ÕPPEAINE ÜLDANDMED

Ainekood
Eestikeelne nimetus
Ingliskeelne nimetus

LOOM.02.255
Ida-Euroopa linnad

Struktuuriüksus

LOOM02 loodus- ja tehnoloogiateaduskond, Tartu Ülikooli ökoloogia ja
maateaduste instituut, geograafia osakond

Kogumaht (1 EAP=26 tundi)
Kestus semestrites
Aine liik
Lõpphindamine
Õppeaine on VÕTA korras
arvestatav

3 EAP

Cities in Eastern Europe

1
Tavaline aine
Eristav (A, B, C, D, E, F, mi)
Jah

Eesmärk eesti keeles
Õppeaine eesmärgiks on tõlgendada klassikalisi linnageograafia teooriaid endiste Euroopa
sotsialismimaade linnade viimaste aastakümnete arengu taustal.
Eesmärk inglise keeles
The aim of the course is to interpret the key urban theories in the context of urban change of recent
decades in formerly socialist countries of Europe.
Õpiväljund eesti keeles
Kursuse läbinud üliõpilane
1) on kursis Ida-Euroopa linnade arengut käsitlevate autorite põhisesiukohtadega,
2) tunneb Ida-Euroopa linnade ajaloolise kujunemise eripärasid ning oskab seda seostada selle piirkonna
linnade arenguga täna.
Õpiväljund inglise keeles
After the course the student
1) is familiar with key positions concerning urban change in post-socialist countries of Europe,
2) is able to connect specific features of historical urban development in Eastern European cities and
contemporary pecularities in urban development in the region.
Sisu lühikirjeldus eesti keeles
Kursus koosneb kümnest loengu-seminarist (45min loeng ja 45 min seminar). Käsitletakse järgmisi
teemasid: postsotsialistlik linn üldiste linnateooriate taustal, postsotsialistliku perioodi teoretiseerimine;
sotsialistliku perioodi režiimi ja majanduse prioriteedid ning nende mõju linnaplaneerimisele ja
asustussüsteemidele; ajaloolise ruumikonteksti mõju sotsialismijärgse linnale; üleminekuaja struktuursed
muutused ja muutuvad toimijad linnas; muutused sotsialismijärgse linna sotsiaalgeograafias, inimeste
rändes ja elukohaeelistustes; muutuv linna ikonograafia, imidzhid ja linnamarketing. Iga loeng-seminari
eel loetakse läbi 2 teemakohast teadusartiklit, mida seminarides analüüsitakse. Toimub 1 lühike linna ja
linna ümbruse arenguid analüüsiv ekskursioon.
Kursuse viib läbi TÜ linna- ja rahvastikugeograafia töörühm ja kursuse sisu on seotud töörühma viimaste
aastate uurimistulemustega. Selles osalevad 2012.a. kevadsemestril külalisõppejõud Umea Ülikoolist ja
Praha Karli Ülikoolist.
Sisu lühikirjeldus inglise keeles
The course consists of ten lecture-seminars (45min lecture ad 45min seminar). Following topics are
covered: postsocialist urban processes on the background of general urban theory, theorizing transition
period in Central and Eastern Europe and its impacts on the city; priority landscapes of a socialist city and
their impact on socialist-era urban planning and settlement systems; historical spatial context shaping
post-socialist residential differentiation ; structural changes in the transition decades and changing urban
actors; temporal and spatial changes in migration and residential mobility; urban iconography, images and
urban marketing in the postsocialist period. For each-seminar participants read 2 compulsory articles that
will be analysed during the seminar. In addition to the lectures a short excursion in the city and in the
surrounding areas takes place.
The course is organized by the urban and population geography research group at the UT, the content of
the course is related to the latest research results on the field. In the spring semester 2012 the guest
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lecturers from Umea University and Charles University in Prague participate i teaching.
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