
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра: „Информатика и икономика”
Професионално направление: „Икономика”
Специалност: „Международен маркетинг”
Магистърска програма: “Маркетинг и връзки с обществеността в образованието, науката
и културата”
Образователно-квалификационна степен: „магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAR 3157
2. Наименование на учебната дисциплина: Научно и културно събитие и изграждане на
обществена подкрепа чрез медиите
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 1,5
8. Име на лектори: доц. д-р Георги Калагларски (в екип с проф. д-р Николай Овчаров)
9. Резултати от обучението:
По време на лекционния курс студентите  получават подготовка в областта на медийната
комуникация. Запознават се с най-новите технологии в сферата на медиите, с формите за
въздействие върху специфични структури в обществото, както и с новите директиви на
Европейския съюз в областта на медийната грамотност. Толератността на медиите към
структурите на обществото разкрива някои специфични характеристики, които се проявяват
при конкретни условия. Студентите усвояват знания и умения как да комуникират с
обществото чрез медийните платформи и структури, да изграждат позитивно обществено
мнение, да преодоляват конфликтни ситуации. Тяхната култура се обогатява с познания в
сферата на медийната манипулация и елиминиране на негативните последствия в резултат на
режисирани обществени скандали.
10. Начин на осъществяване: директно
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: познания по публична комуникация и

комуникационни модели.
12. Съдържание на курса: Курсът дава основни характеристики за понятията културно и

научно събитие. Изучават се различни модели за популяризиране на събитието, за
предизвикване на активно и позитивно обществено отношение и подкрепа чрез медите.
Акцент се поставя върху няколко приоритетни теми: медийна политика; използване на
класическите и новите медии за достигане до приоритетни публики; открояване на
значимите характеристики на културното и научното събитие.

13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образоватлени
ресурси/ инструменти:
1. Буркард, Р, Наука за комуникацията, С, 2000 г
2. Калагларски, Г, Медиите и модерният свят, В, 2010 г
3. Петров, М, Америка – социалният тропик, С, 2011 г.
4.Райков, З, Креативна комуникация, С, 2011 г.
5. Петев, Т, Съвременни теории за комуникацията, С, 2004

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекционен курс, семинарни
занятия и практика – разработване на конкретни програми.

15. Методи за оценка и критерии: Студентите се оценяват чрез разработване на курсови
проекти по конкретни и актуални теми  свързани с разработване на медийни политики за
популяризиране на научни и културни съблития. Разработките могат да бъдат както
колективни, така и индивидуални.
16. Език на преподаване: български.


