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წინასიტყვაობა

05

არ სე ბობს კითხ ვა, რო მე ლიც ხში რად ხდე ბა 
კა ცობ რი ო ბის კე თილ დღე ო ბა ზე მზრუნ ვე ლი 
რი გი თი ადა მი ა ნე ბის იმედ გაც რუ ე ბის წყა რო, 
ვინც არ უნ და იყ ვ ნენ ისი ნი – მო ხა ლი სე ე ბი, 
აქ ტი ვის ტე ბი, კამ პა ნი ე ბის ინი ცი ა ტო რე ბი და 
სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის სხვა წარ მო მად
გენ ლე ბი. კითხ ვა ასე თი ა: რა ტომ ვერ იძენს 
სა კად რის ცნო ბა დო ბას, პო პუ ლა რო ბას სა
ზო გა დო ე ბა ში უკა მა თოდ და ცალ სა ხად მნიშ
ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბი ადა მი ა ნუ რი ურ თი ერ
თო ბე ბის სფე რო დან? წი ნათ ვი ცო დით, რომ 
პრობ ლე მის თა ვი ელი ტურ წრე ებ ში უნ და 
გვე ძებ ნა – იმ ჯგუ ფებს შო რის, რომ ლე ბიც 
აკონ ტ რო ლებ დ ნენ მე დი ას – ბეჭ დუ რი პრე სის 
ბა რო ნებს, მსხვილ საქ მოს ნურ კარ ტე ლებს, 
ავ ტო რი ტე ტულ მთავ რო ბებს, პო ლი ტი კურ 
პარ ტი ებს და სხვა სპე ცი ა ლურ და ინ ტე რე
სე ბულ ჯგუ ფებს ვგუ ლის ხ მობთ, რო მელ თა 
ერ თო ბაც და ფუძ ნე ბუ ლია კლას ზე, რე ლი გი
ა ზე, ან სუ ლაც კა ნის ფერ ზე. ჟურ ნა ლის ტე ბი 
მარ თა ლია უარ ყოფ დ ნენ მა კონ ტ რო ლე ბე ლი 
ორ გა ნოს არ სე ბო ბას და აცხა დებ დ ნენ, რომ 
აქ ვეყ ნე ბენ და ეთე რით გა დას ცე მენ ზუს
ტად იმას, რაც ხალხს სურს, თუმ ცა კვლა ვაც 
მძლავ რი იყო ეჭ ვი იმის თა ობ ზე, რომ ახა ლი 
ამ ბე ბის პო ლი ტი კას ვი ღაც ცვლი და ან კარ
ნა ხობ და „ზევიდან”. მოგ ვი ა ნე ბით ეს არ გუ
მენ ტი „შესუსტდა” კო მუ ნი კა ცი ის სფე რო ში 
მომ ხ და რი რე ვო ლუ ცი ე ბის წყა ლო ბით, ეს იყო 
გარ დამ ტე ხი ტალ ღა, რო მელ მაც მოგ ვი ტა
ნა ინ ტერ ნე ტი, მო ბი ლუ რი კავ შირ გაბ მულ ბა, 
ფე ის ბუ ქი, ტვი ტე რი და გუგ ლი. რაც უფ რო 
მეტ ადა მი ანს მი უწ ვ დე ბა ხე ლი ინ ტერ ნეტ ზე, 
მით მე ტად იც ვ ლე ბა ინ ფორ მა ცი ის წვდო მის 
ჩვე ვე ბიც. ელი ტუ რი ჯგუ ფე ბის ძა ლა უფ ლე
ბა, თუ კი ასე თი რამ სა ერ თოდ არ სე ბობ და, 
მცირ დე ბა, ან და მე ტიც, ძირ ფეს ვი ა ნად ის
პო ბა. ელი ტას აღარ შეს წევს ძა ლა, რა ღა ცე ბი 
ზე მო დან გვი კარ ნა ხოს. დღეს ინ ფორ მა ცი ის, 
ახა ლი ამ ბე ბის, კო მენ ტა რე ბის წყა რო ე ბის 
ისე თი მრა ვალ ფე რო ვა ნი არ ჩე ვა ნი გვაქვს, 
რო გორ ზეც ჩვე ნი წი ნა თა ო ბე ბი ვერც კი 
იოც ნე ბებ დ ნენ. თუმ ცა, მი უ ხე და ვად ამ ყვე
ლაფ რი სა, ხში რად მძლავ რობს გან ც და, რომ 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მა სა ლე ბი უყუ რადღე ბოდ 
რჩე ბა, იგ ნო რი რე ბას ეწი რე ბა, იკარ გე ბა. სა
ინ ფორ მა ციო ბი უ ლე ტი ნე ბი და სა კო მუ ნი კა
ციო ეთე რი ტრი ვი ა ლურ და გა სარ თობ ამ
ბებს, ჭო რებს და სპორ ტის ცნო ბებს მი აქვს. 
ახა ლი ამ ბე ბის სა ი ტე ბი და პროგ რა მე ბი თით
ქ მის მთლი ა ნად გა ჯე რე ბუ ლი ჩანს ახა ლი ამ
ბე ბის ძველ მო დუ რი გად მო ნაშ თე ბით – სკან
და ლი, პო ლი ტი კა, კონ ფ ლიქ ტე ბი, სპორ ტი 
და ცნო ბი ლი სა ხე ე ბის კულ ტი. ნუ თუ, ამ სა
ფა სუ რის გა რე შე არ შე იძ ლე ბა ინ ფორ მა ცი ის 
„დემოკრატიულ”, მრა ვალ ფე რო ვან არ ჩე ვანს 
ვიმ სა ხუ რებ დეთ?

ამ მოკ ლე გზამ კ ვ ლე ვის შედ გე ნი სას, არ 
გვქო ნია ამ ბი ცი ა, რომ მკითხ ველს ზუსტ პა
სუ ხებს შევ თა ვა ზებ დით. ყო ველ თ ვის რთუ ლი 
იყო ფარ თო სა ზო გა დო ებ რი ვი და ინ ტე რე სე ბა 
გა მოგ ვეწ ვია იმ სა მუ შა ოს მი მართ, რა საც თა
ვი ანთ სფე რო ებ ში, თა ვი ან თი მი მარ თუ ლე ბით 
აკე თე ბენ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 
სა მო ქა ლა ქო ინ ს ტი ტუ ტე ბი. ამ და ინ ტე რე სე
ბის გა ჩე ნა ად ვი ლი რომ ყო ფი ლი ყო, მა შინ, 
ალ ბათ, სა ჭი როც აღარ გახ დე ბო და მსგავ სი 
კამ პა ნი ე ბის წა მოწყე ბა. დღემ დე რთუ ლია 
სწო რი აქ ცენ ტე ბის დას მა, სწო რი თე მე ბის 
მი მართ ინ ტე რე სის გა ჩე ნა და, რა საკ ვირ ვე
ლი ა, ეს ტენ დენ ცია ასეც დარ ჩე ბა. ახა ლი, 
უფ რო „ღია” სა ინ ფორ მა ციო სივ რ ცე ჰგავს 
ჯუნ გ ლებს, სა დაც სა ზო გა დო ე ბის ყუ რადღე
ბის მი საპყ რო ბად სხვა დას ხ ვა მოთხოვ ნე ბით 
იბ რ ძ ვი ან. გა ყიდ ვე ბის ხალ ხი ერ თ მა ნეთს ფუ
ლის გა მო ეჯიბ რე ბა, პო ლი ტი კო სე ბი – ამომ
რ ჩე ველ თა ხმე ბის გა მო, შემ ს რუ ლებ ლე ბი 
– მო წო ნე ბის თ ვის, ყოვ ლის მ ცოდ ნე ნი – აღ
ფ თო ვა ნე ბულ თა აპ ლო დის მენ ტე ბის თ ვის. 
კამ პა ნი ე ბის წარ მ მარ თ ველ ნი კი ერ თ მა ნეთს 
ეჯიბ რე ბი ან მხარ და ჭე რის თ ვის, ჩარ თუ ლო
ბის თ ვის, აქ ტი ვიზ მის თ ვის, დრო ი სა და ფუ
ლის კონ ტ რი ბუ ცი ის თ ვის. 

ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლილ თა უმ რავ ლე სო ბა ამ საქ
მეს ნამ დ ვი ლი პრო ფე სი ო ნა ლიზ მით არ თ მევს 
თავს. იცი ან, რო დის იყ ვ ნენ ცი ნი კუ რე ბი, 

რო გორ მო ი პო ვონ ყუ რადღე ბა, რო გორ შე
გიტყუ ონ ხე ლოვ ნუ რი აღ ფ რ თო ვა ნე ბის, ცი
ტა ტებ ზე და ფუძ ნე ბუ ლი პო ლი ტი კის და მყი
სი ე რი კმა ყო ფი ლე ბის სივ რ ცე ში. ამ აუტა ნელ 
კა კა ფო ნი ა ში სათ ქ მე ლის მკა ფი ოდ ჩა მო ყა
ლი ბე ბა რომ შეძ ლოთ, კომ პ ლექ სუ რი ტაქ ტი
კის შე მუ შა ვე ბაა სა ჭი რო. გუ ლი რომ შეგ ტ
კი ვათ, არ ჩე უ ლი თე მა რომ გა ღელ ვებთ, არ 
გე ყო ფათ. მხო ლოდ ემო ცი ე ბი წინ ვერ წაგ
წევთ. რა ცი ო ნა ლუ რი გან ს ჯის გა მოვ ლე ნაა 
სა ჭი რო ისე ვე, რო გორც უნა რე ბი, რომ ლე ბიც 
თქვენს მი ერ დას მუ ლი სა კითხის და მთლი ა
ნად ორ გა ნი ზა ცი ის ეფექ ტუ რად წარ მო ჩე ნა ში 
და გეხ მა რე ბათ.

წარ მა ტე ბუ ლი სა მო ქა ლა ქო ინ ს ტი ტუ ცია 
კარ გად გა აზ რე ბუ ლი და დე ტა ლუ რად და გეგ
მი ლი მე დი ა ს ტ რა ტე გი ით ხელ მ ძღ ვა ნე ლობს. 
ამ პრო ცეს ში მთელ ორ გა ნი ზა ცი ას ზურგს 
უმაგ რებს სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
სამ სა ხუ რის გუნ დი, რო მე ლიც პრო ფე სი ო ნა
ლე ბით გახ ლავთ და კომ ლექ ტე ბუ ლი, ასე ვე 
გჭირ დე ბათ დრო და ფუ ლი. 

მხო ლოდ შეგ რ ძ ნე ბა, რომ მარ თა ლი ბრძან
დე ბით, ვერ და გეხ მა რე ბათ, სპე ცი ა ლუ რი 
უნარ  ჩ ვე ვე ბიც არის სა ჭი რო იმი სათ ვის, რომ 
თქვენს მი ერ დას მუ ლი სა კითხით სა ზო გა
დო ე ბა და ინ ტე რეს დეს. მხო ლოდ რამ დე ნი მე 
გავ ლე ნი ა ნი ჟურ ნა ლის ტის, ან და სა ზო გა
დო მოღ ვა წის მიმ ხ რო ბა არ კმა რა; სა ჭი როა 
კონ კუ რენ ტუ ნა რი ა ნი გახ დეთ, რო გორც ტრა
დი ცი ულ, ისე სო ცი ა ლურ მე დი ა ში, რო გორც 
ძველ, ისე ახალ სამ ყა რო ში. გა მოც დი ლე ბა და 
სა თა ნა დო გა ნათ ლე ბა – აი, რა არის გა დამ
წყ ვე ტი. 

და იწყეთ ამ სა კითხებ ზე ზრუნ ვა ჩვე ნი გზამ კ
ვ ლე ვის მეშ ვე ო ბით.

ოლი ვერ უაიტ სი  



შესავალი

თქვენ ბრძან დე ბით სა ერ თა შო რი სო არა
სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცია KosAidის 
სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სამ
სა ხუ რის უფ რო სი. თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი
ის მი სი ა ა, და უ პი რის პირ დეს და მოს პოს 
წყლით გა მოწ ვე უ ლი, მო მაკ ვ დი ნე ბე ლი 
და ა ვა დე ბა Aizrahი, რო მე ლიც გან ვი თა
რე ბად ქვეყ ნებ ში ბო ბოქ რობს. ეს და ა ვა
დე ბა, რო მელ მაც წი ნა სა უ კუ ნე ში მი ლი ო
ნო ბით ადა მი ა ნი იმ ს ხ ვერ პ ლა ან და ა შა ვა, 
გან სა კუთ რე ბით სა ხი ფა თოა ცუ დად ნაკ
ვე ბი ბავ შ ვე ბის თ ვის. ყვე ლა ზე მძი მე სი
ტუ ა ციაა ლუ სი დი ა ში – დიდ, გან ვი თა
რე ბად სა ხელ მ წი ფო ში, რო მე ლიც ში და 
კონ ფ ლიქ ტებ მა, კო რუფ ცი ამ და ცუდ მა 
მმარ თ ვე ლო ბამ ლა მის გა ა ნად გუ რა. ბო
ლო ექ ვ სი თვის გან მავ ლო ბა ში და ფიქ სი
რე ბულ მა გა და უ ღე ბელ მა წვი მებ მა, თა ვი
სი რე კორ დუ ლი მაჩ ვ ვე ნებ ლით, სა ში ნე ლი 
წყალ დი დო ბე ბი გა მო იწ ვია ლუ სი დი ას 
სხვა დას ხ ვა რა ი ონ ში. შე დე გად, და ა ვა დე
ბა მაც იფეთ ქა და ახ ლა არ ნა ხუ ლი სის წ
რა ფით ვრცელ დე ბა. ლუ სი დი ის მაცხოვ
რებ ლე ბი იძუ ლე ბუ ლი არი ან, აიყა რონ 
წყალ დი დო ბით და ზა რა ლე ბუ ლი რა ი ო ნე
ბი დან და თა ვი ლტოლ ვილ თა ბა ნა კებ სა 
და დრო ე ბით საცხოვ რებ ლებს შე ა ფა რონ.

ამ აბო ბოქ რე ბუ ლი და ა ვა დე ბის შე სა ჩე რებ
ლად, KosAidი მიზ ნად ისა ხავს სო ლი დუ რი 
კამ პა ნია წა მო იწყოს. ორ გა ნი ზა ცი ა ში ად
გე ნენ ექვს თვე ზე გა წე რილ სტრა ტე გი ას, 
რომ ლის მი ზა ნი ცა ა:
•	 სა ერ თა შო რი სო სა ზო გა დო ე ბის და სე

რი ო ზუ ლი დო ნო რე ბის საქ მე ში ჩარ თ
ვით, და ზა რა ლე ბულ რე გი ონ ში ექიმ თა 
გუნ დე ბის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად სა ჭი რო 
თან ხა შეგ როვ დეს. 

•	 ხმა მი აწ ვ დი ნონ ლუ სი დი ე ლებს მო სა
ლოდ ნე ლი საფ რ თხის შე სა ხებ. 

•	 და ზა რა ლე ბულ რა ი ო ნებ ში მცხოვ რებ 
ადა მი ა ნებს მი ა წო დონ ინ ფორ მა ცია 
იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ შე ამ ცი რონ 
და ა ვა დე ბის გა და დე ბის რის კი.

•	 ას წავ ლონ და ა ვა დე ბუ ლებ სა და მათ ნა
თე სა ვებს გან კურ ნე ბის მე თო დე ბი. 

•	 მო ბი ლი ზე ბა გა უ წი ონ სა ერ თა შო რი სო 
ჰუ მა ნი ტა რულ დახ მა რე ბას და სა ზო
გა დო ე ბას მთლი ა ნად, რა თა ყვე ლამ და
უ ჭი როს მხა რი ამ კამ პა ნი ას; და 

•	 და არ წ მუ ნონ ლუ სი დი ე ლი პო ლი ტი
კო სე ბი, რომ სას წ რა ფო დაა გა საყ ვა ნი 
სად რე ნა ჟო არ ხე ბი ისე ვე, რო გორც სა
მე დი ცი ნო ჩა რე ვაა სა ჭი რო Aizrahის 
ასა ლაგ მად. 

KosAidი ამ კომ პ ლექ სურ კამ პა ნი ას ერ თ 
ერთ მსხვილ და სავ ლურ ქა ლაქ ში, ატ ლან
ტი და ში პრეს კონ ფე რენ ცი ის გა მარ თ ვით 
იწყებს. პრეს კონ ფე რენ ცი ას ცნო ბი ლი აქ
ტი ვის ტე ბი ეს წ რე ბი ან, ღო ნის ძი ე ბა ასე
ვე გა და ი ცე მა ონ ლა ინ, პირ და პირ რე ჟიმ
ში. ვრცელ დე ბა პრეს რე ლი ზიც, ხო ლო ვებ 
გვერ დ ზე ჩნდე ბა ახა ლი გან ყო ფი ლე ბა, რო
მე ლიც მთლი ა ნად ამ და ა ვა დე ბას და მის 
ასა ლაგ მად და გეგ მილ კამ პა ნი ას ეძღ ვ ნე ბა. 

მო ნა ცე მე ბი, ფო ტო ე ბი და ვი დე ო ე ბი უხ ვად 
იტ ვირ თე ბა ვებ გვერ დ ზე და ამ მა სა ლით 
სარ გებ ლო ბა ყო ველ გ ვა რი სა ფა სუ რის გა
დახ დის გა რე შეა შე საძ ლე ბე ლი. ცნო ბი ლი 
აქ ტი ვის ტე ბი და KosAidის აღ მას რუ ლე ბე
ლი დი რექ ტო რი ინ ტერ ვი უ ებს აძ ლე ვენ რო
გორც ტე ლე ვი ზი ი სა და რა დი ოს, ისე ბეჭ
დურ მე დი ა ში მო მუ შა ვე ჟურ ნა ლის ტებს. 
პრეს კონ ფე რენ ცია ონ ლა ინ რე ჟიმ ში გა და
ი ცე მა და ფრაგ მენ ტე ბი ხშირ  ხ ში რად ქვეყ
ნ დე ბა ტვი ტერ ზეც. იხ ს ნე ბა ახა ლი ფე ის ბუქ 
გვერ დიც. სა ჭი რო ადა მი ა ნე ბის სა კონ ტაქ
ტო ინ ფორ მა ცია ერ თად გროვ დე ბა, ხო ლო 
ყო ველ ადეკ ვა ტურ კო მენ ტარს ოპე რა ტი
უ ლად პა სუ ხო ბენ. კამ პა ნია ნელ  ნე ლა ძა
ლას იკ რებს. კვი რა ში რამ დენ ჯერ მე ქვეყ
ნ დე ბა ახალ ა ხა ლი ინ ფორ მა ცია თან ხის 
დო ნა ცი ის ან და ექიმ თა ჯგუ ფე ბის შექ მ ნის 
მო რი გი შემ თხ ვე ვე ბის შე სა ხებ. ყო ველ
დღი უ რად ქვეყ ნ დე ბა ცნო ბე ბი ტვი ტერ სა 
და ფე ის ბუკ ზე. 

რო დე საც მე დი კოს თა პირ ვე ლი გუნ დი ჩა
დის ლუ სი დი ა ში, იმარ თე ბა ისე თი ვე მას შ
ტა ბუ რი პრეს კონ ფე რენ ცი ა, რო გორც კამ
პა ნი ის დაწყე ბი სას ჩა ტარ და ატ ლან ტი და ში. 
ამ ჯე რად ღო ნის ძი ე ბას ლუ სი დი ე ლი მი ნის
ტ რი ეს წ რე ბა. ტვი ტერ ზე ინ ფორ მა ცი ის 
გა მოქ ვეყ ნე ბა კი დევ უფ რო რე გუ ლა რულ 
ხა სი ათს იღებს იმ მიზ ნით, რომ მთლი ა ნად 
მო იც ვან ყვე ლა ზე აქ ტი უ რი მო ბი ლუ რი ტე
ლე ფო ნე ბის ბა ზა რი. KosAidის ხელ მ ძღ ვა
ნე ლი წე რილს მთა ვარ ად გი ლობ რივ გა მო
ცე მა ში აქ ვეყ ნებს და შემ დეგ პუბ ლი კა ცი ას 
უკ ვე რამ დე ნი მე სხვა, წამ ყ ვან ლუ სი დი ურ 
გა ზე თებს უგ ზავ ნის და სა ბეჭ დად. 

რო გორც კი სპე ცი ა ლის ტ თა ჯგუ ფე ბი ლუ
სი დი ის ყვე ლა ზე და ზა რა ლე ბულ რა ი ო ნებ
ში იწყე ბენ მუ შა ო ბას, უფ რო დე ტა ლუ რი 
ინ ფორ მა ცია ვრცელ დე ბა და ა ვა დე ბის მას
შ ტა ბის და მის შე სა ჩე რებ ლად გა დად გ მუ ლი 
ნა ბი ჯე ბის შე სა ხებ. ამ დე ტა ლურ ინ ფორ
მა ცი ას აქ ვეყ ნე ბენ რო გორც KosAidის ვებ 
გვერ დ ზე, ისე ფე ის ბუკ გვერ დ ზეც. KosAid
ის ად გი ლობ რივ ხელ მ ძღ ვა ნელს ნა ცი ო ნა
ლუ რი მე დი ის წარ მო მად გე ნე ლი ჟურ ნა
ლის ტე ბი რე გი ო ნულ კლი ნი კა ში მიჰ ყავს. 
რე პორ ტი ო რებს უჩე ნე ბენ, თუ რო გორ მუ
შა ო ბენ ექი მე ბი და ექ თ ნე ბი, რო გორ მკურ
ნა ლო ბენ, ან ვერ მკურ ნა ლო ბენ პა ცი ენ
ტებს. მათ ათ ვა ლი ე რე ბი ნე ბენ დატ ბო რილ 
რა ი ო ნებს, რომ ლე ბიც და ა ვა დე ბის გავ რ
ცე ლე ბის კე რად რჩე ბა და აც ნო ბენ, რო გორ 
მიმ დი ნა რე ობს გაწ მენ დის, და ა ვა დე ბის აღ
მოფხ ვ რის სა მუ შა ო ე ბი. 

სხვა დას ხ ვა ქვეყ ნე ბის წარ მო მად გე ნე
ლი ექი მე ბი თავ  თა ვი ანთ ენებ ზე იწყე ბენ 
ბლოგ პოს ტე ბის წე რას შთა ბეჭ დი ლე ბე ბის, 
სა მუ შაო პრო ცე სის შე სა ხებ, იქ ვე აქ ვეყ
ნე ბენ სხვა დას ხ ვა ად გი ლი სა და ადა მი ა
ნე ბის ფო ტო ებს. მთე ლი ეს ინ ფორ მა ცია 
ვრცელ დე ბა ვებ გვერ დებ ზეც, ფე ის ბუკ ზეც 
და ინ ს ტაგ რამ ზეც. იუთუბ ზე კი ქვეყ ნ დე ბა 
მოკ ლე ვი დე ო ე ბი წყალ დი დო ბის, და ა ვა დე06



ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის და სა ა ვად მ ყო ფო ებ ში მო მუ შა ვე ექი
მე ბის შე სა ხებ. 

KosAidი აკე თებს სა ტე ლე ფო ნო მომ სა ხუ რე ბას და მოკ ლე 
ტექ ს ტურ შეტყო ბი ნე ბებს უგ ზავ ნის Aizrahის გა მო დევ
ნი ლად ქცე ულ ადა მი ა ნებს იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ გა
მო იც ნონ და ა ვა დე ბა, რო გორ აირი დონ თა ვი დან ინ ფექ ცია 
და რო გორ და სად მი ი ღონ დახ მა რე ბა და ა ვა დე ბის აღ მო
ჩე ნის შემ თხ ვე ვა ში.

სა ვე ლე ოპე რა ცი ე ბი სამ თვე ზე მე ტი ა, რაც გრძელ დე ბა, 
ამა სო ბა ში ად გი ლობ რი ვი რე ლი გი უ რი პი რე ბი თქვე ნი ერ
თ ერ თი გუნ დის წევ რებს ად გი ლობ რი ვი ქა ლე ბის გა უ პა
ტი უ რე ბა ში ადა ნა შა უ ლებს. ბრალ დე ბა უსა ფუძ ვ ლოა და 
გა მოწ ვე უ ლია იმით, რომ სა სუ ლი ე რო პი რებს არ სურთ, 
ვი ღაც გა დამ თი ე ლებ მა უმ კურ ნა ლონ თა ვი ან თი თე მის 
ქა ლებს. თუმ ცა, ინ ფორ მა ცი ას უმალ ჩა ავ ლებს ოპო ზი
ცი უ რად გან წყო ბი ლი რა დი ო სად გუ რი და სა ერ თა შო რი
სო სო ცი ა ლუ რი მე დი ა. KosAidი და უ ყოვ ნებ ლივ იწყებს 
კრი ზი სის მე ნეჯ მენ ტის თ ვის სა ჭი რო კო მუ ნი კა ცი ას, ხო
ლო რო გორც ატ ლან ტი დე ლი, ისე ლუ სი დი ე ლი პროგ რა მის 
დი რექ ტო რე ბი უამ რავ ინ ტერ ვი უს აძ ლე ვენ მე დი ას და ასე 
ცდი ლო ბენ გავ რ ცე ლე ბუ ლი ჭო რის ალაგ მ ვას. მცდე ლო ბა 
ამარ თ ლებს – უცებ აგო რე ბუ ლი კამ პა ნია უცებ ვე კვდე ბა 
– მე ო რე დღეს აღა რა ვის ახ სოვს.

ტვი ტერ ზე და ფე ის ბუკ ზე, ასე ვე ვებ გვერ დ ზე ინ ფორ მა
ცი ის რე გუ ლა რუ ლი გა ნახ ლე ბა გრძელ დე ბა. ორი თვის 
შემ დეგ კი დევ ერ თი სა ვე ლე ვი ზი ტი ეწყო ბა ლუ სი დი ა ში 
და ამ ჯე რად ტურ ში უფ რო სა ერ თა შო რი სო მე დი ა ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის წარ მო მად გე ნელ ჟურ ნა ლის ტებს რთა ვენ. ვი
ზიტ ში მო ნა წი ლე ო ბენ რო გორც ცნო ბი ლი აქ ტი ვის ტე ბი, 
ისე არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ის აღ მას რუ ლე ბე ლი დი
რექ ტო რი და მი ნის ტ რი. მე დია თი თო ე ულ მათ განს უს ვამს 
კითხ ვებს, იღებს მათ ფო ტო ებ სა და იწერს ვი დე ო ებს, ფო
ნად კი თით ქ მის ბო ლომ დე დატ ბო რი ლი რა ი ო ნე ბი ა.
კამ პა ნი ის დაწყე ბი დან ახ ლა უკ ვე ექ ვ სი თვე იწუ რე ბა და 
ამ თა რიღ თან და კავ ში რე ბით KosAidი პრეს რე ლიზს აქ
ვეყ ნებს. წე რილ ში აღ წე რი ლია მიმ დი ნა რე ეტა პის თ ვის 
მიღ წე უ ლი პროგ რე სი და აღ ნიშ ნუ ლია თან ხაც, რო მე ლიც 
ამ თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში შეგ როვ და. 

ახ ლა გის ვამთ კითხ ვას: შეძ ლებ დით კამ პა ნი ის ასე 
და გეგ მ ვას და წარ მარ თ ვას? თუ – ვე რა, ესე იგი, ეს 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო თქვენ თ ვის და ი წე რა. 
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რაში მდგომარეობას 
ახალი ამბების – 
როგორც მედიის – 
არსი? 

თავი 1 





სა მუ შაო დღე
მო დი, და ვიწყოთ ჟურ ნა ლის ტის ერთ რი გით 
სა მუ შაო დღე ზე დაკ ვირ ვე ბით.

ცნე ბა „ახალი ამ ბა ვი” ისე არ უნ და გა ვი გოთ, 
თით ქოს, ჟურ ნა ლის ტე ბი ფე ხი ფეხ ზე გა და
დე ბუ ლე ბი სხე დან და ელო დე ბი ან, რო დის 
მოხ დე ბა „ახალი ამ ბა ვი”. რა თქმა უნ და, ზოგ
ჯერ ამ ბა ვი თა ვი სი თაც ხდე ბა (მაგალითად, 
თვით მ ფ რი ნა ვი ჩა მო ვარ დე ბა), მაგ რამ ეს 
ცხელ  ცხე ლი, გა და უ დე ბე ლი მოვ ლე ნე ბი სა
მუ შაო დღის მხო ლოდ ერთ ნა წილს შე ად
გენს. ჟურ ნა ლის ტე ბი რო ცა შე დი ან რე დაქ
ცი ა ში, იქ უკ ვე საქ მი ა ნი ფუს ფუ სი სუ ფევს. 
თუ დი ლა ად რი ან მი ვიდ ნენ, ესე იგი, ღა მის 
მო რი გე ო ბას იბა რე ბენ. ყვე ლა ზე მსხვილ მე
დი ა ორ გა ნი ზა ცი ებს რე დაქ ცი ა ში ღა მის მო
რი გე ჟურ ნა ლის ტე ბი აუცი ლებ ლად ჰყავთ, 
მა ში ნაც კი, თუ რე დაქ ცი ის მე ო რე ფი ლი ა ლი 
დრო ის სულ სხვა სარ ტყელ ში მდე ბა რე ობს. 

ზო გი ერ თი ჟურ ნა ლის ტი რე დაქ ცი ა ში მხო
ლოდ მცი რე ხნით თუ შე ივ ლის ხოლ მე, ამი
ტომ ასე თებ თან და კავ ში რე ბა მო ბი ლურ 
ტე ლე ფონ ზე, იმე ილ ზე, ან და სო ცი ა ლურ მე
დი ა ში უნ და სცა დოთ. 

თუმ ცა ძი რი თა დად, ჟურ ნა ლის ტე ბი მა ინც 
მი დი ან რე დაქ ცი ა ში, რად გან შე იძ ლე ბა სა
რე დაქ ციო შეხ ვედ რა იგეგ მე ბო დეს, ახა ლი 
ამ ბე ბის გა და ნა წი ლე ბის მიზ ნით თათ ბი რი 
იმარ თე ბო დეს, ან უბ რა ლოდ, აინ ტე რეს დებთ, 
რა მე სა ინ ტე რე სო ცნო ბა ხომ არ შე ვი და რე
დაქ ცი ა ში წი ნა ღა მით. ერ თი სიტყ ვით, ეს 
ერ თ ერ თი გზა ა, და უ კავ შირ დეთ ჟურ ნა ლის
ტებს. 

სა რე დაქ ციო თათ ბი რი ჰქვია თათ ბირს, რო ცა 
ყო ველ პო ტენ ცი ურ სტა ტი ას მთლი ა ნო ბა ში 

გა ნი ხი ლა ვენ, რე დაქ ტო რე ბი კი მსჯე ლო ბენ, 
რამ დე ნი დრო ან ად გი ლი და უთ მონ თი თო
ე ულ მათ განს. შე იძ ლე ბა ფიქ რობ დეთ, რომ 
ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას მე დი ა ში ახა ლი ამ ბის 
მნიშ ვ ნე ლო ბი დან გა მომ დი ნა რე იღე ბენ, თუმ
ცა, გახ სოვ დეთ, სულ ასე არ ხდე ბა. მა სა ლის 
დი დი ნა წი ლი წი ნას წარ არის და გეგ მი ლი, გან
სა კუთ რე ბით ტე ლე ვი ზი ებ ში, რა თა ყვე ლამ 
სწო რად გა და ი ნა წი ლოს ამო ცა ნა, მშვი დად 
და კომ პ ლექ ტ დეს თე მა ზე და კა ვე ბუ ლი პრო
ფე სი ო ნა ლე ბის გუნ დი და მო რი გე ო ბის გრა
ფი კე ბიც შე სა ბა მი სად გა და ნაც ვ ლ დეს. დრო 
სჭირ დე ბა სწორ ლო კა ცი ებ ზე ადა მი ა ნე ბი სა 
და ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის გან თავ სე ბას, ჟურ ნა
ლის ტებს შე იძ ლე ბა ნე ბარ თ ვე ბი დას ჭირ დეთ 
და მა თი აღე ბა წი ნას წარ იყოს სა ჭი რო. ამ 
ად რი ა ნად და გეგ მილ სტა ტი ებს „დღიურებს” 
(diary items) უწო დე ბენ. კვი რე ბით ან და თვე
ე ბით ად რე შე იძ ლე ბა და ი გეგ მოს ისე თი თე
მე ბი, რო გო რი ცაა იუბი ლე ე ბი, ოფი ცი ა ლუ რი 
მოვ ლე ნე ბი, კომ პა ნი ე ბის ღო ნის ძი ე ბე ბი. შე
ხე დეთ ამ ტი პის სტა ტი ებს, რო გორც შე საძ
ლებ ლო ბას; რო გორც შანსს, იპო ვოთ ‘news 
peg’ი, – ღო ნის ძი ე ბა ან შემ თხ ვე ვა, რო მელ
საც თქვე ნი რო მე ლი მე გრძელ ვა დი ა ნი სა
კითხის ან და კამ პა ნი ის შე სა ხებ მა სა ლის მო
სამ ზა დებ ლად გა მო ი ყე ნებთ.

მას შ ტა ბუ რი ახა ლი ამ ბა ვი, მა გა ლი თად, გა
უ ჩი ნა რე ბუ ლი სამ გ ზავ რო გე მის შე სა ხებ, შე
იძ ლე ბა ნაკ ლებ პრი ო რი ტე ტუ ლი გახ დეს, თუ 
არ ექ ნე ბა ფო ტო ე ბი, სა ინ ტე რე სო ინ ტერ ვი
უ ე ბი და ახა ლი ინ ფორ მა ცი ა. თუ შეძ ლებთ, 
თქვე ნი თე მა ამ კომ პო ნენ ტე ბი დან რამ დე ნი
მე თი მა ინც გა ამ დიდ როთ (მთავარ ექ ს პერ ტ
თან ინ ტერ ვიუ იქ ნე ბა, თუ ლო კა ცი ა ზე მი სას
ვ ლე ლად სა ჭი რო ტრან ს პორ ტი), გა ცი ლე ბით 
გა იზ რ დე ბა ჟურ ნა ლის ტის ყუ რადღე ბის მიპყ
რო ბის შან სი. მო ემ ზა დეთ იმის თ ვი საც, რომ 

შე იძ ლე ბა რე დაქ ცი ას, ან და მის მფლო ბე
ლებს სუ ბი ექ ტუ რი და მო კი დე ბუ ლე ბა ჰქონ
დეთ მთავ რო ბის მი მართ, ან მის წი ნა აღ მ დეგ. 
ესეც წი ნას წარ უნ და გათ ვა ლოთ – უნ და გა
მო იც ნოთ კონ კ რე ტუ ლი ინ ტე რე სი, რო მე ლიც 
რე დაქ ცი ას შე იძ ლე ბა ამოძ რა ვებ დეს. ხო ლო 
თუ რა მე ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხდე ბა, მა
გა ლი თად, ხან ძა რი, თუ ავა რია რკი ნიგ ზა ზე, 
მო დუნ დით და ნუ ღარც ეც დე ბით რე დაქ ცი ის 
და ინ ტე რე სე ბას – ასეთ დღეს, ჩათ ვა ლეთ, იგ
ნო რი რე ბის თ ვის ხართ გან წი რუ ლი. 

თუ ჟურ ნა ლისტს რე დაქ ცი ა ში დი ლი დან
ვე ვერ მი უს წა რით, მე რე რე დაქ ცი ა ში სულ 
ვე ღარ ნა ხავთ, დღის უმე ტეს ნა წილს ისი ნი 
გა რეთ – ინ ტერ ვი უ ებ ზე, პრეს კონ ფე რენ ცი
ებ ზე, ქუ ჩებშ – გა მო კითხ ვის თ ვის, კვლე ვა ში 
ან და მო ნა ცე მე ბის შეგ რო ვე ბა ში ატა რე ბენ. 
ახა ლი ამ ბა ვი რე დაქ ცი ა ში იშ ვი ა თად ხდე ბა!

ბევრ ჟურ ნა ლისტს შეს ვე ნე ბა სა დი ლის თ ვის 
თით ქ მის არ აქვს, მაგ რამ თუ ამის დროს გა
მო ნა ხა ვენ, სი ა მოვ ნე ბით შეგ ხ ვ დე ბი ან სუფ
რას თა ნაც და თქვენს ამ ბავ საც სი ა მოვ ნე ბით 
მო ის მე ნენ. ყო ველ თ ვის თე მის გა სა ღე ბას 
ნუ ეც დე ბით. ჟურ ნა ლის ტ თან ურ თი ერ თო ბა 
რომ გა ინ ტე რე სებთ და მე გობ რო ბა გსურთ, 
ამის გა მო ხატ ვა ზოგ ჯერ გა მორ ჩე ნის – ანუ 
და უყ ვ ნებ ლივ სტა ტი ის გა მოქ ვეყ ნე ბის გა რე
შეც შე იძ ლე ბა. და პა ტი ჟეთ ფინ ჯან ყა ვა ზე 
ან და ერთ ჭი ქა ღვი ნო ზე სამ სა ხუ რის შემ დეგ 
– თუ ასე თი რამ მი სა ღე ბია თქვენს კულ ტუ
რა ში – შე იძ ლე ბა ასე უფ რო გა გი მარ თ ლოთ. 

ზოგ ჯერ ჟურ ნა ლისტს რე დაქ ცი ა ში შუ ადღე
საც შე იძ ლე ბა მი უს წ როთ, რად გან ბევრ რე
დაქ ცი ა ში მარ თა ვენ შუ ადღის თათ ბი რებს 
შემ დე გი დღის და სა გეგ მად, ან და სა ღა მოს 
გა მოშ ვე ბის სის რუ ლე ში მო საყ ვა ნად.10

ჟურნალისტები საქმიანი ხალხია, მათი 

დროისა და ყურადღების მისაპყრობად სულ 

ვიღაცები ეცილებიან ერთმანეთს. 



გა იხ სე ნეთ, რომ რაც უფ რო ახ ლოვ დე ბა 
დღის ბო ლო, მით უფ რო აფ რ თხობს ყვე ლას 
მო ახ ლო ე ბუ ლი ვა დე ბი. სა მუ შა ოს და სას
რუ ლებ ლად გა მო ყო ფი ლი ვა და შე იძ ლე ბა 
იყოს სა ღა მოს ახა ლი ამ ბე ბის გა მოშ ვე ბა, 
ან და დრო, რო ცა გა ზე თი მი აქვთ სტამ ბა ში 
(‘putting the paper to bed’ – „გაზეთი და სა ძი
ნებ ლად მი დის”). ამი ტომ და უ რე კეთ ან მის
წე რეთ ჟურ ნა ლისტს დი ლას ვე. ხში რად სულ 
ერ თი და იმა ვე შეც დო მას უშ ვებთ: მთელ 
დღეს პრეს რე ლი ზის ტექ ს ტის დახ ვე წა ში 
ატა რებთ და ად რე სა ტებ თან სა მუ შაო დღის 
ბო ლოს კენ გზავ ნით, სწო რედ იმ დროს, რო
ცა ჟუ რა ლის ტე ბიც და რე დაქ ტო რე ბიც მო
ახ ლო ე ბულ ვა დებ თან გამ კ ლა ვე ბას ცდი
ლო ბენ. რა დი ოს რე პორ ტი ო რე ბი და ახა ლი 
ამ ბე ბის სა ა გენ ტო ე ბის ჟუ რა ლის ტე ბი გა
მუდ მე ბით ახა ლი ამ ბე ბის გაშ ვე ბა და ხა რის
ხე ბა ში არი ან, ამი ტომ მათ თან და კავ ში რე ბა 
შე იძ ლე ბა გა გი ჭირ დეთ. თუ საქ მე ყო ველ
კ ვი რე ულ გა ზეთ თან და ი ჭი რეთ, წი ნას წარ 
გა არ კ ვი ეთ, რო დი საა სტამ ბა ში წას ვ ლის 
დღე და სა კუ თა რი თე მის წარ დ გე ნა სხვა 
დღე ებ ში სცა დეთ. გა მოჰ კითხეთ გრა ფი კის 
შე სა ხე ბაც, ესი ა მოვ ნე ბათ, თუ მათ მი მართ 
ინ ტე რესს გა მო ი ჩენთ.

თუ ტვი ტე რის გა მო ყე ნე ბა ზე ფიქ რობთ, არ 
და ი ვიწყოთ, რამ ხე ლა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს 
დრო ის სწო რად შერ ჩე ვას. ტვი ტე ბი ხომ 
სწრაფ  ს წ რა ფად ენაც ვ ლე ბა ერ თ მა ნეთს, 
ჩნდე ბა და წამ ში ქრე ბა. ამი ტომ თუ დღე ში 
ერ თხელ გა მო აქ ვეყ ნებთ, დი დი შან სი ა, სა
ჭი რო ხალხს თქვე ნი ტვი ტი გა მორ ჩეს, რად
გან სწო რედ იმ დროს ტვი ტე რის ში ნა არსს 
არ ამოწ მებ და. თუმ ცა არც ისაა კარ გი იდე ა, 
უამ რა ვი პოს ტი და წე როთ და მე რე თა ვიც და
ირ წ მუ ნოთ, რომ ახ ლა თქვენს ტექსტს აუცი
ლებ ლად ნა ხავ დ ნენ. ნაც ლად ამი სა, სა ჭი როა 
სწო რად გათ ვა ლოთ ტვი ტის გა მოქ ვეყ ნე ბის 
დრო. და ფიქ რ დით, აბა, საქ მი ა ნი ჟურ ნა ლის
ტი დღის გან მავ ლო ბა ში, რო ცა ხან ინ ტერ ვი
უ ზე ა, ხან წერს ან იღებს, ამოწ მებს კი სა ერ
თოდ ტვი ტერს? თქვე ნი ტექ ს ტი მა შინ მი ვა 
ად რე სა ტამ დე, თუ კი ინ ფორ მა ცი ის უზარ მა
ზარ ნა კად ში, დი ლას პირ ვე ლი შე მოხ ვ დე ბა. 
ასე რომ, ტვი ტის გა მოქ ვეყ ნე ბა დი ლის ათი 

სა ა თის თ ვის შე იძ ლე ბა ძა ლი ან გო ნივ რუ ლიც 
აღ მოჩ ნ დეს.

თე მის წარ დ გე ნა (ფიჩინგი)

კარ გი, ვთქვათ, ჟურ ნა ლის ტ თან და კა ში რე ბა 
შე ძე ლით, ახ ლა მი სი ყუ რადღე ბა უნ და მო ი
პო ვოთ. ანუ უნ და მის ცეთ თე მა, რო მელ საც 
რე დაქ ტორ საც თა მა მად წა რუდ გე ნენ და 
ახა ლი ამ ბე ბის ბი უ ლე ტინ ში თუ გა ზეთ შიც 
გა მო აქ ვეყ ნე ბენ. ჟურ ნა ლის ტე ბი სულ არ 
არი ან ვალ დე ბუ ლი, შე თა ვა ზე ბუ ლი თე მით 
აუცი ლებ ლად და ინ ტე რეს დ ნენ, რად გან თე
მა მარ თ ლაც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია და იმ სა ხუ რებს 
რე ზო ნან სუ ლიც გახ დეს. ჟურ ნა ლის ტ მა, რო
მელ საც სა ფოს ტო ყუ თიც გა უხ ს ნე ლი წე რი
ლე ბით გა დავ სე ბი ა, იქით კი გაბ რა ზე ბუ ლი 
რე დაქ ტო რის საყ ვე დუ რე ბის მოთ მე ნა უწევს, 
შე იძ ლე ბა სულ არ მი აქ ცი ოს ყუ რადღე ბა თე
მას, თუ თქვენ ძა ლი ან არ მო ინ დო მებთ და არ 
ეც დე ბით, თე მის მთა ვა რი არ სი იოლად გა ა
გე ბი ნოთ. 

ვიდ რე და რე კავ დეთ, მა ინც და ფიქ რ დით – 
არის თუ არა შე სა ფე რი სი დრო სა უბ რის თ ვის. 
აუცი ლებ ლად ჰკითხეთ, სცა ლია თუ არა სა
უბ რის თ ვის, ან და რო დის აქვს მა სა ლა ჩა სა
ბა რე ბე ლი. ორი ვე ფორ მით დას მუ ლი კითხ ვა 
ჟურ ნა ლისტს მი ახ ვედ რებს, რომ მი სი საქ მი ა
ნი გრა ფი კის შე სა ხებ თქვენც კარ გად მო გეხ
სე ნე ბათ და პა ტივს სცემთ მი სი ცხოვ რე ბის 
წესს (შეიძლება ამ სა უ ბარს ფლირ ტის მი ნიშ
ნე ბაც ჰქონ დეს!) 

თუ ჟურ ნა ლისტს გა ე სა უბ რე ბით, ან სხვა 
გზე ბით და უ კავ შირ დე ბით, მო გი წევთ თე მა 
ეფექ ტუ რად უნ და წა რუდ გი ნოთ (ამას ინ გ
ლი სუ რად ასე ჰქვია – a pitch). 

ფი ჩი – ესაა პო ტენ ცი უ რი მა სა ლის და მთა
ვა რი იდე ის მკა ფიო აღ წე რა. ფი ჩის დროს 
ზუს ტად უნ და გა მოჩ ნ დეს, რა ტომ ღირს ამ 
მა სა ლა ზე მუ შა ო ბის დაწყე ბა. მი სი სა შუ ა
ლე ბით, შე საძ ლე ბე ლი უნ და გახ დეს, ერ თი 
კონ კ რე ტუ ლი მა სა ლის მომ ზა დე ბა გან საზღ ვ
რულ დრო ში. კარ გი ფი ჩის დროს სწრა ფად და 
სხარ ტად, რომ იტყ ვი ან, ორ სიტყ ვა ში უნ და 

გა მოჩ ნ დეს ამ ბის მთა ვა რი არ სი და ისიც, თუ 
რა ტომ არის ეს ამ ბა ვი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ჟურ
ნა ლის ტის თ ვის ან და სა ზო გა დო ე ბის თ ვის და 
– არა პი რა დად თქვენ თ ვის!

უკ ვე ვი სა უბ რეთ იმა ზე, თუ რო გო რი და
ძა ბუ ლი სა მუ შაო დღე შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს 
ჟურ ნა ლისტს, ამი ტომ ფი ჩის თ ვის არ უნ და 
შე არ ჩი ოთ დღე, რო ცა ამ თე მა ზე სა ჯა რო 
გან ცხა დე ბა ქვეყ ნ დე ბა, ან და ან გა რი ში გა
მო დის. გა ე სა უბ რეთ ჟურ ნა ლისტს ერ თი ო
რი დღით, ან და სუ ლაც ერ თი კვი რით ად რე, 
რა თა ჟურ ნა ლისტს ამ ბის გა სა აზ რებ ლად და 
გეგ მე ბის და საწყო ბად დრო მის ცეთ; რა თა 
მან შე საბ მის გა მოშ ვე ბა სა და ბი უ ლე ტინ ში 
ად გი ლი გა ით ვა ლის წი ნოს.
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ცუ დი მა გა ლი თი:
„გამარჯობა, ბა ტო ნო ჟურ ნა ლის
ტო. გიგ ზავ ნით 300გვერდიან კვლე
ვას, რო მელ შიც ახ ს ნი ლი ა, თუ რა ტომ 
არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სუფ თა წყა ლი. 
თქვენ ეს კვლე ვა აუცი ლებ ლად უნ და 
გა მო ი ყე ნოთ”.

კარ გი მა გა ლი თი:
(ყურადღება მი აქ ცი ეთ აქ ტუ ა ლუ რო
ბას და ფიჩს)

„ნახეთ დღეს ახალ ამ ბებ ში მთავ რო
ბის გან ცხა დე ბა? – და ა დას ტუ რეს, 
რომ ქვეყ ნის ცენ ტ რა ლურ ნა წილ ში 
წყლის მი ლე ბის გაყ ვა ნის გეგ მა შე
ჩე რე ბუ ლი ა. ჩვენ ჩა ვა ტა რეთ კვლე ვა, 
რო მე ლიც ცხად ყოფს, რომ წყლით გა
მოწ ვე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის რის კის წი
ნა შე 100 ათა სი ბავ შ ვი დად გე ბა. შეგ
ვიძ ლია წა გიყ ვა ნოთ სო ფელ ში, სა დაც 
ათი წე ლია ხალ ხი სუფ თა წყლით უზ
რუნ ველ ყო ფას ითხოვს”.



აქ ტუ ა ლუ რო ბა
აქ ტუ ა ლუ რო ბა, ანუ კონ ტექ ს ტი, რო მელ შიც ესა 
თუ ის ინ ფორ მა ცია დრო უ ლი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
ხდე ბა. შე იძ ლე ბა თვე ე ბის გან მავ ლო ბა ში ატა
რებ დეთ ვაქ ცი ნა ცი ის კამ პა ნი ას, მაგ რამ გა მოს
ცემს თუ არა მთავ რო ბა ახალ შო ბილ თა გარ დაც
ვ ლე ბის სტა ტის ტი კას, თქვე ნი კამ პა ნი აც უმალ 
აქ ტუ ა ლუ რი ხდე ბა. და ეს იქ ნე ბა მი ზე ზი, რომ ლის 
გა მოც ჟურ ნა ლის ტე ბი თქვე ნი მა სა ლით და ინ
ტე რეს დე ბი ან. ჟურ ნა ლის ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას 
სწო რედ მსგავ სი სა ფუძ ვ ლის და ნახ ვა სჭირ დე ბა, 
ვიდ რე შე თა ვა ზე ბუ ლი იდე ის გა მო ყე ნე ბას დაჰ
ყა ბულ დე ბო დეს. თუ ეს აქ ტუ ა ლუ რო ბის სა ბა ბი 
ცხა დად არ ჩანს, ძა ლი ან უნ და ეცა დოთ, რომ 
გა მოკ ვე თოთ, რად გან წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში 
ჟურ ნა ლის ტ მა შე იძ ლე ბა მთე ლი შრო მა წყალ ში 
ჩა გი ყა როთ – ამ ბა ვი, რო მე ლიც ასე მნიშ ვ ნე ლო
ვა ნი გგო ნი ათ, დროს თან არა ა დეკ ვა ტურ, ან და 
ბუნ დო ვან, ზო გად თე მად შე გი ფა სოთ. აქ ტუ ა ლუ
რო ბის დე ფი ცი ტი – ეს ის მი ზე ზი ა, რის გა მოც 
ჟურ ნა ლის ტე ბი ყვე ლა ზე სწრა ფად კარ გა ვენ ინ
ტე რესს ამა თუ იმ თე მის მი მართ. ახალ ა ხა ლი 
მო ნა ცე მე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის გარ და, სხვა ტი პის 
სა ფუძ ვე ლიც არ სე ბობს აქ ტუ ა ლუ რო ბის თ ვის. 
მა გა ლი თად, შე იძ ლე ბა თქვე ნი პრო ექ ტის და სათ
ვა ლი ე რებ ლად ცნო ბი ლი ადა მი ა ნი მო დი ო დეს, 
ან და იც ვ ლე ბო დეს სტრა ტე გი ა, ან ახა ლი და ფი
ნან სე ბის წყა რო გაჩ ნ დეს.

ცი ტა ტა
ჟურ ნა ლის ტებს „კარგი ცი ტა ტა”, ან და „სხარტი 
სინ ქ რო ნიც” სჭირ დე ბათ. არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო
ბა, რამ ხე ლა აზრს იტევს მთა ვა რი სათ ქ მე ლი, 
თუ ის 20წამიან კლი პად არ მო იჭ რე ბა, ჟურ ნა
ლის ტე ბი თქვენს ნათ ქ ვამს ვერ გა მო ი ყე ნე ბენ; 
გან სა კუთ რე ბით იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ სა ტე ლე
ვი ზიო ან რა დიო სი უ ჟე ტი მზად დე ბა. არ არის 
აუცი ლე ბე ლი ცი ტა ტა თქვენ გე კუთ ვ ნო დეთ, 
მე ტიც, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის მე
ნე ჯე რის ნაც ვ ლად, ცხა დი ა, ჯო ბია წი ნა ხაზ ზე 
მო მუ შა ვე ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის სპე ცი ა
ლის ტი, აქ ტი ვის ტი ან სხვა კონ კ რე ტუ ლი დარ
გის პრო ფე სი ო ნა ლი ამ ბობ დეს სათ ქ მელს. მაგ
რამ ასეა თუ ისე, ამ მა სა ლის მე დი ამ დე მი ტა ნა 
თქვენ უნ და უზ რუნ ველ ყოთ. 

ვინ იცის, ფიქ რობთ, რომ მხო ლოდ კარ გი ცი ტა
ტით მოვ ლე ნა სრულ ფა სოვ ნად ვერ გა შუქ დე ბა; 

ვერ გა შუქ დე ბა თუ თე მას უფ რო მეტ დროს არ 
და უთ მო ბენ და რეს პონ დენ ტ საც უფ რო სა ფუძ
ვ ლი ა ნად არ აახ ს ნე ვი ნე ბენ მოვ ლე ნის არსს. 
თუმ ცა, სი ნამ დ ვი ლე ში აუდი ტო რი ას ვრცე ლი 
მა სა ლის გა საც ნო ბად დრო და კონ ცენ ტ რა ცია 
არ ჰყოფ ნის. დო კუ მე ტუ რი ფილ მე ბი ან და ში
ნა არ სი ა ნი ფი ჩერ ზი, რა თქმა უნ და, სათ ქ მე ლის 
აუდი ტო რი ამ დე მი სა ტა ნად მის წ რე ბა ა, მაგ რამ 
ასე თი მა სა ლის მომ ზა დე ბა ხან გ რ ძ ლივ დროს 
და მუ შა ო ბას მო ითხოვს, თან უფ რო ძვი რიც 
ჯდე ბა და ამი ტომ სა ინ ფორ მა ციო სა შუ ა ლე ბე
ბი ბევრ ასეთ მა სა ლას ვერ ამ ზა დე ბენ.

სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
სამ სა ხუ რე ბი და მე დია
უამ რავ ჟურ ნა ლისტს ამ ბი ვა ლენ ტუ რი და მო კი
დე ბუ ლე ბა აქვს მე დი ი სა და სა ზო გა დო ე ბას თან 
ურ თი ერ თო ბის მე ნე ჯე რებ თან. მა თი აზ რით, 
პრე სას თან ურ თი ერ თო ბის სპე ცი ა ლის ტე ბი 
ხში რად თავს ახ ვე ვენ თა ვი ანთ აზ რებს რე პორ
ტი ო რებს, არ პა სუ ხო ბენ ზა რებს და არ სურთ 
გა ი გონ, თუ რამ დე ნი საქ მე აყ რი ათ ზოგ ჯერ 
ჟურ ნა ლის ტებს თავს. 

მხო ლოდ თქვე ნი სამ სა ხუ რი და საქ მე არ კმა რა 
იმის თ ვის, რომ წო ნი ან ჟურ ნა ლის ტებ თან წე სი
ე რი პრო ფე სი უ ლი ურ თი ერ თო ბა და ამ ყა როთ. 
სა ჭი როა ამ ურ თი ერ თო ბა ზე იმუ შა ოთ ზუს ტად 
ისე, რო გორც პი რად ცხოვ რე ბა ში. მო დი, და
ვიწყოთ რამ დე ნი მე რჩე ვით იმის შე სა ხებ, თუ 
რო გორ და ამ ყა როთ სო ლი დუ რი ურ თი ერ თო ბა 
ჟურ ნა ლის ტებ თან.

•	 შეხ ვ დით ჟურ ნა ლის ტებს პი რის პირ. და პა
ტი ჟეთ ფინ ჯან ყა ვა ზე, ან სა უზ მე ზე. რაც 
უკეთ გიც ნო ბენ, მით მე ტი შან სი ა, თქვე ნი 
მა სა ლის გა მო ყე ნე ბა მო ინ დო მონ.

•	 ნუ და უ რე კავთ მხო ლოდ მა შინ, რო ცა 
მნიშ ვ ნე ლო ვან მა სა ლა ზე მუ შა ობთ. მშვიდ 
დღე ებ შიც შე ეხ მი ა ნეთ ხან და ხან. ასე თი 
გუ ლი თა დი მიდ გო მით რე პორ ტი ო რებს 
თქვენს მი მართ ნდო ბა გა უჩ ნ დე ბათ.

•	 იყა ვით თა ვა ზი ა ნი და გუ ლის ხ მი ე რი. ხმას 
ნუ აუწევთ და ნურც უხე შად უსაყ ვე დუ
რებთ, თუნ დაც ფიქ რობ დეთ, რომ თქვენ 
და თქვენს ორ გა ნი ზა ცი ას ცუ დად მო ექ ცა.

•	 გა უ ზი ა რეთ ინ ფორ მა ცი ა. ჟურ ნა ლის ტებს 
ყო ველ თ ვის აინ ტე რე სებთ სა კუ თარ წყა
როს თან კო მუ ნი კა ცი ა, თუ იცი ან, რომ წყა

რო იმ სფე როს კარ გად იც ნობს, რო მე ლიც 
თვი თო ნაც აინ ტე რე სებს.

•	 მი ე ცით დრო და და უ ყოვ ნებ ლივ შე დეგს 
ნუ და ე ლო დე ბით.

•	 ყო ველ თ ვის ნათ ლად გა ა ცა ნით სა კუ თა
რი პი რო ბე ბი. მკა ფი ოდ ჩა მო უ ყა ლი ბეთ, 
რას ეუბ ნე ბით კონ ფი დენ ცი ა ლუ რად, რი
სი გა მო ყე ნე ბის უფ ლე ბას აძ ლევთ წყა როს 
მი თი თე ბით, რა ტი პის ინ ფორ მა ცი ას უზი
ა რებთ, რო გორც კონ ტექსტს და ასე შემ
დეგ.

•	 პი რა დი, მე გობ რუ ლი ურ თი ერ თო ბა და ამ
ყა რეთ ჟურ ნა ლის ტებ თან და ამის თ ვის გა
მო ი ყე ნეთ ნებ ს მი ე რი სა ერ თო ინ ტე რე სი, 
რა საც, შე ნიშ ნავთ, რომ, გაქვთ – მუ სი კა 
იქ ნე ბა, სპორ ტი თუ სხვა.

•	 გა არ კ ვი ეთ, სხვა არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი
ზა ცი ე ბი რო მელ ჟურ ნა ლის ტებ თან და კავ
ში რე ბას ცდი ლო ბენ.

•	 შე ის წავ ლეთ გა ზე თე ბი/ ს პე ცი ა ლი ზე ბუ
ლი ჟურ ნა ლე ბი ან და ვებ გვერ დე ბი, რა თა 
და ად გი ნოთ, თქვენს სფე რო ში კონ კ რე ტუ
ლად რო მე ლი ჟურ ნა ლის ტე ბი მუ შა ო ბენ.

•	 ყო ველ თ ვის შე ას რუ ლეთ პი რო ბა. თუ ჟურ
ნა ლისტს მა სა ლას შეჰ პირ დე ბით, ან და 
წვდო მას გარ კ ვე ულ თე მა ზე თუ სუ ლაც 
ექ ს კ ლუ ზი ურ ინ ტერ ვი უს, შე ას რუ ლეთ 
მი ცე მუ ლი სიტყ ვა და ჩა ე ტი ეთ აღ თ ქ მულ 
ვა დებ შიც. თუ ამას ვერ ახერ ხებთ, და უ რე
კეთ მა ინც და შე ატყო ბი ნეთ შე ფერ ხე ბის 
მი ზე ზე ბი. 
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გახ სოვ დეთ:
„ზოგჯერ მე გო ბა რი, მაგ რამ ყო ველ
თ ვის ჟურ ნა ლის ტი ა” – ეს გა მოთ ქ მა 
აზრს მოკ ლე ბუ ლი არ არის. გახ სოვ
დეთ, თქვე ნი ამო ცა ნაა სა კუ თა რი ორ
გა ნი ზა ცი ის პო პუ ლა რი ზა ცი ა, მა თი 
ამო ცა ნა კი სტა ტი ის გა მოქ ვეყ ნე ბა ან 
სი უ ჟე ტის გა და ღე ბაა სა ინ ტე რე სო ამ
ბავ ზე, რო მე ლიც ან პო ზი ტი უ რი ა, ან 
ნე გა ტი უ რი – მნიშ ვ ნე ლო ბა არ აქვს. 
ესაა ჟურ ნა ლის ტე ბის საქ მე – ყო ვე ლი 
შემ თხ ვე ვის თ ვის მა თი, ვი საც სამ სა
ხუ რი ჯერ კი დევ აქვს. 



ფოტო/ Samir M Khan /www.behance.net/sk5sami
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ჩაწვდით 
სოციალური მედიის 
არსს

თავი 2 





მე დი ას თან ურ თი ერ თო ბის პრო ფე სი ო ნა ლებს 
კი ორი ვე ტი პის მე დი ის მომ ხ მა რებ ლებ თან 
უნ და ჰქონ დეთ წვდო მა. სო ცი ა ლუ რი მე დი
ის მომ ხ მა რებ ლებს პრო ფე სი ო ნა ლი ჟურ
ნა ლის ტე ბის გან სრუ ლი ად გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
გა ნათ ლე ბა და მიზ ნე ბი შე იძ ლე ბა ჰქონ დეთ. 
შე იძ ლე ბა ორი ვე ტი პის აუდი ტო რი ას თან ურ
თი ერ თო ბა ში ერ თი და იმა ვე ტექ ნი კას იყე
ნებ დეთ სათ ქ მე ლის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად, 
შე იძ ლე ბა სათ ქ მე ლიც თით ქ მის იგი ვე იყოს, 
მაგ რამ აუცი ლებ ლად უნ და გან ს ხ ვავ დე ბო
დეს მიდ გო მა ამ ორს შო რის. 

ად რე ულ 2000იან წლე ბამ დე ტერ მი ნი 
„სოციალური მე დი ა” ნიშ ნავ და ადა მი ან თა 
ჯგუფს, რო მე ლიც ერ თად უყუ რებ და ფილმს, 
ან და ვი დე ო თა მაშს თა მა შობ და სლოტ კლუბ
ში. დღეს კი ამ ტერ მი ნით აღი ნიშ ნე ბა ციფ
რუ ლი პლატ ფორ მე ბი, რომ ლებ ზეც მი ლი ო
ნო ბით ადა მი ანს აქვს ერ თ მა ნეთ თან იდე ე ბის 
გა ზი ა რე ბის, მო წო ნე ბა და წუ ნე ბის, დაჯ გუ
ფე ბე ბის შექ მ ნის, მსოფ ლი ოს სხვა წერ ტილ ში 
მომ ხ დარ მოვ ლე ნა ზე გა მოხ მა უ რე ბის სა შუ ა
ლე ბა. 

ჩვენ, ადა მი ა ნებ მა უკ ვე კარ გა ხა ნი ა, შევ
ქ მე ნით კომ პ ლექ სუ რი აგე ბუ ლე ბის მქო ნე 
ციფ რუ ლი სა ზო გა დო ე ბა, რო მე ლიც ზუს
ტად ასა ხავს ადა მი ა ნი სა და გა რე სამ ყა როს 
შო რის არ სე ბულ კავ შირს და ონ ლა ინ გა
მარ თუ ლი სა უბ რე ბის სა შუ ა ლე ბით გა მო ხა
ტავს ფიქ რებ საც, რომ ლე ბიც ადა მი ანს ამ 
სამ ყა როს შე სა ხებ აქვს. სო ცი ა ლურ მე დი ა ში 
შე დის ტვი ტე რი, ფე ის ბუ კი, ბლო გე ბი, იუთუ
ბი, ინ ს ტაგ რა მი, ლინ კ დი ნი და სხვა მსგავ სი 
პლატ ფორ მე ბი რომ ლე ბიც დაჯ გუ ფე ბე ბის 
შე საქ მ ნე ლად, დი ა ლო გის გა სა ხუ რებ ლა დაა 
მო ფიქ რე ბუ ლი. 

მე დი ას თან ურ თი ერ თო ბის პრო ფე სი ო ნა ლებს 
ძა ლი ან გა უ ჭირ დე ბათ სო ცი ა ლუ რი მე დი ის ამ 
სამ ყა რო ში ლა ვი რე ბა, თუ არ ეც დე ბი ან შე იც
ნონ სა კუ თა რი აუდი ტო რი ა, გა ე სა უბ რონ მათ 
იმა ვე პლატ ფორ მებ ზე, რომ ლებ საც ეს ადა
მი ა ნე ბი იყე ნე ბენ და ჩა ერ თონ გან ხილ ვებ ში, 
რაც ონ ლა ინ მი დის. 

ერ თ ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ას პექ ტი, რაც 
სო ცი ა ლუ რი მე დი ით სარ გებ ლო ბი სას უნ და 
გვახ სოვ დეს არის ის, რომ სწო რედ თქვენ 
ხართ ონ ლა ინ გან ხილ ვე ბის მო ნა წი ლე და აქ
ტი უ რი წევ რი. დი ა ლო გი სა ერ თოდ ორ მ ხ რი ვი 
პრო ცე სია და თქვენც, რო გორც მო სა უბ რე, 
უს მენთ და პა სუ ხობთ. არა და, უამ რა ვი ორ
გა ნი ზა ცია იყე ნებს სო ცი ა ლურ მე დი ას ისე, 
რო გორც ტე ლე რეკ ლა მას, ან ბილ ბორდს, მა
უწყებ ლო ბას ან და უფა სო ხმის გა მაძ ლი ე რე
ბელს ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ ახა ლი ამ ბე ბის 
გა მო საცხა დებ ლად. და შე სა ბა მი სად, დი დი 
გავ ლე ნაც არ აქვთ: მათ ტვი ტებს მე ო რედ 
აღა რა ვინ აქ ვეყ ნებს, გვერ დის ნახ ვე ბის ოდე
ნო ბა არას დ როს გარ და იქ მ ნე ბა მო წო ნე ბე ბის 
ოდე ნო ბად, სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, 
ონ ლა ინ შექ მ ნი ლი ჯგუ ფე ბი ასეთ ორ გა ნი ზა
ცი ებს უფ რო ერი დე ბი ან და სა კუ თა რი სა მე
გობ როს ნა წი ლად ვე რას დ როს აღიქ ვა მენ. 

რო ცა სო ცი ა ლურ მე დი ა ზე მიდ გე ბა საქ მე, 
წარ მო იდ გი ნეთ, რომ ეს ფე ნო მე ნი სო ცი ა ლურ 
თავ ყ რი ლო ბას ჰგავს, სა დაც ჩვე უ ლებ რი ვი 
სო ცი ა ლუ რი წე სე ბი ვრცელ დე ბა: ჩა ე ბით სა
უ ბარ ში, ნუ მი ი ყუ ჟე ბით კუთხე ში მარ ტო, ნუ 
წა მო ის ვ რით ენის წვერ ზე მომ დ გარ ყო ველ 
ფრა ზას, გან სა კუთ რე ბით თუ სა უ ბა რი სა მო
მავ ლო გეგ მებ ზე ა.
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ტი მი – ყვე ლა ზე 
უინ ტე რე სო სტუ მა რი 
წვე უ ლე ბა ზე
სა ზო გა დო ებ რივ ღო ნის ძი ე ბა ზე შე
დის უც ნო ბი კა ცი, ყვე ლას ესალ მე
ბა და ამ ბობს: „გამარჯობა, მე ტი მი 
ვარ, აი, მო ვე დი”. ვი ღა ცე ბი ამ ჩ ნე
ვენ ტიმს და ახ ლოს მი დი ან, თა ვა დაც 
რომ მი ე სალ მონ. ტი მი აგ რ ძე ლებს: 
„გაჩვენოთ, რა მა გა რი ტი პი ვარ? აი 
წი ნა კვი რას პრეს კონ ფე რენ ცია მქონ
და და ყვე ლა ფე რი ძა ლი ან კარ გად ჩა
ი ა რა”. და მე რე: „ჩემმა ორ გა ნი ზა ცი ამ 
ჯილ დო მო ი პო ვა. აი, ფო ტოც მაქვს”. 
ხალ ხი უს მენს ტიმს, მაგ რამ ვი ღა ცებს 
ინ ტე რე სი ეკარ გე ბათ და გა ეც ლე ბი
ან. სხვე ბი კი ეკითხე ბი ან, თუ მოჰ ყ ვა 
პრეს კონ ფე რენ ცი ას ისე თი სტა ტი ა, 
რო მე ლიც ორ გა ნი ზა ცი ას კი დევ უფ
რო მე ტად ახე ი რებს. ტი მი კითხ ვას არ 
იმ ჩ ნევს და ლა პა რაკს გა ნაგ რ ძობს. 
ამ ბობს, რომ მის მა ორ გა ნი ზა ცი ამ 
ახ ლა ხან გა ა ფორ მა ხელ შეკ რუ ლე ბა 
და მა ლე სულ ახა ლი სპონ სო რი ეყო
ლე ბათ. ტი მი ისე იქ ცე ვა, ისე ლა პა რა
კობს, რომ პირ და პირ მო ითხოვს დამ
ს წ რე თა გან აღ ფ რ თო ვა ნე ბას, მაგ რამ 
თან და თან სულ უფ რო მე ტი ადა მი ა ნი 
ეც ლე ბა გარ შე მო. ისი ნი, ვინც უს მენ
დ ნენ ტიმს, ახ ლა სხვებ თან სა მუ სა ი
ფოდ იდი ან. ვინც რჩე ბა, ერ თ მა ნეთ ში 
ჩურ ჩულს აჩა ღებს. რა ღა თქმა უნ და, 
ტი მის ქცე ვებს გა ნი ხი ლა ვენ. ტი მი 
კი მე დი დუ რად აცხა დებს: „მომავალ 
კვი რას კონ ფე რენ ცი ა ზე მივ დი ვართ!” 
ბო ლოს ყვე ლა მი დის, ტი მი კი მარ ტო 
რჩე ბა ოთა ხის კუთხე ში და თა ვის თავ
თან ლა პა რაკს აგ რ ძე ლებს. 

სოციალური მედია 
ტრადიციული ახალი ამბების 
ინდუსტრიისგან საგრძნობლად 
განსხვავდება
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ფოტო Reuters/ David Mercado /courtesy of Thomson Reuters Foundation



იც ნობ დეთ მათ
მარ კე ტინ გის სპე ცი ა ლის ტე ბის უმე ტე სო ბა 
ზუს ტად ხე დავს იმ ადა მი ან თა წრეს, ვის თ ვი
საც ქმნი ან რეკ ლა მებს და ამ ზა დე ბენ თა ვი
ან თი ორ გა ნი ზა ცი ის საპ რო მო ციო მა სა ლა სა 
და კამ პა ნი ებს. 

ამ ადა მი ან თა წრეს სა მიზ ნე აუდი ტო რია 
ჰქვი ა. სა მიზ ნე აუდი ტო რი ე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ
ლი ა. ყო ველ მე დი ას პე ცი ა ლისტს ზუს ტად უნ
და ჰქონ დეს წარ მოდ გე ნი ლი, ვის მი მარ თავს, 
რო ცა სა ჯა რო ინ ფორ მა ცი ას ამ ზა დებს – დამ
ფი ნან სებ ლებს, ჟურ ნა ლის ტებს, პო ლი ტი კო
სებს, იმ სა ზო გა დო ე ბის წევ რებს, რო მელ თაც 
ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი ა ნო ბა ეხე ბათ, თუ სპე
ცი ა ლის ტებს, რომ ლე ბიც უშუ ა ლოდ მო ნა წი
ლე ო ბენ პრო ექ ტ ში. ამ ცოდ ნის სა ფუძ ველ ზე 
შეძ ლებთ უფ რო სწო რად და მი ზან მი მარ თუ
ლად მო ამ ზა დოთ სა კო მუ ნი კა ციო მა სა ლა. 
თვალ სა ჩი ნო ე ბის თ ვის გა იხ სე ნეთ, რამ დე ნად 
გან ს ხ ვავ დე ბა ერ თ მა ნე თის გან თი ნე ი ჯე რე
ბის სა უბ რის მა ნე რა და ლექ სი კა უფ რო სე ბის 
სა უბ რის მა ნე რი სა და ლექ სი კის გან. 

არც ერ თი მარ კე ტინ გის მე ნე ჯე რი წარ მო სახ
ვა შიც კი არ და უშ ვებს იმას, რომ თი ნე ი ჯერ სა 
და უფ როს თან მსგავ სი სა სა უბ რო ენა გა მო ი
ყე ნოს. ცხა დი ა, ორი ვე ჯგუფს სულ სხვა დას ხ
ვა ლექ სი კით, ან და შე რე უ ლი ტერ მი ნო ლო გი
ით გა ე სა უბ რე ბა. 

სა მიზ ნე აუდი ტო რი ის და სად გე ნად კარ გი 
სა ვარ ჯი შო იქ ნე ბო და სა ერ თო თათ ბი რის 
გა მარ თ ვა და მსჯე ლო ბა თე მა ზე – ვის უნ და 
მი ვაწ ვ დი ნოთ ხმა? აბა, და აკ ვირ დით, რა მოს
წონს თქვენს აუდი ტო რი ას, რა – არ მოს წონს, 
ვი ზუ ა ლუ რად რა ტი პის ინ ფორ მა ცი ა ზე რე ა
გი რებს, რა სიტყ ვებს იყე ნებს სა უ ბარ ში, ვინ 

ესიმ პა ტი უ რე ბა და რო გორ შე იძ ლე ბა მა თი 
გად მო ბი რე ბა. უნ და და აკ ვირ დეთ იმა საც, თუ 
რო გორ აც ვი ათ, რა აინ ტე რე სებთ და შე საძ
ლე ბე ლია თუ არა ამ ადა მი ა ნე ბის ფო ტო ე ბის 
მო ძი ე ბა და ჯგუ ფის წევ რებ თან მათ ზე სა უ
ბა რი? 

რო გორც კი აუდი ტო რი ის შე სა ხებ კონ კ რე
ტულ ინ ფორ მა ცი ას შე აგ რო ვებთ, და ად გი
ნეთ, რო მელ სო ცი ა ლურ მე დი ას იყე ნე ბენ და 
რა სივ რ ცე შია შე საძ ლე ბე ლი მათ თან შეხ ვედ
რა. სულ არ არის აუცი ლე ბე ლი თქვე ნი შეხ
ვედ რა მა ინც და მა ინც დიდ პლატ ფორ მა ზე 
მოხ დეს, ისეთ ზე რო გო რიც ტვი ტე რი და ფე
ის ბუ კი ა.

ვინ ვის სჭირ დე ბა?
სა მიზ ნე აუდი ტო რი ას კი არ ჭირ დე ბით, არა
მედ თქვენ გჭირ დე ბათ ის. და ა ნა ხეთ მათ 
სა კუ თა რი მის წ რა ფე ბე ბი და გულ წ რ ფე ლად 
აუხ სე ნით, რა ტომ ირ ჩევთ ამ მიზ ნებს. გა ოც
დე ბით, ისე და ინ ტე რეს დე ბი ან თქვე ნი ამ ბით. 
ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბა ზე ზრუ ნავთ, თუ სხვა 
მიზ ნის მიღ წე ვა გსურთ, არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო
ო ბა, შე უ ლა მა ზებ ლად სთხო ვეთ აუდი ტო რი
ას დახ მა რე ბა და მო ნა წი ლე ო ბა.

გულ წ რ ფე ლო ბის გა მო ხატ ვა და უ მუ შა ვე ბე
ლი, შე უ ნიღ ბა ვი და ემო ცი უ რი ში ნა არ სის 
მქო ნე მა სა ლით შე გიძ ლი ათ. ხალ ხი რე ა გი
რებს მა შინ, რო ცა ემო ცი ურ კავ შირს ხე დავს 
ვი ღა ცას ან რა ღა ცას თან. ამი ტომ, გარ წ მუ
ნებთ, აუცი ლებ ლად გა მო გეხ მა უ რე ბი ან, თუ 
ასეთ ამ ბავს შეს თა ვა ზებთ მათ. 

2013 წელს და ხურ ვის პი რას იდ გა ბო
ლი ვი უ რი ტე ლე გა და ცე მა ახალ გაზ
რ დე ბის თ ვის, სა ხელ წო დე ბით „პიკა”. 
ეს იყო პროგ რა მა რო მე ლიც ეხე ბო და 
ახალ გაზ რ დე ბის პრობ ლე მებს, ასა ხავ
და მათ შე ხე დუ ლე ბებს. შე სა ბა მი სად, 
ბო ლი ვი ელ ახალ გაზ რ დებ ში ძა ლი ან 
ბევ რი მიმ დე ვა რი გა ი ჩი ნა. მი უ ხე და ვად 
ამი სა, სა ზო გა დო ებ რივ მა მა უწყე ბელ მა 
გა დაწყ ვი ტა, გა და ცე მა ეთერ ში აღარ გა
ეშ ვა. „პიკას” მმარ თ ველ მა გუნ დ მა, რო
მე ლიც არა მომ გე ბი ა ნი ორ გა ნი ზა ცია 
იყო, თა ვი სი ფე ის ბუ კის გვერ დის 4 ათას 
ფანს სთხო ვა დახ მა რე ბა თან ხე ბის მო
ძი ე ბა ში და წა მო იწყო კამ პა ნია „ერთად 
გა და ვარ ჩი ნოთ პი კა” (Let’s Save Pica). 
თხოვ ნას ახალ გაზ რ და ბო ლი ვი ე ლე ბი 
გა მო ეხ მა ურ ნენ და თან ხაც შე აგ რო ვეს, 
დროც გა მოჰ ყ ვეს და მთავ რო ბას, სა ზო
გა დო ებ რივ მა უწყე ბელს და ბო ლი ვი ის 
სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებს „პიკას” მხარ და სა
ჭე რი წე რი ლე ბიც გა უგ ზავ ნეს. ამ კომ
პ ლექ სუ რი კამ პა ნი ის შე დე გად „პიკას” 
და სა ფი ნან სებ ლად თან ხა სრუ ლად შეგ
როვ და და გა და ცე მა ეთერ ში დარ ჩა.

სოციალური მედიის ოქროს წესები
სოციალური მედია ძალიან აქტიურად მუშაობს თემების, ჯგუფების, წრეების შექმნაზე. ამ ჯგუფებს შეადგენენ ადამიანები, რომლებიც 
იწონებენ თქვენი სოციალური მედიის გვერდს, თვალყურს ადევნებენ სიახლეებს, მონაწილეობენ განხილვებში და გეხმარებიან კამპანიის 
მიზნების განხორციელებაში.

საერთო ინტერესს + ერთობა = ჯგუფს, თემს 

გთავაზობთ სამ წესს, რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია სოციალური მედიასტრატეგიის დაგეგმვისას. 
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ჩა ერ თეთ საქ მე ში
სო ცი ა ლუ რი მე დი ის ყვე ლა ზე მსხვი ლი კამ
პა ნი ე ბი – მა გა ლი თად, „არაბული გა ზაფხუ
ლი”, „დაიკავე” ან და „კონი 2012” – მშვე
ნივ რად გა მო ხა ტავს სო ცი ა ლუ რი მე დი ის 
ძა ლას. თი თო ე უ ლი ეს კამ პა ნია აუდი ტო რი ას 
ხიბ ლავ და და სურ ვილს უჩენ და, გარ კ ვე უ ლი 
ფორ მით ჩარ თუ ლი ყო პრო ცეს ში. არა ბუ ლი 
გა ზაფხუ ლის დროს მო ქა ლა ქე ე ბი ონ ლა ინ 
აქ ვეყ ნებ დ ნენ ვი დე ო მე სი ჯებს, ავ რ ცე ლებ
დ ნენ მხარ დამ ჭე რის გა მომ ხატ ველ გზავ ნი
ლებს, თი თო ე უ ლი მათ გა ნი იმაღ ლებ და ხმას 
ძა ლა დობ რი ვი რე ჟი მის წი ნა აღ მ დეგ. კამ პა
ნია „დაიკავეს” შემ თხ ვე ვა ში (რომელიც მი
მარ თუ ლი იყო მა ღალ ჩი ნო სა ნი ბან კი რე ბის 
უზარ მა ზა რი ქო ნე ბის წი ნა აღ მ დეგ), ყვე
ლა ერ თი ან დე ბო და კონ კ რე ტუ ლი მიზ ნე ბის 
გარ შე მო. „კონი 2012”ში (ცენტრალურ და 
აღ მო სა ვურ აფ რი კა ში მკვლე ლო ბა თა კულ
ტის შე სა ხებ), აუდი ტო რი ის ინ ტე რაქ ცია 
გა მო ი ხა ტე ბო და იმა ში, რომ ჯო ზეფ კო ნის 
ამ ბა ვი მთელ ქა ლაქ ში გა ევ რ ცე ლე ბი ნათ და 
ამას „ქუჩების წით ლად შე ღებ ვით” აკე თებ
დ ნენ.

აუდი ტო რი ის ჩარ თ ვამ შე იძ ლე ბა ისე თი მას შ
ტა ბუ რი სა ხე არ მი ი ღოს, რო გორც არა ბუ ლი 
გა ზაფხუ ლის შემ თხ ვე ვა ში ჰქონ და, თუმ ცა, 
მა ინც უნ და ეცა დოთ, გა მო იწ ვი ოთ სა ჯა რო 
გან ხილ ვე ბი ისე ვე, რო გორც თქვენს ორ გა ნი
ზა ცი ა სა და აუდი ტო რი ას შო რის ინ ტე რაქ ცი ის 
გაზ რ და. რო ცა მი ზან და სა ხუ ლად მოქ მე დებთ 
და მო უ წო დებთ ადა მი ა ნებს კონ კ რე ტუ ლი 
ქმე დე ბე ბის კენ, რო გორც წე სი, მცდე ლო ბა 
ამარ თ ლებს. არ და გა ვიწყ დეთ, აუდი ტო რი ას 
ნათ ლად გა ნუ მარ ტოთ, რა ფორ მით გსურთ 
მათ გან რე ა გი რე ბის მი ღე ბა, რა ფორ მით 
გსურთ მა თი პრო ცეს ში ჩარ თ ვა. გახ სოვ დეთ, 
სო ცი ა ლუ რი მე დი ის მომ ხ მა რებ ლე ბი პრო ფე
სი ო ნა ლი ჟურ ნა ლის ტე ბი არ არი ან. რა თქმა 
უნ და, შე გიძ ლი ათ სათ ქ მე ლის ჩა მო ყა ლი ბე
ბის თ ვის ორი ვე აუდი ტო რი ის გა სა გო ნად ერ
თ ნა ი რი ტექ ნი კა გა მო ი ყე ნოთ, თუმ ცა არც ის 
და ი ვიწყოთ, რომ სო ცი ა ლუ რი მე დი ის მომ ხ მა
რებ ლებს სულ სხვა დას ხ ვაგ ვა რი გა ნათ ლე ბა 
და მიზ ნე ბი აქვთ.

სო ცი ა ლუ რი მე დია ის ად გი ლი ა, სა დაც შე
მოქ მე დე ბი თი მიდ გო მა ფა სობს. ვი ნა ი დან 

ყვე ლას აქვს წვდო მა ინ ტერ ნეტ ზე, შე იძ ლე
ბა ყვე ლა ტი პის იდეა მო სინ ჯოთ და ნა ხოთ, 
რო მე ლი უფ რო იმუ შა ვებს ონ ლა ინ სა ზო
გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბი სას. ზო გი ერ
თ მა იდე ამ შე იძ ლე ბა ისე გა ა მარ თ ლოს, 
რომ ვი რუ სი ვით მო ე დოს მთელ სო ცი ა ლურ 
ქსელს და ონ ლა ინ მყოფ მა მი ლი ო ნო ბით 
ადა მი ან მა ნა ხოს – ეს გა საკ ვი რი არ არის 
– ტრა დი ცი უ ლი მე დი ის შეზღუდ ვე ბი ამ 
სივ რ ცე ში ხომ არ მოქ მე დებს. იდე ის ასე
თი უსაზღ ვ რო ზრდი სა და გავ რ ცე ლე ბის 
დას ტუ რად შეგ ვიძ ლია „ყინულიანი წყლით 
სავ სე ვედ როს შე ჯიბ რი” გა ვიხ სე ნოთ. ეს 
იყო კამ პა ნი ა, რომ ლის მი ზა ნიც გახ ლ დათ 
თან ხის შეგ რო ვე ბა გარ კ ვე უ ლი და ა ვა დე
ბის წი ნა აღ მ დეგ. ადა მი ა ნე ბი თავ ზე ის ხამ
დ ნენ ყი ნუ ლი ა ნი წყლით სავ სე ვედ რო ებს, 
ონ ლა ინ აქ ვეყ ნებ დ ნენ ვი დე ო ებს და სხვებ
საც იწ ვევ დ ნენ კონ კურ ს ში ჩა სარ თა ვად. 
დაწყე ბის მო მენ ტი დან, რაც 2014 წელს 
მოხ და, რამ დე ნი მე კვი რის გან მავ ლო ბა ში, 
კამ პა ნი ამ მი ლი ო ნო ბით დო ლა რი შე აგ
რო ვა, პა რა ლე ლუ რად, სა ოც რად აამაღ ლა 
ცნო ბა დო ბა ამ და ა ვა დე ბის მი მართ.

გახსოვდეთ:

სო ცი ა ლუ რი მე დია სა ხი ფა თო სივ რ ცე ცა ა. და უ ფიქ რებ ლად წა მოს რო ლი ლი კო მენ ტა რი, რო
მელ საც სა ძი ნე ბელ ოთახ ში ნე ბივ რო ბი სას აქ ვეყ ნებთ ონ ლა ინ, ისე თი ვე სა ჯა რო მა სა ლა ა, 
რო გორც ინ ტერ ვიუ პირ და პირ ტე ლე ე თერ ში. ასე რომ, ნუ მო იტყუ ებთ თავს და ცუ ლო ბის 
ყალ ბი შეგ რ ძ ნე ბით.
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პრესრელიზი 

თავი 3 





ჩვე ნი სა უბ რის სა გა ნი არც ძველ მო დუ რი გან
ცხა დე ბა ა, რო მელ საც ყვე ლას ური გე ბენ, და 
არც მზე ზე გაყ ვით ლე ბუ ლი თა ბა ხი, რო მელ
საც ფოს ტით გზავ ნი ან და მე დი ა ღო ნის ძი ე
ბებ ზე არი გე ბენ. ახ ლა ვსა უბ რობთ თქვე ნი 
მთა ვა რი სათ ქ მე ლის გუ ლის ყუ რით მომ ზა დე
ბულ ფორ მუ ლი რე ბებ ზე, რომ ლე ბიც მაქ სი მა
ლუ რად ეფექ ტუ რად გა მო ხა ტავს კამ პა ნი ის 
არსს და პრეს რე ლი ზის ფორ მას იძენს. პრეს
რე ლი ზი შე იძ ლე ბა თქვე ნი მთა ვა რი სათ ქ მე
ლის ღერ ძად იქ ცეს. ფრთი ან ფრა ზად, რო
მელ საც ყვე ლა ტრა დი ცი ულ და სო ცი ა ლურ 
მე დია ფორ მა ტებ ში გა მო ი ყე ნე ბენ. 

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ პრეს რე ლიზს ამ ხე ლა 
დატ ვირ თ ვა აქვს, უამ რა ვი მსგავს დო კუ მენ ტ
ში არც ახა ლი ამ ბა ვი ჩანს, არც მოხ დე ნი ლად 
და წე რი ლია და არც სის ხარ ტით გა მო ირ ჩე ვა. 
ამი ტომ ეჭ ვ გა რე შე ა, რომ ღირს პრეს რე ლი
ზის დახ ვე წას იმ დე ნი დრო და ა ხარ ჯოთ, რამ
დე ნიც სა ჭი როა ინ ფორ მა ცი ით გა ჯე რე ბუ ლი 
და სა ინ ტე რე სოდ წა სა კითხი ტექ ს ტის მი სა
ღე ბად, რო მე ლიც არა მხო ლოდ ტრა დი ცი უ
ლი მე დი ის წარ მო მად გენ ლე ბის ყუ რადღე ბას 
მი იპყ რობს, არა მედ იმოქ მე დებს თქვენს სა
მიზ ნე აუდი ტო რი ა ზეც. რო გორ? სო ცი ა ლუ რი 
მე დი ის გავ ლით.

პრეს რე ლი ზის და წე რა ერ თი შე ხედ ვით რთუ
ლი ამო ცა ნა ა. კარ გი ნა წე რი უნ და იყოს და 
ბევ რი რამ უნ და ჰქონ დეს სა ერ თო კარ გად 
და წე რილ სა ინ ფორ მა ციო ტექ ს ტ თან. მარ თა
ლი ა, სათ ქ მელს ისე ად გენთ, რომ პირ და პირ 
შეძ ლოთ ფარ თო პუბ ლი კის წი ნა შე გა მოქ
ვეყ ნე ბა, მაგ რამ არ და ი ვიწყოთ, რომ თქვე ნი 
პირ ვე ლი სა მიზ ნე ჯგუ ფი ჟურ ნა ლის ტე ბი ან 
რე დაქ ტო რე ბი არი ან, რო გორც შუ ა მავ ლე ბი 
ფარ თო აუდი ტო რი ის კენ მი მა ვალ გზა ზე.
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პრესრელიზი ორგანიზაციასა და 
მედიას შორის კომუნიკაციისთვის 
საჭირო ცენტრალური კომპონენტია. 

სტრუქ ტუ რა
რო ცა პრეს რე ლი ზის აგე ბა ზე და იწყებთ 
ფიქრს, აუცი ლებ ლად გა იხ სე ნეთ სტრუქ
ტუ რა, რო მელ საც „ამობრუნებული პი რა
მი და” ჰქვია – ესაა სტრუქ ტუ რა, რო მელ
საც ტრა დი ცი უ ლად მე დი ა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 
იყე ნე ბენ ახა ლი ამ ბე ბის და სა წე რად. პი
რა მი დის გა ნი ე რი ძი რი, რო მე ლიც თავ
შია მოქ ცე უ ლი, ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, 
არ სე ბი თი, სა ინ ტე რე სო და მთა ვა რი ამ
ბის გად მო სა ცე მად გა მო ი ყე ნე ბა. სწო რედ 
ასე თი ტი პის მა სა ლა უნ და იყოს ტექ ს ტის 
თავ ში მოქ ცე უ ლი, პი რა მი დის ფსკერ ზე 
მოქ ცე უ ლი წვრი ლი ნა წი ლი კი თავს უნ და 
უყ რი დეს უფ რო ნაკ ლე ბი მნიშ ვ ნე ლო ბის 
მქო ნე ცნო ბებს.

ახა ლი ამ ბის წე რის დროს ამ ფორ მატს დიდ პა
ტივს სცე მენ, რად გან მკითხ ველს სა შუ ა ლე ბას 
აძ ლევს, ტექ ს ტის კითხ ვას ნე ბის მი ერ დროს 
და ა ნე ბოს თა ვი და თან მთა ვა რი გა ი გოს ისე, 
რომ დე ტა ლებს არ ჩა უღ რ მავ დეს. ეს ფორ მა
ტი რე დაქ ტო რე ბის თ ვი საც მო სა ხერ ხე ბე ლი ა, 
თუ კი მათ უსარ გებ ლო დე ტა ლე ბის ამო ღე ბა და 
ტექ ს ტის და პა ტა რა ვე ბა სურთ. ამ მო მენტს ის
ტო რი უ ლად ჰქონ და დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა, რად
გან ტექ ს ტე ბის მორ გე ბა გა ზე თის სივ რ ცე სა და 
ზო მა ზე ხში რად იყო სა ჭი რო. ახ ლა კი უფ რო 
დის ციპ ლი ნის თ ვი საა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი – რე პორ
ტი ო რე ბი ფხიზ ლად რომ იყ ვ ნენ და მი თი თე
ბუ ლი სიტყ ვე ბის ოდე ნო ბა ტექ ს ტის წე რი სას 
შეძ ლე ბის დაგ ვა რად და იც ვან. იგი ვე პრინ ცი პი 
უნ და მი ვუ სა და გოთ პრეს რე ლი ზებ საც. 



სა თა უ რი
თქვე ნი პრეს რე ლი ზის ჟურ ნა ლისტ მკითხ ვე
ლებს ხუ თი წა მი ან კი დევ ნაკ ლე ბი დას ჭირ
დე ბათ იმის თ ვის, რომ გა დაწყ ვი ტონ, აინ ტე
რე სებთ თე მა, რო მელ საც წა რუდ გენთ, თუ 
არა. მა თი მი ზიდ ვა რომ შეძ ლოთ, სა ა მი სოდ 
დაგ ჭირ დე ბათ სწო რი სა თა უ რი; ანუ ფრა ზა, 
რო მე ლიც ყუ რადღე ბას იპყ რობს, მძლავ რი 
მე სი ჯიც აქვს და თან მარ ტი ვად წე რი ა. შე სა
ბა მი სად, თუ სა თა უ რი სუს ტია და მო საწყე ნი, 
ვე ღა რა ფერს შეც ვ ლით, ინ ტე რეს და კარ გუ ლი 
მკითხ ვე ლი თქვენს შრო მას სა ნაგ ვე ში გა და
უ ძა ხებს. 

ის მის კითხ ვა – რა ტომ უნ და ვიბ რ ძო დეთ გა
მუდ მე ბით სხვე ბის ყუ რადღე ბის მო სა პო ვებ
ლად? იმი ტომ, რომ ბო ლო წლებ ში ადა მი ა
ნებს სულ უფ რო მე ტად უჭირთ ერთ ამ ბავ ზე 
კონ ცენ ტ რა ცი ა. გა საკ ვი რი ამა ში არც არა ფე
რი ა: ისი ნი ხომ მუდ მი ვად ინ ფორ მა ცი ის მო
რევ ში ტივ ტი ვე ბენ – ყო ვე ლი მხრი დან ახალ 
ამ ბავს იგე ბენ – ინ ტერ ნე ტი იქ ნე ბა, ტე ლე
ვი ზი ა, რა დიო თუ ბლო გე ბი. მე ტიც, ინ ფორ
მა ცი ის ასეთ იერი შებს სა ზო გა დო ე ბის სხვა 
წევ რებ ზე მე ტად ჟურ ნა ლის ტე ბი გა ნიც დი ან. 

სა თა უ რი მა ღა ზი ის ვიტ რი ნას ჰგავს – ამ ზე
უ რებს სა ინ ტე რე სო გა რე მო ე ბებს და შინ – 
სტა ტი ა ში ეპა ტი ჟე ბა მკითხ ვე ლებს. რა თქმა 
უნ და, პრეს რე ლი ზის მთა ვარ სათ ქ მელს გარ
კ ვე ულ წი ლად გვიმ ხელს, მაგ რამ გვიმ ხელს 
ისე, რომ ამ ამ ბის გა ყიდ ვაც მო ა ხერ ხოს. აბა, 
ვინ წა ი კითხავს ტექსტს, რო მელ საც სა თა უ
რად აქვს გა მო ტა ნი ლი ფრა ზა: ONGO თა ვის 
ყო ველ წ ლი ურ დო ნორ თა კონ ფე რენ ცი ას მარ
თავს. 

არ და ი ვიწყოთ, სა თა უ რე ბი მოკ ლე უნ და 
იყოს. ახა ლი ამ ბე ბის ორ გა ნი ზა ცი ებ ში შექ
მ ნი ლი სა თა უ რე ბი 50 ასო ნი შანს არ აღე მა
ტე ბა, ინ ტერ ვა ლე ბი სა და პუნ ქ ტუ ა ცი ის ნიშ
ნე ბის ჩათ ვ ლით. ასე რომ, გა მო დის, მარ თ ლა 
ძა ლი ან მოკ ლედ და სხარ ტად, სის ხ ლ სავ სედ 
და არ სე ბი თად უნ და გად მოს ცეთ სათ ქ მე ლი. 

გახ სოვ დეთ, ტვი ტერ ში სულ 140 ასო- ნი შა-
ნი გაქვთ იმის თ ვის, რომ ამ ბის აზ რი ა ნად 
გად მო ცე მა შეძ ლოთ. 

პრეს რე ლი ზის შემ თხ ვე ვა ში ოდ ნავ უფ რო მე
ტი თა ვი სუფ ლე ბა გაქვთ. თან თქვე ნი სა მიზ ნე 
აუდი ტო რია ბეჭ დუ რი მე დი ის წარ მო მად გენ
ლებ თან ერ თად მა უწყებ ლო ბე ბის ჟურ ნა ლის
ტე ბიც არი ან. ამი ტომ უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია 
მკა ფი ოდ ჩა მო ა ყა ლი ბოთ მთლი ა ნად ტექ ს ტი, 
ვიდ რე მხო ლოდ დახ ვე წი ლი სა გა ზე თო სტი
ლის სა თა უ რი შექ მ ნათ. თუმ ცა, არის ერ თი 
სა გუ ლის ხ მო გა რე მო ე ბაც: ზო გი ერთ გა მო
ცე მას, გან სა კუთ რე ბით კი იმ გა მო ცე მებს, 
რომ ლებ საც შეზღუ დუ ლი რე სურ სი აქვთ, შე
საძ ლო ა, უც ვ ლე ლად, რე დაქ ტი რე ბის გა რე შე 
მო უნ დეთ თქვე ნი პრეს რე ლი ზის და ბეჭ დ ვა. 
ამი ტომ და სა ბეჭ დად ვარ გი სი სა თა უ რი უკ ვე 
კარ გი და საწყი სი ა. 

ნუ იდარ დებთ, თუ თა ვი დან არ გა მო გი ვათ. 
სა თა უ რე ბის კარგ მწერ ლებს უზარ მა ზა რი 
პრაქ ტი კა აქვთ, თან ბევრ გა ზეთ ში მუ შა ო ბენ 
ისე თი პრო ფე სი ო ნა ლე ბი, რო მელ თა ერ თა
დერ თი საქ მე სწო რედ ეფექ ტუ რი სა თა უ რე ბის 
წე რა ა. გა საკ ვი რი არა ფე რია – ცუ დი სა თა უ რი 
ადა მი ანს პრეს რე ლი ზის წა კითხ ვას გა და ა
ფიქ რე ბი ნებს და გა მო ვა, რომ სულ ტყუ ი ლად 
და გი ხარ ჯავთ დრო ტექ ს ტის წე რა ში.

ზოგ ადა მი ანს უფ რო უიოლ დე ბა სა თა უ რამ დე 
ტექ ს ტი და წე როს. სხვე ბი კი ფიქ რო ბენ, რომ 
თუ სა კუ თარ თავს მარ ტი ვად და მოკ ლედ 
აუხ ს ნი ან პრეს რე ლი ზის მთა ვარ არსს, სა თა
უ რიც ამ პრო ცეს ში თა ვი სით და ი ბა დე ბა. ასე 
რომ, კარ გად და ფიქ რ დით და ნუ ეც დე ბით, ან 
ძა ლი ან ჭკვი ა ნი გა მოჩ ნ დეთ, ან და იდუ მა ლი 
და რთუ ლი.

ლი დი 
ზუს ტად ისე, რო გორც ახა ლი ამ ბის წე რის 
დროს ხდე ბა, პრეს რე ლი ზის შემ თხ ვე ვა შიც, 
სა თა ურს ლი დი მოჰ ყ ვე ბა (აშშში ხში რად ასე 
წე რენ: LEDE). ლი დი თქვე ნი შან სი ა, მკითხ
ველს მის ცეთ ის, რა საც ჩამ თ რევ, სა ინ ტე
რე სო სა თა ურ ში დაჰ პირ დით. მარ ტი ვად რომ 
ვთქვათ, ლი დია თქვე ნი ტექ ს ტის პირ ვე ლი 
წი ნა და დე ბა, ან და პირ ვე ლი ორი წი ნა და დე ბა, 
ოღონდ – მოკ ლე. სწო რედ ლი დით უნ და ჩა ი
ჭი როთ მკითხ ვე ლი და აღარ მის ცეთ და ნე ბე
ბის სა შუ ა ლე ბა. ლი დით უნ და „იყიდოთ”მათი 
დრო, რად გან თუ კითხ ვა მო ბეზ რ დე ბათ, ან 
ტექ ს ტი და აბ ნევთ, პრეს რე ლიზს გვერ დ ზე 
გა და დე ბენ. უთხა რით რა მე ისე თი, რაც არ 
იცი ან და აინ ტე რე სებთ.

კარ გი ლი დის და წე რას ნი ჭი უნ და. ასეა რო
გორც ახა ლი ამ ბის, ისე პრეს რე ლი ზის შემ
თხ ვე ვა ში. აქ ტი უ რი მოქ მე დი ზმნა – შე მას მე
ნე ლი – ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. თი თო ე ულ 
წი ნა და დე ბა ში აქ ცენ ტი რე ბუ ლად დას ვით ეს 
მთა ვა რი მოქ მე დი სიტყ ვა და მიჰ ყე ვით ექ ვ
სი კითხ ვის პრინ ციპს ტრა დი ცი ულ ჟურ ნა
ლის ტი კა ში: ვინ, რა, რო დის, სად, რა ტომ და 
მე რე რა. ლიდ ში სიტყ ვე ბის ოპ ტი მა ლუ რი რა
ო დე ო ბა არის 2530. არ სე ბობს ასეთ მე თო
დიც: ცალ კე ჩა მო წე რეთ ათი მთა ვა რი სიტყ
ვა, რო მელ თა გა რე შეც ამ ბავს უბ რა ლოდ ვერ 
გად მოს ცემ დით. შე იძ ლე ბა ზუს ტად ის სიტყ
ვე ბი არც იყოს, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბა საც 
აპი რებთ, მაგ რამ სა მა გი ე როდ იყოს მთა ვა რი 
ფაქ ტე ბი და კონ ცეფ ცი ე ბი მა ინც. ამ ლო გი კას 
თუ მივ ყ ვე ბით, გა მო ვა, რომ ტექსტს წყლის 
შე სა ხებ ვე რაფ რით და წერთ, თუ არ გექ ნე ბათ 
სა მი მთა ვა რი სიტყ ვა: წყა ლი, უსაფ რ თხო ე ბა 
და გვალ ვა. რო გორც კი ამ მთა ვარ სიტყ ვებს 
ერ თად და ი ნა ხავთ, უკ ვე მკა ფი ოდ შე იგ რ ძ
ნობთ ამ ბის მთელ არსს. მთა ვა რი ფრა ზე ბის 
უმე ტე სო ბა – თუ სრუ ლი შე მად გენ ლო ბა არა 
– პირ ვე ლი ვე წი ნა და დე ბა ში უნ და მოხ ვ დეს. 
და ნარ ჩე ნი – მე ო რე აბ ზა ცის და სას რუ ლამ დე 
მა ინც უნ და გა მოჩ ნ დეს ტექ ს ტ ში. 
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არ სე ბობს სხვა ვა რი ა ცი აც: გუ ლის ყუ რით 
წა ი კითხეთ ლი დი და მე რე გა დათ ვა ლეთ, 
რამ დე ნი სიტყ ვა გი წე რი ათ იმ სიტყ ვამ-
დე, რო მე ლიც ეფექ ტუ რი, მძლავ რი და არ-
სე ბი თია ამ ბის გად მო სა ცე მად; სიტყ ვამ-
დე, რო მელ საც ვერ ამოჭ რი დით. თუ ამ 
„სასიცოცხლოდ მნიშ ვ ნე ლო ვან სიტყ ვამ-
დე” მი სას ვ ლე ლად სამ -ოთხი სიტყ ვი გა-
შო რებთ, მა შინ ლი დის ხე ლახ ლა გა და წე რა 
მო გი წევთ ისე, რომ არ სე ბით სიტყ ვებს პირ-
ვე ლი წი ნა და დე ბა ში ვე, მა ლე ვე შეხ ვ დეთ.

ცუ დი მა გა ლი თი:

ტი პი შე დის ღო ნის ძი ე ბა ზე და დამ ს წ
რე სა ზო გა დო ე ბას მი მარ თავს: „ექიმი, 
რო მელ საც უმუ შა ვია და ა ვა დე ბის გავ
რ ცე ლე ბის გზებ ზე და ახ ლა პრობ ლე
მის გა და საჭ რე ლად სა ჭი რო და მა ტე ბით 
და ფი ნან სე ბას ეძებს, ამ ბობს, რომ თუ 
სუფ თა წყა ლი არ იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვ დო
მი, ასო ბით ბავ შ ვი და ი ღუ პე ბა”. 
და აკ ვირ დით, რამ დე ნი სიტყ ვა და ხარ
ჯა ამ ტიპ მა ვიდ რე ჩამ თ რევ ფრა ზას 
– ასო ბით ბავ შ ვი და ი ღუ პე ბა – იტყო და. 
ახ ლა მო დი, შე ვაბ რუ ნოთ მი სი სათ ქ მე
ლი: „სოფლად მცხოვ რე ბი ასო ბით ბავ
შ ვი დგას სიკ ვ დი ლის საფ რ თხის წი ნა შე, 
რად გან სუფ თა წყლის შე სა ძე ნად გა მო
ყო ფი ლი და ფი ნან სე ბა ამო ი წუ რა, – გა
ნაცხა და ორ შა ბათს ექიმ მა, რო მე ლიც 
წყლით გა მოწ ვე უ ლი და ა ვა დე ბე ბის ექ
ს პერ ტი ა.

ტექ ს ტი
ამ დრო ის თ ვის თქვე ნი სა მიზ ნე აუდი ტო რი-
ის დიდ ნა წილს პრეს რე ლი ზის კითხ ვა შეწყ-
ვე ტი ლიც ექ ნე ბო და, თუ, რა თქმა უნ და, 
ლი დი არ აღ მოჩ ნ და იმ დე ნად კარ გი, რომ 
მკითხ ვე ლი და ე ინ ტე რე სე ბი ნა. აი, ზუს ტად 
ამი ტომ გვგო ნი ა, რომ კარ გი ლი დის და წე-
რა ზე დრო ის ხარ ჯ ვა ღირს. 

მე ო რე აბ ზა ცის და წე რა, რო გორც წე სი, გა-
ცი ლე ბით იოლი ა, რად გან შე ი ცავს იმ დე-
ტა ლე ბის დიდ ნა წილს, რო მელ თა ჩა ტე ვაც 
ლიდ ში ვერ მო ას წა რით. ანუ შე ი ცავს ე.წ. 
„ნარჩენებს”. ეს პრეს რე ლი ზის ის მო ნაკ ვე-
თი შე იძ ლე ბა იყოს, რო მელ შიც თქვე ნი ორ-
გა ნი ზა ცი ის (CSO) დამ სა ხუ რე ბე ბი იქ ნე ბა 
გა მოკ ვე თი ლი. მა გა ლი თად, თვალ სა ჩი ნო ე-
ბის თ ვის, შე იძ ლე ბა სა უ ბა რი იყოს ექიმ ზე, 
რო მე ლიც მუ შა ობს თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის 
მი ერ წარ მარ თულ პრო ექ ტ ში. ან და ფან დ-
რა ი ზინ გის კამ პა ნი ის მხარ და ჭე რა ზე. ასე 
რომ, მე ო რე აბ ზა ცი ეს ის მო ნაკ ვე თი ა, სა-
დაც ახ სე ნებთ სა ხელს.

პრეს რე ლი ზის მე სა მე აბ ზა ცი, ტრა დი ცი უ-
ლად, ცი ტა ტას ეთ მო ბა, რად გან მკითხ ველს 
ამ დრო ის თ ვის უკ ვე სურს, პრეს რე ლი ზის 
ავ ტო რის გარ და, სხვა ადა მი ა ნის აზ რიც 
მო ის მი ნოს. ცი ტა ტა მთელ ამ ბავს უფ-
რო მეტ სან დო ო ბას ანი ჭებს, ასე ვე სძენს 
ადა მი ა ნურ ინ ტე რესს და გან ს ხ ვა ვე ბულ 
ჟღე რა დო ბას. თუმ ცა რა თქმა უნ და, პირ-
ველ რიგ ში, ცი ტა ტა ში უნ და იდოს სი ახ ლე. 
ცი ტა ტა, რო მელ შიც მხო ლოდ მე ორ დე ბა 
ლიდ ში ნათ ქ ვა მი ფრა ზა, ახალს არა ფერს 
ჰმა ტებს ტექსტს. 

თვალ სა ჩი ნო ე ბის თ ვის შექ მ ნილ ჩვენს მა გა-
ლით ში, ექი მის ცი ტა ტა, რო მელ შიც აღ ნიშ ნუ-
ლია მხო ლოდ ის, რომ „ასობით ბავ შ ვი და ი-
ღუ პე ბა”, არა ფერ ში გა მოგ ვად გე ბა. სა ჭი როა 
უფ რო მძლავ რი მე სი ჯი, მა გა ლი თად ასე თი: „ამ 
სო ფელს მუ დამ ბავ შ ვე ბის ჟრი ა მუ ლი ახა ლი-
სებ და, მაგ რამ ახ ლა გა რე მო და დუმ დე ბა, რად-
გან პა ტა რებს ტი რი ლის ძა ლაც კი აღარ აქვთ”.

თქვე ნი ჟურ ნა ლის ტი მკითხ ვე ლე ბის თ ვის 
პრეს რე ლი ზის ეს ნა წი ლი, ეს ცი ტა ტა გახ-
დე ბა სწო რედ ტექ ს ტის მთა ვა რი ნა წი ლი. 
შეძ ლე ბენ, სწო რედ ამ სიტყ ვე ბის გარ შე მო 
ააგონ ამ ბის სა კუ თა რი ვერ სი ა. ესაა ნედ ლი 
მა სა ლა, რომ ლის გავ რ ცო ბაც მო უნ დე ბათ. 
რაც უფ რო კარ გია ცი ტა ტა, მით უფ რო მე-
ტი შან სი ა, მო ი ზი დოთ ჟურ ნა ლის ტი. თუ ამ 
ექიმ თან და კავ ში რე ბას თვი თო ნაც შეძ ლე-
ბენ ინ ტერ ვი უს ჩა სა წე რად, კი დევ უფ რო 
გა ცოცხ ლ დე ბა მა თი მა სა ლა.

მი ვა დე ქით მე ოთხე აბ ზაცს. ახა ლი ამ-
ბის ამ სახ ველ ტექ ს ტ ში ამ აბ ზაცს NUT 
GRAPH-ს უწო დე ბენ. სწო რედ ამ ნა წილ ში 
არის ახ ს ნი ლი კონ ტექ ს ტი, რე ლე ვან ტუ რო-
ბა და რო გორც ახა ლი ამ ბის, ისე პრეს რე-
ლი ზის მი ზა ნი.

ამ აბ ზაც მა პა სუ ხი უნ და გას ცეს კითხ ვას, 
მა გა ლი თად ასე: ამ პრეს რე ლიზს ვწერ, 
რად გან უცხო ელ მა დო ნორ მა პრო ექ ტი 
სრუ ლად პირ ვე ლად და ა ფი ნან სა. ამ პრეს-
რე ლიზს ვწერ, რად გან ჰუ მა ნი ტა რუ ლი 
დახ მა რე ბის უცხო ე ლი სპე ცი ა ლის ტე ბი 
ქვეყ ნი დან პირ ვე ლად და ითხო ვეს მას შემ-
დეგ, რაც მთავ რო ბამ მათ უსაფ რ თხო ე ბა ზე 
პა სუ ხის მ გებ ლო ბა მო იხ ს ნა. 
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თუ თქვენ, რო გორც პრეს რე ლი ზის ავ ტო რი, 
ვერ შეძ ლებთ გრა ფის – „ამ პრეს რე ლიზს 
ვწერ, რად გან” – შევ სე ბას, ჩნდე ბა სო ლი-
დუ რი ეჭ ვი, რომ სი ნამ დ ვი ლე ში მარ თ ლა არ 
იცით, რა ტომ წერთ პრეს რე ლიზს. და თუ 
თქვენ არ იცით, ჟურ ნა ლის ტებს რო გორ ღა 
და უმ ტ კი ცებთ, რომ თე მა მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნი ა?

ეს ოთხი აბ ზა ცია ყვე ლა ზე რთუ ლი და სა წე-
რი პრეს რე ლიზ ში, და ნარ ჩე ნი კი მხო ლოდ 
და მა ტე ბი თი დე ტა ლე ბი ა, რო მელ თა თან-
მიმ დევ რო ბა საც დი დი მნიშ ვ ნე ლო ბა აღარ 
აქვს.

გახ სოვ დეთ, რომ პრეს რე ლი ზი მოკ ლეც 
იყოს. თუ ერთ გვერ დ ზე მე ტი დაგ ჭირ დათ, 
მთა ვა რი სათ ქ მე ლის გად მო სა ცე მად, ესე 
იგი, ტექ ს ტი არას წო რად შე გიდ გე ნი ათ.

ინ ფორ მა ცია
პრეს რე ლიზ ში სრუ ლი სა კონ ტაქ ტო ინ-
ფორ მა ცია და ლინ კი უნ და შე ი ტა ნოთ. 
ისე თი სა ბა ზი სო ინ ფორ მა ცი ა, რო გორც 
თქვე ნი სა ხე ლი, თა ნამ დე ბო ბა, მო ბი ლუ რი 
ტე ლე ფო ნის ნო მე რი და ელექ ტ რო ნუ ლი 
ფოს ტის მი სა მარ თი ა, უკ ვე უნ და გქონ დეთ 
თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის შაბ ლო ნურ ფურ-
ცელ ზე. თუმ ცა ყო ვე ლი ახა ლი თე მის შემ-
თხ ვე ვა ში, ახა ლი დე ტა ლე ბი და ლინ კე ბი 
უნ და და ა მა ტოთ. ეს ინ ფორ მა ცია პრეს რე-
ლი ზის ბო ლოს კენ უნ და მო აქ ცი ოთ, ტექ-
ს ტის ძი რი თა დი ნა წი ლი სა ინ ტე რე სო სა-
კითხა ვი რომ იყოს. არ და გა ვიწყ დეთ ვი დეო 
და ფო ტო მა სა ლის ლინ კე ბის მი თი თე ბაც. 
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სას წ რა ფოდ გა სავ რ ცე ლებ ლად
(ასევე შე იძ ლე ბა ეწე როს: თა ვი შე ი კა ვეთ გავ რ ცე ლე ბის გან # დრომ-
დე / ან და იკ რ ძა ლე ბა გავ რ ცე ლე ბა ამა და ამ რიცხ ვამ დე)

მიმ ზიდ ვე ლი, ჩამ თ რე ვი სა თა უ რი. 
რი სი ცოდ ნა სჭირ დე ბა სა ზო გა დო ე ბას? ასომ თავ რუ ლით და წე რეთ 
ყო ვე ლი ახა ლი სიტყ ვის პირ ვე ლი ასო (არტიკლებისა და კავ ში რე-
ბის გარ და). მთა ვა რი წე სი: ერ თი წი ნა და დე ბა, რო მე ლიც მკითხ-
ველს თვალს მოჭ რის და თავს და ა მახ სოვ რებს. 

ცუ დი მა გა ლი თი:   გა მოქ ვეყ ნ და კვლე ვა წყლის უსაფ რ თხო-
ე ბის შე სა ხებ

კარ გი მა გა ლი თი:   მსოფ ლი ო ში წყლის მა რა გი სა გან გა შოდ 
მცირ დე ბა 

ქვე სა თა უ რი (ქვესათაურს წერთ სურ ვი ლის შემ თხ ვე ვა ში). 
ქვე სა თა ურ ში კი არ უნ და გან მე ორ დეს სა თა ურ ში გა მოთ ქ მუ ლი აზ-
რი, არა მედ უფ რო უნ და გა ნივ რ ცოს, შე ივ სოს ის. 

ცუ დი მა გა ლი თი:   გა მოქ ვეყ ნ და კვლე ვა წყლის უსაფ რ თხო-
ე ბის შე სა ხებ, რო მე ლიც 900 გვერდს მო-
ი ცავს. 

კარ გი მა გა ლი თი:   მსოფ ლი ო ში წყლის მა რა გის სიმ ცი რის 
საფ რ თხე კი დევ უფ რო მძაფ რად დგას, 
ვიდ რე მა ნამ დე მი იჩ ნევ დ ნენ 

და წე რეთ სად ხდე ბა მოქ მე დე ბა, და წე რეთ თა რი ღი. 
სა თა უ რი- ქ ვე სა თა უ რის ქვეშ, და წე რეთ ქა ლა ქის და რა ი ო ნის სა-
ხელ წო დე ბე ბი. შემ დეგ მი უ თი თეთ მიმ დი ნა რე თა რი ღი თვის, დღის 
და წლის ჩათ ვ ლით. 

ცუ დი მა გა ლი თი:   11/12/2015 პრეს რე ლი ზი (გახსოვდეთ, 

რომ აშ შ - ში თა რი ღის აღ სა ნიშ ნად გან ს ხ-
ვა ვე ბულ ფორ მატს იყე ნე ბენ, ამი ტომ გა-
ურ კ ვე ვე ლია ამ შემ თხ ვე ვა ში ნო ემ ბე რი 
იგუ ლის ხ მე ბა, თუ დე კემ ბე რი?)

კარ გი მა გა ლი თი:   ლა გო სი, ნი გე რი ა, 2015 წლის 10 ნო ემ ბე რი 
პრეს რე ლი ზის ძი რი თა დი ტექ ს ტი. 
ყო ველ თ ვის გახ სოვ დეთ, რომ თქვე ნი მი ზა ნია სრულ ყო ფი ლი, მიმ-
ზიდ ვე ლად და წე რი ლი ტექ ს ტის შექ მ ნა, რო მელ საც ჟურ ნა ლის ტე-
ბი სა კუ თა რი მა სა ლის მო სამ ზა დებ ლად გა მო ი ყე ნე ბენ. ამი ტომ 
ეცა დეთ, უპა სუ ხოდ ყო ველ ფუნ და მენ ტურ კითხ ვას: ვინ, რა, სად, 
რო დის, რა ტომ და რო გორ. წე რეთ მოკ ლე და სხარ ტი აბ ზა ცე ბი. 
იგი ვე ეხე ბა ცი ტა ტებ საც. ეცა დეთ ჩა ე ტი ოთ 500 სიტყ ვა ში. მაქ სი-
მუმ – ერთ გვერ დ ში. გან მარ ტეთ ყო ვე ლი აკ რო ნი მი და ჟარ გო ნუ ლი 
ტერ მი ნი. 

ცუ დი მა გა ლი თი:  წარ მოდ გე ნი ლი კველ ვის გა რე ანა ლი ზის 
მე თო დო ლო გი ით ცხა დი ხდე ბა, რომ რე გი ო ნა ლურ და ქვე- რე გი ო-
ნა ლურ დო ნე ზე ეფექ ტუ რი TWCM და გეგ მა რე ბი სა და იმ პ ლე მენ ტა-
ცი ის თ ვის TBL შე ფა სე ბაა სა ჭი რო. ესაა შე დე გი იმი სა, რომ შეს წევს 
უნა რი, გა ი თა ვი სოს ურ თი ერ თ და კავ ში რე ბუ ლი გა რე მო, ეკო ნო მი-
კუ რი და სო ცი ა ლუ რი ფაქ ტო რე ბის დი დი არე ა ლი, რო მელ თა გათ ვა-
ლის წი ნე ბაც აუცი ლე ბე ლი ა, წყლის სა ერ თო ციკ ლის მე ნეჯ მენ ტის 
ინ ტეგ რი რე ბი სას.

კარ გი მა გა ლი თი:  სახ მე ლე თო წყლე ბი წყლის მსოფ ლიო მა-
რა გის მე სა მედ ზე მეტს შე ად გენს, მას ზე, რო გორც წყლის მთა ვარ 
წყა რო ზე, 2 მი ლი არ დ ზე მე ტი ადა მი ა ნია და მო კი დე ბუ ლი. რე გი ო ნა-
ლუ რი უსაფ რ თხო ე ბი სა და მდგრა დი გან ვი თა რე ბის საქ მე ში წყლის 
უსაფ რ თხო ე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კომ პო ნენ ტია და ის მნიშ ვ ნე ლო-
ვან გავ ლე ნას ახ დენს რე გი ო ნუ ლი გან ვი თა რე ბის სტრა ტე გი ებ ზე. 
უსაფ რ თხო ე ბა დატ ბორ ვებ ში, წყლის რე სურ სებ ში და ასე ვე წყლის 
გა რე მო უსაფ რ თხო ე ბა მთა ვა რი კომ პო ნენ ტე ბია წყლის უსაფ რ-
თხო ე ბის სის ტე მა ში. 

კარგი და ცუდი პრეს რელიზის 
მაგალითი



ცუ დი მა გა ლი თი:   ბი ო ფი ზი კუ რი ემი სი ის და წყლის ხა რის-
ხის შე დე გად მი ღე ბუ ლი სუ რა თის სა შუ-
ა ლე ბით, რო მე ლიც და კავ ში რე ბუ ლია 
წყლის რა ო დე ნობ რი ვი უზ რუნ ველ ყო ფის 
ცვლი ლე ბას თან, რაც უამ რა ვი სხა ვა დას-
ხ ვაგ ვა რი პო ტენ ცი უ რი მი ზე ზით შე იძ ლე-
ბა იყოს გა მოწ ვე უ ლი, შე იქ მ ნა კვლე ვის 
სფე რო ში გან ხი ლუ ლი ალ ტერ ნა ტი ვე ბის 
უფ რო დე ტა ლუ რი დის ტან ცი უ რი ანა ლი-
ზი სა და ეკო ნო მი კუ რი ხარ ჯის შე ფა სე ბის 
სა ფუძ ვე ლი, ამ ბობს პრო ფე სო რი ი აქუ ა. 

კარ გი მა გა ლი თი:   კონ ტი ნენ ტე ბის უმ რავ ლე სო ბა ზე, ყვე-
ლა ზე დი დი მი წის ქ ვე შა წყლე ბის რე სურ-
სე ბის უმე ტე სო ბას უკ ვე მო ი პო ვე ბენ, 
– ამ ბობს პრო ფე სო რი ი აქუ ა. თუმ ცა, 
მდგრა დი მი წის ქ ვე შა წყლე ბის რე ზერ ვის 
გა რე შე, მსოფ ლიო წყლის უსაფ რ თხო ე ბა 
კი დევ უფ რო დი დი რის კის წი ნა შე აღ მოჩ-
ნ დე ბა, ვიდ რე დღეს ვაც ნო ბი ე რებთ.

შემ დეგ და ა სა ხე ლეთ კომ პა ნია და მი უ თი თეთ სა კონ ტაქ ტო 
ინ ფორ მა ცი ა. 
ეს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს რე პორ ტი ორს, და მა ტე ბი თი კითხ ვე ბის გა-
ჩე ნის შემ თხ ვე ვა ში და გი კავ შირ დეთ, ან და გი რე კოთ, თუ ინ ტერ ვი-
უს შე თან ხ მე ბა უნ და. ასე ვე მი უ თი თეთ თქვე ნი კომ პა ნი ის შე სა ხებ 
ძი რი თა დი ინ ფორ მა ცი ა, რაც მკითხ ველს ზე და პი რულ წარ მოდ გე-
ნას მა ინც შე უქ მ ნის თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის სა მუ შაო მი მარ თუ ლე-
ბის შე სა ხებ.

ცუ დი მა გა ლი თი:   წყლის თე მა ზე შექ მ ნი ლი არა სამ თავ რო-
ბო ორ გა ნი ზა ცია ქმნის კო ლა ბო რა ცი ულ 
ჰიდ რო ექ ს პერ ტი ზას და სა კითხე ბის გა-
დაწყ ვე ტას მდგრად, მრა ვალ პ რო ფი ლი ან 
პლატ ფორ მებ ზე. 

კარ გი მა გა ლი თი:   წყლის თე მა ზე შექ მ ნი ლი არა სამ თავ რო ბო 
ორ გა ნი ზა ცია გახ ლავთ სა ერ თა შო რი სო 
არა სამ თავ რო ბო, რომ ლის მი ზა ნი ცაა უზ-
რუნ ველ ყოს წვდო მა სუფ თა წყალ ზე, გა-
ავ რ ცე ლოს შე სა ბა მი სი ცოდ ნა ეფექ ტურ 
სა ნი ტა რი ა სა და ჰი გი ე ნა ში მსოფ ლი ოს იმ 
რა ი ო ნებ ში, სა დაც ყვე ლა ზე ღა რი ბი ადა მი-
ა ნე ბი ცხოვ რო ბენ და გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს 
კა ნონ მ დებ ლო ბებ ზე, რო გორც ნა ცი ო ნა-
ლურ, ისე სა ერ თა შო რი სო დო ნე ებ ზე. 

ამ ყვე ლაფ რის შემ დეგ უკ ვე უნ და მი უ თი თოთ პი რა დი ინ ფორ მა ცი ა: 
სა ხე ლი, პო ზი ცი ა, ტე ლე ფო ნის ნო მე რი, მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის 
ნო მე რი, ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტის მი სა მარ თი, ვებ გვერ დის მი სა-
მარ თი და ფი ზი კუ რი მი სა მარ თი. 

ცუ დი მა გა ლი თი:   თუ დე ტა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა 
გსურთ, მო ძებ ნეთ Google-ის სა ძი ე ბო 
სის ტე მა ში ;)

კარ გი მა გა ლი თი:   თუ მე ტი ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა გსურთ 
ხსე ნე ბულ თე მა ზე, ან და პრო ფე სორ 
აქუ ას თან ინ ტერ ვი უს ჩა წე რა გნე ბავთ, 
გთხოვთ, და უ კავ შირ დეთ მე რი სმიტს ამა 
და ამ ტე ლე ფონ ზე, ან და – ელექ ტ რო ნულ 
ფოს ტა ზე, ან და შემ დეგ მი სა მარ თ ზე. 

პრეს რე ლი ზის ბო ლოს დას ვით და სას რუ ლის ნი შა ნი.
ამით ჟურ ნა ლის ტე ბი ერ თი თვა ლის შევ ლე ბი თაც მიხ ვ დე ბი ან, რომ 
დო კუ მენ ტი ამით დას რულ და. 

სიტყ ვა „დასასრულის” ქვეშ კი და წე რეთ შემ დე გი
 სიმ ბო ლო ე ბი: ###
ეს სიმ ბო ლო ე ბი იწე რე ბა ყვე ლა პრეს რე ლი ზის ბო ლოს. თუმ ცა ასე-
ვე შე გიძ ლი ათ პრეს რე ლი ზის ბო ლოს მი უ თი თოთ გვერ დის ნო მე-
რიც.

29

გახ სოვ დეთ:
პრეს რე ლი ზი შე საძ ლოა უც ვ ლე ლი სა ხით გა მოქ ვეყ ნ დეს გა
ზეთ ში ან ონ ლა ინ – პირ და პირ ფარ თო აუდი ტო რი ის თ ვის, წა სა
კითხად. ამი ტომ ტექ ს ტის და წე რი სას ნუ გა ით ვა ლის წი ნებთ მხო
ლოდ ჟურ ნა ლის ტე ბის უნარ  ჩ ვე ვებს და ცოდ ნას. მათ თქვე ნი 
ლექ სი კა კარ გად იცი ან, იც ნო ბენ კონ ტექ ს ტ საც, მაგ რამ ეცა დეთ 
პრეს რე ლი ზის შედ გე ნი სას რი გით მკითხ ველ ზეც იფიქ როთ და 
მარ ტი ვი ენით ყვე ლა ფე რი მკა ფი ოდ ახ ს ნათ . და  აკ   ვირ   დით, რამ  
დე  ნი სიტყ   ვა და  ხარ   ჯა ამ ტიპ   მა ვიდ   რე ჩამ   თ   რევ ფრა  ზას – ასო 
ბით ბავ   შ   ვი და  ი  ღუ  პე  ბა – იტყო  და. ახ   ლა მო  დი, შე  ვაბ   რუ  ნოთ მი  სი 
სათ   ქ   მე  ლი: „სოფლად მცხოვ   რე  ბი ასო  ბით ბავ   შ   ვი დგას სიკ   ვ   დი 
ლის საფ   რ   თხის წი  ნა  შე, რად   გან სუფ   თა წყლის შე  სა  ძე  ნად გა  მო 
ყო  ფი  ლი და  ფი  ნან   სე  ბა ამო  ი  წუ  რა, – გა  ნაცხა  და ორ   შა  ბათს ექიმ  
მა, რო  მე  ლიც წყლით გა  მოწ   ვე  უ  ლი და  ა  ვა  დე  ბე  ბის ექ   ს   პერ   ტი  ა.
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პრეს კონ ფე რენ ცია სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი
ერ თო ბის დად გ მუ ლი ღო ნის ძი ე ბა ა, რომ ლის 
ფარ გ ლებ შიც ორ გა ნი ზა ცია ან და ინ დი ვი დუ
ა ლუ რი პი რი ინ ფორ მა ცი ას მე დი ას უზი ა რებს. 
ესაა მოვ ლე ნა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც შეძ
ლებთ თქვე ნი გეგ მე ბი სა ზო გა დო ე ბას მკა
ფი ოდ და ცხა დად გა აც ნოთ. ტვი ტე რის ან და 
ვებ კას ტის გა მო ყე ნე ბის შემ თხ ვე ვა ში კი აქ
ცი ოთ იგი სა ინ ფორ მა ციო მოვ ლე ნად პირ და
პირ ეთერ ში, რომ ლის მომ ხ მა რე ბე ლიც ყო
ველ გ ვა რი მე დი უ მის გა რე შე სა ზო გა დო ე ბაც 
გახ დე ბა. 

სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის სპე ცი ა
ლის ტე ბი პრეს კონ ფე რენ ცი ებს იყე ნე ბენ პო
ტენ ცი უ რი მა სა ლი სად მი მე დი ის ყუ რადღე ბის 
მი საპყ რო ბად. ასე ვე პო ლი ტი კუ რი კამ პა ნი ე
ბის და საწყე ბად, უსაფ რ თხო ე ბის ან და ჯან
დაც ვის სის ტე მებ ში არ სე ბუ ლი სა გან გა შო 
სი ტუ ა ცი ე ბის საპ რე ზენ ტა ცი ოდ ისე ვე, რო
გორც საპ რო მო ციო მიზ ნე ბის თ ვის, რო გო
რი ცაა ახა ლი პრო დუქ ტის ან და კამ პა ნი ის 
დაწყე ბა. თუმ ცა პრეს კონ ფე რენ ცია შე იძ
ლე ბა დრო ი სა და ფუ ლის ამაო ფლან გ ვა დაც 
იქ ცეს და თქვენს იმიჯ ზეც ცუ დად აისა ხოს 
ჟურ ნა ლის ტ თა წრე ში, თუ ამ ბა ვი, რო მელ საც 
მე დი ას წა რუდ გენთ, საკ მა რი სად მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნი არ არის, ან და პრეს კონ ფე რენ ციაა 
ცუ დად და გეგ მი ლი და წარ მარ თუ ლი. გთა ვა
ზობთ რამ დე ნი მე რჩე ვას, ვეც დე ბით და გეხ
მა როთ პრეს კონ ფე რენ ცი ის და გეგ მ ვა ში.

1. თავ და პირ ვე ლად გა დაწყ ვი ტეთ, სა ჭი
როა თუ არა სა ერ თოდ პრეს კონ ფე რენ ცი ის 
მოწყო ბა. თუ თე მის წარ დ გე ნა სხვა, უფ რო 
იაფი გზით შე გიძ ლი ათ, და ფიქ რ დით, ამ სხვა 
გზის არ ჩე ვა ხომ არ ჯობს. ზუს ტად გან საზღ
ვ რეთ, რა თე მა გა გაქვთ პრეს კონ ფე რენ ცი
ა ზე. ყვე ლა ზე უკეთ პრეს რე ლი ზის და წე რა 
და გეხ მა რე ბათ, რად გან ეს ტექ ს ტი უნ და იქ
ცეს მე დი ის თ ვის მოწყო ბილ ღო ნის ძი ე ბა ზე 
მთა ვარ სათ ქ მე ლად. ზოგ ჯერ უმ ჯო ბე სია და
არ წ მუ ნოთ ორ გა ნი ზა ცი ის მა ღალ ჩი ნი ა ნი აღ

მას რუ ლებ ლე ბი, რომ პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე 
გა სა ტა ნად სათ ქ მე ლი არ კმა რა. 

2. თუ პრეს კონ ფე რენ ცი ის ჩა ტა რე ბა მა ინც 
გა დაწყ და, უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი გა რე მო ე ბაა 
დარ ბა ზის სწო რად შერ ჩე ვა. ჰკითხეთ სა კუ
თარ თავს:
•	 საკ მა რი სი სივ რ ცე გაქვთ თუ არა?
•	 არის თუ არა ავ ტო სად გომ ზე ად გი ლი 

ტე ლე ვი ზი ე ბის მან ქა ნე ბის თ ვის და ჟურ
ნა ლის ტე ბის თ ვის?

•	 არის თუ არა დარ ბაზ ში საკ მა რი სი ოდე
ნო ბის და საჯ დო მი ად გი ლი?

•	 არის თუ არა სცე ნა ან პო დი უ მი?
•	 არის თუ არა საკ მა რი სი ოდე ნო ბის ელექ

ტ რო შე მა ერ თებ ლე ბი, სურ ვი ლის შემ თხ
ვე ვა ში დე ნის წყა რო ნე ბის მი ერ მსურ
ველს რომ ეყოს?

•	 აქვს თუ არა დარ ბაზს აუდი ო ვი ზუ ა ლუ
რი ტექ ნი კის უზ რუნ ველ ყო ფა?

•	 და ე ტე ვა თუ არა ტე ლე კა მე რე ბი, რა დი ო
მიკ რო ფო ნე ბი და სხვა მსგავ სი ტექ ნი კა?

•	 არის თუ არა დარ ბა ზი ცენ ტ რ ში, სა დაც 
ჟურ ნა ლის ტე ბის რე დაქ ცი ე ბიც ახ ლოს 
იქ ნე ბა?

3. წი ნას წარ შე ად გი ნეთ იმ ადა მი ა ნე ბის სი ა, 
რომ ლებ საც პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე ეპა ტი-
ჟე ბით. შე უ დე ქით ამ საქ მეს ჟურ ნა ლის ტე ბის 
სა კონ ტაქ ტო ბა ზის გა დათ ვა ლი ე რე ბით. თუმ
ცა, პრეს კონ ფე რენ ცი ის გა მარ თ ვა კარ გი შან
სია სხვა ადა მი ა ნე ბის მი საწ ვე ვა დაც – იქ ნებ 
მა თაც მო ი ცა ლონ და და ინ ტე რეს დ ნენ. მო ე
რი დეთ სა ერ თო მო საწ ვე ვე ბის დაგ ზავ ნას. ეს 
არაპ რო ფე სი ო ნა ლუ რი ტო ნია და თან სტუმ
რე ბის სი ა ზე ფო კუ სი რე ბა ში გიშ ლით ხელს. 
აბა, რო გორ და უ კავ შირ დეთ? არ სე ბობს უამ
რა ვი მე თო დი, რო მელ თა გან ზო გი – ტრა დი
ცი უ ლი ა: წე რი ლის გაგ ზავ ნა, მა გა ლი თად, ან
და უფ რო კრე ა ტი უ ლი – მო საწ ვე ვის გაგ ზავ ნა 
ფი ლა შო კო ლა დის თან ხ ლე ბით. ეცა დეთ, 
პირ ვე ლი მო საწ ვე ვე ბის დაგ ზავ ნის შემ დეგ, 
რო მელ თაც შეხ სე ნე ბა საც მი ა ყო ლებთ, უკ ვე 

და ახ ლო ე ბით მა ინც იცო დეთ, ვინ მო ვა პრეს
კონ ფე რენ ცი ა ზე.

4. თა ვი და იზღ ვი ეთ და გა და ა მოწ მეთ – 
პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე გა მომ ს ვ ლე ლე ბი ხომ 
ნამ დ ვი ლად არი ან მიჩ ვე უ ლი მე დი ას თან 
ურ თი ერ თო ბას? არ არის სა ჭი რო ორ გა მომ
ს ვ ლელ ზე მე ტი – ეს პუბ ლი კას უფ რო და აბ
ნევს. სთხო ვეთ სპი კე რებს, გა დაბ მუ ლად ათ 
წუთ ზე მეტ ხანს ნუ ისა უბ რე ბენ და ნურც 
მთა ვარ სათ ქ მელს გა და უხ ვე ვენ. პრეს კონ
ფე რენ ცი ის დაწყე ბამ დე ერ თად გა და ხე დეთ 
მა სა ლას, რომ ლის წარ დ გე ნა საც აპი რე ბენ – 
ამით უსი ა მოვ ნო სი ურ პ რი ზებს აიცი ლებთ. 
წი ნას წარ ვე მო ამ ზა დეთ იმი სათ ვის, რომ ბევრ 
კითხ ვა ზე მო უ წევთ პა სუ ხის გა ცე მა, ამი ტომ 
სა ვა რა უ დო პა სუ ხე ბიც მზად უნ და ჰქონ დეთ. 
მა სა ლა თვალ სა ჩი ნო ე ბის თ ვის ზოგ ჯერ ძა
ლი ან კარგ ეფექტს ახ დენს, მაგ რამ და ი ცა ვით 
ზო მი ე რე ბა – პრეს კონ ფე რენ ცია სა უ ნი ვერ სი
ტე ტო ლექ ცია არ არის. 

5. პრეს კონ ფე რენ ცი ის და მათ შო რის კითხ-
ვა- პა სუ ხის სე სი ის წარ მარ თ ვის თ ვის ფა
სი ლი ტა ტო რი ან და მო დე რა ტო რი დაგ ჭირ
დე ბათ – მან უნ და წა რად გი ნოს სპი კე რე ბიც. 
ხში რად ამ რო ლის შე თავ სე ბა თა ვად მო გი
წევთ. გახ სოვ დეთ, ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
რო ლი ა. სწო რედ მო დე რა ტორ მა/ ფა სი ლი ტა
ტორ მა უნ და მო ა ხერ ხოს და აგ რე სი უ ლად 
გან წყო ბილ სტუმ რებს სხვებ ზე მე ტი კითხ ვის 
დას მის სა შუ ა ლე ბა არ მის ცეს. ასე ვე უნ და 
აკონ ტ რო ლოს მგრძნო ბი ა რე და ემო ცი უ რი 
სპი კე რე ბი, რა თა მათ კითხ ვის ავ ტო რე ბის შე
უ რაცხ ყო ფა ვერ შეძ ლონ. და სა ერ თოდ, მო
დე რა ტორ მა/ ფა სი ლი ტა ტორ მა უნ და იზ რუ
ნოს იმა ზე, რომ პრეს კონ ფე რენ ცი ის მთა ვა რი 
თე მა დარ ჩეს დამ ს წ რე თა და გა მომ ს ვ ლელ
თა ფო კუს ში; თი თო ე უ ლი დას მუ ლი კითხ ვა 
ყვე ლას თ ვის გა სა გე ბი იყოს (ზოგჯერ ხდე ბა 
ხოლ მე, რომ სტუმ რად ჩა მო სუ ლი სპი კე რე ბის 
სა ლა პა რა კო აქ ცენ ტის გარ კ ვე ვა ჭირს); ღო
ნის ძი ე ბა და გეგ მილ დრო ში ჩა ე ტი ოს. 33

პრესკონფერენციის ჩატარება, ადრე 
თუ გვიან, აუცილებლად მოგიწევთ



6. წი ნას წარ შე ად გი ნეთ და და ა ხა რის ხეთ 
პრე სის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი მა სა ლა. ამ ნაკ
რებ ში უნ და შე დი ო დეს პრეს რე ლი ზი, თქვე
ნი ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ სხვა და მა ტე ბი თი 
მა სა ლა, ფურ ცე ლი და კა ლა მი. ამა ვე შეკ ვ
რა ში შე იძ ლე ბა ჩა დოთ სუ ვე ნი რე ბიც – ჩა ის 
ფინ ჯა ნი ან და კე პი, თუმ ცა მო ე რი დეთ ძვი
რადღი რე ბუ ლი ნივ თე ბით სტუმ რე ბის და
სა ჩუქ რე ბას, რად გან არა ვის აფიქ რე ბი ნოთ, 
რომ მე დი ის მოქ რ თამ ვას ცდი ლობთ (და თუ 
არ ფიქ რობთ ამას, კი დევ უფ რო მო ე რი დოთ 
მოქ რ თამ ვის შთა ბეჭ დი ლე ბის შექ მ ნას). ასე ვე 
შე გიძ ლი ათ, გა მომ ს ვ ლე ლებს წინ სა ხე ლი სა 
და გვა რის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ტრა ფა რე ტე ბი და
უ დოთ. ეს პა ტა რა ნი უ ან სი აუდი ტო რი ას და
ეხ მა რე ბა, სულ იცო დეს, ვინ სა უბ რობს მო ცე
მულ მო მენ ტ ში.

7. ღო ნის ძი ე ბის დაწყე ბამ დე ერ თი სა ა თით 
ად რე უკ ვე მზად გქონ დეთ აკ რე დი ტა ცი ე-
ბის თ ვის გან კუთ ვ ნი ლი მა გი და. ეს მოგ ცემთ 
სა შუ ა ლე ბას, ყო ველ თ ვის იცო დეთ, ვინ მო
ვი და და ვინ არის მო სას ვ ლე ლი. წინ და წინ ვე 
შე ა მოწ მეთ დარ ბა ზი სა და სხვა სა თავ სო ე ბის 
ტექ ნი კუ რი და ფი ზი კუ რი ლო ჯის ტი კა. არ 
და ი ვიწყოთ სა პირ ფა რე შო ე ბი, რომ ლებ ზეც 
შე საძ ლოა ნიშ ნე ბის და დე ბა დაგ ჭირ დეთ. სა
ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის კარ გი სპე
ცი ა ლის ტის ჩან თა დაწყე ბი თი კლა სის დამ
რი გებ ლის ჩან თას ჰგავს: კალ მე ბიც უდევს, 
მაკ რა ტე ლიც, სკო ჩიც, ქა ღალ დიც, კლი პე ბიც 
და სხვა მრა ვა ლი ნივ თიც – ვინ იცის, რო დის 
და ჭირ დე ბა.
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გახსოვდეთ: 

არ არის აუცი ლე ბე ლი ყვე ლა აღ ფ რ თო ვან დეს თქვე ნი კამ პა ნი ით და ყვე ლას მო ე წო-
ნოს პრეს კონ ფე რენ ცი ის მთა ვა რი გა მომ ს ვ ლე ლი. ამი ტომ ცხა დი ა, ღია და გამ ჭ ვირ-
ვა ლე ურ თი ერ თო ბე ბი უნ და და ამ ყა როთ მე დი ას თან, მაგ რამ მა ინც ეცა დეთ მტრუ ლად 
გან წყო ბილ მა დაჯ გუ ფე ბებ მა პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე ვერ შე მო აღ წი ონ და თა ვი ან თი 
დეს ტ რუქ ცი უ ლი გა მოხ დო მე ბით ხე ლი არ შე უ შა ლონ გა მომ ს ვ ლელს. მხო ლოდ ნამ დ-
ვი ლი ჟურ ნა ლის ტე ბი და მიწ ვე უ ლი სტუმ რე ბი და უშ ვით ღო ნის ძი ე ბა ზე.

შე სას ვ ლელ ში აუცი ლებ ლად და ა ყე ნეთ ვინ
მე, ვინც სტუმ რებს მი ე სალ მე ბა და ნივ თე ბის 
გან ლა გე ბა შიც და ეხ მა რე ბა – ეს უფ რო ტექ ნი
კურ გუნდს ეხე ბა.

პრეს კონ ფე რენ ცი ის დროს სტუმ რე ბის თ ვის 
კერ ძე ბის შე თა ვა ზე ბა სა ჭი რო არ არის, მაგ
რამ ყა ვით, ჩა ით და წყლით გა მას პინ ძ ლე ბა 
კარ გი ტო ნი ა, თან არც ძვი რი და გიჯ დე ბათ. 
მი ზა ნი ხომ გუ ლი თა დი გან წყო ბის შექ მ ნა ა. 
ზო გი ერთ ღა რიბ ქვე ყა ნა ში კი ჟურ ნა ლის
ტე ბი არც უფ რო რა მე ნო ყი ერ ზე იტყოდ ნენ 
უარს. 

მიჰ ყე ვით გან რიგს და პრეს კონ ფე რენ ცი ას 
ერთ სა ათ ზე მეტ ხანს ნუ გა ჭი მავთ. ჩა ე ტი ეთ 
ამ დრო ში თა ვი სი კითხ ვა პა სუ ხე ბი ა ნად.

აკონ ტ რო ლეთ კითხ ვე ბის დას მის პრო ცე სი – 
სა ჭი როა ყვე ლამ და ა სა ხე ლოს სა კუ თა რი ვი
ნა ო ბა, მო დე რა ტორ მა კი უნ და გა ი მე ო როს 
კითხ ვა – ამით სპი კერ საც მის ცემს დროს 

პა სუ ხის მო სა ფიქ რებ ლად, თან ეც დე ბა დარ
ბაზ ში ყვე ლამ გა ი გოს დას მუ ლი კითხ ვა.

ყვე ლას მად ლო ბა გა და უ ხა დეთ მოს ვ ლის თ
ვის და ნუ და ი კარ გე ბით – თუ ჟურ ნა ლის ტებს 
დაჰ პირ დით და მა ტე ბი თი მა სა ლის მი წო დე ბას, 
პი რო ბა შე ას რუ ლეთ. პრეს კონ ფე რენ ცი ის დას
რუ ლე ბის შემ დეგ და ინ ტე რე სე ბულ ჟურ ნა ლის
ტებს პი რა დი ინ ტერ ვი უ ე ბიც უნ და მო უწყოთ, 
თუ გსურთ, რომ ტე ლე და რა დი ო მა უწყებ ლო
ბე ბის ჟურ ნა ლის ტებ მა უფ რო მიზ ნობ რი ვი 
კითხ ვე ბი და უს ვან გა მომ ს ვ ლე ლებს. 

8. შე გიძ ლი ათ, პრეს კონ ფე რენ ცი ი დან პირ-
და პირ რე ჟიმ ში ტვი ტერ ზე შეტყო ბი ნე ბე-
ბიც გა ავ რ ცე ლოთ. ამით უფ რო დიდ რე ზო
ნანსს გა მო იწ ვევთ, ჟურ ნა ლის ტ თა წრე საც 
გაც დე ბით და უფ რო მე ტად მო ან დო მებთ 
მათ, ღო ნის ძი ე ბის შე სა ხებ მა სა ლა გა ავ რ ცე
ლონ. ტვი ტერ ზე მუ შა ო ბას მო დე რა ცი ას ცხა
დია ვერ შე უ თავ სებთ, ამი ტომ ჯობს ეს საქ მე 
სხვას გა და ა ბა როთ.
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არ არის აუცი ლე ბე ლი, თა ვად იყოთ ინ ტერ ვი უ ე ბის წარ მარ თ ვა მი ცე
მის სპე ცი ა ლის ტი, მთა ვა რი ა, გეს მო დეთ ამ ჟან რის სა ბა ზი სო მა ხა სი
ა თებ ლე ბი და თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის თი თო ე ულ იმ წევ რ საც, ვი საც 
შე იძ ლე ბა ინ ტერ ვი უს მი ცე მა მო უხ დეს, კარ გად აუხ ს ნათ, რო გორ მო
იქ ც ნენ და და ი ჭი რონ თა ვი ინ ტერ ვი უს დროს. 

„მესიჯი”
„ჯერ ვნა ხავ, რა კითხ ვებს და მის ვა მენ და შე სა ბა მი სად ვუ პა სუ ხებ”, 
– ინ ტერ ვი უს მიზ ნე ბის მი მართ ასე თი და მო კი დე ბუ ლე ბა საწყის ში ვე 
მცდა რი ა. „რაში შე იძ ლე ბა გა მო მად გეს ეს ინ ტერ ვი უ? რა არის ყვე
ლა ზე მთა ვა რი, რაც ამ ეტაპ ზე მინ და ვუთხ რა ხალხს?” – სა კითხს აი, 
ასე უნ და მი უდ გეთ. ამ „ყველაზე მთა ვარს” კი ჟარ გო ნის ენა ზე ხში რად 
„მესიჯს” უწო დე ბენ და ის სი ტუ ა ცი ის შე სა ბა მი სად, აუდი ტო რი ის გათ
ვა ლის წი ნე ბით, შე იძ ლე ბა სულ სხვა დას ხ ვაგ ვა რი იყოს. მაქ სი მა ლუ
რად ეცა დეთ, არ წა მოგ ც დეთ ფრა ზე ბი, რომ ლე ბიც სა რეკ ლა მო ლო
ზუნ გებს, ან ბრიყ ვულ და უში ნა არ სო სადღეგ რ ძე ლო ებს ჰგავს. მე სი ჯი 
ყო ველ თ ვის გა ა მაყ რეთ არ გუ მენ ტე ბით. ყვე ლა ზე ძლი ე რი არ გუ მენ ტი 
კი ხში რად შე იძ ლე ბა რიცხ ვე ბი იყოს. ამ ყვე ლაფ რის ერ თობ ლი ო ბა კი 
უკ ვე „სინქრონია”. „სინქრონს” კი დევ ბევ რი სხვა სა ხე ლი აქვს: კლი პი, 
ცი ტა ტა, ამო ნა რი დი (ინგლისურად არ სე ბობს ასე თი ტერ მი ნიც SOT – 
soundontape, ქართ. ჩა წე რი ლი აუდი ო).

სინ ქ რო ნი (ხმა გა მო სა ხუ ლე ბას თან სინ ქ რონ ში). მი სი ხან გ რ ძ ლი ვო ბა 
1045 წუ თი ა, გა აჩ ნია მა უწყე ბელს. ამი ტომ სწო რე ბა აიღეთ 2025 წა
მი ან ვერ სი ა ზე. რო ცა ჟურ ნა ლის ტე ბი უს მე ნენ და ამოწ მე ბენ ჩა წე რილ 

ინ ტერ ვი უს, ეძე ბენ ცი ტა ტას, რო მე ლიც კრავს აზრს, თან სა ინ ტე რე
სოდ და სხარ ტად თქმუ ლი ა. თქვე ნი ვე ინ ტე რეს ში შე დის, ჟურ ნა ლის
ტე ბი ასე თი ცი ტა ტე ბით მო ა მა რა გეთ, სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, 
მო ა მა რა გოთ ფრა ზე ბით, რო მე ლიც სრულ ყო ფი ლად გა მო ხა ტავს მთა
ვარ სათ ქ მელს. ამ ყვე ლა ფერს კი მომ ზა დე ბა სჭირ დე ბა.

ხი დი
მე სი ჯის სა ზო გა დო ე ბამ დე მი სა ტა ნად „ხიდის” ტექ ნი კა გა მო გად გე
ბათ. ამ ტექ ნი კის მი ხედ ვით, მოკ ლედ პა სუ ხობთ ჟურ ნა ლის ტის კითხ
ვას, შემ დეგ კი ლინ გ ვის ტურ ხერხს – ერთ რო მე ლი მე ფრა ზას რთავთ 
სა უ ბარ ში და ამ ფრა ზის მეშ ვე ო ბით სა სურ ვე ლი მი მარ თუ ლე ბით 
მიგ ყავთ მსჯე ლო ბა. ამ გ ვარ ლინ გ ვის ტურ ხერ ხებს „ხიდებს” უწო დე
ბენ. ფრა ზე ბი კი შიძ ლე ბა იყოს: „ჩვენი მთა ვა რი ამო ცა ნა მიმ დი ნა რე 
მო მენ ტ ში არის...” „ახლა მთე ლი ძა ლა მი მარ თუ ლი გვაქვს...” ან უბ
რა ლოდ „თუმცა” და „მაგრამ”იც გა მო გად გე ბათ. წი ნას წარ ეცა დეთ 
გათ ვა ლოთ, რა კითხ ვებს და გის ვა მენ ინ ტერ ვი უ ზე, რა თა შე სა ბა მი სი 
პა სუ ხე ბი მო ამ ზა დოთ. თა ვი დან ვე და ფიქ რ დით რთულ კითხ ვებ ზეც 
– რა თე მა შე იძ ლე ბა იყოს ყვე ლა ზე მწვა ვე? ეს წი ნას წა რი ანა ლი ზი 
და გეხ მა რე ბათ ინ ტერ ვი უს დროს, გა მოჩ ნ დეთ სო ლი დუ რი პრო ფე სი ო
ნა ლი. სა უბ რის და საწყის ში ვე გა მო ი ყე ნეთ პო ზი ტი უ რი მე სი ჯე ბი, მაგ
რამ ნუ შე ეც დე ბით მწვა ვე სა კითხე ბის გა და ფარ ვას და მიჩ ქ მალ ვას. 
ვგუ ლის ხ მობთ სა კითხებს, რო გო რი ცა ა, მა გა ლი თად, და ღუ პულ თა 
რა ო დე ნო ბა. არ ღირს მსგავ სი მო ნა ცე მე ბის ისე წარ მო ჩე ნა, თით ქოს, 
უმ ნიშ ვ ნე ლო ან მე ო რე ხა რის ხო ვა ნი იყოს.
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რადიო და ტელეინტერვიუ თქვენი 
საქმიანობის წარმატებისთვის 
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ნაწილია. 
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პირველი ნეიტრალური კითხვა 
არასწორ თემაზე: 

- რო გო რია წინ ს ვ ლა პრო ექტ „ანის” შემ თხ ვე ვა ში?
-  პრო ექ ტი „ანი” მშვე ნივ რად მიმ დი ნა რე ობს, უკა ნას კ ნელ 

მო ნა ცე მებს ვაგ რო ვებთ და შე დე გებს მო მა ვალ კვი რა ში 
გა გაც ნობთ. თუმ ცა ჩვე ნი უპირ ვე ლე სი პრი ო რი ტე ტი ამ-
ჟა მად პრო ექ ტი „ბანია”, რომ ლის მნიშ ვ ნე ლო ბაც კი დევ 
უფ რო გა ი ზარ და მას შემ დეგ, რაც...

ანა ლი ზი
პრო ექ ტი „ანი” მშვე ნივ რად მიმ დი ნა რე ობს, უკა ნას კ ნელ მო ნა-
ცე მებს ვაგ რო ვებთ და შე დე გებს მო მა ვალ კვი რას გა გაც ნობთ. 
კითხ ვას წი ნას წარ მომ ზა დე ბუ ლი ფრა ზით პა სუ ხობთ, ანუ თე მას 
თავს არ არი დებთ, მაგ რამ მას ზე სა უ ბა რი არ გსურთ. თუმ ცა ჩვე ნი 
უპირ ვე ლე სი პრი ო რი ტე ტი ამ ჟა მად პრო ექ ტი „ბანია”... – აი, თქვე-
ნი „ხიდი”, ერ თ გ ვა რი და მა კავ ში რე ბე ლი ფრა ზა, რო მელ საც ისე 
რთავთ პა სუხ ში, დაწყე ბულ აზრს არც კი წყვეტთ და ჟურ ნა ლის-
ტიც არ ერე ვა. პრო ექ ტი „ბანის” მნიშ ვ ნე ლო ბა კი დევ უფ რო გა ი-
ზარ და მას შემ დეგ, რაც... – ეს არის თე მა, რომ ლის გან ვ რ ცო ბაც 
გსურთ ინ ტერ ვი უს დროს; თე მა, რო მე ლიც აუცი ლებ ლად შე ი ცავს 
სა ინ ტე რე სო ას პექ ტებს, ისე თებს, რო გო რე ბი ცა ა: საფ რ თხე, კრი მი-
ნა ლი, ზი ა ნი, მუ ქა რა, ტან ჯ ვა, წარ მა ტე ბა, მიღ წე ვა და ა.შ. სიტყ-
ვა „საჩქარო” ნიშ ნავს იმას, რომ თე მა აქ ტუ ა ლუ რი ა. ამის შემ დეგ 
იწყებთ თქვენს ხელთ არ სე ბულ სტა ტის ტი კა ზე სა უ ბარს და სა ცი-
ტა ტედ გა მო სა დეგ ფრა ზებ საც ამ ბობთ.

ახ ლა, რა ხდე ბა მტრუ ლად დას მუ ლი 
კითხ ვის შემ თხ ვე ვა ში:

-  კი, მაგ რამ ბავ შ ვე ბი დღემ დე იღუ პე ბი ან არა მო მაკ ვ დი ნე-
ბე ლი და ა ვა დე ბე ბის გა მო. ამ მი მარ თუ ლე ბით უფ რო მეტს 
უნ და მუ შა ობ დეთ, არა? იმის ნაც ვ ლად, რომ თან ხა ახა ლი 
ოფი სის აშე ნე ბას და ა ხარ ჯოთ...

-  ახალ ოფი სებ ში ჩვე ნი თა ნამ შ რომ ლე ბი უფ რო ეფექ ტუ რად 
იმუ შა ვე ბენ ჩვილ თა სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის ამ გა უ გონ რად მა ღა ლი 
მაჩ ვე ნებ ლის შე საც ვ ლე ლად. ყვე ლას ყუ რადღე ბა ამ ეტაპ ზე 
ხუთ წლამ დე პა ტა რე ბის ვაქ ცი ნა ცი ის კენ უნ და იყოს მი მარ-
თუ ლი, ამა ში ჩვე ნი წვლი ლი რომ შე ვი ტა ნოთ, მო მა ვა ლი წლის 
და ფი ნან სე ბა გვაქვს მო სა პო ვე ბე ლი. ათი ათას მა ადა მი ან მა ყო-
ველ თ ვი უ რად 3 დო ლა რიც რომ გად მოგ ვი რიცხოს, შევ ძ ლებთ 
ქვეყ ნის მას შ ტა ბით თი თო ე ულ ბავ შ ვ ზე ზრუნ ვას. დღე ში ათი 
ცენ ტი – აი, ამ დენს ხარ ჯავთ სა ღეჭ რე ზი ნა ზე ყო ველ დღი უ რად, 
მე კი დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ბავ შ ვის სი ცოცხ ლის გა დარ ჩე-
ნა ამა ზე გა ცი ლე ბით მე ტი ღირს.

ანა ლი ზი
ახალ ოფი სებ ში ჩვე ნი თა ნამ შ რომ ლე ბი უფ რო ეფექ ტუ რად იმუ შა ვე-
ბენ ჩვილ თა სიკ ვ დი ლი ა ნო ბის ამ გა უ გონ რად მა ღა ლი მაჩ ვე ნებ ლის 
შე საც ვ ლე ლად – ეს წი ნა და დე ბა პირ და პირ პა სუ ხობს კითხ ვას, მაგ-
რამ, ამა ვე დროს, მყი სი ე რად ანე იტ რა ლებს თე მის სიმ წ ვა ვეს. მთე ლი 
ყუ რადღე ბა ამ ეტაპ ზე... – ეს ფრა ზა საკ მა ოდ პირ და პი რი გზა ა, ხი დია 
წა მოწყე ბუ ლი სა კითხის გავ რ ცო ბა რომ შეძ ლოთ... ხუთ წლამ დე პა-
ტა რე ბის ვაქ ცი ნა ცი ა ზე უნ და იყოს მი მარ თუ ლი, ამა ში ჩვე ნი წვლი ლი 
რომ შე ვი ტა ნოთ, მო მა ვა ლი წლის და ფი ნან სე ბა გვაქვს მო სა პო ვე-
ბე ლი. ათი ათა სი ადა მი ან მა ყო ველ თ ვი უ რად 3 დო ლა რიც რომ გად-
მოგ ვი რიცხოს, შევ ძ ლებთ ქვეყ ნის მას შ ტა ბით თი თო ე ულ ბავ შ ვ ზე 
ზრუნ ვას. დღე ში ათი ცენ ტი – აი, ამ დენს ხარ ჯავთ სა ღეჭ რე ზი ნა ზე 
ყო ველ დღი უ რად, მე კი დარ წ მუ ნე ბუ ლი ვარ, რომ ბავ შ ვის სი ცოცხ-
ლის გა დარ ჩე ნა ამა ზე გა ცი ლე ბით მე ტი ღირს. – ეს არის თქვე ნი მთა-
ვა რი მე სი ჯი, რო მელ საც და ას რუ ლებს პო ტენ ცი უ რი ცი ტა ტა. 
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თუ უბ რა ლოდ კითხ ვა ზე პა სუ ხი არ იცით, 
ჯობს, გულ წ რ ფე ლად აღი ა როთ ეს. დაჰ პირ-
დეთ ჟურ ნა ლისტს, რომ სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას 
მო ი ძი ებთ და მოგ ვი ა ნე ბით მი აწ ვ დით. ზე დი-
ზედ რამ დენ ჯერ მე ნუ გა მო ი ყე ნებთ „თემის 
და ხურ ვის ტექ ნი კას”, თუ ეს შე საძ ლე ბე ლი ა, 
მი მარ თეთ ამ მე თოდს მთე ლი ინ ტერ ვი უს გან-
მავ ლო ბა ში მხო ლოდ ორ ჯერ. 

მთა ვა რი ა, გახ სოვ დეთ, რომ რა დიო და ტე-
ლე ინ ტერ ვი უს დროს, უშუ ა ლოდ მსჯე ლო-
ბის გარ და, არა ნაკ ლებ ეფექტს ახ დენთ 
სხე უ ლის ენის და სა უბ რის მა ნე რის მეშ ვე-
ო ბით.

•	 ილა პა რა კეთ ნე ლა და გარ კ ვე ვით, ასე 
უფ რო მე ტად პრო ფე სი ო ნა ლუ რი ელ-
ფე რი ექ ნე ბა თქვენს მსჯე ლო ბას და 
თან პა სუ ხის გა აზ რე ბის დრო საც და ი-
ტო ვებთ.

•	 სა ჭი რო ა, სან დო მი ა ნი, წარ მო სა დე გი იერი 
გქონ დეთ და არა გა უ პარ სა ვი, არე უ ლი და 
აღელ ვე ბუ ლი.

•	 შე ი ნარ ჩუ ნეთ სიმ შ ვი დე და თა ვა ზი ა ნო ბა 
მა ში ნაც კი, რო ცა ჟურ ნა ლის ტი გე უ ხე შე-
ბათ და აგ რე სი უ ლი ა.

•	

•	 რამ დენ ჯე რაც თე მა სხვა მი მარ თუ ლე ბით 
გა იქ ცე ვა, ეცა დეთ იმ ველ ში და აბ რუ ნოთ, 
სა დაც თავს კომ ფორ ტუ ლად გრძობთ. მი-
მარ თეთ ხიდ ფრა ზებს და სიტყ ვებს, რა-
თა უსი ა მოვ ნო თე მი დან ისევ თქვენ თ ვის 
„უსაფრთხო ტე რი ტო რი ა ზე” გად მო ი ნაც-
ვ ლოთ.

•	 თუ აღელ ვე ბუ ლი, გაბ რა ზე ბუ ლი უპა სუ-
ხებთ კითხ ვას, თუნ დაც ერ თხელ მთე ლი 
ინ ტერ ვი უს დროს, ჟურ ნა ლის ტი მა ინ ც-
და მა ინც ამ ფრაგ მენტს გა მო ი ყე ნებს ცი-
ტი რე ბის თ ვის. კარ გად გახ სოვ დეთ ეს!

გახსოვდეთ: 

თქვენ თ ვის მწვა ვე კითხ ვებს რო ცა სვა მენ, ჟურ ნა ლის ტე ბი უბ რა ლოდ თა ვი ანთ პრო ფე სი ულ მო ვა ლე ო ბას ას რუ ლე ბენ, რაც ამ შემ თხ ვე ვა
ში ნიშ ნავს თქვენ გან რა ი მე სა ინ ტე რე სო ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბას. ასე რომ, არა ფე რია ამა ში პი რა დუ ლი. გახ სოვ დეთ, რომ გან სა კუთ რე ბით 
ტე ლე ინ ტერ ვი უს დროს ჟურ ნა ლის ტი არ არის თქვე ნი მთა ვა რი სა მიზ ნე აუდი ტო რია და ამ ჟურ ნა ლის ტ ზე გაბ რა ზე ბით კარგს ვე რა ფერს 
ეტყ ვით იმ მა ყუ რე ბელს, რო მე ლიც ტე ლე ვი ზორ თან ზის და გის მენთ. 



სოციალური მედია 
და კომუნიკაცია



ფოტო Reuters/ David Mercado /courtesy of Thomson Reuters Foundation
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ტვი ტე რი უფა სო მიკ რობ ლო გე ბის პლატ
ფორ მა ა, რო მე ლიც მომ ხ მა რე ბელს სა შუ ა
ლე ბას აძ ლევს, სა ჯა როდ გა მო აქ ვეყ ნოს სა
კუ თა რი ნა აზ რე ვი, ინ ფორ მა ცია და ახა ლი 
ამ ბა ვი 140 ან კი დევ უფ რო ნაკ ლე ბი ასო ნიშ
ნის გა მო ყე ნე ბით. ტვი ტე რის არ სი დი ა ლო
გებ ში ა: თი თო ე უ ლი ტვი ტით მომ ხ მა რე ბე ლი 
აქ ვეყ ნებს ნა ფიქ რალს, სხვე ბის ტვი ტებ საც 
იყე ნებს ამ პრო ცეს ში ან მხო ლოდ სა კუ თარ 
ნა აზ რევს წერს კონ კ რე ტულ თე მა ზე. მომ
ხ მა რებ ლებს ეს პლატ ფორ მა სა ინ ტე რე სო 
ადა მი ა ნე ბის ტვი ტე ბის გაც ნო ბის სა შუ ა ლე
ბა საც აძ ლევს. ცნო ბი ლი ადა მი ა ნე ბი – პო ლი
ტი კო სე ბი, ჟურ ნა ლის ტე ბი ან სხვა სფე რო ში 
მოღ ვა წე პრო ფე სი ო ნა ლე ბი ტვი ტერს ხში რად 
მო ცე მულ მო მენ ტ ში გან ვი თა რე ბუ ლი მოვ
ლე ნის შე სა ხებ სა კუ თა რი აზ რის გა მო საქ ვეყ
ნებ ლად იყე ნე ბენ. ამ ინ ს ტ რუ მენტს ხში რად 
იყე ნე ბენ კომ პა ნი ე ბი სა კუ თა რი პრო დუქ ტის 
და მომ სა ხუ რე ბის პო პუ ლა რი ზა ცი ის თ ვის, ან
და მომ ხ მა რე ბელ თა აზ რის გა სა გე ბად. ერ თი 
სიტყ ვით, ტვი ტე რი ძა ლი ან ეფექ ტუ რი პლატ
ფორ მაა ახ ლად მომ ხ და რი ამ ბის გა სავ რ ცე
ლებ ლად და მის უპი რა ტე სო ბებს უკ ვე მშვე
ნივ რად აც ნო ბი ე რე ბენ რო გორც ბიზ ნე სის, 
ისე სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რის წარ მო მად გენ
ლე ბი. ტვი ტე რის მომ ხ მა რებ ლებს შო რის ის, 
ვინც ყვე ლა ზე მეტ „მიმდევარს” და აგ რო ვებს, 
სა კუ თარ სფე რო ში ლი დე რა დაც კი აღი ა რე
ბენ. ტვი ტე რი თა ნამ შ რომ ლო ბის პრინ ციპ ზეა 
აგე ბუ ლი და თქვენც შე გიძ ლი ათ სა კუ თა რი 
მიკ რო სა ზო გა დო ე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ერ თი 
კონ კ რე ტუ ლი თე მის, სა დის კუ სიო საგ ნის, ან
და ფან დ რა ი ზინ გის შე სა ხებ.
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რა არის ტვიტერი?

რო გორ მუ შა ობს ტვი ტე რი?
ტვი ტე რი სე ლექ ცი უ რად გაწ ვ დით ახა ლი 
ამ ბე ბის ჩა მო ნათ ვალს თქვე ნი ვე ინ ტე რე
სე ბი დან და წი ნას წარ გა კე თე ბუ ლი არ ჩე ვა
ნი დან გა მომ დი ნა რე. ასე რომ, თი თო ე უ ლი 
ტვი ტე რის მომ ხ მა რე ბე ლი სა კუ თა რი თა ვის 
გა მომ ცე მე ლია (თითქოს, სა კუ თარ გა ზეთს 
ან ჟურ ნალს ფლობ დეს); ის ზუს ტად გა მომ
ცე მე ლი ვით არ ჩევს მის თ ვის სა ინ ტე რე სო 
ინ ფორ მა ცი ას და თხზავს შე სა ბა მი სი ში
ნა არ სის მქო ნე სტა ტი ებს, ან და აქ ვეყ ნებს 
სხვე ბის სტა ტი ებს ამა ვე თე მა ზე. ტვი ტე რის 
ზო გი ერთ მომ ხ მა რე ბელს მოს წონს მიმ დი ნა
რე მოვ ლე ნე ბის გან ხილ ვა, ზო გი პო ლი ტი კურ 
ან და სო ცი ა ლურ მი მარ თუ ლე ბას ირ ჩევს, და
ნარ ჩე ნე ბი მო და ზე ან პოპ კულ ტუ რა ზე წე
რენ. ერ თი სიტყ ვით, სა კუ თა რი გე მოვ ნე ბით 
და პრი ო რი ტე ტე ბით ირ ჩე ვენ თე მებს და ასეა 
რო გორც რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბის, ისე ორ გა
ნი ზა ცი ე ბის შემ თხ ვე ვა ში. ძი რი თა დი შეც დო
მა, რა საც ტვი ტე რის მომ ხ მა რებ ლე ბი უშ ვე
ბენ, სა კუ თა რი ხმის და კარ გ ვაა – იმ დენ თე მას 
ეხე ბი ან, სა კითხე ბის იმ ხე ლა სპექტრს წარ მო
ად გე ნენ, რომ ბო ლოს ყე ლა ფე რი მო საწყე ნი 
ხდე ბა. არა და, ტვი ტერს აქვს დი დი ძა ლა – ის 

ადა მი ა ნის პი რა დი სივ რ ცე ა, ეხე ბა ხალხს 
და არა ბრენ დებს. ტვი ტე რის მოხ მა რებ ლე
ბი ბრმად არც ყი დუ ლო ბენ და არც იღე ბენ 
ინ ფორ მა ცი ას კომ პა ნი ე ბი სა და ბრენ დე ბის
გან; ისი ნი ყი დუ ლო ბენ ნივ თებს და იზი ა რე
ბენ შე ხე დუ ლე ბებს მა თი ვე მსგავ სი და სან დო 
ადა მი ა ნე ბის გან. ასე რომ, ტვი ტე რი ჩა მო ყა
ლიბ და პლატ ფორ მად, სა დაც ადა მი ა ნე ბი ერ
თ მა ნეთს უზი ა რე ბენ იდე ებს და აყა ლი ბე ბენ 
მათ თ ვის სან დო ადა მი ა ნე ბით შემ დ გარ მიკ
რო სა ზო გა დო ე ბებს.

დი დი ხა ნი ა, ტვი ტე რი აით ვალ წუ ნეს იმ ჟურ
ნა ლის ტებ მა, რომ ლებ საც მი აჩ ნი ათ, რომ ეს 
სივ რ ცე სავ სეა სუ ბი ექ ტუ რი, მი კერ ძო ე ბუ ლი, 
არა სან დო და ბა ნა ლუ რი ამ ბე ბით. თუმ ცა, 
ტვი ტე რი მა ინც რჩე ბა მსოფ ლი ო ში ყვე ლა ზე 
დიდ სო ცი ა ლურ მე დი აპ ლატ ფორ მად, რო მე
ლიც მუდ მი ვად იზ რ დე ბა. ასე რომ, ჟურ ნა
ლის ტე ბიც უკ ვე სწავ ლო ბენ ტვი ტე რის გა
მო ყე ნე ბას და მას აქ ცე ვენ არა ინ ფორ მა ცი ის 
წყა როდ, არა მედ ამ ბე ბის, მოვ ლე ნე ბის კა ტა
ლი ზა ტო რად.



ტვი ტე რის ძი რი თა დი ფუნ ქ ცი ე ბი
ტვი ტერ ზე სა კუ თა რი გვერ დის გახ ს ნამ დე 
რამ დე ნი მე გა რე მო ე ბა უნ და გა ი აზ როთ. ამ 
პლატ ფორ მას მოხ მა რე ბის რამ დე ნი მე საკ მა
ოდ სპე ცი ფი კუ რი წე სი აქვს. ამი ტომ, ტვი ტე
რის გა მო ყე ნე ბა რომ შეძ ლოთ, ჯერ მის ენას 
უნ და გა ეც ნოთ.

ტვი ტი: ეს არის ტექ ს ტი, რო მე ლიც 140მდე 
ასო ნიშ ნის გან შედ გე ბა. ტვი ტი ეს არის ან 
იდე ა, ან შე ხე დუ ლე ბა, მო წო ნე ბა ან და წუ ნე
ბა. ხში რად ტვი ტი რო მე ლი მე სა კითხის შე
სა ხებ სუ ბი ექ ტუ რი მო საზ რე ბა ა; ან და ახა ლი 
ამ ბა ვი, რო მე ლიც მსჯე ლო ბას იწ ვევს. 

მიმ დე ვა რი (follower): ეს არის ადა მი ა ნი, რო
მე ლიც თქვენ გირ ჩევთ და სურს თქვე ნი ტვი
ტე ბი მი ი ღოს. მიმ დე ვა რი – ეს არის ადა მი ა ნი, 
რო მელ საც სჯე რა, რომ თქვენ ხში რად რა ღაც 
სა ინ ტე რე სო თე მას აშუ ქებთ. მათ, ვი საც ყე
ლა ზე მე ტი მიმ დევ რე ბი ჰყავთ, „ფიქრების 
ლი დე რე ბა საც” კი უწო დე ბენ ტვი ტერ ზე.

თვალ - ყუ რის მი დევ ნე ბა /  მიმ დევ რო-
ბა (following): იმ ადა მი ა ნე ბის გვერ დებ ზე, 
რომ ლებ საც თქვენ ან თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცია 
ირ ჩევთ. მათ თან სა უ ბა რი მოგ წონთ, ან ფიქ
რობთ, რომ თქვენ სა ვით აზ როვ ნე ბენ. 
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რე- ტ ვი ტი (RT): ამ ტერ მი ნით აღი ნიშ ნე ბა 
სხვის მი ერ შექ მ ნი ლი ტვი ტის გა მოქ ვეყ ნე ბა. 
ამ ჟეს ტით გა მო ხა ტავთ მო წო ნე ბას მი სი შე
ხე დუ ლე ბის, იდე ის ან ამ ბის მი მართ. რე ტ ვი
ტის დროს სა კუ თარ გვერ დ ზე აქ ვეყ ნებთ იმ 
მომ ხ მა რებ ლის ტვიტს, რომ ლის მიმ დე ვა რიც 
თა ვად ხართ. ეს იგი ვე ა, მე გობ რებს რომ უთხ
რათ, ნა ხე, იმან რა თქვა, რა კარ გი იყო!

წყა რო (feed): წყა რო შედ გე ბა იმ ადა მი ა ნე ბის 
ტვი ტე ბის გან, რომ ლე ბიც მო ნიშ ნუ ლი გყავთ 
და ტვი ტერ ზე სხვა დას ხ ვა ტი პის მა სა ლას აქ
ვეყ ნე ბენ. ტვი ტე რის გახ ს ნის თა ნა ვე სწო რედ 
ამ ტვი ტე ბის გან შემ დ გა რი წყა რო გა და გეშ
ლე ბათ თვალ წინ. 

handle: ეს არის სა ხე ლი, რო მელ საც ტვი ტერ
ზე იყე ნებთ. შე საძ ლოა გა მო ი ყე ნოთ სა კუ თა
რი სა ხე ლი ან რა მე უფ რო ორი გი ნა ლუ რიც 
მო ი ფიქ როთ.

mention (@): ტვი ტე რის სხვა მომ ხ მა რებ ლის 
სა ხე ლის წინ ამ სიმ ბო ლოს გა მო ყე ნე ბით, 
შეძ ლებთ ისი ნი ტვიტ ში მო იხ სე ნი ოთ. მო ნიშ
ნუ ლი ადა მი ა ნი ასე და ნამ დ ვი ლე ბით ნა ხავს 
თქვენს ტვიტს და გა დაწყ ვეტს, გი პა სუ ხოთ, 
თუ არა. ერ თი მხრივ, ეს ღი ლა კი დი ა ლო გის 
და საწყე ბად მშვე ნი ერ სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ.

პირ და პი რი შეტყო ბი ნე ბა (Direct Message 
(DM): ამ ტერ მი ნით აღი ნიშ ნე ბა პი რა დი, 140 
ასო ნიშ ნი ა ნი კო რეს პონ დენ ცია ორ ადა მი ანს 
შო რის. ძა ლი ან ჰგავს ელექ ტ რო ნულ ფოს
ტას, უბ რა ლოდ წე რილს ტვი ტე რით გზავ ნით. 
თუმ ცა პირ და პი რი შეტყო ბი ნე ბის გაგ ზავ ნა 
შე გიძ ლი ათ მხო ლოდ იმ ადა მი ან თან, ვი სი 
მიმ დე ვა რიც ხართ (following). 

ჰაშ თა გი (Hashtag (#): სიტყ ვის წინ დას მუ ლი 
ეს სიმ ბო ლო თქვენს ტვიტს აქ ცევს ტო პი კად, 
სა სა უბ რო თე მად, ან აერ თი ა ნებს მას უკ ვე არ
სე ბულ ტო პიკ ში. პრო ცე სი ასე თი ა: სხვა დას ხ
ვა მომ ხ მა რებ ლის მი ერ დას მუ ლი და ერ თ მა
ნე თის მსგავ სი ჰაშ თა გე ბი ერ თად ჯგუფ დე ბა 
და სა უბ რის თე მაც ასე იკ ვ რე ბა. მა გა ლი თად, 
#ოლიმპიური თა მა შე ბი ან #ოსკარები – ამ 
წე სით ერ თ მა ნეთს უკავ შირ დე ბა თი თო ე უ ლი 
ტვი ტი ოლიმ პი ურ თა მა შებ ზე ან ოს კა რებ ზე, 
რო მელ თაც, რა თქმა უნ და, წინ სიმ ბო ლო # 
ჰქონ დათ დას მუ ლი. ჰაშ თაგ ზე თი თის და ჭე
რით, შეძ ლებთ თი თო ე უ ლი შე სა ბა მი სი ტვი
ტის წა კითხ ვას. # – ეს სიმ ბო ლო შე სა ნიშ ნა ვი 
სა შუ ა ლე ბაა თქვენს მი ერ არ ჩე უ ლი თე მის შე
სა ხებ რე ზო ნან სი გა მო იწ ვი ოთ.



გთა ვა ზობთ ბილ და მე ლინ და გე იტ სე ბის ფონ დის მა გა ლითს: გა ით ვა ლის წი ნეთ, რამ დე ნი ადა მი ა ნი ადევ ნებს თვალ - ყურს 
მათ ან გა რიშს. 
ან ტერ პ რე ნუ ო რო ბი სა და ბიზ ნე სის ერ თ -ერ თი მნიშ ვ ნე ლო ვან წარ მო მად გე ნელს და მსოფ ლიო ლი დერს 18.5 მი ლი ო ნი მიმ დე ვა რი ჰყავს, 
მე ლინ და გე იტსს კი 600 ათას ზე მე ტი. გე იტ სე ბის ფონდს მი ლი ონ ზე მე ტი ტვი ტე რის მომ ხ მა რე ბე ლი ადევ ნებს თვალ - ყურს, თუმ ცა 
მის უფ რო მომ ც რო და უფ რო ფო კუ სი რე ბულ გვერ დებს – @gateshealth (გეიტსი/ჯანდაცვა), @gateseducation (გეიტსი/განათლება), @
gatespoverty (გეიტსი/სიღარიბე) – 50 ათას ზე ნაკ ლე ბი. ვის თან უფ რო გა ა ბა მენ ისი ნი ურ თი ერ თო ბას?

პირველი ნაბიჯები ტვიტერში 
 რო ცა ტვი ტე რის ან გა რიშს ქმნით თქვე ნი კომ პა ნი ის ან ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის, იხელ მ ძღ ვა ნე ლეთ პრინ ცი პით, რომ ეს თქვე ნი პი რა დი სივ რ-
ცე ა. ადა მი ა ნე ბი თვალ - ყუ რის მი სა დევ ნებ ლად (following) უფ რო ხში რად ირ ჩე ვენ კერ ძო პი რებს, ვიდ რე კომ პა ნი ებ სა და ორ გა ნი ზა ცი ებს. 
Handle-ის შექ მ ნამ დე ჯობს გან საზღ ვ როთ, ვინ იქ ნე ბა თქვე ნი კომ პა ნი ის ან ორ გა ნი ზა ცი ის ოფი ცი ა ლუ რი წარ მო მად გე ნე ლი, ანუ ვინ 
ილა პა რა კებს მთე ლი სამ სა ხუ რის სა ხე ლით. 
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ტვიტერი – პლატფორმა სოციალური 
ცვლილებებისთვის:
როგორ მივაღწიოთ მიზანს ნაბიჯ-ნაბიჯ

1. ნუ რა ფერს გა არ თუ ლებთ. წარ მა-
ტე ბა სი მარ ტი ვე შია
წი ნა თავ ში გან ვი ხი ლეთ სა თა უ რე ბი და ლი
დე ბი, ვნა ხეთ, რო გორ უნ და მოვ ძებ ნოთ სა
გუ ლის ხო, ეფექ ტუ რი სიტყ ვე ბი და რო გორ 
უნ და შე ვა ერ თოთ ისი ნი მკითხ ველ ში ინ ტე
რე სის გა მო საწ ვე ვად და ამ ბავ ში შე მა ვა ლი 
მთა ვა რი ფაქ ტე ბის გა სა გე ბად. ტვი ტე რი 
ძა ლი ან ჰგავს ამ პრო ცესს. წარ მო იდ გი ნეთ, 
რომ ტვი ტი სტა ტი ის ლი დი ა, ოღონდ – პი რა
დი, თუმ ცა სა გუ ლის ხ მო სიტყ ვე ბის და ფრა
ზე ბის პოვ ნა მა ინც მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. გაქვთ 
სულ 140 ასო ნი შა ნი და მხო ლოდ ამ შეზღუ
დუ ლი რე სურ სით უნ და მო ა ხერ ხოთ აუდი ტო
რი ის ყუ რადღე ბის მიპყ რო ბა. ასე რომ, ნუ გა
და დებთ მთა ვარ სათ ქ მელს და ტყუ ი ლად ნუ 
გა ხარ ჯავთ ამ 140 ასო ნი შანს.

2. ესა უბ რეთ სხვებს
მი უ სა და გეთ ზუს ტი ჰაშ თა გი (#) სათ ქ მელს. 
თუ ჯე რაც არ მიმ დი ნა რე ობს თე მა, თა ვად 
შექ მე ნით. წი ნა თავ ში გან ვი ხი ლეთ, რო გორ 
უნ და მი ვიპყ როთ აუდი ტო რი ის ყუ რადღე
ბა სა თა უ რის მეშ ვე ო ბით. იპოვ ნეთ ისე თი 
სიტყ ვე ბი და სიტყ ვე ბის ისე თი კომ ბი ნა ცი ე
ბი, რომ ლე ბიც სა უბ რის ჰაშ თა გად შე იძ ლე ბა 
გა მო გად გეთ. თუ სა უბ რის წა მოწყე ბა გსურთ 
წყლის თე მა ზე, ალ ბათ, ასე თი ჰაშ თა გე ბი და
გეხ მა რე ბათ: #watercrisis (წყლის კრი ზი სი), 
#waterwise (წყლის გა მო), #water4africa (წყალი 
აფ რი კას). თქვენს მომ ხ მა რე ბელ საც შე უძ ლია 
გა მო ი ყე ნოს ეს ჰაშ თა გე ბი ჩა ერ თოს სა უ ბარ
ში და თა ვი წარ მოდ გე ნი ლი თე მის ნა წი ლად 
იგ რ ძ ნოს. რაც უფ რო გა მომ სახ ვე ლია ჰაშ
თა გი მით უფ რო მე ტი ადა მი ა ნი მო ინ დო მებს 
თე მა ში ჩარ თ ვას. პრეს კონ ფე რენ ცი ას ვიდ რე 
და იწყებთ, ან და დი დი აუდი ტო რი ის წი ნა შე 
ვიდ რე გა მოხ ვალთ, პუბ ლი კას ჰაშ თა გის ფრა
ზა თა ვად მი ე ცით. მა გა ლი თად #watercon14 – 
ეს კომ ბი ნა ცია შე იძ ლე ბა ყვე ლამ გა მო ი ყე ნოს 50

ღო ნის ძი ე ბის შე სა ხებ პი რა დი შე ხე დუ ლე ბე
ბის ტვი ტერ ზე გა მო საქ ვეყ ნებ ლად; იმის და
სა წე რად, თუ რა იყო წარ მოდ გე ნილ ამ ბავ ში 
მათ თ ვის ყვე ლა ზე და სა მახ სოვ რე ბე ლი ან სუ
ლაც შთა მა გო ნე ბე ლი. 

3. პერ სო ნა ლუ რი მიდ გო მა მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნია ისე ვე, რო გორც დი ა-
ლო გის დაწყე ბა სხვებ თან.
ნუ გაფ ლან გავთ ტვი ტე რის შე საძ ლებ ლო ბებს 
მხო ლოდ ფაქ ტის გა მო საცხა დებ ლად, პი რი
ქით, ფაქტს სა კუ თა რი შეგ რ ძ ნე ბე ბიც და ურ
თეთ – რას ფიქ რობთ თა ვად ამ ყვე ლა ფერ
ზე? ასე უფ რო დი დი შან სი ა, თქვე ნი ტვი ტი 
სხვებ მა გა და ბეჭ დონ, ან თვი თონ და წე რონ 
ტვი ტი და თქვენც გახ სე ნონ, რად გან თქვე ნი 
ემო ცი უ რი ნათ ქ ვა მი გულ ზე მოხ ვ დათ. უდა
ვო ა, რომ რე ა ლურ, რი გით ადა მი ა ნებს უფ რო 
მე ტი ემო ცი ა, გან ც და ეტყო ბათ სო ცი ა ლურ 
ქსე ლებ ში, ვიდ რე კრე ბით სა ხე ლებს – ორ
გა ნი ზა ცი ებს, რომ ლე ბიც ნე იტ რა ლუ რი ხმით 
გვე ლა პა რა კე ბი ან. თუ თა ვად შეგ ტ კი ვათ 
გუ ლი გარ კე ულ თე მა ზე და გრძნო ბებს და უ
ფა რა ვად გა მო ხა ტავთ, იოლად მო ა ხერ ხებთ 
სწო რედ ასე თი ადა მი ა ნე ბი შე მო იკ რი ბოთ. 
ხო ლო თუ თქვე ნი კომ პა ნი ის ტვი ტე ბი მარ
კე ტინ გულ ხრი კებს და სა რეკ ლა მო ლო ზუნ
გებს ჰგავს, ბევრს ვე რა ვის და ა ინ ტე რე სებთ. 
ამას ჯო ბი ა, სა უ ბა რი და იწყოთ ადა მი ა ნებ თან 
და თქვენ თ ვის მნიშ ნე ლო ვა ნი თე მის შე სა ხებ 
სხვა თა ფიქ რე ბი, გან ც დე ბი გა მო ავ ლი ნოთ. 
ვიდ რე გა მოქ ვეყ ნე ბის ღი ლაკს და ა ჭერ დეთ 
თითს, კი დევ ერ თხელ გა და ი კითხეთ ტვი ტი – 
რა ჩა დეთ ტექ ს ტ ში ისე თი, რი თაც სა უ ბარ ში 
ჩარ თ ვას მო ან დო მებთ სხვებს? მე ტი თვალ
სა ჩი ნო ე ბის თ ვის, რე ა ლურ სიბ რ ტყე ში რომ 
გა და ვი ტა ნოთ ეს მა გა ლი თი, ასეც გკითხავთ: 
თქვენ თან ლა პა რა კი სას რო გორ უპა სუ ხებ და 
მი ღე ბულ ინ ფორ მა ცი ას თა ნა მო სა უბ რე?

4. გა ა ბით ურ თი ერ თო ბე ბი
ტვი ტერ ში ურ თი ერ თო ბე ბის გაბ მა გეხ მა რე
ბათ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა სა და თქვენს 
აუდი ტო რი ას თან სწრა ფად და კავ ში რე ბა ში. 
გა მო ი ყე ნეთ სიმ ბო ლო @ რა თა გა მო ხა ტოთ 
მად ლი ე რე ბა, ან უბ რა ლოდ უპა სუ ხოთ პო ზი
ტი ურ ან ნე გა ტი ურ კო მენ ტარს. ასე ვე შე გიძ
ლი ათ გა მო ი ყე ნოთ ხე ლა ხა ლი ტვი ტის (RTის) 
ფუნ ქ ცია და თქვენს თე მას ახა ლი დე ტა ლი 
შეჰ მა ტოთ ტვი ტე რის იმ მომ ხ მა რებ ლის გან, 
რომ ლის მიმ დე ვა რიც თა ვად ხართ. ორ გა
ნი ზა ცი ის სხვა წევ რებ საც უნ და სთხო ვოთ 
თქვე ნი ტვი ტი სა კუ თა რი ტვი ტე რის ან გა რი
შე ბი დან გა ავ რ ცე ლონ. ასე გა ცი ლე ბით მე
ტი ადა მი ა ნი ნა ხავს ტექსტს. რაც მთა ვა რი ა, 
თქვენც ძა ლინ ბევრ ადა მი ანს, ორ გა ნი ზა ცი
ას ან თემს უნ და და უ კავ შირ დეთ ტვი ტერ ზე 
(following) – ეს ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის 
და სხვებ თან ინ ტე რაქ ცი ის ერ თ გ ვა რი გა რან
ტი ა ცა ა.



5. გა მოჩ ნ დით ხში რად
ღამ  ღა მო ბით, რო ცა და სა ძი ნებ ლად წვე ბი
ან, მერ წ მუ ნეთ, თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის შე
სა ხებ აღა რა ვის ახ სოვს. ამი ტომ ტვი ტერ ზე 
ინ ფორ მა ცი ის თან მიმ დევ რუ ლი და მუდ მი ვი 
გა ნახ ლე ბა აუცი ლე ბე ლია – მიმ დი ნა რე ამ ბე
ბი იქ ნე ბა თუ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცი ა, 
თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის ტვი ტერ ზე სულ სი
ცოცხ ლე უნ და დუღ დეს. რაც უფ რო ახა ლია 
ინ ფორ მა ცი ა, რაც უფ რო ხში რად აქ ვეყ ნებთ 
ტვი ტებს, მით მე ტია შან სი, ბევ რი მიმ დე ვა რი 
შე მოკ რი ბოთ თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის გარ შე
მო. სათ ქ მე ლი ყო ველ თ ვის შე იძ ლე ბა იყოს – 
ჩა ერ თეთ არ სე ბულ გან ხი ლა ში, ხე ლახ ლა გა
მო აქ ვეყ ნეთ სი ახ ლის შემ ც ვე ლი ტვი ტი, ან და 
ტვი ტი, რო მე ლიც თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის და 
მიმ დევ რე ბის ინ ტე რე სებ ში ჯდე ბა. ტვი ტე

რი ძა ლია ეფექ ტუ რია „ცოცხალ ეთერ ში” და 
ხში რად ცხელ  ცხე ლი ამ ბის წყა რო დაც იყე ნე
ბენ. თუ თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცია აწყობს დე მონ
ს ტ რა ცი ას, ან მა სობ რივ მსვლე ლო ბას, მუ
წო დეთ მო ნა წი ლე ებს, ტვი ტე ბი მოქ მე დე ბის 
ად გი ლი დან გა მო აქ ვეყ ნონ და ეს ყვე ლა ფე რი 
გა მო ი ყე ნეთ მოვ ლე ნის უფ რო მას შ ტა ბუ რად 
და სა ნა ხად. კი დევ ერ თხელ ვი მე ო რებთ, სო
ცი ა ლუ რი მე დი ის ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი მიმ
დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ პი რა დი და მო
კი დე ბუ ლე ბე ბის გავ რ ცე ლე ბა ა. რაც უფ რო 
მე ტი ადა მი ა ნი გა მო აქ ვეყ ნებს ტვიტს თქვე ნი 
ღო ნის ძი ე ბის / მოვ ლე ნის შე სა ხებ, რაც უფ რო 
მე ტი ადა მი ა ნი გა მო ი ყე ნებს ამ დროს თქვენს 
მი ერ შექ მ ნილ ჰაშ თაგს, შეძ ლებთ უწ ვ რილ მა
ნეს დე ტა ლე ბამ დე და ი ნა ხოთ მთე ლი სი ტუ ა
ცი ა.

6. გა მო ი ყე ნეთ მა ღალ ჩი ნოს ნე ბი
ტვი ტე რი გაძ ლევთ სა შუ ა ლე ბას, პირ და პირ 
და უ კავ შირ დეთ მთავ რო ბის ოფი ცი ა ლურ პი
რებს, ვარ ს კ ვ ლა ვებს, კულ ტუ რუ ლი ცხოვ რე
ბის მთა ვარ მოქ მედ გმი რებს. მო ნიშ ნეთ ეს 
ადა მი ა ნე ბი სიმ ბო ლო @ს გა მო ყე ნე ბით – ვინ 
იცის, ნა ხონ თქვე ნი ინ ფორ მა ცია და ხე ლახ
ლა გა და ბეჭ დონ კი დეც. ასე თქვე ნი პოს ტი 
მათ მიმ დევ რებს შო რი საც გავ რ ცელ დე ბა და 
სა ფუძ ვე ლი ჩა ეყ რე ბა არა მხო ლოდ ცხა რე 
გან ხილ ვას – უფ რო მე ტი ადა მი ა ნის მო ნა წი
ლე ო ბით, არა მედ ახალ აუდი ტო რი ა საც. ციფ
რულ ეპო ქა ში ასეა – პო ლი ტი კო სე ბის, მთავ
რო ბის მა ღალ ჩი ნოს ნე ბის და სხვა სა ზო გა დო 
მოღ ვა წე ე ბის ტვი ტებს ცი ტა ტე ბის წყა როდ 
გა ნი ხი ლა ვენ და ან გა რი შებ სა და მე დი ა სა შუ
ა ლე ბებ ში კო მენ ტა რის სა ხით იყე ნე ბენ.

ჩაუთქვი სურვილი – სან ფრანცისკოელი ბიჭუნა-ბეტმენი

2013 წლის ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე გა მორ ჩე უ ლი და შთა გო ნე ბით აღ სავ სე ამ ბა ვი Make-a-Wish 
Foundation-ის კამ პა ნია #SFBatKid იყო. 5 წლის მა ილ ს მა, რო მე ლიც ლე ი კე მი ით იყო ავად, ფონდს 
თხოვ ნით მი მარ თა, გა და ექ ცი ათ თვი თონ ბეტ მე ნად, სან ფრან ცის კო კი – გო თემ სი ტიდ. ის რაც 
ერ თი რი გი თი სურ ვი ლის ახ დე ნა უნ და ყო ფი ლი ყო, ვი რუ სი ვით მო ე დო ყვე ლას. გა ი გეს თუ არა 
ადა მი ა ნებ მა ამ ბი ჭუ ნას ოც ნე ბის შე სა ხებ, ტვი ტერ ზე მა შინ ვე შე იქ მ ნა #SFBatKid, რომ ლის გა-
მო ყე ნე ბი თაც გა მოქ ვეყ ნ და 500 ათას ზე მე ტი ტვი ტი, წვდო მამ კი 777.453.544-ს მი აღ წი ა. გა მოჩ ნ-
და უამ რა ვი მო ხა ლი სე, რომ ლე ბიც მა ილ სის ოც ნე ბის ასახ დე ნად გა ერ თი ან დ ნენ. მა თი სო ლი და-
რო ბის წყა ლო ბით, არა მხო ლოდ ბი ჭუ ნას აუხ და ოც ნე ბა, არა მედ ფონ დის დო ნა ცი ე ბიც შემ დე გი 
თვის გა ნავ ლო ბა ში 26 პრო ცენ ტით გა ი ზარ და.
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ფოტო Reuters/ David Mercado /courtesy of Thomson Reuters Foundation



Twitterfall 
პირ და პირ რე ჟიმ ში რომ ნა ხოთ, რას ლა პა რა
კო ბენ ტვი ტერ ზე თქვე ნი თე მის შე სა ხებ, შე
გიძ ლი ათ უფა სო აპ ლი კა ცია Twitterfall (www.
twitterfall.com) გა მო ი ყე ნოთ. ეს არის ინ ს ტ
რუ მენ ტი, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ, 
მო ძებ ნოთ თე მა, მა გა ლი თად „წყალი” და ნა
ხოთ, რას ამ ბობს წყლის შე სა ხებ ნე ბის მი ე
რი ადა მი ა ნი ტვი ტერ ზე. შემ დეგ, თუ სურ ვი
ლი გექ ნე ბათ, შე გიძ ლი ათ, ამ გზით ნა პოვ ნი 
რო მე ლი მე ტვი ტი ხე ლახ ლა გა და ბეჭ დოთ. 
მა გა ლი თად, თუ გა ინ ტე რე სებთ, რას წერ
და ტვი ტერ ზე თქვენს პრეს კონ ფე რენ ცი ა ზე 
დამ ს წ რე სა ზო გა დო ე ბა, შე გიძ ლი ათ პირ და
პირ რე ჟიმ ში გა და ბეჭ დოთ ტვი ტი. ამ მომ სა
ხუ რე ბის გა მო ყე ნე ბა ყვე ლა ზე მე ტად მა შინ 
დაგ ჭირ დე ბათ, თუ თქვენს მიზ ნებ ში შე დის 
აუდი ტო რი ის გაზ რ და და მე ტი მხარ და ჭე რის 
მი ღე ბა. 
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ინსტრუმენტები 
და რესურსები

არ დაივიწყოთ: 

ტვი ტე ბი ოპე რა ტი უ ლად უნ და იწე რე ბო დეს და კავ შირ შიც უნ და იყოს მოვ ლე ნებ თან. სწრა ფად წე რა კი სა ხი ფა თო ა, მდი და რი ჟურ ნა-
ლის ტუ რი გა მოც დი ლე ბა რომც გქონ დეთ, მა ინც. ასე რომ, ვიდ რე გა მო აქ ვეყ ნებ დეთ, ტექ ს ტი კო ლე გას აუცი ლებ ლად გა და ა კითხეთ 
და აიცი ლეთ თა ვი დან ან მსუ ბუ ქი შერ ცხ ვე ნა და უხერ ხუ ლო ბის გან და ან კი დევ უარე სი შე დე გი.

Tweetbeep 
ყო ველ ჯერ ზე, რო ცა ვი ღაც კონ კ რე ტუ ლი 
სიტყ ვის ან და ფრა ზის გა მო ყე ნე ბით აქ ვეყ
ნებს პოსტს, tweetbeepის სა შუ ლე ბით, ელექ
ტ რო ნულ ფოს ტა ში შეტყო ბი ნე ბას იღებთ. 
თუ გსურთ რო მე ლი მე კომ პა ნი ის რე პუ ტა ცია 
შე ა მოწ მოთ ონ ლა ინ, ან და გა ინ ტე რე სებთ, 
უბ რა ლოდ, რას ამ ბობს ხალ ხი ერ თი კონ კ
რე ტუ ლი ადა მი ა ნის, ორ გა ნი ზა ცი ის ან სა
კითხის შე სა ხებ, tweetbeep შე გატყო ბი ნებთ. 
tweetbeepი შე სა ნიშ ნა ვი სა შუ ა ლე ბაა სა ზო
გა დო მოღ ვა წე ე ბის, ან ვარ ს კ ვ ლა ვე ბის რე პუ
ტა ცი ის მე ნეჯ მენ ტი ამოწ მოთ. 

ტვი ტე რის ნე გა ტი უ რი მხა რე ე ბი:
ტვი ტერს ბევ რი დრო მი აქვს. ოპე რა ტი უ ლო
ბა და რე ლე ვან ტუ რო ბა რომ შე ი ნარ ჩუ ნოთ, 
სა ჭი როა ძა ლი ან ბევ რი ტვი ტი აქ ვეყ ნოთ და 
ტვი ტე რის სხვა მომ ხ მა რებ ლებ თა ნაც ურ თი
ერ თო ბა არ მო ა დუ ნოთ. ამას კი ბევ რი დრო 
სჭირ დე ბა. თუმ ცა, არ და ი ვიწყოთ ტვი ტე რის 
და დე ბი თი მხა რე ე ბი გან სა კუთ რე ბით იმ შემ
თხ ვე ვა ში, რო ცა მარ კე ტინ გულ კამ პა ნი ას 
აწარ მო ებთ, კონ ფე რენ ცია გაქვთ, ან რა მე 
სხვა ღო ნის ძი ე ბა გაქვთ და გეგ მი ლი და მხარ
და ჭერ თა შე მოკ რე ბა გჭირ დე ბათ. 

ერ თი მი ნუ სი პერ სო ნა ლურ მიდ გო მა საც აქვს: 
რო გორ უნ და მო იქ ცეთ, თუ ადა მი ა ნი, რო მე
ლიც ტვი ტერ ზე თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის სპი
კე რად და ნიშ ნეთ, სამ სა ხუ რი დან წას ვ ლას 
გა დაწყ ვეტს? რას იზამს ის – ყვე ლა ფერს 
თან წა ი ღებს? კითხ ვა – ვინ არის მფლო ბე ლი 
– სხვა თა შო რის, ძა ლი ან აქ ტუ ა ლუ რია დიდ 
ბიზ ნეს სა და გა სარ თობ ინ დუს ტ რი ა ში.



ფეისბუკი  

თავი 7 





56

ფე ის ბუ კი უფა სო სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის 
პლატ ფორ მა ა, რო მე ლიც სა შუ ა ლე ბას აძ-
ლევს მომ ხ მა რე ბელს, შექ მ ნას სა კუ თა რი 
გვერ დე ბი, გა მო აქ ვეყ ნოს კო მენ ტა რე ბი, 
ფო ტო ე ბი, ვი დე ო ე ბი, ჩა ერ თოს პირ და პირ 
რე ჟიმ ში მიმ დი ნა რე გან ხილ ვებ ში, გაგ-
ზავ ნოს შეტყო ბი ნე ბე ბი, კავ ში რი შე ი ნარ-
ჩუ ნოს მე გობ რებ თან, ოჯა ხის წევ რებ თან, 
კო ლე გებ თან, სა ზო გა დო მოღ ვა წე ებ თან, 
ბიზ ნე სებ თან და ორ გა ნი ზა ცი ებ თან. ფე ის-
ბუ კი შედ გე ბა ერ თი ადა მი ა ნის, კომ პა ნი ის, 
მოვ ლე ნის ან მოთხოვ ნი სად მი მიძღ ვ ნი-
ლი გვერ დე ბის ერ თობ ლი ო ბის გან. თი თო-
ე უ ლი ეს გვერ დი შე ი ცავს ინ ფორ მა ცი ას 
არ ჩე უ ლი თე მის ან ადა მი ა ნის შე სა ხებ და 
ფე ის ბუ კის სხვა მომ ხ მა რებ ლებს აძ ლევს 
ინ ტე რაქ ცი ის სა შუ ა ლე ბას კო მენ ტა რე ბის, 
გა ნახ ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მო წო ნე ბის 
სა ხით. ასე ვე ინ ტე რაქ ცი ის მა გა ლი თია მე-
გობ რე ბის სი ა ში და მა ტე ბა ან გვერ დის 
მფლო ბე ლი სად მი პი რა დი წე რი ლის გაგ-
ზავ ნა. ფე ის ბუ კი უკ ვე არ სე ბობს მსოფ ლი-
ოს თით ქ მის ყვე ლა ენა ზე. 

ბევ რი ორ გა ნი ზა ცია ფე ის ბუ კის გვერდს 
ვებ სა იტ ში ურევს. არა და, გან ს ხ ვა ვე ბა დი-
დი ა: ფე ის ბუ კის გვერ დი ორ მ ხ რი ვი ურ თი-
ერ თო ბის თ ვის შექ მ ნი ლი პლატ ფორ მა ა, 
ვებ სა ი ტი კი, ამ ცნე ბის ტრა დი ცი უ ლი გა-
გე ბით, სა მა უწყებ ლო, ცალ მ ხ რი ვი სა კო მუ-
ნი კა ციო არ ხი. ფე ის ბუ კი უნ და წარ მო იდ-
გი ნოთ, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ის სა გა რეო 
დახ ლი, ციფ რუ ლი მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის 
შექ მ ნი ლი პორ ტ რე ტი. ფე ის ბუ კის გვერდს 
ბევრ გა მო ი ყე ნებს რო გორც ად გილს, სა-
დაც თქვენს ორ გა ნი ზა ცი ას თან პირ და პი რი 
კავ ში რის დამ ყა რე ბა შე უძ ლი ა; სივ რ ცეს, 
სა დაც თქვე ნი პრო დუქ ტის ან მომ სა ხუ რე-
ბის შე სა ხებ სა კუ თარ შე ხე დუ ლე ბებს და 

თქვენ თან და კავ ში რე ბულ პი რად ის ტო-
რი ებს გა გი ზი ა რებთ. ფე ის ბუ კი ასე ვე გახ-
ლავთ სივ რ ცე, სა დაც თქვე ნი მოთხოვ ნის, 
ან თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბის 
გა აზ რე ბის შემ დეგ, ადა მი ა ნე ბი თქვე ნი 
ქსე ლის წევ რე ბად იქ ცე ვი ან – ან მე გობ რე-
ბის სი ა ში გა მა ტე ბენ, ან თქვენს გვერდს 
იწო ნე ბენ.

ციფ რულ ეპო ქა ში ყვე ლა ზე ძლი ერ და გავ-
ლე ნი ან ორ გა ნი ზა ცი ე ბად ის კომ პა ნი ე ბი 
აღიქ მე ბა, რომ ლებ საც სხვებ ზე ბევ რი ფე-
ის ბუკ მე გო ბა რი ან მომ წო ნე ბე ლი ჰყავს. 
ფე ის ბუ კი მსოფ ლი ო ში უდი დე სი სო ცი ა-
ლუ რი ქსე ლი ა, რომ ლის აქ ტი უ რი მომ ხ მა-
რებ ლე ბის რიცხ ვიც 2015 წლის იან ვ რის 
მო ნა ცე მე ბით 1.3 მი ლი არდს შე ად გენს. 
მცდა რია მო საზ რე ბა, თით ქოს სო ცი ა ლუ რი 
მე დია ძი რი თა დად ახალ გაზ რ დე ბის სა კო-
მუ ნი კა ციო პლატ ფორ მა ა. თა ვად გან სა ჯეთ 
– ფე ის ბუ კის ყვე ლა ზე მზარ დი ასა კობ რი ვი 
ჯგუ ფი 45-55 წლის ადა მი ა ნე ბის გან შედ გე-
ბა. ფე ის ბუკს ისი ნიც და და ნარ ჩე ნე ბიც გა-
ნათ ლე ბის გა სავ რ ცე ლებ ლად, სი ახ ლე ე ბის 
შე სა მეც ნებ ლად, შთა გო ნე ბის მი სა ღე ბად 
და პო ზი ტი უ რი ცვლი ლე ბის თ ვის სა ჭი რო 
მო ბი ლი ზე ბის თ ვის იყე ნე ბენ. ტვი ტე რი სად-
მი მიძღ ვ ნილ თავ ში ვსა უბ რობ დით იმა ზე, 
თუ რამ დე ნად სჯობს ცალ მ ხ რივ კო მუ ნი კა-
ცი ას დი ა ლო გის, გან ხილ ვის ხელ შეწყო ბა. 
ფე ის ბუ კიც იმა ვეს აკე თებს – ხელს უწყობს 
ფარ თო მსჯე ლო ბას და მიკ რო- სა ზო გა დო ე-
ბე ბის წარ მოქ მ ნას.

რა არის 
ფეისბუქი?
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ფე ის ბუ კის გვერ დის გახ ს ნამ დე, სა ჭი როა 
იცო დეთ რამ დე ნი მე წე სი სა და ინ ს ტ რუ მენ-
ტის შე სა ხებ. 

გვერ დი და პი რა დი პრო ფი ლი – რა 
გან ს ხ ვა ვე ბაა მათ შო რის?
ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის გვერ დის შექ მ ნამ დე, 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გა დაწყ ვი ტოთ – პი რა დი 
პრო ფი ლის შექ მ ნა გსურთ, თუ გვერ დის? 
კერ ძო ადა მი ა ნი სათ ვის შექ მ ნი ლი სტან-
დარ ტუ ლი ფე ის ბუკ პრო ფი ლი საგ რ ძ ნობ-
ლად გან ს ხ ვავ დე ბა ბიზ ნე სის ან სხვა ტი პის 
ორ გა ნი ზა ცი ი სათ ვის გახ ს ნი ლი გვერ დის-
გან. კერ ძო პრო ფი ლებს არ აქვს იმ დე ნი 
შე საძ ლებ ლო ბა, რამ დე ნიც აქვს ფე ის ბუ კის 
გვერდს. გვერ დის მო წო ნე ბა უსას რუ ლოდ 
შე უძ ლი ათ ფე ის ბუ კის მომ ხ მა რებ ლებს, 
პი რა დი პრო ფი ლის შემ თხ ვე ვა ში კი და წე-
სე ბუ ლია ლი მი ტი, თუ რამ დე ნი ადა მი ა ნის 
და მე გობ რე ბას შეძ ლებთ.

პრო ფი ლის ფო ტო და ფო ტო 
გა რე კან ზე:
ეს თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის ვი ზუ ა ლუ რი მა-
სა ლა ა. ბევ რი ამ ჯო ბი ნებს, პრო ფი ლის 
ფო ტოდ სა კუ თა რი ლო გო გა მო ი ყე ნოს, გა-
რე კა ნის ფო ტოდ კი რო მე ლი მე პრო ექ ტის 
ამ სახ ვე ლი კად რი. ამ გზით ადა მი ა ნებს 
უმალ ექ მ ნე ბათ წარ მოდ გე ნა თქვე ნი საქ მი-
ა ნო ბის სფე როს და ად გი ლის შე სა ხებ.

პოს ტი:
ყო ველ ახ ლად შექ მ ნილ კონ ტენტს სა კუ თარ 
გვერ დ ზე აქ ვეყ ნებთ. კონ ტენ ტ ში ყვე ლა ფე-
რი შე დის – ფო ტოც, გან ცხა დე ბაც, ვებ სა-
ი ტის აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ლინ კიც, სა ინ ტე რე სო 
სტა ტი აც, რომ ლის სხვებ თან გა ზი ა რე ბაც 

როგორია ფეისბუკის 
ანი-ბანი?

გსურთ, ან და მი სა მარ თის და ფიქ სი რე ბა 
– თუ ლო კა ცი ის მი თი თე ბით რა მე მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნის თქმა გსურთ. მა გა ლი თად, თუ 
მი უ თი თებთ სა კუ თარ ად გილ - სამ ყო ფელს 
მა შინ, რო ცა კლი მა ტის ცვლი ლე ბი სად მი 
მიძღ ვ ნილ სა მიტ ზე იმ ყო ფე ბით, ჰა ა გა ში, 
ეს შე იძ ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ მა ცია 
იყოს თქვე ნი გვერ დის ფა ნე ბის თ ვის.

გა ზი ა რე ბა:
ფე ის ბუ კი გაძ ლევთ სა შუ ა ლე ბას, სა ზო გა-
დო ე ბას გა უ ზი ა როთ ნე ბის მი ე რი მა სა ლა, 
რაც ინ ტერ ნეტ ში მო ი პო ვე ბა, ლინ კის გა-
მოქ ვეყ ნე ბით. რაც უფ რო მეტ ორი გი ნალ 
კონ ტენტს გა ა ზი ა რებთ ფე ის ბუკ ზე, მით მე-
ტი ადა მი ა ნი ნა ხავს მას.

ლენ ტა (timeline):
თა იმ ლა ი ნი ბი უ ლე ტინს ჰგავს, სა ინ ფორ-
მა ციო ლენ ტას. მას ზე ქრო ნო ლო გი უ რად 
ფიქ სირ დე ბა თი თო ე უ ლი თქვე ნი პოს ტი, 
ან და ადა მი ა ნი, რო მელ თაც პოს ტ ში ახ სე-
ნებთ. შე სა ბა მი სად, გვერ დ ზე შე მო სუ ლი 
ადა მი ა ნე ბი ნა ხა ვენ თი თო ე ულ აქ ტი ვო ბას, 
რომ ლე ბიც თა რი ღე ბის მი ხედ ვით არის და-
ლა გე ბუ ლი და მო ი წო ნე ბენ ან კო მენ ტარს 
და ტო ვე ბენ ამ პოს ტე ბის ქვეშ. სწო რედ ამ 
ლენ ტით ჩა ა ნაც ვ ლა ფე ის ბუკ მა ძვე ლი კე-
დე ლი (wall).

ჰაშ თა გი (Hashtag): 
ზუს ტად ისე, რო გორც ტვი ტერ ში, # სიმ ბო-
ლოს გა მო ყე ნე ბა სა ძი ე ბე ლი სიტყ ვის ან ერ-
თად და წე რი ლი სიტყ ვე ბის წინ (მაგალითად 
#climatechange), თქვენს პოსტს გარ დაქ-
მ ნის სა სა უბ რო სივ რ ცედ, რო მელ შიც ნე-
ბის მი ერს შე ეძ ლე ბა ჩარ თ ვა. იმ პოს ტე ბის 

ნახ ვა კი, რომ ლებ შიც იგი ვე ფრა ზა სიმ ბო-
ლო #-ით არის გა და ტა ნი ლი, ჰაშ თაგ ზე და-
ჭე რით შე გიძ ლი ათ.

მო წო ნე ბა (like):
ეს არის ღი ლა კი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც 
ადა მი ა ნე ბი გა მო ხა ტა ვენ კე თილ გან წყო-
ბას, მო წო ნე ბას თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის 
მი მართ (უშუალოდ გვერ დის მო წო ნე ბა 
ადა მი ა ნებს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას, შე უ ერ თ-
დ ნენ გვერდს და თქვე ნი პოს ტე ბი სრულ ფა-
სოვ ნად ნა ხონ). თუმ ცა მო წო ნე ბის ღი ლაკს 
ასე ვე იყე ნე ბენ თქვენს ლენ ტა ზე (timeline) 
გა მო ჩე ნი ლი რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი პოს-
ტის მო წო ნე ბის მიზ ნით.

კო მენ ტა რი:
კო მენ ტა რი იგი ვე სა უბ რის გაბ მა ა, ან და პა-
სუ ხი იმა ზე, რაც თქვენს გვერ დ ზე გა მოქ-
ვეყ ნ და.

Insights:
ეს არის ფე ის ბუ კის გვერ დის შემ ქ მ ნელ თათ-
ვის გან კუთ ვ ნი ლი ინ ს ტ რუ მენ ტი, რომ ლის 
სა შუ ა ლე ბი თაც შე საძ ლე ბე ლი ა, გა ი ზო მოს, 
რო გო რი კვა ლი და ტო ვეთ ფე ის ბუკ ზე გარ-
კ ვე უ ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში: რამ დენ მა 
ადა მი ან მა მო ი წო ნა თქვე ნი გვერ დი, რამ დენ-
მა ადა მი ან მა ნა ხა კონ კ რე ტუ ლი პოს ტი და 
რო გო რი იყო „წვდომა” თქვენს პოს ტებ სა და 
ზო გა დად, გვერ დ ზე. Insights შე სა ნიშ ნა ვი ინ-
ს ტ რუ მენ ტია იმის შე სა ფა სებ ლად, რა მუ შა-
ობს კარ გად ფე ის ბუკ ზე და რა აკ ლია თქვენს 
გვერდს. ის გაწ ვ დით ინ ფორ მა ცი ას იმის 
შე სა ხე ბაც, თუ ვინ ათ ვა ლი ე რებს თქვენს 
გვერდს და რო გორ შეძ ლებთ უფ რო ეფექ ტუ-
რად მა თი მხარ და ჭე რის მო პო ვე ბას. 
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Reach (წვდომა):
ამ ტერ მი ნით აღი ნიშ ნე ბა თქვე ნი პოს-
ტის ნახ ვის, მო წო ნე ბის და კო მენ ტი რე-
ბის აქ ტი ვო ბა და ის, თუ რამ დენ ადა მი-
ანს გა მო ე სა ხა ეს აქ ტი ვო ბე ბი სა კუ თარ 
გვერ დ ზე – newsfeed-ში. სა შუ ა ლო ფე-
ის ბუ კის მომ ხ მა რე ბელს 100-ზე მე ტი 
მე გო ბა რი ჰყავს. რო ცა ისი ნი იწო ნე ბენ 
თქვენს გვერდს, ან აკე თე ბენ სხვა ოპე-
რა ცი ას, რაც თქვენს გვერ დ თან არის 
კავ შირ ში, ეს აქ ტი ვო ბა აისა ხე ბა მათ 
გვერ დ ზე – newsfeed-ში და ამ ყვე ლა-
ფერს მა თი მე გობ რე ბიც ხე და ვენ.

 Newsfeed: 
ამ ტერ მი ნით აღი ნიშ ნე ბა გვერ დ ზე 
მოვ ლე ნე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი (ახალი მო-
წო ნე ბე ბი, კო მენ ტა რე ბი და ა.შ.), სხვა 
გვერ დებ ზე თქვე ნი სა ხე ლის ხსე ნე ბა 
და ნე ბის მი ე რი სხვა აქ ტი ვო ბა თქვე ნი 
ფე ის ბუკ მე გობ რე ბის გვერ დებ ზე, ან იმ 
გვერ დებ ზე, რომ ლე ბიც მო ი წო ნეთ და 
რომ ლებ საც შე უ ერ თ დით.

თა გი (Tag): 
თა გი ნიშ ნავს ფო ტო ზე გა მო სა ხუ ლი სუ ბი-
ექ ტის ან ობი ექ ტის თ ვის ვი ნა ო ბის მი ნი ჭე-
ბას. მა გა ლი თად შე გიძ ლი ათ, ფო ტოს და-
ურ თოთ იმ ადა მი ა ნე ბის თა გი, რომ ლე ბიც 
ფან დ რა ი ზინგს ეს წ რე ბოდ ნენ ფო ტო ზე მა-
თი სა ხე ლე ბის მო ნიშ ვ ნით. რო ცა ფო ტო ზე 
სხვებს მო ნიშ ნავთ თა გის სა შუ ა ლე ბით, 
ფო ტო მათ თა იმ ლა ინ ზეც გა მოჩ ნ დე ბა. 
ეს კი მშვე ნი ე რი სა შუ ა ლე ბაა მო ნიშ ნუ ლი 
ადა მი ა ნის მე გობ რებ მა და მიმ დევ რებ მაც 
გა ი გონ თქვენს შე სა ხებ.

ჩე თი:
ფე ის ბუ კის ჩე თის ფუნ ქ ცია სა შუ ა ლე-
ბას გაძ ლევთ მე გობ რებს ან ფა ნებს პი-
რა დად გა ე სა უბ როთ. 

მე სი ჯი:
მე სი ჯი თქვენს გვერ დ ში გა წევ რი ა ნე ბულ 
ადა მი ა ნებს ან ფა ნებს პი რა დი შეტყო ბი ნე-
ბის გა მოგ ზავ ნის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს და 
ძა ლი ან ჰგავს ელექ ტ რო ნულ წე რილს. მე-
სი ჯის გაგ ზავ ნა ან მი ღე ბა არც newsfeed-
ში აისა ხე ბა, არც ტა იმ ლა ინ ზე. 

ფოტო Reuters/ David Mercado /courtesy of Thomson Reuters Foundation
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ვიდ რე ფე ის ბუ კის გვერდს გახ ს ნი დეთ, გირ
ჩევთ, მე ტი ფაქ ტი მო აგ რო ვოთ სა კუ თა რი 
ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ: მა გა ლი თად, ფო ტო
ე ბი, ლო გო ან ხე ლოვ ნე ბის ნი მუ ში, ასე ვე მი სი 
ფი ზი კუ რი მი სა მარ თი, ტე ლე ფო ნის ნო მე რი 
და ნე ბის მი ე რი სხვა ინ ფორ მა ცი ა, რო მელ საც 
თქვენს გვერ დ ზე შე მო სუ ლი სტუ რე ბის თ ვის 
პრო ფე სი ო ნა ლუ რი იერი ექ ნე ბა და ნდო ბას 
გა მო იწ ვევს. რო გორც კი სრულ მა სა ლას მო
ი ძი ებთ, ეწ ვი ეთ გვერდს: www.Facebook.
com/pages, სა დაც შეძ ლებთ გვერ დი მარ
ტი ვი, ეტა პობ რი ვად გა წე რი ლი ინ ს ტ რუქ ცი ის 
სა შუ ა ლე ბით შექ მ ნათ. 

გახ სოვ დეთ, რომ ფე ის ბუ კი შექ მ ნი ლია მიკ
რო სა ზო გა დო ე ბე ბის გა სა ერ თი ა ნებ ლად. 
ამი ტომ კარ გად გა ი აზ რეთ, რი სი მიღ წე ვა 
გსურთ ფე ის ბუკ გვერ დის სა შუ ა ლე ბით. მა
გა ლი თად, იქ ნებ მო ხა ლი სე ე ბის შეკ რე ბა 
გსურთ? ან და გვერ დის გა მო ყე ნე ბა ფან დ
რა ი ზინ გის თ ვის? შე იძ ლე ბა თქვე ნი მი ზა ნი ა, 
მე ტი ადა მი ა ნი შე მო იკ რი ბოთ კონ კ რე ტუ ლი 
მოთხოვ ნის მხარ და სა ჭე რად და ამის გა კე
თე ბა ამ ბე ბის გა ზი ა რე ბით გსურთ? არ აქვს 
მნიშ ვ ნე ლო ბა კონ კ რე ტულ მი ზანს, მთა ვა რია 
თქვენ გქონ დეთ მკა ფიო წარ მოდ გე ნა იმის 
შე სა ხებ, თუ რა ფორ მით გსურთ ადა მი ა ნე ბის 
ჩარ თ ვა. ეს და გეხ მა რე ბათ ზუს ტად გან საზღ
ვ როთ, რო გორ პოს ტებს შექ მ ნით და შემ დეგ 
რა პა რა მეტ რე ბით შე ა ფა სებთ ფე ის ბუკ გვერ
დის ეფექ ტუ რო ბას.

პირველი ნაბიჯები 
ფეისბუკში

რამ დე ნი მე პრაქ ტი კუ ლი რჩე ვა
ფე ის ბუკ ზე შე გიძ ლი ათ გა მო აქ ვეყ ნოთ ის ის
ტო რი ე ბი, რომ ლე ბიც თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის
თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. ტვი ტე რის მსგავ სად, 
ფე ის ბუ კი პერ სო ნა ლუ რი გა მოც დი ლე ბე ბის, 
შთა ბეჭ დი ლე ბე ბის შე საქ მ ნე ლა დაა აგე ბუ ლი. 
თქვენს პო ტენ ცი ურ მხარ დამ ჭე რებს სჭირ დე
ბათ, იცოდ ნენ, რამ დე ნად აღელ ვებთ თქვე ნი 
ორ გა ნი ზა ცი ის უკან მდგარ ადა მი ა ნებს თე
მე ბი, რო მელ თა პო პუ ლა რი ზა ცი ა საც ეწე ვით. 
მათ თ ვის ეს უფ რო მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ფორ
მა ცი ა ა, ვიდ რე უღიმ ღა მოდ, ნე იტ რა ლუ რი 
გან წყო ბით გად მო ცე მუ ლი ოფი ცი ა ლუ რი 
გან ცხა დე ბა. სა გუ ლის ხ მო ა, იცო დეთ, რომ 
სო ცი ა ლუ რი მე დია დე მოკ რა ტი უ ლი მე დი ა ა: 
ის აერ თი ა ნებს რი გით მო ქა ლა ქე ე ბის თ ვის 
მნიშ ვ ნე ლო ვან ახალ ამ ბავს, შე ხე დუ ლე ბას, 
ნა აზ რევს. ამის გა მო სო ცი ა ლუ რი მე დია წარ
მო უ დეგ ნ ლად იფურ ჩ ქ ნე ბა, რო ცა ორ გა ნი ზა
ცი აც ადა მი ა ნურ გან ც დის უნარს ამ ჟ ღავ ნებს 
და არ ემ ს გავ სე ბა მან ქა ნას. თქვე ნი ორ გა ნი
ზა ცი ის ის ტო რია ეფექ ტუ რად რომ მოჰ ყ ვეთ, 
კარ გი იქ ნე ბა რამ დე ნი მე ას პექ ტის გათ ვა
ლის წი ნე ბა: 

•	 პირ ველ პირ ში ლა პა რა კი გეხ მა რე ბათ 
იმა ში, რომ ფე ის ბუკ აუდი ტო რი ას პერ
სო ნა ლი ზე ბის შთა ბეჭ დი ლე ბა შე უქ მ ნათ. 
იმა ვე მი ზანს ნე იტ რა ლუ რი ინ ტო ნა ცი ით 
ვერ მი აღ წევთ. რამ დენ ჯე რაც ის ტო რი ას 
ახალ დე ტა ლებს შე ა მა ტებთ და გა მო აქ
ვეყ ნებთ, გა მო ი ყე ნეთ პირ ვე ლი პი რის 
ნაც ვალ სა ხე ლე ბი: „მე” და „ჩვენ”. პოსტს 
თან და ურ თეთ ამ კონ კ რე ტუ ლი პოს ტის 
ავ ტო რის ფო ტო, ან და თა გით მო ნიშ ნეთ 
ის ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც პოს ტ ში ახ
სე ნებთ.

•	 პი რად ის ტო რი ებ ში შე დის: ის ტო რია იმ 
ადა მი ა ნის შე სა ხებ, რო მელ საც თქვე ნი 
ორ გა ნი ზა ცია და ეხ მა რა, ფო ტო იმ სა ვე

ლე სა მუ შა ო ე ბი დან, რო მელ საც თქვე ნი 
ორ გა ნი ზა ცია ატა რებს, ან და იმ სტა ტი ის 
აღ მ ნიშ ვ ნე ლი ლინ კი, რო მე ლიც თქვე ნი 
ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ და წე რა ჟურ ნა
ლის ტ მა. 

•	 გა უ ზი ა რეთ ფე ის ბუ კის მიმ დევ რებს თი
თო ე უ ლი გა მარ ჯ ვე ბა და სიძ ნე ლე. ამ გ
ვარ პოს ტებ ში მკა ფი ოდ ჩა მო ა ყა ლი ბეთ 
სა ჭი რო ე ბე ბი და გა მოწ ვე ვე ბი და ისიც 
ნათ ლად მი უ თი თეთ, თუ რო გორ შე უძ
ლი ათ სხვებს ორ გა ნი ზა ცი ის მხარ და ჭე
რა. არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის 
წარ მა ტე ბულ ფე ის ბუ კის კამ პა ნი ებ ში 
ჭარ ბობს ისე თი კამ პა ნი ე ბი, რომ ლებ შიც 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა კუ თარ მარცხს აღი ა
რე ბენ და დახ მა რე ბას ითხო ვენ.

•	 გა მო აქ ვეყ ნეთ თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის 
მუ შა ო ბის მი მართ რე ლე ვან ტუ რი ინ
ფორ მა ცი ა, სტა ტი ე ბი და ლინ კე ბი. მა
გა ლი თად, თუ თქვე ნი პრო ექ ტე ბი ეხე ბა 
კვე ბის უსაფ რ თხო ე ბას, კარ გი იქ ნე ბა ვი
დე ოს გა მოქ ვეყ ნე ბა, რო მელ შიც ნაჩ ვე ნე
ბი ა, თუ რო გორ მო ვაწყოთ ვერ ტი კა ლუ
რი ბა ღი მცი რე ფარ თობ ზე. 

•	 რო დე საც სხვის პოსტს ხე ლახ ლა აქ ვეყ
ნებთ, და ურ თეთ თან კო მენ ტა რი ან შე
ფა სე ბა. ამით აუდი ტო რი ას ეუბ ნე ბით, 
რომ სა კითხი კარ გად გეს მით და უბ რა
ლოდ არ აქ ვეყ ნებთ რი გით უსარ გებ ლო 
ცნო ბას; ამით გზას უხ ს ნით მსჯე ლო ბას, 
რომ ლის ნა წი ლიც, რა თქმა უნ და, ორი
გი ნა ლი პოს ტიც არის.

•	 წარ მა ტე ბულ ფე ის ბუ კის კამ პა ნი ებ ში ის
ტო რი ის ცენ ტ რა ლუ რი ნა წი ლი ადა მი ა ნე ბი 
არი ან. თე მა ნე ბის მი ე რი შე იძ ლე ბა იყოს, 
მთა ვა რი ა, არ და კარ გოთ პერ სო ნა ლუ რი 
ხა ზი. სწო რედ ამ წესს ით ვა ლის წი ნე ბენ 
არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, რომ
ლებ საც ყვე ლა ზე მე ტი მო წო ნე ბა აქვთ და 
არც ფა ნე ბის რა ო დე ნო ბას უჩი ვი ან.



გა მო ი ყე ნეთ ფო ტო ე ბი და ვი დე ო ე ბი სა კუ თა რი 
ის ტო რი ე ბის ასახ ს ნე ლად.
ძვე ლი გა მო ნათ ქ ვა მი, რომ ერ თი ფო ტო ათას სიტყ ვას უდ რის, ჭეშ
მა რი ტე ბა ა. ვი ზუ ა ლუ რი მა სა ლა – ფო ტო იქ ნე ბა თუ ვი დეო – თქვენს 
აუდი ტო რი ას ნა თელ სუ რათს უხა ტავს, რას ემ სა ხუ რე ბით თქვენ და 
თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ა, ვინ არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც ეხ მა რე ბით 
და რა არის ის ად გი ლე ბი, რომ ლებ საც სტუმ რობთ. ვი ზუ ა ლუ რი მა
სა ლა თქვენს ორ გა ნი ზა ცი ას ადა მი ა ნურ სა ხეს ანი ჭებს. ორ გა ნი ზა
ცი ე ბის გვერ დე ბის დათ ვა ლი ე რე ბი სას, მომ ხ მა რებ ლე ბის უმე ტე სო ბა 
ფო ტო ებს და ვი დე ო ებს უყუ რებს, რად გან პირ ვე ლად ყუ რადღე ბას 
სწო რედ იმი ჯე ბი იპყ რობს. ვი დე ოს, იმიჯს და ლინკს ფა ნე ბის და მე
გობ რე ბის მხრი დან ყვე ლა ზე მე ტი გა მოხ მა უ რე ბა აქვს. ეს არის მა სა
ლა, რომ ლის სხვებ თან გა ზი ა რე ბა და გაგ ზავ ნა უფ რო მარ ტი ვი ა. 

არა ფე რი ჯობს იმას, რო ცა თქვენს ნაც ვ ლად სა ინ ტე რე სო ში ნა არ სის 
მქო ნე მა სა ლას თქვე ნი აუდი ტო რია ქმნის – აქ ვეყ ნებს პოს ტებს, თა გის 
სა შუ ა ლე ბით ნიშ ნავს თქვენს ორ გა ნი ზა ცი ას, # სიმ ბო ლოს გა მო ყე ნე ბით 
იწყებს მსჯე ლო ბას, ან ღია გვერ დ ზე ლინკს გი ზი ა რებთ. მომ ხ მა რებ ლე
ბის მი ერ შექ მ ნილ მა სა ლას თით ქ მის 80პროცენტიანი შან სი აქვს, გარ
ცელ დეს მა შინ, რო ცა პი რა დად თქვე ნი კონ ტენ ტის შან სი მხო ლოდ 12 
პრო ცენ ტი ა. შე გიძ ლი ათ სთხო ვოთ ფა ნებს, ამ ბის გავ რ ცე ლე ბა ში და გეხ
მა რონ. ამის გა კე თე ბა მათ პრო ფი ლის ან გა რე კა ნის ფო ტოს შეც ვ ლით 
შე უძ ლი ათ, თუ კი ფო ტოდ თქვე ნი კამ პა ნი ის აღ მ ნიშ ვ ნელ ვი ზუ ალს ან 
ლო გოს აირ ჩე ვენ. ამის ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი მა გა ლი თია კამ
პა ნი ა, რომ ლის ავ ტო რიც იყო The Human Rights Campaign. 

თვალსაჩინო მაგალითი: HRC-ის წითელი ლოგო 

2013 წლის მარ ტ ში The Human Rights Campaign (HRC.org)-მა კამ პა ნია სწო რედ 
მა შინ წა მო იწყო, რო დე საც აშშ-ს უმაღ ლეს სა სა მარ თ ლო ში თა ნას წო რი ქორ წი ნე-
ბის უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ ორი საქ მე უნ და გან ხი ლუ ლი ყო. სა ზო გა დო ებ რი ვი მხარ-
და ჭე რის შე საქ მ ნე ლად, სო ცი ა ლუ რი შეგ ნე ბის გა მო საფხიზ ლებ ლად და გეი ქორ წი-
ნე ბის შე სა ხებ დე ბა ტე ბის და საწყე ბად, the Human Rights Campaign-მა სა კუ თა რი 
ორ გა ნი ზა ცი ის ლო გო, რო მე ლიც მა ნამ დე ლურჯ და ყვი თელ ფე რებ ში იყო გა დაწყ-
ვე ტი ლი, წი თელ და ვარ დის ფერ ფე რე ბად გა და ა კე თა და სა კუ თარ ფა ნებს, ცნო ბილ 
ადა მი ა ნებს და გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ პი რებ საც სთხო ვა, გა ევ რ ცე ლე ბი ნათ ახა-
ლი ლო გო თა ნას წო რი ქორ წი ნე ბის უფ ლე ბე ბის მხარ და ჭე რის ნიშ ნად. მარ თ ლაც, 
წი თელ და ვარ დის ფერ ფე რებ ში გა და კე თე ბუ ლი ლო გო მა ლე მო ე დო ფე ის ბუკს. მის 
შე სა ხებ მსჯე ლობ დ ნენ მსა ხი ო ბე ბი, სხვა ცნო ბი ლი მოღ ვა წე ე ბი სპორ ტის ვარ ს კ ვ-
ლა ვე ბი და პო ლი ტი კო სე ბი და, ბუ ნებ რი ვი ა, თა ვი ანთ გვერ დებ ზე აზი ა რებ დ ნენ ლო-
გოს. ლო გო ან მი სი სხვა დას ხ ვაგ ვა რი ინ ტერ პ რე ტა ცია ბევ რ მა ბრენ დ მაც გა მო ი ყე-
ნა, მათ შო რის იყ ვ ნენ: Smirnoff, Maybelline, Marc Jacobs, Kenneth Cole და HBO. 
მათ ასე გა მო ხა ტეს მხარ და ჭე რა კამ პა ნი ის მთა ვა რი მოთხოვ ნის მი მართ. ლო გოს 
ახა ლი ინ ტერ პ რე ტა ცი ე ბის შექ მ ნა და გავ რ ცე ლე ბა ფე ის ბუკ ზე სწო რედ ის იყო, რაც 
HRC-ის ჰქონ და გან ზ რა ხუ ლი. დღეს კი, 200 ათა სამ დე გა ზი ა რე ბის და 100 ათა სამ დე 
მო წო ნე ბის შემ დეგ, კამ პა ნია არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის მი ერ ჩა ტა რე ბულ 
კამ პა ნი ებს შო რის ის ტო რი ა ში ერ თ -ერთ ყვე ლა ზე წარ მა ტე ბულ ინი ცი ა ტი ვად რჩე-
ბა. მსჯე ლო ბის გაგ რ ძე ლე ბას ხე ლი შე უწყო იმა ნაც, რომ გავ რ ცელ და ლო გოს ათას-
გ ვა რი არ ტის ტუ ლად გა დაწყ ვე ტი ლი ვერ სი ა. 
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და სა ბა მი მი ე ცი მსჯე ლო ბას
პოს ტის გა მოქ ვეყ ნე ბამ დე ყო ველ თ ვის ჰკითხე 
სა კუ თარ თავს: რე ა ლურ სამ ყა რო ში რო გორ 
რე აქ ცი ას მის ცემ დ ნენ ამ გან ცხა დე ბას? თუ 
თქვე ნი პოს ტი არ იწ ვევს დის კუ სი ას, თა ვად გა
ა ჩი ნეთ დი ა ლო გი, ან და შე უ ერ თ დით უკ ვე მიმ
დი ნა რე დე ბა ტებს. რა ტომ აქ ვეყ ნებთ პოსტს? 
პოს ტის მი ზა ნი უნ და იყოს მსუ ყე დი ა ლო გის 
წარ მოქ მ ნა, რო მე ლიც თქვენს ორ გა ნი ზა ცი
ას აუდი ტო რი ას თან აკავ ში რებს და პი რი ქით. 
პოსტს უნ და ჰქონ დეს მო წო ნე ბის პო ტენ ცი
ა ლი, უნ და უჩენ დეს სხვებს გა ზი ა რე ბის სურ
ვილს, უნ და აძ ლევ დეს აუდი ტო რი ას კო მენ
ტა რის და ტო ვე ბის და დის კუ სი ის დაწყე ბის 
სა შუ ა ლე ბას.  

შე მო იკ რი ბეთ გარ შე მო 
სა ზო გა დო ე ბა
მო ი ძი ეთ მსგავ სი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, პარ ტ ნი ო
რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, ნაც ნო ბი ჟურ ნა ლის ტე ბი 
– ისე თე ბი, რომ ლებ საც ინ ფორ მა ცი ას გა უ ზი
ა რებ დით, ასე ვე თქვენ თ ვის პა ტივ სა ცე მი ადა
მი ა ნე ბი და და ა მა ტეთ მე გობ რე ბად ფე ის ბუ
კის გვერ დ ზე, ან და მო ი წო ნეთ მა თი გვერ დე ბი 
თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის სა ხე ლით. თუ კი და გი მე
გობ რ დე ბი ან, შეძ ლე ბენ ნა ხონ თქვე ნი პოს ტე ბი 
და ის ტო რი ე ბი. ჟურ ნა ლის ტებს ამით მის ცემთ 
შანსს, უწყ ვეტ რე ჟიმ ში მი ი ღონ ფო ტო ე ბით, 
ახა ლი ამ ბე ბით და სა ერ თოდ სა ინ ტე რე სო ში
ნა არ სით გა ჯე რე ბუ ლი ლენ ტა. 

უყუ რადღე ბოდ ნუ და ტო ვებთ ადა მი ა ნებს, 
რომ ლე ბიც თქვენს გვერ დ ზე ან პოს ტ ზე ტო
ვე ბენ კო მენ ტა რებს. აგ რ ძ ნო ბი ნეთ, რომ მათ 
შე ხე დუ ლე ბებს ით ვა ლის წი ნებთ და რომ თქვე
ნი ორ გა ნი ზა ცია მად ლო ბას უხ დის ჩარ თუ ლო
ბის თ ვის. შე გიძ ლი ათ თა ვა დაც გა მო აქ ვეყ ნოთ 
მა თი პოს ტი – ასე მას თქვენს გვერ დ ზე უკ ვე 
ყვე ლა ნა ხავს. ასე ვე შე გიძ ლი ათ მა თი ხსე ნე ბა 
სა კუ თარ პოს ტ ში, ლინ კის გა ზი ა რე ბით, ან უბ
რა ლოდ, შე გიძ ლი ათ, მო ი წო ნოთ მი სი კო მენ
ტა რი. მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, გა ი აზ როთ, რომ მყა
რი ურ თი ერ თო ბე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბით თქვე ნი 
თე მის წევ რებ თან, საქ მე შე გიმ სუ ბუქ დე ბათ, 
რად გან სათ ქ მე ლის გავ რ ცე ლე ბა ში ისი ნიც და
გეხ მა რე ბი ან. 

ფოტო Reuters/ Adam Tanner /courtesy of Thomson Reuters Foundation



ინსტრუმენტები 
და რესურსები

Facebook Insights 
 ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ინ ს ტ რუ მენ ტია ფე ის ბუ კის გვერ დის მფლო
ბელ თათ ვის. მი სი სა შუ ა ლე ბით გვერ დის მფლო ბე ლი ან ად მი ნის ტ რა
ტო რი უამ რავ ინ ფორ მა ცი ას მი ი ღებს გვერ დის და ამ გვერ დის მომ ხ მა
რე ბე ლი ადა მი ა ნე ბის შე სა ხებ. ეს ინ ს ტ რუ მენ ტი გაძ ლევთ სა შუ ა ლე ბას, 
ნა ხოთ, ვინ სტუმ რობ და თქვენს გვერდს, გა ი გოთ მა თი დე მოგ რა ფი უ ლი 
მო ნა ცე მე ბი, შე ა მოწ მოთ, რო მელ მა პოს ტებ მა გა მო იწ ვია ყვე ლა ზე ცხა
რე დე ბა ტე ბი და სა ერ თოდ, რო გორ ახა სი ა თე ბენ ფე ის ბუ კის მომ ხ მა რებ
ლე ბი თქვენს ორ გა ნი ზა ცი ას. ამ ინ ს ტ რუ მენ ტის სა შუ ა ლე ბით შეძ ლებთ 
კვლე ვე ბის მი ღე ბას და ამ კვლე ვებ ში გა მოჩ ნ დე ბა, რო მე ლი ნა ბი ჯე ბი 
ჭრის და რო მე ლი მთავ რ დე ბა მარ ცხით ფე ის ბუკ ზე. ამ კვლე ვე ბის სა შუ
ა ლე ბით, შეძ ლებთ უკეთ წარ მარ თოთ ფე ის ბუკ ზე წა მოწყე ბუ ლი გან ხილ
ვე ბი და თან და თან გა ა უმ ჯო ბე სოთ ფა ნებ თან ურ თი ერ თო ბაც.

ფე ის ბუ კის აპ ლი კა ცი ე ბი
ფე ი სუკს უამ რა ვი აპ ლი კა ცია აქვს. ეწ ვი ეთ ფე ის ბუ კის აპ ლი კა ცი ე ბის 
ცენტრს (მათი პოვ ნა ფე ის ბუ კის გვერ დის ზე და პა ნელ ზე შე გიძ ლი ათ). ამ 
აპ ლი კა ცი ე ბის დი დი ნა წი ლი შე გიძ ლი ათ სა კუ თარ გვერ დ ზე და ა მა ტოთ, 
თან წი ნას წარ გა მო იკ ვ ლი ოთ, რა შე დეგს მოგ ცემთ თი თო ე უ ლი მათ გა ნი. 
მა გა ლი თად, თუ ფე ის ბუკ ზე მო ძებ ნით live video appს, იპო ვით აპ ლი კა
ცია Livestreamს, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც შეძ ლებთ ციფ რუ ლი პრეს
კონ ფე რენ ცი ის ჩა ტა რე ბას, პირ და პირ რე ჟიმ ში მა უწყებ ლო ბას რო მე ლი
მე ღო ნის ძი ე ბი დან და დე ბა ტებს ასე ვე პირ და პირ ეთერ ში, რო მელ საც 
თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცია უხელ მ ძღ ვა ნე ლებს. თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის საქ მი
ა ნო ბი დან გა მომ დი ნა რე აუცი ლებ ლად იპო ვით აპ ლი კა ცი ას, რო მე ლიც 
მიზ ნის მიღ წე ვა ში და გეხ მა რე ბათ. 

LinkedIn 
ეს არის ბიზ ნეს ზე ორი ენ ტი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი. ფე ის ბუ კის 
მსგავ სად, LinkedInიც აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას სა კუ თარ მომ ხ მა რე ბელს, 
შექ მ ნას გვერ დე ბი, პრო ფი ლე ბი და ტა იმ ლა ი ნე ბი, სა დაც აღ წე რენ სა
კუ თარ გა მოც დი ლე ბას, გა მო ავ ლე ნენ ცოდ ნას, რაც პრო ფე სი უ ლი კონ
ტაქ ტე ბის გაზ რ და ში და ეხ მა რე ბათ. თი თო ე უ ლი მომ ხ მა რებ ლის გვერ დი 
ძა ლი ან ჰგავს ონ ლა ინ გა მოქ ვეყ ნე ბულ რე ზი უ მეს, რო მელ შიც ჩა მოთ ვ
ლი ლია კომ პა ნი ე ბი, რო გორც სა მუ შაო ად გი ლე ბი, მა თი გა მოც დი ლე ბა, 
ჯილ დო ე ბი, პრი ზე ბი და სხვა ბიზ ნეს თან და კავ ში რე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა. 
LinkedInი ერ თ ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი წყა როა ახა ლი თა ნამ
შ რომ ლე ბის და ქი რა ვე ბი სას. ამი ტომ მას ხში რად იყე ნე ბენ კომ პა ნი ე ბი 
ვა კან სი ე ბის გა მო საქ ვეყ ნებ ლად, აპ ლი კან ტ თა მი ღე ბის შე სა ხებ ცნო ბე
ბის გა სავ რ ცე ლებ ლად. ამ ქსელს გა აჩ ნია კომ პ ლი მენ ტი რე ბის ფუნ ქ ცი
აც, სხვა სიტყ ვე ბით რომ ვთქვათ, მომ ხა რებ ლებს შე უძ ლი ათ ერ თ მა ნეთს 
კომ პ ლი მენ ტე ბი და უ წე რონ და ასე ვევ სთხო ვონ სხვებს, მის ცენ და ხა სი
ა თე ბა რე კო მენ და ცი ე ბის წე რი ლე ბი. LinkedInზე კომ პა ნი ებს შე უძ ლი ათ 
სა კუ თა რი პრო ფი ლის გვერ დე ბი შექ მ ნან და გა მო აქ ვეყ ნონ იმ თა ნამ შ
რო მელ თა სი ა, რომ ლებ საც ასე ვე აქვთ LinkedInის გვერ დე ბი. LinkedInი 
მომ ხ მა რე ბელს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას გა წევ რი ან დეს ან თა ვად შექ მ ნას 50 
სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფი. ჯგუ ფებ ში შე დი ან სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის მქო ნე ადა
მი ა ნე ბი, ან ისი ნი, ვინც მსგავს სექ ტორს და ინ დუს ტ რი ას წარ მო ად გე
ნენ, მა გა ლი თად, შე იძ ლე ბა შე იქ მ ნას ასე თი ჯგუ ფე ბი: „მცირე ბიზ ნე სის 
მფლო ბელ თა გა ერ თი ა ნე ბა ლი მა ში”, ან და: „ზამბიური ტე ლე ინ დუს ტ რი ის 
ჯგუ ფი”.

გახსოვდეთ:

რო დე საც ხე ლახ ლა აქ ვეყ ნებთ სტა ტი ას, ფო ტოს ან კო მენ ტარს, ამით სა კუ თარ თავ ზე იღებთ ლე გა ლურ პა სუ ხის მ გებ ლო ბა საც გავ-
რ ცე ლე ბულ ში ნა არ ს ზე. ზუს ტად ისე, რო გორც ტვი ტე რის შემ თხ ვე ვა ში, ფე ის ბუკ ზეც ბევრ ადა მი ანს და ორ გა ნი ზა ცი ას უჩივ ლეს 
ცი ლის მ წა მებ ლუ რი მა სა ლის გავ რ ცე ლე ბის გა მო. ასე რომ, ვიდ რე გა ზი ა რე ბის ღი ლაკს და ა ჭერთ თითს, და ფიქ რ დით, გსურთ თუ არა, 
მსგავს მა სა ლას თან თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის სა ხე ლი ასო ცირ დე ბო დეს.
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ფოტო Reuters/ Dylan Martinez /courtesy of Thomson Reuters Foundation
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ბლო გინ გი – ესაა პრო ცე სი, რო ცა ერთ კონ კ
რე ტულ ვებ სა იტ ზე, რო მელ საც ბლო გი ჰქვია 
(თავდაპირველად მას უწო დებ დ ნენ ვებ ლოგს, 
ან ვებ დღი ურს), ადა მი ა ნი წერს კო მენ ტა რებს 
ან აქ ვეყ ნებს სხვა ტი პის მა სა ლას სხვებ თან გა
სა ზი ა რებ ლად. ამ ყვე ლა ფერს თით ქ მის ისე ვე 
წე რენ ავ ტო რე ბი და ისე ვე კითხუ ლო ბენ მას 
სხვე ბი, რო გორც ჩა ნა წერს დღი ურ ში – დას
მუ ლი აქვს თა რი ღი და უახ ლე სი პოს ტი ყო
ველ თ ვის ზე ვით არის მოქ ცე უ ლი – ანუ ჯერ 
მას ხე დავ და კითხუ ლობ. ბლო გის ში ნა არ სი 
ძა ლი ან მრა ვალ ფე რო ვა ნი შე იძ ლე ბა იყოს – 
სავ სე ვი დე ო ე ბით, ფო ტო ე ბით და სტა ტი ე ბით 
(რომლებსაც ზოგ ჯერ ჩა ნა წე რებს, პოს ტებს 
უწო დე ბენ). ამ მა სა ლას ან სულ თვი თონ ან ნა
წი ლობ რივ მა ინც ქმნის, ან და უბ რა ლოდ კუ რა
ცი ას უწევს ბლო გის ავ ტო რი. შემ დეგ მა სა ლას 
ინ ტერ ნეტ ში აქ ვეყ ნებს და სა ზო გა დო ე ბა საც 
წა კითხ ვის სა შუ ა ლე ბა ეძ ლე ვა.

ბლო გის შექ მ ნის სხვა დას ხ ვაგ ვა რი სტრა ტე გია 
არ სე ბობს. ზო გი ბლოგს იმი ტომ ქმნის, რომ 
რო მე ლი მე თე მა იტა ცებს მთე ლი გუ ლით და 
სურს ამ თე მა ზე წე როს, ვი ზუ ა ლუ რი მა სა ლა 
შექ მ ნას ან შე აგ რო ვოს და გა ავ რ ცე ლოს. სხვე ბი 
ინ ტერ ნეტ ში გან თავ სე ბუ ლი მა სა ლით ინ ფორ
მა ცი ის დე ფი ცი ტის შევ სე ბას ისა ხა ვენ მიზ ნად. 
ისე კი, ბლო გის შექ მ ნა მა შინ ღირს, რო ცა ამ
ჩ ნევთ, რომ რო მე ლი მე დის კურსს თქვე ნი აზ
რით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ხმა აკ ლი ა, მა გა ლი თად, 
ასე თი ბლო გი შე იძ ლე ბა იყოს მუს ლი მი დე დის 
ბლო გი მშობ ლო ბის შე სა ხებ. ან ბლო გი, რო
გორც ქა ლაქ ში მოქ მე დი ვე გა ნუ რი რეს ტორ ნე
ბის გზამ კ ვ ლე ვი.

ბლო გებ ზე სხვებ საც შე უძ ლი ათ და წე რონ კო მენ ტა რი და პა სუ ხი, გა ავ რ ცე ლონ თქვე ნი მა სა ლა, 
წა მო იწყონ დის კუ სი ა. სო ცი ა ლუ რი მე დი ი სად მი მიძღ ვ ნი ლი სა ი ტე ბის მსგავ სად, ბლოგ ზე იწყე ბა 
დის კუ სი ე ბი სწო რედ კონ ტენ ტის შექ მ ნის შე დე გად. თუმ ცა ბლო გი ვებ სა ი ტი არ არის, მათ შო რის 
რამ დე ნი მე მთა ვა რი გან მას ხ ვა ვე ბე ლი ნი შა ნი ა:

ბლოგი ვებსაიტი

კონტენტის განახლება რეგულარულად ხდება კონტენტი სტატიკურია (დიდად არ იცვლება)

Informal Formal/professional

ინტერაქტიულია ინტერაქტიუობა არ არსებობს, მხოლოდ 
ცალმხრივი კომუნიკაციაა

ინფორმაციული და შემეცნებითია დაყოფილია სექციებად და ხშირად მთლიანად 
ფოკუსირებულია პროდუქტის ან მომსახურების 
აღწერაზე

ზოგიერთ ორგანიზაციას აქვს საკუთარი ბლოგი ყოველ ორგანიზაციას სჭირდება ვებსატი

ვებ სა ი ტის შექ მ ნა ტექ ნი კუ რი პრო ცე სია და გარ კ ვე ულ უნა რებს სა ჭი რო ებს, ამი ტომ ვებ სა ი ტე ბის 
გა ნახ ლე ბა ხში რად არ ხდე ბა, თუ, რა თქმა უნ და, ორ გა ნი ზა ცი ას სა კუ თა რი ვე ბის სპე ცი ა ლის ტი არ 
ჰყავს. შე დე გად ვი ღებთ იმას, რომ ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ გ ვერ დი არ მიჰ ყ ვე ბა მოვ ლე ნებს და არ ანახ
ლებს ინ ფორ მა ცი ას, რო მე ლიც მომ ხ მა რე ბელს შე იძ ლე ბა სჭირ დე ბო დეს, ამი ტომ ზოგ ორ გა ნი ზა
ცი ას აქვს სა კუ თარ ვებ სა იტ ში ჩა შე ნე ბუ ლი ბლო გი, რომ ლის გა ნახ ლე ბაც ორ გა ნი ზა ცი ის სპე ცი
ა ლის ტებ საც შე უძ ლი ათ. ბლოგ პოს ტე ბის შექ მ ნა ისე თი ვე მარ ტი ვი პრო ცე სი ა, რო გორც ვორ დის 
დო კუ მენ ტ ში წე რა, ვებ სა იტს კი სი ახ ლის და ოპე რა ტი უ ლო ბის გან ც დას მა ინც სძენს.

ბლო გი ორ გან ზა ცი ის თ ვის ხდე ბა ინ ტე რაქ ტი უ ლი სივ რ ცე, სა დაც უფ რო ღრმად და ამომ წუ რა
ვად უზი ა რებს ის ტო რი ებს მომ ხ მა რე ბელს (ვიდრე ნე ბის მი ერ სხვა სო ცი ა ლურ მე დი ა ში შე იძ ლე
ბა), აქ ვეყ ნებს გარ კ ვე ულ თე მა ზე და წე რილ სტა ტი ებს და პრობ ლე მებ საც მყი სი ე რად აგ ვა რებს.

რას ნიშნავს 
ბლოგინგი?
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როგორია 
ბლოგინგის პროცესი?

პრო ცე სი მარ ტი ვი ა. უამ რავ ადა მი ანს ყო
ველ გ ვა რი გარ თუ ლე ბე ბის გა რე შე გა მოს დის. 
თუმ ცა ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის ბლო გის შექ მ
ნამ დე, სა ჭი როა ბლო გის შე სა ხებ რამ დე ნი მე 
მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ტექ ნი კუ რი ტერ მი ნი ის წავ
ლოთ:

დეშ ბორ დი (Dashboard): 
ეს არის ვორ დ პ რე სის (wordpress) ან ბლო გის 
შექ მ ნის თ ვის გა მო ყო ფი ლი სხვა ცნო ბი ლი 
ვებ სა ი ტე ბის საწყი სი გვერ დი. პირ ვე ლი ნა
ბი ჯი გა წევ რი ა ნე ბა ა, შემ დეგ უკ ვე მუ შა ო ბას 
იწყებთ. ქმნით სივ რ ცეს – დეშ ბორდს, სა დაც 
იმუ შა ვებთ ახალ პოს ტებ ზე, ნა ხავთ რამ დე
ნი კო მენ ტა რი გაქვთ, ან რამ დე ნი ადა მი ა ნი 
სტუმ რობ და თქვენს ბლოგს.

ბლოგ რო ლი: 
ეს არის იმ ბლო გე ბის ლინ კე ბის ჩა მო ნათ ვა
ლი, რო მელ საც ბლო გე რი კითხუ ლობს, მხარს 
უჭერს ან ემე გობ რე ბა. იდე ა ლურ შემ თხ ვე ვა
ში ბლოგ როლ ში მარ თ ლა ის ბლო გე ბი შეგ
ყავთ, რომ ლე ბიც გულ წ რ ფე ლად მოგ წონთ და 
რე კო მენ და ცი ა საც უწევთ.

კო მენ ტა რე ბი:
კო მენ ტა რი ეს არის მო საზ რე ბა, რო მელ
საც ბლოგ პოს ტის სა პა სუ ხოდ მკითხ ვე ლი 
ბლოგ ზე გი ტო ვებთ. კო მენ ტი რე ბა ძა ლი ან 
მო სა ხერ ხე ბე ლი ფუნ ქ ციაა აუდი ტო რი ას თან 
და სა კავ ში რებ ლად და სა სა უბ რო სივ რ ცის შე
საქ მ ნე ლად. ხო ლო თუ კო მენ ტა რე ბი ზოგ ჯერ 
ნე გა ტი უ რი ში ნა არ სი სა ა, მა ინც გა მო ი ყე ნეთ 
ისი ნი, ვთქვათ, კო მენ ტა რის ავ ტორ თან დი ა
ლო გის და საწყე ბად. 

ში ნა არ სი (content): 
ეს არ გახ ლავთ ექ ს კ ლუ ზი ი უ რად ბლო გის 
ტერ მი ნი და გუ ლის ხ მობს ნე ბის მი ერ ში ნა
არსს, რო მელ ზეც თა ვად მუ შა ობთ – სტა ტია 
იქ ნე ბა, ვი დე ო, პოდ კას ტი თუ კი დევ სხვა რამ.

ჰა ი პერ ლინ კი (hyperlink): 
ასე ჰქვა ლინ კის სრულ ვერ სი ას და წარ მო ად
გენს ში ნა არსს, რო მელ ზე დაწ კა პუ ნე ბი თაც 
მას ში შე მა ვა ლი თი თო ე უ ლი კომ პო ნენ ტი 
იხ ს ნე ბა ოღონდ სხვა გვერ დ ზე, სხვა ვებ სა
იტ ზე, ან და იმა ვე გვერ დის სხვა ნა წილ ზე. 
შე გიძ ლი ათ ჰა ი პერ ლინ კი და ურ თოთ ფე ის ბუ
კის გვერდს, ან და ტვი ტერს, რაც მკითხ ველს 
თქვე ნი ბლო გის მო ძე ბა ში და ეხ მა რე ბა.

ხელ მო წე რა (Subscribe): 
ესაა ბლოგ ზე გა წევ რი ა ნე ბის სა შუ ა ლე ბა. 
ხელ მო წე რის მსურ ვე ლებს სა სურ ვე ლია ბლო
გის გა მო სა წე რად სულ სხვა დას ხ ვაგ ვა რი სა
შუ ა ლე ბა მის ცეთ. ამ სა შუ ა ლე ბებს შო რის 
უნ და იყოს ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტა და RSSი.

RSS-ი: 
ესაა აბ რე ვი ა ტუ რა, რო მე ლიც იშიფ რე ბა, რო
გორც: Really Simple Syndication და მი სი გა
მო ყე ნე ბით მკითხ ველს ბლო გის გა მო წე რა 
შე უძ ლი ა. ვინც ამ ფუნ ქ ცი ას გა ა აქ ტი უ რებს 
თქვენს ბლოგ ზე, ყო ვე ლი მო რი გი პოს ტის გა
მოქ ვეყ ნე ბი სას შეტყო ბი ნე ბას მი ი ღებს.

თე გე ბი (Tags): 
თე გე ბი ანუ სა ძი ე ბო სიტყ ვე ბი, რომ ლე ბიც 
თქვე ნი აზ რით სტა ტი ა ში ან პოს ტ ში მნიშ ნე
ლო ვა ნი ა. მა გა ლი თად, თე გე ბი შე იძ ლე ბა იყოს 
სიტყ ვე ბი: „წყლის კრი ზი სი”, „განათლება”, ან 
„იოჰანესბურგი”. თე გე ბის შექ მ ნით, სა ძი ე ბო 
სის ტე მებს რო გო რე ბი ცაა Google ან Yahoo, 
ეუბ ნე ბით, რო გორ იპო ვონ თქვე ნი მა სა
ლა. თუ თქვე ნი სა ძი ე ბო სიტყ ვე ბი ემ თხ ვე ვა 
სიტყ ვებს, რო მელ თა გა მო ყე ნე ბი თაც მომ ხ
მა რე ბე ლი ეძებს რა ღა ცას, სის ტე მა პირ ველ 
რიგ ში თქვენს ბლოგს შეს თა ვა ზებს, რო გორც 
ძებ ნის პირ ვე ლად შე დეგს.
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არ სე ბობს ბლო გის უფა სო ვებ სა ი ტე ბი, მათ გან 
უმ ს ხ ვი ლე სია ვორ დ პე სი (www.wordpress.
org) და ბლო გე რი (www.blogger.com). ამ 
სა ი ტებს რთუ ლი ტექ ნი კუ რი აგე ბუ ლე ბა არ 
აქვს და მა თი გა ნახ ლე ბა შე უძ ლია კომ პი უ ტე
რის სა შუ ა ლო დო ნე ზე მცოდ ნე ადა მი ა ნებ საც 
კი. კარ გი იქ ნე ბა gmailზე ან გა რიშ ზე გახ ს ნა, 
თან ეს პრო ცე სი უმარ ტი ვე სია და ათ წუთ ზე 
მეტ ხანს არ წა გარ თ მევთ.

ვიდ რე საქ მეს შე უდ გე ბო დეთ, მნიშ ვ ნე ლო ვა
ნია მო ი ფიქ როთ ეფექ ტუ რი სა ხე ლი, რო მელ
საც ბლოგს მის ცემთ. თუ ბლო გი ორ გა ნი ზა
ცი ი სა ა, შე გიძ ლი ათ სა თა ურ ში ორ გა ნი ზა ცი ის 
სა ხე ლიც გა მო ი ყე ნოთ. სა ხელ წო დე ბა იოლი 
და სა მახ სოვ რე ბე ლი უნ და იყოს და მარ ტი ვად 
იწე რე ბო დეს. მო ე რი დეთ სა თა ურ ში პუნ ქ ტუ ა
ცი ის ან სხვა სპე ცი ფი კუ რი ასო ნიშ ნე ბის გა
მო ყე ნე ბას. რო გორც კი დო მე ი ნის სა ხელ ზე 
შე თან ხ მ დე ბით, შემ დეგ უკ ვე ში ნა არ სის შექ
მ ნაც უნ და და იწყოთ.

1. შინაარსი მეფეა
ადამიანები ინტერნეტში ორი მიზეზით შედიან: გასართობად და კონკრეტულ 
საკითხზე ინფორმაციის მოსაძიებლად. იმავე მიზეზით კითხულობენ ისინი ბლოგს. თუ 
ინტერნეტმომხმარებლების კითხვებზე პასუხის გაცემა შეგიძლიათ, ან გაქვთ რომელიმე 
თემის შესახებ სრულიად განსხვავებული და ღრმა ცოდნა, მაშინ დიდი შანსია, თქვენი ბლოგი 
წარმატებული გახდეს. კიდევ ერთი მიზეზი, რის გამოც თქვენი ბლოგი შეიძლება ადამიანმა 
იკითხოს, გართობაა. გახსოვდეთ, ცნება „გართობა” არ ნიშნავს იმას, რომ ბლოგის მომხმარებელი 
სიცილით დაახრჩოთ, გართობაა ისიც, როცა ადამიანს სიამოვნებს თქვენი პოსტების გაცნობა 
– იმიჯების და ვიდეოების დათვალიერება, ისტორიების კითხვა. სრულყოფილი შინაარსი 
მკითხველს გარკვეულ გრძნობებს უჩენს – შეიძლება სიხარულს, ბრაზს, იმედგაცრუებას, ან 
სევდას. თუ თავადაც განსაკუთრებულად გაღელვებთ გარკვეული საკითხი, ეს აუცილებლად 
გამოჩნდება თქვენს პოსტებში, აუცილებლად დაეტყობა თემის წარდგენის ფორმებსაც. 
მთლიანობაში საჭიროა, გააცნობიეროთ, რომ ბლოგზე წარმმართველი ძალა შინაარსია. 
შინაარსი მეფე და ის აუცილებლად იპოვის თავის აუდიტორიას, თუ რელევანტურია. ბლოგის 
სტატიებსა და პოსტებში უნდა გაერთიანდეს შემდეგი ფაქტორები: 

•	 ექსპერტის ცოდნა (სასარგებლო)  
•	 სპეციფიკური თემა (სასარგებლო)  
•	 გართობა (იმავე დანიშნულებით)  
•	 პირადი ინტერაქცია (ემოციური/სასარგებლო/გასართობი) 
•	  უნიკალური ინტონაცია ან ხმა (გასართობი/ემოციური) 

დასაწყისისთვის კარგი იქნება, დაიწყოთ იმ ისტორიების გადმოცემა, რომლებიც თავადაც 
ძალიან გაღელვებთ. მესამე თავში ერთად ვნახეთ, როგორ უნდა აიგოს პრესრელიზი. იგივე 
ჭეშმარიტება ვრცელდება კარგად დაწერილ სტატიებზეც. ასე რომ, მიუბრუნდით მესამე თავს, 
თუ სტატიის დაწერისას წვალობთ. 

პირველი ნაბიჯები 
ბლოგზე
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ჟურ ნა ლის ტ თა ჯგუ ფი ერ თხელ ზა ’ა ტა რი-
ში შე ვი და – ეს გახ ლავთ მსოფ ლი ო ში სი-
დი დით რი გით მე ო რე დევ ნილ თა ბა ნა კი 
სი რი ა -ი ორ და ნი ის საზღ ვარ ზე. ოთხი კვი-
რის გან მავ ლო ბა ში აქ ვეყ ნებ დ ნენ პოს ტებს 
დევ ნი ლე ბის ყო ველ დღი უ რი ტან ჯ ვის შე სა-
ხებ და ღი ად აღ წერ დ ნენ მათ საცხოვ რე ბელ 
პი რო ბებს. ბლოგ ზე ქვეყ ნ დე ბო და ვი დე ო ე-
ბიც, ფო ტო ე ბიც და სტა ტი ე ბიც, ავ ტო რე ბი 
აღ წერ დ ნენ სა კუ თარ გა მოც დი ლე ბა საც. 
ჩა ნა ფიქ რის მი ხედ ვით ეს ბლო გი გახ ლ დათ 
პირ და პირ რე ჟიმ ში შექ მ ნი ლი დო კუ მენ ტუ-
რი პრო ექ ტი, შო კის მომ გ ვ რე ლი ში ნა არ სით 
– ჯერ კი დევ და უ წუ რა ვი და გა უ ფილ ტ რა ვი 
ემო ცი ით სავ სე და, რაც მთა ვა რი ა, გულ წ-
რ ფე ლი. ეს ბლო გი სა უ კე თე სო იყო ყვე ლა 
იმ კრი ტე რი უ მის გათ ვა ლის წი ნე ბით, რა საც 
ზო გა დად უყე ნე ბენ ამ პლატ ფორ მას: ჰქონ-
და კონ კ რე ტუ ლი თე მა, ამ თე მის ხედ ვის და 
და მუ შა ვე ბის თ ვის სა ჭი რო უნი კა ლუ რი, ექ-
ს კ ლუ ზი უ რი სტი ლი, პი რა დი ინ ტე რაქ ცი ის 
სივ რ ცე და გარ თო ბის ელე მენ ტიც. ამი ტო-
მაც 2014 წელს, ის მოხ ვ და ვე ბის და ჯილ-
დო ე ბის ცე რე მო ნი ალ ზე სა უ კე თე სო ბლო-
გე ბის კა ტე გო რი ა ში. 

თვალსაჩინო მაგალითი 
CASE STUDY: 
ბლო გი The Exit Syria (გამოსვლა სი რი ი დან) 



2. ტო ნი და სტი ლი
ბლო გი ვებ სა ი ტი არ არის. გა სა გე ბი ა, რომ ამ 
აზრს პირ ვე ლად არ გი ზი ა რებთ, მაგ რამ გა
მე ო რე ბა აუცი ლე ბე ლი ა, რად გან ასე უფ რო 
საქ მი ა ნად და ვიწყებთ დის კუ სი ას თე მა ზე – 
რო გორ შე ვარ ჩი ოთ ადეკ ვა ტუ რი ტო ნი თქვე
ნი სტა ტი ე ბი სა და პოს ტე ბის თ ვის. ვებ სა ი ტის 
მა სა ლის შექ მ ნას თუ ვა პი რებთ, სულ უნ და 
გვახ სოვ დეს, რომ ტო ნი ოფი ცი ა ლუ რი უნ და 
იყოს. ტექ ს ტი სა და და საქ მი ა ნი, ამა ვე დროს 
– ნე იტ რა ლუ რი. ბლო გებ ში კი საქ მე სხვაგ
ვა რა დაა – ტო ნი ნაკ ლე ბად ოფი ცი ა ლუ რი, 
უფ რო პერ სო ნა ლუ რია და სა სა უბ რო მი მარ თ
ვე ბი თაა სავ სე. სა უ კე თე სო ბლო გებს ქმნი ან 
ადა მი ა ნე ბი, რომ ლებ საც სა ინ ტე რე სო შე ხე
დუ ლე ბე ბი აქვთ, ან – ამ შე ხე დუ ლე ბე ბის გა
მო სათ ქ მე ლად სა ჭი რო უნი კა ლუ რი სტი ლი და 
ამ ნიჭს და უ ფა რა ვად ამ ჟ ღავ ნე ბენ სა კუ თარ 
პოს ტებ ში. არა მხო ლოდ წი ნას წარ ჩა ფიქ რე
ბუ ლი მა სა ლის გა ფილ ტ ვ რაა სა ჭი რო, არა მედ 
უკ ვე დაწყე ბულ დის კუ სი ა ში სა კუ თა რი მკა
ფი ოდ ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი პო ზი ცი ით შეს ვ ლა, 
ან სუ ლაც მსგავ სი დის კუ სი ის წა მოწყე ბა. 

3. დი ა ლო გი
ბლო გი თქვე ნი მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შე არა
ფე რი ა. თქვენ უნ და შექ მ ნათ კონ ტენ ტი და ეს 
მა სა ლა შემ დეგ პუბ ლი კას გა უ ზი ა როთ. ადა
მი ა ნებს უნ და მის ცეთ სა შუ ა ლე ბა გი პა სუ ხონ, 
კო მენ ტა რი და გი წე რონ, ცი ტა ტა გა მო ი ყე ნონ 
და სა ერ თოდ ბლო გი სა ინ ფორ მა ციო წყა როდ 
აქ ცი ონ. ბლო გი გან სა კუთ რე ბით ეფექ ტუ რი ა, 
რო ცა სა ჭი როა რე აქ ცია გარ კ ვე ულ მოვ ლე ნა
ზე, რო ცა და სა წე რია ღია წე რი ლი, გა მო საქ ვეყ
ნე ბე ლია რე ლე ვან ტუ რი კო მენ ტა რი გარ კ ვე ულ 
სა კითხ ზე, რო მე ლიც თქვენს ორ გა ნი ზა ცი
ას ეხე ბა – კვლე ვის მიგ ნე ბებს მო ი ცავს, ან და 
ახა ლი ამ ბე ბის გა ზი ა რე ბას გუ ლის ხ მობს. თუ 

მკითხ ვე ლი თქვე ნი პოს ტის ქვეშ კო მენ ტარს 
და ტო ვებს, აუცი ლებ ლად უნ და უპა სუ ხოთ მას, 
მიჰ ყ ვეთ სა კითხს და აზ რი გა მოჰ კითხოთ. მე
ტიც, უნ და წა ა ხა ლი სოთ მკითხ ვე ლი, ხში რად 
და გი ტო ვონ კო მენ ტა რი. შე გიძ ლი ათ ახა ლი 
მკითხ ვე ლე ბიც მი ი ზი დოთ, თუ თქვე ნი ბლო
გის ლინკს ფე ის ბუკ ზე და ტვი ტერ ზე გა მო აქ
ვეყ ნებთ და მომ ხ მა რე ბელს ამ ორ სო ცი ა ლურ 
პლატ ფორ მა ზე გა მოცხა დე ბუ ლი მა სა ლის 
სრუ ლი ვერ სი ის გა საც ნო ბად ბლოგ ზე გა და
ა მი სა მარ თებთ. კარ გი ბლო გე რე ბი სა კუ თარ 
გვერ დებს ეფექ ტუ რად ავი თა რე ბენ თუნ დაც 
მხო ლოდ იმით, რომ ხში რად აქ ვეყ ნე ბენ პოს
ტებს სხვე ბის ბლო გებ ზე, ას რუ ლე ბენ სტუ მა
რი ბლო გე რე ბის როლს მათ თან, ან და სა კუ თარ 
შე ხე დუ ლე ბებს კო მენ ტა რე ბის სა ხით ტო ვე ბენ 
სხვა დას ხ ვა პოს ტ ზე. ეს პრო ცე სი გარ კ ვე ულ წი
ლად ემ ს გავ სე ბა დე ბა ტებს და დის კუ სი ას ორ 
სხვა დას ხ ვა ბლოგს შო რის თუ, რა თქმა უნ და, 
ერ თი და იმა ვე სა კითხის შე სა ხებ გან ს ხ ვა ვე
ბუ ლი წარ მოდ გე ნა აქვთ. რო ცა ამ ყვე ლა ფერს 
მთე ლი სე რი ო ზუ ლო ბით მი უდ გე ბით, მარ თ
ლაც შთამ ბეჭ დავ შე დეგს მი ი ღებთ. ბლო გე ბის 
შექ მ ნით თქვენც და თქვენს ორ გა ნი ზა ცი ა საც 
სა ზო გა დო ე ბა მი ი ღებს, რო გორც ძა ლი ან სან
დო და რეს პექ ტა ბე ლურ წყა როს ამა თუ იმ მის
თ ვის სა ინ ტე რე სო სა კითხის გა საც ნო ბად.

4. ვი ზუ ა ლუ რი სტი ლი
ფე ის ბუკს, ტვი ტერს, იუტუბს, LinkedInს და 
სხვა პლატ ფორ მებს ძა ლი ან მკა ფი ოდ ჩა მო
ყა ლი ბე ბუ ლი დი ზა ი ნი აქვთ. თი თო ე ულ შემ
თხ ვე ვა ში ამო სა ვა ლი წერ ტი ლი სი სა და ვეა 
– სი სა და ვე კითხ ვის და ნა ვი გა ცი ის დროს. ამ 
გვერ დებს უნი ფორ მა სა ვით მკაც რად აგე ბუ
ლი გა რეგ ნო ბა აქვთ. დე ვე ლო პე რებს მი ლი ო
ნე ბი აქვთ და ხარ ჯუ ლი სა უ კე თე სო დი ზა ი ნის 
კვლე ვა ში და იმის გარ კ ვე ვა ში, თუ რო გორ 

გრძნობს თავს მომ ხ მა რე ბე ლი ვებ გ ვერ დის 
დათ ვა ლი ე რე ბის პრო ცეს ში. ბლო გე ბი კი ავ
ტორს მეტ კრე ა ტი ულ თა ვი სუფ ლე ბას და 
ვებ გ ვერ დის სა კუ თარ გე მოვ ნე ბა ზე მორ გე
ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. შე დე გად, ბლო გებს 
ხში რად გა დატ ვირ თულ და ზედ მე ტად კომ პ
ლექ სურ დი ზა ინს ანი ჭე ბენ. 

გა დატ ვირ თუ ლი ფო ნის, ძნე ლად გა სარ ჩე ვი 
ასო ე ბის და რთუ ლი ტემ პ ლე ტე ბის მო ფიქ
რე ბის ნაც ვ ლად, წარ მო იდ გი ნეთ სა კუ თა რი 
თა ვი მკითხ ვე ლის როლ ში. დამ ტ კი ცე ბუ ლი ა, 
რომ თეთრ ფონ ზე და ბეჭ დი ლი შა ვი ტექ ს ტი 
ყვე ლა ზე იოლია წა სა კითხად. ამ გ ვარ იოლად 
გა სარ ჩევ და სა და ტექ ს ტებს და ურ თეთ თან 
შე სა ბა მი სი ში ნა არ სის ამ სახ ვე ლი ფო ტო ე ბი 
და მი ე ცით ბლოგს ვი ზუ ა ლუ რი დატ ვირ თ ვაც. 
ასე ვე გა მო ი ყე ნეთ სა თა უ რე ბი და ქვე სა თა უ
რე ბი ვრცე ლი ტექ ს ტის გა სა ყო ფად.

5. სიხ ში რე
რე გუ ლა რუ ლად გა ნა ახ ლეთ ბლო გი ახა ლი 
პოს ტე ბით (თვეში ერ თხელ მა ინც და ა მა ტეთ 
რა ი მე ახა ლი). ეს გვერდს შეს ძენს მუდ მივ 
აქ ტუ ა ლუ რო ბას და სა ძი ე ბო სის ტე მებ შიც 
ყო ველ თ ვის ახა ლი ინ ფორ მა ცი ით გა მოჩ ნ დე
ბა. მკითხ ვე ლე ბი აუცი ლებ ლად შე ნიშ ნა ვენ 
ამ ყვე ლა ფერს და ახა ლი ცნო ბე ბის მი სა ღე
ბად ხშირ  ხ ში რად ეს ტუმ რე ბი ან მას. თუმ
ცა არ სე ბობს მკითხ ვე ლი სა და ავ ტო რის ე.წ. 
„გადაწვის” ფე ნო მე ნიც. ეს ფე ნო მე ნი მა შინ 
ჩნდე ბა, რო ცა მა სა ლას ზედ მე ტად ხში რად 
ცვლით. იმ მკითხ ვე ლე ბის თ ვის კი, რომ ლე
ბიც თქვენს ბლოგ ზე RSSით სარ გებ ლო ბენ, 
ეს მუდ მი ვი ცვლი ლე ბა შე იძ ლე ბა გა მა ღი ზი
ა ნე ბე ლიც აღ მოჩ ნ დეს. არ არის გა მო რიცხუ
ლი, ასე თი აქ ტი უ რო ბა უში ნა არ სო, არაფ რის 
მომ ცემ ქმე დე ბე ბად შე ა ფა სონ.
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Blogcatalog.com და Technorati.com 
ეს ბლო გე ბის ონ ლა ინ დი რექ ტო რი ე ბი ა, სა დაც შე გიძ ლი ათ მო ძებ-
ნოთ, სა რე ი ტინ გო ქუ ლე ბი მი ა ნი ჭოთ და შე ფა სე ბა და უ წე როთ ათა-
სო ბით ბლოგს. ამ დი რექ ტო რი ებ ში შე გიძ ლი ათ ბლო გე ბი თე მე ბის 
მი ხედ ვი თაც ეძე ბოთ.

Google Analytics  
თუ იყე ნებთ ბლო გერს (ასევე ცნო ბი ლია blogspot-ის სა ხელ წო დე ბით), 
გა ა აქ ტი უ რეთ Google Analytics-ის ფუნ ქ ცი ა. ეს ინ ს ტ რუ მენ ტი მოგ ცემთ 
სა შუ ა ლე ბას, ნა ხოთ, ვინ სტუმ რობ და ბლოგს, რო მე ლი თე გე ბის სა შუ ა-
ლე ბით შე მო ვიდ ნენ ისი ნი გვერ დ ზე, მსოფ ლი ოს რა ნა წილ ში ცხოვ რო-
ბენ და რო გორ გა მო ი ყე ნეს გვერ დ ზე გან თავ სე ბუ ლი ში ნა არ სი.

გახსოვდეთ: 
სხარ ტი ში ნა არ სის და ეფექ ტუ რი ვი ზუ ა ლუ რი ფორ მე ბის მქო ნე ვებ გ ვერ დებს არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი დღეს უკ ვე ხში რად ქმნი ან, 
ამი ტომ ყვე ლას გან გა მორ ჩე უ ლი იქ ნე ბით, თუ გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ბლო გიც გექ ნე ბათ. ბლო გი გაზ რ დის ვებ გ ვერ დის ვი ზი ტორ თა რა ო დე ნო ბა
საც. შეძ ლებთ, სხვა გვერ დე ბის ლინ კე ბიც გა მო აქ ვეყ ნოთ, ასე ვე გა ნა თავ სოთ ლინ კე ბი ფე ის ბუ კის გვერ დ ზე, ან და ტვი ტერ ში. ეს ყვე ლა
ფე რი ძა ლის ხ მე ვად და შრო მად ნამ დ ვი ლად ღირს.
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გა მო ყა ვით ცო ტა ო დე ნი დრო ამ სა კითხ ზე 
და სა ფიქ რებ ლად: ვინ შე ას რუ ლებს ძი რი-
თად სა მუ შა ოს? გე ყო ფათ თუ არა თა ვად 
დრო? თუ – არა, ექ ნე ბა თუ არა დრო თქვენს 
რო მე ლი მე თა ნამ შ რო მელს? 

აქ ტი უ რი ონ ლა ინ სტრა ტე ი ის გან ხორ ცი-
ე ლე ბა მსხვი ლი არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი-
ზა ცი ის თ ვის შე იძ ლე ბა თქვე ნი რო მე ლი მე 
თა ნამ შ რომ ლის სრულ გა ნაკ ვე თი ან სამ სა-
ხუ რა დაც იქ ცეს; ასე რომ, ნუ მო ინ დო მებთ 
უფ რო მეტს, ვიდ რე შე გიძ ლი ათ. ორ გა ნი ზა-
ცი ის რე პუ ტა ცი ას ავ ნებს, თუ კითხ ვებს არ 
უპა სუ ხებთ, მოთხოვ ნებ ზე თვალს და ხუ-
ჭავთ, კო მენ ტა რებს შე სა ბა მის რე ა გი რე ბას 
არ მის ცემთ მხო ლოდ იმი ტომ, რომ ამის თ-
ვის დრო ვე რა ვინ გა მო ნა ხა. თვე ო ბით გა-
ნუ ახ ლე ბე ლი ბლო გი თქვენს შე სა ხებ ბევრ 
რა მეს ამ ბობს. გა იხ სე ნეთ, რამ დენ ჯერ 
შე სულ ხართ დი დი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ვებ-
გ ვერ დებ ზე, სა დაც ძვე ლი ღო ნის ძი ე ბე ბის 
ანონ სე ბი, სამ სა ხუ რი დან წა სუ ლი თა ნამ შ-
რომ ლე ბის მოკ ლე ბი ოგ რა ფი ე ბი და მი ტო-
ვე ბუ ლი ის ტო რი ე ბი გხვდე ბათ, თით ქოს, 
შვე ლას რომ ითხო ვენ – გან გ ვა ახ ლე თო! 
გა ით ვა ლის წი ნეთ, თუ ყვე ლა ფერს კარ გად 
გათ ვ ლით, აქ ტი უ რი სო ცი ა ლუ რი მე დი აპ-
რო ფი ლი საკ მა რის შე მო სა ვალს და თა ნამ-
შ რო მელ თა შრო მის შე სა ბა მი სად ანაზღა უ-
რე ბის სა შუ ა ლე ბა საც მოგ ცემთ. მთა ვა რი ა, 
თა ვი დან ვე გან საზღ ვ როთ, რა დროა სა ჭი-
რო ასე თი კამ პა ნი ის და სა გეგ მად და მხო-
ლოდ მე რე გა წე როთ ამ ბი ცი უ რი ონ ლა ინ 
პრო ექ ტე ბი. გა მოთ ვა ლეთ სა მუ შაო სა ა თე-
ბი და გა მო ყა ვით შე სა ბა მი სი დრო შრო მის-
თ ვის. 
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ონ ლა ინ სტრა ტე გია
რად გან კო მუ ნი კა ცი ე ბის სპე ცი ა ლის ტი ბრძან დე ბით, სა ვა რა უ დოდ სწო რედ თქვენ გი წევთ 
ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბა – მიზ ნე ბის გან საზღ ვ რა და ამ მიზ ნე ბის მი-
საღ წე ვად სა ჭი რო გეგ მის შედ გე ნაც სხვა დას ხ ვა ინ ს ტ რუ მენ ტის გა მო ყე ნე ბით. იგი ვე ხდე-
ბა ონ ლა ინ სტრა ტე გი ის გა წე რის დრო საც. ეფექ ტუ რი ონ ლა ინ სტრა ტე გი ის შექ მ ნა იოლია 
და თუ საქ მეს კრე ა ტი უ ლად მი უდ გე ბით, იმა საც მო ა ხერ ხებთ თქვენ მა ორ გა ნი ზა ცი ამ 
ამ მი მარ თუ ლე ბით დრო ის გარ და, არა ფე რი და ხარ ჯოს. ონ ლა ინ კამ პა ნი ის და საწყე ბად 
სტრა ტე გია აუცი ლე ბე ლია შემ დე გი გა რე მო ე ბე ბის გა მო:

•	 გეხ მა რე ბათ, გა აც ნო ბი ე როთ, რა შეზღუდ ვე ბი და ბა რი ე რე ბი გაქვთ. 

•	  გეხ მა რე ბათ, ყუ რადღე ბა სრუ ლად მი მარ თოთ აუდი ტო რი ი სად მი.  

•	 გეხ მა რე ბათ, კარ გად და ფიქ რ დეთ მიზ ნე ბის შე სა ხებ.  

•	 გეხ მა რე ბათ, შე ა ფა სოთ წარ მა ტე ბუ ლი და მარ ცხით დას რუ ლე ბუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი. 

•	  კონ კ რე ტუ ლი ამო ცა ნე ბის და სახ ვით გეხ მა რე ბათ მიზ ნის მიღ წე ვა ში.

 აი, რო გო რი შე იძ ლე ბა იყოს ეტა პობ რი ვი მიდ გო მა:

 1. და იწყეთ აუდი ტო რი ით 
ვის მი მარ თავთ? თუ წი ნას წარ გან საზღ ვ რავთ სა მიზ ნე აუდი ტო რი ას, უფ რო იოლად მო-
არ გებთ სტრა ტე გი ას მათ მის წ რა ფე ბებს. შეძ ლებთ, და ად გი ნოთ მა თი წეს - ჩ ვე უ ლე ბე ბი და 
უნა რე ბი, მა თი გე მოვ ნე ბა და ასე ვე გან საზღ ვ როთ სა კუ თა რი კონ კუ რენ ტე ბიც, რომ ლე ბიც 
ადა მი ან თა იმა ვე ჯგუფს უმიზ ნე ბენ. ვის გსურთ მი აწ ვ დი ნოთ ხმა – თუ ამას წინ და წინ ვე 
გან საზღ ვ რავთ, შეძ ლებთ უფ რო ეფექ ტუ რად აირ ჩი ოთ სა სურ ვე ლი ონ ლა ინ პლატ ფორ მა.

ვიდ რე ონ ლა ინ 
სტრა ტე გი ას შე ად გენ დეთ



ქვევით მოყვანილ მაგალითში, 
რო მელ შიც სამ ხ რეთ აფ რი კუ ლი ტე ლე გა და ცე მის შემ თხ ვე ვაა გან ხი ლუ ლი, სა მიზ ნე აუდი ტო რია იყე ნებ და მო ბი ლუ რი კავ შირ გაბ მუ ლო-
ბის სო ცი ა ლურ მე დია გვერდს MXIT-ს, ფე ის ბუკს და ტვი ტერს. ამ ინ ფორ მა ცი ის წი ნას წარ მო ძი ე ბით, ორ გა ნი ზა ცი ამ გა დაწყ ვი ტა სწო რედ 
ამ პლატ ფორ მებ ზე და ემ ყა რე ბი ნა მათ თან ურ თი ერ თო ბა და არა რო მე ლი მე სხვა პლატ ფორ მა ზე, სა დაც ეს ადა მი ა ნე ბი არ ჩან დ ნენ. 

ახ ლა შე ა და რეთ ქვე მოთ მოყ ვა ნილ მა გა ლით ში ნაჩ ვე ნე ბი სა მიზ ნე აუდი ტო რი ა. უმალ შე ნიშ ნავთ, თუ რა ტომ არის სა ჭი რო ციფ რუ ლი 
პლატ ფორ მე ბის მყი სი ე რი ცვლი ლე ბა ამ ადა მი ან თა ჯგუფ თან და სა კავ ში რებ ლად. 
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2. ჩა მო წე რეთ სა კუ თა რი ონ ლა ინ კო მუ ნი კა ცი ის მიზ ნე ბი
ვიდ რე მიზ ნე ბის ჩა მო წე რას მო ა ხერ ხებთ, სა ჭი როა შე ა ფა სოთ თქვე ნი 
ორ გა ნი ზა ცი ის მიმ დი ნა რე მდგო მა რე ო ბა. რი სი გა კე თე ბა გსურთ ვებ
ზე? რამ დე ნად ეფექ ტუ რია თქვე ნი ჩა ნა ფიქ რი? გა და ხე დეთ კო მუ ნი კა
ცი ის თქვე ნე ულ მე თო დებს და გან საზღ ვ რეთ, რას აკე თებთ სწო რად 
და რას – არა. ამის დად გე ნის შემ დეგ ჩა მო ა ყა ლი ბეთ მიზ ნე ბი – რი სი 
მიღ წე ვა გსურთ ონ ლა ინ აქ ტი უ რო ბით? ვებ გ ვერ დის შექ მ ნის გარ და, 
ონ ლა ინ ყოფ ნა რას მო გი ტანთ?

გთა ვა ზობთ ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი მიზ ნე ბის ჩა მო ნათ ვალს:

•	 ორ გა ნი ზა ცი ის სა ხე ლი და აქ ტი ვო ბე ბი მა სობ რი ვად გავ რ ცელ დეს 
სა ზო გა დო ე ბა ში 

•	 ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ გ ვერ დი სა და პრო ექ ტე ბის მი მართ გა ი ზარ დოს 
და ინ ტე რე სე ბა

•	 შე იქ მ ნას ახა ლი ინი ცი ა ტი ვე ბი პრო ექ ტე ბი სა და სა მო მავ ლო თა
ნამ შ რომ ლო ბის თ ვის 

•	 მარ ტი ვი ფორ მით მი ე წო დოს სა ზო გა დო ე ბას ინ ფორ მა ცია  
•	 აუდი ტო რი ის გან მი ვი ღოთ სა პა სუ ხო რე აქ ცია 

•	 და ვამ ყა როთ ურ თი ერ თო ბე ბი და შევ ქ მ ნათ ადა მი ან თა წრე ე ბი ონ
ლა ინ.  

•	 წა მო ვიწყოთ გან ხილ ვე ბი, შე ვუ ერ თ დეთ მიმ დი ნა რე გან ხილ ვებს 
და გა მოვ თ ქ ვათ აზ რი იმ თე მის შე სა ხებ, რო მე ლიც გვა ღელ ვებს. 

•	 მი ვიპყ როთ სა ზო გა დო ე ბის ყუ რადღე ბა გარ კ ვე უ ლი თე მის ან 
მოთხოვ ნი სად მი. 

ყო ველ ორ გა ნი ზა ცი ას თა ვი სი მიზ ნე ბი აქვს. თქვენს ორ გა ნი ზა ცი ას 
შე იძ ლე ბა სავ სე ბით აკ მა ყო ფი ლებ დეს ფე ის ბუ კის გვერ დის და მა ტე
ბა, ან და ტვი ტე რის handleის შექ მ ნა. ასე რომ, ნუ გა დად გამთ ნურც 
ერთ ნა ბიჯს, თუ ის ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნებ ში არ შე დის. ონ ლა ინ მე
დია – ეს არის ინ ს ტ რუ მენ ტი, რო მელ საც თქვე ნი აუდი ტო რია იყე ნებს 
და ამი ტომ გახ ლავთ მოვ ლე ნაც, რო მე ლიც იმ სა ხუ რებს დრო ი სა და 
ძა ლის ხ მე ვის და ხარ ჯ ვა საც, თუმ ცა უღიმ ღა მო და არაფ რის მ თ ქ მელ 
ფე ის ბუ კი სა და ტვი ტე რის გვერ დებს სულ არ ქო ნა ჯობს – შე უ ხე და ვი 
გვერ დე ბი ვე რაფ რით ახე ი რებს თქვენს ორ გა ნი ზა ცი ას. რო გორც კი 
გა არ კ ვევთ ორ გა ნი ზა ცი ის მიზ ნებს, შემ დეგ უკ ვე სტრა ტე გი ის და სახ
ვას წინ აღა რა ფე რი უდ გას.

3. შეადგინეთ იერიშზე გადასავლის გეგმა 
ვიეტნამის ომში მებრძოლმა ამერიკელმა გენერალმა კრეიტონ აბრაამსმა ერთხელ თქვა: „როცა სპილოს მიირთმევ, ლუკმალუკმა ჭამე”. 
თქვენც, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტმა, საჭიროა მიზნის მისაღწევად გადასადგმელი ნაბიჯების სია ჩამოწეროთ, 
განსაზღვროთ დროც, რომელიც ამისთვის დაგჭირდებათ და რესურსებიც – რომლებიც გამოგადგებათ. ასე უკეთ დაინახავთ, უკვე რას მიაღწიეთ 
და კიდევ რა უნდა მოიმოქმედოთ. გეგმაში ნათლად უნდა იყოს გაწერილი სტრატეგია, რომელსაც ეტაპობრივად მიჰყვებით. 

აი, მაგალითი:

მიზანი სტრატეგია არხი სამიზნე

შეიქმნას სოციალური მედიის გვერდები, 
რომლებიც „ჩვენს ორგანიზაციას” მიეძღვნება, 
რომლის მეშვეობითაც დამყარდება 
ურთიერთობა და დიალოგი ახალგაზრდებთან 
(1824 წლის) უსაფრთხო სექსის პრაქტიკის 
შესახებ. გვსურს, შევქმნათ კეთილგანწყობილი 
სივრცე, სადაც ახალგაზრდებს უხერხული 
კითხვების დასმის არ მოერიდებათ არც 
საჯაროდ და არც ანონიმურად.

1. შეიქმნას ტვიტერის handle.
2. დავუმეგობრდეთ და თვალყური 

მივადევნოთ ჩვენს სამიზნე აუდიტორიაში 
შემავალ გავლენიან მომხმარებლებს.

3. ხმა მივაწვდინოთ მხარდაჭერისთვის უფრო 
ზემდგომ გადაწყვეტილებების მიმღებ 
პირებს.

4. რეგულარულად გამოვაქვეყნოთ 
განახლებული ინფორმაცია, სურათები, 
სტატიები და სხვების ტვიტები – მინიმუმ 
ხუთჯერ დღეში. 

5. ვუპასუხოთ კითხვებს გამოქვეყნებიდან 
ერთ საათში მაინც.

ტვიტერი მაქსიმუმ 1000 ტვიტერის 
მომხმარებლის მოზიდვა 
განსაზღვრულ დრომდე.



4. მუდ მი ვად გა ი მე ო რეთ და მო ერ გეთ 
გა მე ო რე ბა სა კუ თა რი ქმე დე ბე ბის მა გა ლით ზე სწავ ლის პრო ცე სი ა. 
ციფ რულ სამ ყა რო ში ყვე ლა ფე რი სწრა ფად იც ვ ლე ბა და ამი ტომ იოლია 
დრო უ ლად მიხ ვ დე, რა მუ შა ობს და რა – არა. შე იძ ლე ბა უცებ აღ მო ა
ჩი ნოთ, რომ ფე ის ბუ კის პოს ტებს, რომ ლებ საც დი ლის ცხრა სა ათ ზე 
აქ ვეყ ნებთ, ძა ლი ან ცო ტა მო წო ნე ბა აქვს ხოლ მე, სა ღა მოს ცხრა ზე გა
მოქ ვეყ ნე ბულ პოს ტებს კი გა ცი ლე ბით მე ტი ფე ის ბუ კის მომ ხ მა რე ბე
ლი იწო ნებს. გა მე ო რე ბა იქ ნე ბა ჯერ ამ ტენ დენ ცი ის გა მოვ ლე ნა, მი სი 
ახ ს ნა და შემ დეგ მას ზე მორ გე ბა. ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში სტრა ტე გი უ ლი 
გეგ მის ცვლი ლე ბაც შე იძ ლე ბა. უფ რო მე ტიც, ციფ რუ ლი სტრა ტე გი ე
ბის უმე ტე სო ბა აუდი ტო რი ას თან კავ ში რის შემ დეგ აუცი ლებ ლად შე
საც ვ ლე ლი გახ დე ბა. 

ქმე დე ბა თა გა მე ო რე ბა რომ შევ ძ ლოთ, ყუ რი უნ და და უგ დოთ სა კუ თარ 
პუბ ლი კას – გა მო ავ ლი ნოთ ტენ დენ ცი ე ბი, გა ა ა ნა ლი ზოთ, რო გორ აფა
სებს თქვენ თან გაბ მულ ონ ლა ინ ურ თი ერ თო ბას მომ ხ მა რე ბე ლი. ტენ
დენ ცი ე ბის და ნახ ვის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბას Analyticsი მოგ ცემთ. 
Analyticsი თქვე ნი პლატ ფორ მის ან გა რი შებს ქმნის. მას შე უძ ლი ა:

•	 თვალ  ყუ რი მი ა დევ ნოს, რო გორ მუ შა ობს თქვე ნი გვერ დე ბი. 
•	 გითხ რათ, რამ დენ ადა მი ან ზე გქონ დათ წვდო მა. 
•	 გაც ნო ბოთ, რამ დე ნია ახა ლი მომ ხ მა რე ბე ლი და რამ დე ნი უნი კა

ლუ რი სტუ მა რი (unique visitor) გყავ დათ. 
•	 მო გა წო დოთ სპე ცი ფი კუ რი ინ ფორ მა ცი ა, თუ რო გორ მო გაგ ნეს ამ 

ადა მი ა ნებ მა.
•	 და გით ვა ლოთ და ახ ლო ე ბით რამ დენ ხანს დაჰ ყ ვეს გვერ დ ზე.
•	 შე გი ფა სოთ, რა მო ე წო ნა ყვე ლა ზე მე ტად სა შუ ა ლო სტა ტის ტი

კურ მომ ხ მა რე ბელს. 
•	 და გი ხა სი ა თოთ მა თი ქცე ვა თქვენს პლატ ფორ მა ზე.

სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა ი ტე ბის უმ რავ ლე სო ბას კარ გად გა მარ თუ ლი ანა ლი
ტი კუ რი ფუნ ქ ცი ე ბი აქვს, ან და აქვს გვერ დე ბი, სა დაც ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი ინ
ფორ მა ციაა ხელ მი საწ ვ დო მი. ასე თი გვერ დია მა გა ლი თად Google Analytics (მისი 
სა შუ ა ლე ბით გან საზღ ვ რავთ, თუ რო გორ მუ შა ობს ვებ გ ვერ დი, ბლო გი ან და 
სო ცი ა ლუ რი მე დი ა), Facebook Insights (მხოლოდ ფე ის ბუ კის თ ვის) და Hootsuite 
ან Tweetdeck (ტვიტერისთვის). ანა ლი ტი კუ რი სის ტე მა შე სა ნიშ ნა ვი სა შუ ა ლე
ბა ა, გან საზღ ვ როთ, რამ დე ნად მო ახ დი ნეთ გავ ლე ნა პუბ ლი კა ზე გარ კ ვე უ ლი 
დრო ის გან მავ ლო ბა ში (ერთი დღის, კვი რის და თვის).

დაგეგმეთ ერთი დღე: ციფრულ მედიის საჭიროებები
მთა ვა რი სა კითხი, რომ ლის გა დაჭ რაც ქვე ვი დან მარ თულ, არა სამ თავ რო ბო და სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ებს უხ დე ბათ, რე სურ სე ბის დე ფი ცი
ტი ა, უფ რო კონ კ რე ტუ ლად კი – თა ნამ შ რომ ლე ბის. აუდი ტო რი ის ყუ რადღე ბის მიქ ცე ვას ერ თ დ რო უ ლად იმ დე ნი მე დი ა არ ხი ცდი ლობს, კარ გად 
უნ და გა ი აზ როთ, ვის თან რო გო რი კო მუ ნი კა ცია მო გი წევთ დღის გან მავ ლო ბა ში. გთა ვა ზობთ მარ ტივ დი აგ რა მას იმ ტი პუ რი მოთხოვ ნე ბის სა ი
ლუს ტ რა ცი ოდ, რომ ლე ბიც სო ცი ა ლუ რი და ციფ რუ ლი მე დი ის გან მო დის და დღის წეს რიგ ში თქვენც აუცი ლებ ლად და გიდ გე ბათ.

მოუსმინეთ გაავრცელეთ ჩაერთეთ გამოაქვეყნეთ წრე შეჰკარით

დღეში 15 წთ. დღეში 20 წთ. დღეში 30 წთ. კვირაში 35 სთ. დღეში 12 სთ.

Trackის შეტყობინებებს, 
მოხსენიებებს, სხვა 
შეტყობინებებს.
(analytics)

ტვიტერი

ტვიტი 35ჯერ დღეში

ფეისბუკი

LinkedIn

ტვიტერი

უპასუხეთ კითხვებს, 
ტვიტებს, დაამატეთ 
მოწონებები, მეგობრები.

Blogger,

Wordpress,

Youtube

შექმენით ბლოგისთვის 
შესაფერისი კონტენტი, 
შექმენით ან ატვირთეთ 
ვიდეო კონტენტი და 
პოდკასტები

ფეისბუკი

ტვიტერი

LinkedIn

დაუკავშირდით გავლენიან 
ადამიანებს, დატოვეთ 
კომენტარები სხვების 
გვერდესა და ტვიტებზე, 
გააბით ურთიერთობები, 
მოძებნეთ თქვენთვის 
საინტერესო თემები 
და გაუზიარეთ თქვენს 
აუდიტორიას.

არავითარი ჩართულობა გაზიარება და გავრცელება დაბალი ჩართულობა ინტენსიური კონტენტი აქტიური ჩართულობა
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Google Analytics 
Google analytics (www.google.com/analytics) – გახ   ლავთ 
ინ   ს   ტ   რუ  მენ   ტი, რო  მე  ლიც გე  უბ   ნე  ბათ, თუ რო  გორ იქ   ცე  ვა 
მომ   ხ   მა  რე  ბე  ლი ვებ   გ   ვერ   დ   ზე, ბლოგ   ზე ან მას   თან და  კავ   ში -
რე  ბულ სხვა პლატ   ფორ   მა  ზე. 

Hootsuite 
Hootsuite ეს ტვი  ტე  რი  სა და ფე  ის   ბუ  კის ანა  ლი  ტი  კუ  რი ინ  -
ს   ტ   რუ  მენ   ტი  ა, რო  მე  ლიც სა  შუ  ა  ლე  ბას გაძ   ლევთ ერ   თ   დ   რო  უ -
ლად ნა  ხოთ მო  ნა  ცე  მე  ბი ორი  ვე ან   გა  რი  ში  დან.
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გახსოვდეთ: 

ორ გა ნი ზა ცი ის ონ ლა ინ ცხოვ რე ბა არ უნ და იქ ცეს ცი ხედ ტექ-
ნი კუ რი უნა რე ბის მქო ნე რამ დე ნი მე სპე ცი ა ლის ტის თ ვის. თი თო-
ე ულ მა თა ნამ შ რო მელ მა და აქ ტი ვის ტ მა უნ და იცო დეს, რო გორ 
მი დის პრო ცე სი, რა ტომ ამარ თ ლებს ესა თუ ის ნაბ ჯი და თვი-
თონ რო გორ შე უძ ლი ათ მო ნა წი ლე ო ბა. და უ მუ შა ვე ბე ლი მა სა ლის 
უდი დე სი ნა წი ლი სწო რედ ამ ადა მი ა ნე ბის გან მო დის და ამი ტომ 
თვი თონ უნ და იქ ც ნენ ინი ცი ა ტო რე ბად. მარ თა ლი ა, მსოფ ლი ოს 
თით ქ მის ყვე ლა მხა რე ში მცხოვ რებ და ბალ სო ცი ა ლურ ფე ნა ში 
სო ცი ა ლუ რი მე დია გავ რ ცე ლე ბუ ლი არ არის, ის ნელ - ნე ლა მა ინც 
ვრცელ დე ბა და ად რე თუ გვი ან თი თო ე ულ ფე ნა საც და ფა რავს. 

ინსტრუმენტები 
და რესურსები
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ფოტო Reuters/ David Mercado /courtesy of Thomson Reuters Foundation



როგორ 
ვმართოთ 
ურთიერთობები 



ფოტო/ Samir M Khan /www.behance.net/sk5sami



როგორი უნდა იყოს 
მედიაკამპანია 

თავი 10 





მო დი, ვი სა უბ როთ იმ პრინ ცი პებ ზე, რომ ლებ
ზეც წარ მა ტე ბუ ლი კამ პა ნი ე ბია აგე ბუ ლი. 

ჯერ შე არ ჩი ეთ მი ზა ნი
ნუ ეც დე ბით „ომის მო გე ბას”, მა გა ლი თად, 
ცხო ვე ლე ბის მი მართ არ სე ბუ ლი ძა ლა დო ბის 
სრუ ლად აღ მოფხ ვ რას. მე ტიც, ერ თი კონ კ
რე ტუ ლი ბრძო ლის მო გე ბა საც ნუ ეც დე ბით, 
მა გა ლი თად, ლა ბო რა ტო რი ის შე ნო ბას თან 
დე მონ ს ტ რა ცი ის გა მარ თ ვას, ან გარ კ ვე უ ლი 
პრო დუქ ტე ბის მი მართ ბო ი კო ტის გა მოცხა
დე ბას. იპო ვეთ უფ რო კონ კ რე ტუ ლი, პირ
და პი რი და მიღ წე ვა დი მი ზა ნი, მა გა ლი თად, 
ეცა დეთ, აიძუ ლოთ კომ პა ნია წარ მო ე ბა ში 
გა და მუ შა ვე ბის მე ქა ნიზ მი და ნერ გოს, ან იზ
რუ ნოს სა კუ თა რი ნარ ჩე ნე ბის გაწ მენ და ზე, 
რი თაც გა რე მოს აბინ ძუ რებს. სწო რედ ასე თი 
პა ტარ  პა ტა რა ნა ბი ჯე ბით შეძ ლებთ, სა ბო
ლოო ჯამ ში, ომის მო გე ბა საც. 

რო დე საც კამ პა ნი ის მიზ ნებს ამუ შა ვებთ, 
ეცა დეთ, ამ მიზ ნებს შო რის არ იყოს შემ დე გი 
გა რე მო ე ბე ბი:

•	 ცნო ბა დო ბის ამაღ ლე ბა
•	 გა ნათ ლე ბა 
•	 პრო ფი ლის დახ ვე წა 
•	 სა კითხის შე სა ხებ ცოდ ნის ამაღ ლე ბა 

რა თქმა უნ და, ამ შე დე გებს მა ინც მი აღ წევთ, 
მაგ რამ თუ მიზ ნად და ი სა ხავთ, არ გა მო გად
გე ბათ, რად გან ყო ვე ლი მათ გა ნი ბუნ დო ვა ნი 
და ზო გა დი ა. თქვე ნი კამ პა ნი ის მი ზა ნი უნ და 
იზო მე ბო დეს, ის უნ და წარ მო ად გენ დეს კონ
კ რე ტულ ქმე დე ბას ან ცვლი ლე ბას. ჰკითხეთ 
სა კუ თარ თავს: „ვინ მინ და, რომ გან ს ხ ვა
ვე ბუ ლად აკე თოს ის რა ღაც?” და რო დე საც 
ის „ვიღაც” გა დაწყ ვე ტი ლე ბებს შეც ვ ლის, 
თქვენც ზუს ტად და ი ნა ხავთ, რომ კამ პა ნია 
წარ მა ტე ბუ ლი იყო. 84

ახლა როცა უკვე განვიხილეთ ახალი 
ამბების და სოციალური მედიის 
ინსტრუმენტები... 

მე ო რე ეტა პი – შე ად გი ნეთ მთა ვა
რი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბის რუ კა – ასე 
უკეთ და ი ნა ხავთ, კამ პა ნია წარ მა
ტე ბუ ლი იყო თუ არა. 
კონ კ რე ტუ ლად ვინ შე იძ ლე ბა გა ნა ხორ ცი ე
ლოს ცვლი ლე ბა?

•	 ვინ შე იძ ლე ბა მო ახ დი ნოს მათ ზე გავ ლე ნა? 
•	 ვინ ეწი ნა აღ მ დე გე ბა ცვლი ლე ბას? 
•	 ვინ ემ ხ რო ბა ცვლი ლე ბას? 
•	 ვინ შე იძ ლე ბა და გეხ მა როთ?

წარ მო იდ გი ნეთ სა კუ თა რი თა ვი თქვე ნი აუდი
ტო რი ის ად გილ ზე 

•	 რა ტომ ფხიზ ლო ბენ ღა მით? 
•	 რა ან ვინ ახ დენს მათ ზე გავ ლე ნას? 
•	 რას უს მე ნენ, უყუ რე ბენ და კითხუ ლო ბენ? 
•	 რო მე ლი სა კო მუ ნი კა ციო არ ხე ბით შეძ

ლებთ მათ თან ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რად და
კავ ში რე ბას? 

•	 სა ვა რა უ დოდ რო გო რი რე აქ ცია ექ ნე ბათ 
თქვენ ზე და თქვენს კამ პა ნი ა ზე? 

მე სა მე – გა დას ხით დე სან ტი
მიზ ნე ბის მი საღ წე ვად ორ გა ნი ზა ცი ის სო ცი ა
ლუ რი და ახა ლი ამ ბე ბის მე დი ა არ ხე ბი გა მო ი
ყე ნეთ. ეფექ ტუ რი კამ პა ნი ე ბის და გეგ მ ვა თუ 
გსურთ, უნ და გა ა კე თოთ შემ დე გი:

•	 და არ წ მუ ნოთ, წა ა ა ლი სოთ, შთა ა გო ნოთ 
•	 მიწ ვ დეთ მათ გულს და მათ გო ნე ბას 
•	 უამ ბოთ ის ტო რი ე ბი, და უ ხა ტოთ სუ რა

თე ბი და მო უწყოთ ღო ნის ძი ე ბე ბი 
•	 და ეყ რ დ ნოთ იუმო რის გრძნო ბას და მო უ

ლოდ ნე ლო ბის ეფექტს 
•	 ისა უბ როთ მა თი აუდი ტო რი ის ენა ზე 
•	 გა აძ ლი ე როთ ადა მი ა ნე ბი – აგ რ ძ ნო ბი

ნოთ მათ, რომ მარ თ ლაც შე უძ ლი ათ რა
ღა ცის შეც ვ ლა.

უნ და იყოთ:
•	 თან მიმ დევ რუ ლი 
•	 მიმ წო ლი 
•	 გა ფა ცი ცე ბუ ლი და მონ დო მე ბუ ლი 
•	 გუ ლის ხ მი ე რი

 ძნე ლია წი ნას წარ გან საზღ ვ რო, რო გო რი რე
აქ ცია ექ ნე ბა სა მიზ ნე აუდი ტო რი ას, თან ყვე
ლა კამ პა ნი ა ში არ შე იძ ლე ბა არ სე ბობ დეს ე.წ. 
მტრის ხა ტი, მაგ რამ მტრუ ლად გან წყო ბი ლი 
აუდი ტო რი ის კლა სი კუ რი პა სუ ხი ასე თი შე იძ
ლე ბა იყოს: 

1. იგ ნო რი
2. მოქ რ თამ ვა 
3. ოპო ზი ცი ა ში ჩად გო მა 
4. და ნე ბე ბა 

ასე რომ, სტრა ტე გია შორ პერ ს პექ ტი ვა ზე 
უნ და ააწყოთ 



გთავაზობთ წარმატებული კამპანიის 
მაგალითს, რომლის ავტორიცაა Liberty – 
ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბი სა და თა ვი სუფ ლე ბის თ ვის მებ რ ძო ლი ბრი ტა ნუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ა. 
http://www.liberty-human-rights.org.uk/campaigning/other-campaigns/charge-or-release 

2007 წლის 6 დე კემ ბერს ბრი ტა ნე თის მთავ რო ბა ახა ლი ან ტი- ტე რო რის ტუ ლი ინი ცი ა ტი ვე ბით გა მო ვი და. მათ შო რის იყო ადა მი ა ნის და კა ვე-
ბის ვა დის 28 დღი დან 42 დღემ დე გაზ რ და ჯერ კი დევ იმ ეტაპ ზე, რო ცა გა ნა ჩე ნი გა მო ტა ნი ლი არ არის. დე ვი ზი, რო მე ლიც კამ პა ნი ის მთა ვა რი 
სათ ქ მე ლი გახ და, ასე ჟღერ და: „მიუსაჯე ან გა მო უშ ვი!” – ეს იყო მოკ ლე და ლა კო ნუ რი, მძლავ რი და ად ვი ლად და სა მახ სოვ რე ბე ლი ფრა ზა. 
სა კუ თარ კამ პა ნი ა ში Liberty იყე ნებ და ად ვი ლად შე სა და რე ბელ გრა ფი კულ მო ნა ცე მებს. 

ისი ნი იყე ნებ დ ნენ ყვე ლა ნა ირ იმიჯს 
(ბრიტანული აუდი ტო რი ის თ ვის შე-
სა ფე რისს), რაც მი ზანს – და კა ვე ბის 
დღე ე ბის შემ ცი რე ბას – გა მო ხა ტავ და. 

ისი ნი ასე ვე იყე ნებ დ ნენ ადა მი ა ნურ 
იმი ჯებს, რომ ლე ბიც ემო ცი უ რი და 
ახ ლო ბე ლი იყო ყვე ლას თ ვის – ნა ცი-
ო ნა ლო ბი სა და კულ ტუ რის მი უ ხე და-
ვად. 

ისინი უკავშირდებოდნენ 
პოტენციურ მხარდამჭერებს. 
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და მიზნად ისახავდნენ ერთ კონკრეტულ, ობიექტურად მიღწევად მიზანს – ბრიტანეთის პარლამენტში არ დაეშვათ დაკავების ვადის 
გახანგრძლივება. 

და მათ გაიმარჯვეს!
 ლორდთა პალატაში წარმოუდგენელი დამარცხების შემდეგ, 2008 წლის 12 ოქტომბერს, მთავრობამ ინიციატივა გააუქმა.

გახსოვდეთ 

ჟურ ნა ლის ტებს თქვენ გან გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი გეგ მე ბი აქვთ. ნუ იფიქ რებთ, თით ქოს, მათ აუცი ლებ ლად უნ და აღელ ვებ დეთ ის მიზ ნე ბი, 
რაც ასე თი ძვირ ფა სია თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის თ ვის. თქვე ნი ამო ცა ნა ა, მე დია ააღელ ვოთ და და ა ფიქ როთ, ასე ვე მო ა მა რა გოთ ისი ნი 
ის ტო რი ე ბით, რომ ლე ბიც ჟურ ნა ლის ტებ საც და დე ბი თად წარ მო ა ჩენს. ისი ნი არა ფერ ზე აღელ დე ბი ან, ვიდ რე ამა ში თქვენ არ და ეხ-
მა რე ბით.



ფოტო Reuters/ Thomas Mukoya /courtesy of Thomson Reuters Foundations
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თავი 11 





ფოტო Reuters/ Barry Malone /courtesy of Thomson Reuters Foundation
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ხში რად ამ ბო ბენ, რომ ტყუ ი ლი სი მარ თ ლე-
ზე გა ცი ლე ბით მა ლე ვრცელ დე ბა. ასე ცაა 
– ცუ დი ამ ბა ვი გა ცი ლე ბით მა ლე მო ე დე ბა 
ხოლ მე აუდი ტო რი ას, რას ვი ზამთ, ყვე ლა ნი 
ადა მი ა ნე ბი ვართ და კარ გი, მსუ ყე სკან და-
ლი გა ცი ლე ბით უფ რო სა ინ ტე რე სოა ვიდ რე 
რო მე ლი მე სტან დარ ტუ ლი კარ გი ამ ბა ვი.

საქ მე შე იძ ლე ბა გა ფუჭ დეს ყვე ლა ზე კარ გად 
გა მარ თულ ორ გა ნი ზა ცი ა შიც კი და რო ცა ეს 
მოხ დე ბა, სა ჭი როა ორ გა ნი ზა ცი ის წარ მო მად-
გენ ლებ მა იცოდ ნენ, რო გორ გა უმ კ ლავ დ ნენ 
კრი ზისს. ბრენ დის და რე პუ ტა ცი ის შექ მ ნა ყვე-
ლა ზე რთუ ლი ა, გა ცამ ტ ვე რე ბა კი – ყვე ლა ზე 
ად ვი ლი ა. ეს აქ სი ო მა კი დევ უფ რო მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი ხდე ბა მა შინ, რო ცა თქვე ნი ორ გა ნი-
ზა ცი ის შე სა ხებ გავ რ ცე ლე ბუ ლი უარ ყო ფი თი 
ამ ბა ვი ან ბო ლომ დე არ არ შე ე სა ბა მე ბა სი მარ-
თ ლეს, ან მთლი ა ნად არას წო რი ა. 

კრი ზი სულ სი ტუ ა ცი ა ში კო მუ ნი კა ცი ის 
დროს სამ ძი რი თად პრინ ციპს უნ და მიჰ ყ ვეთ:

•	 გა ი გეთ, რას ამ ბო ბენ თქვენ ზე ზუს ტად. 
•	 მა შინ ვე გა მო ხა ტეთ პო ზი ცია სა ჯა როდ. 

•	 იყა ვით შეძ ლე ბის დაგ ვა რად ღია და და-
მა ჯე რე ბე ლი. 

ახ ლა სა მი ვე პრინ ცი პი დე ტა ლუ რად გან ვი-
ხი ლოთ. 

1. მო ნი ტო რინ გი
ტრა დი ცი უ ლი ახა ლი ამ ბე ბის შემ თხ ვე ვა ში 
ცუ დი ამ ბა ვი თქვე ნამ დე უმალ მო აღ წევს. 
ჟურ ნა ლის ტე ბი კო მენ ტარს გთხო ვენ ან გა-
რიშ ზე ან და ჭორ ზე, ვიდ რე ამ ბავს თა ვი ან თი 
მე დი ა სა შუ ა ლე ბით გა დას ცემ დ ნენ და ამით 
მოგ ცე მენ შანსს, ამ ბის თქვე ნე უ ლი ვერ სია 
მოჰ ყ ვეთ. თუმ ცა ასეც რომ არ იყოს, ტვი ტე-
რი მა ინც უცებ მო ი ტანს თქვე ნამ დე ამ ბავს. 

ონ ლა ინ მო ნი ტო რინ გი უფ რო რთუ ლი გან-
სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი ა. ორ გა ნი ზა ცი ის შე სა ხებ 
უსი ა მოვ ნო კო მენ ტა რე ბი ნე ბის მი ერ ად გილ-
ზე, ნე ბის მი ერ დროს შე იძ ლე ბა გა მოქ ვეყ ნ-
დეს, თან წი ნას წარ არა ვინ გა გაფ რ თხი ლებთ. 
თქვენ კი, რო გორც ორ გა ნი ზა ცი ის კო მუ ნი კა-
ცი ე ბის მე ნე ჯერ მა, ყვე ლა ფე რი უნ და გა ა კე-
თოთ იმის თ ვის, რომ მუდ მი ვად საქ მის კურ ს-
ში იყოთ – აბა, ვინ სად რა თქვა (ჟარგონული 

ტერ მი ნიც არ სე ბობს ამ პო ზი ცი ის აღ სა წე-
რად – ონ ლა ინ რე პუ ტა ცი ის მე ნეჯ მენ ტი). 
არას წორ პლატ ფორ მა ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი 
ნე გა ტი უ რი კო მენ ტა რის კვა ლი შე იძ ლე ბა 
დიდ ხანს გაჰ ყ ვეს მთელ სამ სა ხურს. გახ-
სოვ დეთ – ინ ტერ ნე ტი სპი ლოს ჰგავს, იოლად 
არა ფერს ივიწყებს. 

უამ რა ვი ინ ტერ ნეტ პ როგ რა მა არ სე ბობს და 
მა თი სა შუ ა ლე ბით შე გიძ ლი ათ ყო ველ თ ვის 
მი ი ღოთ შეტყო ბი ნე ბა, რო ცა თქვენს მი ერ 
და სა ხე ლე ბულ სა ძი ე ბო სიტყ ვას სად მე ახ-
სე ნე ბენ. მა გა ლი თად, თუ თქვე ნი ორ გა ნი-
ზა ცი ის სა ხე ლი გა იჟ ღე რებს რო მე ლი მე სო-
ცი ა ლურ მე დი ა ში, ბლოგ პოს ტ ში, სტა ტი ა ში 
თუ უბ რა ლოდ ვებ გ ვერ დ ზე, ელექ ტ რო ნულ 
ფოს ტა ში გა მაფ რ თხი ლე ბე ლი შეტყო ბი ნე ბა 
მო გი ვათ. სა ძი ე ბო სიტყ ვე ბად შე გიძ ლი ათ 
თქვე ნი მსგავ სი ორ გა ნი ა ცი ე ბიც მი უ თი-
თოთ, ან და – რო მე ლი მე კონ კ რე ტუ ლი ინ-
დუს ტ რია ან თე მა. სა ძი ე ბო სიტყ ვად შე-
გიძ ლი ათ თქვე ნი ცნო ბი ლი მხარ დამ ჭე რის 
სა ხე ლიც აქ ცი ოთ. თუმ ცა ეცა დეთ ეს სია 
უსას რუ ლოდ არ გა ზარ დოთ – მე რე მი სი 
კონ ტ რო ლი თა ვად უნ და შეძ ლოთ.
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2. რე ა გი რე ბა
ეს სწრა ფად უნ და მოხ დეს. პრო ფე სი ო ნა ლი 
ჟურ ნა ლის ტე ბი დიდ ხანს ვერ და აძ ვე ლე ბენ 
სტა ტი ას მხო ლოდ იმი ტომ, რომ პა სუ ხის 
გა სა ცე მად მზად არ ხართ. რამ დე ნი მე სა-
ტე ლე ფო ნო ზა რი და ოდ ნა ვი შე ყოვ ნე ბა – 
სულ ეს არის, რი სი იმე დიც შე იძ ლე ბა გქონ-
დეთ. თუ მარ თ ლა არა ფე რი იცით იმ საქ მის 
შე სა ხებ, რა ზეც ჟურ ნა ლის ტე ბი მუ შა ო ბენ, 
უთხა რით, რომ გა არ კ ვევთ და დათ ქ მულ 
დრო ში და უ კავ შირ დე ბით. მე რე კი ასეც მო-
ი ქე ცით.

ზუს ტად ასეა ინ ტერ ნე ტიც – ვე რაფ რით 
და გიც დით. სა ზო გა დოდ ჯო ბია ონ ლა ინ 
კრი ტი კო სებს იქ ვე გას ცეთ პა სუ ხი. კარ გი 
ორ გა ნი ზა ციაა ის, რო მე ლიც უს მენს ხალ-
ხის აზრს. ასე რომ, პი რი ქით, წა ა ხა ლი სეთ 
მომ ხ მა რე ბე ლი, გა გი ზი ა როთ სა კუ თა რი 
შე ხე დუ ლე ბე ბი, დაკ ვირ ვე ბე ბი და ნა აზ რე-
ვი კო მენ ტა რე ბის გრა ფა ში. რა თქმა უნ და, 
აზ რი შე იძ ლე ბა ვერ შე აც ვ ლე ვი ნოთ, მაგ-
რამ იმა საც მა ინც და ა ნა ხებთ სხვებს, რომ 
გა ინ ტე რე სებთ, რას ფიქ რობს ხალ ხი. აგ რ ძ-
ნო ბი ნებთ სა მიზ ნე აუდი ტო რი ას, რომ აფა-
სებთ და პა ტივს სცემთ. ხალ ხი ან გა რიშს 
გა გი წევთ, თუ თქვენც გა უ წევთ ან გა რიშს, 
ეს პრო ცე სი კი მა თი მოს მე ნით იწყე ბა. 

3. ღი ა ო ბა 
ამის გა კე თე ბა საკ მა ოდ რთუ ლი ა, რად გან 
ყვე ლა ორ გა ნი ზა ცია ფლობს ინ ფორ მა ცი-
ას, რომ ლის სა ჯა როდ გა მომ ზე უ რე ბაც არ 
სურს და არა ფე რია ამა ში და საძ რა ხი ან 
უკა ნო ნო. თუმ ცა, ეცა დეთ უნი ვერ სა ლურ 
წე სად და ნერ გოთ გულ წ რ ფე ლო ბა და ღი-
ა ო ბა, ისევ გი მე ო რებთ, რამ დე ნა დაც ამის 
სა შუ ა ლე ბა მო გე ცე მათ. გახ სოვ დეთ, არ 
არის გა მო რიცხუ ლი თქვე ნი, რო გორც კო-
მუ ნი კა ცი ე ბის მე ნე ჯე რის, ყვე ლა ზე დი დი 
გა მოწ ვე ვა იყოს, კო ლე გე ბის ან ხელ მ ძღ ვა-
ნე ლო ბის დარ წ მუ ნე ბა იმა ში, რომ სწო რედ 
ღი ა ო ბაა სა ჭი რო.

გა ე ცა ნით რამ დე ნი მე მი ნიშ ნე ბას:

•	 შე ი ნარ ჩუ ნეთ თა ვა ზი ა ნო ბა, რაც გინ და 
უსი ა მოვ ნო, უსა მარ თ ლო და მომ წო ლი 
იყოს ჟურ ნა ლის ტი ან ინ ტერ ნეტ კრი-
ტი კო სი. თქვე ნი ნამ დ ვი ლი აუდი ტო-
რი ა, ანუ ყვე ლა და ნარ ჩე ნი, გის მენთ და 
გი ყუ რებთ. 

•	 თუ დრო გჭირ დე ბათ ინ ფორ მა ცი ის მო-
სა ძებ ნად, დათ ქ ვით ვა დე ბი და შემ დეგ 
ეცა დეთ და პი რე ბულ დროს არ გა და ა-
ცი ლოთ. 

•	 ერი დეთ სპე კუ ლა ცი ებ სა და ტყუ ი-
ლებს. აუცი ლებ ლად გა ი გე ბენ ყვე ლა-
ფერს და ორ გა ნი ზა ცი ის რე პუ ტა ცი ას 
ეს წარ მო უდ გენ ლად აზა რა ლებს. ¥ 
 თუ ინ ფორ მა ცი ის და ფარ ვის ლე გი ტი-
მუ რი სა ფუძ ვე ლი გაქვთ, და ა სა ხე ლეთ 
კი დეც მი ზე ზი. ლე გი ტი მურ მი ზე ზებს 
შო რის შე იძ ლე ბა იყოს სხვის კერ ძო 
საქ მე ში ჩა რე ვა, ან იური დი უ ლი სა-
კითხე ბი, რო მელ თა გა მოც მოვ ლე ნის 
სა ჯა როდ გა შუ ქე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა. 

•	 თუ თქვენს ორ გა ნი ზა ცი ას ფე ხი და უც და, 
აუცი ლებ ლად აღი ა რეთ შეც დო მა და ბო-
დი შიც მო ი ხა დეთ – მაქ სი მა ლუ რად ღი-
ად და მთე ლი გუ ლით. შემ დეგ კი თქვით, 
რო გორ აპი რებთ მსგავ სი შეც დო მე ბის 
მო მა ვალ ში მა ინც თა ვი დან არი დე ბას. 

•	 მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი კრი ზი სის დროს სა ჭი-
როა გან ცხა დე ბის გა კე თე ბა, ან მე ტი 
– სრულ ფა სო ვა ნი პრეს რე ლი ზის გავ რ-
ცე ლე ბა. ეს იქ ნე ბა მა სა ლა, რო მელ საც 
ყვე ლა სა კო მუ ნი კა ციო არხს და უ რი-
გებთ. უფ რო მსუ ბუ ქი შეც დო მის შემ-
თხ ვე ვა ში კი ბო დი ში იმა ვე პლატ ფორ-
მა ზე, სა დაც შეც დო მა და ფიქ სირ და, 
საკ მა რი სი იქ ნე ბა. 

აი, მაგალითი:

მა ღა ლი დო ნის სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბებ მა ამ მო ნი ტო რინ გ ში შე იძ ლე ბა შე იყ ვა ნონ პარ ტ ნი ო რი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბიც. ნე გა ტი უ რი ასო ცი ცი ე ბი ზი ა ნის მომ ტა ნია მთლი ა ნად ბრენ დი სა და მი სი რე პუ ტა
ცი ის თ ვის. მთავ რო ბამ, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ამ ან პარ ტ ნი ორ მა კომ პა ნი ამ შე იძ ლე ბა ისე
თი რამ ჩა ი დი ნონ, რაც თქვენს მხარ დამ ჭე რებ სა და სპონ სო რებს გა ა ღი ზი ა ნებს. მა გა ლი თად, პარ
ტ ნი ორ მა არა სამ თავ რო ბომ შე საძ ლო ა, მო ინ დო მოს მუ შა ო ბა გა ნახ ლე ბა დი ენერ გი ის პრო ექ ტებ ზე 
მსხვილ ნავ თობ კომ პა ნი ას თან ერ თად. ამ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის სა წი ნა აღ მ დე გოდ რომც არა ფე რი გქონ
დეთ, უნ და იცო დეთ და გა დაწყ ვი ტოთ, რო გორ იმოქ მე დებს ეს თქვენს ურ თი ერ თო ბა ზე. 
არა ნაკ ლე ბი გარ თუ ლე ბე ბი შე ი ძე ბა მოჰ ყ ვეს კი დევ ერთ მგრძნო ბი ა რე თე მას – კო ლე გე ბის ან თა ნამ
შ რომ ლე ბის ონ ლა ინ პოს ტებს. რა თქმა უნ და, სა კუ თა რი შე ხე დუ ლე ბე ბის ონ ლა ინ გა მოქ ვეყ ნე ბას მათ 
არა ვინ უკ რ ძა ლავს, მაგ რამ და უ ფიქ რე ბელ მა პოს ტ მა, თან თუ ავ ტო რი ღი ად აცხა დებს, რომ თქვე ნი 
გუნ დის წევ რი ა, შე იძ ლე ბა უხერ ხუ ლი სი ტუ ა ცია შექ მ ნას ან კი დევ უარე სი. მა გა ლი თად ამ გ ვარ მწვა

ვე თე მად შე იძ ლე ბა იქ ცეს: გე ნე ტი კუ რად მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ცი ის მხარ და ჭე რა; გე ნე ტი კუ რად მო დი ფი ცი რე ბუ ლი პრო დუქ ტი ის 
კრი ტი კა; ის რა ე ლის სამ ხედ რო პო ლი ტი კის მხარ და ჭე რა; ის რა ე ლის სამ ხედ რო პო ლი ტი კის კრი ტი კა. შე გიძ ლი ათ, თა ნამ შ რომ ლებს სთხო
ვოთ, თა ვი ან თი პოს ტე ბი ხელ მი საწ ვ დო მი მხო ლოდ მე გობ რე ბის თ ვის, ან მე გობ რე ბი სა და მა თი მე გობ რე ბის თ ვის გა ხა დონ და არა – მთე ლი 
ონ ლა ინ სა ზო გა დო ე ბის თ ვის. 
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•	  თუ კრი ზი სი მწვა ვე ა, მო ემ ზადთ ჟურ-
ნა ლის ტე ბის შე მო სე ვის თ ვის, არ არის 
გა მო რიცხუ ლი კა რი მათ თქვენს ხელ-
მ ძღ ვა ნე ლო ბა საც აუტა ლა ხონ. თუ 
მთა ვარ შე სას ვ ლელ თან ჩამ წ კ რი ვე-
ბულ ტე ლე კა მე რებ სა და მიკ რო ფო ნებს 
გა და აწყ დე ბით, მო ემ ზა დეთ ად გილ ზე 
რე ა გი რე ბის თ ვის – ან იქ ვე წა უ კითხეთ 
წი ნას წარ შედ გე ნი ლი გან ცხა დე ბა, 
ან პირ და პირ უპა სუ ხეთ. თუმ ცა ასეთ 
დროს, პა სუ ხე ბიც წი ნას წარ მო ფიქ რე-
ბუ ლი უნ და გქონ დეთ.

•	 არ და ე მა ლოთ ახა ლი ამ ბე ბის კა მე-
რას. თუ ბრძო ლის ველს გა ექ ცე ვით, 
ეს თქვენს ოპო ნენ ტებს მის ცემს ხელს. 
ჯო ბია სა ზო გა დო ე ბის თვალ წინ და იც-
ვათ თქვე ნი შე სუს ტე ბუ ლი რე პუ ტა ცი ა, 
ვიდ რე სა ერ თოდ გაქ რეთ.

ერთი შემთხვევის შესახებ
ბრიტიშ ეარვეიზი და დაკარგული ბარგი

ჰა სან სა ი ე დი, მა მას თან ერ თად, ნიუ იორ კი დან 
ლონ დონ ში, „ბრიტიშ ეარ ვე ი ზის” თვით მ ფ რი ნა
ვით მგზავ რობ და. დაფ რე ნის შემ დეგ გა ირ კა, 
რომ კომ პა ნი ამ მა მა მი სის კუთ ვ ნი ლი ჩე მო და ნი 
და კარ გა. ჰა სანს ავი ა ხა ზე ბის თა ნამ შ რომ ლებ
თან უსი ა მოვ ნო ეპი ზო დი შე ემ თხ ვა და მომ ხ
და რის შე სა ხებ ტვი ტი გა მო აქ ვეყ ნა. მის კო მენ
ტარს ტვი ტე რის ავ ტო მა ტუ რი პა სუ ხი მოჰ ყ ვა 
– ჰა სანს ატყო ბი ნებ დ ნენ, რომ მის კო მენ ტარს 
„ბრიტიშ ეარ ვე ი ზი” სა ო ფი სე სა ა თებ ში უპა სუ
ხებ და და არა – მა ნამ დე. რო გორც ჩანს კომ პა
ნი ას ბო ლომ დე არ ეს მო და სო ცი ა ლუ რი მე დი ის 
თა ვი სე ბუ რე ბე ბი და ჰა სა ნის ტვი ტი უპა სუ ხოდ 
რვა სა ა თის გან მავ ლო ბა ში და ტო ვა. ამა სო ბა ში, 
გაბ რა ზე ბულ მა მგზავ რ მა თან ხაც გა და ი ხა და 
იმის თ ვის, რომ მი სი ტვი ტი მთელს ტვი ტერ ში 
ყვე ლას ენა ხა. მარ თ ლაც 76 ათას მა ადა მი ან მა 
წა ი კითხა მი სი ტექ ს ტი.76 000 people on Twitter 
saw his tweet. 
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iFttt.com   
 „If This Then That” (IFTTT) – ეს არის ეფექ ტუ
რი ინ ს ტ რუ მენ ტი ონ ლა ინ რე პუ ტა ცი ის შე სა
მოწ მებ ლად, რო მე ლიც ძა ლი ან მოქ ნი ლი ცა ა. 
მა გა ლი თად, თუ ვინ მე თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის 
შე სა ხებ და წერს კო მენ ტარს youtubeზე, ტე
ლე ფონ ზე მი ი ღებთ მოკ ლე ტექ ს ტურ შეტყო
ბი ნე ბას, ხო ლო თუ ბლოგ პოს ტი გა ა ზი ა რა 
ვინ მემ, ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტით გაც ნო ბე
ბენ.

Socialmention.com
ეს სა ძი ე ბო სის ტე მა რე ა ლურ დრო ში მოქ მე
დებს და იკ ვ ლევს სო ცი ა ლურ მე დი ას ამა თუ 
იმ სა ძი ე ბო ფრა ზის / სიტყ ვის მო სა ძებ ნად. სა
ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას ეძებს მთელ ვებ ზე და 
აკ ვირ დე ბა, ვინ სად მო იხ სე ნია თქვენს მი ერ 
შეყ ვა ნი ლი სა ძი ე ბო სიტყ ვე ბი. ძებ ნის დროს 
ასე ვე ფიქ სირ დე ბა რეპ ლი კა პო ზი ტი უ რი იყო, 
ნე გა ტი უ რი თუ ნე იტ რა ლუ რი. 

boardreader.com
ეს ონ ლა ინ ინ ს ტ რუ მენ ტიც კო მენ ტა რე ბის 
მო სა ძებ ნად გა მო ი ყე ნე ბა. სა სურ ვე ლი სიტყ
ვის პოვ ნას ის ბორ დებ სა და ფო რუ მებ ზე 
ცდი ლობს. 

გახსოვდეთ: 

ვიდრე საჯაროდ უპასუხებთ რომელიმე ბრალდებას, დაფიქრდით, ღირს კი საერთოდ რეაგირება? მსუბუქი მნიშვნელობის მქონე 
შეცდომა გაურკვეველ გამოცემაში, ან სტანდარტული ქოთქოთი პათოლოგიურად მტრული ინტერნეტ ტროლების მხრიდან სჯობს 
დაივიწყოთ. 

ასეთ შემთხვევებში რეაქცია კიდევ უფრო დიდ ინტერესს და გამოხმაურებას იწვევს, რაც ოპონენტებს მხოლოდ ახარებთ.

ინსტრუმენტები 
და რესურსები
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კომუნიკაცია კრიზისის 
მსხვერპლთან

რატომ
ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც ხში რად ავიწყ დე ბათ 
სა ზო გა დო ებ რი ვი ურ თი ერ თო ბე ბის და გეგ
მ ვი სას არი ან ისი ნი, ვის დახ მა რე ბა საც სა
ზო გა დო ებ რი ვი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ცდი ლო ბენ 
– ანუ კრი ზი სის დროს და ზა რა ლე ბუ ლე ბი. 
ეს, რა თქმა უნ და, არ ეხე ბა მჭიდ როდ და სახ
ლე ბულ რა ი ო ნებ ში მოქ მედ ორ გა ნი ზა ცი ებს, 
ისე თებს, რო გო რე ბი ცაა გა რე მოს დაც ვის ან
და ცხო ველ თა უფ ლე ბე ბის თ ვის მებ რ ძო ლი 
ორ გა ნი ზა ცი ე ბი. ასე თე ბი ჩვე უ ლებ რივ იყე
ნე ბენ ტრა დი ცი ულ და ახალ მე დი ას ზუს ტად 
ისე, რო გორც ამ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო შია აღ წე
რი ლი.

თუმ ცა თუ თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცია ცდი ლობს 
გა ჭირ ვე ბუ ლებს და ეხ მა როს – დევ ნი ლებს, 
ომის ან და ში და კონ ფ ლიქ ტის დროს და შა
ვე ბუ ლებს, წყალ დი დო ბის, გვალ ვის ან სხვა 
ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფის გა მო იძუ ლე ბით 
გა და ად გი ლე ბუ ლებს, ასეთ ადა მი ა ნებ თან 
ურ თი ერ თო ბა შე იძ ლე ბა მარ თ ლა რთუ ლი 
იყოს. მათ ხში რად არც ახა ლი ამ ბე ბის სა შუ ა
ლე ბებ ზე მი უწ ვ დე ბათ ხე ლი, არც სო ცი ა ლურ 
მე დი ა ზე, ნორ მა ლურ სა კო მუ ნი კა ციო სა შუ ა
ლე ბე ბი ან არ არ სე ბობს, ან ფრაგ მენ ტუ ლად 
და უხა რის ხოდ. 

ამი ტომ ძა ლის ხ მე ვა არ უნ და და ზო გოთ ამ 
ადა მი ა ნე ბის თ ვის სა კო მუ ნი კა ციო არ ხე ბით 
უზ რუნ ველ სა ყო ფად. ასე თი ვე მნიშ ვ ნე ლო ბა 
აქვს მათ მოს მე ნა საც. ეს მუდ მი ვი ძა ლის ხ მე
ვა, შე იძ ლე ბა ძვი რი დაჯ დეს, ბევ რი დრო წა ი
ღოს და რთუ ლიც იყოს, მაგ რამ სა ჭი რო ა.

რისთვის 
მსოფ ლი ო ში ყო ვე ლი სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა
დო ე ბა თან ხ მო ბის სა ფუძ ველ ზე უნ და მოქ მე
დებ დეს. ხში რად მი ზა ნი ა, მთა ვო ბე ბის, ბიზ
ნე სე ბის, ფერ მე რე ბის სხვა სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი 
ჯგუ ფე ბის და ზო გა დად ხალ ხის დარ წ მუ ნე ბა, 
შეც ვა ლონ ქცე ვა, ან გა ა კე თონ რა მე უჩ ვე
უ ლო – მა გა ლი თად, ჩა უ ტა რონ ვაქ ცი ნა ცია 
შვილს. მა ში ნაც კი, რო ცა უბ რა ლოდ საკ ვებს, 
თავ შე სა ფარს და სა მე დი ცი ნო დახ მა რე ბას 
ვუ რი გებთ გა ჭირ ვე ბუ ლებს, სა ჭი როა გა და ა
მოწ მოთ, რა აღ წევს ამ ადა მი ა ნე ბამ დე.

გა და ხე დეთ ჩა მო ნათ ვალს, ნა ხეთ, რა ინ ფორ
მა ცი ის გა მო ყე ნე ბით შე იძ ლე ბა ორ გა ნი ზა ცი
ამ სა მიზ ნე ჯგუ ფებს გა აც ნოს თა ვი:

•	  ვინ ხართ თქვენ, რა ტი პის ორ გა ნი ზა ცია 
და სა ი დან მო დი ხართ. 

•	 რი სი შე თა ვა ზე ბა შე გიძ ლი ათ და რამ დე
ნი ხნით. 

•	 რას ელით მათ გან. რო გორ სარ გე ბელს?

თავი მათ ადგილზე წარმოიდგინეთ

წარ მო იდ გი ნეთ, რომ ქა რიშ ხალ მა თქვე ნი სო ფე ლი გა ა ნად გუ რა. მთე ლი ცხოვ რე ბა 
თავ ზე და გენ გ რათ. მე ზობ ლე ბის დი დი ნა წი ლი და ი ღუ პა, მათ შო რის თქვე ნი ნა თე-
სა ვე ბიც არი ან. მი წას თან გას წორ და მთე ლი თქვე ნი ქო ნე ბა, არ იცით, რო გორ გა-
მოკ ვე ბოთ ბავ შ ვე ბი. არც შე მო სა ვა ლი გაქვთ და არც წარ მოდ გე ნა, თუ რო გორ გა-
აგ რ ძე ლოთ ცხოვ რე ბა ოჯახ თან ერ თად. არც საკ ვე ბი გაქვთ, არც თავ შე სა ფა რი, არც 
სას მე ლი წყა ლი, არც სა პირ ფა რე შო. ნან გ რე ვებს შო რის ქურ დე ბი და მო რო დი ო რე ბი 
უკ ვე გა მოჩ ნ დ ნენ. დაბ ნე უ ლი და გა ნად გუ რე ბუ ლი ხართ. ამ სი ტუ ა ცი ა ში ხართ ჩა-
ვარ დ ნი ლი, რო ცა თქვენს სო ფელ ში უცხო ე ლე ბი მო დი ან, მათ არ ეს მით თქვე ნი ენა, 
მაგ რამ ჰუ მა ნი ტა რუ ლი დახ მა რე ბის პა კე ტებს კი არი გე ბენ. მე ზო ბე ლი, რო მელ საც 
უცხო ე ლე ბის ენა ოდ ნავ ეს მის, გიხ ს ნით, რომ ფუ თებ ში პლე დე ბი, სუფ თა წყა ლი და 
ცო ტა საჭ მე ლი ა. დახ მა რე ბას იღებთ, რად გან სა სო წარ კ ვე თი ლი ხართ, მაგ რამ დაბ ნე-
უ ლო ბა და უნ დობ ლო ბა სხვე ბის მი მართ არ ქრე ბა. გსურთ, გა ი გოთ მე ტი, რა ხდე ბა 
თქვენს თავს.



ეს ყვე ლა ფე რი პირ ვე ლა დი რე აქ ცი ა ა. ახ ლა 
სა ჭი როა სტი ქი ის მსხვერ პ ლებს თქვე ნი კამ
პა ნი ის შე სა ხებ უფ რო დე ტა ლუ რად აუხ ს ნათ, 
გა ა გე ბი ნოთ მათ, რომ სა ჭი როა წყა ლი იყოს 
სუფ თა, სა ჭი როა ჭა მამ დე ხე ლის და ბა ნა, პრე
ზერ ვა ტი ვის გა მო ყე ნე ბა, ვაქ ცი ნა ცი ა, ბავ შ ვე
ბის სა ა ვად მ ყო ფოს მოწყო ბა, სკო ლა ან კი დევ 
სხვა. თქვენ ზეა და მო კი დე ბუ ლი, რის თქმას გა
დაწყ ვეტთ მათ თ ვის. 

არა ნაკ ლებ მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ბე ნე ფი ცი ა რე ბის
თ ვის, თქვენ თან ურ თი ერ თო ბა შეძ ლონ. მარ
კე ტინ გის ნე ბის მი ე რი სპე ცი ა ლის ტი გეტყ ვით, 
რომ სა ჭი როა მომ ხ მა რებ ლის პა სუ ხის გა გე ბა, 
რა თა დარ წ მუნ დეს სწორ პრო დუქტს სწო რი 
მე თო დე ბით ჰყი დის თუ არა. იგი ვე მო დე ლი 
ვრცელ დე ბა და შა ვე ბულ, დამ შე ულ და სა სო
წარ კ ვე თილ ადა მი ა ნებ ზეც, რომ ლე ბიც სა მო ქა
ლა ქო სა ზო გა დე ბის დახ მა რე ბის იმე დად არი ან. 
თუ ვერ გეტყ ვი ან თა ვი ანთ აზრს, სა ი დან გე ცო
დი ნე ბათ, ეფექ ტუ რად ეხ მა რე ბით თუ არა მათ? 
ამი ტომ აუცი ლე ბე ლია მსხვერ პ ლის დახ მა რე
ბის მო დე ლი ორ მ ხ რი ვი იყოს. უნ და მო უს მი ნოთ 
და თან ესა უბ როთ კი დეც. შე იძ ლე ბა ზო გის 
რე აქ ცია ნე გა ტი უ რი იყოს, ან სუ ლაც არას წორ 
დას კ ვ ნებს ეფუძ ნე ბო დეს, მაგ რამ ნე ბის მი ერ 
შემ თხ ვე ვა ში უნ და მის ცეთ თვით გა მო ხატ ვის 
სა შუ ა ლე ბა.

რო გორ 
ეს კი ნამ დ ვი ლად რთუ ლი ნა წი ლი ა, რად გან 
მარ ტი ვი პა სუ ხი არ არ სე ბობს. არ უნ და ჩა ი
კე ტოთ და შე მოქ მე დე ბი თი მიდ გო მე ბიც გა
მო ი ყე ნოთ. ცალ  ცალ კე შე ა ფა სეთ თი თო ე უ ლი 
სი ტუ ა ცია და გა დაწყ ვი ტეთ, რო მე ლი მე თო დი 
მი ე სა და გე ბა ამ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვას. ქვეყ
ნე ბის, სა ზო გა დო ებ რი ვი ჯგუ ფე ბის, შემ თხ ვე
ვე ბის მი ხედ ვით ეს მიდ გო მე ბი გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი 
იქ ნე ბა. ის, რაც ამარ თ ლებს ერთ სი ტუ ა ცი ა ში, 
შე საძ ლოა ფუ ჭი აღ მოჩ ნ დეს მე ო რე გან.

გთა ვა ზობთ რამ დე ნი მე იდე ას – რო გორ შე
იძ ლე ბა და ამ ყა როს ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა ცია 
სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ამ კონ ფ ლიქ ტის ან 
სტი ქი უ რი უბე დუ რე ბის მსხვერ პ ლებ თან: 

•	 სა ინ ფორ მა ციო ცნო ბა რის მეშ ვე ო ბით 
•	 ად გი ლობ რი ვი რა დი ოს დახ მა რე ბით 
•	 ხმის გა მაძ ლი ე რებ ლე ბით აღ ჭურ ვი ლი დი

დი მან ქა ნე ბით 

•	 სო ცი ა ლუ რი მე დი ით
•	 მო ბი ლუ რი და ფი ჭუ რი ტე ლე ფო ნე ბით 
•	 პლა კა ტე ბით 
•	 ინ ტერ ვი უ ე ბით ად გი ლობ რივ რა დი ო ში 
•	 ინ ტერ ვი უ ე ბით ად გი ლობ რივ ტე ლე ვი ზი

ა ში 
•	 ინ ტერ ვი უ ე ბით ად გი ლობ რივ გა ზე თებ ში 
•	 ელექ ტ რო ნუ ლი წე რი ლე ბით 

გთა ვა ზობთ რამ დე ნი მე იდე ას – რო გორ შე იძ
ლე ბა სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ამ იმ ხალ ხის 
აზ რი გა ი გოს, რო მელ თა დახ მა რე ბა საც თა ვად 
ცდი ლობს.

•	 სა ტე ლე ფო ნო ჩარ თ ვე ბით ად გი ლობ რივ 
რა დი ო ში 

•	 კითხ ვა რის და რი გე ბით 
•	 ფო კუს  ჯ გუ ფე ბის შედ გე ნით 
•	 სა ზო გა დო ებ რი ვი გა მო კითხ ვე ბით  
•	 სა ტე ლე ფო ნო ცხე ლი ხა ზე ბით 
•	 სო ცი ა ლუ რი მე დი ით

თი თო ე ულ ამ მე თოდს თა ვი სი და დე ბი თი და 
უარ ყო ფი თი მხა რე ე ბი აქვს. ჰკითხეთ სა კუ თარ 
თავს: ამ ინ ფორ მა ცი ას წე რა კითხ ვის უცო დი
ნა რი ადა მი ა ნი გა ი გებს თუ არა? მი უწ ვ დე ბათ 
თუ არა და ზა რა ლე ბულ ადა მი ა ნებს ხე ლი ინ
ტერ ნეტ ზე ან და სა ტე ლე ფო ნო მომ სა ხუ რე ბა
ზე? პრო ცეს ში სხვა დას ხ ვა სფე როს წარ მო
მად გენ ლე ბი არი ან ჩარ თუ ლი, თუ ყვე ლა ფე რი 
ინი ცი ა ტი ვი ან აქ ტი ვის ტებ ზეა და მო კი დე ბუ
ლი? ძვი რი ჯდე ბა თუ არა? მთა ვა რია შე მოქ
მე დე ბი თად მი უდ გეთ სა კითხს და გა დაწყ ვე
ტი ლე ბე ბის მი ღე ბის პრო ცეს ში მოქ ნი ლო ბა 
გა მო ავ ლი ნოთ.

წვდო მა
მთა ვა რი კითხ ვა ინ ფორ მა ცი ის გა ცე მის და სა
პა სუ ხო რე აქ ცი ის მო ძი ე ბის პრო ცეს შიც ასე
თი ა: მო ი ცავთ თუ არა მთელ სა მიზ ნე სა ზო გა
დო ე ბას?

ინ ფორ მა ცია ძა ლაა და ამი ტომ გა არ კ ვი ეთ, 
სა მიზ ნე აუდი ტო რი ას თან ურ თი ერ თო ბის მე
თო დე ბით ხომ არ აძ ლი ე რებთ ძა ლა უფ ლე ბის 
არ სე ბულ სტრუქ ტუ რებს, უფ რო სუსტ სექ
ტორს კი უყუ რადღე ბოდ ტო ვებთ? გა იხ სე ნეთ 
ხან დაზ მუ ლე ბი, თი ნე ი ჯე რე ბი, შეზღუ დუ ლი 
შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი, ეთ ნი კუ
რი და რე ლი გი უ რი უმ ცი რე სო ბე ბის წარ მო მად

გენ ლე ბი და ქა ლე ბი. და ზა რა ლე ბულ ჯგუ ფებ
ში უფ რო მე ტად შეხ ვ დე ბით პატ რი არ ქა ლურ 
ცხოვ რე ბის წესს, ვიდ რე გან ვი თა რე ბულ მსოფ
ლი ო ში. ამი ტომ თქვე ნი ვა ლი ა, გა და ა მოწ მოთ, 
ინ ფორ მა ცია ხომ ნამ დ ვი ლად აღ წევს ქა ლებ
თა ნაც ისე ვე, რო გორც კა ცებ თან. მათ შე იძ
ლე ბა სულ სხვა დას ხ ვაგ ვა რი პრი ო რი ტე ტე ბი 
ჰქონ დეთ.

2014 წელს, და სავ ლეთ აფ რი კა ში ებო ლას 
ეპი დე მი ამ აშ კა რად ცხად ყო, თუ რო გო-
რი მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი იყო და ზა რა ლე ბუ ლი 
ადა მი ა ნე ბის თ ვის ეფექ ტუ რი კო მუ ნი კა-
ცი ა. ებო ლას პირ ვე ლი მსხვერ პ ლი ხომ 
ძი რი თა დად მი ვარ დ ნილ რე გი ო ნებ სა 
და სოფ ლებ ში და ფიქ სირ და – იქ, სა დაც 
ხალ ხ მა ძა ლი ან ცო ტა რამ იცო და და ა ვა-
დე ბის გა და ტა ნის გზებ ზე და ინ ფექ ცი ის 
თა ვი დან აცი ლე ბის სა შუ ა ლე ბებ ზე. დი-
დი ქა ლა ქე ბი დან ჩა მო სუ ლი და ფე რად 
დოლ ბან დებ ში ან დამ ცავ სა მე დი ცი ნო 
ტან საც მელ ში თა ვი დან ფე ხე ბამ დე გახ-
ვე უ ლი ექი მე ბის და ნახ ვა ბევრ ადა მი ანს 
სცემ და ში შის ზარს. ისე დაც დაბ ნე უ-
ლი და გა ნად გუ რე ბუ ლი ხალ ხი ზოგ ჯერ 
თავს ეს ხ მო და ექი მებ სა და მედ დებს, 
ზოგ ჯერ კი სოფ ლი დან გარ ბო და და და ა-
ვა დე ბა სხვა ად გი ლებ ში ძა ლა უ ნე ბუ რად 
გა დაჰ ქონ და.

გახსოვდეთ: 

და ზა რა ლე ბუ ლე ბის მოს მე ნა არ ნიშ-
ნავს იმას, რომ ყო ველ თ ვის აუს რუ-
ლოთ მოთხოვ ნე ბი, ან და ი ჯე როთ მა-
თი ნათ ქ ვა მი. თა ვად უნ და შე ა ფა სოთ, 
ერ თი -ო რი ადა მი ა ნის პა სუ ხი გა მო-
ხა ტავს თუ არა და ზა რა ლე ბულ თა 
მთე ლი დაჯ გუ ფე ბის პო ზი ცი ას; ან და 
გა არ კ ვი ოთ, ხომ არ შე იყ ვა ნა ისი ნი 
ვინ მემ შეც დო მა ში, ხომ არ მი ა წო დეს 
ცრუ ინ ფორ მა ცი ა, ან მარ ტი ვად – 
თვი თონ ვე ხომ არ აკე თე ბენ არას წორ 
დას კ ვ ნებს. უმ რავ ლეს შემ თხ ვე ვა ში 
ამ კითხ ვებ ზე პა სუხს თა ვად იპო ვით.
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ბრენ დი თქვენს ხელ ში ა, თქვენ გან კარ გავთ სა ზო გა დო ებ რივ იმიჯს 
და რე პუ ტა ცი ას. ხში რად უმა დუ რი საქ მე ცა ა. თუ მე დი ას თან ურ თი ერ
თო ბე ბი უპ რობ ლე მოდ და ჰარ მო ნი უ ლად მი დის, გა წე ულ საქ მეს ვე რა
ვინ ამ ჩევს. თუ სი ტუ ა ცია ირე ვა, მთე ლი ქვეყ ნი ე რე ბა ზურგს გაქ ცევთ. 

უამ რა ვი წი ნა აღ მ დე გო ბა არ სე ბობს, ამი ტომ გე ვა ლე ბათ მე გობ რუ ლი 
ურ თი ერ თო ბა გა ა ბათ პრო ფე სი ო ნალ ჟურ ნა ლის ტებ თან, მაგ რამ ამა ვე 
დროს გავ ლე ნა მო ახ დი ნოთ მათ ჟურ ნა ლის ტურ მა სა ლა ზე. სი ტუ ა ცია 
ისე უნ და მარ თოთ, რომ თქვე ნი ორ გა ნიზ ცია თან გახ ს ნი ლი, დე მოკ
რა ტი უ ლი და ონ ლა ინ გამ ჭ ვირ ვა ლო ბით გა მო ირ ჩე ო დეს, თან ძა ლი ან 
დი დი დაკ ვირ ვე ბით უნ და აკოტ რო ლოთ შე დე გი. მე დი ის ყუ რადღე ბის 
მიპყ რო ბა მი ზა ნი ა, მაგ რამ რო გორ შე იძ ლე ბა გა ფუჭ დეს ყვე ლა ფე რი 
მა თი ჩა რე ვის გა მო, არც ეს უნ და და ი ვიწყოთ. ერ თი სიტყ ვით, მო ხერ
ხე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი, კმა ყო ფი ლი დარ ჩე ბა თუ არა ორი ვე მხა რე 
– ორ გა ნი ზა ცი აც და ახა ლი ამ ბე ბის მე დი აც. 

ხშირ შემ თხ ვე ვა ში თქვე ნი, რო გორც მე დი ას თან ურ თი ერ თო ბე ბის 
სპე ცი ა ლის ტის მთა ვა რი მტე რი, ცი ნი კო სი ჟურ ნა ლის ტი ან გეს ლი ა
ნი ჟურ ნა ლის ტი კი არ არის, არა მედ თქვე ნი ვე დი რექ ტო რი ა. ორ გა
ნი ზა ცი ა ში დე მოკ რა ტი ის დო ნე თუ და ბა ლი ა, ყვე ლა თქვენს მცდე
ლო ბას, ეფექ ტუ რი და მიმ ზიდ ვე ლი კამ პა ნია შექ მ ნათ მე დი ის თ ვის, 
სა ბო ტა ჟით შეხ ვ დე ბა მე ნე ჯე რი, რო მე ლიც ვერ ხვდე ბა მიზ ნობ რი ვი 
კო მუ ნი კა ცი ის მნიშ ვ ნე ლო ბას და დარ წ მუ ნე ბუ ლი ა, რომ ფონს იოლად 
გახ ვალთ მო საწყე ნი და შაბ ლო ნუ რი ფრა ზე ბით სავ სე კამ პა ნი ი თაც. 
მე ო რე მხრივ, არც ზედ მე ტი დე მოკ რა ტია ვარ გა, და უს რუ ლე ბე ლი დე

ბა ტე ბი და სურ ვი ლი – ყვე ლა მხა რე კმა ყო ფი ლი დარ ჩეს, შე საძ ლოა 
ვი თომ გან ზო გა დო ე ბუ ლი, სი ნამ დ ვი ლე ში კი ბუნ დო ვა ნი მე სი ჯე ბით 
სავ სე კამ პა ნი ით დას რულ დეს. 

რო გორც კო მუ ნი კა ცი ე ბის მე ნე ჯერს, უნ და გქონ დეთ ავ ტო ნო მი უ
რო ბაც და ავ ტო რი ტე ტიც, რაც სწრა ფად მუ შა ო ბა ში და იმ მე თო დე
ბის გა მო ყე ნე ბა ში და გეხ მა რე ბათ, რომ ლე ბიც მხო ლოდ თქვენ იცით 
და არა სხვებ მა. სა ჭი როა და უ კავ შირ დეთ მთა ვარ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის 
მიმ ღე ბებს, რა თა გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბი კრი ტი კულ მო მენ ტებ ში ავ ტო
მა ტუ რად აისა ხე ბო დეს ორ გა ნი ზა ცი ის სა ზო გა დო იმიჯ სა და კო მუ
ნი კა ცი ის სტილ ზე. გარ და ამი სა, სწო რედ თქვენ უნ და შე უქ მ ნათ ორ
გა ნი ზა ცი ის თი თო ე ულ წარ მო მად გე ნელს, რო მე ლიც სა ზო გა დო ე ბის 
წი ნა შე გა მო დის, ნა რა ტი ვის სა ერ თო ხა ზი. ასე ვე გე ვა ლე ბათ, მნიშ ვ ნე
ლო ვან თე მებ ზე, გარ კ ვე ულ სფე რო ებ ში მი ღე ბულ გა დაწყ ვე ტი ლე ბებ
ზე, ან და თქვე ნი კო ლე გე ბის მი სა მარ თით ხში რად დას მულ კითხ ვებ ზე 
(Frequently Asked Questions – FAQs) პა სუ ხე ბის და შე ფა სე ბე ბის მზა 
ჩა მო ნათ ვა ლი შექ მ ნათ. ეს ყვე ლა ფე რი მკა ფი ოდ და სა დად გა მოთ ქ მუ
ლი, მე დი ის თ ვის იოლად გა სა გე ბი ენით უნ და იყოს და წე რი ლი და, რაც 
მთა ვა რი ა, სა ჭი რო ე ბი სა მერ რე გუ ლა რუ ლად ახ ლ დე ბო დეს.

ეს რთული საქმეა
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„რასისტული“ ტვიტი

2012 წლის ზაფხულის ოლიპიური თამაშები ვიდრე საერთოდ დაიწყებოდა 23 წლის ბერძენი სიგრძეზე 
მხტომელი პარასკევი „ვოულა“ პაპახრისტო სპორტული ღონისძიებებიდან ტვიტერზე გამოქვეყნებული 
პოსტის გამო გამორიცხეს. მან საკუთარ გვერდზე დაწერა: „საბერძნეთში იმდენი აფრიკელი ჩამოვიდა... 
დასავლეთ ნილოსელი კოღოები, როგორც იქნა, შინ მომზადებულ საკვებზე გადავლენ!!!“ რა იყო ეს - 
ხუმრობის არასწორი მცდელობა თუ რასისტული ცილისწამება? ბერძნულმა გუნდმა გადაწყვიტა, 
საქმეს ასე არ ჩაღრმავებოდა და საერთაშორისო მოწოდებების შემდეგ, გარიცხეთ ეს სპორტსმენი 
თამაშებიდანო, ასეც მოიქცა - გუნდის წევრი ლონდონში გამართული თამაშებიდან საერთოდ დაითხოვა. 
ერთმა კერძო ხასიათის ტვიტმა, როგორც ხედავთ, მთელი გუნდის რეპუტაცია დააყენა საფრთხის ქვეშ.

ეთი კა ინ ტერ ნეტ ში
ინ ტერ ნე ტი ჯერ კი დევ ძა ლი ან ახა ლი რე სურ სია და შე იძ ლე ბა არა მხო
ლოდ პროგ რე სის ხელ შემ წყო ბი, არა მედ საფ რ თხის შემ ც ვე ლიც იყოს. 
ინ ტერ ნე ტი არა ფერს ივიწყებს და სადღაც, რო მე ლი მე გვერ დ ზე და უ
დევ რად გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი და შე ნა ხუ ლი კო მენ ტა რი შე იძ ლე ბა წლე ბის 
შემ დეგ ამო ტივ ტივ დეს და შე გარ ცხ ვი ნოთ. ინ ტერ ნე ტის მარ თ ვის თ ვის 
მი ღე ბუ ლი კა ნო ნე ბი მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა ნა წილ ში ერ თ მა ნე თის გან 
გან ს ხ ვავ დე ბა, მაგ რამ მათ სა ერ თო ის აქვთ, რომ ხში რად ამ კა ნო ნე
ბის ცხოვ რე ბა ში გა ტა რე ბა ვერ ხერ ხ დე ბა. ვი კი ლიქ ს მა კარ გად აჩ ვე ნა, 
თუ რამ დე ნად შეზღუ დუ ლია სა მო ქა ლა ქო ავ ტო რი ტე ტი. სო ცი ა ლურ 
მე დი ას სა კუ თარ თავ ში ყვე ლა ზე მე ტად ის აღაფ რ თო ვა ნებს, რომ მყი
სი ე რად ერ თი და იგი ვე პრო დუქ ტი მი ლი ო ნო ბით ადა მი ან მა შე იძ ლე ბა 

ნა ხოს, მაგ რამ საქ მეც იმა ში ა, რომ ბოთ ლი დან ამოშ ვე ბუ ლი ჯი ნის შე
ჩე რე ბა ან სა ოც რად რთუ ლი ა, ან კი დევ უარე სი – შე უძ ლე ბე ლი. 

ასე რომ, უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ – ჯერ კი დევ დი დი დრო გვა შო რებს 
მოქ ნი ლი და ეფექ ტუ რი ეთი კუ რი კო დექ სის მი ღე ბის გან, ახალ ა ხა ლი 
ის ტო რი ე ბი და მა გა ლი თე ბი კი ყო ველ დღი უ რად გროვ დე ბა. ამი ტო მაც 
ბევრ ორ გა ნი ზა ცი ა ში, თა ნამ შ რომ ლე ბის და აქ ტი უ რი წევ რე ბის თ ვის, 
სა კუ თა რი ეთი კის სტან დარ ტე ბი შე ი მუ შა ვეს და ყვე ლას სწო რედ ამ 
წე სე ბის დაც ვა ევა ლე ბა. რო ცა საქ მე ინ ტერ ნეტ სა და სო ცი ა ლურ მე
დი ა ზე მიდ გე ბა, თქვე ნი საქ მეა პრო ცე სის მარ თ ვა, სა ჭი რო ე ბის შემ
თხ ვე ვა ში კი – კო ლე გე ბის მკაც რი კონ ტ რო ლი – მათ ვერ უნ და გა მო აქ
ვეყ ნონ ონ ლა ინ ისე თი მა სა ლა, რო გო რიც ეთი კის კო დექსს არ ღ ვევს.
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გთავაზობთ რამდენიმე პრინციპს, რომლებიც საკუთარი ქცევის 
კონტროლშიც დაგეხმარებათ და კოლეგების დაკვალიანებაშიც. ეს 
ის ადამიანეიბ არიან, რომლებსაც ევალებათ, მსგავს საკითხებზე 
თქვენი რჩევა გაითვალისწინონ.

აკუ რა ტუ ლო ბა
და ი ცა ვით აკუ რა ტუ ლო ბა წე რის დროს. არ გა და ბეჭ დოთ, არ გა უ ზი ა
როთ სხვა გან გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია სხვებს, თუ ბო ლომ დე არ 
ენ დო ბით წყა როს ან და ზუს ტად არ ხართ დარ წ მუ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი
ის სის წო რე ში. თუ აღ მოჩ ნ დე ბა, რომ ინ ფორ მა ცია ცი ლის მ წა მებ ლუ
რი ა, მო გი წევთ, თა ვად აგოთ პა სუ ხი მი ყე ნე ბუ ლი ზი ა ნის გა მო. თქვენს 
რე პუ ტა ცი ას ჩრდი ლი მი ად გე ბა იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ ინ ფორ მა ცია 
არა ვის არ ვნებს, მაგ რამ არას წო რი ა. რო ცა ოფის ში ხარ მო კა ლა თე ბუ
ლი, ინ ტერ ნეტ გ ვერ დ ზე – hystericalallegations.comზე (შეუსაბამეთ ამ 
ვებ გ ვერდს, სკან და ლებ ზე მო მუ შა ვე რო მე ლი მე ქარ თუ ლი გა სარ თო
ბი ვებ გ ვერ დი – მთარგმნ.) გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ის ტო რია შე იძ ლე ბა ისე ვე 
მიმ ზიდ ვე ლი გეჩ ვე ნოთ, რო გორც რო ი ტერ სის სტა ტი ა, მაგ რამ ამ ორ 
წყა როს შო რის, გახ სოვ დეთ, მხო ლოდ ერ თია სან დო. 

ან გა რიშ ვალ დე ბუ ლე ბა
თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცია იური დი უ ლა დაც პა სუხს აგებს იმ ინ ფორ მა ცი
ის სის წო რის გა მო, რა საც ონ ლა ინ აქ ვეყ ნებს – სა კუ თარ ვებ გ ვერ დ ზე, 
ფე ის ბუ კის გვერ დებ ზე თუ ტვი ტე რის ან გა რიშ ზე. თუმ ცა, გა ით ვა ლის
წი ნეთ, გან ს ხ ვა ვე ბა პო ზი ცი ის ემო ცი უ რად ჩა მო ყა ლი ბე ბას, სი ძულ ვი
ლის ენას და და ნა შა უ ლის წა ქე ზე ბას შო რის შე იძ ლე ბა ძა ლი ან მცი რე 
იყოს. ასე რომ, გა ე ცა ნით იმ ქვეყ ნის კა ნონ მ დებ ლო ბას, სა დაც საქ მი ა
ნო ბა უმე ტეს წი ლად გი წევთ. მო ე რი დეთ პლა გი ა რიზ მ საც. თუ იყე ნებთ 
სხვე ბის მი ერ შექ მ ნილ მა სა ლას, აუცი ლებ ლად ასეც მი უ თი თეთ.

ფო ტო ე ბი
ზოგ ჯერ დი დია ცდუ ნე ბა მოვ ნიშ ნოთ და უკითხა ვად გად მო ვი ტა ნოთ 
სა კუ თარ ვებ გ ვერ დ ზე კარ გი ხა რის ხის ფო ტო ე ბი, რომ ლე ბიც ზუს ტად 
გა მო ხა ტავს ჩვენს მიზ ნებ სა და სათ ქ მელს. თუმ ცა, გა იხ სე ნეთ, რომ 
არ სე ბობს სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბი და, რაც მთა ვა რი ა, გა და ა მოწ მეთ, 
ფო ტო ნამ დ ვი ლია თუ ყალ ბი – ფო ტო მა ნი პუ ლა ცი ე ბის პროგ რა მე ბის 
გა მო ყე ნე ბით გა დი დე ბუ ლი, და მა ხინ ჯე ბუ ლი, ან უბ რა ლოდ სულ სხვა 
დრო სა და სივ რ ცე ში გა და ღე ბუ ლი. სწო რედ ყალ ბი იმი ჯე ბის გა მო 
გარ თულ და ძა ლი ან სი რი ი სა და უკ რა ი ნის კონ ფ ლიქ ტე ბის გა შუ ქე ბა. 
ამ ფო ტო ებს ორი ვე კონ ფ ლიქ ტის შემ თხ ვე ვა ში პრო პა გან დის ტუ ლი 
მიზ ნე ბით ავ რ ცე ლებ დ ნენ.

ღი ა ო ბა და პირ და პი რო ბა
ნუ რას დ როს და მა ლავთ ვი ნა ო ბას და ორ გა ნი ზა ცი ის სა ხელს, რო მელ
საც წარ მო ად გენთ. ასე უფ რო სან დო და და მა ჯე რე ბე ლია თქვე ნი ქმე
დე ბე ბი ინ ტერ ნეტ ში. გარ და ამი სა, ადა მი ა ნებს უფ რო მე ტად უჩ ნ დე
ბათ სურ ვი ლი, რე ა ლუ რი ურ თი ერ თო ბე ბი გა ა ბან თქვენ თან. ყალ ბი 
პრო ფი ლის გვერ დე ბი და შე ნიღ ბუ ლი, ინ ტერ ნე ტის თ ვის მო გო ნი ლი 
იდენ ტო ბე ბი კარგს არა ფერს მო გი ტანთ.

ბა ლან სი
რად გა ნაც წარ მო ად გენთ ორ გა ნი ზა ცი ას, რო მე ლიც კამ პა ნი ებს მარ
თავს ხოლ მე, ესე იგი, გარ კ ვე ულ სა კითხებ ზე მკა ფიო მო საზ რე ბე ბიც 
გა გაჩ ნი ათ. ამი ტომ და უკ ვირ დით სა კუ თა რი ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ გ ვერ
დის ში ნა არსს – და უშ ვე ბე ლია ინ ტერ ნეტ ში ისეთ ცნო ბებს ავ რ ცე ლებ
დეთ, რაც თქვენს ორ გა ნი ზა ცი ა ში შე თან ხ მე ბულ და ჩა მო ყა ლი ბე ბულ 
პრინ ცი პებს ეწი ნა აღ მ დე გე ბა. თუმ ცა რო ცა სხვა მხა რის, კომ პა ნი ის, 
ორ გა ნი ზა ცი ის ან ხალ ხის მი მართ გა მო ხა ტავთ კრი ტი კას, მი ე ცით 
მათ უფ ლე ბა სა კუ თა რი მო საზ რე ბა, თუნ დაც თქვენ გან გან ს ხ ვა ვე ბუ
ლი, თქვენ სა ვე ვებ გ ვერ დ ზე გა მო ხა ტოს. 

ინ ტეგ რა ცია
ინ ტერ ნე ტი სა ჯა რო სივ რ ცე ა. ყვე ლა ფე რი რაც ორ გა ნი ზა ცი ის ან ორ
გა ნი ზა ცი ას თან მჭიდ როდ და კავ ში რე ბუ ლი პი როვ ნე ბის მი ერ ონ ლა ინ 
ქვეყ ნ დე ბა, მთლი ა ნად უნ და შე ე სა ბა მე ბო დეს ბრენ დის სა ზო გა დო
ებ რივ იმიჯს. ამი ტომ ყვე ლა ნა ი რი ცრურ წ მე ნა, მცდა რი წი ნას წა რი 
გან წყო ბა, შე უ რაცხ ყო ფა ან სხვა მსგავ სი საქ ცი ე ლი, რო მე ლიც არც 
თქვენ მო გე წო ნე ბო დათ, ოფ ლა ინ – ინ ტერ ნეტს მიღ მა – უნ და დარ ჩეს. 
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გან ცალ კე ვე ბა
ვე რა ვის აიძუ ლებთ, მით უმე ტეს – თა ნამ შ რომ ლებს, ორ გა
ნი ზა ცი ას თან და კავ ში რე ბულ პი რებს ან კო ლე გებს, ონ ლა ინ 
ისე არ მო იქ ც ნენ, რო გორც მათ გე მოვ ნე ბას და სურ ვი ლებს 
შე ე სა ბა მე ბა. გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბა ფუნ და მენ ტუ რი უფ
ლე ბა ა. თუმ ცა, მე ო რე მხრივ, ამ ადა მი ა ნებ მაც უნ და გა ი აზ
რონ, რომ თუ სა ზო გა დო ე ბა მათ თქვე ნი ორ გა ნი ზა ცი ის ნა წი
ლად აღიქ ვამს, ჯობს, თა ვი შე ი კა ვონ ორ გა ნი ზა ცი ის სა ჯა რო 
იმი ჯის თ ვის შე უ ფე რე ბე ლი მო საზ რე ბე ბის გა მო ხატ ვის გან. 
ასეთ მა კო მენ ტა რებ მა შე იძ ლე ბა შე გა ფერ ხოთ მიზ ნის კენ მი
მა ვალ გზა ზე და შე გი ლა ხოთ რე პუ ტა ცი აც. ასე რომ, კარ გი 
იქ ნე ბა, თუ ცალ კე წე სებს შე ი მუ შა ვებთ, თუ რო გორ გა ნა
ცალ კე ვოთ ორ გა ნი ზა ცი ა ში ერ თ მა ნე თის გან სა ჯა რო და პი
რა დი ან გა რი შე ბი ფე ის ბუკ სა და ტვი ტერ ზე.

უსაფ რ თხო ე ბა
ნე ბის მი ე რი ორ გა ნი ზა ცი ა, რო მე ლიც კამ პა ნი ას ატა რებს 
ხში რად, შე იძ ლე ბა ჰა კე რე ბის თავ დას ხ მის მსხვერ პ ლი გახ
დეს. ასე რომ, აუცი ლებ ლად იზ რუ ნეთ თქვე ნი ვებ გ ვერ დე ბის 
უსაფ რ თხო ე ბა ზე და მუდ მივ გა ნახ ლე ბა ზე. ორ გა ნი ზა ცი ის 
წევ რებ მა აქ ტი უ რად უნ და გა მო ი ყე ნონ გა სა ღე ბი სიტყ ვე ბი 
(passwords) და მათ დაც ვა ზეც იზ რუ ნონ.

ფოტო Reuters/ David Mercado
courtesy of Thomson Reuters Foundation



სხარ ტი და დახ ვე წი ლი წე რის მა ნე რა

არა ვის მოს წონს ცუ დი ნა წე რი, არც პრეს-
რე ლი ზის, არც ბლოგ პოს ტის და არც ვებ-
გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტი ის შემ-
თხ ვე ვა ში. ამი თაც კი უპა ტივ ცე მუ ლო ბას 
იწ ვევთ მკითხ ველ ში. ასე რომ, ეცა დეთ, 
სხარ ტად და გარ კ ვე ვით წე როთ. 

აკუ რა ტუ ლო ბა და ფაქ ტე ბის 
პა ტი ვის ცე მა
ეცა დეთ თქვე ნი ამ ბის სა ფუძ ველს სან დო 
წყა რო ე ბი დან მი ღე ბუ ლი ინ ფორ მა ცია შე-
ად გენ დეს. თი თო ე უ ლი სა კუ თა რი სა ხე ლი 
სწო რად იყოს და წე რი ლი, რიცხ ვე ბი – გა-
და მოწ მე ბუ ლი, ფო ტო ე ბი და ფო ტო ე ბის მი-
ნა წე რე ბი – ერ თ მა ნეთ თან შე სა ბა მი სი, ორ-
თოგ რა ფი უ ლი და სინ ტაქ სუ რი შეც დო მე ბი 
– გას წო რე ბუ ლი. გახ სოვ დეთ, შეც დო მე ბით 
აჭ რე ლე ბუ ლი ტექ ს ტი არა კომ პე ტენ ტუ რო-
ბის და უნ დობ ლო ბის გან ც დას აღ ძ რავს და 
თქვენს რე პუ ტა ცი ა საც ვნებს. 

მულ ტი მე დი უ რო ბის მნიშ ვ ნე ლო ბა
ყო ველ თ ვის იზ რუ ნეთ იმა ზე, რომ იმი ჯიც, 
ვი დე ოც, აუდი ოც, გრა ფი კაც და ლინ კე ბიც 
ყვე ლა თქვენს მე დი ა პარ ტ ნი ორს თა ნაბ რად 
მი ა წო დოთ – არ აქვს მნიშ ვ ნე ლო ბა ონ ლა ინ 
გა მო ცე მა იქ ნე ბა თუ ძირ ძ ვე ლი მე დი ა. 

დარ ჩით ხაზ ზე
ზა რებს შეძ ლე ბის დაგ ვა რად სწრა ფად უპა-
სუ ხეთ, და უ ტო ვეთ შეტყო ბი ნე ბე ბი, არ 
აირი დოთ თა ვი დან ამა თუ იმ თე მის მკვლე-
ვა რებ თან ურ თი ერ თო ბა. თუ არ შე გიძ ლი-
ათ, ჟურ ნა ლის ტის ან ონ ლა ინ სტუმ რის 
თხოვ ნა და აკ მა ყო ფი ლოთ, ასეც უთხა რით, 
თან პირ და პირ და მა შინ ვე.

გა მო ი ჩი ნეთ ენ თუ ზი აზ მი
შე იძ ლე ბა მარ ტი ვად ჟღერს, მაგ რამ თუ 
არ „გაყიდით” სა კუ თარ ამ ბავს ან კამ პა ნი-
ას, არც არა ვინ და ინ ტე რეს დე ბა. შე იძ ლე ბა 
თქვენ თ ვის თე მა კარ გად ნაც ნო ბი და მო-
ყირ ჭე ბუ ლიც კი ა, მაგ რამ მკითხ ვე ლის თ ვის 
ან ონ ლა ინ მომ ხ მა რებ ლის თ ვის ის შე იძ ლე-
ბა ახა ლი და შთა მა გო ნე ბე ლი იყოს.

სიტყ ვა სიტყ ვაა
სა ჯა რო ურ თი ერ თო ბებ შიც ისე ვეა სა ჭი რო 
სან დო ო ბა, გულ წ რ ფე ლო ბა და სო ლი დუ-
რო ბა, რო გორც ნე ბის მი ერ სხვა სფე რო ში. 
თუ შე ი ნარ ჩუ ნებთ მე დი ას თან მუდ მივ კონ-
ტაქტს, ისი ნიც ყო ველ თ ვის მო გა კითხა ვენ 
ინ ფორ მა ცი ის გა და სა მოწ მებ ლად. ამი ტომ 
ზა რებს მა ში ნაც კი უპა სუ ხეთ, რო ცა ახა ლი 
ამ ბა ვი ცუ დია – და მალ ვა საქ მეს არ უშ ვე-
ლის.

აკონ ტ რო ლეთ ემო ცი ე ბი
შე იძ ლე ბა ან გე ლო ზის მოთ მი ნე ბა იყოს სა-
ჭი რო, მაგ რამ რას იზამთ – თუ მოთ მი ნე ბას 
და კარ გავთ, საქ მეს წა ახ დენთ. ჟურ ნა ლის-
ტე ბის საქ მი ა ნო ბა, ონ ლა ინ დის კუ სი ე ბის 
გა მარ თ ვა საქ მეს სჭირ დე ბა. ამი ტომ იფიქ-
რეთ ამა ზე, იფიქ რეთ გრძელ ვა დი ან მიზ-
ნებ ზე და მდუ მა რე აუდი ტო რი ა ზე, რო მე-
ლიც მათ მიღ მა ა. 

ზოგადი რჩევები

გისურვებთ წარმატებას!

სო ცი ა ლურ და ახა ლი ამ ბე ბის მე დი ას თან ურ თი ერ თო ბი სას, არ სე ბობს გარ კ ვე უ ლი სტან დარ ტე ბი, რომ ლე ბიც აუცი ლებ ლად უნ და და იც-
ვათ და ამით სა კუ თა რი ორ გა ნი ზა ცი ის სა ჯა რო იმიჯ ზეც იზ რუ ნოთ.
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ევ რო პუ ლი ჟურ ნა ლის ტი კის ცენ ტ რი (EJC) არა მომ გე ბი ა ნი სა ერ თა შო რი სო ფონ დი ა, 
რო მე ლიც რე გის ტ რი რე ბუ ლია და და ფუძ ნე ბუ ლია ნი დერ ლან დებ ში. ამ ორ გა ნი ზა
ცი ის მი სიაა გა ა უმ ჯობ სოს, გა აძ ლი ე როს და გა ამ ყა როს ჟურ ნა ლის ტი კა ზო გა დად 
და ახა ლი ამ ბე ბის მე დია კონ კ რე ტუ ლად ფუნ ქ ცი უ რი დე მოკ რა ტი უ ლი სა ჯა რო სფე
როს ინ ტე რე სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით. EJCი მიზ ნად ისა ხავს ევ რო პულ თუ გლო ბა
ლურ დო ნე ზე ხა რის ხი ა ნი ჟურ ნა ლის ტი კის დაც ვას და გავ რ ცე ლე ბას. გარ და ამი სა, 
ორ გა ნი ზა ცია მხარს უჭერს იმ ინი ცი ა ტი ვებს, რომ ლე ბიც გან ვი თა რე ბად ქვეყ ნებ
ში მე დი ის თა ვი სუფ ლე ბის კენ არის მი მარ თუ ლი. ამ მიზ ნე ბის შე სას რუ ლებ ლად EJC 
ჩარ თუ ლია პრო ფე სი უ ლი უნარ  ჩ ვე ვე ბის გან ვი თა რე ბის პრო ცეს ში, ჟურ ნა ლის ტი
კას თან და კავ ში რე ბულ სა ფონ დო პროგ რა მებ ში, ანა ლიზ სა და კვლე ვა ში. მი სი სა
მიზ ნე ჯგუ ფე ბი და ბე ნე ფი ცი ა რე ბი არი ან ახალ ამ ბებ სა და ინ ფორ მა ცი ა ზე მო მუ
შა ვე ჟურ ნა ლის ტე ბი, მე დი ა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
სპე ცი ა ლის ტე ბი და სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის წარ მო მად გენ ლე ბი.s.

პრე სის თა ვი სუფ ლე ბის 2.0ის კონ სორ ცი უმ ში (The Press Freedom 2.0 Consortium 
(PF 2.0) შე დის ევ რო პუ ლი ჟურ ნა ლის ტი კის ცენ ტ რი (EJC), ასე ვე: Free Press Unlimited, 
World Press Photo, Mensen met een Missie და European Partnership for Democracy. 

ამ გლო ბა ლუ რი კო ლა ბო რა ცი ის შე დე გად, რო მე ლიც მო ი ცავ და პრე სის თა ვი სუფ
ლე ბას, მე დი ის გან ვი თა რე ბას და დე მოკ რა ტი ის ად ვო კა ტი რე ბას გან ვი თა რე ბა დი 
მსოფ ლი ოს 13 ქვე ყა ნა ში, PF 2.0 კონ სორ ცი უმ მა გა მო იკ ვ ლია კავ ში რი მე დი ას, დე
მოკ რა ტი ის მხარ და ჭე რის პრო ცეს სა და ქვე ვი დან მარ თულ ორ გა ნი ზა ცი ებს შო რის, 
რო გორც ეფექ ტუ რი გზა კონ ს ტ რუქ ცი უ ლი ცვლი ლე ბე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბი სა და პი
რად თუ სა ზო გა დო ებ რივ დო ნე ებ ზე დი ა ლო გის წა მოწყე ბის თ ვის. 

გარ და ამი სა, PF2.0 კონ სორ ცი უმ მა გა მო იკ ვ ლია სხვა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხიც: თუ 
რო გორ შე იძ ლე ბა ახა ლი მე დია და სა ინ ფორ მა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბი იქ ცეს კა ტა ლი
ზა ტო რად ორ გა ნი ზა ცი ებს, მათ სა მიზ ნ ჯე ჯგუ ფებს და აუდი ტო რი ას შო რის ორ მ ხ
რი ვი კავ ში რე ბის და სამ ყა რებ ლად.

ამ კვლე ვის მთა ვა რი რე ზულ ტა ტია სწო რედ ეს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო: მე დია თქვენს 
სამ სა ხურ ში: გზამ კ ვ ლე ვი სა მო ქა ლა ქო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის თ ვის. 

წიგ ნის თა ნა ავ ტო რე ბი არი ან რო ი ტერ სის ვე ტე რა ნი ჟურ ნა ლის ტე ბი – ლი ზა ესექ სი 
და ოლი ვერ უაიტ სი, ასე ვე არა მომ გე ბი ა ნი კომ პა ნი ის Vuselela Mediaს წარ მო მად გე
ნე ლი და სო ცი ა ლუ რი მე დი ის ექ ს პერ ტი ბრენ დონ ოელოფ სი. 

წიგ ნ ში შე სუ ლია უამ რა ვი პრაქ ტი კუ ლი და ხარ ჯეფ ქე ტუ რი სტრა ტე გია იმ ორ გა ნი
ზა ცი ე ბის ყუ რად სა ღე ბად, რომ ლე ბიც ცდი ლო ბენ და წი ნა ურ დ ნენ და შემ დეგ ეფექ
ტუ რად შე ი ნარ ჩუ ნონ ად გი ლი, რო გორც რე ა ლურ, ისე ვირ ტუ ა ლურ სამ ყა რო ში. 

Press Freedom 2.0 – ამ პრო ექტს მხარს უჭერს ნი დერ ლან დე ბის სა გა რეო საქ მე თა 
სა მი ნის ტ რო.
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