
Факултет по журналистика и масова комуникация - Софийски университет 

„Св. Климент Охридски” 

 

Отчетен доклад 

на деканското ръководство за периода ноември 2016 – ноември 2017,  

приет от ОС на ФЖМК на 16 ноември 2017 г. 

 

• Въведение 

Настоящият доклад представя синтезирано състоянието на образователни, 

научноизследователски и административни дейности на ФЖМК-СУ за отчетния период 

/ноември 2016 – ноември 2017/ 

Факултетът провежда политики за осигуряване на качествено обучение на студентите и 

развитие на  научноизследователската дейност на академичния състав. Тези политики 

са част от стратегическото управление и развитие на университета като образователна 

институция. ФЖМК-СУ като част от университета се опитва да внедрява тези политики 

на практика, отчитайки потребностите на академичния състав и студентите.  

Представените в този доклад дейности са част от годишни отчети за оценяване, 

акредитация, вътрешен одит и атестация, както от страна на вътрешните комисии на  

факултета, така и от страна на междуфакултетските органи в университета и 

институциите за външно оценяване на образователните услуги в страната. 

Научноизследователската и художествено-творческа дейност на академичния състав на 

факултета е част от дейностите, които получават ежегодна оценка от МОН и ФЖМК-

СУ получава оценка чрез рейтинговите системи, приети от МОН. В направлението /3.5. 

Обществени комуникации  и информационни науки/, където е факултета,  ФЖМК-СУ е 

водещ по рейтинг за изминалата година.  

 

Академичният състав на ФЖМК-СУ винаги е спазвал и спазва академичните свободи и 

се стреми да създава условия за развитие на студентите и преподавателите от 

факултета. В същото време ФЖМК-СУ има нетърпимост към неакадемични прояви, 

плагиатство и неспазване на ПУДСУ и ЗВО.  

 

Според акредитационния статус и график на СУ за подаване на документацията на 

факултета за стартиране на процедура по програмна акредитация, ФЖМК и ФФ на СУ 

трябва да представят документация за програмна акредитация на направлението през м. 

март 2018 г. Това е и най- важната задача пред академичния състав през 2018 г.  
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През изминалия  едногодишен период оценката на качеството на преподаване, отчитане 

на изпълнението на препоръките на следакредитационния контрол на НАОА, оценката 

на административното обслужване на студентите и атестацията на преподавателите 

бяха обект на внимание. Разширеният декански съвет обсъди тези доклади и прие 

мерки за отстраняване на някои слабости, отбелязани в докладите и проучванията на 

студентското мнение. Много сериозен бе приетият от ФС на ФЖМК доклад с отчитане 

на изпълнението на препоръките на НАОА от предишната акредитация на факултета. 

Работната група с координатор доц. М. Цветкова положи усилия, които отбелязаха 

направените дейности по отговор на забележките на комисията. Доц. Цветкова е и част 

от екипа, подготвил документите за институционалната акредитация на СУ.  

- Приключила в НАОА процедура за САНК и решение на Акредитационния съвет, 

прието с протокол №19/27.07.2017 г. за утвърждаване на доклада за САНК   

- Доклад с анализ на данни, получени от изследване на студентското мнение за 

административното обслужване в СУ „Св. Климент Охридски”;  

 

- Вътрешен одит за качеството на административното обслужване на образователните 

дейности в сектор „Студенти“ на ФЖМК;  

- Доклад относно анкетно проучване на мнението на студентите от ОКС „Бакалавър“ от 

ФЖМК за удовлетвореността от учебния процес 

- Атестация на преподавателите от ФЖМК-СУ. 

• ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 

Академичният състав на ФЖМК-СУ е от 42-ма преподаватели на основен трудов 

договор, които са обособени в пет  катедри:  

- История и теория на журналистиката,   

-Пресжурналистика и книгоиздаване,  

-Радио и телевизия,   

-Комуникация, връзки с обществеността и реклама,  

- Комуникация и аудиовизуална продукция. 

Звено към структурата на ФЖМК-СУ е и Центърът  за следдипломно професионално и 

продължаващо обучение, който допринася за разнообразието на образователните 

услуги, предоставяни от ФЖМК-СУ.  

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunikaciya/katedri_i_centrove/katedri/istoriya_i_teoriya_na_zhurnalistikata
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunikaciya/katedri_i_centrove/katedri/preszhurnalistika_i_knigoizdavane
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunikaciya/katedri_i_centrove/katedri/radio_i_televiziya
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunikaciya/katedri_i_centrove/katedri/komunikaciya_vr_zki_s_obschestvenostta_i_reklama
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunikaciya/katedri_i_centrove/katedri/komunikaciya_i_audiovizualna_produkciya
http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunikaciya/katedri_i_centrove/cent_r_za_sleddiplomno_profesionalno_i_prod_lzhavascho_obuchenie
http://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/universitet_t/fakulteti/fakultet_po_zhurnalistika_i_masova_komunikaciya/katedri_i_centrove/cent_r_za_sleddiplomno_profesionalno_i_prod_lzhavascho_obuchenie


3 
 

Обучението на студентите се води основно от академичния състав на факултета и от 

колети от други факултети на СУ, но  преподавателският състав на факултета  винаги е 

включвал видни практици, които допринасят за по-доброто качество на обучение и по- 

бързото  навлизане на студентите в работна среда. 

Обучението на студентите е в трите специалности във ФЖМК-СУ в ОКС 

„бакалавър” и „магистър” по: 

• Журналистика,  

• Връзки с обществеността, 

• Книгоиздаване, 

От учебната 2017-2018 г. във факултета ще стартира нова специалност 

„Комуникационен мениджмънт”. През 2016 г. учебната документация на специалността 

бе приета от АС но СУ.   

 

Обучението във ФЖМК е подчинено на основната образователна цел:  

Да осигури подготовка на висококвалифицирани специалисти /бакалавър и магистър/ в 

областта на медиите и комуникациите, ПР и публичните комуникации,  

книгоиздаването и издателските дейности. Обучението във факултета винаги е било 

насочено  към овладяване на професионални умения, необходими за работа на 

завършващите наши студенти в динамично променящата се среда на комуникациите, 

издателския бизнес и медиите.  

Образователна и научноизследователската дейност и обучението в ОНС „доктор” е 

съсредоточена в катедрите на факултета, които обучават докторантите и осигуряват 

възможности за участието им в изследователски проекти. Факултетът обучава средно 

годишно около 100 докторанта.  

Специализацията, продължаващото обучение, повишаването на квалификацията и 

учене през целия живот е друга образователна услуга, която ФЖМК предлага. Има 

курсове като „Фотография” например, които от години се радват на добър прием от 

страна на кандидатите. Тук би могло да се потърсят неизползвани възможности за 

разширяване на типовете специализация, за да бъде това една  по-ефективна форма на 

обучение, предлагана от факултета.  

 

Обучение в ОКС „бакалавър” 

Кандидатстудентските кампании обикновено вървят регулярно през м. юли. С 

цел по-добро представяне на кандидатите, за всяка кандидатстудентска кампания за 

тази учебна година бе проведена предварителна и редовна сесия. Планираните и 

обявени места за прием са заемани.  
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БРОЙ ЗАПИСАНИ СТУДЕНТИ - ОКС "БАКАЛАВЪР" , уч. 2017/ 2018 г. 

ЖУРНАЛИСТИКА 

  

редовно 

обучение задочно обучение 

1 курс 99 19 

2 курс 88 41 

3 курс 64 37 

4 курс 67 32 

ОБЩО: 318 129 

 

ВРЪЗКИ С ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

  

редовно 

обучение задочно обучение 

1 курс 82 31 

2 курс 73 25 

3 курс 67 32 

4 курс 56 27 

ОБЩО: 278 115 

 

КНИГОИЗДАВАНЕ 

  

редовно 

обучение 

1 курс 20 

2 курс 31 

3 курс 34 

4 курс 24 

ОБЩО: 109 

 

ОБЩ БРОЙ ЧУЖДЕСТРАННИ СТУДЕНТИ: 33 
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ОБЩ БРОЙ СТУДЕНТИ, редовно обучение: 705 

ОБЩ БРОЙ СТУДЕНТИ,  задочно обучение: 244 

СТУДЕНТИ ОБЩО: 949 

Дейностите в отдел „Студенти” са от най-важните дейности  във висшите 

учебни заведения. Инспекторите се стараят да имат изрядна документация по 

отношение на студентските досиета. Онлайн плащането на студентските такси във 

факултета бе прието от страна на студентите и голяма част от тях плащат таксите си 

онлайн. Електронното въвеждане на данни и часове е една от новите форми за 

отчетност на преподавателите от тази учебна година. Стремеж на университета, а и на 

преподавателите е да увеличават обема на електронните ресурси, които студентите 

биха могли да ползват. Това е и една от задачите през осигуряването на ресурси и за 

студентите от ФЖМК.  

 

Магистърските програми на ФЖМК  

 Магистърските програми на ФЖМК са за завършилите ФЖМК и за завършили 

извън програмите на ФЖМК.  

Брой обучавани студенти по специалности 

2016-2017 

Специалност ОКС Магистър 

Връзки с обществеността 103 

Журналистика 148 

Книгоиздаване 8 

Общо: 259 

2017-2018* 

Специалност ОКС Магистър 

Връзки с обществеността 100 

Журналистика 112 

Книгоиздаване 0 
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Общо: 212 

 

*Предстои летен прием за учебната година 

ФС прие и предложи на АС от 2018/2019 г. да стартира  трисеместриалната 

магистърската програма със зимен прием „Дигитални медии и видеоигри”. 

Стремежът на деканското ръководство е изплащането на хонорарите от 

обучението на магистрите да се прави ритмично като се спазват общоуниверситетските 

правилници. Изискване на СУ е да се извършва ежегодна оценка на магистърските 

програми за поддържане на качеството на обучение в съществуващите програми и 

тяхното финансово осигуряване.  

2016-2017 

Записани по магистърски програми: 

Магистърска програма ДП Пл. Общо 

Продуцентство и креативна индустрия (2 семестъра) 4 12 16 

Международна журналистика (2 семестъра)   4 4 

Реклама и публична комуникация  2 11 13 

Журналистика и медии 2 23 25 

Медиен дизайн 1 7 8 

Връзки с обществеността 4 28 32 

Международна журналистика (3 семестъра)   3 3 

Спортна журналистика  5 5 10 

летен прием:    

Креативна комуникация  9 9 

Онлайн журналистика и медии  10 10 

 

2017-2018 

Записани по магистърски програми: 

Магистърска програма ДП Пл. Общо 

Продуцентство и креативна индустрия (2 семестъра) 4 18 22 

Реклама и публична комуникация  4 10 14 
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Журналистика и медии 3 17 20 

Медиен дизайн 1 9 10 

Връзки с обществеността 5 41 46 

Спортна журналистика  1 12 13 

 

Дипломирани в ОКС „магистър“ по специалности: 

2015-2016 

Специалност Юли 2016 

Ноември 

2016 Общо 

Връзки с обществеността 30 35 65 

Журналистика 44 45 89 

Книгоиздаване 3 2 5 

Общо:   159 

2016-2017 

Специалност Юли 2017 

Ноември 

2017 Общо 

Връзки с обществеността 15 

предстои 

15 

Журналистика 32 32 

Книгоиздаване 1 1 

Общо:   48 

  

Програмите са съобразени с изискванията за Системата за наблюдение, оценяване, 

поддържане и усъвършенстване на качеството. В тази посока и във ФЖМК би 

трябвало да се положат допълнително усилия. През април има избрана нова Комисия 

по качеството.  

Студентското мнение винаги е било част от оценката на учебните планове и 

програми. Разширеният декански съвет обсъди и прие на свое заседание мерки за 

подобряване на учебния процес въз основа на Доклада относно анкетно проучване на 

мнението на студентите от ОКС „Бакалавър“ от ФЖМК за удовлетвореността от 

учебния процес. 
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ФЖМК се стреми да поддържа постоянни контакти с работодатели и организации, 

които приемат наши студенти на работа.  

Канцеларията на ФЖМК поддържа административния оборот на документи 

чрез системата на СУ „Архимед”.  Секретарят на ФЖМК и секретарите на катедри  

поддържат в добро състояние документацията и архива на ФЖМК. 

• Научноизследователска дейност* 

a. Докторанти: 

През периода от 11.2016 г. до 11.2017 г. са се обучавали – 117 докторанта 

Отчислени, в този период: 

• 39-ма с право на публична защита. 

 

В момента се обучават 78 докторанта. 

• 76 редовно обучение. 

• 2 на самостоятелна подготовка, от тях 1 чужденец. 

 

В процедура за публична защита в момента са 3-ма докторанта - един редовно обучение 

и двама на самостоятелна подготовка. 

 

16 докторанта редовно обучение и 1 на самостоятелна подготовка са защитили 

докторската си степен през периода от 11.2016 г. до 11.2017 г. 

 

  Разпределението на натоварването по катедри е следното : 

 От 39-мата  отчислени с право на публична защита : 

- История и теория на журналистиката – 6 бр. 

- Пресжурналистика и книгоиздаване – 8 бр. 

- Радио и телевизия – 2 бр. 

- Комуникация, връзки с обществеността и реклама – 8 бр. 

- Комуникация и аудиовизуална продукция – 15 бр. 

 

От обучаващите се в момента  78 докторанта 

• 76 редовно обучение: 

 История и теория на журналистиката – 8 бр. 

 Пресжурналистика и книгоиздаване – 22 бр. 

 Радио и телевизия – 7 бр. 

 Комуникация, връзки с обществеността и реклама – 19 бр. 
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 Комуникация и аудиовизуална продукция – 20 бр. 

 

• 2 на самостоятелна подготовка, от тях 1 чужденец 

 Комуникация, връзки с обществеността и реклама – 1 бр. 

 Комуникация и аудиовизуална продукция – 1 бр. (чужденец). 

 

В процедура за публична защита в момента са 3-ма докторанта един редовно обучение 

и двама на самостоятелна подготовка: 

 Пресжурналистика и книгоиздаване – 1 бр. 

 Комуникация и аудиовизуална продукция – 2 бр. 

 

От защитилите докторска степен 16 докторанта редовно обучение и 1 на самостоятелна 

подготовка , разпределението е следното : 

 

- История и теория на журналистиката – 2 бр. 

 Пресжурналистика и книгоиздаване – 4 бр. 

 Радио и телевизия – 2 бр. 

 Комуникация, връзки с обществеността и реклама – 6 бр. 

 Комуникация и аудиовизуална продукция – 3 бр. 

 

           За участие в кандидатдокторантски конкурс по държавна поръчка за учебната 

2017-2018 г. са подали документи за кандидатстване – 30 души.  

 История и теория на журналистиката – 5 бр. 

 Пресжурналистика и книгоиздаване – 7 бр. 

 Радио и телевизия – 5 бр. 

 Комуникация, връзки с обществеността и реклама – 6 бр. 

 Комуникация и аудиовизуална продукция – 7 бр.  

 

 Както цифрите показват – не стоим лошо. Специално искам да благодаря на 

ръководителите на катедри, на научните ръководители и на администрацията за 

доброто организиране па процеса. Не без значение са и докторантските семинари, 

които са ценен научен ресурс и поле за изява на докторантите ни. 

Но, цифрите не бива да ни заблуждават. Има доста проблеми в това направление. На 

първо място – това е акредитацията на докторантските програми по новите изисквания 

и тук търпя нужната критика за отлагането на решаването му. Все още не сме 

постигнали адекватното заплащане на преподавателите от държавната стипендия. 

Правят се и общоуниверситетски опити за стандартизиране на кредити и докторантски 

програми, но не е постигнато окончателно становище. 
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От 30.11.2017 г. до 15.01.2018 г. предстои въвеждането на докторантите, докторските 

програми и учебните планове в система СУСИ, което е добро начало за формиране на 

подобни стандарти. 

 

б. Фонд научни изследвания  

 

Факултетът ни получава всяка година около 25 хиляди лева за подпомагане на отделни 

проекти. През 2017 сумата бе увеличена с 10 хиляди. По точно – 36515 лева. Критерият 

е брой преподаватели и брой хабилитирани. Както знаете – не сме много и това 

определя ниското ниво на финансиране. По зле от нас са само няколко факултета. Също 

както знаете – отпуснатата сума се разпределя от комисия с пълно единодушие. Тази 

година тя е в състав: проф. Кафтанджиев, доц. Спасов и доц. Ефремов. 

Подпомогнати бяха 15 проекта. Подчертавам, че исканите  средства от колегията бяха 

за над 60 хиляди лева. Ако решите, мога да представя точна графика – кой ръководител 

на  проект колко средства е поискал и колко е получил. 

Тук най-голям проблем остава сравнително ниското ни ниво на финансиране от 

ректората. Като неизпълнена задача остава да се опитаме да променим правилника и 

като фактор да бъдат включени „брой студенти”. Правени са подобни опити, но 

неуспешни. Друг резерв е използването на експертния потенциал на преподавателския 

състав в по-голям брой проекти. 

 

• Международна дейност. 

 

2.1 Програма „ Еразъм плюс”. 

 

Входяща студентска активност -  6 

 

Изходяща студентска активност – 13 

 

Входяща преподавателска мобилност – 2 

 

Изходяща преподавателска мобилност – 4 

 

 

Като цяло – запазваме нивата на мобилност от предишните три години. От една страна 

– това е добре, от друга – не успяваме да привлечем по-голям брой чуждестранни 

студенти. Един от факторите за това е създаване на бакалавърски и магистърски 

програми на английски език. Като цяло – следва да се регламентират отношенията с 

Ректората, за да се установи финансов стимул за подобна творческа активност и 

преподавателско натоварване. 

 

 

Участие във форуми. 

 

Тази година не успяхме да създадем ясен механизъм, по който преподавателите да 

могат да участват в европейския и световен научен обмен, да установяват контакти с 
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колегите си. Все още сме на принципа  на личните контакти и възможности. Ако може 

да бъде успокоение – проблемът е във всички факултети. 

  

Това не е причина и е необходимо деканското ръководство да търси по-ефективен 

начин за облекчаване творческите контакти на преподавателите. 

 

             *ОТЧЕТЕН ДОКЛАД на доц.д-р Ефрем Ефремов, заместник-декан по 

международната и научно изследователската дейност за периода: октомври 2016- 

октомври 2017 година/ 

• Проектна дейност  на ФЖМК-СУ ЗА 2017 г.: 

 

През изминалата 2017 г. са изработени и подадени самостоятелно и/или в 

партньорство следните проекти:  

1. Проектно предложение „Университетските уеб ТВ формати за обучение на 

научни теми” по програма Erasmus + на Европейската комисия в партньорство с още 

четири организации - Консорциум за изследванe и учене през целия живот в Торино, 

Университета в Майнц, френската фондация UNIT и Университет Телематика, Рим. 

Общата стойност на проекта е 54 000 евро. Изготвеното проектно предложение е в обем 

74 стр. на английски език. Проектът цели да разясни на заинтересованите страни как да 

се реализират видео клипове с цел обучение по научни теми, но привлекателно, като се 

използват журналистически техники, за да се изложат различни въпроси. Сред 

включените дейности по проекта са транснационални срещи, където всеки партньор 

организира национално събитие; учебни дейности; дейности за изготвяне на помагало; 

дейности за реализация на видео клипове за разпространение на наука; дейности за 

реализация на уеб ТВ портал. Подписано е от Ректора на СУ и т.нар. мандатно писмо 

към проекта - двустранно споразумение между координиращата организация и ФЖМК, 

участваща в проекта по Еразъм +.  

2. Успешно подадено в системата ИСУН e и проектното предложение 

„Наследство БГ”, по процедура „Планове за развитие на Центрове за върхови 

постижения”, в което ФЖМК участва като член на консорциум, заедно с още 10 

партньори от Университета, Университетска библиотека, БАН, БНР и БНТ, 

Художествената академия, НАТФИЗ. Изработени са 3 мини идейни проекта, обединени 

в пакет „Разработка и интегриране на съдържание, дигитални библиотеки, 

интелигентни платформи за културно наследство”. Цялостното проектно предложение 

на консорциума е озаглавено „Наследство БГ”.  

3. Подадено е и проектното предложение „Факт vs. Фикция: Навигация в 

информационната ера с новини и медийна грамотност” по финансова програма Еразъм 
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плюс. Проектът е в партньорство с македонския Институт за комуникациски студии, 

Скопие и цели да изследва новинарските емисии в радиото, като анализира медийната 

грамотност на участниците. Предвидената продължителност е 32 месеца. 

4. В ход на подаване е и проектното предложение „Юридически основи на 

журналистическата професия: теорията среща практиката“ с продължителност 24 

месеца. Проектът е на етап предоставяне на писмо за намерения от ФЖМК-СУ, който е 

поканен да си партнира с неправителствената организация Сдружение „Коректив 

2007“. 

5. През цялата 2017 г. и до момента активно продължава работата по проект 

„Студентски практики – Фаза І”. Проектът се изпълнява от МОН по Оперативна 

програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ с подкрепата на Европейските 

структурни и инвестиционни фондове. Приоритетната ос "Образование и учене през 

целия живот" на програмата е насочена към повишаване качеството на обучение, 

осигуряване на равен достъп до образование, подобряване на системата за образование, 

в съответствие с нуждите на пазара на труда. Проектът е с бюджет 37 млн. лева и в него 

участват 48 от висшите училища в страната. Заложената квота за СУ„Св. Климент 

Охридски” от 3795 студенти, досега са усвоени 2100, поради което проектът е удължен. 

От ФЖМК са се включили 20 академични наставници, привлечени са 27 

работодателски организации, а наши студенти са провели успешно 167 практики. За 

сравнение в Математическия факултет са 85, във ФСлФ – 110, Ст.Ф – 52, но във ФНПП 

– 255, във ЮФ – 507, във ФФ – 251. Осъществяването на проекта този път обаче е 

свързано с множество затруднения, поради променения софтуеър на платформата, за 

съжаление, според участниците от страна на ФЖМК - към по-лошо. Публикуваните 

многобройни ръководства с десетки страници бяха по-скоро в тежест, отколкото от 

полза, и в повечето случаи се налагаха разяснения по подготовката на дейностите от 

функционалния експерт, като на моменти кабинет 58 наподобяваше кол център. 

Особени затруднения се появиха при отчитането на часовете, както за менторите, така 

и за академичните наставници, като повечето от тях поискаха помощ от страна на д-р 

Станкова. Невъзможността да се отчитат дейности в момента на реалното им 

извършване като съгласуването на програмите и оценяването на практиките, доведе до 

загуба на изработени часове за някои от академичните наставници. Реакцията на д-р 

Станкова, в кореспонденция по електронна поща до поддържащите платформата 

специалисти в МОН, бе посрещната враждебно. Последвалият отговор от отговарящият 

за СУ експерт от МОН, Ангел Ангелов, гласи: „Единственото, което в настоящия 
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проект може би не е благоприятно за наставниците е, че има ограничение (и то се следи 

от системата) по отношение на броя текущи практиканти. В миналия проект всеки 

наставник можеше да води и по-голяма бройка от допустимата и това не се 

проконтролираше от системата. Видимо сега не е така и може би това е проблемът, 

поради който наставниците недоволстват. Приемаме всякаква критика по отношение на 

информационната система и в голяма степен се съобразяваме с проблемите на 

потребителите й, но не мога да се съглася, че посочените от Вас казуси са проблем на 

системата. По-скоро са породени от това, че потребителите или не са запознати в 

детайли с функционирането на самата система (което е странно, тъй като има голям 

брой ръководства вече), или просто не желаят да се съобразяват с правилата на 

проекта”. 

Разбира се, фактът, че за разлика от предишния проект, когато квотата бе 

изчерпана шест месеца преди края на проекта, а сега още не е усвоена, е достатъчно 

красноречив. До момента са прекратени два договора на студенти, тъй като външният 

мониторинг на МОН е установил, че те не присъстват. На организираната през юни 

среща с водещия експерт на СУ, заместник-ректорът доц. д-р Вълчев, бе изтъкната 

необходимостта занапред от своевременен контрол, както от страна на менторите, така 

и на академичните наставници. На следващата поредна среща по повод приключила 

проверка по проекта привлякохме да споделят впечатления наши студенти, провели 

практики, и предоставихме отзиви от работодатели, което беше отчетено като много 

положително от страна на ФЖМК. Проект „Студентски практики – Фаза І” трябва да 

приключи на 30.09.2018 г. Заслуга за доброто развитие на  Проект „Студентски 

практики”, както и на организацията и координацията на проектната дейност на 

факултета има  д-р Светла Станкова.  

Голямо значение за включване на преподавателите от професионалното 

направление в изпълнението на изследователските задачи имат националните и 

международни научни конференции, семинари, научни срещи и открити лекции. 

Научноизследователската дейност във ФЖМК се обвързва и с качеството на  

публикациите на Годишника на ФЖМК-СУ. Там главната заслуга е на проф. В. 

Вълканова и г-н Гриша Атанасов. Електронното издание „Ню медия 21” има 

репутацията на качествено онлайн издание на научна продукция. Годишника на 

ФЖМК на СУ и  Електронното издание „Ню медия 21” са индексирани.  
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Факултетът работи по програми на Сократ-Еразъм”, COST-EUROPEAN 

COOPERATION IN SCIENCE AND TECHNOLOGY, Програма „Развитие на човешки 

ресурси”/„Европейски структурни фондове”- МОН , ФНИ на МОН, инициативи на 

EJTA /Европейска асоциация на висшите училища по журналистика, програма 

„Фулбрайт” по междуправителствено споразумение между България и САЩ и др. 

Организират се Майски дни на културата и Климентовите дни през ноември, където 

се представят нови книги, продукция на студентите, инициативи на Студентския съвет.  

Заслуга за добрата организация на работата по катедри имат: проф. дфн М. 

Петров, проф. д-р  В. Вълканова, доц. д-р  В. Ангелова, доц. д-р М. Попова, доц. д-р Н. 

Михайлов. 

 

Изброяването на дейността на факултета няма да е пълна без споменаването на 

инициативите и събитията, организирани от Студентския съвет на ФЖМК-СУ. Те 

успяват да организират голяма част от колегите си. 

 
• Кадрово израстване на преподавателите 

Това е една от най- важните задачи, които са занимавали и занимават деканските 

ръководства на факултета /в мандатите на проф. д-р В. Димитров, на проф. д-р Т. 

Монова/.  

Академично израстване в периода 11.2016-11.2017, както следва: 

1. Здравка Константинова - професор 

2. Мария Нейкова – професор 

3. Чавдар Христов – професор 

4. Николай Михайлов – доцент 

5. Жана Попова – доцент 

6. Ралица Ковачева – гл. асистент 

 

За периода поради навършване възраст за пенсиониране от ФС на ФЖМК са 

освободени проф. д-р Л. Райчева и проф. д-р В. Бондиков.  

Във ФЖМК успешно работи създаденият по решение на ФС Научен съвет.  

Според изградената от МОН рейтингова система (http://rsvu.mon.bg/) Софийският 

университет заема първо място между университетите в страната в направлението, в 

което попадат нашите специалности. Ежегодно се събират данни и се подават в МОН.  

Научни прояви 

2.1 Организирани от факултета 

 



15 
 

• Материална база. 

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД 

За стопанската дейност на ФЖМК по поддръжка на сградата и закупено 

техническо оборудване 

 

№ Дата Стопански дейности Сума 

(лв.) 

1 12.01.2017г. Извършен е ремонт и настройване на абонатната 

станция в сутерена на сградата на ФЖМК (обслужваща 

както сградата на факултета, така и Ботаническата 

градина) от звеното за поддръжка на СУ. Отстранена е 

голямата температурна разлика (над 40о С) между 

първичния контур с подадена температура (80-82оС) от 

топлопреносната мрежа („Топлофикация София” ЕАД) и 

вторичния контур с подаваща температура след 

топлообменника (40-42о С) към сградната отоплителна 

инсталация. В резултат значително е подобрено 

отоплението на сградата. 

 

2 08.02.2017г. Във връзка с писмо изх. № 70-68-7/24.01.2017г. на 

Ректора на СУ е  предоставена информация за 

необходимите капиталови разходи през 2017г., в частта 

основни ремонти, от които ФЖМК се нуждае спешно и 

неотложно. В Приложения №1, №2, №3 и №4 са 

посочени ремонтните дейности нуждаещи се от 

финансиране, с приоритетност както следва:  

1.Приложение №1 – 16 431 лв. без ДДС (19 717 лв. с 

ДДС)  

Включва авариен ремонт на северната фасада на 

сградата (очукване на подкожушена мазилка, 

изкърпване, боядисване) и авариен ремонт на покрива 

(тенекеджийски работи по възстановяване на паднала 
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от силен вятър ламаринена обшивка по покривен борд на 

южния фронтон и възстановяване на обрушен парапет с 

бетонови балюстри и ръкохватка) на сградата на 

ФЖМК. Аварийния ремонт е спешно необходим, за да се 

осигури безопасността на преминаващите по тротоара 

на ул. „Врабча” и на тези в дворното място на 

факултета, както и за предотвратяването на нежелани 

злополуки и инциденти; 

Забележка: Виж №14 от справката. 

2. Приложение №2 –  3 625 лв. без ДДС (4 350 лв. с 

ДДС) 

Включва основен ремонт на площадката и аварийното 

стълбище пред зала №13 от I-вия (партерен етаж) на 

източно тяло. Ремонтът ще осигури безопасната 

евакуация на пребиваващите в залата преподаватели и 

студенти при пожар, и ще прекрати овлажняването и 

подкожушването на фасадната мазилка.;  

 3. Приложение №3 – 73 773 лв. без ДДС (88 528 лв. с 

ДДС) 

Поради невъзможността да се осигурят финансови 

средства за цялостното завършване на 

реконструкцията на западното крило (на обща 

стойност 188 600 лв.), в това приложение са посочени 

необходимите средства за поетапното му въвеждане в 

експлоатация. С осигуряването на необходимите 

средства: 

- преди всичко ще се даде възможност за въвеждането 

на западното крило на сградата (II-ри етап) в 

експлоатация, както и неговото законосъобразно и 

безопасно ползване в съответствие с изискванията на 
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нормативните актове (безопасност при пожар, 

опазване на здравето и живота на хората, безопасна 

експлоатация,  осигуряване на достъпна среда 

включително за хората с увреждания и т.н.); 

-ще се преустанови физическото изхабяване 

(амортизиране) и морално остаряване на вложените 

материали, особено на скъпо оборудване и техника в 

изцяло завършената и оборудвана специализирана зала за 

електронно аудио-визуално обучение. В противен случай 

довършването на реконструкцията на западното крило 

все повече ще се оскъпява, което е икономически 

нецелесъобразно и отговорно финансово; 

-ще се осигури на ангажираните в инвестиционния 

процес отговорни длъжностни лица коректно да 

изпълняват служебните си задължения, без опасност от 

налагане на санкции и търсене на съответната 

отговорност. 

Забележка: По данни на Финансов отдел (г-жа Елена 

Петрова) са предприети действия заявената сума да 

бъде осигурена във връзка със 130-годишнината от 

основаването на СУ „Св. Климент Охридски“. 

4. Приложение №4 – 52 441 лв. без ДДС (62 929 лв. с 

ДДС) 

Включва ремонт на амортизираните учебните зали и 

кабинети намиращи се на първия (партерен) етаж в 

източното крило на сградата на ФЖМК.  

Общо:   146 270 лв. без ДДС (175 524 лв. с ДДС) 

3 23.02.2017г. Във връзка със задълженията по чл.5, ал.4 и чл.22, ал.1 от 

Наредба №8121з-647/01.10.2014г. за правила и норми на 

пожарна безопасност при експлоатация на обектите са 

324 
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окомплектовани вътрешните пожарни кранове (ВПК) 

с 4 броя пожарни шлангове с диам. 52мм. (8 bar.), 4 броя 

пожарни струйника с диам. 52мм. за сбита и разпръсната 

струя и 3 броя спирателни кранове 2 цола-алуминиеви 

със съединител тип „Щорц”. Изпълнител - поддържаща 

фирма „ПОЖАРНА ТЕХНИКА” ООД, извършваща 

ежегодното техническо обслужване на наличните ВПК на 

основание дог. №80.09-164/23.12.2016г 

4 24.03.2017г. Закупени са ВиК материали за поддръжка  маркучи 

(меки връзки), планки и капаци на тоал. чинии, ъглови 

спирателни кранчета (стенни), глави за смесит. батерии за 

писоари и казанчета, PVC казанчета за тоалетни чинии, 

капаци за тоалетни чинии, стенни смесителни батерии и 

др. 

467,95 

5 11.04.2017г. Подменени са три броя дефектирали влагозащитени 

камери с варифокални обективи (наблюдаващи уязвими 

места около сградата на факултета) с нови такива. 

Изпълнител – 3М СОТ” ЕООД, осигуряваща 

извънгаранционна поддръжка на СОТ и ТV охранителни 

системи на  СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, в това 

число и тази на ФЖМК. 

637,63 

6 19.04.2017г. Съгласно изискванията на Наредба №8121з-647/2014г. за 

ПНПБ при експлоатация на обектите са предприети 

необходимите мерки за привеждане в изправност на 

пожароизвестителната инсталация:  подменени са 2 броя 

акумулаторни батерии на съществуващата 

пожароизвестителна инсталация (ПИИ) с нови такива. 

Изпълнител – поддържаща фирма „ПОЖАРНА 

ТЕХНИКА” ООД извършваща извънгаранционните 

профилактични прегледи и оценка на техническата 

изправност на вътрешните пожарни кранове (ПК) и 

170,40 
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тяхното оборудване.  

7 27.04.2017г. Във връзка с подготовката на документи за 

институционална акредитация на СУ “СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ” (писмо изх. № 70-91-21/29.03.2017г.) в 

таблици и приложения е предоставлена подробна 

информация относно: аудиторна и лабораторна площ за 

учебна заетост в кв.м.; брой работни места за аудиторна и 

лабораторна работа; лабораторна площ за 

изследователска работа в кв.м.; компютърни зали за 

обучение и брой на работните места в тях; друга 

специфична база за учебна, изследователска и спортна 

дейност; характеристики на друга специфична учебна 

база, и т.н. 

 

8 31.05.2017г. Подменен е дефектиралия двигател на вентилатора за 

охлаждане на климатичната система AERMEK мод. 

AH2007HA, която осигурява необходимия микроклимат в 

помешенията на ТВ „Алма Матер” (помещ. №34 и №3) 

и на УТВС (помещ. №42). Изпълнител –„ИМПАС 

КЛИМА” ЕООД, на основание нов договор №80.09-

64/26.05.2017г. за извънгаранционна поддръжка на 

климатичните инсталации на СУ “СВ. КЛИМЕНТ 

ОХРИДСКИ”, в това число и тази на ФЖМК. 

625,20 

9 06.06.2017г. Доизградена е системата за видеонаблюдение – 

доставка и монтаж на: 2 броя допълнителни 

вандалоустойчиви 4MP IP камери, UPS, 8-канален NVP, 

4-портов Switch, PoE стартер  и монитор, както и на 

небходимите за целта захранващи и UTP кабели, с цел 

осигуряване на по-добра охрана на скъпото 

телевизионно оборудване на ТВ „Алма Матер” и 

Учебно телевизионно студио (УТВС). Изпълнител – 

поддържаща фирма 3М СОТ” ЕООД, осигуряваща 

извънгаранционна поддръжка на СОТ и ТV охранителни 

2 200,26 
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системи на  СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, в това 

число и тази на ФЖМК.  

10 28.06.2017г. Изпратена докладна за доставка на необходимото 

работно облекло и лични предпазни средства за 

работниците и служителите на ФЖМК за  2017г. 

258,40 

11 29.06.2017г. Монтирани са AL щори в зала № 24 с цел осигуряване 

на здравословни и безопасни условия за труд, с оглед  

изискванията на НАРЕДБА № 2/05.02.2007 г. на 

Министерството на здравеопазването (обн. ДВ. бр.15 от 

16.02.2007 г.) Изпълнител – „Минерал” ЕООД. 

 

12 29.06.2017г. Извършен е авариен ремонт на климатичната система 

AERMEK мод. AH2007HA, състоящ се в: смяната на 

водния филтър и водната помпа, подмяна на ВиК тръби и 

колена, почистване на ВиК системата, ремонт на 

пластинчат топлообменник (отстраняване на пропуск), 

ремонт на ел. управление и дозареждане с фреон и 

антифриз, с цел осигуряване на необходимия 

микроклимат в помешенията на ТВ „Алма Матер” и 

на УТВС и предотвратяване на евентуални повреди 

на наличното телевизионно оборудване (на стойност 

около 600 000 лв.), и с оглед спазване на графиците на 

телевизионните предавания и на учебния процес. 

Изпълнител – „ИМПАС КЛИМА” ЕООД на основание 

нов договор №80.09-64/26.05.2017г. за извънгаранционна 

поддръжка на климатичните инсталации на СУ “СВ. 

КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”, в това число и тази на ФЖМК 

4 664,0 

13 04.07.2017г. След проведена среща с участието на представители на 

СУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” (г-н. И. Михайлов – 

началник отдел „Вътрешен финансов-административен 

контрол” и инж. Г. Божанин – ръководител сектор 

„Ремонтни дейности”) и на ФЖМК (инж. П. Пешев – 
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управител сграда) е демонтирана временната 

строителна ограда пред южната фасада на сградата на 

ФЖМК, с цел обезопасяване и подобряване на 

естетичния вид, с докладна записка е поискано 

осигуряването на необходимите финансови средства и 

извършването на следните строително-ремонтни 

работи (СРР): обезопасяване на площадката около 

външните открити стълбища чрез поставяне на временни 

парапети; направа на нова тротоарна настилка (с добър 

наклон) пред южната фасада на сградата на ФЖМК, така, 

че да се осигури свободното оттичане на повърхностните 

дъждовни води; изкърпване на места на съществуващия 

цокъл и боядисване с фасадна боя на малък участък от 

фасадата на сградата; отводняване на откритите 

площадки на външните стълбища съгласно изготвения 

проект (част ВиК) за реконструкцията на западното крило 

на ФЖМК. 

14 01.08.2017г. На основание изпратен доклад обр. №7.3. (изх. 

№510/01.08.2017г.) и приложено КСС за извършване на 

авариен ремонт на северната фасада и на част от покрива 

на сградата: очукване на мазилка, изкърпване, направа на 

нова минер. финна мазилка, фасадно боядисване; 

аварийни ремонтни тенекеджийски работи и аварийно 

възстановяване на покривен  парапет, е сключен договор 

за строително изпълнение с „ГАРАНТ СТРОЙ” ООД 

и започната неговата реализация.  

22 531 

15 02.10.2017 Доставени са почистващи материали за поддръжка в 

количествата покриващи минимални нужди за основно 

почистване. 

158,21 

16 02.10.2017 

 

Доставени са ел. материали за поддръжка – 

луминесцентни лампи (пура) – 60 бр. (18 W/865, 60 sm.), 

130,80 
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25.10.2017 

ел. крушки и др. Доставчик – „РАЙТ ЕЛ” ЕООД;  

Доставени са ел. материали за поддръжка – 

луминесцентни лампи (пура) – 131 бр. (18 W/865, 60 sm.). 

Доставчик – „РАЙТ ЕЛ” ЕООД;  

220,08 

17 21.10.2017.  Доставени чували за смет 756,00 

18 2017г. Със собствени сили (основно доброволен труд на 

портиерите от дневна смяна във ФЖМК) и закупени 

материали от ФЖМК са извършени следните СРР: 

ремонт на ел. кабели; подмяна на луминесцентни лампи 

(пури) – 67 бр. и на обикновени лампи – 18 бр.; ремонт на 

тоалетни казанчета -  16 бр.; подмяна на стенни 

смесителни батерии – 8 бр.; подмяна на подови сифони и 

сифони мивки – 3 бр.; отпушване на канализационни 

тръби по етажите и в сутеренния етаж на сградата;  

ремонт на брави и дръжки – 18 бр.; смяна на патронници 

– 4 бр.; ремонт и боядисване на прозорци – ет. 1 (2 бр. 

решетки и 3 бр. прозорци), ет. 3 (23 бр.), ет.4 (18 бр.); 

ремонт и подмяна на дъските на пейките в двора; 

боядисване на врати – 3бр. с бяла боя и 4 бр. с кафява 

боя; боядисване на пейки – 5 бр.; демонтиране на 

водосточна тръба от покрива на източното крило; 

пробиване на дупки за интернет в стени каб. 67, каб. 44 и 

др.; изчукване на ледени висулки от покрива и фасади; 

разбиване на лед, изриване на сняг и зимно почистване на 

дворното място; и др. – на обща стойност около 4200 лв. 

Забележка: Сумата включва закупуване на материали 

и вложен труд. Възнаграждения за вложения труд не 

са изплащани. 

4 200,00 

19 2017 За периода са извършвани редовни профилактични 

проверки, абонаментен сервиз и техническо обслужване 

на аварийното осветление, на пожарните кранове и 
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оборудване, на пожароизвестителната система, на ел. 

нагревателните уреди и на пожарогасителите. За 

констатираните несъответствия и нередности са 

изпратени докладни записки до РЕКТОРА на СУ за 

отстраняването им. 

20 2017 За периода е извършван редовен абонаментен сервиз и 

извънгаранционна поддръжка на климатичната 

система, на СОТ и ТВ охранителната система (видео 

наблюдение), съгласно сключените договори. За 

констатираните нередности са изпратени докладни 

записки до РЕКТОРА на СУ за отстраняването им. 

 

21 2017 Актуализиран е плана за защита при бедствия на 

пребиваващите във ФЖМК. 

 

 2017 Техническо оборудване  

22 2017 Поръчаната техника по заявки на катедрите през 2016 и 

2017 г. не е доставена поради ограничени бюджетни 

средства. 

Доставени са 5 бр. нови проектора на сума от 4 680 лв. 

С тях са подменени амортизираните проектори в 

учебните зали. Онези от старите проектори, след ремонт 

ще бъдат използвани от преподавателите като подвижни. 

В учебни зали от първи и трети етаж е осигурен кабелен 

интернет. 

 

 

4 680 

 

 

 

 

 

23 2017 Поръчани, но все още недоставени, са два комплекта 

компютри за нуждите на администрацията на стойност 

1970 лв. 

1970 

 2017 Общо изразходвани средства за 2017 г.  37 823,93 
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Забележка: Не са включени сумите по т. 18 и т. 23. 

 

В заключение бих искал да изкажа благодарност на инж. Петър Пешев за 

професионалното изпълнение на задълженията му. 

Също така бих искал да изкажа благодарност на дневната смяна портиери Тодор 

Георгиев, Емил Илиев и Иван Иванов за доброволно положения труд за поддръжка на 

сградата на ФЖМК. /Зам. декан административна част: Проф. Д-р Чавдар Христов/ 

 

• Финансиране 

Финансирането се извършва ежегодно със Закона за държавния бюджет, чрез 

който се определя субсидията за всяко държавно висше училище. Продължава 

политиката за отстояване на диференцирано финансиране според професионалните 

направления и рейтинга на университетите. Бюджетите отразяват спецификите на 

факултетите, които се отчитат от Комисията по бюджета и Финансов отдел за отчитане 

на общи приоритети при подготовката на бюджета. Има решение подготовката на 

бюджета да започва много по-рано. ФЖМК е в добро финансово състояние, като от 

финансовата 2017г.се прилага нова методика за подготовка на бюджета.   

• Събития, лекции, премиери във ФЖМК отразени на уебстраницата на 

ФЖМК за 2017 г. 

Медийният образ на българския външнополитически дневен ред 

Изследване на тема "Външнополитическите тези в предизборната кампания за 

парламентарни избори 2017 г.(24.02–24.03.2017)" представят във ФЖМК на 29 

ноември 2017. Резултатите от изследването са представени от авторките проф. д-р 

Мария Нейкова и ас. д-р Ралица Ковачева на среща, на 29.11.2017 г. от 16 ч. във 

ФЖМК. 

"Българското пътуване в Европа” на БНТ тръгва от Факултета по журналистика 

и масова комуникация  

БНТ представи проекта си ЕП 202ПЕТ в зала 13 на ФЖМК на 18 октомври 2017 г. в 

присъствието на заместник-министъра за българското председателство на Съвета на ЕС 

2018 г. Моника Панайотова, ръководителя на Информационното бюро на Европейския 
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парламент в България, Теодор Стойчев и студенти от Факултета по журналистика и 

масова комуникация на Софийския университет. 

 

„Жени и журналистика“ - дискусия и обучение във ФЖМК 

Дискусия на тема „Жени и журналистика“ се проведе на 12 октомври 2017 г. от 9:30 

часа в зала 61 на ФЖМК. Тя се организира в сътрудничество с Катедра "История и 

теория на журналистиката" в рамките на проект "Журналистика от жените за жените", 

изпълняван от фондация "Блу Линк" с подкрепата на Българския фонд за жените. 

Дискусията е последвана от обучителна лекция за журналистки от 14 до 18 часа в 

зала 66. 

 

За свободата на словото ... и на образа: политическата карикатура и 

журналистиката днес 

Публичен семинар на катедра „Радио и телевизия“ 9 октомври 2017 г. Лектор: Дарил 

Кейгъл, американски карикатурист. Семинарът се провежда със съдействието на 

Посолството на Съединените американски щати. 

Международен семинар "Дигиталните медии и гражданското общество в 

България" във ФЖМК 

 

На 21 септември във ФЖМК се проведе международен семинар на тема "Дигиталните 

медии и гражданското общество в България". Този семинар е организиран в рамките на 

изследователския проект "Дигиталните медии и динамиката на гражданското общество 

в новите източноевропейски демокрации", базиран в Университета Сьодерторн, 

Швеция, и финансиран от фондация "Балтийско море". Семинарът се провежда в 

сътрудничество с Факултета по журналистика и масова комуникация на Софийския 

университет "Св. Климент Охридски". Ръководител на проекта е проф. д-р Мария 

Бакърджиева от Университета в Калгари, възпитаничка на ФЖМК. Доклади на 

семинара представиха изследователи от ФЖМК, Университета Сьодерторн и Военния 

университет, Швеция, Университета в Калгари, Канада, НБУ, неправителствени 

организации. 
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Лекции на проф. Богуслава Добек - Островска във ФЖМК 

Проф. Богуслава Добек-Островска е дългогодишен преподавател в Университета на 

Вроцлав. Тя е специалист в областта на политическата комуникация и на мас-

медийните системи. Редактор е на научното списание Central European Journal of 

Communication, на Series Peter Lang Edition Studies in Communication and Politics и на 

Series University of Wrocław Communication and Media. Проф. Богуслава Добек-

Островска гостува на ФЖМК по програмата за обмен на преподаватели „Еразъм“ на 12  

и 13. 09. 2017 г.  

 

Премиера на студентската книга „(Не)забравените“ 

8 юни в Литературен клуб „Перото“ - представяне на книгата „(Не)забравените“, 

издадена от Факултета по журналистика и масова комуникация. Изданието е дело на 

студентите по книгоиздаване от втори курс и е резултатът от занятията им по 

дисциплината „Учебно издателство – майсторски клас“.  

https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/premiera_na_studentskata_kniga_ne_zabraveniteС

туденти по книгоиздаване представиха книгата си 

5 юни в Новата конферентна зала в Ректората - премиера на студентската книга 

„Между книгите и хората”. Изданието на Факултета по журналистика и масова 

комуникация е посветено на призванието да бъдеш книжар. В представянето на книгата 

участваха деканът на Факултета по журналистика и масова комуникация доц. д-р 

Теодора Петрова, ръководителят на Катедра „Пресжурналистика и книгоиздаване” 

проф. д-р Веселина Вълканова, преподаватели, студенти и любители на книгата. Макар 

и виртуално, в премиерата се включиха и две българки, открили наскоро книжарница в 

Лондон. https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/predstavyane_na_studentskata_kniga_mezhdu_knig

ite_i_horata 

Фестивал на студентското творчество. Представяне на портал за медийна 

култура. 18 май, зала 43 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/premiera_na_studentskata_kniga_ne_zabravenite
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/premiera_na_studentskata_kniga_ne_zabravenite
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/predstavyane_na_studentskata_kniga_mezhdu_knigite_i_horata
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/predstavyane_na_studentskata_kniga_mezhdu_knigite_i_horata
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/predstavyane_na_studentskata_kniga_mezhdu_knigite_i_horata
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Петото издание на Европейския радиопроект “Europe on Air” в София  

За пета поредна година се състоя европейският радиопроект „Europe on Air”. 

Тазгодишното издание от 9 до 13 май 2017 се проведе за първи път в София в 

съвместно партньорство на радио Бинар на БНР, програма „Зелена София” и ФЖМК на 

Софийския университет.  

Възможностите на международната журналистика 

Публична лекция на тема „Възможностите на международната журналистика“ изнесе 

проф. д-р Мария Нейкова на 18 Май 2017  г. 

Събитието се организира от Катедра „История и теория на журналистиката“ към 

Факултета по журналистика и масова комуникация и се провежда в рамките на 

традиционните Майски дни на културата на Софийския университет "Св. Климент 

Охридски". 

 

Трета среща по научния проект „Телевизии и нации в европейска 

"полупериферия": Как се произвежда европейска идентичност чрез телевизията 

(1958-1980)“ 

 

Факултетът по журналистика и масова комуникация на Софийския университет бе 

домакин на третата среща по научния проект „Телевизии и нации в европейска 

"полупериферия": Как се произвежда европейска идентичност чрез телевизията 

(1958-1980)“. В проекта участват Университетът в Букурещ, Румъния, Софийският 

университет и Университетът в Намюр, Белгия. Проектът се финансира по програми на 

Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) и Institutul de Fizica Atomica (IFA). 

Ръководители на проекта от българска, белгийска и румънска страна са доц. д-р Вяра 

Ангелова, проф. д-р Анн Рокенс и доц. д-р Ромина Суруджиу. 

Ден на докторанта на Катедра „История и теория на журналистиката” 

Ден на докторанта проведе за девети път Катедра „История и теория на 

журналистиката” на 19 май 2017 г.  Денят на докторанта е традиционен за Катедрата, 

провежда се два пъти годишно – в Майските дни на културата на Софийския 

университет и в Климентовите дни на Софийския университет. 
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Представяне: "Медийна икономика"от проф. дсн Петранка Филева 

Катедра "История и теория на журналистиката" и Университетско издателство "Св. 

Климент Охридски" представят книгата "Медийна икономика" с автор проф. дсн 

Петранка Филева на 19 май във ФЖМК. Книгата е представена от проф. д.н. Любомир 

Стойков и от доц. д-р Бисер Златанов.  

„Меката власт на популярната музика в медиите (по примери от България и 

Балканите)“ 

Публичен семинар на Катедра „Радио и Телевизия“ (ФЖМК-СУ) 

Семинар „Нови идеи в етномузикологията“ (ИГ Етномузикология – ИИИзк-БАН) 

Фестивал „Революцията продължава“ (Фондация «Димитър Воев - Нова Генерация») 16 

май 2017 г. 

Студенти от ФЖМК с награди на фондация „Васа Ганчева” 

За пети пореден път бяха връчени наградите на Фондация „Васа Ганчева”, с които се 

поощряват младите таланти в областта на превод от скандинавски езици и журналисти, 

изявяващи се в областта на публицистиката на културна тематика. 

 Българското дружество за връзки с обществеността учреди стипендия на името на 

проф. Тодор Петев 

На 21 април 2017 г. във ФЖМК беше връчена за първи път стипендията на името на 

проф. Тодор Петев, учредена от БДВО. Първи носител за 2017 г. стана Саня Георгиева 

от Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий”. Специална награда за 

познание и умело използване на фактите и понятията в сферата на комуникациите 

получава Франк Воща, студент във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски 

Медийно отразяване на правната реформа 

По покана на Фондация „Радостина Константинова” лекция на тема "Медийно 

отразяване на правната реформа" изнесе Калин Калпакчиев, член на Висшия 

съдебен съвет. Понеделник, 24 април 2016 г. 
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Публични политики за медиите в Бразилия 

Презентация на Октавио Пенна Пиеранти. Семинар на Катедра „Радио и телевизия“  

27.03.2017 г.  

 

Предизвикателства пред журналистиката в епохата на Fake News 

На 9 март 2017 г. проф. Щефан Рус-Мол представи книгата си "Журналистиката - 

учебник и наръчник" (изд. Изток-Запад) заедно с преводача и съавтор за българската 

част доц.Иво Инджов.Проф. Рус-Мол изнесе и лекция на тема "Предизвикателства пред 

журналистиката в епохата на Fake News, Facebook и Social Bots" и запозна 

присъстващите с работата на European Journalism Observatory.  

Премиера на сборника „БНР и БНТ между държавата и обществото от 1989 до 

2015”  

На 23 февруари 2017 г. във Факултета по журналистика и масова комуникация беше 

представен сборникът„БНР и БНТ между държавата и обществото от 1989 до 2015” 

(УИ "Св. Климент Охридски"), със съставители доц. д-р Вяра Ангелова и доц. д-р Жана 

Попова. 

  

2016 г. 

Ден на докторанта на Катедра „История и теория на журналистиката” 

Ден на докторанта се проведе за осми път Катедра „История и теория на 

журналистиката” в Климентовите дни на СУ „Св. Климент Охридски“ на 24 ноември, 

четвъртък, от 9 ч. в 29 зала на Факултета по журналистика и масова комуникация.  

Интелигентна журналистика - семинар на катедра "Радио и телевизия" 

- 26 октомври 2016 г.  

https://www.uni-

sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/luis_basat_beshe_udostoen_s_pochetniya_znak_na

_sofijskiya_universitet_s_s_sinya_lenta 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/luis_basat_beshe_udostoen_s_pochetniya_znak_na_sofijskiya_universitet_s_s_sinya_lenta
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/luis_basat_beshe_udostoen_s_pochetniya_znak_na_sofijskiya_universitet_s_s_sinya_lenta
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/luis_basat_beshe_udostoen_s_pochetniya_znak_na_sofijskiya_universitet_s_s_sinya_lenta
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Луис Басат беше удостоен с Почетния знак на Софийския университет със синя 

лента  

В препълнената Аула ректорът на Алма Матер проф. Анастас Герджиков връчи на Луис 

Басат Почетния знак на Софийския университет със синя лента. Предложението за 

награждаването на основателя на Института за творческо развитие „Басат Огилви“ и 

един от най-видните рекламисти в света е на Факултета по журналистика и масова 

комуникация на Софийския университет. 

Фестивал, семинар и премиера на катедра "Радио и телевизия" 

В рамките на Майските дни на културата на Софийски университет "Св. Климент 

Охридски" катедра "Радио и телевизия" организира: 

Фестивал на катедра "Радио и телевизия" - 18 май от 13 до 16 ч. в зала 17. Участват 

радио и телевизионни материали на студенти от 2, 3 и 4 курс. 

Докторантски семинар на катедра "Радио и телевизия" - 19 май от 14 ч. в зала 29.  

От 17 ч. - представяне на книгата "Жанрове и форми на забавлението в телевизията" на 

гл. ас. д-р Жана Попова 

Докторантски семинар на Катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване" 

Катедра "Пресжурналистика и книгоиздаване" организира редовния си годишен 

докторантски семинар в Майските дни на културата на СУ „Св. Климент Охридски“ с 

участието на докторанти от катедрите: "Пресжурналистика и книгоиздаване", "Радио и 

телевизия" и "Комуникация, връзки с обществеността и реклама". Семинарът се 

проведе на 17 май от 10 часа в зала 29 на ФЖМК.  

Ден на докторанта на Катедра „История и теория на журналистиката”  

Ден на докторанта ще проведе за седми път Катедра „История и теория на 

журналистиката” в Майските дни на културата на СУ „Св. Климент Охридски“ на 13 

май във ФЖМК. Представят се и се обсъждат изследвания на докторанти, които  

споделят и впечатления от участията си в национални и международни научни форуми. 

Дни на свободното слово 2016 

https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/luis_basat_beshe_udostoen_s_pochetniya_znak_na_sofijskiya_universitet_s_s_sinya_lenta
https://www.uni-sofia.bg/index.php/bul/novini/novini_i_s_bitiya/luis_basat_beshe_udostoen_s_pochetniya_znak_na_sofijskiya_universitet_s_s_sinya_lenta
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На 10 май  в театър Алма Алтер в СУ „Св. Климент Охридски“, а на 11 май 2016 във 

ФЖМК. Фестивалът е открит с дискусията „Дреме ми на шапката“, а гости са студенти 

от ФЖМК, специалност „Журналистика“, които пишат по актуални теми и поддържат 

собствен блог „Цветоглед“.  

Среща с носителя на наградата на фондация „Радостина Константинова“ за 

разследваща журналистика Марин Николов от Нова телевизия в дискусията „Слово под 

лупа“. Документалният филм на Радостина Константинова „Вътрешен човек“, 

предоставен от фондацията. Вторият фестивален ден акцентира върху регулацията на 

обществените медии, а гости са Таня Величкова, Добрина Чешмеджиева, Георги 

Лозанов, които дискутират под заглавието „Регулация на свободата на словото в 

обществените медии“. С награждаването на победителите в конкурса за есе на тема 

„Цензурирай ме, ако можеш“ е закрит фестивалът. 

Семинар на Катедра "Радио и телевизия" 

Семинар на Катедра "Радио и телевизия" се проведе на 9 март, сряда 2016 г. в Зала 16 

на ФЖМК. Лектор: Хилари Шелтън, американски правозащитник. 

За журналистиката и медиите с Алфонсо Армада 

На 19 февруари /петък/ от 11.00 ч. се проведе среща с испанския журналист и писател 

АЛФОНСО АРМАДА. 

Откриване на студиен телевизионен комплекс 

На 23 февруари 2016 г. от 16.30 часа във ФЖМК - официалното откриване на студиен 

телевизионен комплекс, изграден с финансовата подкрепа на Георги Василев и “Студия 

Трансмедия”. Целта на екипа на Националната университетска телевизия “Алма 

Матер” е през 2017 г. да се превърне в канал за образование, култура и младежки 

политики като част от многопрограмното развитие на Българската национална 

телевизия. 

Предложения за стратегически насоки за развитие през 2017-2018:  

Като цели за периода,освен запълване на всички отпуснати места за обучение, можем 

да набележим  подобряване на материалната база и кадровото развитие на академичния 

състав. 
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Декански съвет на ФЖМК-СУ: 

доц. д-р Теодора Петрова 

доц. д-р Ефрем Ефремов 

проф. д-р Чавдар Христов  

 
 


