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Σκοποί του μαθήματος:
•

Να κατανοηθεί η πολυπλοκότητα της πολιτισμικής διαμεσολάβησης.

•

Να αναδειχθούν οι ιδεολογικές και αξιολογικές πτυχές της πολιτιστικής παραγωγής και
κατανάλωσης.

•

Να ασκηθούν οι φοιτητές στην εκπόνηση σχεδίων έρευνας στο αντικείμενο του μαθήματος.

Περίληψη περιεχομένου: Το μάθημα επικεντρώνει στις βιομηχανίες εκείνες οι οποίες συνδέονται στενότερα με τις διάφορες μορφές τέχνης. Εξετάζονται οι τρόποι με τους οποίους η
επιχειρηματική και οργανωσιακή κουλτούρα επηρεάζει την όλη διαδικασία παραγωγής και
διανομής πολιτιστικών αγαθών (υλικών και άυλων) και τελικά τη διαχείριση της δημιουργικότητας, διαμορφώνοντας την ιδιοτυπία της κάθε πολιτιστικής ή δημιουργικής βιομηχανίας.
Παράλληλα, εξετάζονται οι διαφορετικές κουλτούρες της πολιτιστικής κατανάλωσης, οι οποίες σχετίζονται με διαφορετικές κατηγορίες κοινού, διαφορετικούς τρόπους ζωής και διαφορετικές πολιτιστικές ανάγκες. Αναλύονται η ετερογένεια της κουλτούρας και η πολλαπλή
σημασία της για την πολιτιστική παραγωγή και κατανάλωση, στοιχεία που είναι απαραίτητο
να λαμβάνονται υπόψη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικής από πολιτιστικούς
οργανισμούς.
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Ενδεικτικό πρόγραμμα:
1. Εισαγωγή: Η οργάνωση της παραγωγής πολιτισμού και η μελέτη της πολιτισμικής κατανάλωσης (βασικές τάσεις και προσεγγίσεις).
2. Η θεωρία για την παραγωγή πολιτισμού και η θεωρία για την κουλτούρα των παραγωγών.
3. Πολιτισμική διαμεσολάβηση και κουλτούρα των παραγωγών: Στρατηγικές διαχείρισης
της δημιουργικότητας.
4. Οι έρευνες για την παραγωγή πολιτισμού: μεταβλητές για τα συστήματα αξιών των παραγωγών. Ανάλυση ερευνών σε διαφορετικούς κλάδους της παραγωγής πολιτισμού.
5. Κατανοώντας τα ακροατήρια: από τη θεωρία της επιλεκτικής κατανάλωσης στη θεωρία
της πολιτισμικής παμφαγίας και οι σχετικές εμπειρικές έρευνες.
6. Οι έρευνες για την πολιτισμική κατανάλωση: μεταβλητές για τους τρόπους ζωής, το πολιτισμικό κεφάλαιο, την κοινωνική στρωμάτωση. Ανάλυση ερευνών σε διάφορες χώρες και
νεότερες τάσεις.
7. Ο σχεδιασμός της έρευνας για την κουλτούρα των παραγωγών και των καταναλωτών του
πολιτισμού. Η σημασία της για τη στρατηγική των πολιτιστικών οργανισμών.
8. Ανάλυση ερωτηματολογίων από πραγματικές έρευνες (ποιοτικές και ποσοτικές) για την
κουλτούρα των παραγωγών και των καταναλωτών του πολιτισμού. Η διεθνής εμπειρία.
9. Ανάλυση και συζήτηση της προόδου (βιβλιογραφικής επισκόπησης). Σχεδιασμός εργα-
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σιών.
10. Πειραματική συνέντευξη βάθους από παραγωγούς πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.
11. Ανάλυση και συζήτηση της πειραματικής συνέντευξης βάθους.
12. Ανακεφαλαίωση-συζήτηση για την εκπόνηση των εργασιών.
Τρόπος αξιολόγησης/διαδικασία μαθήματος: Το μάθημα είναι σεμιναριακού χαρακτήρα
και διεξάγεται κυρίως με συζητήσεις πάνω στη σχετική αρθρογραφία και βιβλιογραφία. Οι
συζητήσεις, εκτός από την ανάλυση των συγκεκριμένων κειμένων και τη συστηματική προσέγγιση της θεωρίας για τις κουλτούρες της πολιτισμικής παραγωγής και κατανάλωσης, έχουν ως στόχο την αποσαφήνιση μεταβλητών που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν σε αντίστοιχες εμπειρικές έρευνες, ώστε να είναι δυνατή η εκπόνηση σχεδίου έρευνας στο πεδίο αυτό. Η διαδικασία του μαθήματος περιλαμβάνει την ανοικτή συζήτηση με παραγωγούς πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών (πειραματική συνέντευξη βάθους), καθώς και την ανάλυση
ερωτηματολογίων από πραγματικές έρευνες, σχετικές με το αντικείμενο. Το μάθημα αξιολογείται με βάση:
•

Τη συμμετοχή στις συζητήσεις (20%)

•

Πρόοδο (2.500-3.000 λέξεις) που θα πρέπει να υποβληθεί κατά την 7η-8η εβδομάδα και η
οποία αποτελεί τη βιβλιογραφική επισκόπηση σχεδίου έρευνας (30%)

•

Γραπτή εργασία (5.000-6.000 λέξεις) η οποία συνίσταται στην εκπόνηση σχεδίου έρευνας
πάνω σε σχετικό αντικείμενο και με συγκεκριμένα ερωτήματα και υποθέσεις (50%)

Ενδεικτικό θεματολόγιο: Κριτήρια επιλογής πολιτισμικών αγαθών και υπηρεσιών (βιβλία,
μουσική, θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές ταινίες κ.λπ.), σχέδιο έρευνας για τα κίνητρα της πολιτισμικής κατανάλωσης σε διάφορους τομείς, πολιτισμικές αξίες και προτεραιότητες των παραγωγών πολιτισμού (σε συγκεκριμένο πολιτισμικό οργανισμό – κερδοσκοπικό ή μη – ή σε κατηγορία πολιτισμικών οργανισμών), σχεδιασμός μελέτης πολιτισμικού
κεφαλαίου (παραγωγών ή καταναλωτών) σε ορισμένο τομέα του πολιτισμού, σχέδιο έρευνας
για νέες μορφές πολιτισμικής κατανάλωσης (ή παραγωγής πολιτισμού) σε συνάρτηση με την
κουλτούρα των καταναλωτών (ή των παραγωγών).

