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„Co zrobić tam, gdzie doniosły fakt ginie w powodzi falsyfikatów, a głos prawdy zagłuszony zostaje 

niesamowitą wrzawą…?” – pytał Stanisław Lem w powieści „Głos Pana” z 1968 roku. Dziś, gdy 

fałszywe informacje rozprzestrzeniają się nawet kilka razy szybciej niż prawda, zadane pytanie staje 

się bardzo aktualne. Mimo to wciąż nie wypracowano na nie jednoznacznej odpowiedzi. Infodemia 

towarzysząca pandemii COVID-19 od 2020 roku uzmysłowiła, jak wielkie było nieprzygotowanie 

społeczeństwa na wyzwania nowoczesnego świata. 

 
Instytut Mediów, Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Gdańskiego inicjuje 

wydarzenie o nazwie „Detektor – konkurs fact-checkingowy”. Celem konkursu jest rozwój 

kompetencji cyfrowych i medialnych z zakresu weryfikacji informacji oraz zainteresowanie nimi 

przyszłych dziennikarzy i komunikologów. Obecnie to podstawowe umiejętności, tych wszystkich, 

którzy pracują w mediach, z mediami i dla mediów. 

 
„Detektor – konkurs fact-checkingowy” to wydarzenie adresowane do studentów dziennikarstwa i 

komunikacji społecznej, a także kierunków pokrewnych. Konkurs składa się z trzech etapów. W 

pierwszym uczestnicy zostaną poproszeni o stworzenie kreatywnej pracy, która polega na 

zweryfikowaniu fake newsa w wybranej dziennikarskiej/komunikacyjnej technice (do 15.04.2022). W 

drugim autorzy najciekawszych prac wezmą udział w części warsztatowej poświęconej weryfikacji 

fałszywych treści w sieci poprowadzonej przez eksperta ze Stowarzyszenia Demagog (09-10.05.2022). 

Na koniec uczestnicy zmierzą się z dezinformującymi przekazami twarzą w twarz. Ta część konkursu 

składa się ze specjalnych zadań przygotowanych przez kapitułę i partnerów wydarzenia (11.05.2021). 



Na zwycięzców czekać będą specjalne nagrody stażowe, rzeczowe i pieniężne! Zapraszamy do udziału i 

obserwowania wydarzenia na stronie facebookowej: https://www.facebook.com/detektor.konkurs . 

Więcej szczegółów na stronie: https://wns.ug.edu.pl/media/promowane/108821/konkurs_fact-

checkingowy_detektor. Zachęcamy do poinformowania wykładowców i studentów o możliwości wzięcia 

udziału w konkursie. W razie pytań prosimy o kontakt pod adres: detektor@studms.ug.edu.pl. 

 
Wydarzenie „Detektor – konkurs fact-checkingowy” zostało objęte patronatami JM Rektora UG, 

pierwszej polskiej organizacji fact-checkingowej Stowarzyszenia Demagog, Komisji Europejskiej, 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Komitetu Nauk o Komunikacji Społecznej i Mediach Polskiej 

Akademii Nauk oraz Polskiego Towarzystwa Komunikacji Społecznej. 
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