


Агресията и 
нетърпимостта към 

„другия” са нещо обичайно.



Защо медията “обсебва” света?

“Трябва ли да 

вярвам на 

родната ни 

медия?”



В този контекст непосредствено и непрестанно обвинявани за дезинформацията 
и фалшивите новини са социалните медии.



Дали обаче регулирането на Интернет и на платформите в него е 
„златното решение“…



Как да се справим с информационния хаос?

Проверете източника
на новината

● Кой е сайтът, 

ясен ли е 

собственикът му, 

публикувал ли е 

други фалшиви 

новини и т.н.

Попитайте експерите

● често то самото 

е сензационно, но 

информацията в 

статията не 

отговаря на него.

Шега ли е?

● възможно е 

публикуваната 

информация да е 

сатира, добре е да 

се провери 

авторът.

Не се ограничвайте със 
заглавието

● потърсете експерт по 

темата, за да ви каже 

дали информацията е 

вярна или не, както и 

дали тълкуването ѝ не е 

тенденциозно.

До какво довежда информационния хаос и как да се справим с него?



...той незабавно, мълниеносно започва да се разпространява в публичното пространство по 

множество канали, подобно на вирусна епидемия – оттук и определението „вирусен“ (viral)...



Социални ботове

Социалните ботове са вездесъщи в платформите на социалните мрежи и в 

интернет като цяло.



Посредством разпространението, социалните ботове могат изкуствено да засилват 

разпространяването на информация и те са ефективни заради психологическия принцип на т. 

нар. „социалното доказателство“.



Нека видим какво можете да направите, ако шестото Ви чувство Ви казва, че дадено съдържание може да е 

фалшифицирано или дори фалшиво, или ако мислите, че даден източник не е надежден.



ИНТЕРНЕТ Е ПУБЛИЧНА МРЕЖА –

ВСЕКИ МОЖЕ ДА ПУБЛИКУВА 

ВСИЧКО. АКО НЕ ПОЗНАВАТЕ 

ИЗТОЧНИКА НА ИНФОРМАЦИЯ, 

НЯМА ГАРАНЦИЯ ЗА НЕЙНАТА 

ДОСТОВЕРНОСТ



Послание, целящо да въздейства на 

мнението или поведението на хората

ПРОПАГАНДА



Как да разпознаваме пропагандата?

Отхвърляне на 
твърдение като 

абсурдно, без да се 
покаже доказателство 

за неговата абсурдност.

Ползване на личен опит 
за пример, без да се 

вземат предвид 
статистически значим 

брой примери.

Твърдение, че нечия 
позиция е грешна, 

заради лична 
забележка към човека, 
който застава зад нея.

Аргумент срещу 
личността

Представянето на две 
взаимоотричащи се 

позиции като 
единствено възможни.

Анекдотична заблуда Апел на камъка

Фалшива дилема Историческа заблуда “Червена херинга”

Предположението, че 
решенията в предходен 
исторически период са 

били вземани през 
настояща гледна точка.

Отклоняване 

на вниманието към 

тема, която няма общо с 

първоначалната, но е 

удобна за говорещия.



Достоверните източници 

винаги посочват автора, а 

понякога се изписват 

и имената на хората, които 

имат принос, както и 

принадлежността към 

други медии или 

институции...



Не намирате нищо за това 

лице, само Facebook профил с 

една единствена профилна 

снимка?

Вижте по-внимателно.



Фалшивите новини се увеличават 
през последните години. Медийната 

общност в интернет подпомага 
бързото им разпространение. При 
разпространението на фалшиви 

новини в мрежата се разчита най-
вече на съществуващи 

психологически механизми, 
свързани с начина ни възприемане 

на информацията.



Феноменът на фалшивите новини отново е под светлината 

на прожекторите особено с наближаващите избори за европейски парламент.



Не само трябва да управлявате всички последици от новините , 

но също така трябва да се справите с ефектите, които 

лошите новини могат да имат върху вашето физическо и 

психическо здраве.



Как да се справим с лошите новини?

Дишайте

Веднага след получаването на 
лоши новини може да ви е трудно 

да дишате.  Съсредоточете се 
върху дишането си и дишайте 

дълбоко. 

Обадете се на приятел
Отпуснете се за няколко минути 

и дайте воля на емоциите си. 

Пийте вода Спете добре

Сменете средата Преразгледайте мислите си 
в критичния момент

Хипервентилацията и 
дишането през устата  може 
да доведе до сухота в устата 

и жажда.

Както се казва, „Всичко изглежда по-
добре сутрин.“ Може да сте в 

състояние да обработите новините и 
да разберете следващите си стъпки 

след малко сън.

Ако е възможно, излезте 
навън. Раздвижете се, за да 

изразходвате телесна 
енергия и да намалите 

напрежението. 

Спрете да се движите в омагьосания 
кръг на негативното, чрез който 

позволявате на страха и 
ирационалното да завладеят главата 
ви. Ако разполагате с десет минути, 

опитайте да се успокоите. 



Какво трябва да направим, за 
да получаваме повече

добри новини и
да минимизираме лошите новини?



Добра новина и лоша 
новина в интернет?

Как да ги различим?



За да подобрите деня си, трябва 
да изместите фокуса от 

негативното към 
положителното!



НАУЧНО ДОКАЗАНО Е, ЧЕ 
УСМИВКАТА Е ЗДРАВЕ. 



Как да се откажем от 
лошите новини. Как да ги 

минимизираме?



БОНУС:

СЛАВА / GLORY 

(реж. Петър Вълчанов, Кристина Грозева; 2016)
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