Стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ 2018
През 2018 г. БДВО ще продължи да връчва стипендия в памет на проф. Тодор
Петев на изявен български студент в сферата на комуникациите.
Концепция
Стипендията ще се връчи на един бъдещ професионалист и за нея ще се
кандидатства с есе, свързано с бъдещето на комуникациите и на ПР
професията в световен мащаб. Важно е обсъжданите въпроси да бъдат
съвременни, но и максимално доближени до научните интереси на проф.
Тодор Петев. Паричният еквивалент на стипендията е в размер на 500 лв.
Тема: Опасностите от бързата публичност
Насоки:
- Комуникации и популизъм – ползите и опасностите от опростеното
публично говорене
- Дигитални медии и социалните мрежи и приноса им за постигане на
бърза публичност
- Разпространение на пост-истината и фалшивите новини. Защо и как
се случват и защо са толкова светкавични
- Промени в информационните потребности на хората – има ли ги,
защо се случват?
- Подкрепа на тезите с примери от практиката (неизчерпателно):
Тръмп, Трюдо, Истанбулската конвенция, публични личности от
шоубизнеса и политиката
Реализация
Всички желаещи студенти бакалаври или магистри, изучаващи ПР,
комуникации или маркетинг, ще имат на разположение един месец да
подготвят своята разработка
да я изпратят на мейл на БДВО –
office@bdvo.org.
График:
Обявяване на стипендията: 7 март
Краен срок за изпращане на есета: 31 март
Обявяване на стипендианта: 7 април
Есетата ще бъдат оценявани от жури, в което ще влизат:
- Мила Миленова, Председател на БДВО за 2018
- Тодор Тодоров Петев, син на проф. Петев
- Д-р Александър Христов

Отношения със стипендианта
Традиционно стипендиантът трябва да отговаря на следните изисквания:
- Да поддържа и спазва етичните принципи в ПР, залегнали и в Етичния
кодекс на ПР специалистите в България
- С публичното си поведение да не дискредитира ПР професията,
стипендията и личността на проф. Тодор Петев
Носителят на стипендия на БДВО „Проф. Тодор Петев“ ще има
възможността да участва безплатно на всички платени събития и обучения,
организирани от БДВО, а също и компанията или институцията, в която
работи, да има възможността да кандидатства безплатно в конкурса ПР
приз.
От друга страна, стипендиантът ще се задължава да участва заедно с
председателя и/или представители на БДВО в поне три събития или изяви на
дружеството, да търси собствени възможности за публичност, в които да
популяризира факта, че е стипендиант, както и да съдейства
организационно за поне едно от събитията на БДВО през годината.

