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От октомври тази година специализираната библиотека по PR и
комуникации на Българско дружество за връзки с обществеността е
отворена за читатели. Членовете на БДВО и студентите по комуникации
могат да ползват библиотеката безплатно, а останалите желаещи е
необходимо да заплатят годишна такса в размер на 20 лв.

Към момента в библиотеката на БДВО има около 50 заглавия
специализирана литература на български език от сферата на PR,
маркетинг, реклама и комуникации, като броят им се обновява и
допълва непрекъснато. Сред заглавията можете да срещнете и
книгите, представяни в редовните броеве на “PRактики” до момента.
Библиотеката ще бъде обогатявана с нова, актуална и полезна
литература както на български език, така и със заглавия на английски
език, неиздавани до момента в България.

Библиотеката по PR и комуникации на БДВО е отворена в работното
време на дружеството (делнични дни между 14.00 – 18.00 ч.), като
книгите можете да заемете за в къщи за период от две седмици или да
прегледате на място. Списъкът с наличните заглавия можете да
получите от административния секретар на БДВО.

Идеята за създаването на специализирана библиотека по публични
комуникации е продиктувана от стремежа на БДВО да работи активно
в посока популяризиране качествената и полезна литература за
специалистите, практикуващи в сферата на комуникациите, както и
да даде възможност на настоящите и бъдещи PR специалисти да
получат добра теоретична и практическа подготовка.

Библиотеката по PR и комуникации на БДВО очаква своите читатели 
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„Блогът на една книга” търси най-добрия разказ или есе

Идеята за конкурса, който предизвиква всички да се включат в творческата
надпревара, спечели първия по рода си рeалити PR конкурс „М-Tel PR Challenge
Contest”, организиран от БДВО.

Непосредствено след началото на учебната година блогосферата у нас става
домакин на конкурса „Оби4ам да пи6а грамотно?”. В „Блогът на една книга“ ще
бъдат публикувани кратките разкази и есета на всички желаещи да участват в
конкурса, чиято цел е да популяризира четенето сред младите и да ги предизвика
да покажат знанията си по български език.

Всички изпратени творби ще бъдат публикувани в blog-na-edna-kniga.blogspot.com, където победителят ще бъде
определен от читателите чрез техните гласове за най-харесвания текст. Голямата награда в конкурса „Оби4ам да пи6а
грамотно?” е електронен четец за книги, а десетте творби, събрали най-много гласове, ще бъдат издадени в специална
електронна книга, достъпна в електронната книжарница на М-Тел на адрес www.mtel.bg/entertainment/e-book-store.

В конкурса могат да участват всички желаещи на възраст над 15 години. Своите разкази и есета те могат да изпращат на
адрес е.knigata@gmail.com, а гласуването за избор на победител ще бъде осъществено в рамките на една седмица в
периода 17 октомври – 24 октомври 2011 г.

„Блогът на една книга” е част от инициативите на М-Тел с фокус върху грамотността и родния език. Идеята за „Блогът на
една книга” спечели първия по рода си реалити PR конкурс „М-Tel PR Challenge Contest”, организиран от БДВО, който се
състоя в началото на май месец тази година.

За популяризиране на блога, освен конкурса за кратък разказ или есе, кампанията включва и поставянето на екологични
„графити” на ключови локации в София, както и организирането на събитие „Моят любим цитат е…”. На това събитие
всеки ще може да напише своя любим цитат от книга на големи винили в центъра на столицата.

http://prnew.info/
http://prnew.info/%E2%80%9Eblogyt-na-edna-kniga%E2%80%9D-tyrsi-nai-dobriq-razkaz-ili-ese/
http://prnew.info/%E2%80%9Eblogyt-na-edna-kniga%E2%80%9D-tyrsi-nai-dobriq-razkaz-ili-ese/
http://prnew.info/%E2%80%9Eblogyt-na-edna-kniga%E2%80%9D-tyrsi-nai-dobriq-razkaz-ili-ese/
http://prnew.info/%E2%80%9Eblogyt-na-edna-kniga%E2%80%9D-tyrsi-nai-dobriq-razkaz-ili-ese/
http://prnew.info/aneliq-byklova-e-noviqt-marketing-menidjyr-na-clinique-v-estee-lauder-bulgaria/
http://blog-na-edna-kniga.blogspot.com/
http://blog-na-edna-kniga.blogspot.com/
http://blog-na-edna-kniga.blogspot.com/
http://blog-na-edna-kniga.blogspot.com/
http://blog-na-edna-kniga.blogspot.com/
http://blog-na-edna-kniga.blogspot.com/
http://blog-na-edna-kniga.blogspot.com/
http://blog-na-edna-kniga.blogspot.com/
http://blog-na-edna-kniga.blogspot.com/
http://blog-na-edna-kniga.blogspot.com/
http://blog-na-edna-kniga.blogspot.com/
http://www.mtel.bg/entertainment/e-book-store
http://www.mtel.bg/entertainment/e-book-store
http://www.mtel.bg/entertainment/e-book-store
http://www.mtel.bg/entertainment/e-book-store
http://www.mtel.bg/entertainment/e-book-store
http://www.mtel.bg/entertainment/e-book-store
http://www.mtel.bg/entertainment/e-book-store
http://www.mtel.bg/entertainment/e-book-store
http://www.mtel.bg/entertainment/e-book-store
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Ружа Загорска стана изпълнителен директор на APRA Porter Novelli

Ружа Загорска пое оперативната дейност в комуникационната агенция APRA Porter Novelli,
като зае поста Изпълнителен директор. По думите й първото предизвикателство, с което ще
се сблъска, ще бъде успешното въвеждане на система за управление на качеството и
сертифициране на дейността на агенцията по ISO 9001.

От 2000 г. насам Загорска работи за APRA Porter Novelli. Участвала е в проекти на едни от
най-големите мултинационални компании, които оперират в страната – Coca-Cola, HP,
"Майкрософт".

Тя е магистър по финанси от Университета по национално и световно стопанство в София.
Ружа е запален World of Warcraft фен и сертифициран водолаз.

Виолина Данчева от PR агенция Anettevents спечели второ място на 

конкурса „Една моя история, свързана с Китай”

По случай честването на 62-та годишнина от установяването на дипломатически отношения
между Китайската народна република и Република България, посолството на КНР в София
организира конкурс за есе на тема „Една моя история, свързана с Китай". През периода
май – август 2011 г. около 100 българи, искащи да споделят своята история, свързана с Китай,
изпратиха своите есета в Китайското посолство в София.

Като една от най-талантливите „писателки” за пореден път се доказа най-младият член на
екипа на PR агенция „Анетевентс” – Виолина Данчева. Със своето завладяващо есе „Пътят
към любовта” Виолина спечели сърцата на журито в конкурса и заслужено зае второто
място. Участието на 23-годишната PR специалистка в конкурса съвсем не е случайно – още
на 6-годишна възраст Виолина се докосва до китайската култура, благодарение на
тренировките по китайското бойно изкуство УШУ. Дълги години тя упорито тренира, печели
редица републикански и международни състезания и от съвсем скоро дори е треньор в
спортен клуб „Шън Лун”, Варна.

http://prnew.info/
http://prnew.info/ruja-zagorska-stana-izpylnitelen-direktor-na-apra-porter-novelli/
http://prnew.info/violina-dancheva-ot-pr-agenciq-anettevents-specheli-vtoro-mqsto-na-konkursa-%E2%80%9Eedna-moq-istoriq-svyrzana-s-kitai/
http://prnew.info/violina-dancheva-ot-pr-agenciq-anettevents-specheli-vtoro-mqsto-na-konkursa-%E2%80%9Eedna-moq-istoriq-svyrzana-s-kitai/
http://prnew.info/violina-dancheva-ot-pr-agenciq-anettevents-specheli-vtoro-mqsto-na-konkursa-%E2%80%9Eedna-moq-istoriq-svyrzana-s-kitai/
http://prnew.info/violina-dancheva-ot-pr-agenciq-anettevents-specheli-vtoro-mqsto-na-konkursa-%E2%80%9Eedna-moq-istoriq-svyrzana-s-kitai/
http://prnew.info/violina-dancheva-ot-pr-agenciq-anettevents-specheli-vtoro-mqsto-na-konkursa-%E2%80%9Eedna-moq-istoriq-svyrzana-s-kitai/
http://prnew.info/violina-dancheva-ot-pr-agenciq-anettevents-specheli-vtoro-mqsto-na-konkursa-%E2%80%9Eedna-moq-istoriq-svyrzana-s-kitai/


PRактики, брой 35, 10 октомври 2011 г.

5

5

новини

Със съдействието на

Максим Бехар участва на световната PR среща ICCO Summit в Португалия

“Модерният мениджмънт в PR бизнеса днес зависи от два важни момента – от прагматизма и от

светкавичното вземане на решения”, подчерта в изказването си на Световната PR среща в
португалския град Синтра Максим Бехар. Срещата на високо равнище ICCO Summit се организира от
Международната организация на консултантите по комуникации (ICCO) и се провежда веднъж на 5
години.
Максим Бехар бе единственият представител от Източна Европа сред изказващите се. Преди година
той бе избран за ковчежник и член на Изпълнителния комитет на ICCO. На форума присъстваха повече
от 280 световни експерти по PR от над 35 страни, сред тях бяха Пол Холмс, лорд Чадлингтън, Лу Капоци,
президентът на ICCO Ричард Хаутън и много други.

Българската асоциация на PR агенциите отпразнува 10 години от създаването си

Нужна е инвестиция за промяна на имиджа на PR професията в България, сочи анкета
сред PR професионалистите у нас

С изискан коктейл, на 27 септември 2011 г. Българската асоциация на PR агенциите
отпразнува 10 години от своето създаване. На събитието присъстваха членовете на
асоциацията и представители на PR бизнеса в България.
По време на събитието сред гостите бе проведена анкета, с която бяха определени най-
ключовите промени в PR професията през последните 10 години.
Дигитализирането на каналите за комуникации, новият начин на диалог с потребителите и
все по-засилващата се роля на word-of-mouth предаване на съобщението, бяха посочени
като най-важните елементи в развитието на съвременния PR у нас. От друга страна,
отговорилите на анкетата изтъкнаха като необходимост подобряване на качеството на
обучение по PR и инвестирането в имиджа на професията в България.

Според PR гилдията през последните 10 години професионалното ниво на българския PR се е повишило, като доказателство за това са

множеството български комуникационни кампании, получили международно признание.

„Много неща се промениха в модерния свят през последните години, и особено в PR бизнеса, но въпреки всички промени етиката и

честността остават основни за този бизнес и само те могат да гарантират развитието му“, каза Бехар. Според него, ако сега клиент или
PR компания се забавят дори с няколко минути при вземането на решение, това може да бъде пагубно за бизнеса. „В PR бизнеса ще
успяват знаещите лидери, тези, които не се страхуват да вземат решения, да бъдат 24 часа онлайн и да влизат в честни битки за
достойнството на техните клиенти“, смята Максим Бехар.

http://prnew.info/
http://prnew.info/maksim-behar-na-svetovna-pr-sreshta-etikata-i-chestnostta-shte-garantirat-biznesa/
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Вечерен курс: "Какво е PR? Каква е ролята на PR? 

Основи на PR”

http://www.eventbox.bg/events/2169

12-27 октомври 2011 г. (сряда-четвъртък)

София

Идеалният въвеждащ курс по PR, организиран от M3 Communications College, е

за тези от вас, които знаят нещичко, но и доста им убягва, не са учили

комуникации, но много биха искали да се занимават с тази професия или пък

в работата им се налага да изпълняват такива задачи. С други думи, този курс

е вашият шанс да се влюбите безнадеждно в професията PR, ако все още не

сте.

Теми:

1. За какво служат теориите? За пропагандата, за лидерите на мнение, за

общественото мнение и за стереотипите.

2. Що е новина? Как се правят новини? Методът на „обърнатата пирамида”.

3. Какво е и какво не е PR? Онова, без което не можем – дефиниции, функции,

принципи, ключови понятия и знакови имена. Какво работят PR специалистите?

4. PR мениджмънт: дефиниране на проблема; планиране и програмиране;

действие и комуникация и оценка на програмата.

5. Конструиране на стратегии и избор на ефективни тактики за достигане до

целевите публики. PR концепция и PR програма – решаване на казуси.

6. Изграждане на ефективни връзки с медиите. Предимства и недостатъци на

комуникационните канали спрямо конкретния PR казус.

За всичко това и каквото още искате да попитате за PR ще стане дума по

време на вечерния курс с д-р Валерия Пачева.

Цена на курса: 180 лв.

Обучение: "Летящ старт в 

Интернет маркетинга”

http://www.eventbox.bg/events/2164

31 октомври – 30 ноември 2011 г.

(понеделник-сряда)

„Летящ старт в Интернет маркетинга“ е

интензивен практически онлайн курс,

организиран от Webface Consult, който

предоставя поглед върху голямата картина

на интернет маркетинга, както и реални

знания и умения, комбинирани с резултати

още по време на самото обучение.

Учебните модули включват: Маркетинг на

стероиди (въвеждащ), Планиране и

стратегия, E-mail Маркетинг, Онлайн

реклама, Маркетинг за търсачки, Pay-per-

Click Маркетинг, Маркетинг в социалните

медии, Видео маркетинг, Управление на

онлайн репутацията, Онлайн PR, Онлайн

копирайтинг, Онлайн статистика и анализ.

Цена на курса: 480 лв. с ДДС

http://www.eventbox.bg/events/2169
http://www.eventbox.bg/events/2164
http://www.eventbox.bg/events/2164
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Webit Congress 2011

http://www.eventbox.bg/events/2102

26-27 октомври 2011 г. (сряда-четвъртък)

Webit Congress е единственото събитие за дигиталната
индустрия на Централна и Източна Европа и едно от най-
големите на Стария континент, което събира цялата
дигитална екосистема на едно място. То е насочено към
всеки, който професионално се интересува от маркетинг,
реклама, криейтив, социални медии, интернет, е-търговия,
гейминг и инвестиции в стартиращи компании. Организира
се от е-Академия.

За трета поредна година Webit е B2B събитието в Централна и
Източна Европа, което събира:

- над 5000 посетители от 40 държави;
- 7 конферентни потока, провеждани успоредно;
- топ световни лектори;
- изложбена част - топ компании от ЦИ Европа

Желаещите да участват в Webit Congress 2011 могат да се
възползват от специалния код за 40% отстъпка - код SPECIAL,
който трябва да бъде въведен по време на онлайн
регистрацията.

Курс: "Съвременен Брандинг – Tехнология 

на Успешната марка" 

http://www.eventbox.bg/events/2058

17 октомври 2011 г. (понеделник)
София

Брандът отличава вашия бизнес, продукт или услуга, и
ви прави разпознаваеми за клиента. Чрез бранда ние
споделяме своите послания и емоции с клиентите и
служителите, като ги привличаме на наша страна. От
професионалното създаване и развитие на марката
зависи успехът на всеки бизнес. Дори и най-
качественият продукт би имал минимален успех, ако
не печели симпатиите на клиента.

Дългогодишният експерт по маркетинг и
международен бизнес - професор Невяна Кръстева,
ще разкрие на участниците технологията за
създаване и развитие на успешна марка.
Обучението е 100% практически насочено. По време
на събитието, организирано от БГ Серт - Трейнинг
център София, се провеждат консултации с
участниците за разрешаването на конкретни казуси.

Цена на курса: 180 лв. без ДДС

http://www.eventbox.bg/events/2102
http://www.eventbox.bg/events/2058
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The Prague PR Experience 
http://www.communication-
director.eu/events/31853.php 

20-21 октомври 2011 г. (четвъртък-петък)

Прага

Редица комуникационни специалисти от компании като

Microsoft, Ebay, BAE Sytems, Газпром и BBC ще бъдат част

от “The Prague PR Experience“, за да обсъдят широк спектър

от теми - от кризисни комуникации до начини за

възстановяване на общественото доверие.

Social Media Results 

For PR & Comms
http://www.prsocialmediaconference.com/

29 ноември  2011 г. (вторник)

Лондон 

Експерти по социални медии от компании като LEGO,

Adidas, Facebook, American Express, Google UK-YouTube,

Domino’s Pizza, Standard Life, Universal Music, Volvo и други,

ще разкрият своите практически познания и стратегиии

за развиване на успешни комуникации в социалните

медии.

EuroPCom 201
http://www.communication-

director.eu/events/31464.php

19-20 октомври 2011 г. (сряда-четвъртък)

Брюксел

EuroPCom 2011 събира на едно място комуникационните

мениджъри и експерти от местно, регионално и

национално ниво, както и европейски представители,

които да споделят своите стратегически познания и опит от

работата си като комуникационни специалисти.

CSR Communication
http://www.communication-
director.eu/events/30974.php

26-28 октомври 2011 г. (сряда-петък)

Амстердам

Събитието е обявено като “Първата международна CSR

Конференция”. Участие в него ще вземат редица

академици и утвърдени специалисти, работещи в областта

на корпоративната социална орговорност.

http://www.communication-director.eu/events/31853.php
http://www.communication-director.eu/events/31853.php
http://www.communication-director.eu/events/31853.php
http://www.communication-director.eu/events/31853.php
http://www.prsocialmediaconference.com/
http://www.communication-director.eu/events/31464.php
http://www.communication-director.eu/events/31464.php
http://www.communication-director.eu/events/31464.php
http://www.communication-director.eu/events/31464.php
http://www.communication-director.eu/events/31464.php
http://www.communication-director.eu/events/30974.php
http://www.communication-director.eu/events/30974.php
http://www.communication-director.eu/events/30974.php


PRактики, брой 35, 10 октомври 2011 г.

9

Кариери
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Walltopia is lookikg for Marketing Manager
More information: 

http://www.jobs.bg/f1262311

Walltopia is a global leader in Design, Engineering, Production and Assembly of Artificial Climbing Walls, operating in 37 
countries.

Due to our expanding activities, we are seeking to recruit a MARKETING MANAGER for our office in Sofia.

Your profile:
University degree in Marketing or PR
At least 3 years of experience in marketing management
Excellent organizational and communication skills
Dynamic / enthusiastic/ creative personality
Fluency in English written and spoken is obligatory/German is an advantage/
Initiative, Result and objective driven
Computer literacy 

Your Responsibilities:
Strategic marketing and tactical plans development
Coordinates marketing activities, the organization of events and the production of marketing materials
Competition and markets analysis and reports
Budget reporting in accordance with corporate guidelines

Offer:
Good working atmosphere and exciting responsibilities
Competitive performance-oriented remuneration package
Interesting, dynamic and challenging work 
Work in a fast growing company which operates on international markets and is a leader in its field

6

http://www.jobs.bg/f1262311
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Анелия Мирчева е завършила УНСС и е магистър по 

икономика със специалност „Международни 

икономически отношения”. Целият й трудов стаж е в 

банковия сектор, като последователно работи в 

„Банка за земеделски кредит”, „Йонийска банка” 

(настояща Алфананк) – клон София и 

Райфайзенбанк (България). През 2004 г. се 

присъединява към екипа на Първа инвестиционна 

банка като Началник отдел „Нови продукти и 

комуникационни канали”, а от 2006 г. е директор 

„Маркетинг, реклама и връзки с обществеността” 

в банката.

От колко време се занимавате с професионални комуникации?

Какво Ви харесва в професията и има ли нещо, което не Ви

удовлетворява в работата?

В по-общ план, всичко е комуникация – продуктите, които

предлагаме, начинът, по който изглеждат офисите ни, служителите

ни и усмивките, с които обслужват на клиентите, разбира се, PR и

рекламните кампании, които правим, присъствието ни в мрежата. В

частност с PR и реклама започнах да се занимавам преди 8 години,

в Райфейзенбанк, където отговарях за „Банкиране на дребно” и част

от работата ми бе свързана с популяризиране на продуктите,

предназначени за граждани. Но след присъединяването ми към

екипа на ПИБ, навлязох в дълбочина в тази дейност.

В комуникациите ми харесва данимаката, креативността,

възможността да се реализират нови и нестандартни идеи.

От 2006г. заемате позицията Директор "Маркетинг, реклама и

връзки с обществеността" в Първа инвестиционна банка (ПИБ). Как

се ръководи дирекция с такава пъстра палитра от специалисти и

комуникационни дейности?

Лесно, когато работиш с професионалисти. Екипът на дирекцията

ни е много силен - всеки от колегите е със задълбочени знания и

опит в своята област и тежи на мястото си. В същото време те са

творци и новатори, чиято мисъл лети и се разгръща бързо,

генерирайки свежи идеи. Това изисква индивидуален подход към

всеки от тях и създаване на екипна принадлежност.

От къде черпите вдъхновение в работата си?

Вхъхновяват ме постигнатите резултати, успешно реализираните

проекти и разбира се колегите, с които имам честта да работя.

ПИБ се отличава с активни комуникации в социалните медии. Какво

бихте препоръчали на колегите си PR специалисти по отношение

на ефективните онлайн комуникации?

Лица

Анелия Мирчева – Директор „Маркетинг, реклама и връзки с обществеността”, Първа инвестиционна банка

10
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Интервю с Анелия Мирчева
(продължение от стр. 10) 

и профилите ни в социалните мрежи

сме първата и единствена (засега)

банка, коята е активна в мрежата. А

това се забелязва и вече залегна като

примери в няколко книги, посветени на

он-лайн маркетинга.

ПИБ подкрепи издаването на първия

специален брой на PRактики, посветен

на шестгодишнината от подписването

на Етичния кодекс на PR

специалистите в България. По какъв

начин насърчавате етичните практики

сред своите колеги?

За PR професията е много важно да се

популяризират залегналите в Етичния

кодекс норми, да се поощряват

добрите практики, и по този начин да

се повишава престижа на

професията. Твърдо съм убедена, че в

основата на добрата работа на всеки

колега седи спазването и прилагането

на етични практики в ежедневната му

работа с различните публики.

Как се борите с неетичните практики в

професията?

Всичко, което правим е в съответствие с

европейските етични практики и

етичния кодекс на ИПРА.

Смятате ли, че образованието по

комуникации в България е на високо

ниво и какво според Вас трябва да се

промени в системата?

Считам, че образованието по

комуникации в България е на добро

ниво – познавам доста млади хора,

завършващи сега и виждам, че те са

добре теоритично подготвени. Според

В комуникациите за мен най-важна е

прозрачността – да си честен и открит, да

стоиш с името си зад това, което правиш.

Така се гради доверие, а то има

определяща роля в комуникациите,

независимо дали са във виртуалното

пространство или в личен контакт. Всички

колеги от дирекцията имат профили във

Facebook, част от нас – в Twitter и Google+,

хората ни познават и е много естествено

да се обръщат към нас винаги когато

имат въпроси, свързани с банките и

конкретно за наши продукти и услуги.

Вие и членовете на Вашият екип се

срещате редовно с популярни български

блогъри и общувате активно с тях в

социалните мрежи. По какъв начин това

помага на работата ви?

Блогърите са добър коректив за нашите

действия, за продуктите и услугите, които

предлагаме, за начините, по които

решаваме клиентски казуси – те ни дават

истинска обратна информация за всичко,

което правим. Това за нас е много ценно.

Споделете с читателите ни реализиран

от Вас проект, с който се гордеете.

В края на миналата година ПИБ първа в

България пусна безконтактни карти

MasterCard PayPass. Договорихме с

представителите на Disney използването

на сцени от филма Tron: The Legacy за

нашия рекламен клип, с който въведохме

картите на пазара – така на практика

имахме ТВ клип, сниман в Холивуд.

Другата ми голяма гордост е нашето

присъствие в интернет: с блога

мен, след първите две години, в които се

дават основните теоретични познания на

студентите, е необходимо да се

провеждат повече практически обучения,

семинари и стажове, за да се постигне

добро европейско ниво на образованието

по комуникация.

Какво е отношението Ви към

допълнителните професионални обучения

и повишават ли те, според Вас,

компетентността на специалистите?

Какво показва Вашият опит?

Абсолютно положително – комуникациите

се развиват бързо и интензивно – това

налага постоянно хората да обогатяват

своите знания и да развиват своите

компетенции.

Какво си пожелавате в професионален

план?

Пожелавам си да постигнем още по-

голяма познаваемост на бранда Първа

инвестиционна банка.

Какво е пожеланието Ви към читателите

на “PRактики”?

Тази седмица отново се върнах към

мислите на един велик човек, който за

жалост ни напусна – Стив Джобс. Ако

позволите, моето пожелание към вашите

читатели ще е негов цитат: Не влизайте в

капана на догмата да живеете според

очакванията на другите! Не позволявайте

чуждите мнения да заглушат вашия

собствен вътрешен глас! А най-важното е

да следвате сърцето си и своята интуиция.
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ЗА и         отив /от Мила Миленова

Стереотипите в политическия PR

Няма съществена разлика между посланията на политиците

сега, преди четири или повече години. Разликите са

предимно във формата на поднасяне, а не в съдържанието

– ако преди четяхме брошури, сега четем актуализираната

форма на „безплатния вестник”, например.

Ползата от използването на едни и същи лайтмотиви в

предизборните комуникационни кампании е, че всички те са

доказани квинтесенции, предназначени да играят по най-

тънките струни на избирателите. Доказани са като устойчиви

във времето стереотипи.

През последната седмица се натъкнах именно на един

такъв отживял стереотип от тоталитарни времена, на който е

вдъхнат нов демократичен живот – голяма снимка на двама

политици в т.нар. „целувка на победата”. Първата ми

асоциация бяха „протоколните целувки” уста в уста на

Живков. Целувката не е проява на самоирония, а ъпдейт на

евъргрийн в символиката. И ако под снимките на Живков

можем да прочетем разяснителна бележка: „Целувката

скрепява нерушимата братска дружба”, то под въпросната

нова снимка прочитаме: „В нея (бел. ред. целувката)

виждаме екипността. Виждаме силата на волята нещата да

се случват.” Разликата дори не е в прочита, а в използваните

синоними.

Патетиката на изказа е част от риторичния ансамбъл на

политическата полемика. Това е стереотип на говоренето –

четейки, в ушите ти все едно кънтят изречените словеса.

Патетиката е като усилвател на думите. Тя е мегафонът на

всеки политически текст.

Има нещо общо между стереотипите в политическия PR –

ползата от всички е, че са ясни. Със или без пояснителен

текст под снимката, и първокласник ще може да каже

„какво е искал да каже авторът”.

Наскоро един приятел ми каза: „Предпочитам PR на продукти

и услуги пред PR на политици – превръщаш се в тяхна
бавачка!” Прав е. Значи електоратът не избира кандидат за

кмет/ президент, а „бавачката” му.

Тръгвам отдалече, защото се чудя дали стереотипите в

политическия PR са липса на въображение у PR-ите или са

брифирани като задължителен компонент в кампанията от

самите политици.

Как да покажем, че един кандидат-кмет стои „близо до

народа”? Персонажът на рокера вече е изигран от друг

политик... Може да го накараме да свири фиктивно в рок-

банда! Наистина има такава снимка във вестник.

Единственото нещо, което шумеше в иначе перфектния
кадър, е малко портретче на революционер, закачено на

стената в рок-клуба. Познахте – легендарният образ на Че

Гевара, закичен с петолъчка. Но преди да използваме

стереотипите, трябва да подходим внимателно към

обкръжаващата среда и рисковете, които крие. Не можеш да

промениш емоционално натоварената среда със своята

поява, но тя може да те промени в очите на гледащите твоето

шоу (показност).

Политическите кампании у нас са от ново поколение, ползват

не само екс-тоталитарни стереотипи, но и побългарени
западняшки. Например, американският похват да представяш

кандидата самоуверено като сигурен победител. Законно и

етично ли е обаче да назовеш предизборно един кандидат-

кмет „бъдещият кмет”?! И нека пак се върна към думите на

моя приятел. Та политикът не е ли също една стока,

съпътствана от услуга, която „продаваш” с комуникация?!

Целта и средставата са едни и същи – да продадеш

продукта/ политика с добра комуникация. Затова питам: ако

подлежи на санкция комуникатор, който използва израза „това

е най-добрият продукт”, не подлежи ли на санкция и

комуникатор, който определя политика с израза „бъдещият
кмет”?...
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забавление/ от Симона Стефанова

Новата учебна година

Всяка учебна година стотици студенти от цялата страна избират да поемат по пътя на Пъблик 

Рилейшънс. Новият семестър тепърва започва, но вече имаме имаме информация какво се 

случва по време на лекции:

Лектор по Масови комуникации: 

- В нашата поредица от лекции за основните етични понятия ще се 

занимаем с темата "Изграждане на благоприятен образ". Някой от вас 

случайно да е чел книгата ми по този въпрос? 

Всички студенти вдигат ръка. 

- Отлично! Имаме чудесна реакция. Книгата още не е излязла.

---

Лектор пита PR студент:

- Кажете ми, защо не съм Ви виждал на нито една моя лекция?

- Защото седях зад колоната – отговаря студентът.

- Никога не съм предполагал, че зад една колона могат да седят 

толкова много хора…

---

Лектор по политология дава на студентите тема за есе „Как щяхте да 

постъпите, ако бяхте замесен в публичен скандал?” Всички започват да 

пишат. Само един стои и нищо не прави. Лекторът го пита:

- Колега, защо не пишете?

- Чакам да дойте PR консултантът ми…
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