
 

 
ХХIII ЛЯТНА ШКОЛА по Пъблик Рилейшънс 

„Тенденции в дигиталните комуникации и онлайн медиите“ 

„Digital Communication and Online Media Trends“ 

Време на провеждане: 17-18.06.2021 г. 

 

ПРОГРАМА 

Официално откриване на школата 
10.00-10.15 – проф. д-р Десислава Бошнакова, ръководител департамент „Медии и 

комуникация“, НБУ 

 

17.06.2021, четвъртък, I ден (I сесия) 
10.15-12.30 – Доклади и научни съобщения 

Модератор – доц. д-р Стойко Петков 

1. проф. д-р Десислава Бошнакова, НБУ, „За дългата опашка и дигиталното 

съдържание“ 

2. доц. д-р Стела Ангова, УНСС, „Краудсорсинг в журналистиката“ 

3. гл. ас. д-р Марина Маринова, катедра „Журналистика и Връзки с 

обществеността“, Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, 

„Телевизията онлайн: наблюдение върху актуални тенденции във визуалната 

комуникация“ 

4. д-р Йордан Карапенчев, СУ „Св. Климент Охридски“, „Лингвостилистични 

особености на копирайтинг текстовете в Google Play Store, Аpple AppStore и 

Huawei AppGallery“ 

5. Натали Иванова, студент НБУ, „Тенденции в дигиталните комуникации и онлайн 

медиите“ 

ДЕПАРТАМЕНТ 
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6. Калина Попова, студент, НБУ, „Тенденции в дигиталните комуникации и онлайн 

медии Новостите в  комуникации. Пропаганда и медии“ 

12.30-13.00 – Дискусия 

13.00-14.00 – Обедна почивка 

 

17.06.2021, четвъртък, I ден (II сесия) 
14.00-16.00 – Доклади и научни съобщения 

Модератор – гл. ас. д-р Десислава Данкова 

1. доц. д-р Калина Христова, НБУ, „Дигитална комуникация: обучение, 

самообучение и рефлексия във визуалните изкуства“ 

2. гл. ас. д-р Мирослава Ценкова, СУ „Св. Климент Охридски“, „Изкуственият 

интелект, като маркетингов инструмент в бизнеса“ 

3. д-р Жюстин Томс, НБУ, „Уики войни“ 

4. Кристина Димитрова, „CRM системите за управление на комуникациите“ 

5. Стефани Йончева, студент НБУ, „Тенденции в дигиталните комуникации и 

онлайн медиите“ 

6. Анжела Георгиева, студент, НБУ, „Българските мигрантски медии и процесът 

на дигитализация“ 

16.00-16.30 – Дискусия 

 

18.06.2021, петък, II ден (III сесия) 
10.00-12.30 – Доклади и научни съобщения 

Модератори – гл. ас. д-р Боряна Гигова, доц. д-р Евелина Христова 

1. проф. Толя Стоицова, д.пс.н., НБУ, „Социални контакти и дигитализация“ 

2. проф. Петя Александрова, д.н., НБУ, „Дигитална комуникация с дневниците на 

Джордж Оруел“ 

3. доц. д-р Стойко Петков, „Дигиталните медии в битка за привличане на 

потребители“ 

4. д-р Калина Петкова, хоноруван преподавател СУ „Св. Климент Охридски“ и 

Деси Монова, хоноруван преподавател в Нов български университет, „Еволюция 



 

в дигиталните изживявания – виртуалните събития като ТВ-продукции/Case 

study Schneider Electric България“ 

5. Джулия Христова, студент, НБУ, „Тенденциите в дигиталния маркетинг , които 

ще бъдат актуални през тази година“ 

6. Ваня Иванова, студент, НБУ, „Еволюция на дигиталната комуникация“ 

12.30-13.00 – Дискусия 

13.00-14.00 – Обедна почивка 

 

18.06.2021, петък, II ден (IV сесия) 
14.00-16.00 – Доклади и научни съобщения 

Модератор – проф. Толя Стоицова, д.пс.н. 

1. проф. д-р Росен К. Стоянов, НБУ, „Социология на Интернет – въведение“ 

2. гл. ас. д-р Тодор Панайотов, НБУ, „Кризите, новите технологии и развитието 

на печатните медии в България“ 

3. гл. ас. д-р Боряна Гигова, НБУ, „Дигитален бранд сторителинг“ 

4. Богомила Колева, СУ „Св. Климент Охридски“, „Влияние на дигитализацията 

върху процеса на комуникация в различните социални сфери и по-конкретно 

бизнеса по време на кризата от COVID- 19“ 

5. Габриела Илиева, студент, НБУ, „Социалните мрежи: балон на комфорта“ 

6. доц. д-р Евелина Христова, НБУ, „Employer Branding and the Covid-19 Crisis“ 

16.00-16.30 – Дискусия 

 

18.06.2021, петък 

16.30 – Официално закриване на школата 
Модератор: 

проф. д-р Росен К. Стоянов, научен ръководител на XXIII Лятна школа по ПР, 2021 


