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Теми 

 

1. Култура и културно наследство.  Дефиниции, взаимоотношения, субекти. 

 

2. Индивидуална и колективна памет. Наследството в конструирането на идентичности в България 

до и след 1944 година. 

 

3. Еволюция на разбирането за историческо и културно наследство в България и в глобален 

контекст. 

 

4. Места на паметта и места на наследството.  

 

5. Правна регулация на културното наследство - международна и национална. 

 

6. Българският канон в културното наследство: формиране, еволюция, основни категории и 

паметници/реалии. 

 

7. Съвременни тенденции в разбирането на културното наследство и третирането му. 

 

8. Дебатите около културното наследство в България в началото на 21 век. 

 

9. Алтернативно наследство: проблеми на възприемането  и третирането на нетрадиционните 

обекти. 1. Дисонантно наследство ("комунистическо", "фашистко", "малцинствено", места на 

травматична памет и др.) 

 

10. Алтернативно наследство: проблеми на възприемането  и третирането на нетрадиционните 

обекти. 2. Пренебрегваното и незабелязвано  наследство (обекти на технологията и индустрията; 

модерна архитектура;  модерен градски фолклор; мода и др.)  
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