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съдържанието, чрез което се придобиват основни знания, както и по време на МИЛАБ дейностите, 
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1. Препратки към други материали и ресурси  

 

Журналистика, „Фалшиви новини“ и дезинформация: Наръчник за 

обучение по журналистика 

C. Ireton  and J. Posetti (eds), UNESCO (2018) 

https://en.unesco.org/fightfakenews 

 

Медийна и информационна грамотност: наръчник за политики и 

стратегии 

A. Grizzle, Moore, P, Dezuanni, M, Asthana, S. Wilson, C., Banda, B, 

Onumah, UNESCO (2011) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225606?posInSet=9&quer

yId=4553e6fd-aa83-44f9-b768-d36a57e74d83   

 

Медийно образование: наръчник за учители, ученици, родители и 

професионалисти 

D. Frau-Meigs (ed), UNESCO (2006) 

 http://www.unesco.org/new/en/communication-and-

information/resources/publications-and-communication-

materials/publications/full-list/media-education-a-kit-for-teachers-

students-parents-and-professionals/  

 

В действие: насоки за предотвратяване на краен екстремизъм 

Nash, C. Nesterova, Y., Primrose, K., Chan, W A., Rios, R, Velásquez Flores, 

M J, Zowmi, A, Mahatma Gandhi Institute of Education for Peace and 

Sustainable Development, UNESCO(2018) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000263828 

https://en.unesco.org/fightfakenews
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225606?posInSet=9&queryId=4553e6fd-aa83-44f9-b768-d36a57e74d83
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000225606?posInSet=9&queryId=4553e6fd-aa83-44f9-b768-d36a57e74d83
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-education-a-kit-for-teachers-students-parents-and-professionals/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-education-a-kit-for-teachers-students-parents-and-professionals/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-education-a-kit-for-teachers-students-parents-and-professionals/
http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/media-education-a-kit-for-teachers-students-parents-and-professionals/
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000263828
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000263828
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Учебна програма за медийна и информационна грамотност за 

учители   

C. Wilson, UNESCO (2011) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971 

 

Наръчник за интернет грамотност 

J. Richardson, E. Milovidov and M. Schmalzried, Council of Europe (2017) 

https://edoc.coe.int/en/internet/7515-internet-literacy-handbook.html 

 

Медийна и информационна грамотност: Практическо ръководство 

за обучители  

S. Braesel and T. Karg, DW Akademie (2018) 

www.dw.com/downloads/42424317/dw-akademiemilguidebook2018.pdf 

 

Наръчник за образование за дигитално гражданство 

J. Richardson and E. Milovidov,  Council of Europe (2019) 

https://book.coe.int/en/human-rights-democratic-citizenship-and-

interculturalism/7852-digital-citizenship-education-handbook.html 

 

Младежта и крайния екстремизъм онлайн 

S. Alava, D. Frau-Meigs and G. Hassan, UNESCO (2017) 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260382?posInSet=25&qu

eryId=5aca6c25-da7f-4a7d-bca1-95e5aa9bedc5  

 

Yalla EMI: Un guide d’Education aux Médias et à l’information 

B. Blondeau and D. Frau-Meigs (2018) 

Достъпен на френски и арабски 

http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2016/07/GuideYalla-FR.pdf 

  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000192971
https://edoc.coe.int/en/internet/7515-internet-literacy-handbook.html
http://www.dw.com/downloads/42424317/dw-akademiemilguidebook2018.pdf
http://savoirdevenir.net/wp-content/uploads/2016/07/GuideYalla-FR.pdf
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2. Речник 

(Този речник се отнася до ключовите думи, ценностите и компетенциите, използвани в учебните планове 

на програмата по медийна и информационна грамотност, където те са посочени с удебелен шрифт при 

първо споменаване.) 

„Бисквитка“: малък файл, който се съхранява на компютъра на потребителя, предназначен 

да побира умерено количество данни, специфични за конкретен потребител, за управление 

на уебсайта. Всеки път, когато потребителят използва даден уебсайт, бисквитката се изпраща 

обратно към сървъра, на който уебсайтът се съхранява. Проследяваща бисквитка може да 

бъде вградена в рекламни материали от сайт на трета страна и може да се използва за 

отчитане на историята на сърфиране на потребителя и подаване на персонализирани целеви 

реклами. В контекста на Медийната и информационна грамотност (MИГ), бисквитките могат 

да се разглеждат като нарушаване на личното пространство, тъй като позволяват 

профилиране без знанието на потребителя. Те изискват критично мислене, за да бъдат 

избегнати пропагандни материали и неетични търговски практики. Виж също Данни, 

Поверителност. 

Deepfake (Дийпфейк): терминът „дийпфейк“ е комбинация от думите „deep learning” (вид 

машинно обучение) и “fake” („фалшив“). Отнася се до вид фалшиви новини, които се 

захранват от ИИ (изкуствен интелект) и могат да пресъздават аудио и видео съдържание, без 

направените в него промени да бъдат разпознати. Дийпфейк използва изкуствен интелект за 

наслагване или комбиниране на различни изображения и видеоклипове. Например през 

2018 г. се появи видео, в което президентът Обама прави публично обръщение относно 

фалшивите новини; видеото завладя социалните мрежи и независимо, че е изключително 

реалистично, то всъщност е изцяло компютърно генерирано, използвайки гласа на актьора 

Джордан Пийл. Дийпфейк се използва за модифициране на видео съдържание с известни 

политици и актриси, поставяйки ги в неудобни ситуации, защото биват показани да твърдят 

противоположното на първоначално изказаното си мнение. Вижте също Фалшиви новини, 

Информационни безпорядъци 

Алгоритъм: поредица от инструкции за изпълнение на задача (подобно на рецепта). Всички 

търсачки, социални медии, гласови асистенти и други подобни функционират с алгоритми. 

Те събират данни и ги използват, за да променят поведението си във времето и да създават 

свои собствени нови данни (машинно обучение). Те разчитат на изкуствения интелект. Виж 

също Изкуствен интелект, Големи данни, Данни. 

Благосъстояние: е желано стабилно физическо и психическо състояние на потребителя 

докато навигира, играе или търси в интернет. Може да осигури положително чувство на 

потребителя към самия себе си и принадлежност към общност. То насърчава 

ангажираността в определени дейности, социалните отношения и овластяването да действат 
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в демократичните общества. За МИГ, появилите се проблеми са свързани с рисковете за 

благосъстоянието, като кибер тормоз, тролове, нарушаване на правата на човека. Вижте 

Дигитален отпечатък; Онлайн присъствие; Човешки права; Социално застъпничество. 

Видео игри: игри, които се играят с помощта на компютърни програми. Определени онлайн 

игри могат да позволят на играчите да си взаимодействат активно със света, в който са 

потопени и често играчите могат да видят всичко от гледна точка на своя герой (от първо 

лице) или от множество комбинации от перспективи, като например Игри с масов 

мултиплейър онлайн ролеви игри Massively Multiplayer Online Role Playing Games ( 

MMORPGs). При МИГ, видеоигрите могат да предизвикат проблеми в сферата на 

пристрастяването, благосъстоянието, поверителността, както и информираността на 

потребителите. Вижте също Дигитален отпечатък. 

Големи данни: отнася се до огромното количество кодирана информация, която се 

анализира с алгоритми, така че да се разкрият модели, тенденции и асоциации. Те могат да 

бъдат третирани с различни статистически типове анализи, за да профилират хората, да 

прогнозират поведение, за изучаване на аналитични процеси, и т.н. Те често се дефинират с 

т.нар. „5 Vs“: Обем на данните (Volume), Разнообразие на данните (Variety), Скорост на 

натрупване (Velocity), Автентичност (Veracity) и Стойност (Value). За МИГ, 

предизвикателствата и противоречията включват споделяне на данни, информираност на 

потребителите и поверителност. Вижте Информираност на потребителите, Данни, 

Поверителност. 

Гражданство: това е компетентност, която позволява на потребителите да участват активно, 

положително и отговорно както в онлайн, така и в офлайн общности, независимо дали са 

местни, национални или световни. Тъй като дигиталните технологии имат разрушителен 

характер и непрекъснато се развиват, тази форма на ангажираност включва широк спектър 

от дейности - от потребление, споделяне, игри и учене до проучвания и работа. За МИГ, 

компетентните граждани на дигиталното общество са в състояние да отговорят на 

технологичните предизвикателства и да участват в обществения живот, като спазват правата 

на човека и междукултурните различия. Виж също Права на човека. 

Данни: отнасят се до кодирана информация, която може да има различни форми като текст, 

изображения и звуци, но също така и взаимоотношения, събития, транзакции. Те могат да 

бъдат използвани като основни цифрово преобразувани описания на реалния живот на 

човека. Чувствителните лични данни (ЧЛД) може да включват името на лицето, ЕГН, датата и 

мястото на раждане, биометричните записи. За МИГ, противоречията са свързани с 

използването на данните от трети страни, независимо дали са търговски (пазар за събиране 

и продажба на данни) или престъпни (кражба на данни за незаконни цели). Това може да 
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доведе до нарушаване на сигурността и поверителността. Виж Големи данни, 

Поверителност. 

Демократично общество: е общество, в което правата на човека се зачитат офлайн и 

онлайн. То насърчава активното гражданство и ангажираност. За МИГ са важни някои 

специфични ценности на правата на човека като поверителност, свобода на изразяване, 

достойнство, сигурност, образование и участие. 

Дигитален/ цифров отпечатък: е уникален набор от проследими дигитални дейности на 

потребителя (например мнения в уебсайтове, коментари, плащания) в интернет. Те попадат 

в две категории: пасивни и активни, или недоброволни и доброволни. Първата се отнася до 

данни, събрани без знанието на потребителя; втората се отнася до данни споделени 

доброволно с цел онлайн комуникиране и взаимодействие с други. За МИГ това повдига 

въпроси за поверителност, проследяването и сигурността. Виж също Поверителност; 

Сигурност. 

Дигитална/ Цифрова идентичност: изначално маркетингов инструмент (за персонализиран 

брандинг). Тя обхваща информацията, достъпна онлайн за лице, организация или 

устройство, представляваща реално съществуващ обект. Тя дава възможност за 

идентификация на потребителя, включен в онлайн взаимодействия; осигурява 

автоматизиран достъп до други компютри и улеснява отношенията в медиираната среда. 

„Дигитална идентичност“ означава аспекти от идентичността на човека в реалния живот, 

като това включва всички данни, генерирани от дейностите на човек онлайн (покупки, 

сърфиране, нетуъркинг, и т.н.) За МИГ, проблемите се отнасят до управлението на 

присъствието онлайн и онлайн дейностите, с цел осигуряване на благосъстояние. Вижте 

също Бисквитки; Данни; Онлайн присъствие. 

Дигитално разделение: се отнася до различни несъответствия в достъпа и използването на 

технологии, като икономически, културни, възрастови и социални в различните държави. 

Това може да доведе до неравенства между отделните хора и между държавите. За МИГ 

проблемите са свързани с приобщаването и социалната справедливост, както и с ученето и 

знанията. Дигиталното разделение може да доведе до поставяне на гражданите в две 

неравноправни категории, с трайно въздействие върху участието и благосъстоянието в 

демокрациите. Свързано е с дигитално несъответствие в компетенциите. Виж също 

демократичното общество; Благосъстояние. 

Дигитално разказване на истории: е способността да се създават дълги и кратки наративни 

форми чрез използване на медийни езици; става дума за използване на различни медийни 

форми, символи, кодове, установени практики и принципи на дизайн, за да се създадат 

разпознаваеми наративни структури, които съдържат съобщения, предназначени за 

определена група. В МИГ дигиталното създаване на истории може да се използва като 
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педагогически инструмент за стимулиране на креативността и за споделяне на опит между 

участниците. Вижте Дълга наративна форма; Кратка наративна форма. 

Договор за споделяне: отнася се до договора "по подразбиране", който социалните медии 

са сключили със своите потребители, какъвто е  примера с инфлуенсърите. Договорът 

постулира 4 основни стъпки: 1/ всеки свързан индивид идентифицира скандал, 2/ той/тя 

създава желание за промяна, 3/ той/тя събира опит и мнения на други потребители и 4 / 

той/тя се стреми към рационални трансформиращи решения (няма връщане към 

предишното положение). В МИГ той е важен елемент за обясняване на ролята на мненията, 

коментарите, разговорите и кратките наративни форми в демократичните общества; посочва 

рисковете от фалшиви новини и информационни безпорядъци, тъй като договорът за 

споделяне може да бъде манипулиран или монополизиран от специални заинтересовани 

страни и това може да предизвика недоверие в услугите на социалните медии. Виж също 

Договор за информация, Демократично общество, Информационни безпорядъци, 

Инфлуенсър. 

Дълга наративна форма: е дълга история, обикновено в писмена проза, която описва 

реални или измислени герои и събития, обикновено под формата на последователен разказ. 

Той може също да бъде нелинеен разказ, чийто сюжет не съответства на очакваната 

хронология или причинност. В медиите подобни разкази могат да се предлагат в различни 

формати, напр.: книги, документални статии, комикси, филми, телевизия, видео игри, 

музика и други аудиовизуални изкуства. Виж също Дигитални разкази; Кратки наративни 

форми. 

Електронна репутация / Онлайн репутация: е възприятието, което интернет потребителите  

имат за човек, марка/бранд или компания. Това е стратегия за маркетингово влияние с цел 

спечелване на харесвания и препоръки, както и повишаване на класирането/ рейтинга на 

уебсайта или онлайн услугите на даден субект. Често се свързва с начини за осигуряване на 

приходи от съдържание онлайн, особено от инфлуенсъри. За МИГ това е свързано с 

рисковете от манипулиране на личния имидж или марка; свързано е и с осигуряването на 

приходи от нечие присъствие в интернет (реклама, кликбeйт (примамка за кликвания) ...). 

Виж също „Бисквитки“, Данни, Цифрова идентичност, Електронно (онлайн) присъствие, 

Инфлуенсър. 

Защита: правото на онлайн защита на данните е обхванато от Закона за защита на личните 

данни (ЗЗЛД). Отнася се до отговорността на физическите лица, публичните и частните 

компании да гарантират сигурността на дигиталните дейности, че данните няма да бъдат 

откраднати или използвани от трети страни без съгласието на потребителя. Виж също 

Поверителност, Профилиране, ЗЗЛД. 
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Извличане на данни: отнася се до методите за изчисление и изследване на бази данни, така 

че да се открият модели и профили, тенденции и връзки и да се предостави информация, 

служеща за вземане на решения, като например маркетинг с прогнозен анализ. Работи с 

алгоритми и статистика за извличане на информация от големи данни. Виж също ИИ, Данни, 

Големи данни. 

Изкуствен интелект („ИИ“): означава процеса, при който компютърните системи изпълняват 

задачи, които по принцип изискват човешки интелект; например визуално възприятие, 

разпознаване на реч, превод и т.н. Технологии, основани на ИИ, се намират и в дигиталните 

игри, роботиката, асистентите за шофиране и във всички системи, които се нуждаят от 

достъп до огромно количество данни, за да улеснят решенията. За Медийната и 

информационна грамотност (МИГ), наблюдението на развитието на ИИ е важно, тъй като 

повдига въпроса за използването на лични / частни данни и граждански въпроси, свързани с 

личния живот, достойнството, благосъстоянието, политиката и публичното пространство. 

Виж също Алгоритъм, Големи данни,  Данни. 

Инфлуенсър: Инфлуенсър е потребител на социални медии, който е създал голяма 

аудитория, която го следи и чието съдържание има голям обсег и / или въздействие. Виж 

Участие; Договор за споделяне; Публика; Общности. 

Информационни безпорядъци: отнася се за слухове, пропаганда, техники на убеждаване, 

скандални публикации, кампании, основани на клевети и фалшиви новини. В социалните 

медии алгоритмите, кликбейт, троловете, социалните ботове и други устройства могат да 

популяризират невярна информация, като същевременно дават усещане на потребителите, 

че получават качествена/истинна информация. Това може да доведе до редица нарушения, 

някои от които са незаконни (като реч на омраза или призиви към тероризъм и расизъм), а 

други са част от сивата зона на вредно съдържание и вредно поведение (фалшиви новини, 

слухове, кибер-тормоз ... ). В МИГ, те са част от категориите рискове, които се анализират и 

адресират с цел постигане на онлайн благосъстояние. Виж също Информационна фабрика; 

Фалшиви новини. 

Договор за информация: отнася се до договор „по подразбиране“, който масмедиите са 

установили във времето със своите читатели и зрители, какъвто е примера с ежедневните 

новини. Договорът постулира 4 основни стъпки: 1/ професионалисти (журналисти, учени ...) 

идентифицират проблем рационално, 2/ анализират го, 3/ призовават експерти и 4/ 

предлагат решения. В МИГ важен елемент е да се обясни ролята на качествената 

информация в демократичните общества; договорът посочва рисковете от фалшиви новини 

и други информационни нарушения, тъй като договорът за информация може да се 

манипулира или монополизира от специални заинтересовани страни и това може да доведе 

до недоверие в медийните институции. Виж също Договор за споделяне; Демократично 
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общество; Свобода на изразяване; Информационна фабрика; Информационни 

безпорядъци. 

Информационна фабрика: се свързва с идеята, че информацията е конструкция, с 

разпознаваеми институции, съдържание и представи, жанрове, модели и езици на медиите 

за определена аудитория или общност. Традиционно е свързан с информационния договор 

и различните му стъпки. В МИГ е важно да се разпознаят различните проблеми, свързани с 

информационната фабрика (медийна собственост, стереотипи, манипулация ...), така че да 

се упражнява критично мислене и саморефлексивни компетенции. Виж също Договор за 

информация; Информационни безпорядъци.  

Информираност на потребителите: компетентност, която позволява на потребителите да се 

справят със социалните медии и други виртуални социални пространства като среда, в която 

често фактът, че си цифров/ дигитален гражданин, означава също да бъдеш потребител на 

онлайн продукти и услуги. Разбирането на последиците от комерсиалния характер на 

онлайн пространствата е една от компетенциите, от които хората се нуждаят, за да запазят 

своята автономност като цифрови / дигитални граждани и да защитят своето лично 

пространство онлайн. За MИГ това предполага проблеми, свързани с нарушаване на правата 

на другите, както и такива, свързани с подходящите за възрастта средства за разбиране на 

всички аспекти на „Условия за използване на услугите“. Виж също Условията за използване 

на услугите. 

Кибер тормоз:  форма на тормоз чрез използване на електронни инструменти и услуги. Той 

може да включва публикуване на заплахи, слухове / клюки, сексуални коментари, кибер-

преследване и реч на омраза. Последствията могат да бъдат тежки за жертвите (да изпитват 

страх, гняв, да имат ниска самооценка, да изпаднат в депресия.) В контекста на МИГ трябва 

да се имат предвид рисковете от дезинформираност, информационни безпорядъци, вредно 

онлайн съдържание и поведение, заплахи за свободата на изразяване („смразяващ“ ефект) и 

благосъстоянието. Вижте също Електронна репутация, Идентичност, Благосъстояние. 

Киберсигурност: занимава се със защитата на компютрите от кражба и / или повреда на 

техния хардуер, софтуер и съдържание. Киберсигурността включва също прекъсване на 

услугите с умишлени или случайни средства (като пиратство или хакване). За МИГ, фишингът, 

спамът и вирусите са сред заплахите за сигурността, които могат да попречат на гражданите 

да защитят хардуера и данните си. Вижте също Поверителност, Сигурност. 

Когнитивно изкривяване / Когнитивно отклонение: проблем, свързан с обработката на 

информация и с това как хората възприемат информацията. Случва се, когато хората 

създават собствена „субективна социална реалност“, отклонявайки се от рационалната 

преценка. Тя може да изкриви реалността и да доведе до неточни решения и нелогични 

интерпретации. Най-често срещаните когнитивни изкривявания се отнасят до склонност за 
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потвърждаване (склонността да се тълкуват новите доказателства като потвърждение на 

собствените убеждения или теории), склонност за позоваване на авторитет (тенденцията да 

се приписва по-голяма точност на мнението на авторитетно лице), склонност към 

„непрекъснато/продължително влияние“ (тенденцията да вярваме на по-рано възприети 

погрешни сведения, дори след като те са опровергани). В МИГ това е свързано с проблемите 

на общественото мнение, стереотипите и границите на свободата на изразяване. Виж също 

Критично мислене, Фалшиви новини. 

Кратки наративни форми: са истории, които описват реални или измислени събития. В 

социалните медии те могат да бъдат под формата на коментари, харесвания, публикации, 

туитове или видео „истории“, използвани в Snapchat или Instagram. Виж също Дигитални 

разкази; Дълги наративни форми. 

Критично мислене: обективният анализ и оценка на даден въпрос с цел формиране на 

съждение. В контекста на МИГ то дава възможност на потребителите да овладеят кодовете 

на дигиталните медии и да рефлектират върху навиците си за сърфиране и участието си 

онлайн. Когнитивните умения, свързани с критично мислене, включват търсенето и 

валидирането на информация, както и емоционалното разбиране на сложни 

комуникационни ситуации. Виж също Проверка на фактите. 

Междукултурна комуникация: компетентността, която позволява на гражданите и 

потребителите да изпитват съпричастност към другите. Тези умения придобиват по-голямо 

значение онлайн поради липсата на допълнителни визуални и аудио информационни знаци. 

Тази компетентност предполага възприемане на и разбиране на двусмислие, интерес към 

другостта и умения за навигиране на социалното пространство онлайн и нетуъркинг, както и 

осъзнаване на геополитическия контекст на онлайн обмена. 

Мемове: са изображения, видеоклипове или текстове, които се копират и разпространяват 

широко в интернет. Те целят да бъдат смешни и са леки вариации на няколко основни 

изображения. Те могат да се споделят в социални мрежи, имейл, дискусионни общности, 

табла за съобщения и банки с изображения. Те са популярни в младежките култури и се 

използват и във фалшиви новини за генериране на трафик, защото са популяризират лесно. 

Виж също Фалшиви новини, Информационни безпорядъци, Социални медии. 

Обществено мнение: е формирането на мнение, което оправдава използването на 

масмедиите и връзката им с демократичните общества, тъй като гражданите трябва да бъдат 

информирани, за да вземат решения (като гласуване на избори). То се определя от дневния 

ред на медийните агенции в света и все по-често от социалните медии. Общественото 

мнение изисква елемент на доверие в договора за информация и договора за споделяне. 

Виж също Масмедии, Социални медии, Договор за информация. 



 

www.in-eduproject.eu 
 

11 

Общности: виртуалните общности ценят обмена на знания и информация като валута за 

социализиране и обучение. Те се характеризират със „слаби връзки“ - факта, че познати от 

всякакъв вид (включително непознати) могат да предоставят информация чрез онлайн 

мрежи. С времето, членството, влиянието и споделените емоционални разговори могат да 

създадат усещане за принадлежност, в „ехокамери“ (в новинарските медии „ехокамерата“ е 

метафорично описание на ситуация, в която определени вярвания се подсилват чрез 

комуникация и повторение в затворена система) и други затворени групи. Виж също 

Договор за информация, Договор за споделяне. 

Електронно присъствие / Онлайн присъствие: е способността да се контролира дигиталната 

идентичност. Това предполага познаване на процеса на оптимизация на търсачките, онлайн 

репутацията, използването на социалните медии и др. Разширената дефиниция включва 

личните и междуличностните качества, които определят дигиталната комуникация. Изисква 

социални и когнитивни компетенции, които се подкрепят от МИГ. Вижте също Дигитална 

идентичност, Онлайн репутация, Участие. 

Поверителност: е правото да упражнявате контрол върху собствените си данни (достъп, 

проверка, коригиране ...). Тя може да бъде нарушена от компании, които използват лични 

данни с търговска цел, включително споделяне на данни с трети страни (т.е. не страните, за 

които данните са създадени на първо място). В рамките на ЕС се управлява от ЗЗЛД, който 

позволява и защита в случай, че личните данни бъдат откраднати или манипулирани. За 

МИГ, предизвикателствата са свързани с разкриването и рисковете за благосъстояние, кибер 

тормоз, онлайн присъствие, както и търговско профилиране. Вижте ЗЗЛД, Извличане на 

данни, Електронно присъствие, Фишинг. 

Приложения: Първоначално създадени като интерактивна програма, достъпна през уеб 

браузър, в днешно време приложенията се срещат по-често на мобилни телефони. Аповете 

или „приложенията“ са софтуер за крайни потребители, който може да има много различни 

функции: от предоставяне на възможност на потребителите да изпълняват ежедневни 

задачи (като например да се консултират с календар или да изпращат имейли), до 

развлечения (пътувания, игри или социални мрежи) и събиране на информация (новини, 

карти или МИЛАБ – медийна информационна лаборатория). Виж също Условия за 

Използване на услугите. 

Проверка на фактите: е стратегията, използвана от журналисти или граждани за разкриване 

на фалшиви новини. Тя включва използване на човешки ресурси и цифрови инструменти за 

оценка на истинността и надеждността на информацията, проверка на нейните източници и 

анализ на това как тя е публикувана или популяризирана. Виж също Фалшиви новини. 

Профилиране: е процесът на проучване на наличните данни в съществуващи база данни и 

използване на статистически методи за определяне на показатели или прогнози за хората 
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или други онлайн дейности. За МИГ, предизвикателствата са свързани с осведомеността за 

дигитален отпечатък и възможните злоупотреби с цел нарушаване на поверителността. Виж 

също Големи данни, Данни, Дигитален отпечатък, ЗЗЛД, Поверителност. 

Закон за защита на личните данни (ЗЗЛД): Общият регламент за защита на личните данни се 

прилага в целия Европейски съюз от 2018 г., с помощта на органи за защита на данните във 

всяка държава. Регламентът предоставя на хората по-голям контрол върху техните данни и 

поверителност и им позволява да следят онлайн присъствието си. Виж също Онлайн 

присъствие, Данни, Извличане на данни, Поверителност. 

Реч на омразата: е твърдение/ изявление, предназначено да унижи друго лице, по-

специално с използването на жесток и унизителен език въз основа на раса, етническа 

принадлежност, религия, пол, увреждане и др. В Европа е свързано със специфично 

законодателство, което поражда дебати относно свободата на изразяване. В контекста на 

МИГ се отнася до начини и средства за използване на медиите, така че да се създават 

контра-разкази и да се насърчава междукултурната комуникация. Виж също 

Междукултурна комуникация, Демократично общество, Свобода на изразяване, Участие. 

Робот или „бот“: интернет робот или „бот“ е софтуерно приложение или интелигентен агент, 

който изпълнява автоматизирани задачи в интернет като уеб обхождане за анализ на 

файлове от уеб сървъри. Чат ботовете се използват за разговор на естествен език с 

потребителите, а социалните ботове се използват в социалните мрежи за генериране на 

съобщения. За МИГ проблемите се отнасят до етичните предизвикателства, свързани с 

увеличаване на автономността на роботите и заместването на човешките функции от тях 

(например в контекста на работа, преподаване или война). Вижте също Изкуствен 

интелект, Извличане на данни. 

Свобода на изразяване: е едно от правата на човека, което гарантира възможността на 

всеки човек не само да изрази мнението си, но и да го публикува. Освен това законите за 

свобода на информацията гарантират, че хората имат достъп до информация за себе си и 

тяхното правителство, ако е необходимо. Свободата на изразяването разчита на надеждни 

медии и данни в демократичните общества. В МИГ е важно по отношение на публикуването 

и онлайн активността. Виж също Демократичното общество, Фалшиви новини, Проверка 

на фактите. 

Социални медии: отнася се до поредица от приложения и/ или онлайн услуги, които 

улесняват социалното взаимодействие, въз основа на договора за споделяне (включително 

медии, документи и данни). Основават се на онлайн общности и публики, които общуват и 

споделят интереси и дейности. Потребителите създават свои профили и качват съдържание 

(текстове, снимки или други файлове). Много сайтове на социални мрежи са отворени само 
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за лица над 13-16 години (в зависимост от законите в различните европейски страни). Виж 

Дигитален отпечатък, Онлайн присъствие, Фалшиви новини. 

Социално застъпничество: разглежда социалната справедливост, свързана с ценностите, 

които демократичното общество подкрепя, особено във връзка с правата на човека. Темите, 

които обхваща, могат да включват: граждански права, изграждане на общност, 

информираност за потреблението, нарушаване на правата на човека. То има за цел 

социално включване, социални промени и благосъстояние. В МИГ това се свързва с 

компетенции за ангажиране и овластяване за онлайн и офлайн участие. Виж Демократично 

общество, Човешки права. 

Масмедии: отнася се до различни медийни формати и услуги, които се използват за 

комуникация с широката общественост и за достигане до голяма аудитория, особено 

новини. Масмедиите направиха своя преход към дигиталния свят, но запазват някои 

оригинални характеристики като линейност, редакционен избор и др. Виж Социални медии, 

Договор за информация. 

Стандарти с отворен код: са публично достъпни спецификации, които позволяват на дадено 

лице или общност да използват софтуер без той да е тяхна собственост (по непатнентен 

начин). Кодовете могат да бъдат свободно приети, внедрени и дори разширени и 

подобрени. Типичен пример е платформата Moodle за електронно обучение или UNIX 

стандарт за TCP / IP протоколи. Creative Commons са създадени за насърчаване на това 

понятие, тясно свързано с информационните общности за демократизация на знанието и 

ученето онлайн. Виж също Демократичното общество, Участие. 

Стереотип: широко разпространена и опростена идея за тип човек или група. В онлайн 

пространството, стереотипите могат да се използват за укрепване на идентичността и 

чувството за принадлежност. Те се основават на представи и образи, които са дълготрайни и 

трудно се изкореняват или променят и могат да доведат до реч на омраза и други форми на 

дискриминация. Виж също Междукултурна комуникация; Дигитално разказване на 

истории; Реч на омразата. 

Трол: човек, който публикува поляризиращи съобщения онлайн, за да внесе смут. Целта е да 

се разбие една общност чрез предизвикване на емоционални отговори, често за забавление, 

но и все по-често поради политически причини, особено в случай на фалшиви новини. Виж 

също Кибер тормоз, Фалшиви новини, Социални медии. 

Търсачка: софтуерна система, предназначена да търси информация в интернет и да я 

обработва за потребителите. Все по-често търсачките извършват други услуги за 

потребителите и използват извличане на данни със специфични алгоритми, за да ги 

профилират; някои следят потребителите, други не. За МИГ, основните проблеми, свързани 
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с търсачките, са манипулирането на функцията за търсене по политически, търговски и други 

причини. Виж също Данни, Дигитален отпечатък, Дигитална идентичност, Фалшиви 

новини, Поверителност. 

Условия за използване на услугите: наричани още „условия за ползване“, са правилата, 

предложени от сайтове и услуги в социалните медии, с които потребителите трябва да се 

съгласят, преди да имат достъп до онлайн услугата. Те обикновено са само отказ от 

отговорност, но могат да съдържат и други елементи, особено по отношение на правата 

върху интелектуална собственост на съдържанието, което се споделя онлайн чрез услугата 

или приложението. Виж също Приложение, Поверителност, Социални медии. 

Участие: е компетентността, която позволява на потребителите да участват в здравословни 

взаимоотношения с други хора в онлайн общностите, чрез уикита, блогове, игри и социални 

медии. Тя предполага ценности и нагласи, свързани с активно сътрудничество и принос. За 

МИГ то е свързано със себеизразяване, изграждане на общност, гражданска ангажираност, 

влияние и благосъстояние. Виж също Дигитална/ Цифрова идентичност, Електронно/ 

Онлайн присъствие, Социални медии. 

Фалшиви новини: е вид умишлена дезинформация, насочена към подвеждане на онлайн 

потребители. Тя се разпространява чрез традиционните медии и онлайн /социалните медии. 

Може да има за цел да навреди на търговски, финансови или политически цели на частно 

лице или компания/ организация. Онлайн се използва и за увеличаване на приходите чрез 

повишаване на трафика (със заглавия като примамка за кликвания, приходи от кликвания, 

приходи от реклама). За МИГ важните въпроси са свързани с качеството и истинността на 

информацията, манипулирането на общественото мнение, навлизането в публичните 

пространства, прозрачност на изборния процес. Изискват се компетенции в сферата на 

критичното мислене, проверка на факти и източници. Виж също Критично мислене, 

Проверка на фактите. 

Фишинг: комбинира думите „фрапинг“ и „риболов“, за да създаде образ на примамка, за да 

примами жертва. Това е опит на пирати и хакери на информация да получат лични данни, 

особено чувствителни лични данни (ЧЛД), като се представят за доверена страна (приятел, 

колега, банка и т.н.) Целта е да насочат жертвата към фалшиви уебсайтове, които могат да 

разпространяват вируси или използват откраднатите данни за незаконни цели. Вижте също 

Киберсигурност, Данни, Защита. 

Хакване: умишлени действия за нарушаване на защитата и злоупотреба със слабостите на 

компютърна система или мрежа. Могат да са мотивирани от много причини, като протест, 

печалба, игра, шпиониране и събиране на разузнавателна информация. За МИГ хакването 

поражда предизвикателства по отношение на доверието и рискове от нарушаване на 

поверителността на данните. Виж също Данни, Поверителност, Сигурност, Благополучие. 
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Човешки права: съвкупност от морални принципи, които организират човешкото поведение 

в демократичните общества (както е изрично изразено в Универсалната декларация за 

правата на човека от 1948 г.). Те са постулирани като неотменими и фундаментални права в 

името на човешкото достойнство. Те са егалитарни и приложими навсякъде, включително 

онлайн. В контекста на МИГ се подчертават по-специално някои принципи като свобода на 

изразяване, поверителност, участие, достойнство и образование. 


