
Зимен семинар по разпознаване на 
невярна информация и 

дезинформация

25-26 януари 2023 г.
д-р Ирина Темникова – координатор на проект TRACES



Добре дошли!



Идея на Семинара



Малко нестандартен спрямо обичайните събития

Семинарът се финансира по проект TRACES (Европейска 

комисия, AI4Media)

и се организира от Групата по разпознаване на 

дезинформация в Институт „Големи данни в полза на 

интелигентното общество (GATE)“



Кои са лекторите:
Известни специалисти на българско и международно ниво:

o Проф. Калина Бончева – Университет в Шефийлд, 

Великобритания

o Полк. доц. д-р Петко Димов – Военна академия „Г. С. 

Раковски“

o Доц. д-р Милена Добрева – Институт GATE

o Христина Шушков – криминален лингвист

o Елеонора Матеина – управляващ адвокат в Eversheds 

Sutherland



Кои са лекторите:
Лектори от Групата за разпознаване на дезинформацията в 

Институт GATE:

o Руслана Маргова

o Силвия Гаргова

o Ирина Темникова 



Какво ще бъде представено:Ден 1:

o Загряваща игра – да се замислим

o Уводни понятия

o Как се разпознава дезинформацията и 

невярната информация по езика, на който е 

изразено твърдението или текста

o Инструменти за проверка на информацията



Какво ще бъде представено:
Ден 2:

o Сигурност в социалните медии

o Дийпфейковете – какво са и как да ги 

разпознаем?

o Приноси на проекта TRACES

o Юридически аспекти



Кои са участниците:

o Разнообразни специалности

o Студенти, журналисти, връзки с 

обществеността, компютърни специалисти, 

психолози, социолози

o Някои имат опит с подобни събития

o Очакваме да участвате! (дискусии и въпроси)



Организационно:

• Организаторите – тениски, баджове

• Събитието ще се проведе и двата дни в тази 

зала

• Кафе паузи, обяд

• Коктейл – днес, кафе „Таймлес“, ул. Кракра 11



Да започваме...
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