ПРОТОКОЛ №1
Днес, 20.04.2017 г., се проведе заседание на Комисията по информационно
осигуряване при Философско-историческия факултет на ПУ ”Паисий Хилендарски”.
Присъстват: доц. д-р Симеон Кацаров – Председател на комисията, гл.ас. д-р
Адриана Любенова, гл.ас. д-р Станислав Боянов, студент Пепа Ганчева, ист. Валентина
Атанасова.
Отсъстват: доц. д-р Антоанета Дончева, гл.ас. д-р Елица Стоилова, гл.ас. д-р
Валентин Аспарухов, докторант Михаил Гръблев.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Обсъждане и приемане на регламент за наблюдение и оценка на
информацията.
2. Разни.
Доц. д-р С. Кацаров запозна присъстващите с дневния ред. Други
предложения за включване на точки в дневния ред не бяха направени.

Дневният ред беше гласуван явно и приет единодушно.
По първа точка от дневния ред:
Доц. д-р С. Кацаров: Колеги, днес трябва да обсъдим Регламент за наблюдение
и оценка на информацията. Изпратил съм го на всички, които участват в тази комисия и
до Декана. Все пак ако имате предложения за промяна или допълнения може да се
направят. Опитах се да потърся дали другаде има публикуван подобен документ, но не
намерих. А той е важен, защото Акредитационната комисия спомена много пъти, че
трябва да има системност. Според доц. Кръстанова много важно е правилното
позициониране на Философско-историческия факултет в общественото пространство.
Наша задача е и поддържането на сайта на факултета.
Гл.ас. д-р Ст. Боянов: В Архива миналата година публикуваха два стандарта,
но такъв регламент не съм срещал.
Доц. д-р С. Кацаров: На университетско ниво също няма, така че нашата задача
няма да е лесна. Ние ще сме първите, които ще изготвим такъв документ. Подлагам на
гласуване Регламента, като пак ще повторя, че той може да се променя или допълва.
Предложеният регламент се гласува явно и прие единодушно.
РЕШЕНИЕ: Членовете на комисията по информационно осигуряване
одобри представения Регламент за наблюдение и оценка на информацията.
Гл.ас. д-р А. Любенова: Като възможност може да използваме по-често
Facebook и други безплатни платформи. Освен това имаме и университетски пиар;
може да направим и списък с познати журналисти и медии, и когато имаме
мероприятие да го отразят.
П. Ганчева: Ние ще организираме Ден на етнолога и антрополога. Ще се
проведе и конференция „Възможен или невъзможен е теренът“. Д-р Кисикова подготвя

програмата на конференцията. Това е събитие, на което очакваме да има доста
участници. Ще е добре да се отрази от медииите.
Гл.ас. д-р Ст. Боянов: Историците организираме куиз и конференция. Трябва
да се видим с PR агенцията и тя да каже какви са условията и т.н.
Доц. д-р С. Кацаров: Като възможност може да използваме и информационното
табло на ПУ на партерния етаж, като предварително подготвим информацията, която да
се излъчва там.
Име и университетски вестник, а неговият редактор Т. Тилев винаги се е
отзовавал на нашите покани за различни събития.
Организираме отлични мероприятия и е добре да има информация за тях – и във
вестника, и в медиите.
Гл.ас. д-р А. Любенова: Според мен трябва периодично да се отразяват
събитията в катедрите – почти всеки месец катедрите организират някакви събития,
което трябва да се отразява. Така ще стоим постоянно в медийното пространство.
Гл.ас. д-р Ст. Боянов: Предлагам на ДС и ФС да се реши всички събития,
организирани от различните катедри да се отразяват от PR агенцията. Освен това и аз
съм съгласен, че всеки месец имаме събития, които могат да бъдат отразени – доц.
Попов и д-р Драганов – учебни екскурзии, летни практики; Доц. Чешмеджиев, д-р
Любенова – учебни екскурзии и практики. Предполагам, че и другите катедри могат да
предложат информация.
Гл.ас. д-р А. Любенова: Съгласна съм, по този начин ще се поддържа интересът
към нашия факултет и специалностите в него.
Доц. д-р С. Кацаров: На следващото ни заседание ще организирам среща с PR
агенцията, за да ни запознаят с подробностите.
Много важно за факултета са и научните постижения на преподавателите. Може
да създадем електронно издание на ФИФ, но преди това трябва да имаме структура,
съдържание и т.н.
Гл.ас. д-р А. Любенова: Предлагам да е научно-популярно, за да стане
реферирано след 4-5 г.
Поради изчерпване на дневния ред заседанието бе закрито.
Председател на Комисия: .........................
(доц. д-р Симеон Кацаров)
Протоколирал:..................
(Валентина Атанасова)
25.04.2017 г., Пловдив

