
За осма поредна година департамент Масови комуникации 

 на Нов Български университет проведе станалата традиционна  

Лятна школа по Връзки с обществеността 

 

От 06 до 08 юли 2006 г. в І Корпус, зала 310 на Нов български университет бе 

проведена за осми пореден път лятна школа по Връзки с обществеността. Темата на 

тазгодишното издание бе “Спорт и комуникации”.  

 

Програмата включваше специализирани блокове по дни както следва: 

- І ден: 

- първа сесия с тема: представяне на кампании на ДАМС, столична община, 

кандидатура на София за Зимните олимпийски игри през 2014 г. (модератор – ас. д-

р Росен К. Стоянов); 

- втора сесия с тема: “Спортът в рекламата, рекламата в спорта” (малки 

групи, модератор – проф. Толя Стоицова, д.пс.н.); 

- ІІ ден: 

- първа сесия с тема: “Организиране и комуникация на специални събития в 

областта на спорта” (модератор – ас. д-р Росен К. Стоянов);  

- втора сесия с тема: “Спортът като средство за комуникиране на специални 

кампании” (модератор – ст. ас. д-р Десислава Бошнакова); 

 - ІІІ ден: 

- първа сесия с тема: “Спорт и политика – пропаганда, агитация и ПР чрез 

спортните събития и личности” (модератор – ас. д-р Росен К. Стоянов); 

- втора сесия с тема: “Изграждане на личен, групов и имидж на държавата 

чрез спорта” (модератор – ст. ас. д-р Десислава Бошнакова). 

 

Предвижда се докладите, студиите, презентациите, лекциите и обсъжданията, както 

и снимки и резултати от работните групи, снимки и т.н. от школата да бъдат 

издадени на дигитален носител (CD). 

 

По време на сесиите на лятната школа пред аудиторията бяха представени доклади, 

академични презентации и научни съобщения и презентации, както от водещите в 

областта на връзките с обществеността професионалисти, така и от студенти и 

университетски преподаватели. 

 

Научни доклади и презентации изнесоха Ирена Димитрова, директор дирекция 

“Спорт и превенция на зависимости в Столична община, Атанас Караиванов, 

пресаташе на ЦСКА, Петя Попова, ПР мениджър, Globul, проф. Татяна Янчева, д.н., 

Национална спортна академия, проф. Толя Стоицова, д.пс.н., НБУ, Силвия Костова, 

All Channels Communication, д-р Дойчин Чолаков, пресаташе на Делегация на 

европейската комисия в България, Николай Бойков, All Channels Communication, 

Николай Михайлов, РА КРЕС, Диляна Ламбрева, докторант в НБУ, ст. ас. д-р 

Десислава Бошнакова (НБУ), Ралица Михайлова, РА РОЙ Комюникейшънс, Мария 

Попова, United Partners, доц. д-р Георги Карастоянов и гл. ас. Сашо Воденичарски, 

Военна академия, Фани Маздрашка-Михова, Великотърновски университет, ас. д-р 

Росен К.Стоянов (НБУ). 


