
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Информатика и икономика”
Професионално направление: „Икономика”
Специалност: „Международен маркетинг”
Магистърска програма: “Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката и
културата”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: MAR 3151
2. Наименование на учебната дисциплина: "Управление на културни процеси - възможности

и рискове"
3. Вид: избираема
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 1,5
8. Име на лектори: проф. д-р Людмила Стоянова (в екип с проф. Стефан Данаилов)
9. Резултати от обучението: Добра информираност относно:

1) Структурата, функционирането, стратегиите и приоритетните задачи на Комисията за
култура към Парламента, Министерството на културата и поделенията му – културни институти,
творчески организации специализирани училища по изкуствата; 2) Мениджмънта и
икономическата политиката на държавата, общините и частните формации в областта на
културата в условията на пазарния механизъм; 3) Възможностите на културното наследство като
икономически ресурс.
10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Завършена бакалавърска степен по мениджмънт,
икономика, филология, културология или културна антропология.
12. Съдържание на курса: Представяне на потенциала на Министерството на културата, националните
културни институти, фондациите за култура, творческите съюзи и др. и на партньорството помежду им за
провеждане на демократична и национално отговорна културна политика. Обговаряне на напреженията в
релацията „държавна регулация – автономия на културотворческите процеси“, както и на проблема за
бюджетирането на културата и изкуствата в условията на пазарния механизъм. И нуждата от
децентрализация и инвестиране в културата на регионите и малцинствата. .Запознаване със
съществуващите законови мерки  и откритите въпроси по  съхраняването на  материалното и
нематериално културно наследство, вкл. археологическите ценности. Осветяване стратегическата задача
за запазването на автентичните  културни и исторически стойности на недвижимите паметници при
осигуряване на пълноценното им присъствие в съвременната среда. Открояване  ролята на наследството
и актуалното културно творчество като икономически ресурс и като средство за провеждане на
демократична етнокултурна политика.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси:

Знеполски, Ивайло и др. Културна политика и законодателство (Правила за гражданско участие в
законодателния процес). София, Сорос център за културни политики, 2003.

Политики за културата. (Статии на Райна Гаврилова, Ивайло Знеполски, Тодор Кръстев и
др.).В:<http://www.online.bg/kultura/my_html/2222/x-cpb.htm> .

Културните институции в големия град. София, Институт по културознание, 1994

Закон за закрила и развитие на културата; Закон за паметниците на културата и музеите
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекционен курс, дискусии,

15. Методи за оценка и критерии: Крайната оценка е резултатна от представянето по време на



дискусиите, при защитата на курсова работа и при полагането на изпита.
16. Език на преподаване: Български.


