
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 на курса: MAR1155
2. Наименование на учебната дисциплина: Mаркетинг на сценичните изкуства
3. Вид: задължителен
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: първи
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Александра Парашкевова;
9. Резултати от обучението за дисциплината: Целта е да се доразвият усвоените базови
знания по учебните дисциплини „Маркетинг“ и „Предприемачество в културните
институции“и да се профилират към усвояване на особеностите на маркетинговия
мениджмънт на специфични културни продукти в областта на сценичните изкуства.
10.Начин на преподаване: директно
11.Предварителни изисквания: Дисциплината „Маркетинг на сценичните изкуства” е
надграждаща в рамките на модул „Организация и управление“ и като такава се очаква
студентите да имат предварителни познания най-малко в областта на управлението (обща
теория, организация и технология), въведение в предприемачеството, маркетинг,
предприемачество в културните институции.
12. Съдържание на курса: изучават се спецификите на продукта, създаван в областта на
сценичните изкуства, като специфичен обект на маркетинга.
13. Библиография:
Основна литература:
Колбер, Ф. , Ж. Нантель, С. Билодо, Дж. Деннис Рич, Маркетинг культуры и искусства, 5-
87401-108-0, 2004 г.

Roger, B. , F. Kerrigan, D.  O'Reilly, New Horizons in Arts, Heritage, Nonprofit and Social
Marketing, Routledge, 2013, ISBN 1135743800, 9781135743802.

Допълнителна литература:
Борисова, С. Приложение на маркетинговите методи в сценичните изкуства, Изд.
Арно&Анали, 2006.
14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции, упражнения,
самостоятелна и екипна работа по проблеми на теорията и практиката.
15. Методи и критерии на оценяване: Крайната оценка по дисциплината се формира от:
текуща оценка – относително тегло 0.5; оценка от изпита – относително тегло 0.5. И
текущата, и финалната оценки се формират като средно аритметично на следните
компоненти: изпълнени теоретични задания, изпълнени практически задания. Студентите се
информират за текущите оценки от индивидуалните и груповите задачи по време на лекции
и консултации. Текущите оценки се оповестяват от преподавателя преди датата на изпита по
отработените механизми за обратна връзка. Студентът може да се информира за мотивите,
обусловили оценката му в деня на изпита, преди окончателното й администриране. Изпитът
се провежда в писмена форма (тест с отворени и/или затворени въпроси). Допуска се и устен
изпит за формиране на окончателната оценка.
16. Език на преподаване: български
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