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КОМУНИКАЦИИ

И

І. ОБЩЕСТВЕНИ КОМУНИКАЦИИ
1. Символният интеракционизъм и значенията на комуникационните средства.
Значения и субективна действителност. Езикът на символите. Символи и знаци. Масовите
съобщения, иселективно контактуване, внимание, възприемане и запомняне

Убеждаваща и

сугестивна комуникация.
2. Въздействия на масмедиите. Тезата за “познавателната дисхармония”. Двустепенни и
многостепенни модели на комуникация; лидери на мнения; Масови комуникации и обществено
мнение, социални нагласи, предубеждения и стереотипи. Изграждане на дневен ред, рамкиране,
спирала на мълчанието.
3. Същност на връзките с обществеността. Обективна потребност от появата на връзки с
обществеността. Основни задачи на връзките с обществеността. Съвременни тълкувания на ВО.
Задължения на специалиста по връзки с обществеността. Публики (обществени групи) –
класификация. Етичен кодекс на специалистите по връзки с обществеността.
4. Базови документи по ВО. Подготовка на базови документи по ВО. Видове базови
документи - информационно писмо, фактическа справка, заявление за пресата, биография, прес –
кит, авторска статия, занимателна статия, обзорна статия, интервю и др.
5. Журналистическата информация – същност и теория, подходи при представяне,
видове и източници на информация.
6. Журналистическите новини – същност на новините, видове новини и методи за
поднасяне на новините.
7. Категорията жанр. Жанрова система в печата. Релация между журналистическите
жанрови форми в пресата.
8. Комуникационни стратегии и тактики в PR – същност и видове. Концептуални подходи.
Комуникационни компоненти.
9. Писмените и устните комуникации в организацията. Същност и функция на
писмените комуникации. Бизнес кореспонденция - същност, изисквания Писма – структура,
изисквания, видове: запитвания, оферти, поръчка и др. Молба, мотивационно писмо, препоръки.
CV – европейски стандарт на автобиография. Писмени доклади, заявление, молба и др. Писмените
комуникации чрез други технически средства - факс, ел.поща, социални мрежи, скайп. Етикет и
норми в интернет. Устните комуникации – интервю - подготовка, участие и провеждане; публична
реч. Комуникация по телефона. Комуникативни бариери и типични грешки при устните
комуникации.
10. Бизнес етикет. Същност. Дипломатичност. Правила и норми. Служебен етикет. Техники
при провеждане на разговор. Вежливи обноски. Поведение в офиса, извън офиса. Облекло,

хранене, поздрав, ръкуване и др.Често допускани грешки в бизнес етикета. Култура на външността.
Етикет на представяне и поздрав. Визитна картичка. Български речев етикет – стандарт. Видове
групи за речев етикет. Форми за учтивост, съгласие, несъгласие, отказ, изразяване на отношение и
др. Ви – формите в устната и в писмената реч.
11. Събитиен мениджмънт. Видове събития – планирани и непланирани. Специално
събитие – същност, видове и основни характеристики и социални измерения. Процес на планиране
на специално събитие – етапи. Промотиране на специално събитие. Стратегии за популяризиране
– реклама, PR, традиционни и нови медии, WOM-маркетинг, email маркетинг и др.
12. Медия планиране. Същност, основни понятия и параметри на медия планирането.
Стратегически решения в медия планирането. Формиране на медия микс на рекламна кампания.
Разработване на медия график. Медия план – съдържание.
13. Елементи на рекламата. Елементи на текста. Изображенията в рекламата – видове и
функции. Цветовете в рекламата – функции. Графичният дизайн в рекламата – принципи и
приложение.
14. Език, реч и текст в радиото.
15. Радиосистеми. Структура и типология на съвременното радио. Информационно радио
16. Телевизията в системата на средствата за масова информация.
17. Телевизионна изразна система. Телевизионни жанрове и форми.
18. Политика и медии. Партийната система при либералната демокрация. Леви и десни,
космополити и националисти. Избори, овластяване и реализация на партийна политика през
държавата, институциите, администрациите. Медиите в и за политиката. Как въздействат медиите.
Как въздействат аудиториите. Обществена регулация на медиите. Свобода и отговорност на
медиите. Политическо говорене. Кръгове и система на политическото говорене. Успешно и
неефективно.
19. Достъп до обществена информация. Използване на Закона за достъп до обществена
информация (ЗДОИ). Кой може да иска информация. Официална и служебна информация. Как се
иска информация. Какво нямат право да ни искат, когато искаме информация. Срокове, цени и
откази. Какво е «надделяващ обществен интерес». Как да си търсим правата, ако ни откажат
информация. Други закони, даващи или ограничаващи достъпа до информация.
20. Събиране на информация от открити източници. Публични регистри. Смисъл от
съществуване на публични регистри. Видове публични регистри – Търговски регистър; Имотен
регистър; Регистър на сметната палата; Регистър на обществените поръчки.
21. Взаимодействие

власт – медии в регионален аспект. Модели и зависимости.

Политическа зависимост. Икономическа зависимост. Местни въздействия и влияния. Местната
власт като издател. Взаимоотношения с рекламодатели. Приоритети на властта. Пресечни точки.
Партньорство и сътрудничество. Правила за ефективна комуникация.
22. Маркетингова и рекламна политика на регионална медия. Медийни аксиоми.
Изследване на аудиторията. Видове аудитория. Взаимодействие с аудитория. Кампании. Видове
целеви групи. Елити.
23. Мрежово общество: основни характеристики, изграждане на взаимоотношения. PR 2.0:
същност, прилики и разлики с традиционния PR, онлайн общност. Социални мрежи: същност и
значение за организацията.
24. Характеристики на имиджа. Изграждане на персонален имидж в медиите. Етапи.
Модел на Ру, Сегела, Кезак и Гудар. Етапи на Даймънд и Бейтс.

ІІ. СОЦИАЛНА ПСИХОЛОГИЯ
25. Психодинамична теория. Психоаналитичната теория на Зигмунд Фройд. Понятие за
несъзнавано. Структура на личността. Тревога и защитни механизми. Развитието на инстиктите.
Съвременен статус на понятието за несъзнавано.
26. Феноменологичната теория на Роджърс. Структура на Аз-концепцията. Методи за
измерване на Аз-концепцията, техниката Q-сортировка. Самоактуализация на личността. Вътрешна
съгласуваност на Аз-концепцията и конгруентност. Защитни процеси. Безусловно позитивното
отношение към личността. Клиент-центрирана терапия. Теорията на А. Маслоу. Екзистенциализъм.
27. Социалните нагласи (атитюдите): формиране и функции. Промяна на нагласите чрез
убеждаващата комуникация.
28. Междугруповите стереотипи, предразсъдъци и дискриминация в съвременното
общество.
29. Методи за научно изследване в психолингвистиката. Свободен асоциативен
експеримент. Метод на семантичния диференциал на Чарлз Осгуд. Условнорефлекторна методика.
Методи за изучаване на трансформациите в границите на изреченията и на свързания текст.
Методи за експериментално изучаване на построяването на свързан текст.
30.

Психолингвистика

на

нарушенията

в

речта.

Ритъм,

фонация,

артикулация,

символизация.
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