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Анотация: Устройството на съдебната система, правилата за комуникация на нейни 

представители с журналистите, специфичната правна терминология и 

лексика – това са предизвикателства, които репортерите и редакторите в 

съвременните медии трябва да преодоляват успешно, за да информират 

коректно и компетентно своята аудитория. 

Учебната дисциплина има за цел да формира практически знания и 

умения за трансформация на специализирания юридически текст/изказ в 

информация, която да е достоверна и същевременно разбираема за най-

широката медийна аудитория. 

Курсът фокусира исторически препратки, развитие и участници в 

комуникационната верига „съдебна власт-говорители-медии” и включва 

разглеждане и анализ на различни примери, чрез които участниците да 

придобият практически умения  

Кръгът от езикови и комуникационни компетентности, необходими за 

работа с юридическата терминология и информациите от съдебната 

сфера, надграждат познанията и способностите, които се придобиват в 

обучението във ФЖМК.  

Задачите на обучението са:  

-  да фокусира вниманието на студентите върху спецификите на езика – 

терминология (понятия, легални дефиниции) и професионална лексика, 

в сферата на правораздаването и институциите на съдебната власт; 

-  да подготви обучаваните за компетентни действия в пресъздаването и 

интерпретирането на съобщения с източник съдебната сфера; 

-  да формира адекватна представа за най-характерните и отличителни 

белези на взаимовръзките и комуникацията в съдебната сфера, за да 

бъдат разпознавани и класифицирани източниците на официална и 

неофициална информация;   

-  да формира умения за ефективна работа с официални информационни 

източници и съдебна статистика. 

Приоритет на обучението е визията за съдебната тема като устойчив 

елемент в медийното съдържание, включително като тема, чиято 

актуалност е поддържана от  процесите на реформиране и от високия 

обществен интерес.  

Отчитат се перспективите за професионална реализация в медийна 

среда, подчинена на динамика, нарастващо многообразие от източници 

и тематично разгърната специализация на репортерите и редакторите. 

Учебното съдържание е свързано с разбирането, че сред ключовите 

умения за представителите на съвременната журналистика е бързото и 

адекватно осмисляне и интерпретиране на информации, свързани с 

централни за обществено-политическия живот теми, събития и 

личности. 

В процеса на обучение студентите ще бъдат подготвени за ефективни 

реакции предвид предизвикателствата в комуникирането/разбирането на 

правната материя в контекста на закрепените принципи на правовата 

държава и динамиката на процесите, свързани със съдебната реформа.  
 


