
 

 
 
 
 
Критерии за участие в журналистически конкурс „Свят без хепатит С“ 
 
1. Темата на публикацията да отразява проблемите и трудностите, пред които са изправени 

хората с хепатит С - от поставянето на диагнозата до получаването на лечение и 
възможностите за проследяване. Заболяването да присъства в текста като значим 
обществен проблем, който все още остава пренебрегнат от общественото внимание. 

 
2. Представеният проблем да бъде отразен по начин, който предполага реакция от страна 

на институциите в посока на анализ и отговорно предприемане на действия за 
решаването му.     

 
3. Съдържанието на публикацията да има висока информативна стойност, като в същото 

време е представено на достъпен език. Фактите да бъдат изложени по начин, 
съответстващ на съвременното ниво на научните достижения и на принципите на 
журналистическата етика.  

 
4. Човешките истории да бъдат разказани правдиво, в ясна и логична последователност, но 

без патетика, без предубеденост и преднамереност. В текста да не се използва груб и 
нецензурен език, както и неуместни квалификации, уронващи престижа на  засегнатите 
страни. Предимство ще бъде използването на автентични думи и изрази на хората, 
чиято съдба е център на представяния материал.   

 
5. Технически изисквания  
 За печатни и онлайн медии – информация, репортаж, интервю, есе, анализи и 

коментари – самостоятелно или като поредица. Дължина на материала – не повече от 
3 стандартни печатни страници – 1800 знака при 30 реда на страница. 

 За информационни агенции – информации, анализи и коментари, самостоятелно или 
като поредица. Дължина на материала – не повече от 2  стандартни печатни страници 
– 1800 знака при 30 реда на страница.     

 За радиа – информация, репортаж, интервю, анализи и коментари в блокови и 
магазинни предавания. Продължителност – до 10 минути. 

 За телевизии – информация, репортаж, интервю, анализи и коментари в блокови и 
магазинни предавания. Продължителност – до 10 минути.   

 За фотожурналистика – снимка/снимки – публикувани самостоятелно или като 
поредица в печатни или онлайн издания. Без значение цветни или черно-бели. 
(Допълнително ще бъде дадена техническа характеристика за големина, пиксели.) 

 За кинодокументалистика – филм/филми, без значение в черно-бяло или цветно 
изпълнение. Продължителност – до 30 минути.   
  

6. Срокове:   
Материалите да бъдат отпечатани или излъчени в рамките на 12 месеца от 20 септември 
2015 г. до 20 септември 2016 г. 
 
 
 



 

 
 
 
7. Оценка по критериите: 5-степенна скала (Ликертова скала) със зададени само крайни 

позиции 
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