
Факултет: Архитектурен
Катедра: Изкуства
Професионално направление: Музикално и танцово изкуство
Специалност: Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: MAN1396
2. Наименование на учебната дисциплина: Управление на сценичните изкуства
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 4,5
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Кърджиева
9. Резултати от обучението: Целта на учебната дисциплина е студентите да

получат задълбочени теоретични знания, свързани с планиране, организиране и
координиране на процесите протичащи в управлението на културните
организации с дейност в областта на сценичните изкуства. Основната задача е
формиране на управленски бекграунд от практико-приложни умения за
ориентиране в спецификата и проблематиката на управлението на  сценичните
изкуства.

10. Начин на осъществяване: Директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Дисциплината „Управление на
сценичните изкуства” е надграждаща знанията по „Въведение в мениджмънта”.
12. Съдържание на курса: Тематичните акценти в курса са: Теоретични трактовки на

понятието „артмениджмънт”; Системният подход в управлението на сценичните
изкуства; Закономерности и принципи в организацията и управлението на
сценичните изкуства; Профилът на артмениджъра в сценичните изкуства
(мениджърски функции); Мисията на организацията; Организационни структури
на управление в сценичните организации; Управление на театри, опери, балети,
симфонични оркестри и фолклорни ансамбли.

13. Препоръчителна или задължителна литература:
• Върбанова, Л. Управление на изкуствата. С., 1997
• Пул, Дж. Доброто управление носи пари. Ръководство за управление на

културни организации. Фондация “Център за изкуства “Сорос”, С., 2000
• Томова, Б. Изкуство и пазар (цикъл лекции). Столична община – отдел

„Култура”, 2003
• Тульчинский, Г., Шекова, Е. Менеджмент в сфере культуры: Учебное

пособие. 4_е изд., испр. и доп. — СПб.: Издательство „Лань”;”Издательство
ПЛАНЕТА МУЗЫКИ”, 2009

• Bathurst J., Stein T. Performing Arts Management: A Handbook of Professional
Practices, Allworth Press, 2010

• Byrnes, William. The management and the Arts. Elsevier Inc., 2009
• Varbanova, L., Strategic Management in the Arts. Routledge, Taylor & Francis

Group, 2013
14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Поднасяне на

лекционния материал, чрез презентации; семинарни занятия под формата на
дискусии, работа в група, вземане на решения и аргументация. Курсов проект.

15. Методи за оценка и критерии: Студентите разработват курсов проект по
предварително зададена тема за самоподготовка. При оценяването се взема под
внимание активното участието в дискусиите по време на аудиторната заетост.

16. Език на преподаване: Български.


