
„КАК ДА РАБОТИМ С МЕДИИТЕ?”
Обучение за НПО, работещи с бежанци и мигранти

29-30 май 2007, Лозен 

29 май

09.00-09.10 Откриване и представяне целите на обучението, организирано по проект на 
Българския бежански съвет, финансиран от ВКБООН
                                     Кина Събева, председател, Български бежански съвет

09.10-09.45 Представяне на теми, участници и лектори. 
Встъпителна сесия: Какво очаквам от курса, основни проблеми в моята 
работа 

Модератор: Данаил Данов 
09.45-10.30 Комуникационна стратегия и интегриран комуникационен микс. Мястото на 

работата с медиите в комуникационната стратегия. Основни приниципи на 
комуникации между държавни и неправителствени структури. 

Деница Сачева 
Въпроси и отговори 

10.30 – 
10.45 

Кафе пауза 

10.45 – 
11.30 

Медиите  –  същност,  специфики  на  печатните  и  електронните  медии, 
очаквания, интереси, обществен дневен ред. 

Данаил Данов 
Въпроси и отговори 

11.30 – 
12.00 

Темата за бежанците в българските медии – може ли да оптимизираме 
начина на представяне на темата? 

Деница Сачева 
12.00 – 
13.00 

Дискусия 
Модератор: Журналист от водеща централна печатна медия 

13.00 – 
14.00 

Обяд 

14.00 – 
15.00 

Посланието като новина. Технологии на ефективните прес-съобщения. 
Данаил Данов 

Въпроси и отговори 
15.00 – 
15.30 

Технологии на създаване на ефективен медиен план 
Деница Сачева 

Въпроси и отговори 
15.30 – 
15.45 

Кафе пауза 

15.45 – 16. 
15 

Журналистическа етика и право на отговор 
Данаил Данов 

Въпроси и отговори 
16.15 – Практически упражнения по създаването на медиен план и работа по групи 
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17.30 
17.30 – 
18.00 

Обобщаване на резултатите от първия ден 

 30 май

09.30-10.15 Интернет медии: спефицифика и предизвикателства. Правила за писане в 
Интернет. Социални медии: блогове и форуми. 

Еленко Еленков 
Въпроси и отговори 

10.15 – 11.00 Само отговорите имат значение или как да се подготвим за интервю в 
медиите 

Данаил Данов 
Въпроси и отговори 

11.00 – 11.15 Кафе пауза 

11.15 – 12.00 Пресконференцията: да мислиш като журналист, да пишеш като за читател 
Данаил Данов/Деница Сачева 

Въпроси и отговори 
12.00 – 13.00 Обяд 

13.00 – 16.30 Практически задачи и симулации по групи 
�Даване на интервю пред камера (заснемане и коментар от лекторите) 
�Организация на пресконференция и писане на пресъобщение 
�интервю, пресконференция 

16.30-17.30 Заключителна сесия 
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