
Факултет „Международна икономика и администрация”
Катедра “Администрация, управление и политически науки”
Професионално направление: „Администрация и управление“
Специалност: “Бизнес администрация и мениджмънт”
Магистърска програма “Реклама и връзки с обществеността в управлението на бизнеса”
Образователно-квалификационна степен: “магистър”

ОПИСАНИЕ НА ЛЕКЦИОНЕН КУРС
1. Код: MAN 2050
2. Наименование на учебната дисциплина: Европейски мениджмънт в рекламата и ПР
3. Вид: задължителна
4. Цикъл: втори
5. Година от обучението: първа
6. Семестър, в който се изучава: втори
7. Брой кредити: 1,5
8. Име на лектора: проф. д-р Маргарита Пешева
9. Резултати от обучението: Да се подготвят студентите да анализират, съпоставят и оценяват
европейските и българските медийни практики- в областта на медийното законодателство, рекламата и
връзките с обществеността. Да се представи на студентите Директивата на аудиовизуалните медийни
услуги и нейното въвеждане  в българското медийно законодателство- либерализиране на  правилата
относно рекламата и спонсорството. Да се разгледа появата и развитието на онлайн рекламата, а също
развитието на връзките с обществеността през блогове и социални мрежи. Студентите да придобият
практически способности за формиране на публични имиджи  и развитие на връзките с обществеността
чрез традиционните електронни медии и новите медии.
10. Начин на осъстествяване: директно.
11. Предварителни и съпътстващи изисквания: Познанията и уменията по теория на връзки с
обществеността, изграждане на имидж, теории на масовата комуникация, журналистически жанрове и
специфичните изразни средства на видовете журналистическа дейност позволяват да се специализира  и
доразвие и проблематиката , предлагана в рамките на курса.
12. Съдържание на курса: Курсът лекции и упражнения разглежда появата и развитието на
европейското медийно законодателство- Европейската конвенция за трансгранична телевизия,
Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, редица европейски препоръки, които се отнасят до
електронните медии, рекламата и връзките с обществеността. Анализират се европейските практики в
областта на рекламата, развитието на телевизионната и интернет рекламата, новите рекламни форми и
техники, промяната на връзките с обществеността. Проблемно се представя въвеждането на цифровата
телевизия и новите мултимедийни услуги, които коренно променят медийните и рекламните практики,
създават нови условия и възможности пред връзките с обществеността. Представят се и някои
конкретни рекламни практики чрез цифровата и мобилната телевизия.
13. Препоръчителна или задължителна литература за четене или други образователни ресурси/
инструменти:

Милко Петров. Персоналният имидж. Изграждане. Контрол. Рецепция. С. 2005, Пъблик рилейшънс и
реклама, С. 2000, П. Филева, Глобализация и медии, С. 2003, Емил Владков, Дигитално телевизионно
разпръскване,С. 1999, Жорж Сегела. Холивуд пере най-добре. С. 1991, Edwin Diamond, Steрhen Bates.
The Spot.The Rise of Political Advertising on Television. Cambridge, Mass: 1998, Kathleen Hall Jamieson.
Packaging the President. N.Y: 2004, Думите на медийния преход, Велико Търново,2010г.,
Радиосредата.Програми, аудитория, реклама, цифровизация”.Велико Търново,2011г., „Телевизионната
среда. Програми, аудитория, реклама, регулация, цифровизация” Велико Търново,2011г., Маргарита
Пешева „Радио и телевизионната среда. Демография, програми, аудитория, поведение”. Велико
Търново, 2011г.
14. Планирани дейности за обучение и методи на преподаване: лекции, упражнения, презентации.
15. Методи за оценка и критерии: междинно оценяване – курсова работа – анализ или разработване на
медиен проект, финално оценяване – писмен изпит
16. Език на преподаване: български.


