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Резюме: Международната научна конференция „Дезинформацията: новите 

предизвикателства” събра 16 участници – утвърдени изследователи, 

докторанти и журналисти – от България, САЩ, Канада, Германия. 

Представените доклади отразяват различни аспекти на проблема за 

дезинформацията: отражението на дезинформацията върху политическите 

процеси, регулаторните подходи за ограничаване на дезинформацията, 

журналистическата практика на проверка на фактите и опровергаване на 

дезинформацията, ролята на социалните медии за разпространението и 

усилването на дезинформацията.  

Ключови думи: дезинформация, медии, социални медии, фактчекинг, 

политика 

 

Summary: The International scientific conference "Disinformation: the new 

challenges" brought together 16 participants - established researchers, PhD 

students and journalists - from Bulgaria, USA, Canada, Germany. The presented 

papers reflect various aspects of the problem of disinformation: the impact of 

disinformation on political processes, regulatory approaches to curbing 

disinformation, journalistic practice of fact-checking and debunking 

disinformation, the role of social media in disseminating and amplifying 

disinformation. 
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Международната научна конференция „Дезинформацията: новите 

предизвикателства“ се проведе на 14 октомври 2021 г. Във форума се 

включиха 16 участници – утвърдени изследователи, докторанти и 

журналисти от България, САЩ, Канада, Германия. Конференцията се 
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проведе в хибриден формат, наложен от ограничителните мерки срещу 

разпространението на Ковид-19. По-голямата част от българските 

участници се събраха в Ректората на Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“, а участниците от чужбина се включиха онлайн.  

Форумът беше отразяван в реално време от репортер на 

Българската телеграфна агенция и беше излъчван на живо във Фейсбук, 

където беше проследен от над 260 зрители. Публикувани са и 

видеозаписи на отделните изказвания, които са достъпни онлайн1. За нас 

като организатори достигането до по-широка аудитория е изключително 

важно, тъй като справянето с дезинформацията изисква създаване на 

широк „обществен фронт“.  

Представените доклади отразяват различни аспекти на проблема 

за дезинформацията, както от научноизследователска, така и от 

практикоприложна перспектива. Проф. д-р Мария Нейкова откри 

форума със своя доклад „Защо е толкова трудно противодействието?“, в 

който акцентира върху влиянието на пет основни фактора: технологии 

и платформи; политици; идеологическо противопоставяне; журналисти; 

население (в измерението образование).  

В рамките на панела „Дезинформация и политика“ проф. д-р 

Мария Попова (McGill University, Montreal,  Канада) представи 

изследването „Коя е истинската конспирация?“, разработено съвместно 

с доц. Николай Маринов. Проф. д-р Димитър Вацов анализира 

„Антибългарските дискурси в македонските медии онлайн през 2020 г.“, 

а доц. д-р Ралица Ковачева – дезинформацията в българските 

предизборни кампании през 2021 г. 

В панела „Дезинформация и регулация“ проф. дпн Нели Огнянова 

направи преглед на европейските действия по темата, проследявайки 

 
1 Записите на изказванията могат да се гледат свободно на адрес: 

https://www.facebook.com/events/257499532906380/?active_tab=discussion 
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изпълнява ли ЕК обещанието от 2018 г., че „няма да има Министерство 

на истината в ЕС“. Възможните европейски регулативни подходи към 

справянето с дезинформацията и сравнението им с британския подход 

бяха теми на докладите, предстставени от докторантите в катедра 

„Европеистика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ Мария Юрукова и Иглика Иванова.  

В панела „Дезинформация и журналистическа практика“ д-р 

Цветелина Соколова (журналист в Mediapool.bg) и докторантът в в 

катедра „Европеистика“ на Философския факултет на СУ „Св. Климент 

Охридски“ Божидар Ангелов анализираха възможностите на проверката 

на фактите в справянето с дезинформацията. Младен Петков, 

кореспондент на БНР и докторант в American University във Вашингтон, 

акцентира върху ролята на журналистите в отстояването на истината и 

обществения интерес. Д-р Кристофър Неринг (гост-преподавател във 

ФЖМК от Медийната програма на Фондация Конрад Аденауер) 

направи интересни исторически паралели между дезинформацията на 

тема СПИН и Ковид-19. 

В панела „Дезинформация и социални медии“ доц. д-р Катерина 

Огнянова (School of Communication and Information, Rutgers University, 

САЩ) представи темата „Технологични и социални корекции на 

политическа и здравна дезинформация“. Д-р Христофор Караджов 

(California State University, Long Beach, САЩ) анализира ролята на 

социалните медии и специално Фейсбук по отношение на пандемията от 

Ковид-19, а докторантът във ФЖМК на СУ „Св. Климент Охридски“ 

Анелия Петрова – по отношение на предизборната кампания за 

президентските избори в САЩ през 2016 г. Валентин Пенчев (Indiana 

University, САЩ) и д-р Никола Тулечки („Онтотекст“ и „Данни за 

добро“) представиха инструменти за проверка на информацията онлайн 

и в социалните медии.  
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Предстои публикуването на сборник с доклади от конференцията 

от университетското издателство „Св. Климент Охридски“, който ще 

бъде предоставен на публиката безплатно и с напълно свободен достъп. 

Научният форум продължава и надгражда идеите на 

конференцията „Фалшиви новини и дезинформация: българският 

контекст“, проведена през октомври 2018 г. в СУ „Св. Климент 

Охридски“. Сформираната тогава изследователска група стои и зад 

настоящата международна научна конференция. 

Организационен комитет: проф. д-р Мария Нейкова, проф. дпн 

Нели Огнянова, проф. д-р Димитър Вацов, доц. д-р Ралица Ковачева, 

докторант Анелия Петрова. Технически сътрудник: Добромир Добрев.  

Проектът „Дезинформацията: новите предизвикателства“ е 

финансиран от средствата, отпуснати целево от държавния бюджет 

на СУ „Св. Климент Охридски“ за научни изследвания. 

 

Доц. д-р Ралица Ковачева е преподавател по международна 

журналистика във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ 

"Св. Климент Охридски". Публикувала е книгите „Новините от света. За 

смисъла и ползите от международната журналистика“ (2020), „Център и 

периферия на европеизираните публични сфери“ (2017) и „Медиатизираното 

измерение на външната политика“ (2017, в съавторство с Мария Нейкова). 

Изследователските ѝ интереси са насочени към медийното отразяване на 

европейски теми, с фокус върху дезинформацията и пропагандата. 

 

Dr Ralitsa Kovacheva is an Associated Professor in International journalism 

at the Faculty of Journalism and Mass Communication at Sofia University ‘St. 

Kliment Ohridski’. She has published three books: ‘News of the World. On the 

Meaning and Value of International Journalism’ (2020), ‘Centre and Periphery of 

the Europeanised Public Spheres’ (2017) and ‘The Mediatised Dimension of Foreign 

Policy’ (co-authored by Maria Neikova, 2017). Her research interests are media 

coverage of the EU and EU-related issues focusing on disinformation and 

propaganda. 


