
АКАДЕМИЧНА ФОТО КНИГА 

на Факултета по журналистика и 
масова комуникация 

при 
Софийския университет 
„Св. Климент Охридски" 

(2012–2016) 

Фотограф Антоан Божинов 
Съставители Стела Маркова, Дарина Пачова 



АКАДЕМИЧНА ФОТО КНИГА 
на Факултета по журналистика и масова комуникация 
при Софийския университет „Св. Климент Охридски" 

(2012–2016) 

Факултет по журналистика и масова комуникация 
Софийски университет „Св. Климент Охридски" 

София, 2017



© Антоан Божинов, снимки, 2012, 2013, 2014, 2015, 
2016  
© Стела Маркова, Дарина Пачова, съставители, 2017 
© Факултет по журналистика и масова комуникация     
Софийски университет „Св. Климент Охридски", 2017 

ISBN 978-954-8194-86-0 



Съдържание

Предговор                                                                   04 

Кандидатстудентски изпит по журналистика     05 

Дипломни защити                                                      07  

Семинари                                                                     15  

ФЖМК на 40 години                                                 22  

Ден на докторанта                                                      30 

Изложби                                                                       36 



4

Изкуството на фотографията отразява, съхранява и 
осветява най-новата история на Факултета по 
журналистика и масова комуникация. 
В академичната фото книга са поместени 
репортажни снимки на Антоан Божинов от 
дипломни защити, семинари и чествания във 
факултета, както и артистични изяви на випускници 
в различни образователни степени.

Предговор
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Кандидатстудентски изпит по 
журналистика

Кандидат-студентите за ОКС „Бакалавър" във 
Факултета по журналистика и масова комуникация на 
СУ „Св. Климент Охридски" полагат писмен и устен 

изпит по журналистика. 
Писменият изпит по журналистика има за цел да оцени 

способността на кандидат-студентите да създават 
цялостен и завършен писмен текст по зададена тема. 
Устният изпит по журналистика  протича под формата 
на събеседване на изпитните комисии с кандидат- 

студентите.  
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© Константина Лунин, 28 юни 2014 г.

Устен изпит по журналистика



Дипломни защити

Защитите на дипломни работи за придобиване на ОКС 
„Бакалавър" и ОКС „Магистър" във Факултета по 

журналистика и масова комуникация се провеждат в две 
сесии – лятна и есенна. 

Без значение от сезона тези 
събития отразяват тържествени моменти от 

академичния живот на студентите и преподавателите. 
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18 юли 2012 г. 
 



www.shelfridgebooks.com
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26 ноември 2013 г.  
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23–24 юли 2014 г. 
 



www.shelfridgebooks.com
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23–24 юли 2014 г. 
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27–28 юли 2015 г. 
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28 ноември 2016 г. 
 



www.shelfridgebooks.com

Семинари
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www.shelfridgebooks.com
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Алма Матер ТВ 
Пресконференция 

17 юли 2012 г.

Пресконференция на Алма 
Mатер ТВ за интегриране с 
университетските телевизии 
в Оксфорд и Лондон по 
проекта „Изграждане и 
развитие на европейска 
студентска телевизионна 
мрежа".



www.shelfridgebooks.com
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Свобода на словото 
Жан-Кристоф Беше 

03 май 2012 г.

Среща на студентите на 
ФЖМК с Жан-Кристоф Беше, 
известен френски фотограф и 
заместник-главен редактор за 
специалните броеве на 
престижното специализирано 
списание REPONSES 
PHOTO.



Дни на книгоиздаването 
20–21 май 2013 г.

Национален научен семинар на тема „Книгоиздаване по време на 
криза", посветен на 15-годишнината от създаването на специалност

„Книгоиздаване". Целта на двудневния форум е да се създаде 
дискусия по актуални научно-практически проблеми на 

книгоиздаването с участието на университетски преподаватели, 
изследователи, издатели, представители на браншови сдружения и 

неправителствени организации и държавни служители.
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www.shelfridgebooks.com
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Събира ли се в наръчник 
добрата журналистика? 

06 юни 2014 г.

 
Семинар на катедра „Радио и телевизия", посветен на две теми: 
какви са професионалните стандарти на голямо радио като 

Deutsche Welle и как работят младите журналисти в 
алтернативни станции като радио Реакция и Землянка.

20

Радио опити: От Дойче веле до Реакция и Землянка 



21



www.shelfridgebooks.com

ФЖМК на 40 години 
 

На 31 октомври 2014 г. Факултетът по журналистика и 
масова комуникация отбелязва 40-ата годишнина от 

своето основаване и 20-ата годишнина на 
специалност „Връзки с обществеността". На празника, 

състоял се в Аулата на Софийския университет 
„Св. Климент Охридски", присъстват бивши и 

настоящи възпитаници и преподаватели на факултета, 
представители на академичната общност, 

професионални браншови съюзи и други почетни 
гости.
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www.shelfridgebooks.com
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Преподаватели
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Почетни гости и бивши възпитаници 
 на факултета
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Председателят на Съюза 
на журналистите в 
България Снежана 
Тодорова връчва 
почетен плакет на      
доц. д-р Теодора 
Петрова,            
 Декан на ФЖМК.

Почетен медал за 
ползотворно 
академично 
сътрудничество 
с катедра „Медии и 
обществени 
комуникации" на 
УНСС, връчен 
от проф. д-р Петко 
Тодоров.
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ФЖМК получава 
награда от БДВО за 
принос в 
развитието на 
комуникационните 
професии и 
свободата на 
словото. 

Почетен
плакет, връчен 
от името на 
Президента на 
Република 
България        
 г-н Росен
Плевнелиев.
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Деканът на Богословския факултет 
доц. д-р Александър Омарчевски подарява на Декана на
ФЖМК ново издание на Библията в превод от старогръцки.
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Юбилейна фото 
изложба в централното 
фоайе 
пред Аулата на СУ.
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Флашмоб на студентите от 
Университетския театър 
„Алма Алтер" пред 
Национална библиотека 
„Св. Св. Кирил и Методий".



www.shelfridgebooks.com 30

Ден на докторанта

Ден на докторанта се организира от катедрите на 
Факултета по журналистика и масова комуникация. 

Част от Дните на докторанта се провеждат по време на 
Майските дни на културата на СУ „Св. Климент 

Охридски".  Обсъжда се изследователска продукция 
на докторантите, които споделят за своите участия в 

научни форуми у нас и по света. 



29 ноември 2013 г.

Ден на докторанта на катедра „История и теория на 
журналистиката" на Факултета по журналистика и масова 

комуникация. 
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Ден на докторанта на катедра „История и теория на 
журналистиката" на Факултета по журналистика и масова 
комуникация в Майските дни на културата на Софийския 

университет „Св. Климент Охридски". 

29 май 2015 г.



17 май 2016 г.

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".
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17 май 2016 г.

Модератори на семинара: доц. д-р 
Андреана Ефтимова и доц. д-р 

Милена Цветкова. 
Приветствие към докторантите 
отправи заместник-деканът по 

научноизследователската дейност 
доц. д-р Ефрем Ефремов. 



www.shelfridgebooks.com 35

19 май 2016 г.

Докторантски семинар на катедра „Радио и 
телевизия" в рамките на Майските дни на културата на 

Софийски университет „Св. Климент Охридски". 
Модератор: доц. д-р Венцислав Димов



Изложби 

Изложбите се организират от Културния център на   
СУ „Св. Климент Охридски" в галерия „Алма Матер", 

Ректорат – Северно крило.  
Изложбите са на студенти и преподаватели от 

Факултета по журналистика и масова комуникация. 
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Мистерии през зимата

Фотографска изложба на 
Антоан Божинов 

24 февруари – 14 март 2014 г. 
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Биенале „ФОДАР"

Културният център на СУ „Св. Климент Охридски", Галерия 
„Алма Матер" и Фондация „ФОДАР" 

представят най-доброто от: 
Международно фотографско биенале ФОДАР 2013 

с тема на изданието: „ГЛОКАЛИЗАЦИЯ" 
17 март – 04 април 2014 г.
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Биенале „ФОДАР"

40

Снимки на участниците в 
Биенале „ФОДАР" 



Осми декември

Фотографска изложба на 
Денислав Стойчев 

03 – 21 ноември 2015 г. 
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Отвътре

Фотографска изложба на 
Детелина Тихолова 

11 – 29 януари 2016 г. 
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