
МЕЖДУНАРОДНА СТУДЕНТСКА КОРЕСПОНДЕНТСКА МРЕЖА  
 

iAMTV ® 
 
 

Съвременните технологии за видео-заснемане позволяват на всеки да бъде медия.  
 
Студентите – като най-будната, любознателна и ориентирана към бъдещето част от 
обществото – са особено чувствителни към събития и обекти, които привличат 
вниманието им и биха били интересни и полезни за други млади хора със сходни 
възгледи и нагласи.  
 
Студентската телевизия „Алма Матер“ (AMTV) е в процес на изграждане на 
международна доброволна кореспондентска мрежа от студенти, които по всяко време 
и на всяко място са готови да уловят момента с мобилните си устройства и да ни го 
изпратят под формата на  кратък репортаж.  
Такива репортажи – след съответната техническа обработка и езикова адаптация – ще 
стават част от динамичното и многообразно съдържание, което предлагаме на нашата 
аудитория.  
 
Единственият начин да уловим и споделим пулса на младите хора в цяла Европа е чрез 
такава доброволна кореспондентска мрежа със запазената марка  iAMTV ® – I am TV ! 
 
Yes, You Are TV !!! 
 
Станете част от нашата Мрежа и се регистрирайте през страницата „Wanted” ! 
 
 

 
Основни очаквания от кореспондентите на АМТВ 

 
1. Кореспондентите на АМТВ идентифицират обекти и теми, които са интересни за 

младите хора на България и Европа; 
 

2. Кореспондентите на АМТВ са приканени да заснемат и изпращат – освен 
любопитни събития, случки и ситуации - и материали съдържащи красиви 
природни картини, местни забележителности, културни и исторически паметници 
и т.н., които биха могли да се използват от телевизията за популяризиране на 
интересни за студентите и младите хора дестинации и маршрути в България; 

 
3. Заснемането става със собствена техника; 

 
 

https://amtv.bg/wanted/


4. Продължителността на видеата може да бъде до 1 минута и те трябва да отговарят 
на базови изисквания за качество на картина и звук; 
 

5. АМТВ получава всички материали на е-мейл адреса си; 
 

6. АМТВ няма задължението да излъчи всички изпратени материали; 
 

7. Авторите на материали ще бъдат надлежно споменавани по време на излъчването 
и носят цялата отговорност за автентичността и истинността на заснетото 
съдържание; 
 

8. Няма да се допускат материали, които засягат правата на трети лица (особено деца 
под 18 г.), заснети са без знанието и съгласието на участниците в тях и/ или уронват 
престижа и достойнството на отделни лица, организации или институции; 
 

9. Няма да се допускат материали с политическо съдържание; 
 

10. Няма да се допускат материали, които съдържат музика под каквато и да е форма; 
 

11. Няма да се допускат материали с елементи на търговско съдържание:  рекламират, 
промотират или тенденциозно показват продукти, марки, услуги и други. 
 

 
Всички права върху произведеното съдържание се предоставят безвъзмездно и без 
ограничения на СУ“ Климент Охридски“, съгласно действащото Законодателство в 
България. 
 
Кореспондентската работа е доброволна и безвъзмездна и телевизия „Алма Матер“ не 
дължи парични възнаграждения или друг вид материална компенсация на 
кореспондентите – любители. 
 
 


