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Анотация на учебната дисциплина:
Дисциплината предлага на докторантите да надградят получените познания в предишните степени на
образование за обществените нагласи и медийното им отразяване, за процесите в обществото, за забавени
реформи, институционални скандали, социални конфликти и журналистическото им рамкиране.
Целта на курса е да даде нов тип социална компетентност. Изясняват се основни понятия от три научни
полета: от социалната психология (социална ситуация,социални алергии, отдушници,социални нагласи,
стереотипи, слухове), от конфликтологията ( институционални и социални проблеми, свързани със социално
недоволство, имитации на промени); от журналистиката( концепции за рамкиране, медийна ситуация, табута).
Програмата запознава със съществуващи теоретични школи за медийната социология, анализиращи генезиса
на различни типове социални конфликти, техните форми на проявление и журналистическите подходи на
изучаването им.
Акцентира се върху честото разминаване между институционалния дневен ред, професионалната
журналистическа рефлексия при отразяването на конфликтни социални ситуации и очакванията на
аудиторията. Отделено е специално внимание на ситуационните теории, на етични норми и ценностни дефици,
на институционалните и медийните стереотипи, съпътстващи интерпретирането на редица обществени
скандали, поради недостиг на информация и наслагвани социострахове.
Лекционният курс е ориентиран към придобиване на една обща социална култура, познания по медийна
социология. Съсредоточен е върху социални, институционални конфликти и журналистическата практика,
върху конкретни казуси, върху положителни и негативни медийни практики.
Отделено е място и за запознаване с най- нови течения в журналистиката- конструктивна, журналистика на
решенията и др.
Предварителни изисквания:
Интереси към научно изследване на процесите в обществото, умения за анализиране на различни факти и
подмени в публичния дневен ред на институциите и на медиите.
Очаквани резултати:
Докторантите да могат самостоятелно да проучват, изследват и анализират даден конфликт, обществените
нагласи и медийното отразяване на базата на официални статистически данни, работа с регистри, научни и
медийни публикации и други източници. Да добият умения да правят контент анализ, да разработят собствена
регистрационна карта за анализиране на журналистически и научни публикации, да систематизират на
основата на различни количествени и качествени показатели и да извеждат своя хипотеза, която да защитят с
аргументи, данни от различни научни полета и източници.

