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Към март 2010 г. 

ПРЕДГОВОР 

Изминаха три години, откакто работната група с надредакционни 
компетенции представи първото издание на журналистическия наръчник 
на Дойче Веле. През това време журналистическият наръчник се утвърди 
като съдържателно помагало за решения и професионална насока в 
ежедневната редакционна работа. Докато основните ценности, на които 
ние държим с нашите медийни продукти и при нашата работа, действат 
без промени, то рамковите условия на журналистическата работа се 
промениха драстично. Конкуренцията се изостри, медийната среда 
междувременно стана силно фрагментирана. Голямо влияние за това има 
увеличаващата се все повече дигитализация. Тя води до размиване на 
медийните граници, така че ние сме принудени да достигаме до нашата 
аудитория по нови пътища. 

С мултиплатформената стратегия ние се настроихме към новите 
предизвикателства. Така работят всички редакции от Програмната 
дирекция – мултимедийно, като включват приноса на материалите от 
телевизия Дойче Веле. За тези нови задачи журналистките и журналистите 
на Дойче Веле се подготвят с множество мерки за последващо специално 
обучение. Така ние създадохме и внедрихме много от новите медийни 
предложения. Същевременно дефинирахме нови стандарти, изработихме 
нови работни процедури и прецизирахме гаранциите за качество.  

Новото издание на журналистическия наръчник обръща внимание на това 
развитие. То отговаря на въпросите, породени от променените рамкови 
условия. Въвежда и показва стандарти как тези променени рамкови 
условия да бъдат интегрирани в редакционното ежедневие. Така се 
интегрират безпроблемно не само нови журналистически формати в 
нашата програма. Вземат се предвид и интерактивните начини за 
комуникация, като по този начин се улеснява достъпът на редакциите до 
правилата, с които ДВ гарантира качество на журналистическите продукти. 

С наръчника ние изпълняваме и залегналия в нашата Мисия водещ 
принцип: “Ние разпространяваме висококачествени емисии на много 
езици.“ 

Моята благодарност е отправена към проектната група за преработка на 
изданието и към тези, които участваха в дискусионния процес. Не на 
последно място и към многото приобщени колежки и колеги, чрез които 
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новото издание на наръчника ще стане основен компонент в 
редакционната работа. 

Ерик Бетерман 
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Пет основни принципа 

ПЕТ ОСНОВНИ ПРИНЦИПА 

Журналистическо саморазбиране 
Независими кореспонденции 

Като редактори в Дойче Веле ние сме задължени да правим качествена 
журналистика. Ние осведомяваме независимо, безпристрастно и 
професионално за Германия и Европа, както и за международни събития 
от немска и европейска перспектива. При това включваме опита на 
колегите от Дойче Веле от целевите зони, за да сме разбираеми за хората 
от съответните региони, за които са предназначени нашите емисии. Дойче 
Веле е външната емисия на Федерална Република Германия и се 
финансира от федералния бюджет. Журналистите от Дойче Веле 
предоставят надеждни, обосновани и добре разбираеми информации. 
Ние информираме за събитията на деня, класифицираме ги, осветляваме 
причините. Поддържаме ясен и разбираем език. Нашият най-голям 
капитал е журналистическата независимост и правдоподобност. 

Плурализъм 

Диалог за света  

През последните десетилетия ние извоювахме висока степен на 
правдивост, защото нашите журналистически предложения са внимателно 
разследвани, журналистически компетентни и достоверни. Това трябва да 
остане така! Ние искаме с многообразие от кореспонденции да 
допринесем за разграждане на предразсъдъците и враждебните 
представи в целия свят. Ние осветляваме дискусионни процеси, 
представяме за и против мнения. Ние сме особено отговорни за 
трансграничното разбирателство между хората. В Дойче Веле работят 
заедно на базата на уважението и толерантността хора от различни 
култури, различни религии и общества. Диалогът започва в редакциите. 

Поглед върху целевите области 

Персонализиран продукт 

Ние отчитаме, че всяка новина и всяка тема влияе и ангажира хората в 
различните региони по различен начин. Още преди изготвянето на една 
емисия или един материал ние отговаряме на съществения въпрос: „Защо 
нашата публика трябва сега да научи за това?“  



10 

Поглед върху Германия, Европа и света  
Отличителен акцент 

Ние информираме изчерпателно и достоверно за политиката, 
икономиката, културата, обществото и всички останали човешки сфери в 
Германия и Европа. Нашите журналистически предложения разкриват 
ясно причините и връзките. При това една от задачите на Дойче Веле е да 
отразява и разпространява сред публиката по цял свят ежедневието и 
реалния живот на хората в Германия. 

В същото време ние осведомяваме за събития и теми, които засягат и 
вълнуват хората от широки части на света. Ние осветляваме 
демократичното развитие, гражданските обществени ангажименти и 
технологичния напредък. Ние информираме за нарушени човешки права, 
както и за ограничения на пресата и на свободата на мнения. В програми 
за региони без медийна свобода водещо място имат темите за човешките 
права.  

Мултиплатформена стратегия 

Тотална дигиталност 

Дойче Веле е мултимедийно предприятие, което подготвя и 
разпространява своите съдържания според възможностите и изискванията 
на съответния медиен пазар. Интернет порталът на Дойче Веле работи 
паралелно с линеарните телевизионни и радиопредавания като дигитална 
платформа за многообразие на предложенията от текстове, видео, аудио и 
картина. Като редактори в Дойче Веле ние влагаме мултимедийно нашите 
познания и възможности в съответствие на нашата компетентност. Чрез 
директния онлайн контакт с нашата публика ние отговаряме най-
адекватно на промененото потребителско поведение на нашите целеви 
групи и на задачата за диалог на Дойче Веле. За тази цел ние използваме 
интерактивни инструменти и социални медийни платформи. 

 

ОСНОВАТА НА НАШАТА РАБОТА 

Дойче Веле – закон и мисия 

Основата на нашата работа е законът на Дойче Веле. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Журналистическите оферти на Дойче Веле трябва да представят 
разбираемо Германия като утвърдена, вековна европейска културна нация 
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и свободна демократична правова държава. Те трябва да предоставят 
форум за немска и друга перспектива по съществени теми преди всичко от 
сферата на политиката, културата и икономиката, както за Европа, така и за 
други континенти, с цел развитието на отношенията и обмена на култура 
между народите.“ 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дойче Веле – закон § 4 , „Цели“ 

В ръководната Мисия на Дойче Веле са формулирани нашата задача и 
саморазбиране. Програмите/предложенията на Дойче Веле са в унисон с 
основния немски закон (конституцията на Германия). Заедно с тях за нас са 
валидни и основните програмни закони на ARD и немският кодекс на 
пресата. 

АРД / ARD 

Общественото радио допринася за свободно и демократично изграждане 
на мнения. Като член на работното общество на обществените 
радиоинституции във Федерална Република Германия (ARD) ние сме 
отговорни за стойностната журналистика. 

Кодекс на пресата 

Немският кодекс на печата е каталог от стандарти за журналистическа 
етика, чрез който печатните медии в Германия се самоконтролират 
доброволно. Формулираните в него стандарти се приемат като 
задължителни. Сърцевината на кодекса е спазването на задължението за 
точност, както и за правото на отговор. Журналистите нямат право да 
прилагат несправедливи методи за набавяне на информация. Те се 
ползват с правото за отказ от свидетелство и могат да защитават своите 
информатори. Задължително е и разделянето на редакционното от 
рекламното съдържание, уважението на личния живот и интимната сфера. 
Журналистите на ДВ избягват всякаква дискриминация. 

 

НАШАТА ОСНОВНА НАГЛАСА:  

ПРОБЛЕМНО ОСЪЗНАТА ЖУРНАЛИСТИКА 

Ние имаме претенцията да информираме добросъвестно. За редакторите 
в ДВ са валидни следните принципи:  

Те са отговорни за верността на публикуваните от тях числа, дати и факти. 
Те не се позовават само на информации от други автори и засегнати 
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страни. Твърденията се проверяват. Особено внимание и грижа при 
редакционната работа изискват противоречивите теми в нашите 
информации. В качеството си на международна ефирна емисия се 
отнасяме с отговорност към другите култури. 

„Моралните, религиозни и идеологически вярвания на всички участници в 
радиоемисиите следва да се спазват“, се казва в закона на ДВ. Това 
съобразяване не трябва да води до там, че противоречивите теми да бъдат 
избягвани или да бъдат табуизирани. Погрешно разбраното спазване на 
закона и принципите на професионалната журналистика се изключват 
взаимно. Затова по отношение на някои тематични кръгове ние се 
вглеждаме много внимателно. 

Конфликти 

В кризисни и конфликтни райони Дойче Веле предлага непартийни, 
обективни и неутрални информационни източници. Те дават ориентация 
как се подреждат свободните демократични ценности и могат да 
допринесат за разрешаването на конфликти в районите на напрежение. В 
регионите с ограничена свобода на мнения и медии кореспонденциите на 
Дойче Веле може да насърчат демократизацията.  

Ние характеризираме ясно позиции и изявления на конфликтни партии, 
като ги поставяме в един уравновесен журналистически контекст. Ние 
назоваваме ясно интересите на противоборстващите партии. При това 
оставаме неутрални и възможно най-обективни. Ние се опитваме да 
разберем конфликта и да го направим разбираем. По никакъв начин ДВ не 
е рупор на една партия: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
„Предаванията трябва да допринесат за независимо формиране на 
мнение и не трябва едностранно да изразяват подкрепа за една партия 
или каквото и да е друго политическо формирование, за една религиозна 
общност, професия или общност на интереси ...”  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Дойче Веле - закон, §5, „Програмни цели“ 

Ние работим, осъзнавайки, че нашите кореспонденции влияят върху 
общественото и политическо оформяне на мнението в целевите зони и 
поради това те имат съществено обратно въздействие върху отношенията 
на Германия към други държави:  
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

„Кореспонденцията трябва да бъде изчерпателна, честна и обективна, като 
следва правилото, че емисиите на Дойче Веле засягат отношенията на 
Федерална Република Германия с други страни.“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДВ - Закон, § 5, „Основен програмен закон“ 

Поради това ние залагаме на внимателно премерени кореспонденции. 

Дистанцираме се от ненужно драматизиране или поляризиране. В никакъв 

случай не възприемаме изразното слово на конфронтиращите се страни, 

тъй като може да бъдат въведени термини, чрез които журналистите да 

станат техен инструмент. Ние носим голяма отговорност, тъй като в някои 

конфликтни региони сме единственият независим информационен 

източник. 

Актове на насилие 

При кореспонденциите за актове на насилие внимателно оценяваме 
информационния интерес на обществеността към защитата на жертвите. 
Ние осведомяваме справедливо и обясняваме за скритата причина и 
въздействието на акта. Ние се отказваме от търсено сензационно 
представяне на актове на насилие и бруталност. Ние изясняваме. Това 
важи и тогава, когато един акт на насилие предизвиква обща преценка за 
една страна и един народ.  

Човешки права, човешко достойнство и закрила от дискриминация 

Опазването на човешките права е от голямо значение за новинарската 
емисия на Дойче Веле. Ние се застъпваме за това, че човешките права – 
включително правото на журналистите в целия свят да осведомяват 
свободно и без цензура, трябва да се уважават. Ние се смятаме за „гласа 
на човешките права” по цял свят. 

Закрилата на малцинствата от дискриминация и зачитането на 
религиозното вероизповедание се отнасят към основния принцип в 
нашето предложение. Ние сме задължени за основния принцип: всички 
хора имат равни права. Никой не може заради своя пол, произход, език, 
цвят на кожата, заради своите религиозни и политически възгледи да бъде 
фаворизиран или ощетяван. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
“В своите емисии Дойче Веле трябва да съблюдава и опазва достойнството 
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на човека. Наредбите на общите закони, законовите разпоредби за 
закрила на младежта и за равенство на жените и мъжете, както и правото 
на лична чест трябва да се спазват.“ 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

ДВ - Закон, § 5, „Основен програмен закон“ 

Ние споменаваме в нашите кореспонденции принадлежността към дадена 
етническа, религиозна, социална или национална група само тогава, 
когато това се отнася до разбирането на една тема. Ние се грижим за 
предпазливото и внимателно боравене с религиозните убеждения. 

Изборни кампании и избори  

При предаванията и емисиите за изборни кампании и избори ние правим 
разлика между демократични правови страни със свободни и честни 
избори и авторитарно управлявани държави, в които изборите се 
провеждат само за потвърждение на съществуващите отношения. 

При демократични избори в кореспонденциите на Дойче Веле естествен 
мащаб са журналистическата точност, фактологичната лоялност и 
балансираността. Ние сме безпартийни. Ние представяме всички засегнати 
страни в предизборните борби и анализираме и тълкуваме изборните 
програми. В информациите или при избора на събеседник не играят роля 
симпатиите към определени политически лица. Собственото 
журналистическо мнение може да бъде изразено единствено в анализ или 
в коментар. 

При несвободни избори в авторитарно управлявани държави в нашите 
предавания ние гарантираме, че ще се даде думата на кандидати на 
опозиционните партии, които в местните медии не получават никакъв 
шанс за представяне на своите позиции. Ние осведомяваме за 
ограничения на справедливи политически дискусии, както и за 
манипулации от страна на властимащите. Освен това ние информираме за 
работата на международните изборни наблюдатели. Отразяваме техните 
оценки и критики. 

Независимо от степента на свобода за едни избори важи: радикални 
позиции, програми и профили на екстремистки партии, доколкото те имат 
роля в изборната борба, да не се премълчават, напротив - обективно се 
класифицират и оценяват. При всички цитирани от нас проучвания на 
общественото мнение и изборни прогнози ние назоваваме източника. 
Изследванията трябва да са представителни и да са на сериозен институт 
за изследване на общественото мнение. Ние анализираме изборните 
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резултати и тяхното въздействие за съответната страна, за регионите и при 
възможност - за света. 

Съдебни дела  

Нашите кореспонденции по текущи съдебни следствия и наказателни 
процедури винаги са лишени от предварителни предразсъдъци. Ние 
правим отчетлива разлика в словото и при представянето между 
подозрение и доказана вина. До окончателната правновалидна присъда 
над обвиняемия ние говорим за „предполагаемо“ извършителство. Едва 
след законна съдийска присъда ние говорим за „вина“ и „виновен“. Едва 
след произнасяне на законната присъда ние можем да оповестим пълното 
име на осъдения. До този момент публикуваме само малкото име и 
инициал от фамилното име. Изключение правим по отношение на 
исторически личности. 

Тероризъм, екстремизъм, фундаментализъм 

Дойче Веле осведомява обективно и изчерпателно за терористични удари, 
едновременно с това се отнася с отговорност и уважение към жертвите. 
Ние избягваме емоционалното натоварване и прибързаните обвинения. 
Нашите репортажи обясняват причините за удара и едновременно с това 
изясняваме, че прилагането на сила по идеологически мотиви е силно 
неприемливо. Като цяло в кореспонденциите внимаваме да не 
възприемем езика, терминологията на терористи, екстремисти и 
фундаменталисти. За съобщенията на терористи, екстремисти и 
фундаменталисти осведомяваме в рамките на актуалните информационни 
задължения с журналистическа дистанция и със съответна класификация 
чрез директно съпоставяне с други позиции, интервюта, коментари, 
водещи на предавания и взаимовръзки. При никакви обстоятелства не 
излъчваме и не показваме „директна картина“ (Live-Statements) за 
терористи. Същото е валидно и за екстремисти като например неонацисти 
или представители на фундаменталистки групировки. 

Тероризъм: Ние използваме израза „тероризъм“, когато една недържавна 
групировка поради политически, идеологически, етнически или 
религиозни мотиви прилага сила, за да може чрез страх и ужас да 
дестабилизира или сплаши цели общества, държави или международни 
организации. В кореспонденциите се избягват осъдителни понятия като 
„държавен терор“ или „освободителна борба“ в полза на други, както и 
обяснителни формулировки. Също така избягваме погрешни обобщения: 
не „ислямистки“, а именно „ислямистични“ терористи; не „десни“, а 
именно „дясноекстремистки“ атентатори. 
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Екстремизъм: За екстремизъм ние говорим, когато хора с прекалени 
възгледи разпространяват оценки, противоречащи на човешките права и 
демократичните законни правови държавни принципи. 

Фундаментализъм: Един вариант на екстремизма е фундаментализмът. 
Той е свързващото звено между екстремни политически и религиозни 
убеждения с догматичната претенция за изчерпателен недемократичен 
обществен проект. В тази връзка следва да се споменат ислямизмът и 
християнският фундаментализъм. 

Антисемитизъм, расизъм, ксенофобия: С антисемитизъм ние определяме 
общата враждебност към евреи, разпространението на стереотипи спрямо 
тях, презрително отношение и дискриминация. Расизмът и ксенофобията 
се проявяват по подобен вид и начин. Поради упражнения от германците 
геноцид към евреите и държавното преследване на малцинства по 
времето на нацистите, на Германия сега се пада голямата отговорност по 
този въпрос. В кореспонденциите и коментарите ние се противопоставяме 
решително на отричането на холокоста. Проявяваме особено внимание за 
защитата на малцинствата в кореспонденциите. 

 

ЖУРНАЛИСТИЧЕСКАТА ПРОФЕСИЯ 

Ясен език 

Ние правим програми и продукти за широка световна публика с крайно 
различен осведомителен стандарт. Поради това ние се определяме като 
специалисти при подготовката на информации. Ние избираме ясен, 
разбираем език с неутрална стойност. Стремим се да не употребяваме 
изказа, характерен за информационните агенции, както и езика на 
функционери и на административни служби.  

От една страна, определени термини „правят политика“, като например 
използваният за преувеличена пропаганда израз „етническо прочистване“. 
При такива ситуации ние трябва да кажем какво се е случило 
действително: ДВ говори за преследване, изгонване, при определени 
обстоятелства - и за геноцид. Терминът „етническо прочистване“ се 
появява изключително ясно квалифициран в програмата. 

От друга страна, ние искаме да избягваме фразеологичността и пълнежа от 
думи, които са пагубни за прецизността на един текст. Към тях спадат 
слаби глаголи като „става, намира се“ или неясното и често погрешно 
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използвано „привидно“. Един друг пример е неловката финална фраза 
„...времето ще покаже“, съществуваща в различни варианти. 

Редакциите на ДВ са призовани да идентифицират такива термини и 
заедно с главните редактори да намерят адекватни алтернативни 
решения. 

Добро разследване и боравене с източници 

Публиката трябва да може да разчита съобщенията и уведомленията на 
Дойче Веле. Това е нашият най-голям капитал.                                                                 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
„Произходът и съдържанието на определените за публикуване новини 
трябва да са проверени с необходимото старание.“                                                                  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
ДВ - закон, §5, Програмни принципи 

Информациите и дописките на Дойче Веле се базират на надеждност и на 
проверени първоизточници, като осведомителни агенции, кореспонденти 
на ДВ, както и действащи личности или съвременни свидетели, които 
могат квалифицирано да говорят по дадена тема. При оценката на 
източниците е подходящ здравословният скептицизъм. Ограничението 
само до един информационен източник трябва да се съобщи изрично на 
публиката.  

Разследванията, контраразследванията и принципът за два 
информационни източника са в основата на всеки репортаж на ДВ: нашите 
медийни оферти съществуват благодарение на разнообразието от 
позиции, мнения и възгледи. Не се задоволяваме с предоставени неясни 
изявления, не се заяждаме, ние търсим достоверни факти и ключови 
знания. При избора и оформянето на теми централен акцент трябва да е: 
новото, интересното, важното, един особен случай, образцовото.  

Ексклузивни съобщения на Дойче Веле 

В случай на ексклузивно съобщение съответната редакция на ДВ трябва 
колкото се може по-бързо да публикува новината на уебстраницата, 
респективно да се излъчи в програмата. Освен това би трябвало да бъдат 
уведомени другите редакции на ДВ, за които това съобщение може да е 
важно. В съвместна работа с фирмената комуникация може да се напише 
пресинформация. Информации за това могат да се изтеглят от интернет 
адреса: 
(http://intranet.dwelle.de/fileadmin/Abteilungen/Kommunikation/Datei_Ablag

http://intranet.dwelle.de/fileadmin/Abteilungen/Kommunikation/Datei_Ablage/pressemitteilungen_verfahren_rundbrief.pdf
http://intranet.dwelle.de/fileadmin/Abteilungen/Kommunikation/Datei_Ablage/pressemitteilungen_verfahren_rundbrief.pdf


18 

e/pressemitteilungen_verfahren_rundbrief.pdf)1. Други редакции може да се 
позоват на това в своите медийни продукти: „В разговор с ДВ се каза ...“  

Може да има ситуации, при които първоизточникът на новината трябва да 
бъде защитен. В случай на съмнение за истинността на съдържанието на 
една ексклузивна информация от кореспондент на ДВ, следва да се 
включи съответният главен редактор. 

Ексклузивни съобщения на други медии 

Когато в кореспонденциите ние се позоваваме изключително на 
ексклузивни съобщения извън ДВ, трябва да съобщим поименно за тях 
(например сп. „Шпигел”/ARD). Принципно преди използването на 
ексклузивни интервюта на други медийни институции трябва да се реши 
въпросът за правата. В радиопредаванията такива ексклузивни интервюта 
може да се използват в пълен обем само тогава, когато въпросът за 
правата е разрешен. Интервюта от ARD може да се публикуват след 
споменаване на източника. 

Работа със снимки/изображения 

Впечатляващи изображения с принадлежащ към тях звук, предлагат на 
публиката едно по-силно изживяване, отколкото текстовите новини или 
публикации. Те разширяват фактическото ниво на едно събитие с емоции, 
атмосферни впечатления и информации за съпътстващите обстоятелства. 
Зрителят има впечатлението, че може да си състави „собствена картина“, и 
то със значителен ефект. Телевизионни кадри на самолетни отломки може 
съществено да повлияят върху преценката на публиката като статистика по 
отношение на сигурността при летене със самолет и действителната 
вероятност за едно такова нещастие. 

При работа с изображения е важен предварителният избор: значителни 
сцени, жизнени и драматични кадри имат предимство. Един телевизионен 
филм или онлайн фотосерия въздействат съдържателно само тогава, 
когато една история се разглежда от различни перспективи. Въвеждащият 
кадър на един телевизионен филм или водещата снимка на една 
фотосерия може да бъде определяща дали публиката ще приеме 
предложеното. 

Текстове към телевизионни филми описват снимковата информация, 
обясняват я и я разширяват. Не предоставяйте буквално снимково 

                                                           
1
 Българската редакция на настоящия „Журналистически наръчник” не носи отговорност за посочени в 

текста неработещи линкове или такива с ограничен достъп. 
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описание - то води до повторение! Не давайте информация, която няма 
нищо общо със снимката (снимка-текст-ножица)! Преходът от текста на 
водещия към изказа на авторски текст трябва да е плавен и обоснован. 

При конфликти, катастрофи и злополуки обрисуваме реалистична картина 
без воайорство. Предимство има защитата на засегнатите: в Дойче Веле 
жертвите на човешко посегателство се анонимизират, за да се избегне 
повторно унижение чрез публичното излагане на показ. Лицата на 
жертвите от актове на насилие, изтезания и т.н. трябва да се направят 
неразпознаваеми чрез технически средства. 

Пример: Жертва на мъчения в затвора на Багдад Абу Гариб е 
фотографирана от американски войник. Голият мъж се пази от 
нападението на овчарско куче, лицето на арестанта е ясно разпознаваемо. 
Тази снимка е важен документ. Такива картини трябва да бъдат показвани, 
тъй като документират насилие - забранено от Хартата на ООН действие 
към пленници. Но жертвата трябва да се анонимизира чрез пиксели или 
линия пред очите на засегнатия. 

Необходимо е внимание при заснемане на хора, които против тяхната 
воля се визуализират. ДВ не показва разтърсващи снимки от актуален плен 
на заложници. Принципно ние не показваме картини от екзекуции. 

ДВ не помества снимки на разголени човешки части, които в определени 
целеви региони може да предизвикат възбуда. Сцени със сексуално 
съдържание следва да се оценяват със същата мярка. Това се отнася и до 
отделни откъси от игрални филми. При съмнения следва да се консултират 
отговорните програмни редактори.  

Информации от „заинтересовани страни“ 

Ние не се позоваваме на информации, които ни се предоставят от страна 
на лобистки и ПР служби. Доставени материали – като такива от 
телевизията на ООН, може да бъдат заимствани, но трябва да са съответно 
маркирани. ПР материали ние обработваме с критична дистанция. 
Журналистическата независимост на Дойче Веле не трябва да бъде 
засегната, не дори и с участие в изцяло или частично платени екскурзии и 
други покани от „заинтересовани страни“. 

Информации в икономическите кореспонденции 

В икономическите кореспонденции журналистите от Дойче Веле 
предоставят своите знания в услуга на аудиторията. Употребата и 
разпространението на вътрешна информация за частни цели и лично 
предимство е недопустимо. Икономическите редактори на ДВ не купуват и 
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не продават акции на предприятия, за които в близко бъдеще предстоят 
оповестявания в програмите. Принципно в програмата не се изказват 
инвестиционни препоръки. 

Когато става дума за насоки за пазарно развитие, ДВ известява на 
принципа за задължителна точност и при това разграничава прецизно 
факти от мнения (напр. оценка на търговците). При това се въздържа от 
всякаква форма на „предсказване“ (frontrunning), т.е. репортажи, които 
биха могли да предизвикат дадена тенденция (trend). 

Информации от интернет 

Интернет разпространява изчерпателни информации по многобройни 
теми, въпреки че към тях трябва да се подхожда с повишено внимание. 
Правителства, лобисти, групи по интереси, фирми и организации 
използват интернет, за да се самопредставят и да изложат интересите си. 
Също така и онлайн база данни като Уикипедия може да съдържат 
манипулирана информация. Ние проверяваме интернет страниците - както 
всички източници за сериозност, така и за актуалност и точност. 
Информационни предложения от интернет не трябва да се приравняват с 
тези от информационните агенции. Ексклузивни съобщения от интернет 
може да се използват само с данни за източника. 

Интерактивност – „съдържание, създадено от нашите потребители“ 

Чрез развитието на дигиталните медии се появиха интернет базирани 
приложения, през които потребителски ориентираната Световна интернет 
мрежа (World Wide Web) прерасна и реализира една Мрежа за съучастие 
или „социална мрежа“ (напр. Туитър, Фейсбук, блогове). В нея 
потребителите могат да коментират съдържания, да ги допълват и дори 
сами да създават такива (текстове, снимки, аудио, видео). Социалните 
медийни приложения отвориха нашите редакции за влизане в 
непосредствен диалог с целевите групи. Извън това социалното медийно 
приложение функционира като средство за свързване на потребителите. 

Възможностите за обратна връзка са изключително популярни сред 
публиката. Социалните мрежови инструменти в самата мрежа бележат 
междувременно висок темп на нарастване. Поради това ние използваме 
тези възможности и обвързваме „генерираните потребителски 
съдържания“, както и тези, които са „ориентирани за обучение“ или 
даващи възможности за игрови действия, включвайки ги в нашите оферти. 
При това залагаме на стойностната възможност за обмен и дискусии в 
едно отворено, приятелско и уважаващо се съучастие. „Потребителското 
генерирано съдържание“ трябва да бъде ясно маркирано като такова в 
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продуктите на Дойче Веле и да се провери преди публикуване. 
Стандартите на Дойче Веле и редакционните директиви трябва да се 
спазват. Ние вземаме мерки, за да не се проявяват в интернет 
публикациите, за които носим отговорност, от страна на трети лица 
расистки, порнографски, сексистки, ксенофобски, дискриминационни или 
обидни съдържания. Ако това все пак се случи, то такива съдържания 
трябва да се отстранят своевременно. Същото важи и за дописки и 
материали, призоваващи към насилие, или такива, целящи агитаторски 
или комерсиални цели. Ние отричаме всякакъв вид политически призиви.  

Когато съдържания от нашия архив са изтрити или непубликувани, то 
авторът се информира при възможност лично. Освен това този факт се 
отбелязва и за потребителите на Дойче Веле. Потребители, които отново 
нарушат правилата, трябва да се поставят в портала на Фейсбук под графа 
“игнорирам“, така че техните съобщения генерално да не се появяват в 
нашите профили. При особено сериозни нарушения или при престъпни 
изявления се информират потребителите на порталите. 

Ние не публикуваме лични данни от нашите архиви като адреси, имейл 
адреси или телефонни номера. Също не може да се публикуват в мрежата 
и съдържания с частни имейли или новини от страна на трети лица без 
тяхното съгласие. 

Изявите на ДВ на външни платформи като социални уебстраници следва 
да спазват залегналите в журналистическия наръчник стандарти и 
редакционни директиви. Всички изяви следва подробно да са обозначени 
и оформени еднакво (корпоративен дизайн). Същите могат да 
придружават само подбрани оферти на ДВ и никакви други медии, частни 
потребители и т.н. Служители на Дойче Веле, които използват частно 
такива платформи, следва строго да дистанцират своите изяви от 
официалните си служебни задачи.  

Освен това социалните медийни платформи предлагат нови възможности 
за журналистическата дейност. Чрез диалога с потребителите и оценката 
на броя на влизанията в даден текст можем бързо да оценим кои теми се 
възприемат особено добре от целевите групи. Включването на 
потребителите с коментари предлага една публицистична стойност, която 
продължава дискусията по темите на Дойче Веле. Потребителите може да 
станат инициатори за следващи тематични акценти и редакторите могат 
чрез периодичен обзор на социалните медийни платформи да открият 
теми, които са важни за целевата група. Обективната критика по Дойче 
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Веле е принципно желана в рамките на интерактивностите и може да се 
публикува на страниците за обратна връзка (Feedback). 

Естествено, съществува и възможност за интерактивност в традиционните 
медии като „Слушателска поща“ и в радиоемисиите „Обади се“, 
проучвания на зрителската аудитория, както и вмъкване в телевизионен 
кадър на зрителски имейли. Същото важи и за обратната връзка чрез 
есемеси (SМS). 

Колеги от Дойче Веле като събеседници и информатори 

Колеги от редакциите на Дойче Веле, които се появяват в емисиите ни като 
интервюирани партньори или когато са цитирани в публикациите, по 
принцип трябва да бъдат посочени като служители в Дойче Веле, както и 
тяхната конкретна редакция. 

ПОДБОР НА ТЕМИ И КРИТЕРИИ ЗА ИЗБОР 

Има определено признати критерии за избор на журналистически теми. 
Въпросът е: кога и защо едно събитие се превръща в тема за Дойче Веле? 
Последващият каталог представя основните критерии, по които се оценява 
важността на една тема. 

Драматични световни събития: Тук спадат неочакваните събития и 
катастрофи с огромен обхват. Пример: терористичните удари от 11 
септември 2011 г. в САЩ или вълната цунами от 26 декември 2004 г. в 
Индийския океан. 

Новости: Едно изненадващо събитие или изненадващо развитие, напр. т. 
нар. „Промяна“ (след падането на Берлинската стена за бившия 
социалистически лагер – б.пр.). Темата трябва да бъде важна и интересна 
за целевата аудитория. 

Следване на теми: Ежедневната актуалност се възприема от публиката по-
скоро като дългосрочно развитие и тенденция. Ние искаме преди всичко 
да продължим да държим под наблюдение интересни развои на събития, 
които са изчезнали от водещите заглавия, доколкото те са важни за нашата 
мисия. При определени случаи те може да се осветлят в анализ, 
обясняващ причините със съответните взаимовръзки. Към хронологичното 
задължение спада и откриването на нови аспекти за превръщането на 
една тема в интересна. 

Кого засяга новината: Въпросът дали нашата публика е засегната от една 
новина, е важен критерий при избора на тема. В тези случаи ние може да 
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предоставим информация от директна потребителска полза. При 
окупацията на летището в Бангкок през 2008 г. ДВ имаше важна 
обслужваща функция за многобройните туристи от много страни, засегнати 
от този акт. 

Стойност на преживяното: Медиите имат собствена оценка за 
преживяното. Те оповестяват факти и информират, но също и забавляват. 
Някои теми се предлагат, за да се удовлетвори потребността на публиката 
от социални емоции, за поглед в чуждия свят и за радост от атрактивни 
снимки. Към тази категория спадат например популярни научни теми, 
мода, природни явления или атрактивни обществени акции като 
световната среща на „червенокосите“ хора в Холандия. 

„Големите и могъщите“: Достойни за новинарско внимание са мерките и 
решенията на големи нации или влиятелни организации (напр. САЩ, 
Русия, Китай, Европейския съюз, НАТО, Обединените нации) по правило 
заради своята световна значимост и въздействия. Разбира се, тук се 
изисква верен поглед. Точно за Дойче Веле е съществено новинарските 
кореспонденции да не се фокусират само върху световните или 
регионалните водещи сили, но да се вземат предвид и интересите на 
малките държави.  

Новини за знаменитости: Работата със знаменитости по правило е 
интересна за нашата публика. Кончината на попзвездата Майкъл Джексън 
беше например световна водеща новина. Много хора се идентифицират 
силно със световноизвестни личности от сферата на музиката, филмите, 
културата и спорта. Известни личности може да се използват за 
персонализация на комплексни новини и чрез лек разбираем обяснителен 
модел те да станат разбираеми. Артистът Ричард Гиър се интересува силно 
от будизма. Чрез неговата личност може да се възбуди интересът към 
темата будизъм. 

Близост: Събития от целевата зона на една редакция, както и нейната 
значимост обикновено са по-интересни за аудиторията на Дойче Веле, 
отколкото събития, които се случват много по-далече. Например Редакция 
Азия ще се заинтересува само в изключителен случай от тема за Латинска 
Америка. 

Внимание: Една персонална „близост“ на отделния редактор спрямо 
мястото на събитието (напр. месторождение на служител) може да доведе 
до грешна преценка на значението на една тема за нашите целеви групи. 
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Услуги: Тук става въпрос за информации, които имат непосредствена 
облага за публиката: теми като следване в Германия, пътуване и туризъм, 
важни събития в Германия или прогнозата за времето. Също така и 
новината, че една авиокомпания организира директна връзка между 
Германия и целевия район на дадена редакция има новинарска стойност. 

Юбилеи/Годишнини: Много събития като например отбелязването на 
годишнини (пет години след атентата в лондонското метро; Ден на 
жертвите от националсоциализма; падането на Стената) са медийни 
събития, които се планират и привличат върху себе си интереса на 
аудиторията. От значение е изясняването на въпроса за важността за 
съответната публика на база по-горе посочения каталог. 

Уникалната отличителна точка - специфични критерии на ДВ: Ние 

поставяме в центъра на тежестта акценти с новини, репортажи и контекст 

на причини от Германия и Европа. Отдаваме голямо значение на  мнения и 

перспективи по значими теми. За избора на теми от Германия можем да 

предоставим само водеща линия в едно общо ръководство: 

- Катастрофи в Германия; 

-Задгранични пътувания на важни политици и длъжностни лица, преди 
всичко в целевите зони; 

- Международна помощ от Германия; 

- Мисии на Бундесвера; 

- Двустранни теми за страни от целевите зони; 

- Съществено икономическо развитие в международната икономика и в 
немски фирми; 

- Решения на Федералното правителство и Бундестага по важни теми, 
преди всичко в международно отношение; 

- Избор или назначение на важни личности на национални или 
международни постове; 

- Важни съдебни присъди; 

- Съществени процеси в партиите и важни обществени организации; 

- Интеграция и работа с малцинствата; 

- Важни спортни събития, преди всичко с участие на немски спортисти; 
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- Обществени дебати; 

- Научни, медицински, икономически и културни постижения с 
международно значение, които имат връзка с Германия; 

- Важни културни събития; 

- Информации, засягащи пътуващите от и за Германия; 

- Интересни дописки за ежедневието в Германия . 

 

Избор на европейски теми: 

- Катастрофи; 

- Решения на важни европейски комисии по важни теми; 

- Избори за Европейския парламент; 

- Чуждестранни пътувания на важни европейски представители или 
делегации, преди всичко в целевите зони; 

- Активности на Европейския съюз извън Европа и в целевите зони 
(двустранни срещи на върха на Европейския съюз и т.н.); 

- Гости от целевите зони в Европа/Брюксел; 

- Международна помощ от Европа; 

- Мисии на армейски части на ЕС, НАТО, развитие на европейската 
политика за сигурност и т.н.; 

- Съществено развитие в европейската икономика; 

- Ролята на Германия в Европа; 

- Памет за важни личности от европейско ниво; 

- Важни европейски съдебни присъди; 

- Значимо развитие по въпроси за човешките права в Европа; 

- Дописки на теми: Как функционира Европа?; 

- Важни обществени тенденции и дискусии в Европа; 

- Интеграция, респективно работа с малцинства; 



26 

- Значими научни, медицински, икономически и културни постижения, 
намиращи се във връзка с Европа; 

- Важни спортни събития (напр. Световно първенство по футбол); 

- Важни културни събития (напр. Културна столица на Европа); 

- Информации, засягащи пътуващите от и за Европа; 

- Интересни дописки за европейското ежедневие.   

С критериите за избор на теми ние развиваме дневния ред на ДВ. Ние се 
ориентираме не само от календарния преглед или от пресконференции, а 
поставяме преди всичко теми, които определяме като важни. 
Открояващите се теми се явяват като „фокусни“, те са заложени в 
„програмния ред“ за деня или в седмичното планиране на Централната 
програмна редакция. В телевизията такива теми имат водещо място в 
програмния план във формата на „Тема на деня“ или в специални проекти 
директно в програмната плоскост. 

РЕДАКЦИОННА РЕАЛИЗАЦИЯ  

Задача/Възлагане 

Възлагането на теми на автори се осъществява от редакционното 
ръководство или от действащи от тяхно име колеги. Заданията трябва да 
са ясно очертани. Има ли спорни въпроси, то те трябва да се изяснят още 
преди началото на изготвянето. Обсъжданията следва да се документират 
на „плановото табло“ на Отворената медия (Open Media). При поставянето 
на задачите се приема, че авторите владеят журналистическите стандарти 
на ДВ. Посредством недвусмислено обсъждане се изяснява какво очаква 
редакцията и какво се изисква при предаването на готовата тема. С това се 
гарантира, че дописките ще бъдат предоставени, ще отговарят на 
изискванията на програмата, респективно на медийните ни предложения.  

При възлагането следва да се обмислят следните критерии: темата се 
описва прецизно и изчерпателно. Изработва се значимостта за целевата 
зона и се определя перспективата за ДВ. Уточнява се журналистическата 
форма на представяне и материалът се разграничава от другите 
предложения. Освен това се определят допълнителни ефекти като 
задаване на водещ цитат или снимков материал. В заключение 
възлагащият редактор и авторът се споразумяват за срока на предаване, 
големината на дописката, а при авторите на свободна практика се 
уточнява въпросът за хонорара. 
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Подпис 

Като автори и редактори в ДВ ние стоим с нашите имена зад 
професионалното качество и журналистическата точност. Всички медийни 
предложения на Дойче Веле – както за вътрешна, така и при възможна 
външна изява трябва да са поименно подписани. 

Освен че подписът в отворената медия се поставя на продуктите за 
вътрешната документация, то подписът върху медийните продукти в 
интернет предложенията на Дойче Веле документира колективната ни 
работа за външната сфера и така е медиален щемпел. 

Използване на псевдоними 

Използването на псевдоними в областта на програмната дирекция е 
принципно недопустимо. Изключения са позволени при особени случаи 
след обсъждане с главния редактор, например когато разкриването на 
идентичността на автора или негови роднини би заплашило сигурността 
им. В такива случаи се допуска само по един псевдоним на автор. Той 
следва да бъде депозиран пред редакционното ръководство, 
ръководството на отдел, главния редактор и програмния редактор. 

Окончателна редакция 

Отговорните редактори се назначават от редакционното ръководство, като 
съответно са преминали успешно през съответно специално образование 
за повишаване на професионалната квалификация. Тяхната задача: по 
задание на редакционното ръководство те приемат всички 
журналистически продукти, преди да бъдат качени в предаванията или 
свободно включени в интернет. Така отговорният редактор поема 
отговорността за качеството на отделните журналистически материали. 
Своята работа отговорният редактор подчинява на критериите на ДВ за 
приемане на журналистическите предложения и проверка за 
правдоподобността на материалите. Той съгласува  с автора направените 
уточнения. 

По отношение на темата следва да се отговори на важни въпроси: Дали 
статията/онлайн статията е в хармония с директивите на ДВ? Дали статията 
третира темата така, както е била съгласувана при възлагането? Спазени 
ли са уговорките за формата на представяне? Отделено ли е стриктно 
мнение от информация? Използвал ли е авторът сериозни източници? 
Тийзърът (Teaser – от англ., което дразни, предизвиква любопитството, 
рекламен подход с който се провокира потребителят – б.пр.) на водещия 
направен ли е така, че форматът на продукта да изпъква? Задоволяват ли 
мултимедийните допълнения стандарта на ДВ? 
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В тази връзка следва изясняване, дали структурата на статията е 
разбираема и правдоподобна? Съдържа ли „червена линия“? Спазил ли е 
авторът езиковия стандарт на редакцията? Разпознаваеми ли са немските, 
съответно европейските позиции или мнения? И накрая следва проверка 
дали авторът е спазил уговорения срок за предаване и уточнен размер на 
продукта. Редакционното ръководство носи цялата журналистическа 
отговорност за всички продукти на редакцията. 

Обратна връзка 

Съвещанията за обратна връзка се доказаха като инструмент за оценка на 
предавания и онлайн съдържания. Обратната връзка е част от 
ежедневните обсъждания във всички редакции. Извън това в един 
редовно определен времеви интервал следва да се проверяват 
целенасочено отделни компоненти от предавания или уебстраници. Тук 
следва да се включи със знанията и уменията си цялата редакция/отдел. 

Съвещанието за обратна връзка следва предварително уточнена структура. 
Воденето на разговора може, но не е задължително, да се води от 
редакционното ръководство. Председателстващият спазва изискването 
изказът да е безпристрастен и делови. Статията е в центъра на 
полезрението, а не авторът или екипът. 

Съвещанието за обратна връзка се занимава с различни гледни точки като 
спазването на журналистическия стандарт (напр. отделянето на фактите и 
оценка за спазване на езиковия стандарт, принципа за два независими 
източника, снимков/образен изказ, както и важността на темата и 
актуалността на предложеното). 

Гледната точка по отношение на онлайн продукта е мястото върху 
уебстраницата, качеството на тийзъра, надписите върху изображенията, 
изборът на снимки/видео и оформление на страниците. 

Следват допълнителни съображения във връзка с избора на място в 
предаването и формата на представяне, както и качеството на 
модерация/водене на предаването, важността и техническото качество на 
оригиналните цитати. 

Външни програмни и странични наблюдатели се включват през 
определени периоди за получаване на допълнителни мнения за 
медийните предложения на редакциите. 

В конференциите авторът, респективно отговорният редактор, вземат 
думата след края на тура за обратна връзка. Водещият на съвещанието 
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закрива конференцията със заключение и представя какви изводи трябва 
да си направи редакцията за в бъдеще. Така стъпка по стъпка офертата се 
оптимизира. 

ЕЖЕДНЕВНАТА РАБОТА 

Актуалното предложение 

Медийните продукти на ДВ започват с важните за аудиторията топтеми от 
събитията на деня. Тези теми се обясняват и подреждат на уебстраниците 
и в актуалните емисии. Продуктите на ДВ обхващат различни 
журналистически изразни форми – новини, репортажи, интервюта, 
дописки/онлайн статии, контекст, ключови думи и обяснителни записки. 
Вземат се предвид и обичайните за целевата пазарна ниша изисквания за 
формата и големината на дописките.  

Горещи новини 

„Гореща новина“ е световно събитие с изпъкваща новинарска стойност, 
важна за всички редакции на Дойче Веле. В такава ситуация отговорните 
редактори от сферата на телевизията, радиото, онлайн новините трябва да 
прекъснат своята програма/онлайн продукт, съответно да преустроят 
мащабно и допълнят с нов актуален център на тежестта. В телевизията на 
ДВ се въздейства с “ролково провлачане“ (Walzen-Crawl). Радиопрограмата 
реагира по възможно най-бързия начин чрез съобщаване на „горещата 
новина“ във формата на новина.  

Когато има събитие, отговарящо на критериите за „гореща новина“, се 
информират новинарските редактори (Централни новини Бон – ZN/Bonn) 
или Централната програмна редакция (ZPR), съответната Главна редакция 
на Телевизионните новини Берлин. Когато „горещата новина” е 
съществена за всички редакции, съответният главен редактор заедно с 
отговорния редактор активират „плана за тревога“. 

Когато редакциите или техническите отдели в момента на „горещата 
новина“ не са свръх ангажирани, главният редактор може да разпореди 
извънреден труд. Паралелно към това главният редактор решава дали да 
включи пуш-тийзъра за уебсайта. 

Пуш-тийзърът е модул в Системата за управление на съдържанието т.е. 
публикуване и редактиране (CMS) и е отговорен за това на всички челни 
страници на редакциите на ДВ (с изключение на немски и английски 
поради непрекъснатата им заетост) да се позиционира най-отгоре и винаги 
новината да е в активен режим, когато една редакция не е ангажирана. 
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Осигуряването на съдържанията за пуш-тийзъра се осъществява централно 
от английската редакция. Задейства се автоматично включване на модула 
и по този начин англоезичната „гореща новина” се появява на всички 
първи страници. 

В случай на активиране на пуш-тийзъра в рамките на нормалното работно 
време редакцията печели време, така че възможно най-бързо да доведе 
„горещата новина” във формат на онлайн съобщение на езика на целевата 
зона. Веднага след като редакцията е съставила съдържанието на своя 
собствен език, пуш-тийзърът се изключва. Кореспонденцията се 
актуализира и разширява непрекъснато. 

Главната редакция проверява постоянно „горещата новина” - респективно 
статуса за аларма. Главната редакция може да свали или удължи този 
статус. И в случаите, когато „горещата новина” от целева зона на Дойче 
Веле е малко интересна за останалите редакции, то предложението се 
разширява съществено на съответния език.  

Новина 

Новините на ДВ трябва да съдържат световните водещи новини на деня. 
Освен това те съдържат и най-важните теми от Германия и Европа, както и 
тези от съответната целева зона. 

„Новината е една справедлива и разбираема информация за факти, които 
са нови за читатели, слушатели (зрители) (...), и второ, едно от двете: 
важни (...) или интересни, дори тогава, когато събитието не ме засяга, 
например снежна виелица във Флорида.” 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Цитат от Волф Шнайдер/Паул-Йозеф Рауе – „Новият наръчник на 
журналистиката” 

При новината на преден план изпъква същественото за нея, новинарската 
стойност. Едно съобщение се изгражда строго по принципа на низходяща 
важност. Ядрото на изявлението е поставено в първото изречение. 
Новината трябва да отговаря на важните въпроси (така напр. вип 
въпросите - Кой? Какво? Кога? Къде? Как? Защо?) Езикът е ориентиран към 
фактите и е делови. По възможност трябва да се използват прости, 
разбираеми и кратки изречения. 

Новинарски съобщения не може да се коментират. Цитатите трябва да са 
ясно обозначени. Във всеки случай трябва да има ясно разпознаваема 
дистанция. Редакции, чиито целеви зони се простират в повече часови 
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пояси, трябва да проверят дали времевите показания като „днес” или 
„този уикенд” се разбират правилно.  

При говоримите новини е важно понятията да се повтарят. Синонимите 
често са трудно разбираеми от зрителя и слушателя, и понякога предават 
погрешна представа. Чуждиците също са проблемни. В случай че не 
съществува друго понятие за чуждата дума, тя трябва да се обясни. 
Съкращенията трябва поне веднъж да бъдат разкрити в цялост. Ние не 
може да изхождаме от това, че публиката знае какво се крие примерно 
зад абревиатурата УНИЦЕФ. 

Ние използваме само толкова цифри, колкото са необходими за 
разбиране; често може да закръгляме нагоре или надолу. Има обаче 
случаи, при които цифрите след десетичната запетая са крайно 
необходими – преди всичко когато се отнася до изборни резултати, 
инфлационни стойности и решения за ценови тарифи. Процентните 
стойности въздействат абстрактно за слушателя или зрителя. Вместо „50 
процента” ние по-скоро казваме половината, „200 процента” са „два пъти” 
или „двойно”. Ние правим сравнения, за да онагледим размери и 
стойности или данни за отдалеченост. Когато говорим примерно за това, 
че един терен е с „размер на две футболни игрища”, то слушателите и 
зрителите могат да си го представят по-добре, отколкото, ако остойностим 
размера в квадратни метри. 

Цитираме недвусмислено: противоположно на вестниците, в радиото и 
телевизията не познават знака кавички. Тук можем само със съответна 
формулировка, напр. чрез индиректна реч, да откроим ясно какво е казал 
някой. 

Радио- и телевизионни репортажи, онлайн статии 

Поведението на автора е ориентирано изцяло към действителността, 
делово и критично. При една новина на преден план стои актуалното 
събитие. Различен от новината е репортажът, структуриран строго на 
принципа за затихваща значимост. Във всички случаи той трябва да дава 
отговор на съществени въпроси.  

Авторът осведомява, без да коментира или да спекулира. Той не трябва 
също така да дава оценки за избора на думи. Един репортаж трябва да е 
балансиран. Полуистини или очевидно грешни твърдения на участниците в 
събитието трябва да се изложат от автора в правилна светлина. Един 
репортаж/онлайн статия следва да се пише на ясен и разбираем език. 
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Онлайн статии 

При електронни дописки за предпочитане са основно кратки изречения. 
Онлайн статиите се структурират и отделят чрез абзаци и вътрешни 
заглавия, с които да се различава журналистическият текст от читателския. 
Съкращенията трябва да се обясняват, да се изяснява контекстът и да се 
подреждат имената. Максималната дължина на един онлайн текст в ДВ е 
до 3500 знака. По-дълги текстове трябва да се разделят в няколко статии. 
Обширни теми може да се подготвят в модул от няколко статии (по-
специално чрез използването на дописки от архива). Цитати от 
интервюирани партньори, респективно водещи цитати, се интегрират в 
непрекъснат текст и са графично неразделими. По-дълги цитати се 
преформулират в индиректна реч. Кратката презентация – тийзър анонсът 
на една онлайн статия (заглавия, снимки с допълнителни надписи) трябва 
да оформят  съдържателно единство. 
- Заглавията обобщават коректно съдържанието и същевременно са 
разбираеми и интересни. Те са стимул за прочитане на онлайн статията. 
Заглавията не трябва да са по-дълги от два реда, по правило това са не 
повече от 60 знака.       

- Тийзърът е самостостоятелен основен текстови модул. От една страна, 
той набелязва коя тема се обработва (водеща функция). От друга страна, 
тийзърът по особен начин трябва да предизвика любопитство и интерес 
към статията; той определя дали статията ще бъде кликната, или не 
(функция прекъсване). Поради това тийзърът не е само първият абзац на 
дългия текст. За тийзъра се предвиждат максимално 220 знака. 

- Снимките трябва винаги да бъдат съдържателно и правдиво използвани, 
и сюжетът трябва да пасва по съдържание към редакционния контекст, 
респективно на онлайн статията. 

- Текстът под снимката играе ролята на първо впечатление от нея. Той 
трябва да има съдържателно отношение към статията и да стимулира 
интереса статията да бъде прочетена. Пояснителният текст към снимките 
не трябва да бъде по-дълъг от две изречения, по правило това не са 
повече от 60 знака. При специални снимки е необходимо те да вървят с 
текст върху банер. 

Онлайн статиите е необходимо да се допълват с вътрешни и външни 
линкове, както и с подходящи видео- и аудиосъдържания. За това са 
особено удобни линкове към други статии от онлайн офертите или 
линкове на разследващи източници, уебсайтове, които предлагат 
съдържателна добавена стойност или PDF документи като допълнително 
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четиво. В линковия текст трябва да се посочва къде води линкът. 
Описанието обяснява на публиката какво ще й бъде предложено на 
страницата. Легендата на аудио- и видеофайловете трябва да анимира 
статията. По този начин ние представяме изцяло силата на мултимедийния 
свят.  

Радио- и телевизионни репортажи 

Репортажите в радиото и телевизията предлагат много повече детайли и 
контекст към актуалните теми от чистите новини. Те изобразяват 
настроения. В противовес на новината авторът се появява в кадър. 
Неговият изказ е ясен, разбираем и прецизен. Репортажът е ориентиран по 
речта и коментара без много специални термини. Структурата на 
репортажа е праволинейна, отделните части са логически свързани. 
Включването предизвиква интерес, изходът обобщава темата или дава 
перспектива. Оригинални цитати придават на репортажа автентичност и 
достоверност. Репортажи без оригинални цитати са изключение и те 
трябва да се включват накратко. Заедно с оригиналните цитати един 
репортаж съдържа фонови звуци и „атмосфера” (напр. демонстрация пред 
парламента). 
Оригиналните цитати дават на репортажа: 

- важни изявления (напр. признаване на изборните резултати); 

- лични мнения, интерпретации или обосновки (Защо изборите са 
загубени?); 

- различни аргументи към темата; 

- чувства, настроения (Как се приема персонално резултатът от 
загубилия?). 

Обикновено работим с оригинални цитати при интервютата, както и при 
всяка форма на обществено становище (пресконференция, реч, 
парламентарна дискусия). Точните цитати трябва да съдържат ясно 
становище. Не се прибягва до оригинални цитати само поради желание за 
такива! Точни цитати в реч, различна от тази на излъчването, не трябва да 
се включват за много кратко, а напротив – фиксират се с повече думи 
преди и след тях.   

Превод и адаптиране на статии 

При адаптация се позволява статии и ръкописи да се актуализират и 
обогатят с допълнителни факти. При това авторството трябва да се запази 
разпознаваемо. Преводът и обработката на коментари изискват висока 
степен на чувствителност. Те трябва да са верни с оригинала, да се 
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съблюдава стилистичната тънкост. Коментарите не трябва излишно и 
прекомерно да се съкращават и да се обработва смисълът им. Възможните 
промени следва да се обсъдят с автора. Немскопишещи автори, чиито 
статии са предназначени и за чуждестранна аудитория, трябва да се 
съобразяват с избора на думи, като мислят и за това, че техните текстове 
ще се адаптират. 

Боравене с гласа народен 

Гласът народен възпроизвежда, както изразът подсказва, гласовете на 
народа. Той присъства в разбирането на общественото мнение. Кратки 
становища на „засегнати” или „случайни хора” се монтират с удоволствие 
от репортерите в телевизионните и радиорепортажи, за да се подчертае и 
изпъкне автентичността им. Важното е, че такива „мнения” никога не 
могат да бъдат разглеждани като представителни. Те не трябва да се 
определят и като проучване. Освен това трябва да се внимава и за това 
гласът народен да е уравновесен. Трябва да се съобрази по важност  
изборът от спектъра на мнения в обществото, както и да се внимава при 
баланса между жени и мъже. Авторът не трябва да влага гласа народен 
като средство, чрез което да обявява своето собствено мнение. В чисто 
текстова форма гласът народен в онлайн изявите е проблемен и следва да 
се избягва. 

Интервю 

Водещият въпрос при избор на интервюиран партньор е: Защо тя/той се 
интервюира сега по тази тема? Какво полза ще има аудиторията от това? 
Каква е целта на интервюто? На преден план интервюиращият трябва да 
изясни какъв съдържателен принос по темата има интервюираният. Освен 
това следва да се изясни, как ние по възможния интересен начин ще 
„продадем” интервюирания партньор на нашата задгранична публика и 
как той сам би искал да бъде представен. 

„Интервюто е целенасочена размяна на въпроси и отговори за 
осигуряване на информации. То служи за получаване във възможно 
най-кратко време на изчерпателна и ясна информация от 
личността, която се интервюира. От една страна, интервюто е една 
независима журналистическа форма на представяне. От друга 
страна, получените информации може да се влеят и в новините, 
репортажите или коментарите. За всички интервюта важи: 
интервюираният е главното лице. Неговите изявления са важна 
съставка на интервюто. Интервюиращият действа естествено в 
полза на слушателите (зрителите). Неговите въпроси са кратки, 
прецизни и насочени единствено към целта на интервюто. 
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Интервюиращият остава безпартиен и по възможност потиска 
зараждащи се емоции. Неговото мнение не трябва да проличава.”  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Източник: ДВ Академия, Наръчник за радиожурналисти, стр. 41 

 

Интервюта, правени за оформяне на информационен бюлетин онлайн, 
оригинално цитирани предавания или репортажи, следва да доставят 
кратки и сбити изявления. В тази връзка разследващи интервюта целят 
събиране на фактология. 

Интервюта, които се водят за телевизията или радиото, трябва да 
въздействат живо и автентично. Поради това в предварителния разговор 
интервюиращият по възможност не задава в точен текст въпросите на 
интервюирания. По този начин ние, от една страна, избягваме фор-
мулирането на изискани отговори от интервюирания партньор и, от друга 
страна, ние самите не се ограничаваме в интервюто само с уточнените 
въпроси . 

Преди да започне интервюто, трябва да сме наясно коя е червената нишка 
и каква цел искаме да постигнем. Трябва да помислим за това, как да 
постигнем вълнуващ и интересен разговор. Трябва да си изясним какви 
конфликти може да се породят. Нашето поведение като интервюиращ е 
фактологично ориентирано, делово и критично. При избягващи или съвсем 
уклончиви отговори учтиво прекъсваме, но го правим определено, за да 
подтикнем интервюирания към ясно изявление и към критично и упорито 
доразпитване. Нашата задача не е да наложим на интервюирания 
собственото си мнение. По време на интервюто ние сме адвокати на 
обществеността. Това значи, че ние искаме да поставим и изложим 
обикновени и актуални въпроси и като цяло да конфронтираме 
интервюирания с противоположната позиция.  

ВНИМАНИЕ! Еднозначни въпроси провокират интервюирания към да/не 
отговори. Отворените, прями въпроси провокират към квалифицирани 
отговори в цели изречения, удължават по правило и отговора.  

При презентацията на интервюта на интернет страниците на ДВ следва да 
се съблюдава следното: 

- Въпросите се изписват в курсив и с пауза се отделят от отговора.   
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- Дати и факти по отношение на интервюирания се поставят по възможност 
в курсивен абзац в края на текста. 

- При възможност следва да се използва снимка на интервюирания. Това 
трябва да се съобрази още при възлагането на задачата. 

- Само преди първия въпрос стои „Дойче Веле”. Преди първия отговор  
стои името на интервюирания (не в болд). 

Интервюта, които се водят от журналисти на Дойче Веле, трябва да се 
записват или електронно, или писмено (с бележки), за да може при 
запитване източникът да бъде проверен. Снимков и звуков запис с 
историческо значение следва да се архивира. При ДВ - Свят (DW-World) по 
желание на интервюирания се предоставя текстът на разговора за 
сведение преди публикуване. Тази практика се прилага от нас с мотив за 
честност и безпристрастност така, както ние третираме партньорите в 
разговора - с уважение. 

Водене на предавания/модериране 

Анонсът въвежда зрителите или слушателите в темата и отговаря на 
въпроса: Защо днес това предаване е важно? Анонсът съдържа в някои 
случаи важна допълнителна информация, която не е в материала. Анонсът 
дава справка за контекста и важността на темата. Той не трябва да се 
претоварва с факти. Чрез еднозначни изрази водещият въвежда в 
програмата, без да коментира. Информациите следва да се представят в 
логическа последователност. Целта е да се предизвика интересът на 
слушатели или зрители чрез една интересна перспектива.  

Анонсът трябва да е съобразен с основното настроение в последващия 
материал: един чисто новинарски анонс не пасва например към 
емоционален репортаж. Форматът определя модерацията. В 
информационните програми е необходимо друго водене за разлика от 
развлекателните програми. Персоналната достоверност на водещия може 
да заплени слушателите/зрителите за продължително време. От значение 
е и оригиналността на личността. 

Анонсът и репортажното начало образуват едно цяло, поради това следва 
да се избягват дублирания. Водещият използва обикновен, разбираем 
език. Превежда технически термини, като текстът е разнообразен. Името 
на автора в радиопредаванията трябва да се анонсира. В телевизията това 
е възможно при необходими изключения. Репортажи може да се 
анонсират само накратко. Това има смисъл например тогава, когато 
репортажът е много дълъг или завършва с оригинален цитат/реч.  
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Бекграунд 

Бекграундът дава по възможност изчерпателна информация към една 
ясно очертана тема. Поведението на автора е фактологически 
ориентирано, делово и критично. Той представя темата и я подрежда в 
нейния контекст. Бекграундът се състои от факти, изявления на участници 
и експерти. Бекграундът дава в цялостна балансираност преглед на 
различните мнения, без да дава оценки. В бекграунда авторът може да 
анализира, но не и да коментира. 

Репортаж 

За репортаж определяме онази журналистическа форма, която разказва 
една ограничена в пространството и времето история. Репортерът 
осведомява от перспективата на очевидец. В телевизионен репортаж 
репортерът може да се появи пред камерата като актьор. 

Репортажът описва собствен възглед на едно действие. Репортерът може 
да допълва фактите със собствени впечатления, които той е събрал по 
време на присъствието си на мястото на събитието. В идеалния случай 
авторът разказва, без да оценява или коментира. Едновременно с това 
репортажът се отличава с емоционалност и спонтанност. Репортерът 
предава на публиката усещането за участие в едно разследване или 
събитие. Той дава възможното лично представяне на житейския свят, 
който иначе би останал чужд на публиката. Репортажите са особено 
нагледни, когато в центъра на действието стои една персона. Авторът е 
субективен, но не взема страна. 

„Репортажът описва събития, преживявания и наблюдения. Той е 
една цветна и емоционална форма на представяне, предаващ 
фактите, настроенията и бекграунда. За разлика от дописката, той не 
само информира, но води до съпричастност - привлича не само 
разума, но и тялото на слушателя (зрителя).” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------
Източник: Валтер фон Ла Роше/Аксел Буххолц: Радиожурналистика 

Ключова дума 

„Ключовата дума” е кратко, фактологично ориентирано обяснение на 
актуален термин, примерно от политиката, икономиката или обществения 
живот, като например „Договор за реформи на Европейския съюз”, 
„Федерално събрание”, „свински грип”, социалния закон „Харц IV” или 
„Доминантна култура”. На прагматичен и обикновен език тук следва 
базисно познание за по-добро посредничество и разбиране на актуални 
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събития и процеси. Дописка с ключова дума има преимущество като 
допълваща част и е значително по-кратка форма от нормалния репортаж. 

Мнения 

Съществуват множество формати за мнения, напр. за/против - елемент, 
коментари и обяснителни преписки. Такива материали по принцип може 
да се пишат от всички редакционни сътрудници на ДВ. Възможни са  също 
и коментари на гостуващи автори. Основна предпоставка за мнениен 
принос е авторът да има съответно специализирано познание и ясно 
мнение по темата. Във всеки случай за публиката е необходимо ясно да се 
различава кой е авторът на мнението, каква професия и какъв мирогледен 
мотив има той.  

За - против елемент 

За и против елементът е съществена част от онлайн кореспонденцията и 
дава възможност на редакцията да представи паралелно едно до друго 
противоположни мнения и позиции. Така ние можем да представим 
спектър от противоположни мнения по една спорна тема. Двама 
протагонисти от една редакция или гостуващи автори встъпват един срещу 
друг. На публиката е предоставено правото да изгради собствено мнение. 
Използването на „за и против” флаш приложение в този смисъл е от 
особено значение. 

Коментар 

Съществото на коментара се състои в персоналната позиция и оценка. 
Освен това трябва да е разбираемо как и защо някой е достигнал до 
своето мнение. Авторът представя събития и информации от 
индивидуална гледна точка и чрез тях развива собствената си позиция. 
Обогатяващо е да се посочват и противопоставящи се аргументи. 
Коментарът трябва да е поименно обозначен. 
„В обществените радиоизлъчвания трябва да се отчитат всички 
съществени политически посоки. Поради това трябва да се внимава в 
предаването да се дава дума на коментатори с различни възгледи. Когато 
днес в радиопрограмата един коментар е „за” в предаването, то утре или 
вдругиден трябва да се излъчи коментар, застъпващ противоположното 
мнение. В едно предаване може да се застъпят непосредствено един до 
друг два противоположни коментара. Така се създава плурализъм в 
програмата и слушателят може да получи аргументи и предположения 
чрез различно представените мнения.“                        

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Източник: ДВ - Академия, Наръчник за радиожурналисти, стр.79 
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Мнението на коментаторите не трябва де се изчерпва с общоприетата 
позиция („Ще се докаже, дали това намерение ще се сбъдне”), или неясен 
апел („Сега е длъжна международната общност”). В коментара авторът 
използва своя стил, който да е близък до публиката и да не допуска 
създаване на впечатление, че един експерт се обръща към експертна 
публика. Формулировките на коментатора се ориентират по изказаната 
реч. Мнението, което застъпва авторът, трябва да бъде в унисон със закона 
на ДВ. 

Кратък коментар (бележка) 

Краткият коментар е късо позиционирано мнение по актуални въпроси. 
Той се различава от коментара със своята полемика, сатиричност или 
фейлетонен характер. Чести стилови похвати са иронията, параболата и 
преувеличението. Типични и стилооформящи в немскоговорящите 
региони са ежедневните „проблясъци” във вестник „Зюддойче цайтунг”. 
Границата на краткия коментар се обосновава от неговата специфика: 
иронията, полемиката, сатирата или хиперболата на практика са 
литературни форми, изискващи високо езиково изкуство. Поради това те 
са почти непреводими и много трудно се адаптират по логика и образ на 
други езици. Затова трябва да се подхожда с повишено внимание при 
кратки коментари, предлагани за директно използване на чужд език. 
Понякога един кратък коментар може да е подходящ само на даден език. 
В чуждестранните програми един кратък коментар следва да се обявява 
като такъв. 

Блог 

Блоговете функционират като колони или дневници на уебсайта. Типично 
за един блог е субективната стилистика. Често блогът разказва от аз-
перспектива за лични преживявания или взема позиция по определена 
тема. По възможност се интегрират снимки, аудио, видео и линкове. Един 
блог е подходящ като форма на журналистическо представяне тогава, 
когато репортерът има специален опит или предприема необичайно 
пътуване. Освен това има коментарни блогове по важни теми. Ние 
разглеждаме блога като допълнение към нашия основен журналистически 
продукт. Валидни са журналистическите стандарти на Дойче Веле. 
Когато потребителите искат да отговорят през блог, може да го направят 
или чрез функцията коментар, или чрез въпрос за обратна връзка. 
Потребителят може както да коментира съдържанието, така и да изложи 
просто своето мнение по темата. Докато обратните мнения като отговор 
достигат до нас като имейли през бутона за обратна връзка (Feedback-
Button), то потребителските коментари се появяват директно под статията 
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на уебсайта. Ние трябва да проверим редакционната годност на 
коментарите преди публикация и влизаме в диалог с нашите потребители. 

Токшоу 

По време на токшоу програма се изразяват мнения по важни и актуални за 
обществото теми. Важното тук е поканените от редакцията гости да 
изразят различни възгледи по една тема или различни житейски точки. 
Решаващо за успеха на едно токшоу е гостите да могат да изразят своето 
виждане на живо и сбито в рамките на дискусията. За това е полезен един 
„кастинг”. От централно значение е ролята на водещия (модератора): той 
трябва да въведе гостите в действието и да следи за това те да имат 
възможността да развият своите аргументи. Разговорът трябва да бъде 
жив и може да бъде дискусионен. Въпреки че модераторът трябва да се 
грижи отговорно за това разговорът да не ескалира в чисто полемичен 
спор, той не взема страна. Токшоу програмите в телевизията и радиото са 
отлично средство за интеркултурен диалог и се предлага за ко-продукции 
с чуждестранни партньори. 

Специален репортаж (Feature) 

Специалният репортаж е журналистическа форма за изчерпателен отговор 
по обществени, научни и културни теми. За разлика от репортажа, при 
който в центъра на полезрението е конкретно събитие или личност, то 
претенцията на специалния репортаж е да онагледи общи процеси, 
взаимовръзки,  да осветли мотиви.  
Формално специалният репортаж се различава и по своята големина. 
Обикновено той съществува като комбинация от репортажни елементи и 
бекграунд формат. Дължината и сложността на жанра изисква от автора да 
има шлифована драматургична концепция, тук създаването на нова 
„червена нишка” е по-трудно осъществимо за разлика от кратките 
репортажи. Често специалните репортажи започват със сценичен увод, 
който описва един отделен случай. Впоследствие чрез така наречения 
„специален репортажен мост” темата се разширява. Често се сменят 
сценични елементи и обогатяването с факти.  

 

ЕЛЕМЕНТИ НА МУЛТИМЕДИЯТА 

В рамките на интензивни кореспонденции в интернет използването на 
мултимедийни елементи придобива особено значение. Балансираното 
използване на мултимедийни елементи може да увеличи съществено 
атрактивността на даден сайт. При това по принцип не трябва да се 
ръководим от девиза „Мултимедия на всяка цена”. По-скоро става дума за 
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намиране на възможно най-атрактивната презентационна форма за 
съответното съдържание. Използват се следните елементи, напр.: банери, 
снимкова галерия, графики, аудиослайдшоу. 

Онлайн досие 

Онлайн досието е сбирка от статии, интервюта, бекграунд или ключови 
думи по една всеобхватна тема. Мултимедийни елементи като банери, 
снимкова галерия, графики, аудиослайдшоу може да допълват досието. 
Онлайн папките се предлагат винаги, когато предстои важен юбилей или е 
в ход продължителна обществена дискусия по определена тема. 

Аудио- и видеоелементи 

Дойче Веле предлага на своите потребители аудио- и видеофайлове за 
ползване. Примери за различните канали на дистрибуция са: 

- видеопредавания на живо (DW-TV) (Video-Livestream) 

- видео по поръчка (също и за партньорски страници) (Video-on-Demand) 

- асинхронно видео (Video-Podcast) подкаст  

- аудиопредавания на живо (DW-RADIO) 

- аудио по поръчка (цели предавания или единични дописки) 

 - аудиоподкаст. 

При избора на видеофайлове трябва да се внимава за това показваното 
съдържание смислово да се вписва в цялостната структура на страницата 
(напр. да не се допуска никакво икономическо видео върху политическите 
страници, никакво дублиране). 

Видеоадаптация 

От 2008 година започва и адаптирането от чуждоезичните редакции на 
видеорепортажи по телевизията на ДВ. Озвученото видео се публикува на 
уебсайта на редакцията като „видео на деня”. За това се използва 
системата VPMS – видео-говорима адаптация. Заедно с подходящи 
материали от вестникарската редакция при телевизия ДВ редакцията за 
поръчкови видеа предоставя за излъчванията избрани материали от 
публицистични предавания.  
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РЕДАКЦИОННА ДЕЙНОСТ И ПРАВНИ ВЪПРОСИ 

Авторско право и защита на интелектуалната собственост 

Авторското право предотвратява използването на чужди услуги без 
хоноруване. Авторското право се отнася до материали като текст, речи, 
снимки, филми и видео. Също така не е позволено превеждането и 
публикуването на защитени текстове – като например откъси от немско 
списание, без изясняване на правата. Такъв материал е свободен за 
използване само при определени обстоятелства. Например при преглед на 
печата в коментари или съобщения с кратки извадки те може да се 
възпроизведат безплатно, а също така и в превод. Речи, които са държани 
в така нареченото публично пространство, може да се възпроизвеждат и 
разпространяват свободно. По силата на авторското право може свободно 
да се цитира, когато цитатът служи като документално доказателство за 
едно съобщение или за една теза. Такива източници трябва да се 
упоменават. 

Програмни заимствания в рамките на Сдружението за публично 
радиоразпространение (ARD) са договорно регламентирани. Във всеки 
единичен случай е необходимо да се провери дали се полагат, или не 
хонорари при заимстване. Принципно всички редакции могат да се 
позоват на това, че всички материали, разположени върху таблото на 
Централната програмна дирекция (ZDF), са безплатни за редакциите на ДВ. 

За програмни заимствания извън таблото на ARD отделните редакции 
трябва сами да носят отговорност по стандарта за авторско право. Това 
означава: във взаимодействие с отдела за лицензи/правни въпроси за 
програмен обмен да се провери дали заимстването подлежи на 
заплащане. Евентуални хонорари за заимстване трябва да се финансират 
от бюджета на заимстващата редакция. 

Права върху изображения/снимки 

Снимковите редактори на ДВ принципно предоставят за онлайн и 
телевизионни продукти само снимки, за които ние имаме правото за 
използване. Нашите договори с агенциите са сключени така, че 
изображенията да могат безпроблемно да се заимстват.  

Трябва да се отбележи, че някои изображения се предоставят на 
разположение от ДВ с временно и тематично ограничение. Тези 
ограничения трябва да се спазват от редакциите. Пример: сценични 
снимки от филми, които се показват на Берлинале (Берлински филмов 
фестивал), може често да се използват само в контекст и докато трае 
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фестивалът. Те не може да влязат в материалите като тематични снимки в 
друга връзка! 

Всяко използвано изображение трябва да разполага с ясно видим печат за 
авторско право. Върху собствени снимки на ДВ авторското право се 
маркира с „ДВ”, по желание и допълнително със съкратеното име на 
фотографа. Всички получени от редакциите изображения трябва да 
включват и необходимите тематични и правно запазени информации 
(описание на изображенията: заглавие, характерен израз, кой е направил 
снимката, кога и къде е заснета тя, в каква тематична връзка е). 

Ако става дума за създател на изображения, който не е служител в ДВ, 
фотографът трябва да предостави правото за използване на ДВ. За тази цел 
правният отдел е изготвил формуляр, който авторът трябва да попълни и 
да предостави за ползване на редакцията. Заедно с описание на 
изображението – за езици, различни от немски и английски и обобщен 
превод това правно прехвърляне задължително се пренасочва по имейл 
до фоторедакцията. В помощ на това съществуват два онлайн формуляра: 

- Bildrechte_und_Infos_Zulieferung_innerhal_DW.doc 

- Rechteerklaerung_Bild-Zulieferung_von_aussen.doc  

Изображения, които произхождат от несигурни източници (интернет или 
„потребителски източници”), задължително трябва да се проверят от 
редакционния екип и да се обозначат ясно като неидентифицирани в 
заглавието на изображението „Редакционно” те получават забележката: 
„Аматьорско изображение. ДВ не може да провери автентичността на 
снимката.” 

Права върху видеоизобразяване (DW-TV) 

Кадри от оператори и видео журналисти от Дойче Веле (постоянни 
служители и на свободна практика) може да се използват в рамките на 
Предавателя неограничено. В тези случаи Дойче Веле има ексклузивни 
права за ползване. Собствено заснети филми от телевизията на ДВ може 
да се разпространяват без каквото и да е ограничение в уебсайта на Дойче 
Веле или интернет платформите като Ютуб или мобилните продукти на ДВ.  

При една голяма част от излъчваните по телевизията на ДВ 
видеоматериали ДВ има ограничени права за ползване, отнасящи се до 
използването им извън телевизионното шоу. В много случаи те са 
притежание на големи партньори на телевизията на ДВ: от ARD или ZDF, от 
разпространители на Европейския съюз за радиоразпръскване (EBU), от 
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агенцията на телевизията на Ройтерс или APTN. Правата може да се 
държат и от свободни продуценти, частни лица, външни архиви, фирми и 
накрая, но не на последно място, от специални агенции. Те маркетират 
например важни събития, като Световното първенство по футбол или 
Формула 1. В областта на спорта незачитането на правата може да струва 
особено скъпо.  

За да може такива видеа да се ползват от DW-WORLD.DE, трябва да се 
сключи споразумение с притежателите на авторски права. С изброените 
по-горе големи партньори съществуват паушални (цялостни 
предварителни – б.пр.) споразумения. Материалът от видеоагенциите 
APTN и Reuters-TV, както и EBU е с ограничен лиценз само за използване в 
DW-WORLD.DE. Използването извън предавания на живо се проверява 
подробно от отдел „Лицензи в телевизията”. За използване на 
материалите на нашите партньори от ARD и ZDF съществуват също редица 
подробни правила, с които всеки сътрудник трябва да се запознае. При 
определени условия е възможно безплатното заимстване. При съмнения 
може да бъде привлечен за съвет отдел „Лицензи в телевизията”. 

DW-TV използва и снимки от онлайн извори като Ютуб. Тези клипове 
показват ситуации и събития, където не са допускани журналисти с 
камера. Често при международно значими теми агенциите използват 
такива аматьорски клипове, които, съобразявайки се с вероятни 
„рестрикции”, е възможно да се използват свободно. Трябва да се 
внимава за точното посочване на първоизточника, както и възможна 
несигурност при достоверността на изображенията. 

Едновременно с това пред редакциите съществува възможността да се 
свалят директно клипове от съответната интернет платформа. Не е 
проблем, когато в търговските условия на платформата е указано изрично 
свободното използване на клипове от страна на трети лица. Ако това не е 
така, се взема съгласието на автора – т.е. на потребителя, който е качил 
видеото. Повечето платформи предлагат възможност за директен контакт 
чрез имейл. 

Музикални права 

ДВ, както и други ARD институции, заплащат еднократна сума за цялостни 
музикални права. Следва обаче да се отбележи, че всяка музика, още от 
първата секунда, подлежи на задължителна регистрация (без значение 
дали се съчинява, или изпълнява). При предавания на живо в радиото 
музиката автоматично се регистрира в Edlog през ABD-номера на 
заглавието. Радиомузика може да се излъчва безпроблемно в онлайн 
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потока, тъй като съобщението се осъществява автоматично през ABD-
номера на заглавието в Edlog. При аудио по поръчка (Audio-on-Demand), 
Podcasts и Slideshows може да се намери музика през специално търсене в 
ADAMO; при съмнения винаги се питат юристите. При предварителни 
продукции цялостната музика (запомняща се мелодия, трейлъри, песни и 
т.н.) задължително се обявява за ръчна регистрация в SAP. В телевизията 
на ДВ музикалните права се уреждат през архивните бележки, отметки 
към предаването. При заимстване на телевизионни предавания в онлайн 
офертата и за аудио по поръчка при някои обстоятелства може да се 
натрупат отново музикални такси. 

Право на отговор 

Всеки засегнат има право да изкаже противоположно мнение на 
фактическите твърдения, публикувани в репортажи и да изиска 
публикуване на неговото противоположно виждане – Право на отговор. 
Искането за публикуване на неговото противоположно гледище трябва да 
бъде направено официално, това означава да е представено в писмен вид 
и собственоръчно подписано. В тези случаи веднага следва включване на 
юристите. Когато се отнася за неофициално връчен отговор, е полезно 
първоначално да се стремим към споразумение със засегнатия за 
алтернатива на Правото на отговор. Въпреки това следва да се отбележи, 
че едно Право на отговор е допустимо само по изложените факти и е 
недопустимо по изразено мнение. 

Пропуски  

Този, на когото са нарушени правата чрез невярна или недопустима 
кореспонденция, може да изиска такава кореспонденция да не бъде 
повтаряна. За една дописка в уебпредложенията на Дойче Веле това 
означава, че тя или части от нея трябва да се изтрият. Тогава Дойче Веле е 
задължена да предостави с декларацията така наречената клауза за 
наказателна неустойка. Ако такова съдебно облекчение е повдигнато в 
писмена форма, незабавно трябва да се включат юристите. 

Обезщетение  

Този, на когото чрез невярна или недопустима публикация са нарушени 
правата, може да изиска от Дойче Веле възстановяване на възникналите за 
него щети. Въпреки това доказването на такава щета не е лесно от гледна 
точка на възникналите адвокатски разходи. Ако такова възстановяване на 
щети се потвърди в писмена форма, незабавно трябва да се включат 
юристите. 
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Приложения 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

* Технически указания за Програмната дирекция 

* 1. Канали за разпространение на журналистически продукти 

* 2. Редакционни производствени системи в ДВ 

*2.0 Общи положения: Помощ при възникнали технически проблеми 

*2.1 Дигитална аудио- и производствена система DELTA (работа на AWS) 

*2.2 Нюзрум система при Отворена медия (Open Media) 

*2.3 Система за управление на съдържанието (CMS) 

* 2.4 Флаш CMS 

*2.5 Видеопроизводствена система (VPMS) 

* Мисията ДВ 

* Кодекс на пресата 

* Литературна анотация 

1. Канали за разпространение на журналистически продукти 

Аудиодепо 

От 2005 година чрез аудиодепото Дойче Веле предлага на своите 
партньори възможността отделни радиоматериали или цели предавания 
да бъдат свалени през интернет. Предпоставка за това е подписване на 
договор с ДВ и предоставяне на потребителски акаунт. 

Аудио/видео при поискване (Audio/Video on Demand) 

Аудио- и/или видеофайлове (отделни материали или цели предавания) се 
предлагат за използване „при поискване” на страниците на Дойче Веле. 
Така потребителите могат съвсем автономно да решават по отношение 
времето на ползване на продукта. 

Подкастинг/Водкастинг 

(Podcasting - асинхронно радиопредаване, което се излъчва по интернет, 
терминът се употребява за описание на аудио или видео, което може да се 
свали от интернет и да се слуша в удобно за потребителя време. Vodcasting 
– кратък видеоклип, който може да бъде гледан на различни видове 
интернет устройства – б.пр.) 
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Дойче Веле предлага множество подкасти с аудио и видео. Към подкаст 
репертоара на Дойче Веле принадлежат както новинарските програми, 
коментари и мнения, така и развлекателни програми и тематични 
специфични формати. 

При подкастинга се сваля автоматично на компютъра на потребителя 
аудио и видеофайлът чрез т.нар. RSS – Feed. За целта потребителят трябва 
да разполага с програма, през която може да абонира определен 
подкаст/водкаст (напр. iTunes за сваляне на музика, филми и т.н.). 
Програмата редовно проверява дали са налични нови епизоди и ги 
зарежда автоматично. След свалянето подкастът може да се прехвърли и 
върху друго мобилно крайно устройство (напр. iPod). 

Един подкаст трябва по възможност често да се актуализира (напр. 
ежедневно, седмично, месечно). Подкастът трябва винаги да се състои от 
поредица съдържания (напр. редовни излъчвания, информации по 
определена тема и т.н.). Не е много полезно да се подкаства едно 
единствено съдържание. 

 Как да си поръчам нов подкаст? Може да заявите през следната форма 
(Link Podcast-Anmeldeformular ). Изпращане на формуляра по имейл до 
ZentraleAufgaben@dw-world.de 

Контакти – Лукас Алперт (програмна дирекция /ZPR) , тел.4567 
Линда Раз-Вигинс (Нови Медии), тел. 2182 
От заявката до включването на нов подкаст по правило минават четири 
седмици. Изчерпателна информация по темата Подкаст предлага прегледа 
на дирекцията Нови Медии на адрес: 
http://intranet.dwelle.de/index.php?id=4344.  

Информационен бюлетин (Newsletter)  

Дойче Веле предлага на своите потребители множество писмени новини 
по различни тематични области, от преглед на новините до нови печатни 
заглавия. Принципно информационният бюлетин се генерира 
автоматично. Информациите се изпращат чрез имейли на големи групи 
получатели. В писмени новини е възможно заедно с текста да се 
интегрират графики, звук и линкове. Контакти за Нюзлетер Ню Медия: 
Бенедикт Метцен, тел.2155 

Стрийминг (на живо или по заявка) Live/On-Demand  

Стриймингът представлява симултантно препредаване и използване на 
данни (по принцип аудио или видео). При това потребителят изисква 
определено съдържание, което се възпроизвежда или в реално време 

mailto:ZentraleAufgaben@dw-world.de
http://intranet.dwelle.de/index.php?id=4344
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(Live-Streaming), или като записано съдържание за ползване по което и да 
е време - напр. три седмици след излъчването (On-Demand-Streaming). 
 

2. Редакционни производствени системи в Дойче Веле  

2.1 Общи положения: Помощ при технически проблеми 

IT Гореща връзка: Всякакви съобщения за смущения в системите на офис 
техниката (компютри, принтери и т.н) се приемат на IT – горещата връзка 
на тел. номер 1111. Извън сервизното работно време телефонът се 
превключва към централата, работеща 24 часа. 
 
Мултимедийни техници: Помощ на място се предлага от мултимедийните 
техници в следните отдели:  
MSOE: стая 2.02.144, тел.(1)4014, MSOE.Multimedia@dw-world.de 
DEU: стая 4.02.141, тел.(1)4553, DEU.Multimedia@dw-world.de 
ENG: стая 6.02.114, тел.(1)4588, ENG.Multimedia@dw-world.de 
RUS: стая 6.E2.104, тел.(1)4505, RUS.Multimedia@dw-world.de 
 

2.2 Дигитално видеоредактиране и Продукционна система DALET ( за в 

бъдеще: dira!) 

Основна задача на системата DALET е дигиталната продукция на 
обикновени аудиоматериали да се пускат от редакторите за 
възпроизвеждане на всички информации в студията на радиото и 
телевизията. Чрез множество монтажи (напр. за дигитален аудиоархив, за 
програмен и материален обмен, както и за студийната продуктова 
система) с тази система се реализира напълно безлентова продукция и се 
осъществяват излъчванията. От 2010 г. системата DALET ще бъде заменена 
от продукта dira!, който също ще се използва в множество предаватели на 
ARD.  
 Как да се запиша на курс за обучение? Попълнете електронния 

формуляр на адрес:   http://daletweb/Useranmeldung/schulung.php. 
 Как да заявя DALET-потребителски акаунт? Попълнете електронния 

формуляр   http://daletweb/Useranmeldung/account.php. 
 Как да си поръчам репортажно устройство? Попълнете електронния 

формуляр на адрес: 
http://intranet.dwelle.de/fileadmin/Datei_Liste/Formulare/Sende_Prod_
Betrieb/reportagebestellung.pdf. 

 

 
 

http://daletweb/Useranmeldung/schulung.php
http://daletweb/Useranmeldung/account.php
http://intranet.dwelle.de/fileadmin/Datei_Liste/Formulare/Sende_Prod_Betrieb/reportagebestellung.pdf
http://intranet.dwelle.de/fileadmin/Datei_Liste/Formulare/Sende_Prod_Betrieb/reportagebestellung.pdf
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Партньори за контакт: 
Авторски екип 

Ювон Картиер, тел. 3771 
Естер Койбген Ганев, тел.3772 
Гизела Киес, тел. 3773, Михаел Дюорнер, тел. 3775. 
Предоставяне на устройства 

Торстен Лохоф, тел. 3435; Бернхард Фиершилинг, тел. 3436; общ факс: тел. 
3437. 
Конфигуриране и управление на потребители 

Улрих Водевиг, тел. 3354 ; Михаел Мюлер-Полаковски, тел. 3358. 
Планиране и разширяване 

Андреас Ролинг (Ръководител проекти), тел. 3716; Вилфрид Лей, тел. 3327. 
Работа на аудиостанция Audio-Work-Station (AWS) 

По принцип задължително следва брифинг и обучение от страна на 
лекторите. Записване през интернет на адрес: 
http://intranet.dwelle.de/index.php?id=3231. 
 
Преди обработка: 
- Аудиоматериал, който предстои за първи път да се обработи, трябва да 
се провери акустично в пълната му продължителност. 
- При грешки, които не можем сами да поправим (хармония, ротатор на 
фразите и т.н.), потърсете квалифициран съвет на тел. 3775. 
 
Гласови записи: 
- По принцип преди всеки гласов запис проверете по AWS дали има 
свободни студийни капацитети. Звукозаписи може да се правят и в 
звуковите кабини за монтаж (тел. 3048). 
- Преди всеки гласов запис правете пробен запис за контрол на звук и 
ниво. 
- Гласовият запис трябва да е настроен на AWS - вътрешен датчик на ниво –
-9dB, а на външния датчик на ниво 0dB. 
- Всяко наскоро записано или новозаписано аудио трябва да бъде ясно 
идентифицирано и запаметено („save as“). 
 
Монтаж/Миксиране:  
- При рязане - напр. на грешен изговор, трябва да се спазват паузите, за да 
се запази говорният ритъм. 
- При грешен изказ да се повтори отново, но не по средата на изречението, 
а цялото изречение от последния абзац. 
- При гласов дубъл (Voice-Over ) гласът трябва ясно да се чува на преден 
план. 

http://intranet.dwelle.de/index.php?id=3231
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- При оригинални цитати (или интервюта) не изрязвайте рязко фоновите 
звукове, а в началото или края засилете, респективно туширайте. 
-Тъй като популярната музика се възприема по-високо от човешкото ухо в 
сравнение с говора, музиката трябва да се пуска по-тихо с 4dB, за да се 
постигне еднакво звучене. В противен случай решава слухът. 
- Един монтиран материал с водещ елемент гласов запис трябва да има 
настройки - на -9dB респективно 0dB. Всички останали елементи, особено 
музика, трябва да се поставят до самата реч, така че материалът да е в 
цялостна продължителност и да създава приятно и с еднаква звукова сила 
впечатление. 
 
 Поддръжка на аудиосистема: 
- Ясно и смислено наименоване на аудиоматериалите. 
- Вписване на авторско име за идентификация. 
- В електронните пощенски кутии поставяйте само готови за излъчване 
материали, никога части от предавания. 
- Не премахвайте по възможност „крайна дата”. 
- Предаванията не са за личните пощенски кутии. Докато не се архивират 
от отдел архив/библиотека/база данни (ABD ), те може да се свалят от 
монтажната на CD диск или да се съхранят по AWS на MD. 
- Не съхранявай повече от 3 часа аудио на личната си поща. 
- В края на работата не забравяй „излизане от програмата”. 
ABD - тел. 4321, Монтажна - тел. 3048 
 
Работа в производствените студии (PK): 
- По принцип за миксиране е за предпочитане да се работи в PK студио. 
Извън рамките на уточнените регулярни студийни времена за 
полугодието, може да се ангажира и за същия ден - на тел. 3415, а също и 
да се получи сведение за свободни капацитети на тел. 3415. 
- Преди миксиране аудиодобавките задължително трябва да са изрязани 
чисто и наименувани с уникално име в редакционния трансфер или 
съответната система-DALET. За въпроси на тел. 3447 или 3448.   
Повече детайли за диспозиция в интернет: 
http://dwintra.dwelle.de/service/dispostudio.  
 
„Външният звук”: При важни събития своевременно проверявайте дали от 
ДВ, или в продукционно съдействие от страна на друг ARD-предавател 
няма ретранслираща кола на разположение. 
 
 

http://dwintra.dwelle.de/service/dispostudio
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Като Първо: 
- Преди заемане на репортерско оборудване се посъветвайте. Тел. 3436 
или 3435. 
- Изпробвайте функционалността на заетото приспособление и при всеки 
случай правете проба с говор и пробен запис. 
- Избор на микрофон (какво искам да записвам?). 
- Динамичен микрофон: здрав, работи без батерия. 
- Кондензаторен микрофон: чувствителен на вятър, нуждае се от батерии. 
- Микрофон със сферична характеристика: записва звуци еднакво от 
всички страни. 
 Предимство: не е необходимо местене насам натам при интервю. 

Препоръчителен за репортажи и особени такива. 
 Недостатък: улавя всякакви околни шумове. 

- Микрофон с пореста характеристика (насочен микрофон): трябва да се 
поднася при интервюта, не улавя така силно околни шумове. 
 
Мнение: За оригинални цитати, интервюта или рецитали „на открито” се 
препоръчва динамичният порест микрофон. 
- В никакъв случай не забравяйте предпазителя за вятър. 
- Стерео микрофони са малко подходящи в областта на репортажите. 
 
Запис/Модулиране: Поради множеството различни технически уреди за 
запис само някои общи указания: 
- По възможност да се записва ръчно с ограничител. 
 - Модулиране на говорен запис от 0dB при аналогово, респ. -9dB при 
дигитално показание. 
- Винаги преди тръгване тествайте на гласов запис. 
- При интервюта да се избягват за срещи места със силно шумно ниво 
(шумни улици) и винаги да се носят слушалки. 
-При интервюта на закрито избягвайте помещения с голи стени и силно ехо 
(ефект на ваната). 
 
Трансферът на папки: Външният кореспондент или сътрудник на ДВ 
следва на открито, ако изобщо е възможно, чрез трансфер на файл да 
изпрати своя материал (интервю) до ДВ. При това е задължително 
аудиоматериалът да се изпраща като МР3-данни, а не линейно, за да се 
пести количеството данни и с това и време. Само ако не е на 
разположение PC - с включен интернет, аудиото може да се прати през 
репортажния телефон. Интервюта през стационарен телефон са за 
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предпочитане спрямо мобилен телефон. Препращането на аудио през 
мобилен телефон е абсолютно изключение (катастрофален случай). 
- Качването се осъществява през следния URL: https://upload.dw-world.de 
Потребител: съответната редакция 
Формат на файла: mp3 
Байтов процент на секунда: моно 64kb/s, стерео 128kb/s 
Честота: 44,1 kHz или 48kHz 
 
В предаването: 
- Работата в ретранслиращ комплекс (SK) изисква най-щателна подготовка: 
- Готовият за излъчване материал може да се намира само в пощенската 
кутия за излъчване или в редакционния трансфер. В станцията няма достъп 
до продукционната поща. 
- Аварийната система работи само при положение, че материалът е в 
режим „ по часовник”. 
- Всички материали трябва предварително да са свалени от редактор в 
пълен обхват. 
- Ако един материал има невъзможна за отстраняване грешка, 
предварително за това трябва да се информира излъчващият техник. 
 

2.3 Нюзрум на Отворената медия (Newsroom Open Media) 

Отворената медия е централната редакционна система, даваща 
възможност за стандартна - на място, и медийно кръстосана работа. В 
отворената медия се обвързват възможно най-много редакционни 
дейности. Функционалните централни точки на NRS са в информационното 
осигуряване (текст, картина, тон, видео чрез мултимедийно търсене) и в 
подкрепата на типични медийни процеси като планиране, производство и 
маркетинг. Системите за същинско производство и дистрибуция на текст, 
аудио, видео и картина са интегрирани в системата или са свързани 
помежду си чрез пресечни точки. 
 
Контакти: 
Планиране и последващо разширяване: 

Холгер Рихард (Ръководител проект), тел. 3711 
Конфигурация и потребителско управление: 
Райнер Шефер, тел. 3724; Юрген фон Берг, тел. 3389; Давид Вагнер, тел. 
3708 
Единично обучение или малки групи: 
Ивон Картие, тел. 3771; Естер Койбген Ганев, тел. 3772; Гизела Киес, тел. 
3773; Михаел Дьорнер,тел. 3775 

https://upload.dw-world.de/
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Обучение на по-големи групи: (през фирмата ANNOVA) 

Кристоф Пелмке (Квалификация и обучение), тел. 2271 
 Как да се заяви участие в обучение на потребител? Попълнете 

електронния формуляр на адреса по интернет 
http//daletweb/Useranmeldung/schulung.php. 

 Как да отворя акаунт за отворена медия (Open Media Account)? 
Попълнете електронния формуляр на адреса по интернет: 
 http//nrs-agenadmin/openmedia/openmedia_antrag.ph. 

2.4 Система за управление на съдържанието CMS (Content Management 
System) 
CMS се прилага при създаването, управлението и представянето на 
уебстраници и се състои от две съществени части: приложение за 
управление на съдържанието (CMA) - позволява съвместно създаване и 
обработка на съдържания, които се изобразяват на една уебстраница. Това 
се осигурява чрез система за предоставяне на приложения CDA (Content 
Delivery Application). 

През 2010 г. старата CMS система ще бъде сменена с нова система (Проект 
CMS/SOA отговаря за цялостен сервизно ориентиран облик). Външният вид 
на уебстраницата остава непроменен.  

Партньори за контакт:  

Планиране и последващо разширяване: Д-р Томас Бастиан (Ръководител 
проект), тел. 2167 

Конфигурация и управление на потребители: Е-мейл: wvd@dw-world.de  

 Как да заявя участие за обучение? За основно обучение по CMS: 
попълнете електронния формуляр от http://daletweb/Useranmeldung 
/schulung.php.  

За специално обучение (викторини, оформление, блог): Това образование се 
организира през обучение и квалификация.  

Моля, попълнете обичайната семинарна заявка, която е на страница: 
(http://intranet.dwelle.de/fileadmin_Datei_Liste/Formulare/Aus_u_Fort/Anme
ldung_Seminar_Bonn_Intern.pdf). Датите на семинарните обучения се 
оповестяват своевременно. 

Как да заявя CMS-сметка? Попълнете и изпратете електронния формуляр 
на: http://daletweb/Useranmeldung/ims-account.php. 

mailto:wvd@dw-world.de
http://intranet.dwelle.de/fileadmin_Datei_Liste/Formulare/Aus_u_Fort/Anmeldung_Seminar_Bonn_Intern.pdf
http://intranet.dwelle.de/fileadmin_Datei_Liste/Formulare/Aus_u_Fort/Anmeldung_Seminar_Bonn_Intern.pdf
http://intranet.dwelle.de/fileadmin_Datei_Liste/Formulare/Aus_u_Fort/Anmeldung_Seminar_Bonn_Intern.pdf
http://daletweb/Useranmeldung/ims-account.php
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Как да заявя промяна на рубрика? Попълнете електронния формуляр на: 
http://daletweb/Useranmeldung/cms-rubrikenbestellung.php.  

Обърнете внимание, че смяната на рубрики се извършва само във 
вторник. Съответните заявки следва да се изпращат до сряда, 14 часа, на 
предходната седмица до Нова Медия. 

Как да заявя говорим URLs.? Попълнете електронния формуляр на 
http://daletweb/Useranmeldung/cms-urlbestellung.php.  

Обърнете внимание, че настройките се извършват само във вторник. 
Съответните заявки следва да се изпращат до сряда, 14 часа, на 
предходната седмица до Нова Медия. 

2.5 Флаш система за управление на съдържанието (Flash- CMS ) 

С флаш CMS редакторите могат да предоставят снимкови галерии, аудио-
слайд шоута и тематични съпоставяния (про/контра или срещу) като флаш 
модули на уебстраниците на ДВ.  

Контакти:  

Планиране и разширяване: Флориян Кремер, тел. 2647; 

Конфигурация и потребителско управление: тел. 2160, е-мейл:wvd@dw-
world.de Електронен потребителски наръчник може да се намери на 
адрес: http://intranet.dwelle.de/index.php?id=4234.  

 Как да заявя участие за обучение за приложение: Тези курсове се 
организират през обучение и квалификация.  

Моля, попълнете обичайната семинарна заявка, която е на страница 
http://intranet.dwelle.de/fileadmin/Datei_Liste/Formulare/Aus_u_Fort/Anmel
dung_Seminar_Bonn_Intern.pdf. Датите за обучение се оповестяват 
своевременно. 

 Как да заявя акаунт за Flash-CMS: В рамките на потребителското 
обучение ще Ви помолят да попълните Вашата база данни. След 
успешното преминаване на обучението ще получите от wvds чрез 
имейл  Вашите данни за достъп. 

2.6 Видеопроизводствена система VPMS (видео-говорно адаптиране) 

Видеопроизводствената система VPMS (съкращение за видео 
производство и управленска система) е продукт на фирмата S4M – Solution 
for Media и се използва от телевизията на ДВ за производство и 
управление на телевизионни материали. 

http://daletweb/Useranmeldung/cms-rubrikenbestellung.php
http://daletweb/Useranmeldung/cms-urlbestellung.php�
http://intranet.dwelle.de/index.php?id=4234
http://intranet.dwelle.de/fileadmin/Datei_Liste/Formulare/Aus_u_Fort/Anmeldung_Seminar_Bonn_Intern.pdf
http://intranet.dwelle.de/fileadmin/Datei_Liste/Formulare/Aus_u_Fort/Anmeldung_Seminar_Bonn_Intern.pdf
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В седалището Бон тя вече се използва от редакциите, които в рамките на 
проекта „видеоадаптиране с говор”, видео от телевизията на ДВ са наново 
озвучени и предложени на уебстраниците като „видео по заявка”. 

Партньори за контакт в Бон : Планиране и разширяване: Холгер Рихард- 
тел. 3711; Стефан Охаба - тел. 3312. Програмна редакция: Петер Копен, 
тел. 4233 

ДОЙЧЕ ВЕЛЕ - МИСИЯТА 

От Сърцето на Европа 

Дойче Веле е радиото на Германия за чуждестранна аудитория. Чрез 
журналистическата независимост то изпълнява своята законна програмна 
мисия. ДВ е медийната визитна картичка на Германия по света - с 
Телевизия -DW, Радио-DW, DW-WORLD.DE и Академията на ДВ. 

Нашата задача 

Ние произвеждаме телевизионни, радио- и интернет предложения на 
немски език и на много други езици за хората от чужбина. Ние 
насърчаваме културния диалог и се застъпваме за разбирателство между 
народите и толерантност. Представяме Германия в европейския контекст. 
Ние осведомяваме за Европа, за нашите целеви райони и за световните 
събития. Ние разпространяваме немски и други възгледи. Ние 
насърчаваме немския език. 

Нашето саморазбиране 

Ние разпространяваме ценностите на свободната демокрация и се 
застъпваме за човешките права. 

Ние насърчаваме обществените граждански процеси и омиротворяването. 

Ние осведомяваме независимо, изчерпателно, вярно, обективно и 
плуралистично. 

Ние сме културтрегери и предаваме културата на Германия и Европа. 

Ние сме разпознаваеми като германския глас от Сърцето на Европа. 

Ние насърчаваме чрез нашата достоверност престижа на Германия по 
света. 

Ние участваме в обществения дебат в Германия. 



56 

Нашето постижение 

Ние разпространяваме качествени високостойностни продукти на много 
езици. 

Предоставяме подробна и нецензурирана информация за страни без 
медийна свобода, особено за кризисни региони и региони на военни 
конфликти. 

Ние развиваме непрекъснато нашите продукти и пътищата за тяхното 
разпространение. 

Ние се обявяваме за професионализъм и качество, иновации и ефикасност 
в програмите, техниката и управлението. 

Ние предоставяме нашето ноу-хау на партньори в цял свят. 

Нашата публика 

Ние имаме световна публика.  

Насочени сме по-конкретно към мултипликатори, носители на решения и 
търсещите информация.  

Ние създаваме диференцирани продукти като се съобразяваме с 
условията на живот и опита на нашата публика.  

Искаме да привличаме нашата публика постоянно и да задържаме 
аудиторията си. 

Нашето сътрудничество 

Като сътрудници от над 60 нации ние сме ключът за успеха на Дойче Веле. 

Ние виждаме в нашето разнообразие източника за креативност и обмяна 
на опит. 

Ние поддържаме един кооперативен стил на ръководство и се ангажираме 
за отговорно ръководене. 

Ние се отнасяме един към друг с почит и взаимно уважение. 

Ние практикуваме открита и при взаимно доверие комуникационна 
култура. 

Ние залагаме на собствената си отговорност за действие и идентификация 
с Дойче Веле. 

Ние възнаграждаваме постижения и се квалифицираме непрекъснато. 
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Ние се ангажираме за равнопоставеност между жени и мъже като 
последователен принцип. 

Ние предлагаме на младите хора качествено високостойностно 
професионално обучение. 

Ние образоваме хора с увреждания и насърчаваме тяхното наемане на 
работа, както и професионалното им равнопоставяне. 

Ние улесняваме съвместяването на семейството с професията - за мъже и 
за жени. 

Ние съобразяваме нашите търговски отношения със социални и 
екологични стандарти. 

КОДЕКС НА ПРЕСАТА 

Приет е от Германския Съвет по пресата в сътрудничество със Сдруженията 
на пресата и връчен на Федералния президент Густав В. Хайнеман на 12 
декември 1973 г. в Бон – редакция от 2 март 2005 година. 

Точка 1 

Зачитането на истината, запазването на човешкото достойнство и 
достоверното информиране на обществеността са върховна повеля на 
пресата. 

Точка 2 

Определените за публикуване новини и информации с думи и текст 
заедно с обстоятелствата следва да се проверят с необходимата 
загриженост по отношение на истинностното им съдържание. Техният 
смисъл не може да се изопачава, още по-малко да се фалшифицира чрез 
обработка, надслов или надписи на снимки. Документите трябва да се 
възпроизвеждат възможно най-вярно. Непотвърдени съобщения, слухове 
и предположения трябва да се правят ясно разпознаваеми като такива. 
Символни снимки трябва да са различими като такива или да са направени 
разпознаваеми. 

Точка 3 

Когато публикувани новини или твърдения, особено от личен характер, 
впоследствие се доказват като лъжа, публикуващият орган, който ги е 
доставил, следва незабавно сам да се постави в правилна светлина по 
разумен начин. 
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Точка 4 

При осигуряване на лични данни, новини, информации и снимки не трябва 
да се прилагат никакви нелоялни методи. 

Точка 5 

Договорената поверителност трябва принципно да се спазва. 

Точка 6 

Всяко работещо в пресата лице съблюдава авторитета и 
правдоподобността на медиите, както и професионалната тайна, ползва се 
от правото за отказ от свидетелство и неосветляване на източниците на 
информация без негово изрично съгласие.  

Точка 7 

Отговорността на пресата към обществото повелява, че редакционните 
публикации не се влияят от лични или обществени интереси на трети лица, 
или от лични икономически интереси на журналистите. Издатели и 
редактори отстраняват подобни опити и внимават за ясно разграничаване 
на редакционен текст и публикации с рекламни цели. 

Точка 8 

Пресата зачита личния живот и интимната сфера на хората. Ако обаче 
личното поведение засяга обществения интерес, то в отделни случаи то 
може да се обсъжда в пресата. При това трябва да се провери дали чрез 
една публикация не се накърняват личните права на други, несъпричастни 
лица. Пресата зачита правото за информационно себеопределение и 
гарантира редакционната защита на данни. 

Точка 9 

Противоречи на журналистическото благоприличие да се публикуват 
неоснователни твърдения и обвинения, особено онези, накърняващи 
честта. 

Точка 10 

Публикации в слово и снимки, които съществено може да накърнят 
моралната или религиозна чувствителност по форма и съдържание на 
отделна група от хора, не може и не подлежат на договорка с 
отговорността на пресата. 
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Точка 11 

Пресата се отказва от едно неподходящо сензационно представяне на 
насилие и бруталност. Защитата на непълнолетни в кореспонденции и 
дописки следва да се спазва. 

Точка 12 

Никой не може да бъде дискриминиран поради пол, недъг или 
принадлежност към една расова, етническа, религиозна, социална или 
национална група. 

Точка 13 

Кореспонденции за съдебни следствия, наказателни процеси и други 
форми на съдебни дела трябва да се изготвят без предразсъдъци. Поради 
това още от самото начало и по време на продължителността на такива 
дела пресата избягва представяния и озаглавяване на всякакво 
предварително увреждащо мнение. Един заподозрян не може да се 
представя като виновник преди да има съдебна присъда. За съдебни 
решения без сериозно обосновани причини не трябва да се информира 
преди обявяването им.  

Точка 14 

При материали на медицинска тематика трябва непременно да се избягва 
неподходящо сензационно представяне, което може да предизвика 
необосновани опасения или надежда в читателите. Резултати от 
изследвания, които се намират в ранен стадий, не трябва да се представят 
като приключени или почти завършени.  

Точка 15 

Приемането и предоставянето на предимства от всякакъв вид, които може 
да бъдат подходящи за ограничаване на свободното решение на издатели 
и редакции, от гледна точка на репутацията, независимостта и задачите на 
пресата, са несъвместими. Този, който си позволи да бъде подкупен за 
разпространение или ограничаване на новини, действа непочтено и 
непрофесионално. 

Точка 16  

В рамките на правилата е да се публикува и наложеното порицание от 
Германския съвет по пресата, особено в засегнатите публикуващи  органи. 
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УКАЗАНИЕ 

При спорни случаи във връзка със съдържанието и редакционното 
изпълнение на Журналистическия наръчник на Дойче Веле може да се 
обадите на Редакционния комитет. 
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ДОПЪЛНЕНИЯ И СПИСЪК НА ПЕЧАТНИТЕ ГРЕШКИ 

Този наръчник в сегашното издание е база за един непрекъснат проект. 
Вие като читатели и потребители сте поканени и призовани да 
допринесете с вашите знания и опит, за да се развива постоянно този 
проект. Ако са Ви направили впечатление освен това заблуди и грешки, 
молим да ги споделите с координаторите:  

AG_Journalistenhandbuch@dw-world.de  

Страница  Абзац    Ред 

 


