros
politikos ir planavimo ypatumai, darnus miestų vystymas, perspektyviniai urbanizacijos raidos
modeliai.
Pagrindinės miestų tyrimų metodologinės nuostatos: miestas kaip sistema,
environmentalizmas,
pozityvizmas,
biheviorizmas,
humanizmas,
struktūralizmas,
menedžerizmas, postmodernizmas, moralinė filosofija, kritinė miestų geografija.
Pagrindinės miestų tyrimų kryptys: morfologinė analizė, funkciniai (ekologiniai) tyrimai,
kultūriniai-genetiniai tyrimai, socialiniai tyrimai, elgesio tyrimai, gyvensenos tyrimai,
taikomieji miesto tyrimai, miestų sistemų tyrimai.
Kiekybiniai miestų tyrimai: miesto statistinių duomenų ypatumai, daugiamatės analizės
ypatumai, ryšių mieste ir ryšių tarp miestų tyrimai.
Kokybiniai miestų tyrimai: instituciniai tyrimai, veikėjų analizė, ryšių analizė.
Funkcinių miesto erdvių tyrimo ypatumai: miesto centrai, gyvenamosios teritorijos, pramoninės
teritorijos, žaliosios zonos, infrastruktūra.
Kartografinės miestų analizės ypatumai: miesto ribų klausimas, kartografavimas mieste,
statistinių duomenų pateikimo ypatumai, GIS taikymas miestų tyrimuose.
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