
Как да се справим с информационния хаос? 

Представят: Таня Вълчева и Йоана Вълчева 
  Ще говорим за това как да не се удавите в морето на информационния хаос и  да 

намерите своя остров на реда. 

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

Вие ставате пленник на информационния хаос, когато започнете да възприемате 

повърхностно написаното или чутото. Мисловните процеси се прекъсват и прескачат от 

една задача на друга. Работата ви е придружена от досаден диалог със себе си или 

мрънкане на глас. Това състояние има и физически характеристики: напрегната челюст, 

изцедени слепоочия и понякога безпочвено гадене. Тези симптоми доказват, че човек не 

може да се справи с информационния хаос. А на въпроса как да се справи с този хаос, ще 

отговорим сега. 

  1. Проверете източника на новината – кой е сайтът, ясен ли е собственикът му, 

публикувал ли е други фалшиви новини и т.н. 

2. Не се ограничавайте със заглавието – често то самото е сензационно, но информацията 

в статията не отговаря на него. 

3. Проверете автора, ако е посочен – дали е действителен или измислен; ако няма автор, 

това често се прави, за да се избяга от отговорност. 

 4. Източници – проверете какви източници са цитирани в самата статия, дали заслужават 

доверие и дали не са използвани превратно. 

5. Проверете датата на публикацията – често стари новини се рециклират и пускат като 

нови, дори и вече да не са актуални. 

6. Шега ли е? – възможно е публикуваната информация да е сатира, добре е да се провери 

авторът 

7. Проверка за обективност – дали това, което знаете по дадена тема, не влияе върху 

преценката ви за него. 

8. Попитайте експертите – потърсете експерт по темата, за да ви каже дали информацията 

е вярна или не, както и дали тълкуването ѝ не е тенденциозно. 

Новите съвременни медийни модели създават възможности за незабавно 

разпространение на съдържание на медийната комуникация, което бе почти невъзможно 

в условията на доминиране на традиционни медии. Впрочем индикатор за това, че 

журналистически материал е привлякъл вниманието на публиката, става факторът 

„споделяне“: той незабавно, мълниеносно започва да се разпространява в публичното 

пространство по множество канали, подобно на вирусна епидемия – оттук и 

определението „вирусен“ (viral). За кратко време информацията получава изключителна 

публичност, като достига до хиляди и дори милиони реципиенти. Причината за това е, 

че тя е докоснала актуални интереси и очаквания на публиката. За да постигнат целите 

си, в социалните медии и дигиталните формати се използват нови технологии, като 

например: 



 

 

Социални ботове 

 Социалните ботове са вездесъщи в платформите на социалните мрежи и в интернет като 

цяло. Тези автоматизирани софтуерни агенти събират информация, взимат решения, 

взаимодействат с уеб посетители и имитират реални потребители. Социалните ботове се 

различават от вече познатите „уеб ботове“, тъй като те комуникират директно с хората в 

платформите на социалните мрежи, в секциите за коментари на онлайн новинарските 

сайтове, във форумите и др. 

Социалните ботове нямат собствено мнение, но те следват предварително определен 

алгоритъм. Те имат за цел да се свързват с други, реални потребители и да създават 

виртуални „приятелства“. След като бъде установена връзка, реалните потребители 

виждат кога социалният бот реагира на съдържанието, като коментира, споделя или 

пише какво харесва. Ако реалните потребители на свой ред споделят това съдържание, 

всички техни контакти в социалните мрежи получават достъп до него. Поради този 

принцип на снежната топка, обхватът на първоначалния пост се разширява драстично. 

Освен това социалните ботове могат да станат опасни за демокрацията, ако се използват 

за пропагандни цели. Ако една софтуерна програма контролира стотици или хиляди 

профили в социалните мрежи, тя има силата да повлияе върху общественото мнение. 

Например, харесванията и повторните „споделяния“ на социалните ботове могат да 

манипулират така наречените „актуални теми“ в социалните медии или при търсенето в 

Google. Възприемането на информацията в медиите като достоверна не зависи от 

истинността на факти, които се излагат в медийните публикации, а се основава на 

тяхното разпространение. Информацията, която има недостатъчно добре доказани 

връзки с реалността, може да изглежда достоверна, ако достатъчно хора повярват в нея. 

Следователно, дори и медийното съдържание да е идентифицирано като измамно, то 

може да се трансформира, поради масовото си разпространение, в мнение на 

мнозинството. Посредством разпространението, социалните ботове могат изкуствено да 

засилват разпространяването на информация и те са ефективни заради психологическия 

принцип на т. нар. „социалното доказателство“. 

Все пак, всичко се свежда до един друг мощен агент, който гарантира тяхното оцеляване, 

а това са множеството хора, които продължават да харесват, коментират и споделят 

дезинформацията т.е. ние. Но какво на първо място ни мотивира да се ангажираме с 

фалшиви новини? За да отговорим на този въпрос, трябва да разгледаме по-задълбочено 

емоциите. Обикновено фалшивите новини имат за цел да предизвикат силни емоции у 

потребителите, например страх или гняв. 

За да устоите на силата на дезинформацията, трябва да знаете за нейното съществуване 

и да се запознаете с този проблем. 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.  

За това по-подробно ще разкажат Станимира от 11 д клас и Габриела от 11 е клас. 

 

 


