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Коледно PR парти се организира от БДВО на 2 декември

Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) организира Коледно парти
под надслов „С черна музика срещу черния PR” на 2 декември 2010 г. от 20.00 часа в
Sofia 1912 Bar&Dinner, ул. "Триадица" №5.
В навечерието на Коледните празници събитието ще събере представители на PR 
общността в България, журналисти и специалисти в сферата на публичните
комуникации.
На партито ще има много забавни моменти, които ще допринесат за веселата
атмосфера и доброто настроение на всички нас.
Ето и някои от тях:
- В подкрепа на добрите PR практики в България, забавни шаржове на популярни PR 
специалисти в страната ни с послания, написани лично от тях, ще бъдат разиграни на
търг. Така ще имате възможност да се сдобиете с уникална творба и най-вече, да

подкрепите една добра практика като припознаете и вземете добро послание от свой колега за пример; 
- Срещу „черния" PR ще се борим с буйни танци на черна музика. И по-точно, ще обменяме позитивна енергия на
африкански етно ритми, чиито вибрации ще се грижат за доброто ни настроение цяла вечер;
- Всеки присъстващ ще може да участва в специална томбола, за да получи и първия си коледен подарък, и то от БДВО. 
Наградите за томболата са осигурени от Пощенска банка – Eurobank EFG Group.
Входен билет: 10 лв., за членове на БДВО участието е безплатно. Събраните средства ще бъдат използвани за
закупуване на специализирана литература за библиотеката на БДВО
Мястото – клуб „Sofia 1912 Bar & Dinner” се намира в самия център на София, зад ЦУМ, на ул. „Триадица“ №5 (бившия
Chillout Bar). Ето и карта на мястото:
http://www.bgmaps.com/link/52CFA5A7F1F6855A345966B7D1E0BB78

За потвърждение, свържете се с:
Пламена Павлова, Административен секретар, 
Българско дружество за връзки с обществеността
София 1164, Кв. Лозенец, Ул. Арх. Йордан Миланов 18, ет. 1 
Тел.: 02/ 421 42 80 и 0887 45 00 40
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Със съдействието на

Александър Христов е новият Акаунт директор на ПР агенция

Civitas Global Bulgaria

Александър Христов е новият Акаунт директор на ПР агенция Civitas Global Bulgaria. 
Преди това е бил директор в управление „Маркетинг, реклама и връзки с
обществеността” в Корпоративна търговска банка АД. Професионалният му опит включва
още ПР позиция в БАЕЗ, журналист във в. „Банкер” и други.
Александър Христов е доктор по комуникации и магистър по международни икономически
отношения. Преподавател е по ПР в НБУ и в СУ „Св. Климент Охридски”. Председател е
на Комисията по етика на Българското дружество за връзки с обществеността, автор на
над 40 публикации в наши и чужди специализирани издания.
В Civitas Global Bulgaria Александър Христов ще работи по проекти на Multirama, 
Public, Tetra Pak, Flocafe, Chupa Chups, Аутотехника и други.

Публисис Кънсалтънтс | МАРК е единствената българска агенция с

номинация за престижните European Excellence Awards 2010

ПР агенция Публисис Кънсалтънтс | МАРК е единствената българска агенция с номинация в
престижния конкурс European Excellence Awards 2010. Проектът на агенцията „Скъпа, обичам и
футбола!” е избран сред петте най-добри кандидатури в категорията „Спорт и забавления”. В
началото на 2010 г. конкурсът „Скъпа, обичам и футбола!” предизвика българските футболни
фенове да напишат най-оригиналното извинение към своите половинки, че ще гледат мач на 14 
февруари, вместо да се посветят на Деня на влюбените.
В надпреварата за European Excellence Awards българският проект се конкурира с три проекта от
Великобритания, Германия и Чехия и с проект на Международния Олимпийски комитет.
Пълният списък с номинирани по категории кампании в Excellence Awards 2010 може да бъде
намерен на адрес:
http://www.excellence-awards.eu/_files/short_list.pdf
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Със съдействието на

Бизнесът е най-взискателен към работата на ПР специалистите

Това става ясно от анализа на резултатите от национално изследване по научно-
изследователски проект „Изследване на потребителите на кадри по PR”, осъществено от
екип от Югозападния университет "Неофит Рилски", с ръководител доц. Асен Йосифов.

Изследването бе представено на 27 ноември 2010 г. пред студенти, преподаватели и
представители на PR общността по време на Кръглата маса на тема: „PR практиката и
университетското образование”, организирана от катедра "Връзки с обществеността" на
ЮЗУ "Неофит Рилски".
За изследването са били анкетирани 304 специалиста – мениджъри, HR специалисти и
собственици на компании от 9 големи областни града, като цел на изследването са били
общо 400 компании, държавни институции и НПО.

4

Основните изводи на изследването са:
- Бизнесът най-късно осъзнава потребностите от ПР (в сравнение с държавната администрация и НПО), но при него
претенциите към работата и образованието на специалистите са най-високи;
- 42,2 % от интервюираните организации имат нужда "постоянно" от PR, а на 20% им се налага "често" да извършват PR дейности. В
сравнение с резултатите от подобно изследване от преди 8 години нарастването на нуждата от PR, от тези които са отговорили с
"постоянно" и "често", е с около 3 пъти;
- 34,5% от анкетираните организации имат самостоятелен PR отдел; 18,5% имат щатен PR специалист; 15,6% имат щатен
специалист и използват при нужда външна PR помощ; без собствен PR, но с използване регулярно на външна помощ, са 9,5%; а
21,5% заявяват че нямат нужда от професионален PR или външна помощ, а се справят сами (преди 8 години в подобно изследване
последният процент е бил 50%). 
- 32,6% от работещите PR специалисти са завършили висше образование по специалността, 6,7% журналистика, подобен процент
са завършилите филология, а останалите са завършили други специалности;
- Бизнесът иска от образованието по PR да бъде практически ориентирано, завършващите студенти да могат да работят по-добре
по проекти, както и да бъдат поощрявани отличните студенти.
Резултатите от националното „Изследване на потребителите на кадри по PR” ще бъдат представени в София от доц. Асен Йосифов
и неговия екип в началото на втората седмица на декември 2010 година.
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Доц. Десислава Бошнакова е избрана за заместник-ректор на Нов

български университет, отговарящ за ПР и международна дейност

От 15 ноември 2010 г. доц. Десислава Бошнакова е новият заместник-ректор

на НБУ, отговарящ за ПР и международна дейност.

Досега Бошнакова бе директор и на магистърските програми "Управление на
масовите комуникации и връзки с обществеността" и "Международна комуникация" в
НБУ. Автор е на книгите "Проговорки" и "Политически пиар 2.0". Освен това е
собственик и управител на PR агенция ROI Communication, която се занимава и с
издаването на специализирана литература. Завършила е управление на пиара в
НБУ.

Със съдействието на

ПР консултантът Атанас Лазаров бе нападнат и пребит

На 17 ноември вечерта на Лазаров е нанесен побой на една от централните
софийски улици – "Парчевич".

След инцидента Атанас Лазаров, собственик на пиар агенция "Профайл", е приет
във Военномедицинска академия с множество контузии, счупен нос, няколко
избити зъба и други наранявания по лицето.
След нападението негови близки обвиниха конкретни негови конкуренти за
поръчители на побоя. 
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Със съдействието на

Студенти по PR в ЮЗУ участваха в симулационна кампания за кандидатстване в Университета

На 26 ноември 2010 г. в Югозападен университет „Неофит Рилски” се проведе workshop „Кампания за представяне
на специалност „Връзки с обществеността”. В рамките на две седмици студентите трябваше да изготвят
комуникационна стратегия за кандидатстудентска кампания.
Идейни проекти презентираха екипи от студенти по специалността „Връзки с обществеността”. Жури от PR-практици
оцени представянето на работните групи. Отличен с първо място бе екипът на „Лилавите шалчета”, а инициативата
обогати практическите умения на студентите.

Информационна система ще проследява новиналския поток в реално

време

PRInfo.bg ще бъде в помощ на ПР специалистите, които ще могат да следят 400 уеб-
базирани информационни. Системата, която може да бъде използвана срещу заплащането
на абонаментна такса, дава възможност за персонализиране на медиа мониторинга по
ключови думи, теми и медии. Всеки регистриран потребител ще има възможност да генерира
собствени контакт-листи, като по този начин ще се автоматизира процесът по изпращането
на прессъобщения, преглед на печата и други.
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Със съдействието на

Международна конференция „Насърчаване на

младежкото доброволчество”

http://www.eventbox.bg/events/1113

1-3 декември 2010 г. (сряда-петък)
София

Специално участие в конференцията ще има Марк Уебстър, 
Изпълнителен Директор Комуникации на КАФ
Великобритания (CAF UK). 

Има ли място доброволчеството в днешния ден? Престижно
ли е или е напук? Какви са ползите от него за общностите и
за самите доброволци? Защо доброволческият опит е ценен
за работодателите? Как можем да насърчаваме, 
управляваме и оценяваме доброволния труд? Как го правим
ние и как го правят в други държави? 

Това са част от въпросите, които ще бъдат дискутирани на
Международната конференция „Насърчаване на младежкото
доброволчество” в София. Тя събира доброволци от три
държави - България, Република Македония и Румъния, 
представители на държавни институции, на българския
бизнес и на неправителствени организации. 

На конференцията, организирана от Фондация "Помощ за
благотворителността в България", ще бъдат представени
резултатите от първото национално проучване на
младежкото доброволчество в България, проведено през
октомври 2010 г.
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Форум "Корпоративна социална
отговорност 2010"

http://www.eventbox.bg/events/1109

3 декември 2010 г. (петък)
София

"Капитал", фондация "Лале" и КРИБ организират
за втора поредна година форум „Корпоративна
социална отговорност”, който ще покаже колко са
важни добрите идеи и истинските партньори. 

Тази година форумът ще потърси отговор на
въпроса как компаниите могат да бъдат социално-
отговорни без това да изисква големи финансови
ресурси. Ще бъде представен изключително
успешен модел на партньорство между бизнеса и
неправителствените организации, който се
прилага в редица европейски страни. Ще бъдат
дискутирани и успешни практики от България. 

Форумът се провежда с подкрепата на Програма
МАТРА на Министерство на Външните работи на
Кралство Нидерландия, Тръст за гражданско
общество в Централна и Източна Европа, 
Фондация Бертелсман, Германия и New Moment 

New Ideas Group.
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Семинар на тема: "Brands and Brand Management", 

част от London School of Public Relations 

http://www.eventbox.bg/events/1116

1 декември 2010 г. (сряда)
София

Лектор: Мария Тойчева, управител на E-Vision ООД. 

Темите, включени в семинара са свързани с: корпоративна
идентичност, връзката между имидж и репутация, 
визуалните елементи на идентичността; ролята на
търговските марки, дизайн, имена и слоугани; идентичност
и архитектура на марката; ключови проблеми при
брандирането: стойност, разширение, ценности и
комуникация на бранда; тестване и оценяване на марката.

Мария Тойчева е висококвалифициран професионалист с
над 14 години опит в маркетинга, рекламата и
журналистиката. В биографията й има записани поредица
от успешни проекти в брандинга и позиционирането, ПР-а
и корпоративните комуникации, inbound & outbound 
маркетинга, продажбите и обслужването на клиенти.

Бизнес нетуъркинг и урок на тема: "Говори за
да продаваш, вдъхновяваш и ръководиш“

http://www.eventbox.bg/events/1090

30 ноември 2010 г. (вторник)
София

Софийска Бизнес Общност и БПП Профешънал
Едюкейшън организират специално нетуъркинг
събитие и урок по презентационни умения: "The Art 
of Public Speaking - Speaking to Sell, Inspire and 

Lead". 

Събитието ще се състои на 30 ноември 2010 г. от
18.30 ч. като ще започне с едночасов урок по
презентационни умения на английски воден от
Ричард Беркелей. 

След урока всички участници ще могат да
присъстват на приятен коктейл, където ще имат
възможност да обменят мисли и визитки с
участниците. 

Със съдействието на
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Кариери

AMI Communications is searching for 
PR Manager 

More information : 
http://www.jobs.bg/f1022103

AMI Communications Bulgaria was founded in 2005 as part of AMI Communications Group, which includes PR 
agencies in the Czech Republic, Slovakia, Bulgaria and Romania. For its office in Sofia the agency is looking for 
experienced PR professional for the position of: PR MANAGER IN THE “CONSUMER CLIENTS” DEPARTMENT

Duties and responsibilities: 
- provide full-scope PR services to the relevant clients of the agency
- participate in the development and implementation of communication strategies, PR programs and campaigns
- manage extensive communication projects including stakeholders engagement, event management, issues 
management
- handle media relations for the clients of the agency - prepare press materials, establish long term relations with 
the journalists
- identifies and develops new communication opportunities for the clients of the agency
- coordinate and supervise the work with subcontractors

Requirements:
- At least 3 years of experience in the field of communication, preferably in multinational environment
- Knowledge of integrated marketing standards, tactics and approaches
- Good knowledge of Bulgarian media landscape
- Ability to analyse information, identify trends and find opportunities
- Excellent command of English;
- Excellent communication and presentation skills;
- Team player

Please, send your latest CV, motivational letter and a photo, not later than 15th December to raya.stefanova@amic.bg.
Only the approved applicants will be invited to an interview.

9
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Вериги магазини SEVEN SECONDS търси да назначи “Специалист комуникации”
За повече информация:

http://www.jobs.bg/f1027484

Ние сме водеща българска компания в областта на модната индустрия. Нашата магазинна мрежа обхваща всички
възлови точки на столицата и страната.Не си почиваме за интересните идеи. И за да реализираме новата си
фирмена концепция търсим свежо попълнение в сплотения си екип от специалисти.

Изисквания: 

- Висше образование в областта на маркетинга и рекламата
- Владеене на английски език - писмено и говоримо
- Отлични организационни умения
- Отлични комуникативни и презентационни умения
- Умения за работа в екип
-- Опит на подобна позиция се счита за предимство

Отговорности:
- Координира и осъществява комуникации по конкретни проекти с доставчици и изпълнители относно
разработването и производството на рекламни и презентационни материали
- Осигурява писмени материали и редактира всички изходящи комуникационни материали, свързани с дейността на
веригата магазини
- Разработва и предлага PR концепции
- Изготвя и съгласува годишна комуникационна програма
- Установява партньорски взаимоотношения и посредничи в работата с медиите
- Публикува информация и актуализира съдържанието на уеб сайта (www.sevenseconds.bg)
- Подготовя презентации и събития
-- Изготвя годишни и месечни отчети

- Избраните по документи кандидати ще бъдат поканени на интервю.

10
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Албена Чешмеджиева е завършила

Философски и Журналистически

факултет на СУ. Прави крачката от

журналистиката към PR съвсем

наскоро. Предишният й опит включва

6-годишен стаж в печатни и

дигитални медии. Била е редактор в

списание за реклама, маркетинг и

медии Signcafe, където започва и нов

раздел, посветен на комуникацията

между PR и бизнеса. 

Г-жо Чешмеджиева, какво ви привлече в сферата на връзките с
обществеността? Откъде дойде желанието Ви да се
развивате в тази посока?

Отдавна съм изкушена от идеята да се занимавам професионално с
PR, макар че когато завърших журналистика “жуженето” в медиите ми
беше по-интересно. Наскоро обаче открих особено интригуващ за мен
комуникационен ресор – изкуството. В допълнение към това, 
възможността да работя за първата и единствена у нас галерия за
модерно изкуство предопредели избора ми да се насоча към
комуникациите. Вече 5 месеца съм част от екипа на Музейна галерия. 
През това време галерията представи няколко много вълнуващи
изложби на автори като Джери Снайдер, най-влиятелният жив артист
Деймиън Хърст и един от великите майстори на модернизма
Салвадор Дали. Все още откривам всички интересни аспекти на това
да се занимаваш с PR – с цялата динамика, търсенето на решения на
много различни нива, възможността да направляваш събития и
процеси. За кратко време изживях интересна трансформация в начина
си на мислене и в гледната точка, от която преценявам нещата. 

Дейността на специалистите по комуникации е свързана с
много контакти, работа с различни хора. Какви са позитивите
и негативите при нестихващата комуникация с нови

личности?
Комуникацията е търсене на пресечни точки, непрекъснато учене, 
обогатяване, затова според мен винаги е със знак плюс, макар че
ефектите от начина, по който общуваме могат да бъдат разнопосочни. 
За PR-а е много важно умението да изгражда широк кръг от контакти и
да знае как да ги менажира и поддържа. Освен това живеем във време
пълно с комуникации и всеки един от нас може да бъде медия, това е
изключително

Лица

Албена Чешмеджиева – Communication manager, Museum Gallery of Modern Art
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Интервю с Албена Чешмеджиева
(продължение от стр. 11) 

Вие работите в сферата на
модерното изкуство. Какво е

специфичното в тази област, в
какво се състои работата на

експерта по комуникации?
Пазарът на изкуство е доста
специфичен, бих казала качествен
бизнес, който надхвърля чисто
материалното и рационално
потребление и може би това е най-
определящото за нашата работа. 
Галерията съществува от една година. 
През това време бяха много важни
етапите на планиране, определяне на
мисията и целите, съставяне на
цялостна визия. Усилията ни са
насочени към представя на работи с
музейно качество и развитие на
колекционерската страст към висок
клас произведения на изкуството в
България и региона. 
Комуникационната ни програма се
базира на дългосрочен план за
събитията и това към каква сфера, 
период или стил ще се насочи самата
галерия. Най-трудно е да се постигне
баланс между тенденциите на пазара и
интересите на местните колекционери. 

предизвикателство - лично и
професионално. 

Каква, според вас, е репутацията на

професията PR в България? 
Развива ли се успешно или се
движим с бавни темпове?

Парадоксално, но доста време
професията, която е призвана да гради
позитивен имидж страдаше от
негативния си облик в общественото
пространство и не без основание, ако
съдим по някои прояви през годините. 
Поради липсата на професионален
опит и образование се появяваха доста
самозвани персонажи. С течение на
времето обаче нещата започнаха да се
променят. Развитието на бизнес
средата помогна това да се случи. 
Изградиха се стандарти, 
професионалисти, образованието се
развива. Знам, че в PR отделите и
агенциите расте процентът на хората с
PR образование. На развитите пазари
PR-ът е силно интегриран в
корпоративния живот именно поради
разбирането, че е функция на бизнеса. 
И у нас това се случва вече. 

През цялото време PR-ът върви ръка за
ръка с търговския успех на галерията. За
да развиваме и образователната мисия, 
изградихме бранда “Детска академия”, 
дългосрочна инициатива на галерията за
достъп на повече деца до изкуство и
поощряване на млади таланти. Като арт
проект галерията е доста подходяща и за
CSR програми, затова и някои големи
компании видяха в наше лице свои
естествени партньори. За една година
можем да се похвалим с изключителен
брой експозиции - изложбите на Пикасо, 
Анди Уорхол, Хънт Слонъм, Деймиън
Хърст и Салвадор Дали, а интересът към
далновидно колекциониране става все по-
осезаем. 

Какви PR практики използвате, за да
привлечете българите към
модерното изкуство?

Залагаме на голям интензитет на
събитията. Наистина подобен род
изложби са плод на продължителни
усилия на хората от целия екип на
галерията. Кураторската работа е в
основата на целия процес. Тук голяма
роля има президентът на галерията
Деница Атанасова.

12
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Интервю с Албена Чешмеджиева
(продължение от стр. 12) 

Тя се фокусира върху комуникацията с
най-важните клиенти и колекционери, 
подборът на експозиции и договаряне
със собственици и дилъри на изкуство в
световен мащаб. Президентът
представлява много артисти като
промотира изкуство им. Динамичното
търсене и предлагане на оригинални
творби на художници от подобен клас и
популярност, предполага и добра
професионална подготовка на екипа, 
познания относно инвестиционната
стойност на творбите. Постоянно се
следят изложби и събития, аукциони и
търгове в центровете на глобалния
пазар на изкуство. 

Музейна галерия за модерно
изкуство представи творби на

двама световноизвестни творци –
Деймиън Хърст и Салвадор Дали. 
Как се реализират кампании от

такава величина? Какви усилия са
нужни от страна на експерта по

комуникации?

Самите имена са истински магнит за
почитателите на модерното и
съвременно изкуство. Автори като
Деймиън Хърст и Салвадор Дали обаче
не могат да се поставят под общ
знаменател. Дали е един от най-
големите майстори на модернизма, 
добре познат и въпреки
сюрреалистичния си почерк, чудесно
приеман от българската публика. 
Деймиън Хърст е звезда на
съвременната арт сцена. В момента
той е най-влиятелния жив артист на
нашето време, картините и
инсталациите му достигат баснословни
цени. Той обаче е концептуалист и не
толкова познат в България. Което
постави и по-различни цели в
комуникационната кампания за
представянето на неговата изложба в
галерията за модерно изкуство. 

Мислите ли, че Българското
дружество за връзки с

обществеността допринася за
успешното развитие и
утвърждаване на професията PR?

БДВО е организация с традиции, която от
години работи за утвърждаването на
добри PR практики и обединяване между
професионалистите в бранша.

Какъв призив ще отправите към
практиците и студентите по PR?

Самата аз имам още много да уча за
професията и успешните комуникации. Но
знам, че в работата на PR-а личностните
качества са много важни. Вярвайте в
собствената си гениалност и всеки ден
поощрявайте сами себе си да
осъществявате нещата, към които се
стремите. Знаете ли, че Дали е изпълнил
целия си живот със съзнанието, че е
истински гений, сам обичал да казва: “Аз
съм обиталището на един гений”. 
Обичайте това, което правите и не
забравяйте, че успешният PR се прави с
много фантазия. 

13
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1414

новини

ЗА и отив /от Мила Миленова

GrGrāāttīīs PR s PR проектипроекти

Нека започнем с това, че нито „за”, нито „против” целят
да обидят някого. Латинските корени на думата „гратис”
(grātīs, grātuītō) ни водят не към асоциация за
безплатни билети и обеди, а към понятието, което
следва БУЛСТАТ-а на фирмата ви във всеки договор за
дарение: „безвъзмездно”.
В България има над 5000 неправителствени
организации. Мисиите им обхващат общественозначими
области – като се започне от защита на човешките
права, премине се през насърчаване на икономическото
развитие и се стигне до клубове по интереси.
В годините на утвърждаване на PR професията и на
роене на НПО-тата се изгради една успешна
колаборация между двете общности по линия на
негласното споразумение каузите на НПО-тата да
получават безплатни услуги от PR агенции и PR 

специалисти на свободна практика.
Двустранният пакт има голям успех, което е видно и от
факта, че тази практика продължава, макар днес PR 
професията да е достатъчно утвърдена, а НПО-тата
вече да не са без бюджет. Като че ли имаме някаква
склонност към първобитния строй. За никого не е тайна, 
че въпросните PR проекти се осъществяват не срещу
заплащане, а срещу нещо много по-ценно – престижа да
работиш за социална кауза. В този смисъл можем да
говорим за „натурална НЕматериална размяна” – PR 
обслужване в замяна на издигане на имиджа пред
целевите публики.

Не може да не се запитаме дали оценявайки високо
нечия кауза, не оценяваме ниско своята „кауза”? 
Поддържайки собствения си имидж чрез подкрепа на
социалнозначими дейности, не поставяме ли на кантар
имиджа на работата на PR-а? Евтини ли са или са
безплатни PR услугите в България? С всеки следващ
НПО проект, който приемем да подкрепим
безвъзмездно, може би обезценяваме работата си, 
може би декларираме, че не заслужаваме високите си
хонорари от частния бизнес. И тук не става въпрос само
за морална оценка на работата ни, а за дискредитиране
на доверието на настоящите и бъдещите ни партньори.
И още една гледна точка.
В България има над 5000 неправителствени
организации.
Ако всяка от тях си наеме PR специалист, който да
популяризира дейността им, в България няма да има
безработни хора с дипломи по Връзки с
обществеността.
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новите членове

Стани член на БДВО, 

за да бъдеш част от PR организацията

с най – дългогодишна история в България

За членове могат да бъдат приемани специалисти, практикуващи или преподаващи в

областта на връзките с обществеността и интегрираните маркетингови комуникации, 
както и лица, получили академични или професионални дипломи (сертификати) за

квалификация в тази област.

Камелия Гашевска, 
Експерт връзки с

обществеността,
Българска стопанска камара

Магистър по Приложна
лингвистика – английски и
френски. От 2008 г. заема
длъжността PR Експерт в

Българска стопанска
камара.Член на Дружеството на

практикуващите връзки с
обществеността към СБЖ

Богомил Константинов, 
Редактор промоции, 
Триада Комюникейшънс

(bTV COMEDY и bTV 
CINEMA)

Притежава бакалавърска
степен специалност „Връзки
с обществеността”.
Професионалните му
интереси са в сферата на
PR, рекламата и маркетинга. 
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"Outliers" - Лигата на необикновените
Малкълм Гладуел
Изключителните
Издателство: Жанет 45 
Обем: 309 страници

Дълго се чудих какъв би бил точния превод на Outlier на български. Речниците дават няколко
значения, от които най-добре могат да ни послужат следните две: "отдалечена, откъсната от цялото
част" и "статистически показания, които значително се различават от останалите и затрудняват
анализа". На български книгата на Малкълм Гладуел - Outliers вероятно би могла да се казва
"Изключителните" или дори "Лигата на необикновените". Но ще оставя превода на
професионалистите. Няколко думи за самата книга. "Изключителните" изследва кои са факторите, 
които формират изключителните хора. Гладуел не вярва, че да бъдеш невероятно добър в нещо е
въпрос само на вроден гений и привежда исторически, социологически и статистически
доказателства в подкрепа на тезата си.

библиотека/ от Светла Стоянова

Вземете например Бил Гейтс. Защо той успява да създаде преуспяваща компания като "Майкрософт"? Успехът му се дължи не
само на поредица от "щастливи" обстоятелства - че е роден в точното време (ерата, когато се зараждат компютрите), че е буден
младеж, че попада на точното място (неговото училище е било може би единственото средно училище, което е разполагало с
компютърна зала, по времето когато компютрите са изключително недостъпен лукс), но и на упорит труд и страстен интерес към
програмирането. Тук Outliers въвежда една теория, която потвърждава старата поговорка "Успехът е 10% талант и 90% труд". Ако
работите достатъчно дълго и упорито в дадена област, смята Гладуел, след определен период от време ще станете наистина
най-добрите. Такъв е бил случаят с Бил Гейтс, Стив Джобс, дори с Моцарт. А искате ли да знаете колко точно часа са ви
необходими за да станете изключителни в своята сфера? 10 000 часа - ни повече, ни по-малко - твърди авторът и привежда
редица примери в подкрепа на тази си теза. Разбира се, дори и да натрупате 10 000 часа опит в дадена сфера, това не дава
никаква гаранция че ще постигнете грандиозен успех. Върху успеха влияят и множество други неща - семейната среда, 
наследените от десетки поколения културни и поведенчески модели, мястото и времето, в което живеем. На пръв поглед Outliers 
е доста хаотична книга. Говори се за гений, който се проваля в телевизионно състезание, за това защо американците от Юга са
по-агресивни от американците от Севера, за най-честите причини за самолетни катастрофи и разликите между отглеждането на
ориза и другите зърнени култури. Не виждате връзката, нали? Ами... съединете точките - подканва ни Гладуел. Така ще видите
колко много, разнообразни и понякога трудно уловими неща, хора и събития ни правят това, което сме. Проследяването на тези
оплетени като паяжини връзки е вълнуващо преживяване, затова и "Изключителните" е приключение, което ще се хареса на
изкушените да изследват човешката природа. 

Със съдействието на
16
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Франчайзинг бизнесът в български превод

Светослав Билярски
Франчайзинг бизнес
Издател:"FRANCHISING.BG" 
Обем: 256 стр. 

Обикновено при книгите с бизнес съвети нещата стоят по два начина – или прочиташ с досада
книгата, която не ти казва нищо ново, или след прочитането на последната страница си спомняш
няколко неща, които си готов да прилагаш на практика. Изненадващо дори за мен обаче, в книгата
на Светослав Билярски „Франчайзинг бизнес“ открих трети вариант – бизнес книга, която съм готов
да прочитам поне веднъж в годината. Всяка година. 

библиотека/ от Александър Кръстев

С ръка на сърцето мога да кажа, че това е един от най-завършените като продукт книги, които изобщо съм виждал. От качеството
на самата книга, през съдържанието, до дистрибуцията и цената. На практика, за да достигне информацията за бизнесите му и
видовете услуги, които те предлагат, Билярски е произвел висококачествен продукт с идеална маркетингова стойност. Да си
призная, на 15-та страница вече бях напълно наясно, че точно това съм се опитвал да постигна и аз с написването на „LinkedIn –
социалните мрежи в полза на бизнеса“. Въпреки че е изцяло подчинена на разясняването на принципите на франчайзинг
бизнеса, книгата може да бъде прилагана от наистина всеки, който се е захванал със собствен бизнес – какво по-хубаво от това
да прилагаш практиките, чрез които големите търговски вериги се развиват. На всяка страница на „Франчайзинг бизнес“ ще
прочетете поне един добър бизнес съвет и поне едно нещо, което не трябва да правите. И двете поднесени с огромна доза
лесносмилаем хумор. Имайте предвид, че пренесеното върху страниците чувство за хумор у автора обикновено ми помага, но
определено не може да ме накара да прочета с лекота една книга. Светослав Билярски обаче определено няма проблем с
писането – копирайтър, криейтив директор, главен редактор на водещо бизнессписание. Какво по-естествено от това след
подобно CV човек да напише страхотна книга. И ако в „Мисия Лондон“ SIA са прекалили с продуктовото позициониране, във
„Франчайзинг бизнес“ Билярски не си позволява нищо подобно. Идеята на книгата да бъде промоционална за новите му
начинания става ясна още в самото начало и след това само се прокрадва леко-леко в главите. За сметка на това не са спестени
истинските практически съвети, които толкова липсват в останалите „бизнес наръчници“. Като се замисля, не само че бих си
купил отново тази книга. На драго сърце бих дал и 50 лева за нея, знаейки на практика какво може да се прочете вътре.

Със съдействието на
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Със съдействието на:

The new generation

 

Със съдействието на:

PR-ът и фотографията

PR-ът и фотографията

На пръв поглед PR-а и фотографията изглеждат много далечни като сфери, но ако се замислим и погледмен от близо можем

да видим и множеството прилики, които те имат. Тук ще бъдат откроени някои от тях, като със сигурност темата не би

могла да бъде толкова лесно изчерпана. 

Фотографията става все по-широко разпространена в нашето общество като служи както за себеизразяване, така и в

помощ на множество публични изяви. В процеса на себеизразяване снимките не “гонят” високите цели, както тези в

публичното пространство - там те се изпозват като инструмент за пренос на информация в медиите, в помощ на

редакционни коментари, в предаване на рекламни съобщения и още много други. По същият начин един пресрилийз може да

бъде полезен при подготовката на информация в медиите и редакционните коментари, носейки висока информативна

стойност, поради факта, че е придобита от първоизточника. 

Добре уловеният момент във фотографията е наситен с множество детайли, които иначе убягват на човешкото око. По този

начин се засилва значимостта на фотографията и тя се откроява от множеството. ПР-ът от своя страна винаги трява да

бъде фокусиран върху детайлите, защото както се казва “малкото камъче преобръща колата”. Колкото повече на глед не

до там съществени елемети се вземат под внимание, толкова по-голям е и шансът да бъдат избегнати възможни проблеми и

усложнения в процеса на работа, а най-добре това може да се наблюдава при подготовката на различни кампании. 

Навлизането на новите технологии все повече обогатява фотографията, което влияе върху цялостния процес - отварят се

нови възможности и подходи, които променят начина на фотографиране. В ПР-а до известна степен се получава същото -

постоянно навлизат нови техники и технологии, които променят процесите и изискват много по-разнообразна

подготвеност, като това помага на ПР практиците постоянно да развиват своите способности и умения. 

Като основна разлика между фотографията и ПР-а може да бъде изтъкнат факторът време. Фотографията отразява

конкретен момент и служи за конкретен момент, след което остава в архива и губи своята висока информативна стойност. 

Докато осъществяването на каквато и да е дейност в ПР-а е насочена не само към конкретния момент, а трябва да „гледа”

и напред във времето, за да може да предвижда и преценява възможните стъпки, които ще се предприемат, за да бъде добре

подготвена и да дава високи резултати. 

В заключение може да се каже, че освен разликите и приликите, които притежават, PR-ът и фотографията вървят „ръка за

ръка”, защото въпреки, че с думи може да бъде изказано много, е необходимо да бъде представено и в изображение, което

да ги допълва. 
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събитиязабавление/ от Симона Стефанова

☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺☺ ☺ ☺

Като куче и котка?

Някои оприличават взаимоотношенията между журналистите и PR-ите като

двете страни на една и съща монета, а други – че били като котка и куче. Кое ли

е вярното? Нека заедно да проверим:

PR се оплаква:

- Този журналист работи досущ като телефонен апарат!
- Какво имаш в предвид?
- Когато го поканя на пресконференция, все дава заето…

---
Питат един PR специалист защо е толкова запъхтян:
- Много тичах, защото видях един журналист от жълт вестник!
- Така ли, но защо?
- Може да се разкрие пикантна клюка за моя шеф!
- А, ясно! И успя ли да го настигнеш?

---
Журналист взема интервю от известен мениджър:
- Вярно ли е, че имате романтична връзка с онази певица?
PR-ът му го дръпва настрани за момент и му подшушва нещо. После мениджърът
отговаря:
- Не знам. Първо кажете с коя!
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