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Факултет: Архитектурен
Катедра: Изкуства
Професионално направление: Музикално и танцово изкуство
Специалност: Сценични изкуства, мениджмънт и продуцентство
Образователно-квалификационна степен: Магистър

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС

1. Код на курса: MAR3370
2. Наименование на учебната дисциплина: Връзки с обществеността
3. Вид: избираема
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър: втори
7. Брой на кредити: 3
8. Име на лектора: доц. д-р Георги Драганов Калагларски
9. Резултати от обучението: основните цели на курса са свързани със създаване

на знания и умения на  студентите в магистърската програма в сферата на
теорията и практиката на връзките с обществеността като съвременна
социална технология, които имат все по-активно присъствие и развитие в
глобалните комуникации в сферата на художествената култра.

10. Начин на осъществяване: директен
11. Предварителни изисквания – познания в областта на теорията на

комуникацията.
12. Съдържание на курса: лекционният курс запознава студентите в магистърската

програма с конкретни модели на планиране, създаване и управление на
комуникациите в сферата на музикалното и танцовото изкуство, тяхното
въздействие за популяризиране на постиженията на художествената култура.

13. Библиография (основна и допълнителна литература):
1. Кътлип С, Сентър А, Бруум Г, Ефективен пъблик рилейшънс, С, 1999 г.
2. Буркарт Р, Наука за комуникацията, С, 2000 г.
3. Райков З, Креативна комуникация, С, 2010 г
4. Петров, М, Персоналният имидж, С, 2005 г.
5. Рийс Л, Рийс А, Залезът на рекламата и възхода на ПР, С, 2003 г.
6. Калагларски, Г, Медиите и модерният свят, В, 2010 г
7. Калагларски Г, Рецепти за успех, сборник, С, 2008 г
8. Тай Л, Бащата на манипулацията, С, 2000 г.

14. Планираните дейности за обучение и методи на преподаване: Дисциплината се
преподава чрез лекционно изложение на учебния материал и провеждане на
семинарни упражнения. Организират се тематични дискусии, разработват се
курсови проекти свързани с планиране и реализиране на кампании по реклама и
връзки с обществеността в областта на сценичните изкуства, за проучване и
въздействие на общественото мнение в конкретни ситуации и разработване на
програми за въздействие.
15. Методи за оценяване – разработване на проект или курсова работа, устен
изпит.
16. Език на преподаване – български, руски, английски


