
   

ПРОГРАМА  

VІІ ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс  

“ПР ЗА ПР”  

13 - 15 юли 2005 г.  

   

Първи ден, 13 юли, сряда – 310 аудитория  

Сутрешно заседание  

9,30 - 10,00  Регистриране на участниците  

10,00 - 11,30  Приветствие към участниците в Школата от името на ръководството 

на НБУ  

Откриване на Школата  

Асен Григоров, ПР практик и журналист, БНТ  

Максим Бехар, управител, M3 Communications Group, Inc.  

A Hill & Knowlton Associate, “Етичният ПР: Десет начина как ... “  

ст. ас. Десислава Бошнакова , НБУ, “Какво може да прави една 

фабрика за ПР ... “  

Ирина Илиева , ПР експерт, Д&Д Агенция за проучване и връзки с 

обществеността “ Обратната връзка при ПР на Връзките с 

обществеността”  

11,30 - 12,00  Кафе пауза  

12,00 - 14,00  Александър Дурчев, управляващ директор, All Channels 

Communication , "Работя в една рекламна агенция ..."  

ст. ас. Десислава Бошнакова, Представяне на БДВО  

Представяне на АПРА ООД  

Елена Вълчева-Янева, Janev & Janev Ltd., "Политически ПР в 

предизборна кампания”  

   

Втори ден, 14 юли, четвъртък – 310 аудитория  

Сутрешно заседание  



10,00 - 11,30  доц. Ивайло Петров , Шуменски университет "Епископ Константин 

Преславски" , “ПР в системата на филологическото образование”  

Десислава Пенкова, M3 Communications College  

гл. ас. Мери Конакчиева, ТУ – София, “Програмата по ПР в 

системата на паралелното обучение в Свободния факултет на ТУ – 

София”  

11,30 - 12,00  Кафе пауза  

12,00 - 14,00  д-р Иванка Мавродиева , СУ “Св. Климент Охридски”, “Функции на 

ПР и публичната реч при изграждане на имидж”  

доц. д-р Соня Алексиева, НБУ и СУ “Св. Климент Охридски”, ПР на 

БХРА, “ Профилиране на ПР образованието – национални или 

световни стандарти?” , представя ас. д-р Росен К. Стоянов, НБУ  

доц. д-р Татяна Буруджиева , СУ “Св. Климент Охридски” и НБУ, 

“ПР на политическите ПР-ове. Кампания 2005”  

д-р Васил Пенев , СУ “Св. Климент Охридски” и НБУ, “Изборната 

компания 2005 – цялостен ефект”  

   

   

Трети ден, 15 юли, петък – 310 аудитория  

Сутрешно заседание  

10,00 - 11,30  Елена Цонева-Папуджиева, докторант по масови комуникации, НБУ 

и управител, PR Agency Eye to Eye, “Връзките с обществеността – 

наука на практика”  

Ирина Трифонова , докторант по масови комуникации, НБУ, “ПР на 

ПР-а в политиката”  

Анна Кошничарова , магистър по ПР, НБУ  

   

11,30 - 12,00  Кафе пауза  

12,00 - 14,00  Наталия Бицова, Искра Тодорова, Цветелина Петрова и 

Борислава  

Димова и Невена Василева, бакалаври по ПР, НБУ, “Проект за 

създаване на асоциация на студентите по Връзки с обществеността в 

България  

Научни съобщения и доклади на студенти по ПР, НБУ  

http://www.shu-bg.net/
http://www.shu-bg.net/


14,00 - 15,00  Връчване на сертификатите  

Официално закриване на школата  

  

 

  

          От 13 до 15 юли 2005 г. в Нов български университет бе проведена за седми 

пореден път лятна школа по Връзки с обществеността. Темата на тазгодишното издание 

бе “ПР за ПР”.  

 

          Програмата включваше специализирани блокове по дни както следва: 

- І ден – представяне на специализирани ПР и рекламни агенции на тема: “ПР на 

Връзките с обществеността”; 

- ІІ ден – научно обсъждане по темата “ПР на обучението по Връзки с обществеността”, 

с гости от академичните и преподавателски среди на предлагащи специалността Връзки 

с обществеността университети; 

- ІІІ ден – доклади на преподаватели, докторанти и студенти. 

 

          По време на сесиите на лятната школа пред аудиторията бяха представени 

доклади, академични презентации и научни съобщения както от водещите в областта на 

връзките с обществеността професионалисти така и от студенти, докторанти и 

университетски преподаватели. 

 

          От името на ръководството на Нов български университет поздравление към 

участниците в школата отправи заместник ректорът на НБУ доц. д-р Антоний Тодоров. 

Седмата лятна школа бе официално открита от ПР практикът и журналист в Българска 

национална телевизия г-н Асен Григоров. 

 

          Научни доклади и презентации изнесоха Максим Бехар /М3 Communication 

Group/, Ирина Илиева /агенция за проучване и връзки с обществеността Д&Д/, 

Александър Дурчев /All Channels Communication/, Любомир Аламанов /APRA Agency/, 

Елена Вълчева /Янев и Янев/, Десислава Пенкова /M3 College/, доц. д-р Ивайло Петров 

/Шуменски университет/ гл. ас. Мери Конакчиева /Технически университет София/, д-р 

Иванка Мавродиева /СУ “Св. Климент Охридски”/, д-р Васил Пенев /СУ “Св. Климент 

Охридски”/, ас. д-р Росен К.Стоянов /НБУ/, ст. ас. Десислава Бошнакова /НБУ/, доц. д-

р Татяна Буруджиева /СУ “Св. Климент Охридски”/ и др. 

 

          Обсъдени бяха проблемите пред ПР практиците, необходимостта от повишаване 

доверието към тази комуникационна практика, нуждата от етични и морални кодекси в 

професията и законовата й регламентация, като определен интерес у аудиторията 

предизвика разискването на тема специализирано образование по връзки с 

обществеността и какво всъщност представлява ПР – професия или наука. 

 

          По време на седмата лятна школа по връзки с обществеността бе представен и 

проект на студенти от бакалавърска програма по ПР на НБУ за създаване на 

организация на студентите, изучаващи ПР. 


