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Практическа задача  

 

 

 

Заглавие на анонс до медиите  

за Международната конференция "Граждански пространства",  

Варна 8-9 октомври 2019 г. 



Основни теми 

 Контакти с медии 

Параметри на съдържанието 

Технически и организационни параметри 

 



Контакти с медии 

1. Ресори в масовите 
медии 

 

 Няма ресор НПО! 

 Тематична 
специализация на 
журналистите – 
съобразете със 
сферата на дейност 
на НПО или 
тематиката на 
събитието/каузата 

 



Контакти с медии 

2. Общуване с медиите 

 Следете публикациите в 
сферите на Вашата 
дейност/каузи. 

 Захранвайте медиите с 
новини.  

 Поддържайте персонални 
контакти с конкретния 
ресорен журналист, не с 
редактора. 

 Обърнете се към конкретни 
медии. 

 Привличайте медии като 
партньори. 

 Оставете време за 
подготовка. 

 Обяснявайте с примери. 

 Не изисквайте и не дръжте 
сметка. Избягвайте конфликти! 



Параметри на съдържанието 

 

1. Новина  

2. Лична история! 
(пример) 

3. Данни 

4. Контекст 

5. Перспективи 

6. Прессъобщение: 

 разбираемо и 
конкретно; 

 най-важното е в 
началото; 

 новина в заглавието. 

6. Жанр 

7. Съгласуване на текста 

8. Визуализация 



Лични истории (примери) 



Технически и организационни параметри 

1. Основни принципи 

 Гъвкавост и бърза реакция; 

 Не отказвайте покани; 

 Включвайте се в чужди 
събития по Вашата или 
сходна тема; 

 Използвайте периодите на 
затишие: лято, ваканции, 
началото на декември, 10-31 
януари 

 Не дублирайте други важни 
политически / обществени 
събития или събития в 
съответния ресор. 



Технически и организационни параметри 

2. Организация на събития 

2.1. Покани 

- Време за изпращане 

- Адресат 

- Тема 

2.2. Обслужване на медиите 

- Отговорник за медиите 

- Атракция 

- Време на престой на 
журналистите 

- Събеседници 

- Прессъобщение 



Технически и организационни параметри 

3. Организация на  

  пресконференция 

 Място 

 Време 

 Продължителност 

 Участници 

 Визуализация 

 Допълнителна 
информация 

 Присъствен списък 

 Лице за контакт 



Технически и организационни параметри 

4. Поведение на  

  пресконференция 

 Предварителна 
подготовка: 

o разпределение на 
ролите; 

o изложение – достъпен 
език, примери; 

o визуализация; 

o отговори на евентуални 
въпроси по темата; 

o други актуални теми. 

 Представяне 

 Време за въпроси 

 „Синхрон“ 

 

 

 

 



Технически и организационни параметри 

Бъдете подготвени да 
чуете и прочетете в 
медиите различен 
акцент от този, който 
Вие сте избрали за 
прескоференцията. 

Не се сърдете на 
журналистите, а си 
направете изводи за 
следващото събитие.  

 

 

 




