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I.  А Н О Т А Ц И Я 

“Индустрия на свободното време” е от групата специални дисциплини за 

специалност «МТСВ».  Тя има за цел да въведе студентите в проблематиката на 

свободното време като исторически, социален и икономически феномен, да акцентира на 

взаимовръзката между туризма и свободното време. Отделено е внимание на бюджета 

на времето и на свободното време като част от него, на характеристиките на 

продукта на свободното време и на неговите основни компоненти – рекреация, 

развлечение и игра. В семинарните упражнения са включени дискусии, казуси и 

презентации относно различните видове продукти на свободното време и анализиране на 

тяхната роля за удовлетворяване на разнообразните потребности на клиентите през 

свободното време. Очертава се ролята на държавния, обществен и частен сектор при 

формиране структурата на индустрията на свободното време и политиката за 

нейното развитие. Посочват се съвременните международни тенденции  и добри 

практики в развитието на индустрията на свободното време, както и перспективите за 

развитието на тази индустрия в България.  

В резултат на обучението по «Индустрия на свободното време» колежаните 

усвояват познания и умения за разработване на продукти за свободното време, за 

организиране и провеждане на спортни, развлекателни, рекреационни и други дейности в 

туристически обекти, центрове за свободното време, организации от сферата на 

свободното време и т.н. Обучаваните могат да се реализират като организатори и 

изпълнители на събития и програми за забавления, отмора, физическа активност и т.н. 

Придобитите знания и умения по учебната дисциплина са основа за развитието на 

студентите като управленски кадри в различни обекти и институции  на туризма, 

индустрията на свободното време в областта на културата, спорта и рекреацията.  

 

 

 

II. Т Е М А Т И Ч Н О  С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е  

 

No. по 

ред 
 НАИМЕНОВАНИЕ НА ТЕМИТЕ И ПОДТЕМИТЕ БРОЙ ЧАСОВЕ 

  Л СУ ЛУ 

ТЕМА 1. Дефиниране на понятието “свободно време” 4 3 7 

1.1 Бюджет на времето. Свободното време като подсистема на 

бюджета на времето.   

   

1.2 Взаимовръзка между свободното време и работата.     

1.3 Социално-икономически и философски концепции за 

свободното време. 

   

 Социално значение на свободното време в съвременното 

общество. 

   

ТЕМА 2. Исторически обзор на развитието на свободното време и 

промени в представата за него и за начините на неговото 

използване 

3 3 6 

2.1 Свободното време и неговото използване в древна Гърция и в 

епохата на Римската империя 

   

2.2 Свободното време и начините за неговото използване в епохата 

на Феодализма и Възраждането 

   

2.3. Свободното време в епохата на индустриалната революция. 

Зараждане на индустрията на свободното време. 

   

ТЕМА 3. Продукт на свободното време 4 4 8 
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3.1. Рекреацията, развлечението и играта, и тяхната роля при 

формиране структурата на продукта на свободното време. 

   

3.2.  Същност, особености и структура  на продукта на свободното 

време. 

   

3.3 Видове продукти на свободното време.    

3.4. Фактори и предпоставки, обуславящи начините за използване 

на свободното време  и формиращи търсенето на продукти на 

свободното време.  

   

ТЕМА 4. Структура на индустрията на свободното време 4 5 9 

4.1 Взаимовръзка между индустрията на свободното време и 

туристическата индустрия. 

   

4.2 Развлекателните и тематични паркове като представители на 

индустрията на свободното време. 

   

4.3 Ролята на държавния, обществен и частен сектор в индустрията 

на свободното време.  

   

4.4 Тенденции в съвременното развитие на индустрията на 

свободното време.  

   

4.5. Характеристики, проблеми и тенденции в развитието на 

индустрията на свободното време в Република България.  

   

 ОБЩО: 15 15 30 

 

 

 

 

 

 

 

III.  ФОРМИ НА КОНТРОЛ: 

  

No. 

по ред 
ВИД И ФОРМА НА КОНТРОЛА Брой   ИАЗ ч. 

 

1. Семестриален (текущ) контрол   

1.1. Презентация на изпълнена задача по дадена тема, с писмена 

разработка – екип от студенти, разработва и представя 

2 20 

1.2. Разработване на есе   1 20 

1.3.  Курсова работа (по предварително избрана или зададена тема) 1 10 

1.4.    

Общо за семестриален контрол: 4 50 

2. Сесиен (краен) контрол   

2.1. Изпит (тест) – писмен изпит тест 1 40 

 Общо за сесиен контрол: 1 40 

 Общо за всички форми на контрол: 5 90 
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