
 
На 16,17, 18, 21 Септември 2015 

 
от 9.30 до 17.15ч. 

 
в зала Б 12  на НАТФИЗ 

ще се проведе интензивен курс  
 

по 

Мрежово Предприемачество и 
социални мрежи 

 
Дисциплината е избираема за 
студентите в магистърските 

програми на Факултет „Сценични 
изкуства” /МСИ, ТИ, РСИ, ПР/ 
Курсът  носи 2  кредита (ECTS) 

Допълнителна информация за курса и 
записване в стая № 312, Учебен отдел и 

на тел. :+ 359(2) 9231 274 
  

Семинарът по „Мрежово Предприемачество и     
социални мрежи” въвежда основните    
характеристики на мрежово предприемачество в     
сектор „Култура“. Запознава участниците с     
актуални изследвания върху търсенето и     
предлагането на културни продукти в Европа и в        
България. Акцентира върху мрежово    
предприемачество на изкуство предлагано в     
открити обществени пространства (фестивали и     
дигитален маркетинг) и върху продукти и услуги       
свързани с високотехнологични процеси на     
производство или обвързани с повтарящ се      
цикъл на пазарно предлагане (абонаментно     
изкуство и съфинансиране на продукции).     
Анализира се вътрешно секторната конкуренция     
за качество и външно сътрудничество при      
обвързване с аудитории и потребители в      
контекста на 21 век.  
В темите на курса е предвидено участие на        
гости, културни предприемачи от България. 
 



1. Мрежи, творчески клъстери и други форми на       
сътрудничество в сектор култура при     1

конкуренция за потребители; 
2. Материални и нематериални форми на култура в       

политиката на Европа и стратегическите     
партньорства в културния сектор изразени в      
„План за култура” и в програма „Творческа Европа        
2020”;  

3. Външни ефекти от „размяната на културни стоки”,       
полезни за потребителя и за обществото.      
Балансиране между комерсиална експлоатация    
на културните ресурсииустойчивоторазвитиев       
бизнес модели с дългосрочни социални и      
икономически ефекти.  

4. Културното предприемачество като съвместна 
инициатива за развитие на творческа икономика 
с участие на обществения,  частния и на третия 
сектор. Иновационни форми на маркетинг и нови 
подходи за развитие на аудиториите в контекста 
на 21 век с навлизане на нови политики и с нов 
подход във формирането на човешки ресурс.  

 

1 Всички организации, които създават продукт или услуга с         
културно съдържание, достигаща до потребителите чрез      
пазара, принадлежат на сектор „Култура”, включително      
организациите на културните и творческите индустрии.      
Интерпретацията на организация на сектор „Култура” е по        
модел на ЕС 2010г. 



Програма 16 – 21 септември 2015  
 

  16 .09. 2015 
Сряда  

 

17 .09. 2015 
Четвъртък 

18.09. 2015 
Петък 

21 .09. 2015 
Понеделник  

 
09:30 

 
 

Въведение  
Представяне, 
очаквания, нагласи, 
правила 
 
Игра  
специфика на 
предприемачеството 
и маркетинга сектор 
култура 

Тема 
Културното 
предприемачество 
като съвместна 
инициатива на 
творческа 
икономика с 
участие на 
обществения, 
частния и на третия 
сектор. 
10: 15 Гост 
Лектор 

Екипна работа  
в казус 
партньорство  
консултация 
 
 
Участие на 10: 
15 Гост 
Лектор 

Представяне на 
групови и 
индивидуални 
проекти  
 

пауза 
12:15  
12:45 

Тема 
Работа в мрежи  
форми на 
сътрудничество при 
конкуренция между 
предприемачите в 
сектор култура за 
интереса на 
потребителя 

Представяне на 
индивидуални 
проекти с  анализ  

 

Тема 
Материални и 
нематериални 
форми  на 
култура  в 
политиката на 
Европа  

 
Представяне на 
групови и 
индивидуални 
проекти  
 

пауза 
14:00  
15:30 

Упражнение: 
социални мрежи, 
семантични 
технологии и 
социалномрежови 
анализ  

 Работа в екип 
предприемане на 
дейност в сектор 
култура, рискове и 
възможности, 
конкуренция и 
партньори 

 Упражнение: 
Иновационни 
форми на 
маркетинг и 
нови подходи за 
развитие на 
аудиториите в 
контекста на 21 
век 

Тест  
И  
Анализ на 
постигнатите 
резултати, 

пауза 
15:45  
17.15 

Индивидуална задача  
Анализ на конкретен 
казус на партньорство 
в сектор култура  
 

Тема 
Външни ефекти от 
„размяната на 
културни стоки” 
комерсиална 
експлоатация срещу 
устойчиво развитие 
(творчески региони 
/ градове, екултура) 

Групова работа 
в казус 
партньорство: 
1.Развитие на 
аудитории,  
2.формиране на 
потребителски 
интерес, 
съвместно 

 



продуциране на 
култура 

 
 


