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ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код: MAR 3131
2. Наименование на учебната дисциплина: Дигитален маркетинг и онлайн
комуникация
3. Вид: факултативна
4. Цикъл: първи
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 3
8. Име на лектора: проф. д-р Маргарита Пешева
9. Резултати от обучението:
Студентите ще усвоят знания  в областта на  дигиталния маркетинг и рекламата и нейното
развитие в условията на интернет и новите медии. Ще могат да конкретизират знанията си в
логическа последователност: от същността на  дигиталния маркетинг и рекламната
комуникация, през ролята на мрежата в изграждането на нови рекламни форми и техники, до
участието и ролята на новите медии в развитието и разширяването на  маркетинговата
комуникация онлайн.
10.Начин на осъществвяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Учебната дисциплина „Дигитален
маркетинг и онлайн комуникация” се базира на бързото развитие на онлайн комуникациите,
създаването на нови медии и платформи в интернет, въвеждането на нови технологии в
областта на маркетинга и рекламната комуникация.
12. Съдържание на курса:
Съдържанието на учебната дисциплина е структурирано в два модула, които обхващат
основните направления, представени в лекционния цикъл. В първия модул се  разглежда
същността на  дигиталния маркетинг и рекламата като вид комуникация, основните видове
дигитален маркетинг,  рекламните кодове, функции на думите и образите в рекламата,
регулаторни практики в ЕС и у нас в областта на  електронните медии. Вторият модул
представя новите медии, създадени с помощта на съвременните медийни технологии и
интернет, които са платформи за развитие на дигиталния маркетинг.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни
ресурси:
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Думите на медийния преход. Велико Търново, Фабер,2010г.www.newmedia21.eu
Доганов, Д., и др., Интегрирани маркетингови комуникации, София., 2003
Истман, С., Маркетинг и реклама за електронни медии, кабелни системи и интернет, София.,
2004
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С.,2007.
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Кеглер, Т., Реклама и маркетинг в Интернет, Москва., 2003
Котлър,Ф., Джон Каслионе. Хаотика. С.,2009.
Котлър, Ф., Херман Картаджая и Айвън Сетиаван. Маркетинг 3.0. От продуктите към
клиентите, към човешкия дух. С.,2010.
Маринов, Валери. Мултимедийният  нюзрум в България. Велико Търново, Фабер, 2012г.
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Тенев, В., Интернет – комуникационна среда на информационното общество, София., 2001
Михалев, Иван. Вестникът в епохата на интернет. Велико Търново, Фабер,2011г.
www.newmedia21.eu
Павлова, Илиана. Да споделяш в облаците. Велико Търново, Фабер,2012г.
www.newmedia21.eu
Петров, Милко, Мария Попова, Мария Вазински, Медиите в Европа. Велико Търново,
Фабер,2012г. www.newmedia21.eu
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Цолов, К., Интернет, София., 2004
Дерменджиева, Грета. Междукултурна комуникация във виртуалното общество. С.,
Годишник на СУ”Св.Кл.Охридски”,ФЖМК, том 9: 2003.
Дерменджиева, Грета. Онлайн журналистика. Медиите в дигиталния свят. Университетско
издателство „Св.Климент Охридски”, 2012г.
Джамбазов, В. Идентичност и анонимност в интернет. New Media E-zine, 01.09.2000. адрес:
http://www.abcbg.com.
Джамбазов, В. Реално, виртуално или въображаемо общуване. New Media E-zine,
17.11.2000.Адрес: http://www.abcbg.com.
Цветкова, М. Безпрецедентни колизии за книгите. www.медии и обществени
комуникации,бр.7,октомври 2010.
Цветкова, М. Резервати за печатни медии. Предапокалиптичен страх или научна кауза?
първа част. www.newmedia21.eu, 18 август 2011.
Цветкова, М. Резервати за печатни медии. Предапокалиптичен страх или научна кауза? втора
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14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: интерактивни лекции.
15. Методи за оценка и критерии:
Самостоятелната работа е неотменима част от общия учебен процес. Тя включва
разработването на курсова работа. Формите на проверка и оценка на уменията (с процентно
разпределение на всяка от формите в крайната оценка) включват писмен и устен изпит-40%;
курсова работа-40%; проекти или практика-10%; оценяване в процеса на обучение-10%
16. Език на преподаване: български.
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