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Професионално направление 3.2 „Психология“
Специалност „ПРИЛОЖНА ПСИХОЛОГИЯ”
Образователно-квалификационна степен магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: PSY3170
2. Наименование на учебната дисциплина: Виртуална култура
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Ивайло Лазаров
9. Резултати от обучението: Цел на дисциплината е да запознае студентите от широк

кръг специалности със спецификата на виртуалната култура, с нейните технологични и
ценностни основания. Програмното съдържание представя основни аспекти на
виртуалността: новите технологии, новата икономика и съвременната защита на
човешките права и специално авторското право, а също така социалните и
психологически измерения на новата медия. Тематичните области са наблюдавани от
хоризонта на теориите на модерната и постмодерната философия, психология, етика и
естетика. Студентите се запознават в най-общи линии с езика и конструктите, чрез
които феномените на виртуалността могат да бъдат осмислени в контекста и логиката
на човешкото познание. Основна задача на дисциплината е изграждане на сравнително
широк изследователски кръгозор върху съвременните тенденции, средства и методи на
разпространение и изява на виртуалната култура в глобален мащаб.

10. Начин на осъществяване: директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания (ако е приложимо): Да са изучавани

философия, етика, естетика, психология, логика, културология в средното училище и
бакалавърската степен на висшето училище. Нагласа към четене/интерпретация на
книги и учебници от областта на хуманитаристиката, обществените науки, теорията на
масовите комуникации, интернет и приложения и др.

12. Съдържание на курса: Лекционният материал е така планиран, че да се постигне
усвояване и овладяване на всеобщи и специализирани знания върху понятието за
виртуално, виртуалистката парадигма във философията и културологията, аспектите на
виртуалната култура, гъвкавата виртуална информационна среда, средствата и
методите за виртуална комуникация, ценностните аспекти на виртуалното общуване в
контекста на целите и средствата. Дисциплината си поставя подчертано
общообразователни, но и специфициращи с оглед на съвременното глобално културно
състояние цели в контекста на университетските компетенции за образователно-
квалификационната степен „магистър по психология”.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образователни ресурси / инструменти: 40 източника (учебници, книги, интернет-
ресурси, студии, статии, вкл. и на чужди езици), актуализирани според изискванията,
измежду които:



Andrea L. Press, Bruce A. Williams (2010) The New Media Environment: An
Introduction. Wiley-Blackwell.

John Pavlik (2008) Media in the Digital Age. ColumbiaUniversity Press.
Reid. E. Cultural Formations in Text-Based Virtual Realities/ А thesis submitted in

fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts. Cultural Studies
Program. Department of English. University of Melbourne. January 1994.
http://fun91.kivikko.hoas.fi/~donwulff/irc/cult-form.html

Suler J. Cyberspace as Dream World (Illusion and Reality at the «Palace»). 1996a.
http://www1.rider.edu/~suler/psycyber/cybdream.html

Suler J. Identity Management in Cyberspace 1996c.
http://www1.rider.edu/~suler/psycyber/identitymanage.html

Suler J. Human Becomes Electric: The Basic Psychological Features of Cyberspace.
1996d. http://www1.rider.edu/~suler/psycyber/basicfeat.html

Digital Marketing for Dummies
The New Rules of Marketing and PR: How to Use Social Media, Blogs, News

Releases, Online Video, and Viral Marketing to Reach Buyers Directly. David Meerman
Scott, 2010. Ben Carter, Gregory Brooks, Frank Catalano, and Bud E. Smith, 2007

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции (2/15),
семинари (0/15), консултации (2/15).

15. Методи за оценка и критерии: Писмен и устен изпит: Курсова работа – на тема,
сходна до темите в конспекта за изпита или върху избрани текстове по каталог.
Оценяват се съдържателното съответствие на темата, познаване на източниците,
собствения поглед – защитава се на изпита.

16. Език на преподаване: български език и английски език.
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