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КОНСПЕКТ 

Европейски културни модели 
 
1.Възгледи за културата.Измерения–информационно /духовно-съдържателно/, институ- 
Ционално /организационно-функционално/, морфологично /зонално-видово/.Детерми- 
нанти.Субстратни и релационни характеристики.  
2.Съдържанието на културата. Норми, санкции, ценности. Култури,субкултури и 
контракултури. Приобщаване към културите. Принципът на интеграцията.Културни 
системи и конгломерати.Външен и вътрешен аспект на културата. 
3.Ценностни ориентири и проекции във формирането на европейската култура 
Принцип на иманентното развитие.Основни принципи на динамиката.Социокултурни 
цикли и ритми.Принципът на границата. 
4.Християнството като път в късноантичната безпътица.Ценности и космогония на 
християнството.Християнството и историческия разказ.Социокултурната употреба на 
християнството. 
5.Ренесанс.Реформация и контрареформация.Динамиката на ценностите в европейския 
културен процес.Човек като гражданин. 
6.Драмата на европейското просвещение.Утопиите и законите. Проблемът за 
еднаквостта. Трасферът на ценности. 
7.Личността и социокултурните и проявления на Изток и Запад.Основни светогледни 
ориентации.Човекът като индивидуалност. Ценностните колизии на Новото 
време.Техногенезисът и неговите социокултурни рестрикции. Типовите значения в 
съвременния културен дискурс. 
8.Културните модели.Понятието. Автономията. Модели на общества извън развитието-
елементи, сегментирани общества и държави.Системи на развиващите се 
общества.Системи на развитите общества. 
9.Език и култура.Култура и идентичност. 
10.Догонващото развитие като културна ценност  
11.Европеизация и глобализация. 
12.Субекти на културата.Народите на Европа като субекти.Човекът-маса и 
гражданското общество.Народ и елит.Индивид-личност. Социокултурна типология на 
личността.Националните култури в ЕС 
13.Национални и регионални измерения на европейския културен процес.Култура и 
нация.Ерозия на националната държава и кризата на идентичността Новият 
национализъм. Европа като социокултурна парадигма. 
14.Запад-Изток-социокултурни проблеми на съвременноста. Националната културна 
политика.Културното наследство и националната държава. Държавната политика в 
областта на културата-административно-институционален аспект. 
15.Гражданско общество и културна политика. Преход от тоталитарен /едносубектен/ 
към демократичен /мултисубектен/ модел на културна политика. Проблеми на 
гражданското участие в културната политика. Последствията от глобализацията за 
провеждането на националните културни политики. 



16.Културните институти като системи съхраняващи и разпространяващи 
култура.Видове. Механизми на функциониране. Видове културни институти и 
специфични функции.Териториална мрежа на културните институти 
17 .Инфраструктура на европейските културни институти. Наука и 
информация.Образование. Политика на обмен кадри. Културен туризъм. 
18.Управление на европейската култура.Структури. Функции. Видове  
19.Интелигенцията като водеща сила в духовното производство на Европа. 
Разпространение на културни ресурси и ценности.Създаване на нови политически и 
социални програми.Създаване на европейска програма за изучаване на националните 
култури. 
20.Новите информационни технологии. Единната европейска политика в 
информационните технологии.Образователен и информационен потенциал. 
21.Културната политика в регионите. 
22.Съхранение на културното наследство в Европа. Европейска конвенция за 
съхраняване на културното наследство. Фонд за развитие на навици за съхранение на 
културно наследство.Кампания „Общото наследство на Европа”. Дни на европейското 
наследство. Културните маршрути. 
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