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Формиране на оценката по дисциплината
Участие в тематични дискусии в часовете
Портфолио
Текуща самостоятелна работа /контролно
Анализ на медийно участие
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Критерии на оценяване
Изготвени 6 от задачите в електронната система Мудъл – теоретична част анализ на дефиниции за ВО/ПР, анализ на организационен имидж,
прессъобщение, ПР събитие, комуникационна кампания, пресконференция и
1

За оценка „Много
добър“

За оценка „Добър“

За оценка „Среден“

др.
Присъствие на лекциите и упражненията и участие в симулативните игри
пресконференция, интервю в медиите и интервю за работа.
Изготвени 5 от задачите в електронната система Мудъл – теоретична част анализ на дефиниции за ВО/ПР, анализ на организационен имидж,
прессъобщение, ПР събитие, комуникационна кампания, пресконференция и
др.
Присъствие на лекциите и упражненията и участие в 2 от симулативните игри
пресконференция, интервю в медиите и интервю за работа.
Изготвени 4 от задачите в електронната система Мудъл – анализ на
дефиниции за ВО/ПР, анализ на организационен имидж, прессъобщение, ПР
събитие, комуникационна кампания, пресконференция и др.
Присъствие на лекциите и упражненията и участие в 1 от симулативните игри
пресконференция, интервю в медиите и интервю за работа.
Изготвени 3 от задачите в електронната система Мудъл – анализ на
дефиниции, прессъобщение, пресконференция, ПР събитие или ПР кампания.

Анотация на учебната дисциплина:
Курсът е с теоретико-практическа насоченост. В него акцентът се поставя върху формиране на
ефективно поведение в медиите, в публичното пространство, по време на предизборни кампании и
при осъществяване на регулярна комуникация в партии, НПО, институции, международни
организации. Поставя се акцент върху формиране на презентационни и комуникативни умения за
подготовка на речи, при организиране и провеждане на дискусии, дебати, кръгли маси, конференции,
презентации и др.
Предварителни изисквания:
Знания от политология, социология, социална психология
Очаквани резултати:
Студентите ще имат формирани умения за реализират успешно общуване в различни комуникативни
ситуации и области като политика, международни отношения, дипломация, медии; ще използват
техники за ефективно устно публично говорене; за убеждаване при използване на различни
комуникативни канали и при спазване на стандарти при реализиране на устна, виртуална и
мултимедийна комуникация; ще имат знания по политически ПР и политическа реклама, както и по
политическа реторика.
Учебно съдържание
№

Тема:

1

Комуникация – основни елементи. Политическа комуникация. Дефиниции и
особености. Връзки с обществеността (Пъблик рилейшънс – ПР) като
институционализирана дейност. Реклама и политическа реклама.
Връзки с обществеността и реклама – специфично проявление в политиката.
Връзки на ПР и рекламата с политическия мениджмънт, политическия маркетинг,
политическата комуникацията и др.
Институционален, организационен, национален. Дефиниране на понятието.
Репутация. Изготвяне на програма и план за изграждане и подобряване на имидж.
Ролята на консултантски фирми и ПР агенции при изграждането му.
Видове презентация. Политически презентации. Комуникативни похвати.
Изисквания за структуриране на текст. Стандарти при изготвяне на мултимедийни
продукти и видеоматериали. Изисквания за успешно презентиране. Реторична
аргументация. Източници на аргументи. Видове аргументи. Реторични фигури и
похвати при презентиране. Възможни ефекти при използване на реторични
фигури. Подготовка за успешно политическа презентация. Психологическа
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2 ч. л.
2 ч. л.
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подготовка. Анализ на аудиторията. Структуриране на презентацията. Търсене на
материал. Построяване на презентацията. Варианти на презентации. Техническа
подготовка. Организационна подготовка.
Външни публики. Определяне на публиките при политически ПР и политическа
реклама. Специфика на публиките на организации, институции, НПО, партии.
Контакти с местната власт, с културните и образователните институции, с
изпълнителната и законодателната власт. Лобизъм и политическа комуникация.
Технология на политическия ПР. Изготвяне на материали за пресата: интервю,
статия, репортаж и др. Проучване на тарифи за публикации. Проследяване на
ефекта от публикациите и излъчванията.
Пресконференцията – място, роля и функции в политическия ПР. Подготовка,
организация и провеждане на пресконференция. Медиа папка. Информиране на
медиите. Разпределяне на ролите. Подготовка на експозе.
Прессъобщение. Структура и съдържание. Нови елементи. Особености и модели за
писане и осъществяване на ефективен политически ПР.
Медийно планиране като част от политическия ПР и политическата реклама.
Видове медии (вестници, списания, радио, телевизия - ефирна, кабелна, сателитна,
интернет). Специфика. Планиране и програмиране. Процедури. Стратегии.
Създаване и ръководене на собствени медии.
Медиен мониторинг – място и роля в политическия ПР. Преглед на публикациите
в медиите. Анализ на материалите. Изготвяне на нюз летър и архив. Нови подходи
при реализиране на медиен мониторинг.
Политически ПР и комуникация в кризисни и критични ситуации. Дефиниране на
криза. Ефективна комуникация в кризисна ситуация. Организиране и
функциониране на информационен център на мястото на кризата, инцидента,
критичната точка.
Политическият ПР, политическата реклама и новите технологии. Интерактивен
тип пъблик рилейшънс в мрежата. Политически ПР и реклама във виртуална среда.
ПР 2.0. Използване на социалните мрежи и социалните медии в политически
кампании и в политическата комуникация.
Планиране и организиране на специални събития в политиката, в предизборни
кампании и при осъществяване на дейности на партии и институции. Изготвяне на
сценарий.
Планиране и организиране на политически събития и др. Специфични особености.
Комуникационна програма и ПР стратегия като част от политическия ПР,
политическата реклама и политическата комуникация. Планиране, етапи,
реализация и оценка.
ПР стратегия. Дефиниране на понятието. Изготвяне, реализация и анализ.

2 ч. л.

2 ч. л.
2 ч. л.
2 ч. л.
2 ч. л.

2 ч. л.
2 ч. л.

2 ч. л.

2 ч. л.
2 ч. л.
3 ч. л.

Конспект за изпит
Въпрос
Комуникация. Основни елементи. дефиниции за комуникация. Политическа комуникация.
Дефиниции за ПР – Връзки с обществеността и реклама.
ПР – Връзки с обществеността и реклама. Основни понятия. Дефиниции. Интегрирана
маркетингова комуникация
Интервю в медиите. Интервюто като журналистически жанр. Политическо интервю или
участие на политици в медийни интервюта. Техники.
Ефективни комуникативни подходи при участие в предавания в електронни медии.
Особености на телевизионните журналистически жанрове.
Пресконференция. Организационни и комуникативни особености. Брифинг. Особености на
политическата пресконференция.
Прессъобщение. Структурни и съдържателни елементи.
Институционален, организационен имидж. Имидж и репутация. Създаване и поддържане на
имидж и репутация.
Специални събития. Специфични особености при организиране и провеждане на политики и
3

9.
10.
11.
12.

предизборни кампании.
Медийно планиране. Особености и осъществяване в политиката.
Медиен мониторинг. Особености, модели, организиране и осъществяване, анализи в
политиката.
Политически ПР и комуникация в криза.
Комуникационна програма и ПР стратегия. Особености, организиране, повеждане,
анализиране при осъществяване на политическа комуникация.
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