
Зимен семинар по разпознаване на невярна информация и
дезинформация

Място на провеждане: Огледална Зала, Ректорат на Софийския университет “Св. Климент
Охридски”, гр. София

Ден 1: 25 януари 2023 г.

Време Тема Лектор Какво ще научите?

09:00 - 09:30 Регистрация

09:30-11:20 Уводни презентации

09:30 - 09:40 Кратък увод Д-р Ирина Темникова
(Институт GATE)

Ще разберете какво ще следва нататък

09:40 -10:10 Загряваща игра Д-р Ирина Темникова
(Институт GATE)

Ще се замислите, дали е лесно да
разберете, дали дадено твърдение е истина

или не

10:10 -10:45 Уводни понятия Проф. д-р Калина
Бончева

(Университет в
Шефийлд,

Великобритания)

Ще се запознаете с основните понятия в
областта, за да ви бъде лесно да разберете

материала по-нататък

10:45 - 11:20 Представяне на
групата по откриване
на дезинформация в

Институт GATE

Доц. д-р Милена
Добрева

(Институт GATE)

Ще се запознаете накратко с
организаторите на събитието и дейностите

им

11:20 - 11:35 Кафе пауза

11:35 - 13:45 Как да разпознаваме фалшивите новини и лъжата по това как са изразени на български език

11:35 - 12:10 Езикови
характеристики на
фалшивите новини

Руслана Маргова
(Институт GATE)

Ще се научите да разпознавате фалшивите
новини по някои техни езикови

характеристики

12:10 -13:45 Криминална
лингвистика

Христина Шушков
Assess Ltd (Confidence

in Truth)

Ще научите какво е криминалната
лингвистика и как да използвате похватите

й, за да разпознавате невярната
информация и дезинформацията

13:45-14:45 Обяд

14:45-16:40 Инструменти за проверка на информацията

14:45-15:50 Представяне на
инструмент за
проверка на

информацията

Полк. доц. д-р Петко
Димов

(Военна академия „Г. С.
Раковски“)

Ще научите как да проверявате
информацията в уебсайтове чрез

специален инструмент на български език

15:50-16:40 Други инструменти за
проверка на

информацията

Силвия Гаргова
(Институт GATE)

Ще се запознаете с други полезни
инструменти за проверка на информацията

16:40-16:55 Лека кафе пауза

16:55-17:25 Обобщение на деня и
кратка дискусия

Д-р Ирина Темникова
(Институт GATE)

Какво научихте до момента.
Имате ли коментари?

17:55-20:05 Коктейл Кафе Timeless - ул. Кракра, 11



Ден 2: 26 януари 2023 г.

Социалните медии, дийпфейковете и полезни приноси на проекта TRACES

Време Тема Лектор Какво ще научите?

09:30-10:00 Загряващо кафе и малко захар за стартиране на мозъка

10:00-11:55 Социалните медии и дийпфейковете

10:00-11:05 Правила за сигурност
в социалните медии

Полк. доц. д-р Петко
Димов

(Военна академия „Г. С.
Раковски“)

Ще се запознаете с това какви са
рисковете в социалните медии и как да

се справите с тях

11:05-11:55 Какво са
дийпфейковете и как
да ги разпознаете?

Силвия Гаргова
(Институт GATE)

Ще научите какво са дийпфейковете и
как можете да ги разпознаете

11:55-12:55 Обяд

12:55-14:35 Приноси на проекта TRACES за България и важно българско и европейско законодателство

12:55-14:00 Представяне на
проекта TRACES и
неговите приноси

Д-р Ирина Темникова
(Институт GATE)

Ще научите каква е интересната и важна
цел на проект TRACES и какво може да

бъде полезно за вас

14:00-14:35 Юридически аспекти,
свързани с

дезинформацията и
разкриването на

истинска информация
в България и

Европейския съюз (т.
нар. “whistleblowers”)

Елеонора Матеина
(Eversheds Sutherland)

Ще научите какви са законите в
България и Европейския съюз относно
невярната информация и разкриването

на истинска информация (whistleblowers)

14:35-14:50 Кафе пауза

14:50-15:50 Интерактивна
дискусия с

участниците и
заключение

Д-р Ирина Темникова
и Силвия Гаргова
(Институт GATE)

Какво интересно открихме и научихме до
момента, какви интересни въпроси

остават


