ПРОГРАМА
Пролетна научна конференция

Доверието при журналистиката и при ПР-а
21 и 22 май 2015 г.
от 10.00 часа в заседателната зала на библиотеката, НБУ

21 май (четвъртък)
09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците
10.00 ОТКРИВАНЕ
І сесия: 10.00 – 11.30 ч., водещ - проф. д-р Михаил Мелтев,
ръководител на департамент „Масови комуникации”
Специален гост на конференцията:
Доц. Костадин Нушев, преподавател по „Нравствено богословие“ в
Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“
Тема: Доверието като ценност и нравствена добродетел (Етични аспекти)

Наталия Войнова и Виктория Сакутова, Докъде стигат границите ни на
доверие в социалните медии и мрежи?
Станимир Иванов, Формулата на доверие в журналистиката
Десислава Бошнакова, Кой ми открадна доверийцето?
Дискусия
Кафе-пауза 11.30 – 11.45
ІI сесия: 11.45 – 13.00 ч., водещ – доц. д-р Росен Стоянов
Райна Николова, Правни механизми за натиск върху журналистите
Владимир Михайлов, Доверие към себе си
Николай Лавчиев, Когато врачките са по-точни от журналистите или
как да разберем, че от медиите ни лъжат
Евгени Райков, Имате ли доверие на Фейсбук?
Андреан Аврамов, Тролове и доверие
Дискусия
Обедна почивка – 13.00 – 14.00 ч.
ІІI сесия: 14.00 – 15.30 ч., водещ - гл. ас. д-р Стойко Петков
Петя Александрова, Кризи на доверието в журналистиката и ПР при
късометражното игрално кино
Атанас Атанасов и Теодор Манолов, Доверието в социалните мрежи
Мария Куртева, Имате ли доверие на Фейсбук?
Дилян Янакиев, Интернет тролове
Росен Стоянов, Кредит или доверие - българският прочит на
медийната демокрация
Дискусия

22 май (петък)
09.30 – 10.00 ч. Регистрация на участниците
10.00 ОТКРИВАНЕ
ІV сесия: 10.00 – 11.30 ч., водещ – гл. ас. д-р Тодор Панайотов
Стойко Петков, Залезът на посредниците – такива, каквито ги
познаваме
Николай Лавчиев,“ Вервайте ми“ - кризата на идентичност в
българското общество и кризата на доверието в българската
журналистика 1989 - ?
Данита Ангелова, "Невидимата ръка на пазара" срещу свободата на
словото
Ралица Филипова, Защо Пипи и Карлсон не дават интервюта на
журналистите?
Евелина Христова, Прозрачност, искреност и доверително общуване в
професионалната комуникация
Дискусия
Кафе – пауза – 11.30 – 11.45 ч.
V сесия: 11.45 – 13.00 ч., водещ – ас. Десислава Данкова
Невена Цветанова, Твърде късно ли е да се доверим на медиите или
вече сме го направили несъзнателно?
Тония Зафирова и София Костова, Имате ли доверие на Фейсбук?
Толя Стоицова, Професионална и лична отговорност - консонанс,
дисонанс или баланс
Мария Димитрова, Имате ли доверие на Фейсбук?
Боряна Гошева, Доверие и национален брандинг
Дискусия
Обедна почивка – 13.00 – 14.00 ч.

VI сесия: 14.00 – 15.30 ч., водещ – проф. Руси Маринов, д. н.
Вяра Ангелова, Лъжата в медиите. Етични измерения
Соня Евстатиева, Доверие и етикет във форумите
Елена Драгостинова, "Пренавиване до скъсване". ПР-съобщенията в
Интернет-пространството и чувството за мяра
Калин Калчев, Радио, радио къде си ти?
Михаил Мелтев, Доверие, истина и рейтинг (в неигралните
аудиовизуални форми)
Яна Строй, Вярваме ли на гражданската журналистика от социалните
мрежи?
Дискусия
Кафе – пауза – 15.30 – 15.45 ч.
VII сесия: 15.45 – 17.15 ч., водещ – проф. Владимир Михайлов, д.н.
Десислава Данкова, Доверието- печелившата страна на монетата
Невена Драгостинова, Доверието. Необходимо, но недостатъчно
условие за успешен ПР
Диана Миткова и Евгения Врабчева, Между персонализираната
журналистика и обективно предаваната информация
Кристин Милчева и Богомила Радославова, Манипулиране чрез
сондажните проучвания
Тодор Панайотов, Доверието в българската журналистика и идеите за
нов медиен закон
Дискусия
ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА
Научен ръководител: Проф. Владимир Михайлов, д.н.
Координатор: Гл. ас. д-р Тодор Панайотов

