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Невярната информация е проблем

Source: Eurobarometer 2018



Гражданите знаят ли как да я разпознават?

Source: Eurobarometer 2018



vera.ai assets

Information disorder theoretical 
framework (Wardle, 2017; 
Wardle & Derakshan, 2017)



Дефиниции на български
Невярна 
информация

Невярно или подвеждащо съдържание, споделено без 
намерение да се нанесат вреди, въпреки че последиците 
могат да бъдат вредни, например когато хората 
добросъвестно споделят невярна информация с приятели и 
членове на семейството

Дезинформация Невярно или подвеждащо съдържание, което се 
разпространява с цел измама или осигуряване на 
икономическа или политическа изгода и което може да 
бъде в ущърб на обществения интерес

Понякога са трудно разграничими дори за опитни 
професионалисти - ботове, профилна 
информация, …



Цикъл на създаване, разпространение, проверка и 
влияние 

Source: STOA report 2019



●  Какво се разпространява?

●  Къде се разпространява?

●  Как се разпространява?

●  Кой разпространява?

●  Защо се разпространява?

●  Кога се разпространява?

6 въпроса при изследването на дезинформацията



Какво се разпространява: конспирации и наративи

https://www.buzzfeednews.com/article/ishmaeldaro/roundup-of-misinformation-on-youtube-shooting



Дезинформация без граници

Credit: Denis Teyssou (AFP) 



Google е податлив на дезинформация

Credit: Denis Teyssou (AFP) 



Какво се разпространява: реклами



Къде и как се разпространява?

Source: 
https://medium.com/1st-draft/5-lessons-for-reporting-in-an-age-of-disinformation-9d98f0441722
 

print/debunk/pre-bunk

https://medium.com/1st-draft/5-lessons-for-reporting-in-an-age-of-disinformation-9d98f0441722


Пример 

● Свързани крайно-десни 
сайтове, които изглеждат от 
Великобритания, но са 
оперирани от източна Европа

● Промоция чрез 13 групи и 
страници на Facebook

● 2.4 милиона харесвания 
(повече от която и да било 
страница на английска 
политическа партия)

Source: (Reynolds, 2018)



●  Фалшиви профили
○ оперират се от държави с пропагандни или политически цели

■ Jenna Abrams - американски профил опериран от руска агенция (2016)
○ deep fakes - фалшиви фотографии и профилна информация
○ набират последователи и правдоподобност като следват високо-профилни 

профили, например Donald Trump (60% от неговите последователи са може би 
фалшиви (Campoy, 2018))

● Реклами и примамливи постове (кликбейт)
○ Рекламите се използват от сайтове с фалшиви новини за да печелят пари
○ Хората се привлечени чрез кликбейт постове в социалните мрежи
○ Кликбейт прави компромис с качеството и точността на предоставяната 

информация и използва сензационни заглавия

Кой и защо я разпространява



● Политиците са често източници на подвеждаща или невярна информация
 

● Пример 1: Невярна информация в рекламите на английските политически 
партии по време на 2016 UK EU membership referendum (DCMS report, 2018)

● Пример 2: Тръмп, КОВИД-19, белината и други “лечения”

● Последствия: 
○ £350m false claim (рекламата на червения автобус): 1,500 туита на автобуса привлечат 10.2 пъти 

повече интеракции от 3,200те туита за Брекзит на руските профили които Туитър откри
○ Починали хора от пиене на вредни продукти по време на пандемията 

Политиците и дезинформацията



Медиите и дезинформацията



● Ботовете и фалшивите профили се използват често за промоцията и 
разпространението на дезинформацията и пропагандата (Gorwa & Guilbeault, 
2018) 

○ Например в Mexico 18% от целия трафик на Twitter се генерира от ботовете (RSF, 2018)

● Засипват онлайн пространството с невярно или манипулативно съдържание 
което прави трудно намирането на информация от висококачествени източници

● Фалшивите профили които се маскират като истински потребители създават 
грешно впечатление на гражданите и подкопават тяхното доверие в медиите, 
държавните институции, учените и др.

● Фалшиви коментари на правителствени консултации онлайн или фалшиви 
подписи на петиции

Ботове и фалшиви профили



Кога и къде се разпространява дезинформацията

Една и съща дезинформация за войната в Украйна се разпространява с времето на различни 
езици в Европа, въпреки, че вече има публикувани опровергавания от фактчекъри

Установихме, че 18% от опроверганите твърдения отностно войната са били опровергани по-рано 
от фактчекъри в друга държава/на друг език



● Разпространението на опровергания и 
дезинформация са силно зависими 

● Опроверганията водят до известно 
намаляване на разпространението на 
дезинформация, но с известно забавяне

● Дезинформацията обикновено се 
разпространява значително по-бързо 
чрез постове и retweets сравнено с 
опроверганията

○ Не съм виждала viral опровергание, докато 
viral дезинформация има много често

Дезинформацията и опроверганията



Благодаря за вниманието!

Въпроси?

Keep up-to-date with vera.ai (@veraai_eu) and the Ireland 

EDMO Hub (@ireland_edmo) on Twitter

https://twitter.com/veraai_eu

