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КАТЕДРА „ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ НА КУЛТУРАТА“ 

 

ИЗИСКВАНИЯ И ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В СПЕЦИАЛИЗИРАН 

ДОКТОРАНТСКИ ИЗПИТ С ТЕМАТИЧНА ОБЛАСТ 

 

„КУЛТУРАТА В ПОЛИТИКИТЕ ЗА ГРАДСКО РАЗВИТИЕ”  

 

 

I.   Документи за специализирания докторантски изпит  

 
1. CV.  

 

• Академично образование – завършени с диплома образователни степени в 

университети или висши училища  

• Професионален опит 

• Изследователски интереси и научни публикации (при положение, че кандидата има 

такива публикации) 

 

2. Мотивационно писмо 

 

• Мотивационно писмо до 5 страници в които се аргументира намерението и 

мотивацията за участието в конкурса, както и за реализацията на изследователския 

проект. 

 

II.  Изисквания към кандидатите  

 

Изследователският проект с които се участва в специализирания докторантски 

изпит трябва да (1) идентифицира съвременни предизвикателства в областта на 

културата и политиките за градско развитие като (2) аргументира актуалността на 

предлаганото изследване във връзка с възможността за (3) изработване на приложими в 

практиката решения. Доброто познаване на изследвания и анализи на предприети и 

реализирани от граждански организации в рамките на ЕС и в частност в Република 

България е предпоставка за качествено фокусиране на предлаганите изследователски 

проекти.  

 

Изследователските проекти с които се кандидатства за докторантурата се 

разработват писмено при провеждането на първата част от специализирания изпит, 

като техния размер трябва да е не повече от 15 страници, заедно с методологията, 

работните хипотези и литературата, която възнамеряват да ползват кандидатите при 

реализацията на изследването. 

 

Втората част от изпита се провежда с кандидатите, които отговарят на 

посочените изисквания и разработените от тях проекти в първата част са получили 

оценка, която е не по-ниска от „много добър“ 4.50. Устният изпит е по идеите, 

представени от кандидата в разработения в първата част изследователски проект. 

 

Тематичната област на докторантурата - „Културата в политиките за градско 

развитие” предполага релевантност на изследователските проекти и към следните под-

теми: 
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• Културата като стратегически ресурс за устойчивост на градовете и регионите: 

създаване и подобряване на социалния капитал; икономическо въздействие; 

ролята и значението на зелените, отворени и „интелигентни” градове. 

 

• Публични политики. Политика и култура. Политики за култура. Модели, 

предизвикателства и тенденции. Глобализация и политики за култура.  

 

• Политики за култура в България. Структура и участници. Принципи и 

приоритети. Култура и основни права на човека и гражданина. Културни права. 

 

• Културата в Европейския съюз. Институции и организации. Законодателство. 

Инструменти. Програми. Документи. 

 

• Приоритети на Европейския съюз в областта на културата. Културно 

многообразие и диалог между културите. Културни и творчески индустрии. 

Инициативи, свързани с включване на местните общности като фактор за 

развитие на градовете и регионите. 

 

• Политики и програми на международни организации в областта на културата. 

Ролята и значението на културата за мобилизиране на гражданското общество и 

градското развитие. 

 

• Политиките за култура в дебата на съвременните общества. Правни измерения 

на възможностите за участие на гражданите в процеса на изработване на 

публични политики. Основано на участие управление на културата (participatory 

governance of culture).  

 

• Политика на ЕС по отношение на градовете. Подобряване на участието на 

градовете и техните представители в изработване на политиките на ЕС за 

регионално развитие. 

 

• Модели за местно развитие. Реализация на културни инициативи във връзка с 

потенциала на градовете и регионите. Ролята и значението на Асоциациите за 

развитие на градове и регионите за реализацията на местни културни 

инициативи. 

 

• Ролята на културата в градската регенерация. Стратегии и инициативи от Европа 

и България. 

 

• Градска трансформация чрез култура, водена от местната власт (government-led). 

Политики и инициативи от Eвропа и България. 

 

• Културата като елемент на градското устойчиво развитие. 
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