КОНСПЕКТ ЗА ДЪРЖАВЕН ИЗПИТ
за студенти, завършили магистърска програма
„Културен туризъм и културно проектиране“

1. Връзка на етнологията и етноложките изследвания с културния туризъм и
културното проектиране. Етноложкото знание като ресурс.
2. Основни принципи, подходи и перспективи в антроположкото разбиране за света.
Антроположко гледище към наследство, туризъм и културно проектиране.
3. Античната култура по българските земи и нейната съдба (тракийска, гръцка,
римска култура). Културна приемственост и разриви.
4. Употреби

на

античното

наследство

в

съвременен

културен

контекст

-

интерпретации и проектиране
5. Изтокът и Западът в българската култура.
6. Всекидневна култура на българите през Средновековието и Новото време.
7. Slavia Orthodoxa, Romana, Islamica. Исторически проекции на „верското“ при
формиране на балканските етноси в Новото време.
8. Характеристика на основните религиозни общности на Балканите – културно
наследство и културни взаимодействия.
9. Политики в сферата на културата – институции, регламент, практики.
10. Културни институции и тяхното външно обкръжение. Ефективно управление на
културната организация. Външна среда и комуникация.
11. Културата като ресурс за социално, икономическо и местно развитие.
12. Музеи и наследство. Наследства, национална култура, локални култури.
13. Култура и изкуства и културен пазар. Политики за конструиране на наследства и
пазар.
14. Културните продукти – икономически ефект и културно въздействие.
15. Структура и съдържание на образователна програма за музейна публика.
16. Музеят като място на памет и институция за опазване на културното наследство.
Критерии за оценка на музей.

17. Методология на проекти – европейски и национални програми в областта на
културата, наследството и културния туризъм.
18. Основни етапи от разработване и реализация на проект в сферата на културата и
културния туризъм.
19. Художествени аспекти на българската култура в историческа перспектива –
традиционно и модерно художествено наследство.
20. Културно наследство и начини на визуализация. Визуалното изследване. Начини на
представяне.
21. Мениджмънт в културните институции – локални, национални, международни
измерения.
22. Правна регулация на културната сфера в България. Изисквания към персонала и
офиса на туроператора и туристическия агент.
23. Стратегическо позициониране и интегрирани маркетингови комуникации в
секторите на културата и творчеството
24. Маркетингова стратегия за предлагане на културно-познавателни туристически
продукти
25. Същност и значение на ефективните бизнес комуникации и връзки с
обществеността за развитие на културния туризъм.
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