
ТЕЛЕВИЗИОННО РЕПОРТЕРСТВО ЗА НАЧИНАЕЩИ 
 

Студентската телевизия „Алма Матер“ ти предлага възможност да направиш първи 
стъпки в репортерството.   
Тук е мястото, където всички се учат и не е проблем да допускат грешки в работата си. 
 
Ние се опитваме да покрием максимален брой важни за студентите и за академичната 
общност събития в цялата страна и всяка помощ от репортери-доброволци е добре 
дошла за нас и за нашата аудитория. 
 
Ние ще ти дадем основните насоки, ще те информираме за събитието, на което те 
изпращаме, но и от тебе ще се очаква инициативата да се подготвиш добре преди да 
застанеш пред нашата камера. 
 
Тези кратки инструктажи нямат претенциите да заместват или да са част от 
професионалното обучение на бъдещите телевизионни репортери, но дават 
възможност да тестваш способностите си, да провериш себе си в напрегната ситуация и 
да станеш популярен сред приятелите си. 
 
Ако си студент, независимо в кое висше учебно заведение в България, и искаш да 
опиташ репортерската работа, попълни формата от страницата ни „Wanted” като 
избереш  „репортер“ в падащото меню и ние ще се свържем с тебе, за да поговорим и 
преценим дали бихме могли да си бъдем взаимно полезни. 
 

 
 
 

Условия за работа като телевизионен репортер-любител 
 
 

1. Трябва да сте студент в България и да попълните студентския си номер; 
 

2. Няма специфични предварителни изисквания за стаж и опит; 
 

3. Кандидатите ще бъдат обучени за най-базовите задължения за репортерство; 
 

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

5. Основните критерии за подбор са: 
 

a. Интерес към работата; 
b. Готовност да отделяте част от личното си свободно време; 

https://amtv.bg/wanted/
https://amtv.bg/wanted/


c. Готовност и способност да се „разровите“ в мрежата за предварителна 
информация относно събитията и участниците в тях, които ще 
интервюирате; 

d. Желание за работа с Телевизията и посочени от нея събития; 
e. Добър външен вид и хигиена и прилично поведение пред камера; 
f. Добра артикулация, ясно произношение и правилен говор на книжовен 

български език; 
 
Работата е доброволна и АМТВ не дължи възнаграждение за произведените репортажи. 
 
Всички права върху произведеното съдържание се предоставят безвъзмездно и без 
ограничения на СУ“ Климент Охридски“, съгласно действащото Законодателство в 
България. 
 
 


