ПРОГРАМА
Есенна научна конференция
"(За) Бавната комуникация"
29 и 30 ноември 2021
Аудитория 111, Корпус 2 и онлайн в платформата Zoom

☺☺☺
29 ноември (понеделник)
09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците
10.00 ОТКРИВАНЕ

І сесия: 10.00 – 11.30 ч., водещ - проф. д-р Десислава Бошнакова
Специални гости на конференцията
Десислава Иванова и Катерина Василева, "Какво е да си “успял"
Йоана Цанева, “Причини и начини за забавяне на журналистиката”
Гергана Кадикянова и Недялко Панайотов, "Бавната журналистика и
бързите потребители".
Маргарита Петухова, “Социални мрежи срещу бавните медии:
битка за менталното здраве”
Сабина Ракова, “Носталгия към бавната комуникация”, онлайн
Михаил Иванов, “Бързай бавно или свободата да избираш”, онлайн
Пламена Николова, “Бавното живеене”, онлайн

Дискусия
Кафе-пауза – 11.30 – 11.45 ч.

ІI сесия: 11.45 – 13.30 ч., водещ – гл. ас. д-р Десислава Данкова
Ралица Филипова, Конструктивната журналистика - възможна или
невъзможна?
Пламен Тотев и Марта Браянова, Бавното образование
Никол Лалева, Бавното движение - носталгия, бъдеще или личен
избор
Габриела Илиева, Генериране и възприятие на визуално съдържание
Пламена Благоева, Рехабилитация на бавната журналистическа
комуникация, онлайн
Димитър Абрашев, Когато бавната комуникация не е по-добра от
никаква комуникация, онлайн
Ивелина Петрова, Бавната журналистика в консуматорското
общество, онлайн
Габриела Илиева, Генериране и възприятие на визуално съдържание
Боряна Павлова и Джулиана Василева, Бързай бавно
Христо Георгиев, Забавните картинки (мемета), като начин на
комуникация, онлайн

Дискусия
Обедна почивка – 13.30 – 14.30 ч.

ІII сесия: 14.30 – 16.00 ч., водещ – д-р Ралица Филипова
Десислава Бошнакова, За бавната комуникация в ПР
Мария Маринкова, (Разследващо) Бавната журналистика
Симона Коприщенова, Бавни ли ни прави бързата комуникация?
Ирен Ихтиманска и Анита Сайфи, "Бързото и бавното движение в
сблъсък"
Петра

Войнска,

Опасностите

от

бързата

комуникация

и

преодоляването им чрез методите на бавната комуникация, онлайн
Теодора Русева и Никол Димитрова, Как бавното движение промени
обществото, комуникацията и медиите, онлайн
Розалита Стефанова и Юлия Ковачева, Колелото и хамстера, онлайн
Марио Трендафилов, Достоверността в медиите по време на
пандемична обстановка, онлайн
Яна Атанасова, Дигитална журналистика
Деница Вакова, Писмото и бавната комуникация, онлайн

Симона Иванова и Ивана Палазова, „Festina Lente", онлайн

Дискусия

☺☺☺
30 ноември (вторник)
09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците
IV сесия: 10.00 – 11.30 ч., водещ – гл. ас. д-р Десислава Данкова
Жюстин

Томс,

Забавните

български

подкасти

-

за

бавна

комуникация със сериозен смисъл
Неделя Атанасова, Миа Бакарска, Журналистиката като част от
бавното движение, онлайн
Дамян Диамандиев, "Добре, че е шегата, че да си кажем истината!"
Гергана Солакова, Как когнитивната наука ни помага при бавната
комуникация, онлайн
Никол Вълчева, Забавната мисинформация
Гергана Карапанова, Netflix в контекста на "Манифест за бавна

медия", онлайн
Симеон Чаушев, Бавното забързване на комуникацията (бързай
бавно), онлайн
Кристина Димитрова, Журналистическата етика, онлайн
Стефани Зорова, Развитие на бавната журналистика и има ли тя
бъдеще?, онлайн
Соня Георгиева, Бързата журналистика е "fast food" в медийната
среда, онлайн
Ева Рашева, Как бавно отекват думите в писмата...

Дискусия
Кафе-пауза – 11.30 – 11.45 ч.
V сесия: 11.45 – 13.30 ч., водещ – д-р Жюстин Томс
Никол Бойчева, Бавната комуникация и бързите технологии, онлайн
Борислава Василева & Рая Златинова, "Погромът на комуникацията
в дигиталната ера", онлайн
Василена Атанасова Иринчева, Развитие на бавните медии, онлайн
Георги Венциславов, Бавна комуникация бързи технологии... подкаст
Кристиана Вълчева, Бавни традиционни медии и бързи социални

мрежи, онлайн
Мартина Стоянова, Бавната комуникация и нейното потребление в
дигиталната ера, онлайн
Габриела Георгиева и Симона Янакиева, Журналистиката в епохата
чна интернет, онлайн
Велизар Ангелов, Винаги включен, онлайн
Габриела Александрова и Силвена Папазова, Разликата между бавна и
бързо комуникация в модерното общество, онлайн
Берта Гачева и Мариела Христова, Бавната комуникация и бързите
технологии, онлайн
Вероника

Младенова,

Бавната

комуникация не е за бърза

консумация, онлайн
Десислава Данкова, Бавни мисли за бавното информиране и
общуване
Дискусия
Обедна почивка – 13.30 – 14.30 ч
VI сесия: 14.30 – 16.00 ч., водещ – проф. д-р Десислава Бошнакова
Неда Малахфджи, Забавните картинки (мемета) като начин за
комуникация, онлайн
Михаела Недкова Георгиева, Как "бавните медии" посвещават

съдържанието си на читателите, вместо на рекламодателите,
онлайн
Виктория Кирова, Медийната дигитализация и практиките в нея,
онлайн
Калина Попова, "(За) Бавната комуникация", онлайн
Кристин Роглинова, Удоволствието от бавната комуникация, онлайн
Иван Влахлиев, Карикатурните колажи в социалните медии –
за/бавна комуникация и/или инструмент за формиране на
негативен образ, онлайн
Мариела Мечкова, “Бавните медии като антипод на бързата
консумация.”, онлайн
Лора Фучеджиева, Загубени в превода, онлайн
Хан Нгуен, Как технологиите промениха начинът ни на общуване,
онлайн
Яна Митева, Блогът - заб(р)авената и (раз)личната комуникация,
онлайн
Мария

Петрова, Бавната комуникация на брандовете след

пандемията, онлайн

Дискусия
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Научен ръководител: проф. д-р Десислава Бошнакова
Координатори: гл. ас. д-р Десислава Данкова, д-р Жюстин Томс
masscom@nbu.bg

☺☺☺

