
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 3161
2. Наименование на учебната дисциплина: ПР мениджмънт на лидери в
художествената култура
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: х.ас. Дилян Григоров
9. Резултати от обучението: Студентите усвояват и практическите умения  за изграждане

на пиар кампании и изготвяне на пресрелийзи за изтъкнати личности в изкуството, както и
необходимите знания за ефективно публикуване и разпространение на интерактивни и
мултимедийни съобщения в социалните мрежи и медии.

10.Начин на осъществяване: директно
11.Предварителни и съпътстващи изисквания: Студентите в магистърската програма
имат предварителна подготовка и знания за теорията на комуникацията и основните
модели за реализиране на кампании по ВО от дисциплините „ВО и реклама в
образованието, науката и културата“ и „Комуникативна култура на лидери“
12. Съдържание на курса: Дисциплината запознава студентите със същността на пиар
мениджмънта в художествената култура и нейните лидери, с най-модерната онлайн
технология ПР 2.0, с принципите, техниките на изграждане на пиар кампания на
музикална, филмова или арт личност и нейното реализиране, със силата на онлайн
медиите и социалните мрежи при този вид пиар и принципите на най-новият
интерактивен пъблик рилейшънс.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други
образоватлени ресурси:

1. Брекенридж, Д. PR 2.0, Сиела 2012 г.
2. Иванова, К. Копирайтинг - Съставяне на рекламни и PR текстове, Асеневци

2009 г.
3. Клапъртън Г. Социални медии и успешен бизнес, Четмо 2010г.
4. Томс. Ж. Инструменти за социални мрежи, Сиела 2011г.
5. Калагларски, Г., Медиите и модерният свят, В, 2010 г
6. Скот Д. Новите правила в маркетинга и в ПР, Рой Комюникейшън 2009г.
7. Томс Ж. Белогушева Г. Уеб сайтът - мисия задължителна, Сиела, 2009 г.
8. Томс Ж. Интернет рекламата. Мисията – възможна, Сиела, 2005г.
9. Стойков Л. Facebook комуникация, Алма комуникация 2012г.
10. Стойков Л. Култура и медии, УИ "Св. Климент Охридски" 2007 г.
11. Маринов Р. Интерактивни стратегически комуникации НБУ 2012г.

14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на учебния материал и провеждане на семинарни
упражнения.

15. Методи за оценка и критерии: разработка и защита на курсова работа по тема от
конспекта или цялостен анализ на имиджа на избран от студента лидер в художествената
култура, устен изпит

16. Език на преподаване: български.


