From: Christo Kaftandjiev <christokaftandjiev@yahoo.com>
Date: 20 септември 2009 23:10:12
To: daniela@sclg.uni-sofia.bg
Cc: damianova@sclg.uni-sofia.bg
Subject: проф. Христо Кафтанджиев

Уважаеми колеги,

Това е предложението ми за Докторантското училище за новата учебна година.

На линия съм, ако имате някакви въпроси.

Поздрави,

Христо


МИТОЛОГИЧНОТО МИСЛЕНЕ И КАК ГО ИЗПОЛЗВАМЕ В ЕФЕКТИВНИТЕ ПОЛИТИЧЕСКИ, ЖУРНАЛИСТИЧЕСКИ, МАРКЕТИНГОВИ И ДРУГИ СОЦИАЛНИ КОМУНИКАЦИИ (ГЕРОИЧНИТЕ НАРАТИВИ)
проф. дфн Христо Кафтанджиев
http://www.fnpp.uni-sofia.bg/Kaftandjiev/
 
Цел на семинара
Да анализира в увлекателна, високо визуалирана и мултимедийна форма с помощта на най-доброто от световната практика ефективните и печеливши митологизирани политически, журналистически, маркетингови и други комуникации, изградени на основата на апелите за мощта, героичните митове и наративната комуникативната стратегия.
 
Аудитория на семинара
Семинарът е еднакво подходящ за докторанти от Факултета по журналистика; филологическите факултети; Философския факултет; Юридическия факултет, Историческия факултет, Стопанския факултет, Богословския факултет и т.н.
Основната причина за това е, че използваме активно апелите за мощта, героичните митове и наративната комуникативната стратегия в медийните, маркетинговите, политическите, религиозните и всички останали социални комуникации.
Докторантите от всички тези специалности могат да обогатят дисертациите си и да ги направят по-оригинални, използвайки идеи от този семинар.
 
Преимущества на семинара
Човешкото мислене е повече митологично, отколкото рационално. Това означава, че и съзнателно, и подсъзнателно интерпретираме феномените от гледна точка на собственото си величие. Всеки един от нас се изживява като върховното същество и това определя ключовото място на героичните митове в човешките комуникации.
Без всякакво колебание можем да твърдим, че най-подходящата комуникативна стратегия, с която изразяваме апелите за мощта и митовете за героите, е тази на героичните наративи.
На основата на този семинар е написана и книгата „Герои и красавици в рекламата”, която е публикувана и на руски.
 
Техническо осигуряване
Семинарът е мултимедиен, динамичен и е високо визуализиран.
 
Времетраене
30 академични часа
 
Програма на семинара
 
1. Хората (потребители; медийна аудитория; избиратели; енориаши; представители на дадена нация, класа; членове на семейството и т.н.) и архетиповите апели за мощта и господството
 
2. Митовете за героите и социалните комуникации
 
3. Драматизирането на социалните комуникации
 
4. Наративната комуникативна схема – героите и социалните комуникации
 
5. Наративната комуникативна схема – злодеите и социалните комуникации
 
6. Наративната комуникативна схема – хубавиците и социалните комуникации
 
7. Наративната комуникативна схема – действията на наративните персонажи и социалните комуникации
 
8. Наративната комуникативна схема – вълшебните средства и социалните комуникации
 
9. Наративната комуникативна схема – хронотопът и социалните комуникации
 
Информация за лектора
Христо Кафтанджиев e доктор на филологическите науки, професор във Факултета по журналистика на Софийския университет и ръководител на Катедрата по масови комуникации и пиар. Чете курсове по обща теория на рекламата; креативни аспекти на рекламата; реклама и визуална комуникация; интеркултурна комуникация и реклама; семиотика и реклама; рекламни кампании; търговски марки; интегрирани маркетингови комуникации и други.
Често преподава в чужбина маркетингови комуникации на различни стоки и услуги – телекомуникации; автомобили; напитки; финансови услуги; мода; фармацевтика; туризъм, авиоуслуги и други.
Специализирал е в Холандия, Обединеното кралство, Ирландия и Русия. Живял е и е преподавал 3 години семиотика и реклама във Финландия. Чел е лекции по реклама и маркетингови комуникации в Швеция, Германия, Щатите, Холандия, Швейцария, Австрия, Словения, Хърватска, Босна и Херцеговина, Чехия, Гърция, Русия, Украйна, Латвия, Литва, Естония.
Бил е лектор на 3 световни конгреса на IAA (International Advertising Association) – в Мексико, Египет и Ливан. Чел е лекции и на два световни конгреса по семиотика – в Мексико и в Германия. Всичките му курсове и семинари са визуализирани във висока степен, динамични са и са с най-доброто от световната рекламна практика.
Кафтанджиев е член на журито на Нюйоркския рекламен фестивал (The New York Festivals). Почетен професор е и на Руско-американската академия по авторизирано образование.
Автор е на много научни статии по реклама. Публикувал е 8 книги, които имат по няколко тиража в България. Шест от книгите му - “Текстовете на печатната реклама”, “Хармония в рекламната комуникация”, “Absolut Semiotics” и “Образът на жените в рекламата”, “Сексът и насилието в рекламата” и “Герои и красавици в рекламата” са издадени и в Русия.
Повече информация за него можете да намерите на следните адреси:
http://www.fnpp.uni-sofia.bg/Kaftandjiev/index.html
http://www.yandex.ru/yandsearch?stype=www&nl=0&text=%D5%F0%E8%F1%F2%EE+%CA%E0%F4%F2%E0%ED%E4%E6%E8%E5%E2
http://www.google.com/search?q=Christo+Kaftandjiev&hl=bg&lr=&start=0&sa=N



