
 
 

 

Отразяване на темата бежанци и мигранти и противодействие на речта на омразата 

Тренинг за медийни професионалисти 

 

Факултета по журналистика и масова комуникация към Софийския университет, 1 етаж, зала 13 

(София, ул. Московка 49) 

 

 

4 април 2022 г. (понеделник) 

 

12:30 - 13:00 Регистрация и лек обяд 
 

13:00 - 13:15 Откриване 
Проф. д-р Николай Михайлов, заместник-декан на Факултета по журналистика 
и масова комуникация към Софийския университет и преподавател по етика  
 
Бистра Иванова, председател на Мулти култи колектив 
 

13:15 - 13:30  Запознаване 
Диана Недева, координатор на Мулти култи колектив 
 

13:30 - 14:15 Представяне на миграционната и интеграционна ситуация в България 
Представяне на проект “Мигранти с таланти” 
Бистра Иванова, Мулти култи колектив 
 

14:15 - 14:45 Темата за мигрантите и бежанците в медиите 
Стандарти при отразяването на темата мигранти/бежанци 
Въпроси и отговори 
Ирина Недева, председател на Асоциацията на европейските журналисти - 
България, журналист в БНР, програма Хоризонт 
 

14:45 - 15:00 Кафе пауза 
 

15:00 - 16:00 Практическа задача, свързана с отразяването на мигрантите и бежанците 
Мария Черешева, зам.-председател на Асоциацията на европейските 
журналисти - България, журналист в Дарик радио 



 

16:00 - 16:30 Представяне на резултата от задачата 
Дискусия 
 

16:30 - 16:45 Кафе пауза  
 

16:45 - 17:00 Личният опит на гост мигрант/бежанец 
(предстои потвърждение) 
 

17:00 - 17:20 Практически насоки за работа с мигранти и бежанци 
Бистра Иванова, Мулти култи колектив 
 

17:20 - 17:30 Възможности за разработване на собствени материали на участниците 
Бистра Иванова, Мулти култи колектив 
 

17:30 - 18:00 Дискусия  
 

 

9 април 2022 г. (събота) 

 

10:00 - 10:15 Откриване 
Бистра Иванова, председател на Мулти култи колектив 
 

10:15 - 10:45 Запознаване 
Диана Недева, координатор на Мулти култи колектив 
 

10:45 - 11:30 Свобода на словото или реч на омразата? - основни понятия 
 

11:30 - 11:45 Кафе пауза 
 

11:45  -12:30 Свобода на словото или реч на омразата? - примери 
 

12:30 - 13:00 Европейски политики, инициативи и кампании срещу речта на омразата 
 

13:00 - 13:45 Обяд 
 

13:45 - 14:30 Подготовка за практическата комуникационна задача 



 

14:30 - 15:30  Практическа задача 
 

15:30 - 16:00 Представяне на резултатите 
Дискусия 
 

 

--- 
Проект „Мигранти с таланти“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 141,000 евро, предоставена от 

Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект Мигранти с 

таланти е да подчертае позитивния принос, който мигрантите носят в България, и така да подкрепи тяхната 

интеграция. https://www.activecitizensfund.bg/ 

 

Проект „Активни европейски граждани срещу речта на омразата“ се финансира от Програма Европа за гражданите 

на Европейския съюз. 

https://www.activecitizensfund.bg/

