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Тема 1: Реториката като наука. Реторика и комуникации. Реторика и публична 

комуникация. Ораторско изкуство: дефиниции, видове ораторско изкуство.  

Тема 2: Комуникация. Комуникационен процес. Елементи на комуникацията. 

Комуникативни умения. Комуникативна компетентност. Специфични комуникативни 

умения при осъществяване на професионалните задължения на специалистите по 

комуникация. Особености, произтичащи от промените в социокултурните условия, от 

техническите постижения и интернет. 

Тема 3: Видове комуникация. Медийна комуникация. Публична комуникация. 

Интегрирана маркетингова комуникация. Комуникация по интернет. Компютърно 

опосредствана комуникация.  

Тема 4:  Специфично приложение на реториката в медиите (вестници, списания, 

телевизии, радиостанции, електронни издания, онлайн журналистика, дигитални медии 

и др.). Реторика и медии. Медийна реторика. Журналистическа реторика.  

Тема 5: Реторика и пъблик рилейшънс – ПР. ПР 2.0, ПР 3.0. Ролята на авторите на 

текстове на речи и на обучителите за формиране на ораторски умения. ПР 

специалистът, ораторът и анализаторът – пресечни точки. Прояви на онлайн 

консултиране при подготовка на речи. 

Тема 6: Виртуална реторика. Социални медии. Социални мрежи. Социална телевизия. 

Видове. Особености. Арр-комуникация. Онлайн медии. Онлайн журналистика. Бранд 

журналистика. 

Тема 7. Реторични жанрове. Реч. Видове речи. Приветствие. Тост. Обръщение. Слово. 

Доклад. Видове доклади. Лекция. Видове лекции. Структурни, съдържателни и 

функционални особености на реторичните жанрове. Ефективни комуникативни 

тактики и подходи при произнасянето на монологични реторични жанрове.  

Тема 8. Диалогични формати на публичната комуникация - 1. Конференции. Видове 

конференции. Видеоконференции. Телеконференции. Комуникативни умения при 

ръководене на тези диалогични реторични формати. 

Тема 9. Диалогични формати на публичната комуникация - 2. Пресконференция. 

Брифинг. Блиц интервю. Видео пресконференции. Онлайн пресконференции. 

Комуникативни умения при ръководене на тези диалогични реторични формати. 

Тема 10. Диалогични формати на публичната комуникация - 3. Дебати. Видове. 

Обществени и публични дебати. Онлайн дебати. Дискусия. Видове дискусии. 

Комуникативни умения при ръководене на тези диалогични формати.  

Тема 11. Презентациите като нов реторичен жанр; място и роля в публичната 

комуникация. Видове. Устни, писмени, мултимедийни. Място и роля в осъществяване 

на дейности с вътрешни и външни публики при провеждане на конференции, 

пресконференции, ПР събития, медийни участия и др. Особености на презентации, 
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създадени при използване на Power Point, Movie Maker, Prezi и други. Място и роля на 

презентациите при осъществяване на комуникация във виртуална среда: Уеб 2.0 и Уеб 

3.0. Slide Share, Ted.com, Coursera, MOOC като част от комуникацията в интернет и 

създаване на публичност във виртуална среда. 

Тема 12: Реторика и публична комуникация във виртуална среда: Уеб 2.0, Уеб 3.0., Уеб 

4.0. Ролята на социалните мрежи и социалните медии. Особености на комуникацията и 

онлайн аргументацията при сайтове, блогове, форуми и други. 

Тема 13: Невербални средства – специфични особености при изпълнение на 

професионалните задължения на журналисти и ПР специалисти, участващи в различни 

ситуации на публична комуникация. Мимика. Поза. Жестове.  Количество поглед. 

Проксемика. Интонация. Дрес код. 

Тема 14: Място и роля на реториката и публичната комуникация в обществото. 

Представяне на политическата реторика, парламентарната реторика, президентската 

реторика, министерската реторика или държавно-политическия дискурс в различните 

медии: печатни, електронни, онлайн и др. Гражданска реторика и публичната 

комуникация; функции и роля на гражданската реторика в обществото. 

Тема 15: Реториката и публичната комуникация с институции, неправителствени 

организации и др. Публична комуникация и работа с външни публики (журналисти, 

донори, спонсори, компании, партньори и др.). Публична комуникация и бизнес 

комуникация: особености и специфики: комуникация с бизнес компании, ПР агенции, 

делови партньори и др. 

Тема 15: Аргументация, реторика и публична комуникация. Вербални, визуални и 

мултимодални аргументи в медийни участия и изяви. 

Тема 16: Реторични фигури и тропи, реторични техники и похвати, използвани в 

реториката и публичната комуникация.  
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