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НАУКА И ЖУРНАЛИСТИКА: ЗАЕДНО
СРЕЩУ ИНФОДЕМИЯТА 

ЗА ПРОЕКТА 

Има за цел да повиши доверието в медиите и в
науката чрез създаването на по-качествено и по-
задълбочено съдържание. Той се изпълнява с
финансова подкрепа по линия на Финансовия
механизъм на Европейското икономическо
пространство (ЕИП). Организациите, които работят
заедно, са: Асоциацията на европейските журналисти
– България (АЕЖ-България); Norsensus Mediaforum,
Норвегия; Тракийският университет, Центърът по
растителна системна биология и биотехнология
(ЦРСББ), Асоциацията за кариерно развитие и
обучение (АКРО).



НА КОГО Е
ЦИТАТА? 
 



ЦИТАТ 1 
.

Всяко научно откритие трябва да може да бъде
обяснено на 5-годишно дете. 

                              



ЦИТАТ 2 
.

Голямата трагедия на науката е убийството на
една красива теория от един грозен факт.  

                                  



ЦИТАТ 3 

Човек, който не чете вестници е неинформиран.
Който ги чете - дезинформиран. 

                                   



ЦИТАТ 1 
.

Всяко научно откритие
трябва да може да бъде
обяснено на 5-годишно
дете. 

                               Айнщайн 



ЦИТАТ 2 
.

Голямата трагедия на
науката е убийството
на една красива
теория от един грозен
факт.  

                                
 Дарвин 



ЦИТАТ 3 

Човек, който не чете
вестници е
неинформиран. Който ги
чете - дезинформиран. 

                                  Марк Твен



"Проверявайте всеки
цитат, който виждате в
интернет"
                                    Чърчил

 
quoteinvestigator.com

http://quoteinvestigator.com/


ДИСКУСИЯ 

Изненада ли ви това, което
чухте?
Бихте ли променили нещо в
отговорите, които дадохте
като част от групите?
Как може да се предотврати
това да стъпваме на
недостоверни твърдения?

Въпроси:

 



Принцип на
разпространение

на
дезинформацията



НА КАКВО СЕ
УЧИМ ЗАЕДНО? 

Проверка на фактите и принципи на работа на
"фактчекинг" организациите
Комуникация на научни теми 
 Работа с научни бази данни
Проследяване на финансирането на
изследователска дейност
Как да проверим достоверността на изследване или
рейтинга на учен? 
Морални дилеми в науката

 

 



Следващи стъпки  

 

 Запишете се в базата ни данни с учени 
Запишете се за обучение по проверка на

фактите и станете част от
Factcheck.bg

Развийте свои канали за комуникация или
създайте фактчек екип

Други идеи? 



Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия
механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на
документа се носи от АЕЖ – България и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този

документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо
пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.


