
Факултет Архитектурен 

Катедра: Изкуства 

Професионално направление: Изобразително изкуство 

Специалност: Мода и мениджмънт в модата, МП „Моден стайлинг” 

Образователно-квалификационна степен: Магистър 

 

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС 

 

1. Наименование на курса: Комуникативна култура 

2. Код на курса: PCI3095 

3. Вид на курса: избираем 

4. Ниво: магистър 

5. Година на изучаване: първа 

6. Семестър: първи  

7. Брой кредити: 3 

8. Име на лектора: проф. д.ф.н. Милко Петров, доц. д-р Георги Калагларски 

9. Резултати от обучението за дисциплината: повишаване комуникативната култура на 

мениджърите в различни сфери чрез придобиване на познания за човешкото 

общуване, за изграждане на персонален и групов стил на поведение.  

10. Начин на преподаване: директно  

11. Предварителни изисквания: начални познания за социални комуникации и изграждане 

на индивидуален стил. 

12. Съдържание на курса: основните теми застъпени в курса са: 1. Комуникативна култура – 

обща характеристика и проявление. 2. Социалните комуникации и формиране на 

индивидуален стил. 3. Специфични характеристики на индивидуалния стил. 4. Вербална 

комуникация – специфични характеристики. 5. Взаимодействие с големи социални групи и 

специфични социални среди. 6. Комуникативна култура и изява на личността. Личностни 

прояви. 7. Комуникативна култура и техники на комуникация. 8. Подражание и 

елиминиране на „двойника”. 9. Персонална култура и изграждане на лидерски качества. 10. 

Организиране на псевдосъбития за изява на личната комуникативна култура. 11. 

Комуникативна култура и формиране на профили. 12. Профайлъри – новите гадатели на 

личности и съдби. 13. Поведение пред телевизионна камера. 14. Поведение пред радио 

микрофон. 15. Правоговор. 16. Кръвната група на индивида и неговата персонална 

комуникативна култура. 

13. Библиография: 

- Буркард, Р. Наука за комуникацията, С, 1999 г. 

- Кунчик, М, Въведение в публицистиката, С, 1999 г 

- Калагларски, Г., Медиите и модерният свят, В, 2010  

- Петров, М., Персоналният имидж, С, 2005 г. 

- Райков, Здр., Креативна комуникация, С, 2010 г 

- Стоицова, Т, Лице в лице с медиите, С, 2010 г. 

- Стойков, Л, Култура и медии, С, 2006 г. 

14. Планирани учебни дейности и методи на преподаване: лекции и семинарни 

упражнения, курсови проекти  и задачи, извънаудиторна заетост и консултации. 

15. Методи и критерии на оценяване: изпит се провежда в края на II семестър. 

Студентите разработват проект и курсова работа. 

16. Език на преподаване: български, руски, френски, английски 

17. Практика: дисциплината завършва с учебна практика в рекламни и ПР агенции. 


