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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: SOC 1071
2. Наименование на учебната дисциплина: Социология на изкуството
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: трети
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Мария Петрова
9. Резултати от обучението за дисциплината: - Като резултат от обучението по дисциплината «Социология на

изкуството» студентите трябва да са усвоили основни знания за парадигмите в областта на социология на изкуството,
теоретичните подходи към тази дисциплина. Освен това трябва да имат знания за формите на социално
взаимодействие между художественото явление и социалния му контекст и за изкуството като социокултурна
институция. Уменията, които студентите трябва да развият са за анализ на субектите в комуникационната верига
творец-произведение-разпространител-изпълнител-публика. Трябва да имат и умения за социалнопсихологически
анализ на закономерностите на възприемането на изкуството от публиката и т.н. Компетенциите, които трябва да
формират студентите са свързани със способности за самостоятелен критичен поглед върху проблематиката за
социалното битие на художествения феномен.

10. Начин на преподаване: директно
11. Предварителни изисквания: няма предварителни специфични изисквания
12. Съдържание на курса: Предмет на академичния курс е цялостната проблематика за социалното

битие на художествената творба. В същото време специфичен ракурс е очертаване на
взаимодействието между художествения феномен и социалния му контекст. Академичният курс
освен това обхваща проблемната сфера за социалната функция на изкуството. Специално
внимание се отделя на основната терминология, свързана с дисциплината, както и на проблема за
художествената култура в рамките на цялостната система на културата.
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14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и семинарни упражнения
15. Методи и критерии на оценяване: По време на семестъра студентите подготвят курсова работа,

която съставлява 30% от окончателната оценка по дисциплината. Участието на семинарни
упражнения формира 30% от оценката по дисциплината. Писменият изпит по време на сесията
формира 40% от оценката по дисциплината.

16. Език на преподаване: български


