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„ეს პუბლიკაცია შეიქმნა ევროკავშირის დახმარებით. ამ პუბლიკაციის შინაარსზე 
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(საქართველოს რეგიონალ მაუწყებელთა ასოცაიცია) და ეს შინაარსი 
არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იქნას აღქმული, როგორც ევროკავშირის 
შეხედულებების გამხმოვანებელი.“

საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია” არის არასამთავრობო 
არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც აერთიანებს 24 რეგიონულ 
დამოუკიდებელ ტელე-რადიო მაუწყებელს და არსებობს 2005 წლიდან.

,,საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია“ - GARB

     თბილისი 2011 ©

ავტორისაგან

1997 წელს, როცა აშშ-ში ჟურნალისტიკის წამყვანი სპეციალისტები მიხვდნენ, რომ 
მათ პროფესიას რაღაც სჭირდა, პრობლემის ანალიზისა და შესაბამისი დასკვნების 
გამოსატანად ჰარვარდის ჟურნალისტიკის ფაკულტეტის კლუბში შეიკრიბნენ. მაშინ 
კოლუმბიის უნივერსიტეტის პროფესორმა ჯეიმს კერიმ კრება ასე შეაჯამა: ,,პრობლემა 
ის არის, რომ დღეს მოწმენი ვართ ჟურნალისტიკის გათქვეფისა კომუნიკაციების 
უფრო დიდ სამყაროში, ჩვენ უნდა ვეცადოთ, რომ ჟუნრალისტიკა კვლავ გამოვყოთ 
ამ დიდი სამყაროდან“.

Freedom House-ს ბოლო ანგარიშში ,,თავისუფლება ქსელში - 2011“ საქართველოში 
ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ახალი ტექანოლოგიების აუთვისებლობა სახელდება. 
კვლევის შედეგებში ხაზგასმულია ის გარემოება,  რომ ჩვენს ქვეყანაში ტრადიციულ 
მედიაში მომუშავე ბევრი ჟურნალისტი გაუთვითცნობიერებელია ინტერნეტ-
ტექანოლოგიებში და ვებ-შესაძლებლობებში,  რაც ხელს უშლის ამ ტიპის მედია-
საშუალებების ინტერნეტში გაფართოებას.

2010 წლის ნოემბერში საქართველოს რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაციამ, რომელიც 
ქვეყანაში მოქმედ 24 რეგიონულ ტელე- რადიო მაუწყებელს აერთიანებს  ჩაატარა 
წევრი კომპანიების საჭიროებათა კვლევა. შედეგებმა თავის მხრივ ასევე დაადასტურა 
Freedom House-ს ანგარიშის ზემოთთქმული დასკვნა. კველვამ აჩვენა, რომ ქართული 
მედიარედაქციები რეგიონებში ქმნიან უნიკალურ და საინტერესო ჟურნალისტურ 
პროდუქტს, რომელიც ვერ სცდება  გეორგაფიულად ვიწრო გავრცელების არეალს, 
რისი მთვარი მიზეზიც ვებ-ტექნოლოგიებში კადრების გაუთვითცნობიერებლობაა. 

ჩვენი გზამკვლევი, რომელზეც ასოცაიციის თბილისის ოფისში დასაქმებული 
კადრებისგან შემდგარმა ჯგუფმა იმუშავა, მომზადებულია უშუალოდ საქართველოს 
რეგიონული ტელეკომპანიებისთვის, თუმცა შესაძლოა მან დახმარება სხვა 
მედიასაშუალებებში დასაქმებულ ჟურნალისტებს, დამწყებ რეპორტიორებს და 
სტუდენტებსაც გაუწიოს.

სიმბოლურია, რომ ტელერადიოკომპანიებისთვის განკუთვნილი გზამკვლევის 
მომზადება მოხერხდა  გაზეთებისა და ახალი ამბების გამომცემელთა მსოფლიო 
ასოციაციისა (WAN-IFRA), აირექს ევროპას (IREX Europe), რეგიონული მედიის 
ასოციაციისა და სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტის ერთობლივი - მედიის 
ხელშემწყობი პროგრამის ფარგლებში მიღებული მხარდაჭერის შედეგად, ხოლო 
პუბლიკაციის შინაარსობრივი ნაწილი დიდწილად ეყრდნობა ამავე პროექტის 
ფარგლებში მოწვეული ექსპერტის დევიდ ბრევერის (David Brewer) ტუტორიალებს, 
რომელსაც თარგმანში ,,მედია ეხმარება მედიას” (mediahelpingmedia.org) ჰქვია.

პროექტის სახელწოდება - ,,ახალი მედია - ძველი მედიისთვის“ გამოხატავს პროექტის 
შემსრულებელთა საერთო აზრს, რომ ახალი მედია, გამოყენების შემთხვევაში, 
ემსახურება ძველი მედიის განვითარებას, განახლებას. ჯგუფი იმედოვნებს, რომ 
წინადებარე გზამკვლევი  ამ როლის შესრულებაში თავის მოკრძალებულ წვლილს 
შეიტანს.
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სა ფუძ ვლე ბი

ახ ა ლი ტექ ნო ლო გი ის შექ მნა ძვე ლი მე დი ის მი მართ კით ხვებს ბა დებ და - გა-

აგრ ძე ლებ და თუ არა არ სე ბო ბას ძვე ლი მე დი ას აშ უ ალ ე ბა, და თუ გა აგრ-

ძლებ და რა სა ხით? 

პირ ვე ლად რა დი ო ეთ ერ შიც გა ზე თებს კით ხუ ლობ დნენ. გა ზე თის გა მომ ცემ-

ლე ბი კი ფიქ რობ დნენ, რომ მა ლე რა დიო მათ საქ მეს შე იწ ირ ავ და. ტე ლე ვი-

ზი ის გა მო გო ნე ბის შემ დეგ გაქ რო ბა რა დი ოს უწ ინ ას წარ მეტ ყვე ლეს, მაგ რამ ეს 

მე დი ას აშ უ ალ ებ ე ბი დღემ დე აგრ ძე ლე ბენ საქ მი ან ობ ას სა კუ თა რი გან სა კუთ-

რე ბუ ლი თვი სე ბე ბის წყა ლო ბით: ტრა დი ცი უ ლი პრე სა- გრა ფი კუ ლი მე დი აა, 

მას დო კუ მენ ტუ რი სა ხე აქვს და ეს დო კუ მენ ტი შე იძ ლე ბა მსოფ ლი ოს ნე ბის-

მი ერ წერ ტილ ში მოხვ დეს, თან მის გვერ დებ ზე და ბეჭ დილ ინ ფორ მა ცი ას ნივ-

თი ე რი არ ქი ვი რე ბუ ლი სა ხე აქვს და რო ცა გინ და მა შინ და უბ რუნ დე ბი. რა დიო 

კომ ფორ ტუ ლი, ოპ ერ ატ ი უ ლი, ფო ნუ რი, ინ ტი მუ რი და ხმო ვა ნი მე დი აა, ის 

ყვე ლას თვის ხელ მი საწვ დო მია, თუმ ცა გა ზე თის გან გან სხვავე ბით ტრა დი ცი-

ულ რა დი ო ში, თუ არა გან მე ორ ე ბა, გა სულ მა სა ლებს ვე ღარ და უბ რუნ დე ბი. 

იგ ივ ეა ტე ლე ვი ზი აშ იც თუმ ცა ეს უკ ან ას კნე ლი აუდ ი ოვ იზ უ ალ უ რი გა მო სახ ვის 

სა შუ ალ ებ ის გა მო გან სა კუთ რე ბით უყ ვარს აუდ იტ ორ ი ას. 

რო გო რი მე დი აა ინ ტერ ნე ტი?

ინ ტერ ნე ტი მულ ტი მე დი აა - ის ყვე ლა იმ თვი სე ბას ფლობს, რაც მა ნამ დე არ-

სე ბულ მე დი ას აშ უ ალ ებ ებს ახ ას ი ათ ებ და.

ინ ტერ ნე ტი  შერ წყმუ ლი მე დი აა - მას შე უძ ლია მა სა ლე ბის ტი რა ჟი რე ბაც, პირ-

და პი რი  ტრან სლი რე ბაც და და არ ქი ვე ბაც.

ინ ტერ ნე ტი შე უზ ღუ და ვი მე დი აა, რო გორც დრო ში ას ე ვე სივრ ცე ში.

ინ ტერ ნე ტი ტრან სლა ცი უ რი მე დი აა - რად გან მომ ხმა რე ბელ თან კავ ში რის-

თვის ის იყ ენ ებს სიგ ნალს.

ინ ტერ ნე ტი ჰი პერ ტექს ტუ რი მე დი აა - მას ში შე საძ ლე ბე ლია ყვე ლა და ყვე ლა-

ფე რი ყვე ლა ფერს და ყვე ლას და ვა კავ ში როთ.

შინაარსი

1. WEB 2.0-მდე

2. გა ნახ ლე ბუ ლი მე დია

3. თვითრე გუ ლი რე ბა

4. ბლოგ(ებ)ი

5. პოსტილი

6. I ტელევიზია

7. ნი უს რუ მი - შერ წყმუ ლი მე დია

8. ადაპტირებადი ნაწარმოები

9. შემოსავლები

7-11

12-20

21-34

35-40

41-43

44-49

50-56

57-61

62-70



8 9WEB 2.0-მდე WEB 2.0-მდე

თა რი ღე ბი და მო ნა ცე მე ბი

სამ ხედ რო კომ პი უტ ერ უ ლი პრო ექ ტი ARPA-ც 1969 წელს სწო რედ ამ ერ იკ ის 

თავ დაც ვის სა მი ნის ტროს დაკ ვე თით შე იქ მნა. მას ში თავ და პირ ვე ლად ოთ ხი სა-

უნ ივ ერ სი ტე ტო კომ პი უტ ერ უ ლი კვან ძი გა ერ თი ან და. უკ ვე ერ თი წლის შემ დეგ 

მა თი რიც ხვი 16-მდე გა იზ არ და. ამ პრო ექ ტის ოფ იც ი ალ უ რი მი ზა ნი კვლე ვა 

ძი ებ ა ში მეც ნი ერ თა ოპ ერ ატ ი უ ლი ჩარ თვა იყო.

მთა ვა რი პრობ ლე მა, რაც აღ ნიშ ნულ პრო ექ ტე ბის წარ მა ტე ბას აფ ერ ხებ და, 

ქსელ თა არ ათ ავ სე ბა დო ბა, პრო ტო კო ლე ბის სხვა დას ხვაგ ვა რო ბა იყო. მარ ტი-

ვი ენ ით, კომ პი უტ ერ უ ლი მან ქა ნე ბი სხვა დას ხვა ენ ა ზე სა უბ რობ დნენ, რაც ინ-

ფორ მა ცი ის ურ თი ერ თგაც ვლას შე უძ ლე ბელს ხდი და. ეს პრობ ლე მა 60-ია ნი 

წლე ბი დან 80-იან წლე ბამ დე გაგრ ძელ და. თუმ ცა ამ წლებ შიც ქსე ლუ რი ტექ ნო-

ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბი სათ ვის გა დამ წყვეტ მიღ წე ვებს ჰქონ და ად გი ლი.  

1972 წელს ARPA-ნეტ-ის შე საძ ლებ ლო ბე ბის სა ჯა რო დე მონ სტრი რე ბას ჰქონ-

და ად გი ლი: რეი ტომ ლინ სონ მა შექ მნა ელ ექ ტრო ნუ ლი ფოს ტა და პირ ვე ლი 

შეტ ყო ბი ნე ბაც გა აგ ზავ ნა.

1973 წელს კომ პი უტ ერ უ ლი ქსე ლის ამ ერ იკ ულ ნა წილს ნორ ვე გი ი სა და ინ-

გლი სის რე სურ სე ბი შე უ ერ თდა, რი თაც ქსე ლი გახ და სა ერ თა შო რი სო. 1977 

წელს პირ ვე ლი კომ პი უტ ერ უ ლი სა იტ იც შე იქ მნა.

1974 წელს ვინტ სერ ფამ და ბობ კან ტმა “ქსე ლებს შო რის მო ნა ცემ თა პა კე-

ტე ბის პრო ტო კო ლის თე ორ ია” ჩა მო აყ ალ იბ ეს. სწო რედ ამ თე ორ ი ის სა ფუძ-

ველ ზე 1982 წელს TCP\IP- Transmission Control Protocol/Internet Protocol-ი 

შე იქ მნა. TCP\IP -თან ერ თად გაჩნ და სა ხელ წო დე ბა ინ ტერ ნე ტი (Internet – 

Interconnected Networks ) ანუ გა ერ თი ან ებ უ ლი ქსე ლე ბი.  

პრო ტო კო ლი TCP\IP თა ვის მხრივ შე იც ავს რამ დე ნი მე ას ე ულ პრო ტო კოლს, 

რო მელ თა მეშ ვე ობ ით აც ხდე ბა კომ პი უტ ერ უ ლი ქსე ლე ბის ურ თი ერ თშე თან ხმე-

ბუ ლი მუ შა ობ ის უზ რუნ ველ ყო ფა. დრო თა გან მავ ლო ბა ში პრო ტო კოლ მა მუ შა-

ო ბა და იწ ყო ჩვე ულ ებ რივ პერ სო ნა ლურ კომ პი უტ ერ ებ ზეც. დღეს ინ ტე რენ ტის 

არ სე ბო ბას სწო რედ პრო ტო კოლ TCP\IP –ს უნ და ვუ მად ლო დეთ.

1991 წელს პოლ ლინ დერ მა და მარკ მა კახ ლიმ შექ ნეს სის ტე მა Copher, რაც 

თარ გმან ში “ზა ზუ ნას” ნიშ ნავს. სის ტე მას ბევ რი კარ გი თვი სე ბა ჰქონ და: მას

შე ეძ ლო ფა ილ ებ ის ორ გა ნი ზე ბა ფა ილ ურ სის ტე მა ში _ მე ნი უს მსგავ სი ფორ-

მით, ეს კი მარ ტი ვიც გახლ დათ და იოლ ად აღ საქ მე ლიც. მაგ რამ სის ტე მა 

Copher სრულ ყო ფი ლი მა ინც არ იყო. მას არ შე ეძ ლო სუ რა თი სა და ჰი პერ 

ტექს ტის გა და ცე მა.  

ქსე ლის შემ დე გი გან ვი თა რე ბის ნა ყო ფი იყო WWW (Word Wide Web – ინ ტე-

რნეტ თა ნამ გზავ რი), რაც ევ რო პუ ლი ქსე ლე ბის გა ერ თიაენ ებ ის, შემ დგომ ში კი 

კონ ტი ნენ ტშო რი სი კავ ში რის დამ ყა რე ბის წი ნა პი რო ბა გახ და. მსოფ ლიო მასშ-

ტა ბით გა ფარ თო ვე ბულ ქსელს “მსოფ ლიო აბ ლა ბუ და“ ეწ ო და.

ამ მიღ წე ვე ბის ერთ-ერ თი მთავ რი ავ ტო რი 1989 წელს ინ ტერ ნეტ თა ნამ გზავ-

რის პრო ექ ტის შემ ქმნე ლი ინ გლი სე ლი მეც ნი ე რი ტი მო თი ბერ ნერს ლი გახ და. 

მი სე უ ლი ტექ ნო ლო გია რამ დე ნი მე გან სა კუთ რე ბულ სი ახ ლეს იყ ენ ებ და, მათ 

შო რის HTML (HyperText Markup Language) – ენ ას, რო მე ლიც ვებ-გვერ დე ბის 

და კა ბა დო ნე ბის სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ო და. შე იქ მნა შე სა ბა მი სი პროგ რა მაც Web-

Browser რო მე ლიც ამ ენ ა ზე და წე რილ გვერ დებს კით ხუ ლობ და და ეკ რან ზე 

აჩ ვე ნებ და. ასე შე იქ მნა HTTP (HyperText Transfer Protocol)- მო ნა ცემ თა გა დამ-

გზავ ნი ქსე ლუ რი პრო ტო კო ლი.  

ნე ბის მი ე რი, ვინც HTML -ენ ას იც ნობ და შე ეძ ლო ვებ გვერ დის გა კე თე ბა და მი სი 

ქსელ ში გან თავ სე ბა. მა შინ, ის ე ვე რო გორც დღეს, გვერ დის შე საქ მნე ლად საკ-

მა რი სი იყო ტექს ტუ რი რე დაქ ტო რი სა და შე სა ბა მი სი ბრაუზერის ქო ნა. 

პირ ვე ლი ბრაუზერი ილ ი ონ ის ის უნ ივ ერ სი ტე ტის NCSA ჯგუფ მა 1993 წელს 

შექ მნა, მას სა ხე ლად Mosaic უწ ოდ ეს. ერ თი წლის გან მავ ლო ბა ში აღ ნიშ ნუ ლი 

პროგ რა მა  ორ მა მი ლი ონ მა ად ამ იან მა და აყ ე ნა სა კუ თარ კომ პი უტ ერ ზე. ინ-

ტე რენ ტის მომ ხმა რებ ლებ მა შე საძ ლებ ლო ბის მი ღე ბის თა ნა ვე და იწ ყეს ქსელ ში 

სა კუ თა რი გვერ დე ბის გან თავ სე ბა. უკ ვე 1993 წელს ქსელ ში 130 რე გის ტრი-

რე ბუ ლი სა ი ტი იყო. იმ ა ვე წლის ბო ლოს ვებ-გვერ დე ბის რა ოდ ენ ობ ამ 600-ს 

გა და აჭ არ ბა.

მომ დევ ნო წელს ახ ლად და არ სე ბულ მა ფირ მამ Netscape Communications  

Corporation შექ მნა ახ ა ლი ბრაუზერი Netscape Navigator - იგი მის წი ნა მორ-

ბედ თან შე და რე ბით უფ რო სრულ ყო ფი ლი იყო. საც დე ლი ვერ სია უფ ას ოდ 

ვრცელ დე ბო და ყვე ლა მომ ხმა რებ ლი სათ ვის. ახ ალ მა ბრო უზ ერ მა იოლ ად მო-

იხ ვე ჭა სა ხე ლი. 
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1995 წელს კორ პო რა ცია Microsoft -მა შექ მნა ახ ა ლი ინ ტერ ნეტ ბრაუზერი, 

რო მე ლიც ცნო ბი ლია, რო გორც Internet Explorer. სა ქარ თვე ლო ში დღეს გან-

სა კუთ რე ბუ ლი პო პუ ლა რო ბით სარ გებ ლობს Opera და Google Chrome.

1997 წელს კომ პა ნი ე ბი “მო ტო რო ლა”, “ნო კია” და “ერ იქ სო ნი” გა ერ თი ან დნენ 

მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნის მეშ ვე ობ ით მო ნა ცემ თა მი ღე ბა-გა და ცე მის გლო ბა-

ლუ რი სტან დარ ტის ჩა მო ყა ლი ბე ბის მიზ ნით.

დღეს მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნით მო ნა ცემ თა მი ღე ბის რამ დე ნი მე პრო ტო კო ლი 

არ სე ბობს. მო ბი ლუ რი ინ ტე რე ნე ტით მომ ხმა რე ბელ თა ინ ფორ მი რე ბის სა შუ-

ალ ებ ას აქ ტი ურ ად იყ ენ ებ ენ მსხვი ლი სა ინ ფორ მა ციო სამ სა ხუ რე ბი.

სა ქარ თვე ლო შიც მო ბი ლურ-ციფ რუ ლი კო მუ ნი კა ცი ის ბაზ რის უს წრა ფე სი 

ზრდა გან პი რო ბე ბუ ლი იქ ნე ბა მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბით ინ ტე რენ ტთან კავ-

ში რის გლო ბა ლუ რი სტან დარ ტი ზა ცი ით, რაც სა შუ ალ ებ ას მის ცემს ოპ ერ ატ ორ 

კომ პა ნი ებს ციფ რულ ინ ფორ მა ცი უ ლი სერ ვი სის ფარ თო სპექ ტრი შეს თა ვა-

ზონ აბ ონ ენ ტებს.

დღეს მო ბი ლუ რი ინ ტერ ნე ტის გა მო ყე ნე ბის სფე რო ის ეთ ი ვე ძნე ლი გან სა საზ-

ღვრია, რო გორც რამ დე ნი მე ათ ე უ ლი წლის  წინ ინ ტერ ნე ტის გან ვი თა რე ბის 

მასშ ტა ბე ბი.

1994 წელს  ინ ტე რენ ტის 25 წლის თა ვი აღ ინ იშ ნა. უკ ვე ამ დრო ის თვის იუბ ილ-

ა რი ას ე ულ-ათ ას ობ ით ქსელს აერ თი ან ებ და და მას მი ლი ონ ობ ით მომ ხმა რე-

ბე ლი ჰყავ და. მა შინ მომ ხმა რე ბელ თა რი გებ ში პოს ტსაბ ჭო ეთ ის მო ქა ლა ქე თა 

რიც ხვი ას ამ დეც ვერ აღ წევ და. ინ ტერ ნე ტის სწრა ფი გან ვი თა რე ბა ჩვენ თან და 

ჩვენს მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში 1995 წლი დან და იწ ყო.

1995 წლის აგ ვის ტო ში, რო ცა კომ პა ნია “Netcraft“-მა ინ ტერ ნეტ სივრ ცის გან-

ვი თა რე ბის დი ნა მი კა ზე დაკ ვირ ვე ბა და იწ ყო, ინ ტერ ნეტ სა იტ ებ ის რა ოდ ენ ო ბა 

მხო ლოდ 18 ათ ა სი იყო. 2004 წლის მა ის ში ამ რა ოდ ენ ობ ამ 50 მი ლი ონს 

მი აღ წია. 

მსოფ ლიო სა ინ ფორ მა ციო კომ პი უტ ერ ულ ქსელ ში დო მე ნი SU შემ დეგ ში RU 

1990 წლის 19 სექ ტემ ბერს და რე გის ტრირ და. მას მოჰ ყვა პოს ტსაბ ჭო ეთ ის 

ქვეყ ნე ბის სა ინ ფორ მა ციო სივრ ცის აღ მნიშ ვნე ლი დო მე ნე ბიც, მათ შო რის დო-

მე ნი GE-ც.

რო გორ ვი თარ დე ბო და ინ ტერ ნე ტი, რო გორც მე დი ას აშ უ ალ ე ბა?

ჟურ ნა ლის ტი კა ინ ტერ ნეტ ში, ან პი რი ქით ინ ტე რენ ტი ჟურ ნა ლის ტი კა ში RU 

და GE დო მე ნე ბის შექ მნი სას უკ ვე ფეხ მო კი დე ბუ ლი იყო. ამ ერ იკ ის შე ერ თე-

ბულ შტა ტებ ში პირ ვე ლი ელ ქტრო ნუ ლი გა ზე თი “The Electronic Club”, ქსელ-

ში 1990 წელს გან თავ სდა, რა საც პე რი ოდ უ ლი გა მო ცე მე ბის ელ ექ ტრო ნუ ლი 

ვერ სი ებ ის ბუ მი მოყ ვა. სტა ტის ტი კის თა ნახ მად 1995 წლის და საწ ყის ში ინ-

ტერ ნეტ ში მხო ლოდ 100 ელ ექ ტრო ნუ ლი გა ზე თი იყო გან თავ სე ბუ ლი. უკ ვე 

ერთ წე ლი წად ში მა თი რიც ხვი 815-ს შე ად გენ და. ხო ლო წლი ნა ხევ რის შემ-

დეგ 1115-ს. 1999 წელს ელ ექ ტრო ნუ ლი გა ზე თე ბის რა ოდ ენ ო ბა 5 ათ ასს აღ-

წევ და, ამ ას თან მათ რიცხვ ში უკ ვე წმინ და ელ ექ ტრო ნუ ლი გა მო ცე მე ბი იყო. 

სა ქარ თვე ლო სა და მის მე ზო ბელ ქვეყ ნებ ში არ სე ბულ მა ქსელ სგა რე მე დი ამ 

ინ ტერ ნე ტის, კერ ძოდ კი ელ ექ ტრო ნუ ლი ფოს ტის ათ ვი სე ბა, 1995 წლი დან 

და იწ ყო. რუ სეთ ში ინ ტერ ნეტ-ჟურ ნა ლის ტი კის პირ ვე ლი ნა ბი ჯე ბი სა ავ ტო რო 

პრო ექ ტე ბით იდ გმე ბა. 1996 წელს ქსელ ში თავ სდე ბა ორი წამ ყვა ნი ჟურ ნა-

ლის ტის - ალ ექ სან დრე გა გი ნი სა და ან ტონ ნო სი კის სა ავ ტო რო გვერ დე ბი, 

რომ ლე ბიც პო პუ ლა რო ბას იოლ ად იპ ოვ ებ ენ. 

პირ ვე ლი რუ სუ ლი ინ ტერ ნეტ გა ზე თი “gazera.ru”, რო მე ლიც დღემ დე  წარ მა-

ტე ბით ფუნ ქცი ონ ირ ებს, ქსელ ში 1999 წლის 1 მარტს გან თავ სდა.

რუ სეთ ზე ოდ ნავ მოგ ვი ან ებ ით (1997-98წ) მე ზო ბელ ქვეყ ნებ შიც  ჩნდე ბა გა-

ზე თე ბის, ტე ლე და რა დიოორ გა ნი ზა ცი ებ ის პირ ვე ლი ელ ექ ტრო ნუ ლი ვერ-

სი ე ბი, რომ ლებ საც უფ რო საც ნო ბა რო ხა სი ა თი აქვთ. ქარ თუ ლი ინ ტე რე ნეტ-

ჟურ ნა ლის ტი კა პირ ველ ნა ბი ჯებს 1998-2000 წლებ ში დგამს, რო ცა ქსელ ში 

ჩნდე ბა წმინ და ონ ლა ინ უ რი გა მო ცე მა “გზა” (1998წ), რო მლის ბა ზა ზეც, მოგ-

ვი ან ებ ით (2000 წლის ივ ნი სი) თავ სდე ბა გა მო ცე მა “კვა ლი”. 
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გა ნახ ლე ბუ ლი მე დია

ყვე ლა მე დი ას აშ უ ალ ე ბა გან ვი თა რე ბის რამ დე ნი მე ეტ აპს გა დის, მეც ნი ერ ე ბი 

ამ ეტ აპ ებს ძი რი თა დად სამ ჯგუ ფად ყო ფენ: ტექ ნო ლო გი უ რი გან ვი თა რე ბის 

ეტ ა პი, ეიფ ორ უ ლი და პრაგ მა ტუ ლი ეტ ა პი.

ინ ტერ ნეტ მაც იგ ი ვე გზა გა ი ა რა, ინ ტერ ნე ტის ტექ ნო ლო გი ურ გან ვი თა რე ბა ზე 

ზე მოთ უკ ვე ვი სა უბ რეთ, ეს იყო პე რი ო დი ARPAnet-ის შექ მნი დან 90-იან წლე-

ბამ დე.

გან ვი თა რე ბის ეიფ ორ ულ ეტ აპ ზე კომ პა ნი ებ მა ინ ტერ ნეტ ში მოს ვლა ლა მის 

ერ თი მიზ ნით გა დაწ ყვი ტეს - ყო ფი ლიყ ვნენ ინ ტერ ნეტ ში, რომ მა გა ლი თად - 

ჰქო ნო დათ სა ვი ზი ტო ბა რა თე ბი, სა დაც ვე ბის და ელ-ფოსტის მი სა მართს და-

იტ ან დნენ, თუმ ცა ახ ალ ტექ ნო ლო გი ის შე საძ ლებ ლო ბებს რე ალ ურ ად  მხო-

ლოდ მცი რე ნა წი ლი თუ იყ ენ ებ და. ამ ეტ აპ მა მო იტ ა ნა ე.წ. დოთ ქო მე ბის 

(DOT –COM BUBBLE BUST) კრა ხი, რო ცა ძა ლი ან ბევ რი კომ პა ნი ის თვის, 

მათ შო რის მე დი აკ ომ პა ნი ის თვი საც ინ ტერ ნე ტის თვის გა ღე ბუ ლი ხარ ჯე ბი არ-

არ ენ ტა ბე ლუ რი აღ მოჩნ და. 

ვებ 2.0 სხვა არ აფ ერ ია თუ არა ინ ტერ ნე ტის პრაგ მა ტუ ლი გა მო ყე ნე ბის ეტ აპ ის 

სიმ ბო ლუ რი აღ ნიშ ვნა, რაც ნიშ ნავს კონ კრე ტუ ლი კომ პა ნი ებ ის მი ერ, ინ ტერ-

ნე ტის მი ერ მო ცე მულ შე საძ ლებ ლო ბებ ზე, ქსელ ში საქ მი ან ობ ის გათ ვლას. 

მე დი ას აქ მეს თან მი მარ თე ბით ეს რამ დე ნი მე მნიშ ვნე ლო ვან ფაქ ტორს გუ ლის-

ხმობს:

• მე დია გა ხალ ხურ და: აუდ იტ ორ ია ჩა ერ თო კონ ტენ ტის შექ მნა ში - ინ ტერ ნე-

ტი კი იქ ცა კონ ტენ ტის შე საქ მნელ ინ სტრუ მენ ტად;

• მე დია გახ და გა ზი არ ებ ი თი და დი ალ ოგ უ რი: ინ ტე რაქ ტი ვი გაძ ლი ერ და, 

მო ნო ლო გი მოკვ და;

• წერ ტი ლი იქ ცა მძი მედ: ინ ტერ ნეტ ში ნა წარ მო ე ბი არ ას დროს მთავრ დე ბა, 

სა ინ ტე რე სო კონ ტექნ ტი აქ ყო ველ თვის ცოც ხლობს და ახლ დე ბა ან ავ ტო-

რის, ან აუდ იტ ორ ი ის მი ერ;

• მე დია გახ და მულ ტი მე დი უ რი და მრა ვალ ფე რო ვა ნი;

• მე დი ას აქ მე გა მარ ტივ და - ცალ კე ულ ინ დი ვიდ საც შე უძ ლია

ყო ველ გვა რი და ნა ხარ ჯე ბის გა რე შე შექ მნას რეს პექ ტა ბე ლუ რი მე დი ა არ ხი და 

გა უწ ი ოს კონ კუ რენ ცია მსხვილ მე დი აკ ომ პა ნი ას. პრე სა და ემ სგავ სა ტე ლე ვი-

ზი ას და რა დი ოს, რა დიო პრე სას და ტე ლე ვი ზი ას, ტე ლე ვი ზია კი ჟურ ნალს 

და რა დი ოს ერ თად;

• მე დია გარ თულ და - იმ იტ ომ რომ გა მარ ტივ და;

• ყვე ლა ფე რი გახ და მო სა ძებ ნი: აუდ იტ ორ ია ეძ ებს ნა წარ მ ოებს და ნა წარ მო-

ე ბი ეძ ებს აუდ იტ ორ ი ას.

ყვე ლა ფე რი ის რაც ქსელ ში არ სე ბუ ლი ამ ფაქ ტო რებს მი ეს ად აგ ე ბა არ ის 

სწო რედ ვებ 2.0; 3.0, 4.0 და აშ. ეს უპ ირ ვე ლე სად გუ ლის ხმობს ხელ მი საწვ-

დო მი, მარ ტი ვი და სა ჭი რო ინ სტრუ მენ ტე ბის სიმ რავ ლეს იმ ის თვის, რომ მე დი-

ას აშ უ ალ ე ბა ად ამ ი ან მა თა ვის თავ ზე მო ირ გოს, ჩა ერ თოს შექ მნა ში, რომ მე რე 

თა ვად ვე იქ ცეს შექ მნი ლის მომ ხმა რებ ლად.

ფსი ქო ლო გე ბი ამ ბო ბენ, რომ ვებ 2.0, დგას სამ საყრ დენ ზე: ეს აა ნარ ცი სიზ მი, 

მო ჭარ ბე ბუ ლი ენ ერ გია და ცნო ბის მოყ ვა რე ო ბა. ამ სამ მა ფაქ ტორ მა შექ მნა 

სო ცი ალ უ რი მე დი აც: Myspace, Facebook, Twitter, Yourtube, Wiki, wordpress 

და სხვა.

ტერ მი ნი ,,ახ ა ლი მე დია“ მჭიდ როდ უკ ავ შირ დე ბა ცნე ბას ვებ 2.0, გუ ლის ხმობს 

რა ინ ფორ მა ცი ის შექ მნი სა და გავრ ცე ლე ბის ინ სტი რუ მენ ტე ბის ხელ მი საწვ-

დო მო ბა სა და გა მო ყე ნე ბას. ეს არ ის ინ სტრუ მენ ტე ბი, რი თაც ,,ძვე ლი მე დია“ 
უნ და გა ნახლ დეს. თუ უფ რო კონ კრე ტუ ლად ვიტ ყვით, ძვე ლი მე დია ახ ა-

ლი ტექ ნო ლო გი ებ ის პი რო ბებ ში აღ არც არ სე ბობს ან თუ არ სე ბობს მხო ლოდ 

დრო ებ ით, გვაქვს და გვექ ნე ბა მხო ლოდ გა ნახ ლე ბუ ლი მე დია, რო მელ საც 

აქვს ტრა დი ცი ე ბი - სა ფუძ ვლად და ახ ა ლი ტექ ნო ლო გია - გან სა ვი თა რებ-

ლად. 

სო ცი ალ უ რი მე დია

მას შემ დეგ, რაც ინ ტერ ნეტ მა ტრა დი ცი უ ლი მე დი ას აშ უ ალ ებ ებ ის ფუნ ქცი ე ბი 

შე ით ავ სა, ად ამ ი ან ე ბი მიხვ დნენ, რომ მსოფ ლიო აბ ლა ბუ და მათ არ ამ არ ტო 

ინ ფორ მა ცი ის მიმ ღებ, არ ამ ედ გა დამ ცე მად ყოფ ნის სა შუ ალ ებ ას აც აძ ლევ და. 
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ამ სა ფუძ ველ მა შქმნა სო ცი ალ უ რი ქსე ლე ბი. მათ მა ნა წილ მა ად რე ულ ეტ აპ-

ზე ვე და ას რუ ლა არ სე ბო ბა, ნა წი ლი დღემ დე არ სე ბობს, თუმ ცა ერთ ად გილ-

ზეა გა ყი ნუ ლი, ნა წი ლი კი გა მუდ მე ბით გა ნიც დის მო დერ ნი ზა ცი ას. ქვე მოთ 

იმ სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ზე გა ვა მახ ვი ლებთ ყუ რად ღე ბას, რომ ლე ბიც მეტ-ნაკ-

ლე ბად ცნო ბი ლია ჩვენ თვის და მე დი ის კუთ ხი თაც მნიშ ვნე ლო ვა ნი ად გი ლი 

უკ ავ ია. 

Myspace

ერთ-ერ თი პირ ვე ლი სო ცი ალ უ რი ქსე ლი - “Myspace”, 2003 წლი დან არ სე-

ბობს. მან ორ წე ლი წად ში 100 მლნ-ზე მე ტი მომ ხმა რებ ლის მო ზიდ ვა შეძ ლო. 

2005 წელს ის რუ ბერტ მერ დო კის კომ პა ნი ამ შე იძ ი ნა. მერ დოკს ფი ნან სე ბი 

და ძა ლის ხმე ვა არ და უშ ურ ებ ია, რის შე დე გა დაც Myspace, რამ დე ნი მე წე ლი 

პირ ვე ლო ბას არ თმობ და. ამ სა იტ ზე ჩვენ შეგ ვიძ ლია ავ ტვირ თოთ ფო ტო, 

ვი დეო, მუ სი კა, სტა ტუ სი. ას ე ვე, ვა წარ მო ოთ ბლო გი. ეს უკ ან ას კნე ლი, თა ვის-

სა ვე კონ ტენ ტში ბლო გის შექ მნის ფუნ ქცია, სხვა არც ერთ სო ცი ალ ურ ქსელს 

არ აქვს. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა, რომ აქვს თით ქმის ყვე ლა ფუნ ქცია, რაც Facebook-ს, 
დღეს „მა ის ფე ი სი“ თან და თან კვდე ბა. მი ზე ზი ის გახ ლავთ, რომ ქსე ლი ერთ 

ად გილ ზეა გა ჩე რე ბუ ლი. მერ დოკ მა ფე ის ბუ ქი დან ერთ-ერ თი ძლი ე რი სპე ცი-

ალ ის ტი, ოუ ენ ვან ნა ტა კი გად მო იბ ი რა, მაგ რამ ამ უკ ან ას კნელ მა ვერ შეძ ლო 

მუ შა ო ბა და რამ დე ნი მე თვე ში კი დეც და ტო ვა თა ნამ დე ბო ბა. „მა ის ფე ი სი“ სა-

ქარ თვე ლო ში პო პუ ლა რუ ლი არ ყო ფი ლა იმ დე ნად, რამ დე ნა დაც იმ ა ვე პე-

რი ოდ ში ქსელ ში „ოდ ნოკ ლას ნი კი“ გა ეშ ვა, რო მელ მაც ქარ თულ ინ ტერ ნეტ-

სივრ ცე ში  რე კორ დი მოხ სნა. 

Facebook

ძნე ლია, წარ მო ვიდ გი ნოთ თა ნა მედ რო ვე მსოფ ლი ო ში ად ამ ი ა ნი, რომელიც 

ფე ის ბუ ქის შე სა ხებ, რო გორც მი ნი მუმ, ინ ფორ მა ცი ას არ ფლობს. ყვე ლა ფე რი 

კი 2004 წლის თე ბერ ვალ ში, ჰარ ვარ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის ერთ-ერთ პა ტა რა 

ოთ ახ ში და იწ ყო, სა დაც ინ ფორ მა ტი კის ფა კულ ტე ტის რი გით მა სტუ დენ ტმა, 

მარკ ცუ კერ ბერ გმა, ოთ ახ ის მე გობ რებ თან ერ თად, სრუ ლი ად ჩვე ულ ებ რი ვი, 

მე გობ რე ბის გა საც ნო ბი სო ცი ალ უ რი ქსე ლი გა აკ ე თა. სა ი ტი, თა ვი დან, მხო-

ლოდ ჰარ ვარ დის უნ ივ ერ სი ტე ტის სტუ დენ ტებ ზე იყო გათ ვლი ლი და, ქსელ ში 

გაშ ვე ბი დან ორი კვი რის თავ ზე, უკ ვე მათ ნა ხე ვარ ზე მე ტი იყო და რე გის ტრი-

რე ბუ ლი. ძა ლი ან მა ლე, Facebook-ით სხვა უნ ივ ერ სი ტე ტე ბიც და ინ ტე რეს-

დნენ, სულ რა ღაც  ორ წე ლი წად ში კი, ქსე ლი სას წავ ლებ ლე ბის ფარ გლებს 

გას ცდა. მას ზე და რე გის ტრი რე ბა შე ეძ ლო ყვე ლას, 13 წლის ზე მოთ. ამ ის პა-

რა ლე ლუ რად, კომ პა ნია „PayPal“ ნა ხე ვა რი მი ლი ონ ის ინ ვეს ტი ცი ას ახ ორ ცი-

ლებს, რის შე დე გა დაც, მარკ ცუ კერ ბერ გი და მი სი თა ნა მო აზ რე ე ბი სწავ ლას 

თავს ან ებ ებ ენ და პა ლო-ატ ო ში ფე ის ბუ ქის ოფ ისს ხსნი ან. რამ დე ნი მე თვე ში, 

ამ სო ცი ალ უ რი ქსე ლის მომ ხმა რე ბელ თა რიც ხვმა, 5 მლნ-ს გა და აჭ არ ბა.

ფე ის ბუ ქის გან მას ხვა ვე ბე ლი ნი შა ნი სხვე ბი სა გან ის გახ ლავთ, რომ სტა ტუ სე-

ბის ატ ვირ თვი სა და სხვე ბის თვის გა ზი არ ებ ის გარ და, მე გობ რებ თან ინ ფორ-

მა ცი ის გაც ვლაც არ ის შე საძლე ბე ლი. სწო რედ ეს გახ და იმ ის მი ზე ზი, რომ 

Facebook-ის გა აქ ტი ურ ებ ამ “Myspace”-ს ჯერ მომ ხმა რებ ლე ბი წა არ თვა, ბო-

ლოს კი გა კოტ რე ბის საფრ თხის წი ნა შე და აყ ე ნა.

დღეს დღე ობ ით, Facebook-ში ნა ხე ვარ მი ლი არ დზე მე ტი ად ამ ი ან ია და რე გის-

ტრი რე ბუ ლი. ქსე ლი მომ ხმა რებ ლებს სხვა დას ხვა ტი პის მომ სა ხუ რე ბას სთა ვა-

ზობს. მსოფ ლი ოს წამ ყვან, თით ქმის, ყვე ლა ბრენდს აქვს თა ვი სი ფან-გვერ-

დი, რო მელ ზეც სი ახ ლე ე ბი ვრცელ დე ბა. 

პო პუ ლა რო ბის პა რა ლე ლუ რად, ფე ის ბუ ქი საფრ თხის შემ ცვე ლია არ ად ემ ოკ-

რა ტი ულ ქვეყ ნებ ში. მი სი სა შუ ალ ებ ით, ბო ლო დროს, არ ა ერ თი რე ვო ლუ ცი ის 

და გეგ მვის მოწ მე ნი გავ ხდით. დღემ დე უამ რა ვი ჭორ-მარ თა ლი ვრცელ დე ბა 

ქსე ლის გარ შე მო. არ ის თუ არა ჩვე ნი პი რა დი ინ ფორ მა ცია და ცუ ლი, რამ-

დე ნად ას რუ ლებს უშ იშ რო ებ ის სამ სა ხუ რის დაკ ვე თებს, ამ ის შე სა ხებ ზუს ტი 

ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე ბა რთუ ლია. ფაქ ტია, რომ Facebook არ ის ქსე ლი, რო-

მელ შიც, მსოფ ლი ო ში წუთ ში 10 ად ამ ი ა ნი რე გის ტრირ დე ბა. რაც უფ რო მე ტი 

მე გო ბა რი გვყავს, მით უფ რო ფარ თოდ ვრცელ დე ბა ჩვენ მი ერ გა ცე მუ ლი 

ინ ფორ მა ცია და მით მე ტია ცნო ბა დო ბა. 
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ტვი ტე რი

გან ვი თა რე ბულ ქვეყ ნებ ში, Facebook-თან ერ თად, პო პუ ლა რუ ლია მიკ რობ-

ლო გინ გის სის ტე მა Twitter-ი. სა ინ ტე რე სოა, რომ ცუ კერ ბერ გის მსგავ სად, 

თა ვის დრო ზე, Twitter-ი ჯეკ დორ სე იმ აც ლო კა ლუ რი მიზ ნე ბი სათ ვის შექ მნა. 

თავ და პირ ვე ლად ის დორ სე ის კომ პა ნი ის სა კონ ტაქ ტო ქსე ლი იყო, სა დაც 

დრო ი სა და სა ტე ლე ფო ნო ხარ ჯე ბის და ზოგ ვის მიზ ნით, თა ნამ შრომ ლე ბი ერ-

თმა ნეთ ში ინ ფორ მა ცი ას უფ ას ოდ ცვლიდ ნენ. 

ძა ლი ან ხში რად სა უბ რო ბენ იმ ა ზე, რომ Twitter-ი ინ ფორ მა ცი უ ლი ქსე ლი უფ-

როა, ვიდ რე სო ცი ალ უ რი. ამ მო საზ რე ბა ში სი მარ თლის ნა წი ლიც დევს. Twitter-

ის შეზ ღუ დუ ლი სიმ ბო ლო ებ ის გა მო (ერ თი შეტ ყო ბი ნე ბა, მაქ სი მუმ, 140 ნიშნისგან 

შეიძლება შედგებოდეს), მომ ხმა რე ბუ ლი იძ ულ ებ ულ ია, ლა კო ნუ რად წე როს. სა-

ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში კი, ლინ კიც მი უთ ით ოს. Twitter-ის სა შუ ალ ებ ით მსოფ ლი-

ო ში ყო ველ წამს ათ ე ულ ობ ით შეტ ყო ბი ნე ბა იგ ზავ ნე ბა. დამ ტკი ცე ბუ ლია, რომ 

მი სი დახმარებით ინ ფორ მა ცია ყვე ლა ზე სწრა ფად ვრცელ დე ბა. Twitter-ზე ჩვე ნი 

მე გობ რე ბი, მა თი მე გობ რე ბი და სხვა კავ ში რე ბი ერთ მთლი ან, ინ ფორ მა ცი ულ 

აბ ლა ბუ დას ქმნის. 

Twitter-ი, ის ე ვე, რო გორც სხვა სო ცი ალ უ რი ქსე ლე ბი, სა ხი ფა თოდ მი აჩ ნი ათ არ-

ად ემ ოკ რა ტი ულ ქვეყ ნებ ში. ის ე ვე, რო გორც Facebook-მა, აღ მო სავ ლე თის ქვეყ-

ნე ბის რე ვო ლუ ცი ებ სა თუ სხვა დას ხვა ტი პის ამ ბო ხე ბებ ში, მნიშ ვნე ლო ვა ნი რო ლი 

ით ამ ა შა. სა გუ ლის ხმოა, რომ და სავ ლუ რი მე დია, რამ დე ნი მე წლის წინ, ირ ან ში 

მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ას, სწო რედ ტვი ტე რის სა შუ ალ ებ-

ით იღ ებ და, სა დაც ად გი ლობ რი ვი ჟურ ნა ლის ტე ბი თუ რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბი, 

ქვე ყა ნა ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის შე სა ხებ წერ დნენ.  სა ქარ თვე ლო ში ტვი ტე რი 

ნაკ ლებ პო პუ ლა რუ ლია. ამ ის სხვა დას ხვა მი ზე ზი, უმ ეტ ეს ად კი, ქარ თუ ლი მომ-

ხმა რებ ლი სათ ვის მი სი მო უხ ერ ხებ ლო ბაა. 

YouTube

მსოფ ლი ო ში უდ იდ ე სი ვი დე ოპ ორ ტა ლი 2005 წელს, “Paypall”-ის სამ მა ყო ფილ-

მა თა ნამ შრო მელ მა: ჩად ჰარ ლიმ, სტივ ჩე ნიმ და ჯო უდ კა რი მიმ და არ სეს. რო-

გორც ამ ბო ბენ, პრო ექ ტის იდ ეა მას შემ დეგ შე იმ უშ ავ ეს, რაც ჰარ ლიმ და ჩე ნიმ, 

ერთ-ერ თი წვე ულ ებ ის ამ სახ ვე ლი ვი დე ომ ას ა ლა, ვე რაფ რით მი აწ ოდ ეს კა რი მის. 

ოფ იც ი ალ უ რი მო ნა ცე მე ბის მი ხედ ვით, 2006 წლის ივ ლის ში, „იუთ უბ ი ზე“ დღე-

ში 65 000 ვი დეო იტ ვირ თე ბო და და 100 მი ლი ონ ზე მეტს ნა ხუ ლობ დნენ. 

YouTube-ის დე ვი ზია “Broadcast Yourself” (იმ ა უწ ყებ ლე შე ნით). 

სა ი ტი და არ სე ბის დღი დან უამ რავ სკან დალ შია გახ ვე უ ლი. მათ შო რის ყვე-

ლა ზე მთა ვა რი მა ინც სა ავ ტო რო უფ ლე ბებ თან და კავ ში რე ბუ ლი აჟ ი ოტ აჟ ია. 

მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა, რომ მა სა ლის ატ ვირ თვამ დე ეკ რან ზე გა მაფრ თხი ლე ბე-

ლი წარ წე რა გა მო დის, პორ ტალ ზე მა ინც უამ რა ვი ვი დეო დევს, ყვე ლა ნა ი რი 

უფ ლე ბის დაც ვის გა რე შე. ამ ის გა მო ქსელს საქ მე გა მუდ მე ბით აქვს სა სა მარ-

თლო ში. YouTube აკრ ძა ლუ ლია ბევრ ქვე ყა ნა ში, მათ შო რის ჩვენს მე ზო ბელ 

თურ ქეთ შიც. მი ზე ზი აქ ატ ვირ თუ ლი არ ას ას ურ ვე ლი ინ ფორ მა ცი აა. მა გა ლი-

თად, ირ ან ში ქსე ლის დაბ ლოკ ვის მი ზე ზი,  პო პუ ლა რუ ლი ირ ან ე ლი მსა ხი ო ბი 

ქა ლის პორ ნო ვი დეო გახ და. 

YouTube შე უც ვლე ლია სო ცი ალ ურ მე დი ა ში მო მუ შა ვე ბლო გე რე ბი სა და ვლო-

გე რე ბი სათ ვის. სა იტ ზე შე საძ ლე ბე ლია, ავ ტვირ თოთ კი ნო, სა ტე ლე ვი ზიო თუ 

მუ სი კა ლუ რი კლი პე ბი თუ მოკ ლე, ორ იგ ინ ალ უ რი ვი დე ო ე ბი. „იუთ უბ ი ზე“ მა-

სა ლას, ძი რი თა დად, კერ ძო პი რე ბი ტვირ თა ვენ, თუმ ცა არც მე დი აკ ორ პო რა-

ცი ე ბი არ ი ან გა მო ნაკ ლი სე ბი. მათ შო რის ის ე თი გი გან ტუ რი მე დი აკ ომ პა ნი ე ბი, 

რო გო რე ბი ცაა CBS, BBC, UMG და სხვე ბი. მათ ვი დე ოპ ორ ტალ თან თა ნამ-

შრომ ლო ბის პროგ რა მა აქვთ, რომ ლის მეშ ვე ობ ით აც, მომ ხმა რე ბელს თა ვის 

ნა წარმს ოპ ერ ატ ი ულ ად და, რაც მთა ვა რია, სრუ ლად ტვირ თა ვენ. რო გორც 

წე სი, პორ ტალ ზე დი დი მა სა ლის ატ ვირ თვი სას, მი სი დაჭ რაა აუც ილ ებ ე ლი. 

სი უჟ ეტ ებ ის ატ ვირ თვი სათ ვის იუთ უბს ქარ თუ ლი მე დი აკ ომ პა ნი ებ იც აქ ტი ურ ად 

იყ ენ ებ ენ. 

Wikipedia

ვი კი პე დია - თა ვი სუ ფა ლი, მრა ვა ლე ნო ვა ნი და ღია ენ ციკ ლო პე დია 2001 

წელს შე იქ მნა. მისი დაარსების ინიციატორი იყო ამ ერ იკ უ ლი კომ პა ნია „ვი კი-

მე დია“. სა იტ ის მთა ვა რი „ღირ სე ბა“ არ ის ის, რომ მის გან ვი თა რე ბა ში წვლი-

ლის შე ტა ნა ნე ბის მი ერ მსურ ველს შე უძ ლია. 
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თავ და პირ ვე ლად, ვი კი პე დია მხო ლოდ ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი იყო, მაგ რამ ძა ლი ან 

მა ლე მან ინ ტერ ნეტ მომ ხმა რებ ლებს შო რის ის ე თი პო პუ ლა რო ბა მო იპ ო ვა, რომ 

მი სი გა კე თე ბა სხვა დას ხვა ენ აზ ეც და იწ ყეს. დღეს დღე ობ ით, ყვე ლა ზე ბევრ, სამ 

მი ლი ონ ამ დე სტა ტი ას, ინ გლი სუ რე ნო ვა ნი ვი კი შე იც ავს. ქარ თუ ლი ვი კი პე დია კი 

საკ მა ოდ მწი რია. დღე ვან დე ლი მო ნა ცე მე ბით ის 45 000-ზე მეტ სტა ტი ას შე იც ავს. 

სულ, ვი კი პე დი ის წარ მო ე ბა, 230-მდე ენ ა ზე მიმ დი ნა რე ობს. 

რაც ყვე ლა ზე უც ნა ურ ია, ვი კი პე დი ას არ ჰყავს რე დაქ ტორ თა ცენ ტრა ლი ზე ბუ ლი 

შე მად გენ ლო ბა. ყვე ლა ფე რი ივ სე ბა ვი კი პე დი ელ ებ ის მი ერ. ნე ბის მი ერ მათ განს 

აქვს უფ ლე ბა, და წე როს სტა ტია ნე ბის მი ერ თე მა ზე და შე ას წო როს სხვის მი ერ 

უკ ვე და დე ბუ ლი პუბ ლი კა ცია. უფ რო აქ ტი უ რი ვი კი პე დი ელ ე ბი შე იძ ლე ბა ად-

მი ნის ტრა ტო რე ბი გახ დნენ, მაგ რამ ეს თა ნამ დე ბო ბა მათ უფ ლე ბის მა გივ რად, 

უფ რო მეტ მო ვა ლე ობ ებს აკ ის რებს.

ვი კი პე დია მოქ მე დებს ე.წ. „ვი კის“ პრინ ცი პით, რომ ლის თა ნახ მა დაც, ნე ბის მი-

ერ მო ნა წი ლეს შე უძ ლია, ნე ბის მი ე რი სტა ტი ის თა ვი სუ ფა ლი რე დაქ ტი რე ბა და 

გავრ ცე ლე ბა. აქ ედ ან გა მომ დი ნა რე ობს ვი კი პე დი ის ერთ-ერ თი მნიშ ვნე ლო ვა ნი 

თვი სე ბა: სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბის არ ქო ნა. „GNU-ს სა ზო გა დო ებ რი ვი ლი ცენ ზი ის“ 

თა ნახ მად, არ ავ ის შე უძ ლია მო ით ხო ვოს რა ი მე უფ ლე ბა ვი კი პე დი ის მა სა ლებ ზე. 

ვი კი პე დი ის პრო ექ ტის მთა ვა რი კრი ტი კა მი მარ თუ ლია იმ ის კენ, რომ სტა ტი ის 

რე დაქ ტი რე ბა ნე ბის მი ერ ად ამ ი ანს, მათ შო რის, არ აპ რო ფე სი ონ ალ საც შე უძ-

ლია. სა იტ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის სი ზუს ტე ზე კი არ ავ ინ აა პა სუ ხისმ-

გე ბე ლი. ვი კი პე დი ის მეს ვე ურ ებს, ამ ის სა პი რის პი რო არ გუ მენ ტად ის მოჰ ყავთ, 

რომ სა იტ ის მოხ მა რე ბი სა და სტა ტი ებ ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნის სი ად ვი ლე, 

ხელს უწ ყობს მა სა ლე ბის სი ზუს ტი სა და აქ ტუ ალ ობ ის ამ აღ ლე ბას. 

გა ურ კვევ ლო ბი სა გან თა ვის დაღ წე ვის მიზ ნით, ვი კი პე დი ა ზე არ სე ბობს სპე ცი ალ-

უ რი გან ყო ფი ლე ბა, სა დაც პუბ ლი კა ცი ებ ში არ სე ბულ სა და ვო მო მენ ტებ სა და 

გა ურ კვევ ლო ბებ ზე მსჯე ლო ბენ. ამ გვერ დებს „გან ხილ ვა“ ჰქვია.

ზო გა დად, ვი კი პე დი ა ში არ არ სე ბობს აუც ილ ებ ლად და სა ცა ვი წე სე ბი, თუმ ცა 

ორი ძი რი თა დი პუნ ქტი ყვე ლამ უნ და გა ით ვა ლის წი ნოს. არ შე იძ ლე ბა სა ავ ტო-

რო უფ ლე ბე ბით და ცუ ლი მა სა ლის გა მოქ ვეყ ნე ბა და ავ ტორ მა წე რის დროს 

მაქ სი მა ლუ რი ნე იტ რა ლუ რო ბა შე ინ არ ჩუ ნოს. 

რა ტომ არ ის მიმ ზიდ ვე ლი სო ცი ალ უ რი ქსე ლე ბი?

რა ტომ უკ ავ შირ დე ბი ან სო ცი ალ ურ ქსელ ში (ან ქსე ლის სა შუ ალ ებ ით) მკით-

ხვე ლე ბი ავ ტო რებს, აუდ იტ ორ ია მე დი ას, და თა ვად აუდ იტ ორ ი ის ცალ კე უ ლი 

ინ დი ვი დე ბი ერ თმა ნეთს უფ რო ხში რად, ვიდ რე ეს აქ ამ დე, ტრა დი ცი უ ლი მე-

დი ებ ის შემ თხვე ვა ში ხდე ბო და? _ ეს სა კით ხი ფსი ქო ლოგ თა შო რის პო პუ-

ლა რუ ლი კვლე ვის სა გა ნია, შე სა ბა მი სად მას ზე სხვა დას ხვა სა ხის პა სუ ხე ბიც 

მო იპ ოვ ე ბა:

• ან  ონ იმ ურ ობა: ან კე ტურ გა მო კით ხვებ ზე მი ღე ბუ ლი პა სუ ხე ბი სა და თვით ფო-

ტოს მი ღე ბის შემ თვე ვა შიც კი ქსელ ში თა ნა მო სა უბ რე, პი როვ ნე ბა მა ინც ან ონ იმ-

ურ ხა სი ათს ატ არ ებს, რაც მას ურ თი ერ თო ბა ში უფ რო თა ვი სუ ფალს ხდის.

• ურ თი ერ თო ბის პრო ცეს ში ფსი ქო ლო გი უ რი და სო ცი ალ უ რი რის კის დო ნის 
და დაბ ლე ბა - და დე ბი თად მოქ მე დებს ურ თი ერ თო ბის მხა რე თა აქ ტი რუ ობ ა ზე.

• თა ვი სუ ფა ლი ნე ბა და ურ თი ერ თო ბის არ აძ ალ ის მი ე რი სურ ვი ლი: ქსე ლის 

მომ ხამ რე ბე ლი რო გორც წე სი სა კუ თა რი ნე ბით შე დის ურ თი ერ თო ბა ში, სა კუ თა-

რი ნე ბით ვე ას რუ ლებს მას, ან წყვეტს დრო ის ნე ბის მი ერ მო ნაკ ვეთ ში. 

• წე რი ლო ბი თი ურ თი ერ თო ბა - რო მან ტი კულს ხდის ურ თი ერ თო ბის მხა რე ებს.

• ემ ოც ი უ რი შეზ ღუ დუ ლო ბა - აიძ ულ ებს ტექს ტის ემ ოც ი ურ ად დატ ვირ თვას, 

• არ ატ იპ ი უ რი მოქ მე დე ბი სად მი მიდ რე კი ლ ე ბა: და ფა რუ ლი თვი სე ბე ბის გა-

მოვ ლი ნე ბა. ქსე ლუ რი ურ თი ერ თო ბის მო ნა წი ლე ნი ფსი ქო ლოგ თა დაკ ვირ ვე-

ბით უფ რო ხში რად ცდი ლო ბენ სხვა კუთ ხით წარ მო აჩ ინ ონ სა კუ თა რი თა ვი, 

ვიდ რე ეს რე ალ ურ ცხოვ რე ბა ში ხდე ბა.  ად ამ ი ან ე ბი ქსელ ში თა ვად ქმნი ან ეგ-

რეთ წო დე ბულ ,,ვირ ტუ ალ ურ პი როვ ნე ბებს”.

სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში ად ამ ი ან თა მოღ ვა წე ობ ის მო ტი ვებს თუ და ვაკ ვირ დე ბით, 

რამ დე ნი მე ჯგუ ფი შე იძ ლე ბა გა მოვ ყოთ:
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1. საქ მი ნი მო ტი ვი: ინ ტე რენ ტის მომ ხამ რე ბელ თა დი დი ნა წი ლის თვის ქსელ ში 

მუ შა ო ბა სამ სა ხუ რებ რი ვი მიზ ნე ბის შეს რუ ლე ბის სა შუ ალ ებ აა. ას ე თი მიზ ნე ბი შე-

იძ ლე ბა იყ ოს  სა ჭი რო ინ ფორ მცი ის მო პო ვე ბა, პარ ტნი ორ თან ურ თი ერ თკავ ში-

რის სა შუ ალ ე ბა, სხვა ორ გა ნი ზა ცი ებ თან თა ნამ შრომ ლო ბა და სხვა.

2. სა გან მა ნათ ლებ ლო მო ტი ვი: ეს მო ტი ვი უპ ირ ვე ლე სად ახ ა ლი ცოდ ნის შე-

ძე ნის სურ ვილს უკ ავ შირ დე ბა.

3. ურ თი ერ თო ბის მო ტი ვი: ახ ა ლი ნაც ნო ბე ბის, სა ახ ლობ ლო წრის, თა ნა მო აზ-

რე ებ ის შე ძე ნის მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა. ერ თი შე ხედ ვით ეს არ ას ერ ი ოზ უ ლი მო ტი ვი 

ხშირ შემ თხვე ვა ში სე რი ოზ ულ შე დე გებს იძ ლე ვა. 

4. კორ პო რა ცი უ ლი მო ტი ვი: მომ ხმა რე ბელ თა დი დი წი ლი ქსელ ში სხვებ თან 

თა ნამ შრომ ლო ბა ზეა ორ ი ენ ტი რე ბუ ლი. აღ ნიშ ნუ ლი მო ტი ვით სარ გებ ლო ბის 

მი ზა ნი რო გორც კო ლექ ტი უ რი გა დაწ ყვე ტი ლე ბის მი ღე ბა, ისე სა ერ თო საქ მის 

შექ მნა შე იძ ლე ბა იყ ოს.

5. რეკ რი აც ი უ ლი, გა სარ თო ბი მო ტი ვი, რი სი ძი რი თა დი მი ზა ნიც თა ვი სუ ფა ლი 

დრო ის და ხარ ჯვა, დას ვე ნე ბა და გარ თო ბაა. (აღ ნიშ ნულ მოტივს ქსელ ში სა იტ ის 

მე პატ რო ნე ნი რო გორც წე სი დიდ ყუ რად ღე ბას აქ ცე ვენ და სა თა ვი სოდ იყ ენ ებ ენ. 

ხში რად მსგავ სი მომ სა ხუ რე ბით და ინ ტე რე სე ბა მომ ხმა რებ ლებს სხვა დას ხვა სა-

ხი სა და ხა სი ათ ის ვებ-გვერ დებ ზე შეს ვლას აიძ ულ ებს).

წყა რო:

• ,,სო ცი ალ უ რი მე დი ის გან ვი თა რე ბის ტენ დენ ცი ე ბი სა ქარ თვე ლო ში (ბლო გე ბი)“ 

- თა მარ კა რე ლი ძის სა დიპ ლო მო შრო მა, 2010 წ.

• ,,თა ნა მედ რო ვე მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ალ ებ ა თა სის ტე მა“ - ნა თია კუპ-

რაშ ვი ლი ,,ჟურ ნა ლის ტუ რი ძი ებ ა ნი“ 2006. წ.

თვითრე გუ ლი რე ბა

,,ინ ტერ ნეტ-თა ვი სუფ ლე ბა თა ვის თა ვად ხელ მი საწვ დო მი აღ არ არ ის!“

სა ფუძ ვლე ბი

ინ ტერ ნე ტით ჟურ ნა ლის ტი კა  ერ თგვა რად თა ვის საწ ყისს და უბ რუნ და. ად ამ-

ი ან ე ბი კედ ლებ ზე ერ თმა ნეთს პიქ ტოგ რა მე ბის ნაც ვლად სმა ილ ებს უხ ატ ავ ენ 

და ,,სა ფიხ ვნო ებ ის“ ნაც ვლად ფო რუმ სა და სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში უზ ი არ ებ ენ 

ინ ფორ მა ცი ა სა და აზ რებს. ჟურ ნა ლის ტი კა თით ქოს და ბერ და და რო გორც 

მო ხუც მა ბავ შვო ბის დრო ინ დე ლი თვი სე ბე ბი და იბ რუ ნა. თუმ ცა, რო გორც ბევრ 

მო ხუ ცე ბულს, აღ არც ის გაკ ვე თი ლე ბი ახ სოვს, რო მე ლიც გან ვლილ მა წლებ-

მა ას წავ ლა: რომ მა გა ლი თად, თუ  თა ვად არ მო იქ ცე ვა წე სი ერ ად, მას წე სებს 

და უდ გე ნენ.

ინ ფორ მა ცი ის გა და ცე მის წყა როს რე გუ ლა ცი ის სურ ვი ლი, სხვა დას ხვა მთავ-

რო ბე ბის მხრი დან, ლო გი კუ რი და ლე გი ტი მუ რია: რო ცა ინ ფორ მა ცი ის არ ხი 

მა სობ რი ვია ყვე ლა ხე ლი სუფ ლე ბას, გა ნურ ჩვე ლად პო ლი ტი კუ რი წყო ბი სა, 

აქვს სურ ვი ლი შე ეძ ლოს არ ხის რე გუ ლა ცია, თუმ ცა ამ სურ ვილს ბო ლომ დე 

ვერ შე ის რუ ლებს, თუ არა ის ევ მა სე ბის მხარ და ჭე რა. მე დი ის რე გუ ლა ცი ის-

თვის კი მხარ და ჭე რას ხე ლი სუფ ლე ბა ხალ ხის გან მა შინ იღ ებს, რო ცა სა ზო-

გა დო ბის დი დი ნა წი ლი მე დი ის საქ მი ან ობ ით უკ მა ყო ფი ლოა და ამ ას თან არ 

აქვს მე ქა ნიზ მი, ას ახ ოს ეს უკ მა ყო ფი ლე ბა თა ვად მე დი ა ზე.

ინ ტერ ნე ტამ დეც მე დი ის რე გუ ლი რე ბის ორი ფორ მა არ სე ბობ და: თვით რე-

გუ ლი რე ბა და რე გუ ლი რე ბა. აქ ედ ან უკ ან ას კნე ლის დროს, რო ცა ხე ლი სუფ-

ლე ბა მე დი ას შე სა ბა მი სი კა ნო ნე ბით არ ეგ ულ ირ ებს სა ხე ზე გვაქვს ორ გვა რი 

მიდ გო მა : პირ და პი რი - ში ნა არ სის რე გუ ლი რე ბა და ირ ი ბი - ტექ ნო ლო გი უ რი 

რე გუ ლი რე ბა, რო მელ საც ინ ტერ ნეტ თან და კავ ში რე ბით მთვა რო ბე ბი ყვე ლა-

ზე ხში რად მი მარ თა ვენ.

რე გუ ლი რე ბა

მო ნა ცე მე ბი და მა გა ლი თე ბი - უც ხო უ რი გა მოც დი ლე ბა

2011 წლის 18 აპ რილს ავ ტო რი ტე ტულ მა სა ერ თა შო რი სო ორ გან ზი აც ია 

,,Freedom  House” უკ ვე მე ორ ედ (პირ ვე ლი გა კეთ და 2009 წელს)
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გა მო აქ ვეყ ნა ინ ტერ ნე ტის თა ვი სუფ ლე ბის სიღრ მი სე უ ლი ან გა რი ში - ,,თა-

ვი სუფ ლე ბა ქსელ ში 2011“ (Freedom of the Net), რომ ლის თა ნახ მად სხვა-

დას ხვა ქვეყ ნის მთავ რო ბე ბი სულ უფ რო ხვე წენ ინ ტერ ნე ტის რე გუ ლი რე ბის 

ფორ მებს, ხო ლო ქსე ლი მსოფ ლი ო ში სულ უფ რო შეზ ღუ დუ ლი ხდე ბა.

ორ გა ნი ზა ცი ის აღ მას რუ ლე ბელ მა დი რექ ტორ მა დე ვიდ ჯეი კრა მერ მა (David 

J. Kramer) ან გა რიშ თან და კავ ში რე ბით გა ნაც ხა და, რომ კვლა ვამ აჩ ვე ნა - ინ-

ტერ ნეტ-თა ვი სუფ ლე ბა აღ არ არ ის თა ვის თა ვად ხელ მი საწვ დო მი. ,,არ ად ემ-

ოკ რა ტი უ ლი რე ჟი მე ბი სულ უფ რო მეტ ყუ რად ღე ბას და რე სურ სებს ხარ ჯა ვენ 

ონ ლა ინ ში აზ რის გა მო ხატ ვის წი ნა აღმ დეგ“.

ან გა რი შის რე დაქ ტორ მა სა ნია კე ლიმ კი აღ ნიშ ნა: ,,პო ლი ტი კუ რი აზ რის გა-

მო ხატ ვა, ორ გა ნი ზე ბა, კა მა თი და კრი ტი კუ ლი ინ ფორ მა ცი ის ად მი ხელ მი საწვ-

დო მო ბა ის ეთ ი ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ონ ლა ინ სამ ყა რო ში, რო გორც რე ალ ურ 

ცხოვ რე ბა ში. სა ჭი როა სას წრა ფო რე აგ ირ ე ბა ბლო გე რე ბი სა და ინ ტერ ნეტ 

მომ ხმა რებ ლე ბის და სა ცა ვად ის ე თი სა ხის შეზ ღუდ ვე ბის გან, რომ ლებ საც რეპ-

რე სი უ ლი მთვა რო ბე ბი უკ ვე ახ ორ ცი ელ ებ ენ ტრა დი ცი ულ მე დი ა ზე“.

ან გა რიშ ში სა უბ არ ია ინ ტერ ნეტ - თა ვი სუფ ლე ბის ღია შეზ ღუდ ვის მთა ვარ ტენ-

დენ ცი ებ ზე: სო ცი ალ უ რი ქსე ლე ბის შეზ ღუდ ვა ზე (დრო ებ ით ან სრულ გა თიშ-

ვა ზე) ბლო გერ თა და ინ ტერ ნე ტაქ ტი ვის ტთა და კა ვე ბა ზე; ას ე ვე გან ხი ლუ ლი 

37 ქვეყ ნი დან 15 ქვე ყა ნა ში სა ხე ზეა პო ლი ტი კუ რად მო ტი ვი რე ბუ ლი ცენ ზუ რა, 

რო ცა ქვე ყა ნა ში იბ ლო კე ბა არ ას ას ურ ვე ლი ვებ გვერ დე ბი.

ან გა რი შის თა ნახ მად, არ ათ ავ ის უფ ა ლი ქვეყ ნე ბის კა ტე გო რი ა ში მოხვ დნენ: ბე-

ლო რუ სი, ბირ მა, სა უდ ის არ აბ ე თი, ტა ილ ან დი, ჩი ნე თი და კუ ბა. ამ ქვეყ ნებ-

ში არ ას ას ურ ველ სა იტ ებ ზე კი ბერ შე ტე ვე ბი ხორ ცი ელ დე ბო და პო ლი ტი კუ რი 

და ძა ბუ ლო ბის პა ალ ელ ურ ად, ას ე ვე შე ტე ვა ხორ ცი ელ დე ბო და ბლო გე რებ ზე.

ყვე ლა ზე თა ვი სუ ფალ ქვე ყა ნად და სა ხელ და ეს ტო ნე თი, მე ო რე ად გილ ზე კი 

აშშ გა ვი და.

რაც შე ეხ ე ბა სა ქარ თვე ლოს, ის ნა ხევ რად თა ვი სუ ფა ლი ქვეყ ნე ბის კა ტე გო რი ა-

ში მოხვ და. სა ნამ სა ქარ თვე ლო ში ინ ტერ ნეტ-თა ვი სუფ ლე ბის მდგორ მა რე ობ-

ა სა და რე გუ ლი რე ბის ფორ მებ ზე ვი სა უბ რებ დეთ, მა ნამ დე რამ დე ნი მე უც ხო ურ 

მა გა ლი თიც მი მო ვი ხი ლოთ:

მსოფ ლიო სა ინ ფორ მა ციო ნა კა დე ბის რე გუ ლი რე ბის ფორ მებ ზე ფიქ რი წი ნა 

სა უკ უნ ე ში და იწ ყეს. ჯერ კი დევ 1972 წელს იუნ ეს კომ ყუ რად ღე ბა მი აქ ცია იმ 

გა რე მო ებ ას, რომ  მსოფ ლი ოს უმ დიდ რე სი ქვეყ ნე ბის მას მე დია ცდი ლობ-

და მის თვის სა სურ ვე ლი სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რი და ემ კვიდ რე ბი ნა მსოფ ლი ოს 

ყვე ლა კუთ ხე ში. სწო რედ ამ იტ ომ, ამა თუ იმ ქვეყ ნის მი ერ მე ორ ის მი მართ 

გან ხორ ცი ელ ებ უ ლი ინ ფორ მა ცი უ ლი ექს პან სი ის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად, შე-

იქ მნა ე.წ. ,,ახ ა ლი  მსოფ ლიო ინ ფორ მა ცი უ ლი წეს რი გი“. კონ ცეფ ცი ის თა ნახ-

მად, აუც ილ ებ ელ ია არა მხო ლოდ ინ ფორ მა ცი უ ლი ნა კა დე ბის თა ვი სუ ფა ლი, 

არ ამ ედ მა თი და ბა ლან სე ბუ ლი გავრ ცე ლე ბა. 

ამ კონ ცეფ ცი ის გა საღრ მა ვებ ლად იუნ ეს კომ 1978 წელს შექ მნა სპე ცი ალ უ-

რი კო მი სია. კო მი სი ას ცნო ბი ლი ირ ლან დი ე ლი სპე ცი ალ ის ტი და სა ზო გა დო 

მოღ ვა წე შონ მაკ ბრა ი დი ჩა უდ გა სა თა ვე ში. კო მი სი ა ში შე დი ოდ ნენ გა მო ჩე ნი-

ლი კო ლუმ ბი ე ლი მწე რა ლი გაბ რი ელ გარ სია მარ კე სი და მე დი ამ ოძ ღვრად 

წო დე ბუ ლი, კა ნა დე ლი მარ შალ მაკ ლუ ე ნი. 

კო მი სი ის დას კვნა ში სა უბ არ ია მე სა მე სამ ყა რო ზე სხვა ქვეყ ნე ბის მას მე დი ის 

გავ ლე ნი სა და მათ ში გა რე დან შე მო სუ ლი ცალ მხრი ვი ინ ფორ მა ცი უ ლი ნა კა-

დე ბის გავრ ცე ლე ბის შეზ ღუდ ვა ზე. გა ტა რე ბუ ლია ,,მრა ვალ ხმი ა ნი და ერ თი ა-

ნი“ მსოფ ლი ოს შექ მნის იდ ეა. 

კო მი სი ის წევრ თა აზ რით, ინ ფორ მა ცია არა მხო ლოდ ყიდ ვა-გა ყიდ ვის თვის 

გან კუთ ვნი ლი სა ქო ნე ლი, არ ამ ედ სო ცი ალ უ რი კე თილ დღე ობ ის სა შუ ალ ე ბა 

უნ და იყ ოს. 

კო მი სია ას ე ვე შე ეც ა და შე ექ მნა მას მე დი ის ის ე თი სა ერ თა შო რი სო მო ვა ლე-

ობ ი თი ეთ იკ ის კო დექ სი, რო მე ლიც ჟურ ნა ლის ტთა საქ მი ნო ბას, ერ თი ა ნი სა-

მოღ ვა წეო პრინ ცი პე ბის სა ფუძ ველ ზე უზ რუნ ველ ყოფ და. მაგ რამ ზო გი ერ თმა 

მა ღალ გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნის (აშშ, დი დი ბრი ტა ნე თი) ჟურ ნა ლის ტურ მა 

ორ გა ნი ზა ცი ებ მა ამ ის გა მო იუნ ეს კო ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუ ფალ ნა კად ზე კონ-

ტრო ლის და წე სე ბის მცდე ლო ბა ში და ად ან აშ ა უ ლა, რის გა მოც კო მი სი ის საქ-

მი ნო ბას რე ალ უ რი შე დე გე ბი არ მო ყო ლია.  

ამ ერ იკ ის კონ გრეს მა წი ნა სა უკ უნ ის მი წუ რულს  შე იმ უშ ა ვა კა ნონ პრო ექ ტი  ,,ინ-

ტერნ ტში პერ სო ნა ლუ რი ინ ფორ მა ცი ის დაც ვის შე სა ხებ“ რომ ლის მი ხედ ვი თაც 

ფე დე რა ლურ უწ ყე ბებს ეკრ ძა ლე ბო დათ ინ ტერ ნეტ ში ინ დი ვი დის შე სა ხებ კონ-



24 25თვითრე გუ ლი რე ბა თვითრე გუ ლი რე ბა

ფი დენ ცი ალ ურ ჩა ნა წე რებ თან დაშ ვე ბა.

სა ყუ რად ღე ბო კა ნო ნია აგ რეთ ვე ,,ინ ტერ ნეტ ში ოჯ ახ უ რი დაშ ვე ბის შე სა ხებ“ 

იგი მშობ ლე ბის თვის კონ ტრო ლის სა შუ ალ ებ ას უზ რუნ ვე ყოფს, იმ ინ ფორ მა-

ცი ის ში ნა არ სზე, რო მელ ზეც ხე ლი მათ არ ას რულ წლო ვან შვი ლებს მი უწვ დე-

ბათ. ამ კა ნო ნის თა ნახ მად პრო ვა იდ ერ ე ბი ვალ დე ბულ ნი არ ი ან სპე ცი ალ უ რი 

პროგ რა მით უზ რუნ ველ ყონ მშო ბელ თა მი ერ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბა ზე კონ-

ტრო ლის გან ხორ ცი ელ ე ბა.

გერ მა ნი ა ში კა ნო ნი ,,ინ ფორ მა ცი უ ლი და სა კო მუ ნი კა ციო მომ სა ხუ რე ბის შე-

სა ხებ” 1997 წელს მი იღ ეს, რომ ლის გა მოც ცვლი ლე ბე ბი შე ვი და სის ხლის 

სა მარ თლის კო დექ სსა და კა ნონ ში ,,ახ ალ გაზრ დო ბი სათ ვის მო რა ლუ რად 

მავ ნე ინ ფორ მა ცი ის გავრ ცე ლე ბის შე სა ხებ“. საფ რან გეთ ში კი სპე ცი ალ უ რი ინ-

ტერ ნეტ ქარ ტი აც კია შექ მნი ლი.

პოს ტსაბ ჭო ეთ ის ქვეყ ნე ბი დან ინ ტერ ნეტ ში სა კუ თა რი ინ ფორ მა ცი უ ლი სივრ ცის 

დაც ვა პირ ვე ლად რუ სეთ მა და იწ ყო. 1998 წელს რუ სე თის უშ იშ რო ებ ის ფე-

დე რა ლურ მა სამ სა ხურ მა კა ნონ პრო ექ ტი სა ხელ წო დე ბით COAM-2 წარ მოდ-

გი ნა. პრო ექ ტის მი ხედ ვით რუ სე თის ყვე ლა პრო ვა იდ ე რი ვალ დე ბუ ლი იყო 

მომ ხმა რებ ლე ბის თვის ეგ რეთ წო დე ბუ ლი ,,შა ვი ყუ თი“ და ეყ ენ ებ ი ნა, რო მელ-

თა გახ სნის უფ ლე ბა უს აფრ თხო ებ ის ფე დე რა ლუ რი სამ სა ხუ რის ად გი ლობ-

რივ რე გი ონ ალ ურ გან ყო ფი ლე ბებს ექ ნე ბო დათ.

Freedom Houses- ან გა რი შით უკ ან აკ სნელ წლებ ში სწო რედ რუ სუ ლი კა ნო ნის  

COAM-2 -ის მსგავ სი რე გუ ლა ცი ებ ის მი ღე ბას აქვს ად გი ლი (2011 წლის მა ის ში 

მსოფ ლიო ქვეყ ნე ბის მთვა რო ბებს ამ გავ რი რე გუ ლა ცი ებ ის შე მო ღე ბის შე სა ხებ 

საფ რან გე თის პრე ზი დენ ტმა ნი კო ლა სარ კო ზიმ მო უწ ო და)  და პერ სო ნა ლუ რი 

ინ ფორ მა ცია ქსელ ში სულ უფ რო და უც ვე ლი ხდე ბა, მათ შო რის სა ქარ თვე ლო-

შიც.

რე გუ ლი რე ბა

მო ნა ცე მე ბი და მა გა ლი თე ბი - ქარ თუ ლი გა მოც დი ლე ბა

სა ქარ თვე ლო ში სიტ ყვის თა ვი სუფ ლე ბა კონ სტი ტუ ცი ით არ ის გა რან ტი რე ბუ ლი: 

კონ სტი ტუ ცი ის მე ცა მე ტე მუხ ლის თა ნახ მად:

• ყო ველ ად ამ ი ანს აქვს სიტ ყვის, აზ რის, სინ დი სის, აღმ სა რებ ლო ბი სა და 

რწმე ნის თა ვი სუფ ლე ბა.

• და უშ ვე ბე ლია ად ამ ი ან ის დევ ნა სიტ ყვის, აზ რის, აღმ სა რებ ლო ბის ან რწმე ნის 

გა მო, აგ რეთ ვე მი სი იძ ულ ე ბა გა მოთ ქვას თა ვი სი შე ხე დუ ლე ბა მათ შე სა ხებ.

• და უშ ვე ბე ლია ამ მუხლ ში ჩა მოთ ვლილ თა ვი სუფ ლე ბა თა შეზ ღუდ ვა, თუ მა-

თი გა მოვ ლი ნე ბა არ ლა ხავს სხვა თა უფ ლე ბებს. 

ხო ლო 24-ე მუხ ლი ამ ბობს:

• ყო ველ ად ამ ი ანს აქვს უფ ლე ბა თა ვი სუფ ლად მი იღ ოს და გა ავრ ცე ლოს ინ-

ფორ მა ცია, გა მოთ ქვას და გა ავრ ცე ლოს თა ვი სი აზ რი ზე პი რად, წე რი ლო ბით 

ან სხვაგ ვა რი სა შუ ალ ებ ით.

• მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის სა შუ ალ ებ ე ბი თა ვი სუ ფა ლია. ცენ ზუ რა და უშ ვე ბე-

ლია.

• სა ხელ მწი ფოს ან ცალ კე ულ პი რებს არა აქვთ მა სობ რი ვი ინ ფორ მა ცი ის ან 

მი სი გავრ ცე ლე ბის სა შუ ალ ებ ა თა მო ნო პო ლი ზა ცი ის უფ ლე ბა.

• ამ მუხ ლის პირ ველ და მე ო რე პუნ ქტებ ში ჩა მოთ ვლილ უფ ლე ბა თა გან ხორ-

ცი ელ ე ბა შე საძ ლე ბე ლია კა ნო ნით შე იზ ღუ დოს ის ე თი პი რო ბე ბით, რომ ლე ბიც 

აუც ილ ებ ელ ია დე მოკ რა ტი ულ სა ზო გა დო ებ ა ში სა ხელ მწი ფო უშ იშ რო ებ ის, 

ტე რი ტო რი ალ უ რი მთლი ან ობ ის ან სა ზო გა დო ებ რი ვი უს აფრ თხო ებ ის უზ რუნ-

ველ სა ყო ფად, და ნა შა ულ ის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად, სხვა თა უფ ლე ბე ბი სა და 

ღირ სე ბის და სა ცა ვად, კონ ფი დენ ცი ალ ურ ად აღ ი არ ებ უ ლი ინ ფორ მა ცი ის გამ-

ჟღავ ნე ბის თა ვი დან ას აც ილ ებ ლად ან სა სა მარ თლოს და მო უკ იდ ებ ლო ბი სა 

და მი უკ ერ ძო ებ ლო ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად. 

ამ ას თან ქვე ყა ნა ში მოქ მე დებს ლი ბე რა ლუ რი კა ნო ნი ,,სიტ ყვი სა და გა მო-

ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შე სა ხებ“. აღ ნინ შუ ლი კა ნო ნის გარ და, არ სე ბობს სხვა 

კა ნო ნე ბი, რომ ლე ბიც პირ და პირ ეხ ე ბა მე დი ის გარ კვე ულ სა შუ ალ ებ ებს (მა-

უწ ყე ბე ლებს) და ან ირ იბ ად არ ეგ ულ ირ ებს მათ. ას ე თი კა ნო ნე ბი და ნორ მა-

ტი ურ ლი აქ ტე ბია ,,მა უწ ყე ბე ლო ბის შე სა ხებ სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი“, ,,სა ქარ-

თვე ლოს სა არ ჩევ ნო კო დექ სი“ ,,სა ავ ტო რო და მო მიჯ ნა ვე უფ ლე ბე ბის შე სა ხებ 
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სა ქარ თვე ლოს კა ნო ნი“ ,,მა უწ ყე ბელ თა ქცე ვის კო დექ სი“, კა ნო ნი ელ ექ ტრო-

ნუ ლი კო მუ ნი აკ ცი ებ ის შე სა ხებ“ და სხვ.

ინ ტერ ნე ტი თავ სდე ბა კა ნონ ში ,,სიტ ყვი სა და გა მო ხატ ვის თა ვი სუფ ლე ბის შე-

სა ხებ”, რად გან ამ დო კუ მენ ტის მი ხედ ვით მე დია გა ნი ხი ლე ბა მა სობ რი ვი ინ-

ფორ მა ცი ის ბეჭვ დით ან ელ ეტ რო ნულ სა შუ ალ ებ ად. 

ას ე ვე. ინ ტერ ნე ტის რე გუ ლა ცი ას ნა წი ლობ რივ ეხ ე ბა ,,მა უწ ყე ბელ თა ქცე ვის 

კო დექ სი“, რო მე ლიც მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა, რომ არ ეგ ულ ირ ებს მა უწ ყე ბელ თა 

ქცე ვას, ტერ მინ თა არ აკ ონ კრე ტი კის გა მო შე საძ ლე ბე ლია პრაქ ტი კით გავრ-

ცელ დეს მა უწ ყე ბელ თა საქ მი ან ობ ა ზე, კონ ტენ ტზე ინ ტერ ნეტ შიც.

ინ ტერ ნე ტის რე გუ ლი რე ბას თან პირ და პირ კავ შირ შია კა ნო ნი ,,ელ ექ ტორ ნუ-

ლი კო მუ ნი კა ცი ის შე სა ხებ“, რო მელ ზე დაყრ დნო ბით სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი-

კა ცი ებ ის ერ ოვ ნულ მა კო მი სი ამ 2006 წლის 17 მარტს მი ი ღო N3 დად გე ნი ლე-

ბა, და და ამ ტკი ცა რეგ ლა მენ ტი ,,ელ ექ ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის სფე რო ში 

მომ სა ხუ რე ბის მი წო დე ბის წე სე ბი სა და მომ ხმა რე ბელ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვის 

შე სა ხებ“.

რეგ ლა მენ ტის თა ნახ მად პირს შე უძ ლია იქ ონ ი ოს ინ ტერ ნეტ-გვერ დი, რის თვი-

საც მან უნ და მო იპ ოვ ოს ინ ტერ ნეტ- დო მე ნი. თა ვის მხრივ დო მე ნი გან მარ ტე-

ბუ ლია, რო გორც ინ ტერ ნეტ-სა ხე ლი, რო მე ლიც ეკ უთ ვნის ერ თა დერთ იურ-

იდ ი ულ ან ფი ზი კურ პირს და ახ დენს მის იდ ენ ტი ფი ცი რე ბას და გან სხვა ვე ბას 

სხვა თა გან. 

ინ ტერ ნეტ დო მენს რეგ ლა მენ ტის თა ნახ მად გას ცემს ორ გა ნი ზა ცია, რო მე ლიც 

ფლობს შე სა ბა მის უფ ლე ბა მო სი ლე ბას (რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ ას ე თი სა-

ქარ თვე ლო ში პრო ვა იდ ერ უ ლი კომ პა ნია ,,კავ კა ზუს ონ ლა ი ნი“ იყო, თუმ ცა 

უფ ლე ბა მო სი ლე ბას ამ ჟა მად თა ვად  (2011 წელს) კო მუ ნი კა ცი ებ ის ერ ოვნუ-

ლი კო მი სია იბ არ ებს).

რე გა ლა მენ ტის ვე თა ნახ მად ინ ტერ ნეტ-დო მე ნის გამ ცე მი ვად ლე ბუ ლია პე რი-

ოდ ულ ად შე ამ ოწ მოს მის მი ერ რე გის ტრი რე ბუ ლი ინ ტერ ნეტ- გვერ დე ბის ში-

ნა არ სი, იმ მიზ ნით, რომ ,,თა ვი დან აიც ილ ოს ინ ტე ნეტ-გვერ დზე და უშ ვე ბე ლი 

პრო დუქ ცი ის გან თავ სე ბა. ას ეთ ის შემ თხვე ვა ში, დო მე ნის გამ ცემ მა და უყ ოვ ნებ-

ლივ უნ და მი იღ ოს შე სა ბა მი სი ზო მე ბი მათ აღ მო საფრ ხვრე ლად:

ა) გა აფრ თხი ლოს დო მე ნის მფლო ბე ლი და გა ნუ საზ ღვროს ვა და და უშ ვე ბე-
ლი პრო დუქ ცი ის ამ ოღ ებ ის ათ ვის;

ბ) გაფრ თხი ლე ბის უგ ულ ველ ყო ფის შემ თხვე ვა ში მო ახ დი ნოს ინ ტერ ნეტ-

გვერ დის დაბ ლოკ ვა.  

და უშ ევ ებ ე ლი პრო დუქ ცია რეგ ლა მენ ტით გან მარ ტე ბუ ლია, რო გორც ელ ექ-

ტრო ნუ ლი კო მუ ნი კა ცი ებ ის მეშ ვე ობ ით გა და ცე მუ ლი პორ ნოგ რა ფია, სი ძულ-

ვი ლი სა და ძა ლა დო ბის გან სა კუთ რე ბით მძი მე ფორ მე ბის ამ სახ ვე ლი, პი რა დი 

ცხოვ რე ბის შემ ლახ ვე ლი, ცი ლისმ წა მებ ლუ რი, შე ურ აცხმ ყო ფე ლი, უდ ან აშ ა-

ულ ობ ის პრე ზუმ ფცი ის დამრ ღვე ვი, უზ უს ტო, სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბი სა და სა-

ქარ თვე ლოს კა ნონ მდებ ლო ბის დარ ღვე ვით გა და ცე მუ ლი სხვა პრო დუქ ცია. 

ამ ას თან, რეგ ლა მენ ტის თა ნახ მად, ინ ტერ ნეტ - გვერ დის მფლო ბე ლი ვალ-

დე ბუ ლია: 

ა) სა კუ თარ  ინ ტერ ნეტ-გვერ დზე ან ბმუ ლის სა ხით გა ნა თავ სოს ინ ფორ მა ცი-

ას მომ ხმა რებ ლის სხვა დას ხვა კომ პი უტ ერ უ ლი ვი რუ სე ბი სა გან, თაღ ლი თუ რი 

პროგ რა მე ბის ან სხვა მავ ნე პრო დუქ ცი ის აგ ან დაც ვის მიზ ნით;

ბ) მომ ხმა რე ბელს მი აწ ოდ ოს ინ ფორ მა ცია იმ მე თო დე ბის, ვი რუ სე ბის ბლო კი-

რე ბის პროგ რა მე ბის ან/და სხვა სა შუ ალ ებ ებ ის თა ობ ა ზე, რო მელ თა მეშ ვე ობ-

ით აც მომ ხმა რე ბე ლი თა ვი დან აიც ილ ებს კომ პი უტ ერ ის და ზი ან ე ბა/და ინ ფი ცი-

რე ბას ან მის მახ სოვ რო ბა ში უკ ან ო ნო შეჭ რას;

გ) შე ამ ოწ მოს ინ ტერ ნეტ-გვერ დზე  გან თავ სე ბულ ბმუ ლი იმ მიზ ნით, რომ ბმუ-

ლის სა ხით მი თი თე ბუ ლი გვერ დი არ შე იც ავ დეს შე ურ აცხმ ყო ფელ ან სხვა 

და უშ ვე ბელ პრო დუქ ცი ას. ას ეთ ის არ სე ბო ბის შემ თხვე ვა ში იღ ებს შე სა ბა მისს 

ზო მებს მათ აღ მო საფ ხვრე ლად;

დ) ინ ტერ ნეტ-გვერ დზე, სა დაც გან თავ სე ბუ ლია თა მა შის ბმუ ლი გა ნა თავ სოს 

ინ ფორ მა ცია აღ ნიშ ნუ ლი თა მა შის წე სე ბის, მი სი ში ნა არ სი სა და შემ ცვე ლო ბის 

თა ობ ა ზე.”

ინ ტერ ნე ტის რე გუ ლი რე ბას თან მი მარ თე ბით სა ყუ რად ღე ბოა 2010 წლის სექ-

ტემ ბერ ში გან ხორ ცი ლე ბუ ლი სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლე ბე ბი, რო მე ლიც რო-

გორც უარ ყო ფი თი ფაქ ტო რი Freedom House  ან გა რიშ შიც მოხვ და.
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სა კა ნონ მდებ ლო ცვლი ლებე ბის თანა ხმად ინ ტერ ნეტ პრო ვა იდ ერ ე ბი და მე-

ილ-სერ ვე რე ბის მფლო ბე ლე ბი ვალ დებ ულ ნი გახ დნენ, სა მარ თალ დამ ცვე-

ლებს წა რუდ გი ნონ პი რა დი კო მუ ნი კა ცი ის ამ სახ ვე ლი მა სა ლე ბი, რო გორ ცი აა 

ელ. ფოს ტა და ,,ჩა ტი“, სა სა მარ თლოს გა დაწ ყვე ტი ლე ბის არ სე ბო ბის შემ-

თხვე ვა ში. ინ ტერ ნეტ პრო ვა იდ ერ ე ბი ას ე ვე ვალ დე ბულ ნი არ ი ან წა რად გი ნონ 

მომ ხმა რე ბელ თა სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი - მა გა ლი თად ვებ გვერ დის ვი-

ზი ტორ თა შე სა ხებ.

Freedom HouSe ან გა რიშ ში ას ე ვე აღ ნიშ ნავს, რომ სა ქარ თვე ლო ში არ არ-

სე ბობს კა ნო ნი, რო მე ლიც და არ ეგ ულ ირ ებ და ის ე თი ინ ტერ ნეტ მა სა ლე ბის 

გავრ ცე ლე ბას, რო გორ ცი აა პორ ნოგ რა ფია და ძა ლა დო ბის ამ სახ ვე ლი სცე ნე-

ბი, თუმ ცა რო გორც უკ ვე ზე მოთ გან ვმარ ტეთ ამ გვა რი რე გუ ლა ცია ერ ოვ ნულ 

კო მი სი ას დად გე ნი ლი აქვს, მაგ რამ ცუ დად მუ შაო ბს. ან გა რიშ ში აღ ნიშ ნუ ლია, 

რომ კა ნო ნი ,,არ ას რულ წლო ვან თა მავ ნე ზე გავ ლე ნის შე სა ხებ“ არ არ ეგ ულ-

ირ ებს ონ ლა ინ აქ ტი ვო ბებს, რი თაც მო ზარ დე ბი ქსელ ში და უც ველ ნი რჩე ბი ან.

ან გა რიშ ში სა უბ არ ია ინ ტე რეტ ში კონ ტენ ტის შეზ ღუდ ვის კონ კრე ტულ მა გა-

ლი თებ ზეც, მა გა ლი თად ან გა რი შის თა ნახ მად, Faceebok-ზე ჯგუ ფის ,,ნა ნუ კას 

შო უს წი ნა აღმ დეგ“ ადმი ნის ტრა ტორს უც ნო ბი პი რე ბი და უკ ავ შრდნენ და ჯგუ-

ფის გა უქ მე ბა აიძ ულ ეს. ახ ალ ან გა რიშ ში ამ გვარ 10 შემ თხვე ვა ზე მი უთ ით ებ ენ, 

2009 წელს სა ქარ თვე ლო ში ორ გა ნი ზა ცია ამ გვარ 15 შემ თხვე ვას აღ რიც ხავ-

და.

სა ქარ თვე ლო ში ინ ტე რენ ტის სა მარ თლებ რი ვი რე გუ ლი რე ბის კუთ ხით მნიშ-

ვნე ლო ვა ნია ის კა ნო ნიც, რო მელ ზეც ამ ჟა მად სა ქარ თვე ლოს იუს ტი ცი ის სა მი-

ნის ტროს მო ნა ცემ თა გაც ვლის სა აგ ენ ტო მუ შა ობს, ეს არ ის კა ნო ნი ,,ინ ფორ-

მა ცი ის უს აფრ თხო ებ ის შე სა ხებ“, რო მე ლიც მიზ ნად სა ინ ფორ მა ციო სივრ ცის 

კი ბერ თავ დას ხმე ბის გან დაც ვას გუ ლის ხმობს, თუმ ცა მსგავ სი კა ნო ნი შე საძ-

ლოა შე იც ავ დეს ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის შეზ ღუდ ვის საფრ თხე საც.

თვით რე გუ ლი რე ბა

სა ერ თა შო რი სო  გა მოც დი ლე ბა

სა მარ თა ლი იც ნობს ,,ად რე ინ ფორ მა ცი უ ლი ურ თირ თო ბე ბის“ ცნე ბას, რო-

მელ შიც ინ ტე რე ტის მომ ხმა რე ბე ლე ბი ხში რად აბ სო ლუ ტუ რად გა უთ ვიც ნო ბი-

ერ ებ ლად ებ მე ბი ან, მა შინ რო ცა დო კუ მენ ტად ჩა მო ყა ლი ბე ბულ ,,ქცე ვის წე-

სებს“ ინ ტერ ნეტ ში ხში რად გაც ნო ბის გა რე შე ეთ ან ხმე ბი ან.  მე ილ თუ ბლოგ 

პლატ ფორ მა, ყვე ლა სო ცი ალ უ რი ქსე ლი თუ ფო რუ მი და რე გის ტრი რე  ბი სას 

გვთხოვს და ვე თან ხმოთ წე სებს, რომ ლე ბიც ძი რი თა დად ჰგავს ერ თმა ნეთს 

და ხშირ შემ თხვე ვა ში ზღუ დავს სერ ვი სის არ აკ ეთ ილ სინ დი სი ერ გა მო ყე ნე ბას 

- პორ ნოგ რა ფი ის ტი რა ჟი რე ბას, ვინ მეს თვის შე ურ აცხმ ყო ფე ლი მა სა ლე ბის 

გა და ცე მას და ა.შ. მა გა ლი თად FACEBOOK-ს ქცე ვის წე სე ბი დღეს 18 თავს 

შე იც ავს, რო მელ თა პუნ ქტე ბის სა ერ თო რა ოდ ენ ო ბა ას ზე მე ტია.

ას ე ვე, მსოფ ლი ოს სხვა დახ ვა ქვე ყა ნა ში აქ ტი ურ ად მოქ მე დე ბენ თვით რე გუ-

ლი რე ბის ორ გა ნი ზა ცი ე ბი - ეთ იკ ის საბ ჭო ე ბი, ქარ ტი ე ბი და ა.შ., რომ ლე ბიც 

ინ ტე რენ ტში ინ ფორ მა ცი ის ხა რისხ საც წვა ლო ბენ.

ინ ტე რენ ტში ქცე ვის ნორ მე ბი მსოფ ლიო წამ ყვან მე დი ა ორ გა ნი ზა ცი ებ ში დად-

გე ნი ლია ში და სა რე დაქ ციო დო კუ მენ ტე ბი თაც, ამ გვა რი რე გუ ლა ცი ებ ის ჩა მო-

ყა ლი ბე ბი სას მე დი აკ ომ პა ნი ე ბი ხელ მძღვა ნე ლო ბენ შემ დე გი ძი რი თა დი ფაქ-

ტო რე ბით:

• მე დი აკ ომ პა ნი ა თა მე პატ რო ნე ებ მა, უპ ირ ვე ლე სად, უნ და იზ რუ ნონ სა კუ თარ 

ვებ-გვერ დზე გან თავ სე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ის მფლო ბე ლო ბის უფ ლე ბა ზე, წი-

ნა აღმ დეგ შემ თხვე ვა ში ის ი ნი შე საძ ლოა სე რი ოზ უ ლი პრობ ლე მის წი ნა შეც კი 

აღ მოჩნ დნენ.

• თუ სა იტ ის შეს რუ ლე ბა და მო უკ იდ ებ ელ კონ ტრაქ ტორს აქვს მინ დო ბი ლი, 

უნ და არ სე ბობ დეს ,,და ქი რა ვე ბის შრო მი თი შე თან ხმე ბა“. წი ნა აღმ დეგ შემ-

თხვე ვა ში სა იტ ის ინ ტე ლექ ტუ ალ უ რი სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა კონ ტრაქ ტორს 

აქვს და მას შე უძ ლია მე დი აკ ომ პა ნი ის პრო დუქ ტი ვინ მეს, მათ შო რის კონ კუ-

რენტს მი ყი დოს.

• სიფრ თხი ლეა სა ჭი რო იმ შემ თხვე ვა შიც, თუ სა იტს მე დი აკ ომ პა ნი ის რო მე-

ლი მე თა ნამ შრო მე ლი ქმნის. სა ერ თოდ, თა ნამ შრომ ლის მი ერ შეს რუ ლე ბუ-
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ლი ინ ტე ლექ ტუ ალ უ რი პრო დუქ ტის სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა დამ ქი რა ვე ბელს 

აქვს, თუ თა ვად თა ნამ შრო მე ლი ,,და საქ მე ბის ფარ გლებ შია“  მოქ ცე უ ლი.  

• ვინც არ უნ და ქმნი დეს ვებ-გვერდს, მე დი აკ ომ პა ნია მას ში შე მა ვა ლი ინ ფორ-

მა ცი ის გა მო ყე ნე ბის თა ობ ა ზე გან მარ ტე ბებს უნ და ფლობ დეს. სხვაგ ვა რად შე-

საძ ლოა სა მარ თლებ რივ პრობ ლე მებს ჰქონ დეს ად გი ლი. მსგავს შე თან ხმე-

ბებ ში უნ და აღ ინ იშ ნოს, რომ არ და ირ ღვევს სა ავ ტო რო, სა ვაჭ რო ნიშ ნის, ან 

სხვა სა კუთ რე ბის უფ ლე ბა.

• სხვე ბის მი ერ სა იტ ზე გან თავ სე ბუ ლი ინ ტე ლექ ტუ ალ უ რი პრო დუქ ცი ის უკ ან-

ო ნო კო პი რე ბის გან და ხელ ყო ფის გან და სა ცა ვად, მე დი აკ ომ პა ნი ამ თა ვი სი 

იდ ენ ტუ რო ბის და მა დას ტუ რე ბე ლი ნიშ ნის მი თი თე ბით სა იტ ზე ვე უნ და გან მარ-

ტოს სა ფირ მო უფ ლე ბე ბი და მე დი ა ორ გა ნი ზა ცი ის შე მოქ მე დე ბი თი საქ მი ნო-

ბის უკ ან ონ ოდ სარ გებ ლო ბის შემ თხვე ვა ში დას ჯის  ზო მე ბი და ფორ მე ბი გან-

მარ ტოს. 

BBC--ის Editorial Guidline-ს შე იც ავს სპე ცი ალ ურ თავს სო ცი ალ ქსე ლებ ში, 

მიკ რობ ლო გინგ და სხვა პლატ ფორ მებ ზე ჟურ ნა ლის ტთა ქცე ვის წე სე ბი სა, 

რომ ლის თან ხმად, ჟურ ნა ლის ტმა არ უნ და გა ავრ ცე ლე ოს ინ ფორ მა ცია, რო-

მე ლიც მე დი აკ ომ პა ნი ის რე პუ ტა ცი ას და აზ არ ალ ებს. BBC--ის ჟურ ნა ლის ტებს 

ამ ას თან ეკრ ძა ლე ბათ სა კუ თა რი პო ლი ტი კუ რი და სხვა სა ხის პო ზი ცი ის გა-

მო ხატ ვა სოც. ქსე ლებ ში, ქსელ ში დის კუ სი ებ ში მო ნა წი ლე ბა მათ მხო ლოდ იმ 

შემ თხვე ვა ში შე უძ ლი ათ, თუ მა თი იდ ენ ტი ფი ცი რე ბა შე უძ ლე ბე ლია.

სა ინ ფორ მა ციო სა აგ ენ ტო “რო იტ ერ სის” ში და რე გუ ლა ცი ის თა ნახ მად თუ 

ჟურ ნა ლის ტი სო ცი ალ უ რი მე დი ის გა მო ყე ნე ბას პრო ფე სი უ ლი მიზ ნე ბის თვის 

გა დაწ ყვეტს, მან ამ ის შე სა ხებ მე ნე ჯერს უნ და შე ატ ყო ბი ნოს. გარ და ამ ი სა, 

ჟურ ნა ლის ტებს ეძ ლე ვათ რე კო მენ და ცია, რომ პი რა დი ში ნა არ სის პრო ფა-

ილ ის გან და მო უკ იდ ებ ლად შექ მნან სა ჯა რო მოხ მა რე ბის პრო ფა ი ლი, სა დაც 

უფ რო შეზ ღუ დუ ლე ბი იქ ნე ბი ან.  ხო ლო, თუ ის ი ნი ერთ პრო ფა ილს იყ ენ ებ ენ 

რო გორც პერ სო ნა ლუ რი, ისე პრო ფე სი უ ლი მიზ ნე ბის თვის, მათ მა ინც უნ და 

შეძ ლონ თა ვი ან თი „ოფ იც ი ალ ურ ობ ის“ შე ნარ ჩუ ნე ბა. (1)

BBC-სგან გან სხვა ვე ბით, “რო იტ ერ სის“ წე სე ბის მი ხედ ვით, ჟურ ნა ლის ტი არ 

უნ და და უმ ეგ ობრ დეს თა ვის წყა რო ებს სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში, რა თა მა თი იდ-

ენ ტი ფი ცი რე ბა არ მო ახ დი ნოს.  ამ ა ვე წე სებ ში წე რია, რომ რო იტ ერ სის

ჟურ ნა ლის ტებს ბლო გებ სა და სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში შე უძ ლი ათ დის კუ სი ებ ის 

ორ გა ნი ზე ბა, კით ხვე ბის დას მა, მაგ რამ მკაც რი მოთ ხოვ ნაა, რომ  არ გა მო-

ხა ტონ სა კუ თა რი და მო კი დე ბუ ლე ბა კონ კრე ტუ ლი სა კით ხი სად მი და კო მენ-

ტა რებ ში გად მო ცე მულ აგ რე სი ას და შე ნიშ ვნებს ამ ა ვე ფორ მით არ უპ ას უხ ონ.

მსგავ სი წე სე ბი მოქ მე დებს „ვა შინ გტონ პოს ტშიც“, სა დაც სო ცი ალ ურ მე დი ა ში 

ქცე ვის წე სე ბი თა ნამ შრომ ლე ბის თვის 2009 წლის მი წუ რულს მი იღ ეს. ჟურ ნა-

ლის ტებს ამ შემ თხვე ვა შიც ეკრ ძა ლე ბათ სა კუ თა რი მო საზ რე ბე ბის სა ჯა როდ 

გავრ ცე ლე ბა, მი თუ მე ტეს, თუ ეს მო საზ რე ბა დის კრი მი ნა ცი უ ლი და შე ურ აცხმ-

ყო ფე ლია.

სტა ტი ა ში ,,ჟურ ნა ლის ტე ბი სო ცი ალ ურ ქსელ ში“ (netgazeti) ავ ტო რი თა ზო 

კუპ რე იშ ვი ლი სა უბ რობს მსგავ სი რე გუ ლა ცი ებ ის დარ ღვე ვის კონ კრე ტულ მა-

გა ლით ზე: 

,,CNN” -ის ჟურ ნა ლის ტი გა სულ წელს (2010) სამ სა ხუ რი დან ტვი ტერ ზე გა-

მოქ ვეყ ნე ბუ ლი პოს ტის გა მო გა ათ ავ ის უფ ლეს. ოქ ტა ვია ნას რი წარ მო შო ბით 

ლი ბა ნე ლია და  20 წლის გან მავ ლო ბა ში CNN-ის ჟურ ნა ლის ტად მუ შა ობ და. 

ბო ლო დროს კი ტე ლარ ხის ახ ლო აღ მო სავ ლე თის ამ ბე ბის რე დაქ ცი ის ხელ-

მძღვა ნე ლის პოს ტი ეკ ა ვა.

„ჰეს ბო ლას“ ერთ-ერ თი ლი დე რის, მო ჰა მედ ჰუ სე ინ ფად ლა ლას სიკვ დი ლის 

შემ დეგ ჟურ ნა ლის ტმა ტვი ტერ ზე შემ დე გი ში ნა არ სის პოს ტი გა მო აქ ვეყ ნა: 

„დამ წუხ რე ბუ ლი ვარ მო ჰა მად ჰუ სე ინ ფად ლა ლას გარ დაც ვა ლე ბის გა მო. ის 

“ჰეს ბო ლას” სა ხელ გან თქმულ წევ რებს შო რის ერთ-ერთ მათ გა ნი იყო, ვი საც 

ყვე ლა ზე მე ტად ვა ფა სებ.“

CNN-ის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ მი იჩ ნია, რომ ჟურ ნა ლის ტის საქ ცი ე ლი ტე ლე-

არ ხის პრეს ტიჟ სა და რე პუ ტა ცი ას უქ მნი და საფრ თხეს. აშშ-ს მი ერ ჰე სო ბო ლა 

უკ ვე წლე ბია, ტე რო რის ტულ ორ გა ნი ზა ცი ად არ ის მიჩ ნე უ ლი.

CNN-ის გა დაწ ყვე ტი ლე ბას თა ვის დრო ზე მხარ დამ ჭე რე ბიც გა მო უჩნ დნენ და 

მო წი ნა აღმ დე გე ებ იც. ჟურ ნალ „ტა იმ ის“ მი მომ ხილ ვე ლი ბრა ი ან სტელ ტე რი 

წერ და, რომ ოქ ტა ვია ნას რის ქმე დე ბის გარ შე მო სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის 

შექ მნა ში დიდ წვლი ლი შე იტ ან ეს ის რა ელ ის მხარ დამ ჭერ მა აქ ტი ვის ტებ მა, 

რო მელ თა აზ რით, ჟურ ნა ლისტს, რო მე ლიც „ად იდ ებ და“ ის რა ელ ის თვის სა-

ხი ფა თო ტე რო რის ტულ ორ გა ნი ზა ცი ას,  ტე ლე არ ხზე არ  უნ და ემ უშ ა ვა.
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„ნიუ იორკ თა იმ სმა“ და წე რა, რომ  რო ცა CNN-ის ხელ მძღვა ნე ლო ბამ ნა-

ხა ოქ ტა ვია ნას რის მი ერ ტვი ტერ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი სტა ტუ სი, მას სთხო ვეს, 

რომ გან ცხა დე ბა და ეწ ე რა და სამ სა ხუ რი დან წა სუ ლი ყო, რაც ჟურ ნა ლის ტმა 

შე ას რუ ლა კი დეც.

თვით რე გულ რე ბა

სა ქარ თვე ლოს გა მოც დი ლე ბა

სა ქარ თვე ლო ში არც ერთ მე დი ას აშ უ ალ ებ ას ამ დრო ის თვის, გარ და ინ ტერ-

ნეტ გა ზე თი სა netgazeti.ge არ აქვს გა წე რი ლი ში და რე გუ ლა ცი ე ბი რო მე ლიც 

ად გენს ჟურ ნა ლის ტე ბის ქცე ვის წე სებს სო ცი ალ ურ მე დი ა ში. ხსე ნე ბულ ინ ტერ-

ნეტ გა ზეთ ში კი ჟურ ნა ლის ტებს ეკრ ძა ლე ბათ გა მო ხატ ვა სოც. ქსე ლებ სა და 

ფო რუ მებ ზე.

ში და სა რე დაქ ციო რე გუ ლა ცი ებ ის არ არ სე ბო ბამ უკ ვე შექმნა პრობ ლე მე ბი 

რამ დე ნი მე მე დი ა ორ გა ნი ზა ცი ა ში: 2011 წლის გან მავ ლო ბა ში 6 ჟურ ნა ლისტს 

სო ცი ალ ურ მე დი ა ში გან ხორ ცი ელ ბუ ლი სხვა დას ხვა გვ არი აქ ტი ვო ბის გა მო 

სამ სა ხუ რის და ტო ვე ბა მო უხ და: 

• რე გი ონ უ ლი ტე ლე კომ პა ნია ,,მე გა ტვ“, რო მე ლიც ხონ სა და და მიმ დე ბა რე 

ტე რი ტო რი ებ ზე მა უწ ყებ ლობს, და ტო ვა ჟურ ნა ლის ტმა მა ნა ნა ქვე ლი აშ ვილ მა. 

მას ტე ლე კომ პა ნი ის დი რექ ტორ თან მო უვ ი და კონ ფლიქ ტი, რად გან ქუ თა ის-

ის ოპ ერ ის თე ატრ ში მწე რალ ზა ზა ბურ ჭუ ლა ძის სკან და ლუ რი გა მოს ვლის 

(რეპ ლი კით ,,ქურ დებს სი ცოც ხლე ბო ზებს სიკვ დი ლი“) ექს კლუ ზი უ რი კად რე-

ბი, რო მე ლიც ტე ლე კომ პა ნი ის კა მე რით ჟურ ნა ლის ტმა თა ვად გა და ი ღო, რე-

დაქ ტორ თა და უკ ით ხვა დ ჟურ ნა ლის ტმა Youtube-ზე სა კუ თა რი ან გა რი ში დან 

ატ ვირ თა. ტე ლე კომ პა ნი ას ჟურ ნა ლის ტთან არ ქონ და გა ფორ მე ბუ ლი შრო-

მი თი ხელ შეკ რუ ლე ბა, არ არ სე ბობ და ში და რე გუ ლი რე ბის რა ი მე სა ხის სტან-

დარ ტიც.

• ას ე ვე რე გი ონ უ ლი ტე ლე კომ პა ნია ,,რი ო ნი“ -ს (ქუ თა ი სი) და ტო ვე ბა მო უხ-

და  კომ პა ნი ის სამ თა ნამ შრომელს, რო მელ თა მი ერ facebook-ზე გავრ ცე ლე-

ბუ ლი პი რა დი ფო ტო ე ბი, რომ ლე ბიც ,,კა რო ა ო კე ბარ ში” იყო გა და ღე ბუ ლი,  

მი უღ ებ ე ლი აღ მოჩნ და ტე ლე კომ პა ნი ის ხელ მძღვა ნე ლის თვის. 

• სო ცი ალ ურ ქსელ ში გავრ ცე ლე ბუ ლი კო მენ ტა რე ბის გა მო პრობ ლე მე ბი 

შე იქ მნა სა ზო გა დობ რივ მა უწ ყე ბელ ზეც, რომ ლის ერთ-ერ თი რე იტ ინ გუ ლი 

გა და ცე მა ,,ვა ხო სა ნა ი ას რე პორ ტა ჟი“ - ორ მა ჟურ ნა ლის ტმა სა კუ თა რი გან-

ცხა დე ბით და ტო ვა. მა ნამ დე გი ორ გი თუ ხა რელ მა და გი ორ გი გაბ რი ჩი ძემ 

facebook-ზე შექ მნილ გვერ დზე - ,,მე არ მიყ ვარს ჩე მი პატ რი არ ქი“ ჯგუ ფის 

წევრ თა და მათ  თა ნა მო აზ რე თა შე ურ აცხმ ყო ფე ლი კო მენ ტა რე ბი გა აკ ეთ ეს, 

რომ ლე ბიც ამ ავ დროს გა მო ხა ტავ და სხვა რე ლი გი უ რი კომ ფე სი ებ ის მი მართ 

სი ძულ ვილს. ჟურ ნა ლის ტებს წას ვლა ზე გა და ცე მის წამ ყვან მა და პრო დი უს ერ-

მა მი უთ ით ეს. ვა ხო სა ნა ი ამ სა კით ხის კო მენ ტირ ებ ის ას, ვერ და მა ლა გაკ ვირ-

ვე ბა - რო გორ უნ და მოს ვლო და ეს მი სი გა და ცე მის ჟურ ნა ლის ტებს, რო ცა 

პირ ვე ლი მა თი გა და ცე მა სწო რედ facebook- სა და უს აფრ თხო ებ ას ეხ ებ ო და. 

თუმ ცა ზო გა დი ცოდ ნის გარ და, სა ზო გა დო ებ რივ მა უწ ყე ბელ ზე არ არ სე ბობს 

სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ზე ჟურ ნა ლის ტთა ქცე ვის გა წე რი ლი ნორ მე ბი. სა კით ხი 

არც ჟურ ნა ლის ტებ თან გა ფორ მე ბულ ხელ შეკ რუ ლე ბე ბი თაა და რე გუ ლი რე-

ბუ ლი.

აღ ნიშ ნუ ლი მა გა ლი თე ბიც ნათ ლად აჩ ვე ნებს, იმ რე კო მენ და ცი ებ ის გათ ვა-

ლის წი ნე ბის აუც ილ ებ ლო ბას, რომ ლებ ზეც სა უბ ა რი ზე მოთ უკ ვე გვქონ და.

თვით რე გუ ლი რე ბის ნა წილ ში აუც ილ ებ ლად უნ და გა ვიხ სე ნოთ ჟურ ნა ლის ტუ-

რი ეთ იკ ის ქარ ტია, რო მე ლიც სა ქარ თვე ლო ში ჟურ ნა ლის ტებ მა 2009 წლის 

4 დე კემ ბერს მი იღ ეს და რო მელ საც დღე ის თვის 170-ზე მე ტი ჟურ ნა ლის ტი 

აწ ერს ხელს. მე დი ის თვით რე გუ ლი რე ბის ამ მე ქა ნიზმს რამ დე ნი მე ბლო გე-

რი ცაა მი ერ თე ბუ ლი, ქარ ტი ის საბ ჭო აპ ირ ებს გა აქ ტი ურ დეს მე დი ამ ონ იტ ორ-

ინ გის მი მარ თუ ლე ბით, საბ ჭოს მოქ მე დი თავმ ჯდო მა რის ზვი ად ქო რი ძის გან-

ცხა დე ბით, ქარ ტი ის თვის გან სა კუთ რე ბით სა ინ ტე რე სო სწო რედ ინ ტერ ნე ტის 

მი მარ თუ ლე ბა იქ ნე ბა.
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წყა რო ე ბი:

• www.netgazeti.ge ,,ჟურ ნა ლის ტე ბი სო ცი ალ ურ ქსე ლებ ში” , ავ ტო რი თა ზო 

კუპ რე იშ ვი ლი

• სა ქარ თვე ლოს ახ ალ გაზრ და იურ ის ტთა ას ოც ი აც ი ის სატ რე ინ ინ გო მა სა ლე ბი 

(ავ ტო რი ალ ექ სან დრე ბა რა მი ძე)

• http://www.bbc.co.uk/guidelines/editorialguidelines/page/guidance-blogs-

personal-summary#editorial-guidelines-issues

• http://www.media.ge/ka/content/saqarthveloshi_interneti

• http://www.freedomhouse.org/template.cfm?page=662

ბლოგ(ებ)ი

სა ფუძ ველ(ებ)ი

ვინ იყო ტრა დი ცი უ ლი მე დი ის აუდ იტ ორ ია? - მხო ლოდ ინ ფორ მა ცი ის მიმ-

ღე ბი, თა ვი სი სათ ქმე ლი მას მხო ლოდ ღია წე რი ლით, რე დაქ ცი ის თვის გაგ-

ზავ ნი ლი უს ტა რე ბით, ან ახ ლობ ლებ თან მო საზ რე ბე ბის გა მო ხატ ვით შე ეძ ლო 

ეთ ქვა. 

ვინ არ ის ახ ა ლი მე დი ის მომ ხმარე ბე ლი - ის თა ვა დაა ახ ა ლი მე დი ის შემ ქმნე-

ლი, ის თა ვა დაა მე დი ას აშ უ ალ ე ბა და ამ გვა რი გარ დაქ მნა მან სწო რედ ბლო-

გინ გით და იწ ყო.

ინ ტერ ნე ტის გან ვი თა რე ბის ეიფ ორ ულ ეტ აპ ზე, მა ნამ სა ნამ, თვით მსოფ ლი ოს 

წამ ყვა ნი მე დია ორ გან ზი აც ი ე ბი და იწ ყებ დნენ ინ ტერ ნე ტის აქ ტი ურ ად ათ ვი სე ბას, 

მსოფ ლიო სხვა დას ხვა ად გი ლიდ ან ქსელ ში გან თავ სე ბა და იწ ყო სა ავ ტო რო 

მე დია პრო ექ ტებ მა. ეს ლო გი კუ რიც იყო, წა რმო უდ გე ნე ლი უფ რო ის იქ ნე ბო-

და, რომ მო ნო ლო გუ რი მე დი ით გა დაღ ლილ აუდ იტ ორ ი ას გა ეძ ლო ცდუ ნე-

ბის თვის, რო მე ლიც სა კუ თა რი აზ რე ბის და ნარ ჩენ მსოფ ლი ოს თან გა ზი არ ებ ის 

სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ო და. ასე გაჩნ დნენ ელ ექ ტრო ნუ ლი გა მო ცე მე ბი, სა დაც ერ-

თი ავ ტო რი მის მი ერ ვე მო ძი ებ უ ლი ინ ფორ მა ცი ის გავრ ცე ლე ბას, ან ალ იზს და 

კო მენ ტი რე ბას ახ დენ და. ას ე თი ტი პის მა სა ლებს, უმ ეტ ეს ად მი მო ხილ ვის სა ხე 

ჰქონ და. ეს გვერ დე ბი დღი ურ ებს ჰგავ დნენ, დღი ურ ებს ყვე ლას თის.

ტერ მინ(ებ)ი

მსგავს გვერ დებს სა ხე ლი პირ ვე ლად კომ პი უტ ერ უ ლი ქსე ლის სამ შობ ლო ში 

- აშშ-ში და არ ქვეს. 1997 წლის 17 დე კემ ბერს ჯორნ ბერ გერ მა (Jorn Barger)  

პირ ველ მა გა მო იყ ე ნა ტერ მი ნი - Weblog ანუ ,,ქსლუ რი დღი უ რი“. ტერ მი ნი 

ორი წლის დაგ ვი ან ებ ით პე ტერ მერ ჰორ ცსმა (Peter Merholz)  შე ამ ოკ ლა, მან 

1999 წელს ბერ გე რის ტერ მი ნი ორ ნა წი ლად და ყო - We Blog ,,ჩვენ ვბლო-

გავთ“ , ასე დამ კვიდრ და ტერ მი ნი ,,ბლო გი“. ,,ბლო გე რი“ კი რო გორც ბლო-

გის მწარ მო ებ ე ლი ად ამ ი ან ის აღ ნიშ ვნა , ევ ან უილ ი ამსს ეკ უთ ვნის.

ბლო გი - ინ ტერ ნეტ გვერ დია, სა იტ ია, რო მე ლიც ძი რი თა დად ექ ვემ დე ბა რე ბა 

ქრო ნო ლო გი ურ გა ნახ ლე ბას. მას სხვა სა იტ ებ ის გან უმ ეტ ეს ად ინ დი ვი დუ ლა-

იზ მი გა ნას ხვა ვებს (იმ შემ თხვე ვა შიც კი, თუ ბლოგს რამ დე ნი მე ავ ტო რი
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ერ თად აწ არ მო ებს). ეს არ ის სივრ ცე თვალ საზ რი სე ბის თვის, მო საზ რე ბე ბის-

თვის, მი მო ხილ ვე ბის თვის და მხო ლოდ ამ ფუნ ქცი ას დაქ ვემ დე ბა რე ბუ ლი ახ-

ა ლი ამ ბე ბის თვის. 

ბლოგ პლატ ფორ მა კი სერ ვი სია, პროგ რა მაა ინ ტერ ნეტ ში გვერ დის ისე შე-

საქ მენ ლად, რომ არც მა ტე რი ალ ურ ად და იხ არ ჯო და არც პრო ფე სი უ ლი 

ტექ ნო ლო გი უ რი უნ არ ებ ის, ე. წ. ,,გი კუ რი“ უნ არ ებ ის ფლო ბა გჭირ დე ბო დეს. 

ბლოგ პლატ ფორ მე ბი იძ ლე ვა ყვე ლა იმ ძი რი თა დი ფუნ ქცი ის გა მო ყე ნე ბის 

სა შუ ალ ებ ას, რაც გა აჩ ნია სხვა დას ხვა პროგ რა მით აწ ყო ბილ სა იტ ებს, იქ ნე ბა 

ეს ტექ ტის, ფო ტოს, ვი დე ოს გა მოქ ვეყ ნე ბა, კო მენ ტა რე ბის მი ღე ბა თუ პა სუ ხი, 

კონ ტენ ტის ად მი ნის ტრი რე ბა და სხვა თა კონ ტენ ტის, მათ შო რის რეკ ლა მის 

ჩვე ნე ბა. ამ იტ ომ, ხში რად ბლოგ პლატ ფორ მას სხვა დას ხვა ორ გა ნი ზა ცია იყ-

ენ ებს კორ პო რა ტი უ ლი მიზ ნე ბის თვის, რო მე ლიც თა ვის თავ ში ხში რად სუ ლაც 

არ გუ ლის ხმობს ამა თუ იმ სა კით ხის მი მართ თვა ლსაზ რი სე ბის გა მოქ ვეყ-

ნე ბას, ჩა ნა წე რე ბის წარ მო ებ ას. შე სა ბა მი სად არ ამ არ თე ბუ ლია ბლოგ-პლატ-

ფორ მის ბა ზა ზე არ სე ბუ ლი ყვე ლა გვერ დის ბლო გად წო დე ბა.

ის ტო რია

ის ტო რი უ ლი ფაქ ტე ბის დად გე ნის დროს უმ ეტ ეს ად ეძ ებ ენ პა სუხს კით ხვ აზე: 

ვინ იყო პირ ვე ლი? ამ კით ხვა ზე უმ ეტ ე სი წყა რო ამ ტკი ცებს, რომ ეს  Links.net 

-ის ავ ტო რი ჯას ტინ ჰო ლი (Jastin Hall) იყო. იგი სა კუ თარ გვერდს, რომ ლის 

წარ მო ე ბა 1994 წელს და იწ ყო მი სი შე ხე დუ ლე ბით სა ინ ტე რე სო ლინ კე ბი სა და 

მათ შე სა ხებ მო საზ რე ბე ბის გა მოქ ვეყ ნე ბის თვის იყ ენ ებ და. 

მაგ რამ თუ კით ხვას უფ რო გა ვაღრ მა ვებთ და ვი კით ხავთ  ვინ იყო პირ ვე ლი, 

რო მელ მაც ბლო გინ გით შექ მნა ტრა დი ცი უ ლი ჟურ ნა ლის ტი კის ალ ტერ ნა ტი-

ვა? ის ტო რი ა ში სხვა ფაქ ტე ბი სა და ავ ტო რე ბის და სა ხე ლე ბა მოგ ვი წევს. ჩვენ-

თვის ყვე ლა ზე სა ინ ტე რე სო და თან პი რვე ლი ამ ბლო გე რებს შო რის, რუ სი 

ჟურ ნა ლის ტე ბი ან ტონ ნო სი კი და ალ ექ სან დრე გა გი ნი არ ი ან. მათ გან პირ-

ველ მა 1996 წელს ქსელ ში და იწ ყო სა კუ თა რი სა ავ ტო რო გვერ დის ,,ვე ჩერ ნი 

ინ ტერ ნე ტის“ წარ მო ე ბა, ხო ლო მე ორ ემ იმ ა ვე წელს ,,პა რა ვო ზავ ნი უ სი“ შექ-

მნა.

გა გი ნი სა და ნო სი კის მა გა ლი თე ბი გა მოდ გე ბა წარ მა ტე ბუ ლი ბლო გე რე ბის 

ტი პო ლო გი ის თვი საც: ბლო გინ გი იწ ყე ბა ენ თუ ზი აზ მით, წარ მა ტე ბის

შემ თხვე ვა ში გრძლე დე ბა ინ ტე ლექ ტუ ალ უ რი მო გე ბით, რო მელ საც მოს დევს 

მცი რე დი შე მო სავ ლე ბი და სრულ დე ბა კარ გი სა მუ შაო ად გი ლი თა და ბლო-

გის გარ დაც ვა ლე ბით. ან ტონ ნო სი კი სულ რა ღაც სამ წე ლი წად ში ინ ტერ ნეტ 

გა მო ცე მის gazeta.ru-ს მთა ვა რი რე დაქ ტო რი გახ და. იმ ა ვე წელს გა გი ნიც ინ-

ტერ ნე ტინ დუს ტი რი ა ში სა მუ შო ად გა და იყ ვა ნეს. ამ ის შემ დეგ ,,პა რა ვო ზავ ნი უს-

სა“ და ,,ვე ჩერ ნი ინ ტერ ნეტ ზე“ გა ნა ხელ ბებ მა იკ ლო.

ცო ტა რამ ქარ თუ ლი ბლო გინ გის ის ტო რი იდ ან აც: აქ პირ ვე ლი კით ხვის პა სუ-

ხია - dgiuri.com, რო მე ლიც გი გა პა იჭ აძ ემ 2005 წელს აამ ოქ მე და, ერთ წლის 

დაგ ვი ან ებ ით ჩნდე ბა sweet.ge და dodka.ge, რო მელ თა ავ ოტ ორ ე ბი მა რი ამ 

ტა ლა ხა ძე და დო დი ხორ ხე ლი პირ ვე ლო ბა ში ერ თმა ნეთს დღემ დე აქ ტი ურ-

ად ეც ილ ებ ი ან. ობ ი ექ ტუ რო ბა მო ით ხოვს მათ გვერ დით ვახ სე ნოთ ,,ყვა ვის ბუ-

დე“ – bigcrow.ge, რო მე ლიც იმ ა ვე წელს შე იქ მნა და რომ ლის ავ ტორ მა მოგ-

ვ იან ებ ით თა ნა მო აზ რე ებ თან ერ თად აამ ოქ მე და ჯგუ ფუ რი ბლო გი - ,,ნი ო რი 

ნი უ სი“. თუ კით ხვას უფ რო ჩაღ მა ვე ბუ ლად დავ სვამთ, პა სუ ხად უნ და და ვა სა-

ხე ლოთ ნო დარ და ვი თუ რის ბლო გი ,,შა ვით თეთრ ზე“ – rocko.ge, რო მე ლიც 

ავ ტორ მა 2007 წელს აამ უშ ა ვა. ხსე ნე ბულ მა ბლო გე რებ მა, რო გორც სხვა შემ-

თხვე ვებ ში ხდე ბა ხოლ მე, ეტ აპ ობ რი ვად გა ი არ ეს გზა აქ ტი უ რი ბლო გე რო ბი-

დან - და საქ მე ბამ დე, რაც მათ ბლო გებ ზე დღეს შე სა ბა მი სად არ ის ას ახ უ ლი.

სა ქარ თვე ლო ში ბლო გინ გის გან ვი თა რე ბის თვის მნიშ ვნე ლო ვა ნი იყო 2009 

წე ლი, რო ცა რა დიო ,,თა ვი სუფ ლე ბამ“ მოწ ვე ულ ავ ტო რებს სა კუ თარ ინ ტერ-

ნეტ გვერ დზე ბლო გე ბის წარ მო ე ბა თხო ვა: ასე მო ვი და სა ქარ თვე ლო ში ახ ა-

ლი მე დია ტრა დი ცი ულ ჟურ ნა ლის ტი კა ში.

რაც შე ეხ ე ბა ბლოგ პლატ ფორ მებს: ინ ტერ ნეტ ში ინ დი ვი დებს გვერ დე ბის 

წარ მო ებ ის სა შუ ალ ე ბა პირ ვე ლად google-მ მის ცა, რო ცა 1999 წელს შექ-

მნა blogger-ი. ის ტო რი ულ ნა წილ ში უნ და და ვა სა ხე ლოთ 2005 წე ლიც, რო ცა 

შე იქ მნა გუგ ლის ხსე ნე ბუ ლი რე სურ სის ერთ-ერ თი უმ თავ რე სი კონ კუ რენ ტი 

wordpress.com -ის სა ხით.

Wordpress-ამ დე 3 წლით ად რე ქსელ ში ამ ოქ მედ და პირ ვე ლი ბლოგ-კა ტა-

ლო გი (ვებ რე სურ სი, რო მე ლიც ბლო გებს უყ რის თავს) Technorati. ქარ თუ ლი 

ბლოგ- კა ტა ლო გი - blogroll.ge კი 2009 წელს შე იქ მნა, თუმ ცა ორ გა ნი ზე ბა/

რე ორ გა ნი ზე ბა დღემ დე არ და უს რუ ლე ბია. ჩვე ნი სტა ტის ტი კუ რი მო ნაც მე ბიც 

ძი რი თა დად ამ წყა რო ებს ეფ უძ ნე ბა.
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სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი

ბლო გე ბის რა ოდ ენ ო ბა ტექ ნო რა ტის მი ხედ ვით - 135 მი ლი ონ ზე მე ტი, 340 

მი ლი ონ ამ დე მკით ხვე ლი და ასი ათ ას ამ დე პოს ტი დღე ში. Blogroll.ge-ზე ქარ-

თუ ლე ნო ვა ნი ბლო გე ბის რა ოდ ენ ო ბა გვერ დის რე ორ გა ნი ზა ცი ის დაწ ყე ბამ დე 

აღ წევ და 800-ს, და დღე ში სა შუ ალ ოდ ქვეყნ დე ბო და 200 ქარ თუ ლე ნო ვა ნი 

პოს ტი. სა ერ თა შო რი სო ავ ტო რი ტე ტუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი 2011 წლის თვის სა-

ქარ თვე ლო ში 100 სტა ბი ლურ ბლო გერს ით ვლი ან.

ბლო გის სა ხე ობ ე ბი

მე ტი გარ კვე ულ ობ ის თვის, ვფიქ რობთ მი ზან შე წო ნი ლია ბლო გე ბი და ვა ხა-

რის ხოთ, მით უფ რო რომ პრაქ ტი კა შიც და თე ორ ი აშ იც შე საძ ლოა შეგხვ დეთ 

სხვა დას ხვაგ ვა რი ეპ ით ეტ ებ ით აღ ნიშ ნუ ლი ბლო გე ბი. მარ თლაც გარ კვე უ ლი 

კრი ტე რი უმ ებ ის მი ხედ ვით შე საძ ლე ბე ლია ბლო გე ბის კა ტე გო რი ზა ცია:

• კონ ტენ ტის ენ ის მი ხედ ვით, გვაქვს ფო ტო, აუდ იო (პოდ კას ტი) ვი დეო 

(ვლო გი) და მულ ტი მე დია ბლო გე ბი.

• კონ ტენ ტის დარ გის მი ხედ ვით, შე იძ ლე ბა გვქონ დეს სპორ ტუ ლი, გა რე მოს 

დაც ვი თი, ლი ტე რა ტუ რუ ლი, ART და ა.შ ბლო გე ბი.

• ავ ტორ თა რა ოდ ენ ობ ის მი ხედ ვით გვაქვს მხო ლო ბი თი (ერ თი ავ ტო რის) 

და მრავ ლო ბი თი (ავ ტორ თა ჯგუ ფის) ბლო გე ბი.

• პლატ ფორ მის  მი ხედ ვით კი გვაქვს სტა ნად რუ ლი (blogger, wordpress, 

livejournal) მი ნი (tumblr, posterous და სხვა) და მიკ რო (facebook, twitter) 

ბლო გე ბი.

• ფუნ ქცი ის მი ხედ ვით გა მო ყო ფენ სა ავ ტო რო - პერ სო ნა ლურ (რო ცა ბლო-

გინ გი დგას ავ ტო რი(ებ)ს თვით გა მო ხატ ვის სურ ვილ ზე და კორ პო რა ცი ულ, 

ანუ ორ გა ნი ზა ცი ულ დღი ურ ებს, რო ცა ბლოგს ორ გა ნი ზა ცი უ ლი პრო მო უტ ინ-

გის თვის იყ ენ ებ ენ.

 
რა ტომ ბლო გი?

რა ტომ უნ და და რა ში უნ და გა მო იყ ენ ოს ბლო გინ გი ტრა დი ცი ულ მა მე დი ამ?

და მო უკ იდ ებ ელ მა და და საქ მე ბულ მა ჟურ ნა ლის ტებ მაც ბლო გი უნ და გა მო იყ-

ენ ონ სა კუ თა რი პრო დუქ ცი ის თავ მოყ რი სათ ვის, სტრუქ ტუ რი რე ბის თვის, აუდ-

იტ ორ ი ას თან უფ რო ახ ლო კავ შრის თვის. 

მე დი სა შუ ალ ებ ებ მა ბლოგ-პლატ ფორ მა შე იძ ლე ბა გა მო იყ ენ ონ  არ სე ბუ ლი 

კონ ტენ ტის ქსელ ში გა მოქ ვეყ ნე ბის თვის, ან და მა ტე ბი თი კონ ტენ ტის გან სა თავ-

სებ ლად, იმ ის აც რა საც ეთ ერ ში ვერ უშ ვე ბენ. ან ვერ  ბეჭ და ვენ.

და რაც ას ე ვე მნიშ ვნე ლო ვა ნია ბლო გე ბი მე დი ას აშ უ ალ ებ ებ მა უნ და გა მო იყ-

ენ ონ გა რე ავ ტო რე ბის მო სა ზი დად, ინ ფორ მა ცი ის ალ ტერ ნა ტი ულ წყა როდ. 

გზა ბლო გამ დე

არ სე ბობს ბლო გის შექ მნის ორი გზა: ფა სი ა ნი და უფ ა სო.

უფ ას ოდ ბლო გის, და ზო გა დად სა იტ ის გა სა კე თებ ლად სა ჭი როა ბლოგ 

პლატ ფორ მა ზე და რე გის ტრე რე ბა და კონ ტენ ტის გა მოქ ვეყ ნე ბა.

და ნა ხარ ჯე ბით ბლო გის გა სა კე თებ ლად კი სა ჭი როა დო მე ინ ის (ge, org, 

com და ა.შ.) აღ ე ბა (ge დო მე ინ ის აღ ე ბა აქ ამ დე შე სა ძე ბე ლი იყო ,,კავ კა-

ზუს ონ ლა ინ ში“ და ღირ და წე ლი წად ში 30 ლა რი, თუმ ცა სულ ახ ლა ხან ეს 

ფუნ ქცია შე ით ავ სა სა ქარ თვე ლოს კო მუ ნი კა ცი ებ ის ერ ოვ ნულ მა კო მი სი ამ) ას-

ე ვე სა ჭი როა სერ ვე რის აღ ე ბა (ანუ მო ნა ცემ თა შე ნახ ვი სათ ვის მეხ სი ერ ებ ის 

სერ ვი სის შეს ყიდ ვა, რაც ყვე ლა ზე მი ნი მა ლუ რი მო ნა ცე მე ბით წე ლი წად ში სა-

შუ ალ ოდ 70 ლა რი ჯდე ბა), ძრა ვის ანუ პროგ რა მუ ლი ნა წი ლის გად მო წე რა 

ბლოგ-პლატ ფორ მე ბი დან, და ინ სტა ლი რე ბა და კონ ტექ ნის პე რი ოდ უ ლი გა-

მოქ ვეყ ნე ბა.

მცი რე დი ხარ ჯით და უფ ას ოდ შექ მნილ ბლო გებს ერ თმა ნე თის გან ძი რი თა-

დად მი სა მარ თის სიგრ ძე გა ნას ხვა ვებს. უფ ას ოდ შექ მნი ლი ბლო გის შემ თხვე-

ვა ში, რო გორც წე სი ის უფ რო გრძე ლია, რად გან სა ხელ წო დე ბას ემ ატ ე ბა 

ბლოგ პლატ ფორ მის მი სა მარ თი (მაგ. garbge.wordpress.com) ხო ლო დო მე-

ინ ის აღ ებ ის ანუ ფა სი ა ნი გზის შემ თხვე ვა ში საქ მე გვაქვს უმ ეტ ეს ად უფ რო 

მოკ ლე და მეტ ყველ მი სამარ თებ თან (მაგ don.ge ან vasassi.com).  ამ ას თან 

ბლო გი არ აკ ეთ ილ მო სურ ნე თა თვა დას ხმე ბის გან უმ ეტ ეს ად და ცუ ლი სწო რედ 
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ბლოგ პლატ ფორ მებ ზეა, რად გან უფ რო მარ ტი ვია ერ თი ავ ტო რის კუთ ვნი ლი 

სა იტ ის გა ტეხ ვა, ვიდ რე მთე ლი ბლოგ პლატ ფორ მის და ზი ან ე ბა. რე კო მენ დი-

რე ბუ ლია ბლო გინ გის დაწ ყე ბა ბლოგ პლატ ფორ მა ზე და მხო ლოდ შე სა ბა-

მი სი გან ვი თა რე ბის და სა ჭი რო ებ ის შემ თხვე ვა ში გა დას ვლა ფა სი ან სერ ვის ზე.

რითი სჯობს wordpress-ი blogger-ს?

რო გორც უკ ვე აღ ვნიშ ნეთ, ბლო გის სა წარ მო ებ ლად რამ დე ნი მე ძრა ვა არ-

სე ბობს. მათ შო რის, გან სა კუთ რე ბუ ლი პო პუ ლა რო ბით, ბლო გე რი (https://

www.blogger.com/start) და ვორ დპრე სი (http://wordpress.com/) სარ გებ ლობს. 

გა მოც დი ლი ბლო გე რე ბის უმ ეტ ეს ო ბა, უპ ირ ატ ეს ობ ას ვორ დპრე სის ძრა ვას 

ან იჭ ებს, თუმ ცა სტარ ტის ას აღ ებ ად, ბლო გე რით დაწ ყე ბა უკ ეთ ეს ია. ვორ-

დპრეს თან შე და რე ბით, ბლო გე რის უპ ირ ატ ეს ო ბა იმ ა ში მდგო მა რე ობს, რომ 

ის გუგ ლის პრო დუქ ტია, შე სა ბა მი სად, ძი ებ ის დროს პირ ვე ლად ბლო გერს 

გვიგ დებს, გარ და ამ ი სა, ვორ დპრე სი სა გან გან სხვა ვე ბით, ბლო გერს არ აქვს 

უამ რა ვი Widget. თუმ ცა, ვორ დპრე სი, დი ზა ინ ის მარ თვის მხრივ, გა ცი ლე ბით 

დახ ვე წი ლია. მის უპ ირ ატ ეს ობ ებ ში შეგ ვიძ ლია მი ვათ ვა ლოთ კო მენ ტა რე ბის 

სის ტე მა, სხვა დას ხვა ჩა სა შე ნე ბე ლი ფუნ ქცი ე ბი. ას ე ვე, შეგ ვიძ ლია, ჩვე ნი ვე ჩა-

რე ვით შევ ცვა ლოთ დი ზა ი ნი. ვორ დპრესს აქვს უამ რა ვი პლა გი ნი, რომ ლე-

ბიც ტექ ნი კუ რად რთუ ლად გა სა კე თე ბელ საქ მეს მარ ტი ვად აკ ეთ ებ ენ. მა თი 

გად მო წე რა ვორ დპრე სის ოფ იც ი ალ უ რი სა იტ იდ ან შე იძ ლე ბა. ფუნ ქცი ე ბი, მის 

ძრა ვა ზე სრულ ყო ფი ლი სა იტ ებ ის აწ ყო ბის სა შუ ალ ებ ას აც იძ ლე ვა. 

იხ ილ ეთ ვი დე ოგ აკ ვე თი ლე ბი!

პოსტილი

ნა წარ მო ებ ებ ის ჟან რე ბად და ყო ფა შე საძ ლოა თქვენს ნა წილს ცუდ ჟანრ ზე 

აყ ენ ებ დეს, მაგ რამ უკ ვე ის ტო რი ულ ად დამ ტკი ცე ბუ ლი ფაქ ტია, რომ ჟურ ნა-

ლის ტურ ნა წარ მო ებ ებს აქვს ფორ მა, რომ ლე ბიც მათ ერ თმა ნე თის გან გა მო-

არ ჩევთ, თან ეს ფორ მე ბი ტექ ნო ლო გი ის გავ ლე ნით დი დად არ იც ვლე ბა.

,,პოს ტიც“ არ არ ის რა ი მე ახ ა ლი ფორ მა მე დი ის თვის, ეს უფ რო ახ ა ლი ტერ-

მი ნია, რო მე ლიც დიდ წი ლად ბლო გებ თან მი მარ თე ბა ში გა მო იყ ენ ე ბა.

თა ვად ტერ მი ნი ,,პოს ტი“ უკ ავ შირ დე ბა ,,ფოს ტას“, რაც ში ნა არ სობ რი ვა დაც 

გა მო ხა ტავს მის არსს - პოს ტე ბი ეს არ ის წე რი ლე ბი, ჩა ნა წე რე ბი, რომ ლე ბიც 

კონ კრე ტუ ლი ად რე სა ტის ნაც ვლად, ყვე ლას ეგ ზავ ნე ბა - ანუ ქვეყნ დე ბა.

მე დი ის თვის ცნო ბი ლი ჟან რია ,,ღია წე რი ლი“, რომ ლებ საც ძი რი თა დად უბ-

რა ლო მო ქა ლა ქე ე ბი წერ დნენ და რე დაქ ცი ე ბი აქ ვეყ ნებ დნენ. ას ე თი წე რი ლე-

ბი კონ კრე ტულ პრობ ლე მას ეხ ებ ო და და ერ თი ად ამ ი ან ის - ავ ტო რის მი ერ 

გა ნი ხი ლე ბო და.

ტრა დი ცი უ ლი  მე დია იც ნობ და და იც ნობს სხვა ჟანრ საც - ,,სვეტს“, რო მელ საც 

ძი რი თა დად ,,სვე ტი“ ჟურ ნა ლის ტე ბი, ან რე დაქ ტო რე ბი წერ დნენ. ბლო გინ გმა 

პო პუ ლა რო ბის მო პო ვე ბა სა ქარ თვე ლო შიც ცნო ბი ლი ,,მეს ვე ტე ებ ის“ წყა ლო-

ბით და იწ ყო ( გო გი გვა ხა რია, ია ან თა ძე, ნი კო ნერ გა ძე - რა დიო ,,თა ვი სუფ-

ლე ბა“ 2005 წ)

,,პოს ტი“ ახ ალ მე დი ა ში ამ ჟან რე ბის  გა ნახ ლე ბაა: მო ქა ლა ქე თა ავ ტო რო ბის 

შემ თხვე ვა ში ,,პოს ტი“ ერთგვარი ,,ღია წე რი ლია“, ხო ლო ცნო ბილ ,,კალ მო-

სან თა“ ავ ტო რო ბის შემ თხვე ვა ში კი ,,სვე ტი“. თუმ ცა არ ის რამ დე ნი მე  არ სე ბი-

თი გან მას ხვა ვე ბე ლი ფაქ ტო რიც, რაც ამ ძველ ჟან რებს - ,,თვალ საზ რი სე ბის 

ჟურ ნა ლის ტი კი დან“ ახ ალ სა ხეს აძ ლევს და კარ გი პოს ტის ძი რი თად მა ხა სი-

ათ ებ ლე ბად აქ ცევს:

• ორ იგ ინ ალ ო ბა, კრე ატ ი ულ ო ბა - ახ ა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი იძ ლე ვა ფან ტა-

ზი ის ფარ თოდ გა მო ყე ნე ბის შე საძ ლებ ლო ბას, მპოს ტავ თა შო რის კი კონ კუ-

რენ ცია იმ დე ნად მა ღა ლია, რომ შე მოქ მე დე ბი თი მიდ გო მა აუც ილ ებ ელ იც კია 

კარ გი პოს ტის თვის.
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• ვი რუ სუ ლო ბა - ის რაც ახ ალ მე დი ა ში არ არ ის გა დამ დე ბი და გა სა ზი არ ებ-

ე ლი - ცუ დია!

• დი ალ ოგ ურ ო ბა, დის კუ სი ის გახ სნა - პოს ტი უნ და იწ ვევ დეს აუდ იტ ორ ი ას, 

უქ მნი დეს მას მო ტი ვა ცი ას - ჩა ერ თოს დის კუ სი ა ში. პოს ტი კომ ნე ტა რე ბის გა რე-

შე მხო ლოდ კო მენ ტა რია!

•,,სმა ილ ურ ო ბა“ - პოს ტი უნ და ატ არ ებ დეს ემ ოც ი ას და იწ ვევ დეს რე აქ ცი ებს, 

ზე მო თა მოთ ხოვ ნე ბი ამ ის გა რე შე ძნე ლად შეს რულ დე ბა.

• გულ წრფე ლო ბა - გან მარ ტე ბის გა რე შე.

• უსას რუ ლო ბა - ახ ა ლი მე დი ის ნა წარ მო ე ბი იმ იტ ომ აც არ ის ახ ა ლი მე დი-

ის ნა წი ლი, რომ ის არ ას დროს სრულ დე ბა. ერთ დღეს და წე რი ლი პოს ტი, 

რო მე ლიც იქნებ თა ვა დაც და გა ვიწყ დათ, აუდ იტ ორ ი ის თვის აქ ტუ ალ უ რი  შე-

საძ ლოა წლე ბის შემ დეგ გახ დეს და მის გან ხილ ვა ში ახ ა ლი და ახ ა ლი ად ამ-

ი ან ე ბი ჩა ერ თონ.

ჟურ ნა ლის ტი კა ში შე იძ ლე ბა ის წავ ლო ახ ალ ამ ბებ ზე მუ შა ო ბა, მაგ რამ პოს-

ტე ბის წე რის სწავ ლა შე უძ ლე ბე ლია. ამ იტ ომ ჩვე ნი გზამ კვლე ვის ეს ნა წი ლი 

უფ რო მათ თვი საა, ვი საც შე მოქ მე დე ბი თო ბა არ ღა ლა ტობს, მაგ რამ პოს ტე ბის 

წე რის დროს მა ინც შეც დო მე ბი მოს დის.

არ სე ბობს უც ვლე ლი ფაქ ტო რე ბი, რაც მე დი აპ რო დუქ ცი ას უფ რო ხა რის ხობ-

რივს ხდის, ეს ენ ია:

• ფაქ ტი სა და მო საზ რე ბის გა მიჯ ნუ ლო ბა - ახ ა ლი მე დი ით და ინ ტე რე სე ბუ-

ლი ად ამ ი ან ებ ის ნა წი ლი თვლის, რომ ეს მოთ ხოვ ნა ბლო გე რებ თან, პოს-

ტე ბის მწერ ლებ თან მი მარ თე ბა ში უად გი ლოა, რად გან პოს ტი თა ვის თა ვად 

გუ ლის ხმობს ფაქ ტე ბის მი მართ სუ ბი ექ ტურ მიდ გო მას. მაგ რამ ფაქ ტე ბის სუ-

ბი ექ ტუ რი ან ალ ი ზი არც ერთ შემ თხვე ვა ში ნიშ ნავს ფაქ ტე ბის და მა ხინ ჯე ბას 

- ვინ მეს მო საზ რე ბის ფაქ ტად გა სა ღე ბა კი არ აფ ერ ია, თუ არა ტყუ ი ლი, რაც 

ბლო გე რე ბის თვი საც არ უნ და იყ ოს ნდო ბი სა და პა ტი ვის ცე მის მომ ტა ნი.

• რე ლე ვან ტუ რო ბა - პოს ტი აუდ იტ ორ ი ის თვის გა სა გე ბი და ად ეკ ვა ტუ რი უნ-

და აიყ ოს.

• ოპ ერ ატ ი ულ ო ბა - სიტ ყვა ბლო გიც - დღი ურს უკ ავ შირ დე ბა, რაც პოს ტე ბის 

წე რის ყო ველ დღი ურ ობ ას მა ინც ით ხოვს.

სა სურ ვე ლია იხ ელ მძღვა ნე ლოთ თე მის შერ ჩე ვის გარ კვე უ ლი კრი ტე რუ იმ ებ-

ით აც:

• სა კით ხი სჯობს შე არ ჩი ოთ სი ახ ლო ვის მი ხედ ვით, რაც უფ რო ახ ლოა თე მა 

თვენ თვის დრო სა (ანუ ახ ალ ია) და სივრ ცე ში (ანუ გე ორ გა ფი ულ ად ხელ შე სა-

ხე ბია), მით უკ ეთ ე სი!

• და უყ ოვ ნებ ლი ო ბა - შე ეხ ეთ ახ ალ ცხელს თე მებს და მოვ ლე ნებს.

• დრა მა ტიზ მი - საფრ თხე, თვა გა და სა ვა ლი, კონ ფლიქ ტი ყო ველ თვის აინ-

ტე რე სებს ხალხს.

• უჩ ვე ულ ო ბა - რო ცა ად ამ ი ა ნი კბენს ძაღლს - სა ინ ტე რე სოა და არა პი რი-

ქით.

• სპე ცი ფი უ რი ინ ტე რე სი - თუ ,,ბლო გინ გის თვის“ კონ კრე ტუ ლი დარ გი 

გაქვთ შერ ჩე უ ლი, თან ამ დარ გში კარ გად ერ კვე ვით, სა უკ ეთ ე სო გა დაწ ყვე-

ტი ლე ბაა - ჰი პერ ლო კა ლუ რო ბა გლო ბა ლურ მე დი ა ში ყვე ლა ზე კარ გად და 

სტა ბი ლუ რად მუ შა ობს.

• გარ თო ბა - გან მარ ტე ბის გა რე შე.

• ახ ა ლი ან ალ ი ზი - რა იმ ეს ახ ლე ბუ რი ხედ ვა არ ის კარ გი სა ფუ ძე ლი კარ გი 

პოს ტის შე საქ მნე ლად.

სა სურ ვე ლია მი აქ ცი ოთ ყუ რად ღე ბა მო ცუ ლო ბას: პოს ტის თვის  300-დან 500 

სიტ ყვამ დე რა ოდ ენ ო ბა საკ მა რი სია, უფ რო მე ტი გა და ჭარ ბე ბაა და ბმუ ლე ბის 

გა კე თე ბის შე სა ძებ ლო ბის პი რო ბებ ში, აუდ იტ ორ ი ის ინ ტე რე სე ბის დარ ღვე ვა-

დაც შე იძ ლე ბა ჩა ით ვა ლოს. ვი დეო და აუდ იო ფა ილ ებ ის შემ თხვე ვა ში 1 წთ-

ია ნი ქრო ნო მეტ რა ჟი საკ მა რი სია, რაც უფ რო იზრ დე ბა ხანგრ ძლი ვო ბა, მით 

უფ რო მე ტად ,,გა იჭ ედ ე ბა“ ან თქვე ნი აუდ იტ ორ ია, ან ფა ი ლი.
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I ტელევიზია

საფუძვლები

სულ რაღაც 10-12 წლის წინ ხდებოდა ასე: ლამარამ სამსახურში შეგნებულად 

დაიგვიანა, რათა როგორმე დილით საყვარელი სერიალის კულმინაციური 

ნაწილისთვის ეყურებინა; ოლეგს მეუღლესთან საღამოს ჩხუბი მოუხდა, 

რადგან საფებურთო მატჩის რეტრანსლირება და პოლიტიკური ტოქ-შოუ 

ერთმანეთს დროში დაემთხვა; გურამი კი ნახევარი საათი ჩამოკიდებული 

იყო ადგილობრივ ტელეფონზე იმის სურვილით, რომ სატელევიზიო ტოქ-

შოუში საკუთარი მოსაზრება გაეჟღერებინა, მაგრამ ამაოდ. ამავე ქვეყანაში, 

დავითმა შეძლო და აზომვითი ნახაზებ ის, ტექ ნი კუ რი და პროგ რა მუ ლი პრო-

ექ ტე ბის მომ ზა დე ბის, სო ლი დუ რი სა ლი ცენ ზიო მო საკ რებ ლის გა დახ დი სა და 

ათ ა სი ად ამ ი ან ის საქ მე ში ჩა რე ვის შემ დეგ, რო გორც იქ ნა მო იპ ო ვა ლი ცენ ზია 

-სა ტე ლე ვიო მა უწ ყებ ლო ბის თვის, იყ ი და ძვი რად ღი რე ბუ ლი გა დამ ცე მი, გა-

მარ თა არ ან აკ ლებ ძვი რად ღი რე ბუ ლი სტუ დია და გა ვი და კი დევ უფ რო ძვი-

რად დამ ჯდარ ეთ ერ ში, რო მელ საც გას ვლის დღი დან გა თიშ ვა ემ უქ რე ბო და.

ეს ის ტო რი ე ბი შე საძ ლოა მა ინც და მა ინც  ლა მა რას, ოლ ეგს, გუ რამ სა და და-

ვითს არ გა დახ დე ნია, მაგ რამ სხვას აუც ილ ებ ლად გა დახ და. 

შექ მნის დღი დან აუდ იტ ორ ი ას ძა ლი ან შე უყ ვარ და ტე ლე ვი ზია, რო მელ საც 

ინ ტერ ნე ტამ დე მხო ლოდ პროგ რა მის მი ხედ ვით გა წე რი ლი გა და ცე მე ბის ჩვე-

ნე ბა შე ეძ ლო, თან სინ ქრო ნულ რე ჟიმ ში. თან, თუ კვლავ პროგ რა მუ ლი გან-

მე ორ ე ბა არა, დრო ში აც დე ნი ლი აუდ იტ ორ ია ვე რას დროს და უბ რუნ დე ბო და 

სა ინ ტერ სო გა და ცე მას. და რაც მთა ვა რია, ტრა დი ცი ულ ტე ლე ვი ზი ას დღე ში 

ქონ და მხო ლოდ 24 სა ა თი.

ინ ტერ ნეტ მა ყვე ლა ფე რი შეც ვა ლა: დრო ში გა წე რილ ტე ლე ვი ზი ას მის ცა არ-

ქი ვი რე ბის, გა დახ ვე ვის, აუდ იტ ორ ი ა ზე მორ გე ბის ყვე ლა სა შუ ალ ე ბა, ინ ტერ-

ნეტ მა ტე ლე ვი ზი ას აუდ იო ვი ზუ ალ ურ ინ ფრო მა ცი ას თან ერ თად მის ცა ტექს ტი, 

მე ტი ფო ტო და გრა ფი კა  და ბევ რი ინ ტე რაქ ტი ვი. რაც ას ე ვე მნიშ ნე ლო ვა ნია, 

ტე ლე ვი ზი ას დღე ში 24 სა ათ ი ა ნი ქრო ნო მეტ რა ჟი გა ეზ არ და,  იქ ამ დე სა ნამ 

თა ვად ტე ლე არხს სურს.

უფ რო კონ კრე ტუ ლად (მეც ნი ერ ულ ად) რომ ვთქვათ, სუ რა თი ასე გა მო იყ-

ურ ე ბა: ტე ლე ვი ზი ას ტრა დი ცი უ ლი ფორ მით ახ ას ი ათ ებს: სინ ქრო ნუ ლო ბა, 

სად გუ რის მი ე რი პროგ რა მი რე ბა, მო ნო ლო გუ რო ბა, აუდ იო-ვი ზუ ალ ურ ო ბა, 

შეზ ღუ დუ ლი ოპ ერ ატ ი ულ ო ბა და შეზ ღუ დუ ლი ინ ტე რაქ ტი ვი. ონ ლა ინ ურ ტე-

ლე ვი ზია კი დი აქ რო ნუ ლო ბით, აუდ იტ ორ ი ა ზე მორ გე ბუ ლი პროგ რა მი რე ბით, 

მულ ტი მე დი ურ ობ ით, ღია დის კუ სი ით, ზე-ინ ტე რაქ ტი ულ ობ ი თა და ოპ ერ ატ ი-

ულ ობ ით ხა სი ათ დე ბა. სხვა სა კით ხია - რამ დე ნად იყ ენ ებ ენ ამ შე საძ ლებ ლო-

ბებს  ტე ლე არ ხე ბი. რო ცა ამ გვა რი შან სე ბის გა მო ყე ნე ბას სტა ჟი ა ნი ტე ლე სად-

გუ რე ბის მხრი დან ად გი ლი არ აქვს, ან კი დევ ტრა დი ცი უ ლი მე დია სხვა დას ხვა 

ფაქ ტორ თა გა მო შეზ ღუ დუ ლია -  სწო რედ მა შინ იქ მნე ბა სა ფუძ ვე ლი, რომ 

ინ ტერ ნეტ ში სა ტე ლე ვი ზიო ნი შა და იკ ავ ონ ახ ალ მა არ ხებ მა, რო მელ თა შექ-

მნას აღ არ სჭირ დე ბა დი დი ინ ვეს ტი ცია, უფ რო სწო რად, უკ ვე სა ერ თოდ აღ არ 

სჭირ დე ბა და ნა ხარ ჯი.

 მცი რე ის ტო რია

სა ქარ თვე ლოს სინ გა პუ რი ზა ცია, ინ ტერ ნე ტით და ინ ტე რე სე ბულ თათ ვის 2010 

წლის აპ რი ლი დან და იწ ყო, რო ცა აქ ფონდ ,,ღია სა ზო გა დო ბა - სა ქარ თვე-

ლოს“ ხელ შეწ ყო ბით ,,პირ ვე ლი ინ ტერ ნეტ ტე ლე ვი ზი ის კონ ფე რენ ცია“ მო-

ეწ ყო. კონ ფე რენ ცი ის ძი რი თა დი მომ ხსე ნებ ლე ბი სინ გა პურ ში ბა ზი რე ბუ ლი 

clicknetwork.tv-ს წარ მო მად გენ ლე ბი იყ ვნენ, რომ ლე ბიც მოხ სე ნე ბე ბი სას სწო-

რედ ამ სა იტს უკ ეთ ებ დნენ პრე ზენ ტი რე ბას. ეს იყო (და არ ის) ვი დეო ბლო გე-

რე ბის _ ე.წ. ვლო გე რე ბის ქსე ლი, სა დაც ავ ტო რე ბი თით ქმის ყო ველ დღი ურ-

ად ათ ავ სებ დნენ იმ ას რა საც მა თი თვა ლი და ვი დე ოკ ამ ე რა ხე დავ და. თუმ ცა 

სინ გა პუ რელ თა მოხ სე ნე ბებ მა გა- Youtube-ბულ აუდ იტ ორ ა ზე ვერ მო ახ დი ნა 

გან სა კუთ რე ბუ ლი ეფ ექ ტი.

თვითმ ხილ ველ თა და მო ხა ლი სე თა არ მი ა ზე და ფუძ ნე ბულ სა ტე ლე ვი ზიო 

კონ ტენტს ამ კონ ფე რენ ცი ამ დე 5 წლით ად რე უკ ვე სთა ვა ზობ და კომ პა ნია 

Paypal-ის სა მი ყო ფი ლი თა ნამ შრომ ლის - ჩად  ჰარ ლის, სტივ ჩე ნის და ჯო უდ 

კა რი მის მი ერ და არ სე ბუ ლი youtube. Broadcast Yourself - იმ ა უწ ყებ ლე შე ნით, 

არ ის ,,იუთ უბ ის“ სლო გა ნი,რო მელ ზეც  პირ ვე ლად 2005 წლის 15 თე ბერ-

ვალს აიტ ვირ თა ვი დეო. კად რე ბი  ერთ-ერ თი და მა არ სებ ლის ჯო უდ კა რი მის 

ზო ოპ არ კში სტუმ რო ბას ას ახ ავ და,
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ვი დეო “Me at the Zoo” იუთ უ ბი-ზე დღე საც გან თავ სე ბუ ლია.

Youtube-ს დღეს უბ რა ლო მო ქა ლა ქე ებ თან, მო ხა ლი სე ებ თან და ვლო გე რებ-

თან ერ თად ცნო ბი ლი და ნაკ ლებ ცნო ბი ლი მე დი აკ ომ პა ნი ებ იც აქ ტი ურ ად 

იყ ენ ებ ენ, რო გორც ვი დე ომ ას ალ ის გან სა თავ სებ ლად, ისე ინ ფორ მა ცი ის წყა-

როდ. 

თუმ ცა სა მო ქა ლა ქო ტე ლე არ ხე ბამ დე ინ ტერ ნეტ ში ტრა დი ცი უ ლი ტე ლე ვი ზი-

ე ბი გაჩნ დნენ, სა კუ თა რი გვერ დი ქსელ ში 1995 წელს ამ ერ იკ ულ მა ტე ლე-

კომ პა ნი ამ -  NBC-მ გა ნა თავ სა, მა ლე ვებ ზე სხვა ამ ერ იკ უ ლი და ევ რო პუ ლი 

ტე ლე ვი ზი ე ბი გაჩნ დნენ. პირ ვე ლი ქარ თუ ლი ტე ლე არ ხი ინ ტერ ნეტ ში ,,რუს-

თა ვი 2“ იყო, რომ ლის ვებ გვერ დი სა ქარ თველ ში დღე საც რე იტ ინ გუ ლია, 

მი უხ ედ ვად იმ ი სა, რომ თა ვად გვერ დის ტექ ნო ლო გია და კონ ცეფ ცია  დი დად 

არ ვი თარ დე ბა.

დღეს ქარ თულ ინ ტერ ნეტ სივრ ცე ში არ სე ბობს რამ დე ნი მე წმინ და ონ ლა ინ უ რი 

ინ ტერ ნეტ ტე ლე ვი ზია, მა გა ლი თად ITV (2008) ან  Palitratv (2010), რომ ლე ბიც 

ინ ფრო მა ცი ის მი წო დე ბის კუთ ხით ახ ერ ხე ბენ გახ დნენ მომ ხმა რებ ლის თვის 

ალ ტერ ნა ტი უ ლი ინ ფორ მცი ის წყა რო. თუმ ცა ინ ტერ ნე ტის მი ერ მო ცე მუ ლი იმ 

შე საძ ლებ ლო ბე ბის გა მო ყე ნე ბას, რომ ლებ ზეც ზე მოთ გვქონ და სა უბ ა რი, ვერც 

ქსელ ში ინ ტეგ რი რე ბუ ლი ტრა დი ცი უ ლი არ ხე ბი და ვერც ახ ა ლი ონ ლა ინ ტე-

ლე ვი ზე ბი სა ქარ თვე ლო ში ჯერ სრუ ლად ვერ ახ ერ ხე ბენ.

ტერ მინ(ებ)ი

ტერ მი ნით ,,ინ ტერ ნეტ ტე ლე ვი ზია“ მო იხ სე ნი ებ ენ ლა მის ყვე ლა ფერს, რა-

საც ინ ტერ ნეტ ში აუდ იო-ვი ზუ ალ უ რი ინ ფორ მა ცი ის სა ხე აქვს, იქ ნე ბა ეს ვი-

დე ოფ ა ილ ებ ით გა ჯე რე ბუ ლი ბლო გე ბი, ვი დე ოპ ოს ტე ბი, ვი დეო-სო ცი ალ უ რი 

ქსე ლე ბი, ვი დეო პორ ტა ლე ბი თუ ინ ტერ ნე ტით live-ში ჩარ თუ ლი ტე ლე კომ-

პა ნი ე ბი. რე ალ ურ ად კი ყვე ლა აქ ჩა მოთ ვლი ლი ერ თმა ნეთ ის გან არ სე ბი თად 

გან სხვავ დე ბა და ამ ას თან ყვე ლას აქვს რა ღაც სა ერ თო ინ ტერ ნეტ-ტე ლე ვი ზი-

ას თან. ბუნ დო ვა ნე ბის გან თა ვის და საღ წე ვად ჩვენ ყვე ლა ფე რი თა ვის ად გილ-

ზე და ვა ლა გოთ:

ოფ ლა ინ უ რი ტე ლე ვი ზია - მო ი აზ რებს ინ ტერ ტენს გა რეთ არ სე ბულ ტე ლე-

არხს, რო მელ საც თა ვი სი გვერ დი ქსელ შიც აქვს, ამ ას თან სა უკ ეთ ე სო შემ-

თხვე ვა ში ოფ ლა ინ უ რი ტე ლე ვი ზია ინ ტე რე ნეტ ში იყ ენ ებს ყვე ლა იმ

შე საძ ლებ ლო ბას, რო მელ საც ახ ა ლი ტექ ნო ლო გია მას აძ ლევს: ლა ივ სტრი-

მინ გთან (ინ ტერ ნეტ მა უწ ყებ ლო ბა) ერ თად ოფ ლა ინ უ რი ტე ლელ ვი ზია  აუდ-

იტ ორ ი ას სა შუ ალ ებ ას აძ ლევს თა ვად მო ახ დი ნოს სა იტ ზე გან თავ სე ბუ ლი 

პრო დუქ ტით არ ხის პროგ რა მი რე ბა. მე ტიც აუდ იტ ორ ი ას აძ ლევს სა შუ ალ ებ ას 

სა კუ თა რი ინ ტე რე სე ბის შე სა ბა მი სად შეც ვა ლოს სა იტ ის აგ ებ ულ ე ბა და დი ზა-

ი ნი.  ამ ას თან ოფ ლი ან უ რი ტე ლე ვი ზია კარს უღ ებს სა მო ქა ლა ქო ჟურ ნა ლის-

ტებს, რომ ატ ვირ თონ ვებ ზე მათ მი ერ გა და ღე ბუ ლი ვი დეო მა სა ლა. ოფ ლა-

ინ უ რი ტე ლე ვი ზია სა კუ თარ ვი ზუ ალ ურ ინ ფორ მა ცი ას ტექს ტად და გრა ფი კულ 

ფა ილ ებ ად აც გარ დაქ მნის. (მა გა ლი თის თვის იხ ილ ეთ bbc.com)

ონ ლა ინ ტე ლე ვი ზია - ეს არ ის წმინ და ინ ტერ ნეტ-სა ტე ლე ვი ზიო პრო ექ ტი, 

რო მე ლიც  მხო ლოდ ქსელ ში არ სე ბობს. ას ე თი სა შუ ალ ებ ე ბი ძი რი თა დად სა-

ინ ფორ მა ციო ფორ მატს ატ არ ებ ენ და ინ ტე რე სე ბის შე სა ბა მი სად დამ ზა დე ბულ  

მა სა ლებს ვებ გვერ დზე აქ ვეყ ნე ბენ და აარ ქი ვე ბენ. ონ ლა ინ ტე ლეარ ხე ბის 

დი დი ნა წი ლი ქსელ ში პროგ რა მი რე ბად სტრი მინ გსაც ახ ორ ცი ელ ებს, ამ ას-

თან  მათ შო რის წარ მა ტე ბუ ლე ბი თა ვად აძ ლე ვენ სა შუ ალ ებ ას აუდ იტ ორ ი ას 

სა კუ თა რი გე მოვ ნე ბით შექ მნან ,,პლეილის ტი“ და მო ახ დი ნონ სა კუ თა რი არ-

ხის პროგ რა მი რე ბა. ( მა გა ლი თის თვის იხ ილ ეთ itv.com).

ვი დეო სო ცი ალ უ რი ქსე ლი - მომ ხმა რე ბე ლებს აძ ლევს სა შუ ალ ებ ას ერ თმა-

ნეთს და სხვებს გა უზ ი არ ონ ვი დეო პრო დუქ ცია, რო გორც ვი დეო ფა ილ ებ ის 

ისე ,,პირ და პი რი ჩარ თვე ბის“ სა ხით. ყვე ლა ზე პო პუ ლა რულ ას ეთ ქსელ ზე 

- youtube-ზე ზე მოთ უკ ვე ვი სა უბ რეთ. მა თი გა მო ყე ნე ბის დე ტა ლე ბი ას ე ვე შე-

გიძ ლი ათ იხ ილ ოთ თან დარ თულ ვი დე ოგ აკ ვე თი ლებ ში.

ვლო გი - ტერ მი ნო ლო გი ურ ად ეს არ ის ვი დე ო სა და ბლო გის გა ერ თი ან ე ბა 

და გუ ლის ხმობს ბლოგს - ვი დეო პოს ტე ბით, სა დაც ბლო გე რი სათ ქმელს 

ვი დე ოკ ად რე ბის სა შუ ალ ებ ით ამ ბობს. (იხ ილ ეთ ,,ბლოგ(ებ)ი“) იმ ის სა ილ უს-

ტრა ცი ოდ, რომ ას ე თი წა მოწ ყე ბე ბი წარ მა ტე ბის შემ თხვე ვა ში ქსელ ში არ სე ბუ-

ლი ყვე ლა სხვა ტე ლეპ რო ექ ტე ბის მთა ვა რი კონ კუ რენ ტე ბი ხდე ბა  გა მოდ გე ბა 

ამ ერ იკ ე ლი ჯას ტინ ეზ ერ იკ ის (Justine Ezarik)  ვლო გი - http://ijustine.com/ . 

1984 წელს და ბა დე ბულ ჯას ტინს დღეს მო იხ სე ნი ებ ენ, რო გორც ,,ვი რუ სულ 

ვი დეო კო მი კოსს“, ,,ინ ტერ ნეტ პერ სო ნას“  ,,ლა ივ კას ტინ გის (livecasting - ცოც-

ხა ლი(პირ და პი რი)  ჩა ნა წე რე ბი) ვარ სკვლა ვი“ და სხვა მსგავ სი ეპ ით ეტ ებ ით. 

ეს ლო გი კუ რი ცაა, რად გან მა გა ლი თად  მის ერთ-ერთ ვი დე ოს, რო მე ლიც 

ჯას ტი ნის ჩიზ ბურ გე რე ბის მი მართ გან სა კუ თრე ბულ და მო კი დე ბუ ლე ბას ეხ ე ბა, 
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კვი რა ში 600 ათ ას ამ დე მნახ ვე ლი ყავს. 2010 წლის მო ნამ ცე ბით მი სი ინ ტერ-

ნეტ-აუდ იტ ორ ია კი უკ ვე 70 მი ლი ონს აჭ არ ბებს. (იხ ილ ეთ http://en.wikipedia.

org/wiki/Justine_Ezarik, ბო ლო ნახ ვა 22.04.2011).

 სა ქარ თვე ლო ში პირ ვე ლი, ტი პუ რი ვლო გი (http://vlogger.ge) 2010 წლის ოქ-

ტომ ბერ ში, სო ცი ალ უ რი მე დი ის კვლე ვე ბი სა და გან ვი თა რე ბის ფონ დის ხელ-

შეწ ყო ბით ამ უშ ავ და. მას ზე სტუ დენ ტე ბი იღ ებ დნენ და დებ დნენ სხვა დას ხვა 

ღო ნის ძი ებ ებ ის ამ სახ ველ ვი დე ობს. ამ ეტ აპ ზე სა ი ტი ტექ ნი კუ რი მი ზე ზე ბის გა-

მო, დრო ებ ით გა თი შუ ლია.

სტრი მინგ პორ ტა ლე ბი - აერ თი ან ებს ინ ტერ ნეტ რე სურ სებს, რომ ლე ბიც ძი-

რი თა დად არ სე ბუ ლი ტე ლე კომ პა ნი ებ ის რეტ რან სლი რე ბა ზე, მა თი ეთ ერ ის 

სტრი მინ გის - ანუ ინ ტერ ნეტ მა უწყ ებ ლო ბის უზ რუნ ველ ყო ფა ზე არ ი ან ორ ი-

ენ ტი რე ბულ ნი, თუმ ცა სტირ მინგ-არ ხე ბი და მა ტე ბით ით ავ სე ბენ ვი დეო სოც. 

ქსელე ბის ფუნ ქცი ას აც. (მა გა ლი თად myvideo.ge)

IPTV- Internet Protocol Television, მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა რომ პირ და პირ უკ-

ავ შირ დე ბა ინ ტერ ნეტ ტექ ნო ლო გი ას, მა ინც არ სე ბი თად გან სხვავ დე ბა ყვე ლა 

ზე მოთ გან მარ ტე ბუ ლი მა გა ლი თე ბი საგნ. ეს არ ის სა ტე ლე ვი ზიო სიგ ნა ლის 

ინ ტერ ნეტ ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით გა და ცე მის სა შუ ალ ე ბა, რო მე ლიც პა-

კეტ ში გა ერ თი ან ებ ულ ია სა ტე ლე ფო ნო, სა ტე ლე ვი ზიო, ინ ტერ ნეტ, ,,შო პინ გი-

სა“ და სხვა მომ სა ხუ რე ბის პა კე ტებ თან.  IPTV- და მა ტე ბით მომ ხმა რებ ლებს 

სთა ვა ზობს გან სხვა ვე ბულ მომ სა ხუ რე ბას, მა გა ლი თად ვი დ ეოჩ ან აწ ერ ებ ის 

წარ მო ებ ის ავ ტო მა ტი ზი რე ბას, ან ტე ლე შო უ ებ ში (მა გა ლი თად ინ ტე ლექ ტუ-

ალ უ რი შო უ ე ბი) ონ ლი ან ით ჩარ თვის შე საძ ლებ ლო ბას, ან შეკ ვე თე ბის მი ცე-

მას და ა.შ. IPTV- უფ რო პრო ვა იდ ერ/ოპ ერ ატ ორ  კომ პა ნი ას გუ ლის მობს, და 

ნაკ ლე ბად კონ ტენ ტის მწარ მო ებ ელს. მი სი მთა ვა რი უპ ირ ატ ეს ო ბა სა კა ბე ლო 

თა ნამ გზავ რულ მა უწ ყებ ლო ბას თან შე და რე ბით ინ ტე რაქ ტი ურ ო ბა და სხვა და 

სხვა და მა ტე ბი თი სერ ვი სე ბის (Video on Demand(VoD), TVoIP, Time Shifted 

Tv, Network personal Video Recorder, Electronic Program Guide, Near Video 

on Demand) ფარ თო არ ჩე ვა ნია. ას ეთ ის  მა გა ლი თად სა ქარ თვე ლო ში შე-

საძ ლოა და ვა სა ხე ლოთ Silk tv, რომ ლე მაც ბაზ რის ათ ვი სე ბა ახ ლა ხან (2010 

წლის მი წუ რულს) და იწ ყო. (წყა რო -  http://internetprotocoltelevision.com/ ბო-

ლო ნახ ვა - 22.04.2011)

რა არ ის და რა იქ ნე ბა?

და მო უკ იდ ებ ე ლი კომ პა ნი ებ ის მი ერ ჩა ტა რე ბუ ლი ყვე ლა და მო უკ იდ ებ ე ლი 

კველ ვა ად ას ტუ რებს, რომ ინ ფორ მა ცი ის მი ღე ბის სა შუ ალ ებ ებს შო რის დო-

მი ნანტ წყა როდ 80%-ზე მე ტი მაჩ ვე ნებ ლით (მა გა ლი თად NDI-ს კვლე ვა) ტე-

ლე ვი ზია რჩე ბა. თუმ ცა მა ღა ლი პრო ცენ ტურ ლი მაჩ ვე ნე ბე ლი ინ ტერ ნე ტის 

მო სახ ლე ობ ის მი ერ ნაკ ლებ ხელ მი საწვ დო მო ბით არ ის გან პი რო ბე ბუ ლი. 

კვლე ვე ბი ამ ას თან აჩ ვე ნე ბენ, რომ იქ სა დაც შე და რე ბით ნორ მა ლუ რი ხა რის-

ხის ინ ტერ ნე ტია, მა ყუ რე ბელ მა ტე ლე ეკ რა ნი დან კომ პი უ ტე რის მო ნი ტორ თან 

გა და ინ აც ვლა. იგ ივ ეს ად ას ტუ რე ბენ სხვა ქვე ყე ნებ ში ჩა ტა რე ბუ ლი კვლე ვე ბი. 

ლო გი კუ რია რომ ორ სხვა დას ხვაგ ვარ მო ნი ტორს, იგ ულ ის მე ბა ტე ლე ვი ზო რი 

და კომ პი უტ ე რი, ერ თი რო მე ლი მე, ან მა თი გა ერ თი ან ებ უ ლი ვერ სია ჩა ან აც-

ვლებს, თუმ ცა ეს სუ ლაც არ გუ ლის ხმობს ტე ლე ვი ზი ის რო გორც ას ეთ ის გარ-

დაც ვა ლე ბას. ეს უფ რო დი დი ცვა ლე ბა დო ბაა - ყვე ლა იმ შე სა ძებ ლობ ლო ბა-

ზე დაყრ დნო ბით, რო მელ ზეც ზე მოთ  ვწერ დით.

რო მე ლი უფ რო მნიშ ვნე ლო ვა ნია ინ ტერ ნეტ-ტე ელ ვი ზი ის შემ თხვე ვა ში სტრი-

მინ გი, თუ არ ქი ვი რე ბა, გა დახ ვე ვა-გად მოხ ვე ვა და პა უზ ე ბა, თუ ღია პროგ რა-

მი რე ბა, ტრა დი ცი უ ლი სა ინ ფორ მა ციო, თუ სა მო ქა ლა ქო ტე ლე ჟურ ნა ლიზ მი 

- გა აჩ ნია მიზ ნებს და იმ ას თუ რას სურს მე ტად აუდ იტ ორ ი ას. ტე ლე ვი ზი ის თვის 

ის ე ვე რო გორც მე დი ის თვის ტექ ნო ლო გი ებ ის გან ვი თა რე ბა არ ცვლის მთა-

ვარ რე კო მენ და ცი ას - იფ იქ რეთ რო გორც ფიქ რობს თქვე ნი აუდ იტ ორ ია და 

უპ ას უხ ეთ მის მოთ ხოვ ნებს. იყ ავ ით იქ, სა დაც ის ი ნი  არ ი ან.



50 51ნი უს რუ მი - შერ წყმუ ლი მე დია ნი უს რუ მი - შერ წყმუ ლი მე დია

ნი უს რუ მი - შერ წყმუ ლი მე დია

სა ფუძ ვლე ბი

პრე სის, რა დი ო სა და ტე ლე ვი ზი ის ქსელ ში ინ ტეგ რი რე ბის პრო ცეს მა მე დია 

მე პატ რო ნე ნი არ ჩე ვა ნის წი ნა შე და აყ ე ნა: გა ე ერ თი ან ებ ინ ათ სხვა დას ხვა მე დია 

რე სურ სე ბი ერ თად, თუ და ეტ ოვ ებ ინ ათ ის ი ნი ცალ-ცლკე? სა კით ხი ყვე ლა-

ზე აქ ტუ ალ უ რი პარ ტნი ო რი მე დი ა ორ გა ნი ზა ცი ებ ის მე ნე ჯე რე ბის თვის, ან ერთ 

ჰოლ დინ გში გა ერ თი ან ებ უ ლი რე დაქ ცი ებ ის თვის, ას ე ვე ერთ ლო კა ლურ ტე-

რი ტო რი ა ზე მოქ მე დი მე დია სა შუ ალ ებ ებ ის თვის გახ და.  მე დი ამ ენ ეჯ ერ ებ მა 

სი ტუ აც ია გაა ან ალ იზ ეს და უმ ეტ ეს შემ თხვე ვა ში დარ წმუნ დნენ, რომ სა გა ზე თო 

სა ტე ლე ვი ზიო თუ რა დიო რე დაქ ცი ე ბი ერთ ზო ნა ში ერ თგვარ თე მებ ზე მუ შა-

ობ დნენ და სა კით ხე ბის გან ხილ ვის თვის უმ ეტ ეს ად ერ თგვარ წყა რო ებს იყ ენ-

ებ დნენ, თან ხა ამ მა სა ლა თა მომ ზა დე ბა ში კი ყვე ლა რე დაქ ცი ა ში ცალ-ცალ კე 

იხ არ ჯე ბო და. შე სა ბა მი სად რე დაქ ცი ა თა ერთ, დიდ სა ერ თო რე დაქ ცი ად გა-

ერ თი ან ებ ის ამ ოც ა ნა, ლე გი ტი მუ რად გაჩნ და. 

ახ ა ლი თე ორ ია

NEWSROOM -პირ და პი რი თარ გმა ნით ნიშ ნავს სა ინ ფორ მა ციო ოთ ახს, ახ ა-

ლი ამ ბე ბის სახლს. სა ქარ თვე ლო ში ამ ტერ მინს მე დი ა ში და საქ მე ბულ ნი იყ-

ენ ებ ენ მე დი ა ორ გა ნი ზა ცი ა ში (ძი რი თა დად ტე ლე ვი ზი ებ ში)  იმ გან ყო ფი ლე ბის  

აღ სა ნიშ ნა ვად, სა დაც სა ინ ფრო მა ციო რე დაქ ცი ის თა ნამ შრომ ლე ბი იყ რი ან 

თავს და მუ შა ობ ენ. თუმ ცა, მე დი ის თე ორ ი ა ში ტერ მი ნი უფ რო ფარ თო და 

მარ თე ბუ ლი მნიშ ვნე ლო ბით გა მო იყ ენ ე ბა და აღ ნიშ ნავს შერ წყმულ, გა ერ თი-

ან ებ ულ, მულ ტი მე დია რე დაქ ცი ას, ნი უს ებ ის ფაბ რი კას. ტერ მი ნი მჭიდ როდ უკ-

ავ შირ დე ბა მე დი ის ახ ალ თე ორ ი ას, რო მე ლიც გა სუ ლი სა უკ უნ ის უკ ან ას კნელ 

წლებ ში შე იქ მნა.

 ეს ახ ა ლი თე ორ ია ურ თი ერ თინ ტეგ რა ცი ი სა და გლო ბა ლი ზა ცი ის ეპ ოქ ამ შექ-

მნა და მა თე მა ტი კუ რი სა ხე მი ი ღო: 1+1+1=4. ამ მა თე მა ტი კუ რი ფორ მუ ლის 

თა ნახმ ად სა მი მე დი არ ედ აქ ცი ის, მა გა ლი თად პრე სის, რა დი ო სა და სა ტე-

ლევ ზიო რე დაქ ცი ებ ის გა ერ თი ან ებ ით, შე საძ ლე ბე ლი იყო ოთ ხი სხვა დას ხვა 

მე დი ას აშ უ ალ ებ ის მი ღე ბა.

მოგ ვი ან ებ ით თე ორ ი ამ სხვაგ ვა რი სა ხეც მი ი ი ღო:  1:3=4. რაც ნიშ ნავ და, რომ 

ერ თი რო მე ლი მე მე დი ას აშ უ ალ ე ბა ქსელ ში ინ ტეგ რი რე ბი სა და მულ ტი მე დი-

ურ რე დაქ ცი ად ქცე ვის შემ დეგ, რაც  გუ ლის ხმობს მა სა ლის ბეჭ დურ, აუდ იო 

და აუდ ი ოვ იზ ი უ ალ ურ მომ ზა დე ბას, შე საძ ლოა იქ ცეს 4 მე დი ას აშ უ ალ ებ ად. 

ვთქვათ, გა ზეთ მა და იწ ყოს სა ტე ლე ვი ზიო და რა დი ო ა უწ ყებ ლო ბა და პა რა-

ლე ლუ რად აწ არ მო ოს ინ ტერ ნეტ ში მულ ტი მე დი უ რი გვერ დი.

ამ ახ ალ გაზრ და თე ორ ი ას თა ვი დან ვე ბევ რი მო წი ნა აღმ დე გე გა უჩნ და. 

,,დი ახ. ეს არ ის ახ ა ლი მე დია-არ ით მე ტი კა”, -ამ ბობ და Tampa Tribune -ს მთა-

ვა რი რე დაქ ტო რი დჟილ ტე ლე ნი, _,, თუმ ცა მა ინც, შე იძ ლე ბა მი ვი ღოთ 3,2 

ან 3,4,  მაგ რამ ვე რაფ რით მი ვი ღებთ ოთხ მთელს, რი სი მთა ვა რი მი ზე ზიც 

ად ამ ინ უ რი რე სურ სე ბი სა და მარ თვის თვის შე სა ბა მი სი კვლე ვე ბის ნაკ ლე ბო-

ბაა”. 

ტე ლე ნის მო საზ რე ბე ბი ამ თე ორ ი ებ ით შექ მნილ ნი უს რუმ თა ნა წილ ში მარ-

თლაც გა მარ თლდა, მაგ რამ პრაქ ტი კამ ბევ რი წარ მო ტე ბუ ლი მა გა ლი თიც 

გვიჩ ვე ნა.

დე ვიდ ბრე ვე რი შერ წყმულ რე დაქ ცი ა ზე სა უბ რის დროს იხ სნე ბეს BBC-ში 

1997 წელს მი ღე ბულ გა დაწ ყვე ტი ლე ბას, რო ცა მას სა მუ შაო ჯგუფ თან ერ თად 

მის ცეს და ვა ლე ბა შე ეც ვა ლათ BBC-ს სა რე დაქ ციო საქ მი ან ო ბა კონ ვერ გენ-

ცი ის გზით. დე ვი დი იხ სე ნებს, რომ 2 წე ლი დას ჭირ დათ BBC-ს რა დიო და 

სა ტე ლე ვი ზიო რე დაქ ტო რე ბის და სარ წმუ ნებ ლად, რომ დაწ ყე ბუ ლი საქ მე ნამ-

დვი ლად სა ჭი რო იყო, რომ მათ ამ მი მარ თუ ლე ბით უნ და ეთ ან ამ შრომ ლათ.

მა გა ლი თე ბი

,,ნი უს რუმ თა” გან ვი თა რე ბის მთა ვარ და მაბრ კო ლე ბელ  გა რე მო ებ ად იქ ცა ის, 

რომ ტრა დი ცი ულ მე დი ა თა კონ კუ რენ ცი ამ გა ერ თი ან ებ ულ რე დაქ ცი ებ შიც გა-

და ინ აც ვლა. მი უხ ედ ავ ად იმ ი სა, რომ თე ორ ი ულ ად ნი უს რუმ თა მე პატ რო ნე ებს 

შე მუ შა ვე ბუ ლი ჰქონ დათ გა ერ თი ან ებ უ ლი რე დაქ ცი ის მარ თვის მე ქა ნიზ მე ბი, 

ამ თე ორ ი ის პრაქ ტი კუ ლი რე ალ იზ ე ბა გარ თულ და.



52 53ნი უს რუ მი - შერ წყმუ ლი მე დია ნი უს რუ მი - შერ წყმუ ლი მე დია

მთა ვარ პრობ ლე მად გა ერ თი ან ებ ულ რე დაქ ცი ა თა შო რის სენ სა ცი ის გა და ნა-

წი ლე ბა იქ ცა. შე მუ შა ვე ბუ ლი თე ორ ი ის თა ნახ მად ,,ნი უს რუ მებ ში” მულ ტი მე დია 

რე დაქ ტო რებს უნ და ემ უშ ავ ათ. სწო რედ ის ი ნი უნ და გამ ხდა რიყ ვნენ რე დაქ ცი-

ებ ის თვის ერ თგვარ არ ბიტ რად. მათ თვალ ყუ რი უნ და ედ ევ ნე ბი ნათ ნი უს რუ მის 

ჟურ ნა ლის ტთა მი ერ მო პო ვე ბულ ყვე ლა ინ ფორ მა ცი ა ზე და გა ერ თი ან ებ ულ 

რე დაქ ცი ას თან ერ თად გა და ეწ ყვი ტათ,  თუ ინ ფორ მა ცია ნი უს რუმ ში გა ერ თი-

ან ებ ულ მე დი ებ ში რა სა ხით გა სუ ლი ყო. 

მსოფ ლი ოს წამ ყვა ნი ნი უს რუ მე ბი, დღემ დე ამ პრინ ცი პე ბით მოქ მე დე ბენ, 

თუმ ცა პრობ ლე მე ბი თავს მა ინც იჩ ენს ხოლ მე. მსგავს სირ თუ ლე ებ ზე ჩი ვის 

Spiegel Online -ს სა პარ ლა მენ ტო კო რეს პო დენ ტი მარ კუს დე გე რი ხი.

,,ჩვე ნი გა ზე თის Der Spiegel-ის ბეჭვ დუ რი ვერ სი ის ჟურ ნა ლის ტე ბი ყო ველ-

თვის გა ურ ბი ან ჩვენ თან თა ნამ შრომ ლო ბას. ხელ მძღვა ნე ლო ბენ რა ,,ცე ხუ რი” 

ინ ტე რე სე ბით, ის ი ნი სხვის გან არ ჩე ვენ სენ სა ცი ის გა გე ბას, ვიდ რე ჩემ გან ან 

ჩე მი კო ლე გე ბის გან. ასე იყო გერ მა ნი ა ში მომ ხდა რი ერთ-ერ თი ფი ნან სუ რი 

სკან და ლის დროს. ექს კლუ ზი უ რი ინ ფორ მა ცია ჩვენს ვებ-გვერ დზე რე ალ ურ 

რე ჟიმ ში ახლ დე ბო და. სხვა მე დი ე ბი ჩვენ გან იტ ყობ დნენ სი ახ ლეს.   შპიგ ელ ის 

ბეჭვ დუ რი ვერ სი ის ჟურ ნა ლის ტე ბი კი სხვა მე დი ა ორ გა ნი ზა ცი ებ ის გან“.

თუმ ცა ახ ა ლი თე ორ ი ის მომ ხრე ებს მა ინც მი აჩ ნი ათ, რომ მსგავ სი პრობ ლე-

მე ბი დრო თა გან მავ ლო ბა ში მოგ ვარ დე ბა, რის სა ფუძ ველს მათ მსოფ ლი ო ში 

რამ დე ნი მე წარ მა ტე ბულ ,,ნი უს რუმ თა” საქ მი ან ო ბა აძ ლევთ.

Media General ( mediageneral.com)  ნი უს რუმ თა შო რის ერთ-ერ თი ყვე ლა ზე 

ძვი რად ღი რე ბუ ლი პრო ექ ტია. მის შექ მნა ზე 40 მი ლი ო ნი დო ლა რი და იხ არ ჯა. 

ერთ რე დაქ ცი ად მას ში გა ზე თი, ტე ლეს ტუ დია და ინ ტე რენტ-რე სურ სი გა ერ-

თი ან და. მე დი აგ ენ ერ ალ ის მე პატ რო ნე ნი ამ ტკი ცე ბენ, რომ თი თო ე ულ მა რე-

დაქ ცი ამ გა ერ თი ან ებ ით 20%-ია ნი ეკ ონ ომ ია გა აკ ე თა. 

მე დი აგ ენ ერ ა ლი ით ვლე ბა სა რე დაქ ციო მრგვა ლი მა გი დის ავ ტო რად. აქ სა-

გა ზე თო, ტე ლე და ინ ტე რნეტრე სურ სის მუ შა კე ბი თა ნა ბარ პი რო ბებ ში მუ შა-

ობ ენ, მათ მარ თვას კი გა ერ თი ან ებ უ ლი რე დაქ ცი ის მე ნე ჯე რე ბი უზ რუნ ველ-

ყო ფენ.  

ნი უს რუ მის კლა სი კუ რი მა გა ლი თია აგ რეთ ვე Financial Times Deutschland იგი 

ერთ-ერ თი პირ ვე ლი გერ მა ნუ ლი ნი უს რუ მია.

FTD და იბ ა და, რო გორც გა ერ თი ან ებ უ ლი სა გა ზე თო ქსე ლუ რი პრო ექ ტი, რო-

მელ საც მოგ ვი ან ებ ით რა დი ოს ტუ დია და ქსე ლუ რი ტე ლე ვი ზია შე უ ერ თდა. 

FTD –ს სა ი ტი თა ვად გა ზე თის ტი რა ჟი რე ბამ დე ათი დღით ად რე ამ უშ ავ და და 

რო გორც სა იტ ის ინ ტე რაქ ტი უ ლი სამ სა ხუ რის ხელ მძღვა ნე ლი კლა უს შვა ინ-

ბერ გი ამ ტკი ცებს, ხე ლის მომ წერ თა 25% მო ზიდ ვა შეძ ლო. 

FTD –ს სა ი ტი მომ ხმა რე ბელს მომ სა ხუ რე ბის მრა ვალ ფე რო ვან პა კეტს სთა ვა-

ზობს, რაც მომ ხამ რე ბელს, მა ყუ რე ბელს, მკით ხველს, მსმე ნელს წე ლი წად ში 

250-მდე დო ლა რი უჯ დე ბა. ამ თან ხა ში ყო ველ დღი უ რი საქ მი ა ნი გა ზე თი და 

FTD –ს მი ერ გა მო ცე მუ ლი წიგ ნე ბიც შე დის (2009 წლის მო ნა ცე მე ბით). 

სა იტს ვებ-გვერ დის თვის და მა ხა სი ათ ებ ე ლი ფუნ ქცი ებ ის გარ და WAP ხელ საწ-

ყო თა მხარ და ჭე რის რე ჟი მი, SMS  გაგ ზავ ნის შე საძ ლებ ლო ბა, და აუდ იო და 

ვი დე ოფ ა ილ ებ ის ნახ ვის სა შუ ალ ე ბა გა აჩ ნია. FTD გა მოს ცემს ელ ექ ტრო ნულ 

წიგ ნებს, აქ ტი ურ ად მუ შა ობს ქსე ლუ რი ტე ლე ვი ზია, ხო ლო ნი უს რუ მის კუთ ვნი-

ლი რა დი ოს ტუ დია მომ ზა დე ბულ პროგ რა მებს სხვა დას ხვა რა დი ოს ად გუ რებ-

ში ათ ავ სებს.  სწო რედ FTD გახ ლავთ ახ ა ლი მე დია არ ით მე ტი კის წარ მა ტე-

ბუ ლი მა გა ლი თი, რო ცა ერთ გა ზეთ ზე ერ თი ტე ლე ვი ზი ი სა და ერ თი რა დი ოს 

და მა ტე ბამ ოთ ხი მე დია რე სურ სი მი ი ღო.

წარ მო ატ ებ ულ ად შექ მნი ლი ნი უს რუ მის მა გა ლი თია ,,დე ი ლი ტე ლეგ რა ფიც” 

(The Daily Telegraph-ის ნი უს რუმ ზე ვი დე ოს ხილ ვა შე გი ძი ათ youtube-ზე სა-

ხელ წო დე ბით: THE DAILY TELEGRAPH CASE: MULTIMEDIA NEWSROOM 

INTEGRATION – (ნა ნა ხია 29 აპ რილს 2011 წ.).

ნი  უს რუმ თა მა გა ლი თე ბი ას ე ვე შე გიძ ლი ათ იხ ილ ოთ http://www.scoop.it/t/

newsroom-convergence/ (ბო ლო ნახ ვა - 29 არ პი ლი 2011 წ.)

რაც შე ეხ ე ბა სა ქარ თვე ლოს -  ნი უს რუმ ზე აქ 2010 წელს და ფიქრ დნენ და პირ-

ვე ლად ამ მი მარ თუ ლე ბით ნა ბი ჯი ჰოლ დინ გმა -  მე დი ას ახლ მა ,,პა ლიტ რამ“ 

გა დად გა. ნი უს რუ მის ამ ოქ მე დე ბამ დე, მე დი ას ახ ლი პა ლიტ რა აერ თ იან ებ და 

ბეჭ დვურ გა მო ცე მებს: ყო ველ კვი რე ულ გა ზეთს და ჟურ ნა ლებს, გა მო ცემ და 

წიგ ნებს, ფლობ და სა ინ ფორ მა ციო სა აგ ენ ტოს, და მა უწ ყებ ლობ და რა დი ო-

ეთ ერ ით, თუმ ცა ყვე ლა ამ სა შუ ალ ებ ას გა აჩნ და ერ თმა ნე თის გან და მო უკ იდ-

ებ ე ლი რე დაქ ცი ე ბი. 2010 წელს მე დი ას ახ ლის მე პატ რო ე ებ მა რე დაქ ცი ა თა 

გა ერ თი ან ებ ა ზე ფიქ რი და იწ ყეს, და სა კუ თარ ვებ პორ ტალს ინ ტერ ნეტ ტე ლე-

ვი ზია palitratv და უმ ატ ეს. დღეს პა ლიტ რას ნი ურ უმს თა ვად მი სი მე პატ რო ნე-
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ე ბი პი ლო ტურ პრო ექტს უწ ოდ ებ ენ და მე ნეჯ მენ ტის დახ ვე წის რე ჟიმ ში არ ი ან.

მო დე ლე ბი

დე ვიდ ბრევერი  (David Brewer) მე დი ა ექს პერ ტი, რომ ლის ტუ ტო რი ალ ებს  

(mediahelpingmedia.org) ეს გზამ კვე ლე ვი დიდ წი ლად ემ ყა რე ბა, ნი უს რუმს 

ზედ გა მოჭ რი ლად ად არ ებს ხის გა და მა მუ შა ვე ბელ სა ამ ქროს, სა დაც ხის გან 

სხვა დას ხვა ნივ თებს ამ ზა დე ბენ: მა გი დას, ვი ოლ ინ ოს, კა რა დას, თო ჯი ნას 

და ა.შ. ნი უს რუ მის შემ თხვე ვა ში ხე, მა სა ლაა - ახ ა ლი ამ ბა ვია, ინ ფრო მა ცი აა, 

რო მელ მაც შე იძ ლე ბა სა ტე ლე ვი ზიო, რა დი ოს ი უჟ ეტ ის, სტა ტი ის და ინ ტერ-

ნეტ-მულ ტიპ რო დუქ ტის სა ხე მი იღ ოს. მთა ვა რია მა სა ლა გა ერ თი ან ებ ულ რე-

დაქ ცი ამ დე, ნი უს ფაბ რი კამ დე მი ვი დეს და იქ მას შე სა ბა მი სად და ამ უშ ავ ებ ენ.

დე ვიდ ბრე ვე რი გვთვა ზობს ნი უს რუ მის ორ ყვე ლა ზე გავრ ცე ლე ბულ მო-

დელს

 
პირ ვე ლი:

მე ო რე:

ეს მო დე ლე ბი გრა ფი კუ რად იმ ე ორ ებს გა სუ ლი სა უკ უნ ის მი წუ რულს შექ მნილ 

თე ორ ი ას, გა ერ თი ან ებ ულ რე დაქ ცი ა ში თავს იყ რის და ას ე ვე გა იც ე მა ინ ფრო-

მა ცია სა ტე ლე ვი ზო, რა დიო, ბეჭ დუ რი და ონ ლა ინ ჟურ ნა ლის ტე ბის თვის. ამ 

გრა ფი კას გან ვი თა რე ბუ ლი ქვეყ ნე ბის გან ვი თა რე ბულ  მე დი ა ორ გა ნი ზა ცი ებ ში 

რომ მხო ლოდ გრა ფი კუ ლი და ნიშ ნუ ლე ბა არა აქვს, ამ ის სა ილ უს ტრა ცი ოდ 

,,დე ი ლი ტე ლეგ რა ფის” ნი უს რუ მის შე სა ხებ გა და ღე ბუ ლი ვი დე ოც გა მოდ გე ბა, 

სა დაც კარ გად ჩანს, რომ ,,დე ი ლი ტე ლეგ რა ფის” ნი უს რუ მი, სწო რედ ამ მე ო-

რე სქე მის მი ხედ ვი თაა მოწ ყო ბი ლი.

რა არ ის და იქ ნე ბა

მას მე დი ას თან მი მარ თე ბით, კონ ვერ გენ ტულ პრო ცე სებ თან და კავ ში რე ბით,  

ორი ძი რი თა დი მო საზ რე ბა იკ ვე თე ბა: ერ თნი მხარს უჭ ერ ენ გლო ბა ლი ზა ცი ის 

პი რო ბებ ში კონ კუ რენ ტუ ლი გა რე მოს არ სე ბო ბას და მიიჩნევენ, რომ მას მე დია 

კომ პა ნი ებ ის გამ სხვი ლე ბას ხე ლი არ უნ და შე ეშ ალ ოს. მე ორ ე ნი კი ამბობენ, 

რომ მას მე დიის ორ გა ნი ზა ცი ებ ის გამ სხვი ლე ბა, კონ ვერ გენ ცია თანდათან გა-

აქ რობს მცი რე ორ გა ნი ზა ცი ებს მცი რე შე მო სავ ლე ბით. მკველ ვარ თა ნა წი ლის 
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აზ რით (იან ლებ ლან უიქ სი, ჯორჯ სილ ვი, სი ანა ჰო ლი ფილ დი, სტე ფან ლი-

სი, არ დიტ ბროდ რიკ სო ნი) მრა ვალ ფე რო ვა ნი და მო უკ იდ ებ ე ლი მა უწ ყებ ლო-

ბის და სა ცა ვად აუც ილ ებ ელ ია მხარ და ჭე რილ იქ ნას სა კუთ რე ბის შემ ზღუდ ვე-

ლი კა ნო ნე ბი მასმ დი ას თან მი მარ თე ბით.

ამ მო საზ რე ბის მთავრ არ გუ მენ ტად მათ კო მუ ნი კა ცი ათმ ცოდ ნე ჰი კის მი ერ 

2002 წელს გაც ხა დე ბუ ლი კონ ვერ გენ ცი უ ლი მო მა ვა ლი მოჰ ყავთ (ავ ტორ თა 

კრე ბუ ლი ,,მე დი ამ ე ენ ეჯმნ ტი”,  ქარ თუ ლი გა მო ცე მა, 171გვ):

,,ზო გირ თი ტრან სნა ცი ონ ალ უ რი კომ პა ნია, რო მელ მაც ძა ლი ან ცო ტა რამ იც-

ის და, ამ ავ დროს, არ აფ რად აგ დებს თქვენს სა ზო გა დო ებ ას, და რო მე ლიც 

მხო ლოდ თა ვის აქ ცი ონ ერ თა და რეკ ლა მის დამ კვეთ თა ერ თგუ ლია, ხელ ში 

ჩა იგ დებს ყოვლ დღი ურ და ყო ველ კვი რე ულ გა ზე თებს, ტე ლეს ტუ დი ებ სა და 

რა დი ოს ად გუ რებს, სა კა ბე ლო სის ტე მას, ინ ტერ ნეტსრ ვი სის პრო ვა იდ ერ ებს, 

თქვენს სამ სა ხურ ში მყოფ რამ დე ნი მე ერ ოვ ნულ ქსელს, ად გი ლობ რივ ვი დე-

ომ აღ აზ ი ებ სა და კი ნო თე ატ რებს, თქვენს სა კით ხავ ჟურ ნალე ბსა და წიგ ნებს 

და ყვე ლა სპორ ტულ გუნდს, რომ ლიც კი თქვნს არ ემ არ ე ში არ სე ბობს”.

,,ამ გვა რი ვი თა რე ბა შე საძ ლებ ლო ბას მის ცემს მფლო ბელს სა კუ თა რი ინ ტე-

რე სე ბი კი დევ უფ რო უს ას რუ ლოდ გა ნიმ ტკი ცოს ურ თი ერ თგა დამ კვეთ ინ-

ფორ მა ცი ულ სივრ ცე ში. თუ იგი ჭეშ მა რი ტი ახ ა ლი ამ ბე ბის გავრ ცე ლე ბას და-

უშ ვებს, იმ ას აც მხო ლოდ უმ ნიშ ვნე ლოდ, ვი ნა იდ ან, წი ნა აღმ დეგ შემ თხვევა ში, 

მან შე საძ ლოა უარ ყო ფი თი გავ ლე ნა იქ ონ ი ოს რეკ ლა მის მიმ წო დებ ლებ სა და 

თვი თონ კომ პა ნი ა ზე~.

,,ყვე ლა ფე რი, რა საც თქვენ წა იკ ით ხავთ ან ნა ხავთ, თი თო ე უ ლი შე ხე დუ ლე-

ბა, თი თო ე უ ლი გა მო სა ხუ ლე ბა და თვით იოტ ის ოდ ე ნა ინ ფორ მა ცი აც კი მხო-

ლოდ ერთ კორ პო რა ცი ულ ფილ ტრში იქ ნე ბა გა ტა რე ბუ ლი”, - მი აჩ ნია ჰი კის. 

ჰი კის ამ გვარ მო საზ რე ბებს შე იძ ლე ბა არ და ვე თან ხმოთ და ზედ მე ტად დრა მა-

ტი ზი რე ბუ ლიც ვუ წო დოთ, თუმ ცა სწო რედ იმ ის გა მო რომ მე დი ა თა შერ წყმამ 

და მო ნო პო ლი ზა ცი ამ არ მოგვ ცეს ზე მო თაღ წე რი ლი შე დე გი, სა ჭი როა არა 

მხო ლოდ ცალ კე უ ლი ინ დი ვი დე ბის (ჟურ ნა ლის ტე ბის) მი ერ, არ ამ ედ სა ზო გა-

დო ებ ის მი ერ მე ტად იყ ოს გა მო ყე ნე ბუ ლი ის შე საძლ ებ ლო ბე ბი, რო მელ საც 

ინ ტერ ნე ტი გვაძ ლევს  - ჩა ვერ თოდ მე ტად ინ ფორ მა ცი ის წარ მო ებ ის პრო ცეს-

ში, შევ ცვა ლოთ  მე დია და მი სი პრო დუქ ტი უკ ეთ ეს ობ ის კენ.

ადაპტირებადი ნაწარმოები

ვებ ტექნოლოგიების განვითარებამ გაართულა ამოცანა, როგორც ცალეული 

მედიასაშუალებისთვის, ისე ჟურნალისტებისთვის. მედიამ დაკარგა ვიწრო 

სპეციალიზაციის ფუფუნება, დღეს მხოლოდ პრესის ჟურნალისტი, ან 

სატელევიზო თუ რადიო კადრი ვერ იქნები - შერწყმული მედიისთვის 

აუცილებელია უნივერსალური ჟურნალისტი, რომელიც მედიის ყველა 

სახეობისთვის ქმნის ადაპტირებად ნაწარმოებს.

ადაპტირებადი ნაწარმოების ფორმას განსაზღვრავს აუდიტორიის 

ინფორმაციული ქცევა, რომელიც უფრო მომთხოვნი გახდა: საჭიროა 

ნაწარმოები აუდიტორიისთვის გასაგები იყოს იმის მიუხედავად, კითხულობს 

მას, უყურებს, თუ მხოლოდ ისმენს. ამ მიზნის მისაღწევად კი რამდენიმე 

პირობის დაცვაა სასურველი:

• მასალის შეგროვების დროს ჟურნალისტმა  სასურველია დიქტოფონის 

ნაცვლად ვიდეოგადამღები გამოიყენოს, (არასატელევიზო მედიის 

შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ხელის, flip კამერები, ან მობილური  აპარატი) 

აუდიოჩანაწერის შემთხვევაში კი გადაიღოს ფოტოკადრებიც.

• ელექტრუნულ მედიაში მუშოაბისას ჟურნალისტებმა უფრო მეტი უნდა 

იფიქრონ ტექსტის გამართულობაზე. ზეპირი სიტყვა მცირე შეცდომებს პატიობს 

ავტორს, მაგრამ ფურცელზე გადატანის შემთხვევაში მცირედიც არ იმალება. 

სასურველია ჟურნალისტმა სიუჟეტისთვის ხმის ჩაწერამდე დეტალურად 

გაწეროს ტექსტი, რესპონდენტების ტიტულებისა და ,,სინქრონების“ ჩათვლით 

შემდგომში სიუჟეტის პარალელურად ტექსტის გამოქვეყნების მიზნით. 

• სასურველია ჟურნალისტური პროდუქტი სტურქტურულად მზადდებოდეს 

იმ პლატფორმების მიხედვით, რომლებსაც იყენებს შერწმული რედაქცია 

და რადგან ეს პლატფორმები ძირითადად მსგავსია (სოციალური ქსელები, 

მობილ პლატფორმები, ტრადიციული მედია არხები) ზოგადი სტურქტურის 

ჩამოყალიბებაც არის შესაძლებელი. დევიდ ბრევერი შემდეგ სტრუქტურას 

გვთავაზობს:
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მარცხენა ცხრილში ნაჩვენებია სიმბოლოების რაოდენობა მარცხენა 

ცხილში ჩამოწერილი შესაბამისი პლატფომრებისთვის: ,,ჰედლაინის“ 

- სათაურის ტექსტისთვის - 35 სიმბოლო, ლიდისთვის - 120 სიმბოლო 

(ჰედლაინთან ერთად)  რაც  გათვლილია SMS გზავნილებისთვის, ან მინი 

ბლოგინგპლატფორმებისთვის (მაგალითად Twitter-ი), ძირითადი ტექსტის 

პირველი ნაწილი 350 სიმბოლო - მობილური პლატფორმებისთვის და tv 

ტექსტებისთვის  (რომლებიც ჩვენთან დღეს ნაკლებად გამოიყენება მაგრამ 

დიდი პერსპექტივა აქვს მობილური მედიის განვითარებისა და ციფრულ 

მაუწყებლობაზე გადასვლის პარალელურად), და ტექსტის სხვა ბლოკები - 

300-300 სიმბოლოს დამატებით.

სტრუქტურა შეიძლება გაზიარებულ იქნას იმ პლატფორმების 

გათვალსიწინებით, რომლებსაც ძირითადად ვიყენებთ: ესენია, Twitter-ი, 

ფესიბუკი, ბლოგები ან ვებ გვერდები. შესაბამისად სასურველია ვიზრუნოთ, 

რომ ჰედლაინი არ აღემატებოდეს - 130 სიმბოლოს, რომ სრულად მოხდეს 

მისი Twitter-ზე სრულად განთავსება (ამ პლატფორმაზე ერთ პოსტად 

140 სიმბოლო თავსდება. სასურველია ლიდი სათაურთან ერთად არ 

აღემატებოდეს 1000 სიმბოლოს, რომ facebook-ზე დასრულებული აზრით 

გავიდეს ტექსტი, ხოლო სრული ტექსტის მოცულობა, როგორც პოსტებზე 

საუბრის დროს ვთქვით, არ არის სასურველი აღემატებოდეს მაქსიმუმ 500 

სიტყვას.

მსოფლიო საინფორმაციო კომპიუტერული ქსელი მრავალეროვანი 

აუდიტორიით ჟურნალისტური პროდუქციის სტანდარტიზებას ითხოვს. 

მსგავსი ტენდენციები ადამინთა მოღვაწეობის ყველა სფეროში შეიმჩნევა. 

ქართულ ღვინოს ქართველი ,,კლიენტებისთვის” ჭურიდან დოქში ასხამენ, 

საერთაშორისო ბაზრისთვის კი სტანდარტული ქარხნული ქვაბიდან 

სტანდარტულ ბოთლებში. რა უარყოფითი და დადებითი შედეგები შეუძლია 

მოიტანოს ტექსტის სტანდარტიზებამ?  

Times of Indias-ს ცნობილი რეპორტიორი, კალმის ვეტერანი  საინატ 

ჰალაგუმი მიმართვაში სტუდენტი ჟურნალისტებისადმი ამბობს: ,,ის რაც 

ახლა ხდება ჟურნალისტიკაში, სტენოგრაფიის გარდა ვერაფერს დაარქმევ. 

მედიათა შერწყმა ქმნის კორპორაციული წერის კულტურას. საავტორო 

ინდივიდუალიზმის ჩახშობის გზით ჟურნალისტიკა კონვეიერად სურთ 

გადააქციონ”.

თუმცა საინატ ჰალაგუმის ოპონენტებიც ბლომად მოიძებნება. 

სტანდარტიზაციის მომხრენი მიიჩნევენ, რომ ის ჟურნალისტური პროდუქცია, 

რომელიც საერთაშორისო მოთხოვნების დაკმაყოფილებას შეძლებს, 

თავისთავად უპასუხებს ყველა ჟურნალისტური პრინციპისა და ეთიკური 

ნორმის მოთხოვნებს. ნიჭიერი ავტორის ინდივიდუალური ხელწერა კი არსად 

დაიკარგება.

სტანდარტები კი ასეთია:

• ჟურნალისტური ნაწარმოები უნდა პასუხობდეს აუდიტორიის ყველა კითხვას. 

ამ მოთხოვნას ,,5 W-სა და 1 H-ის პრინციპსაც” უწოდებენ, რაც გულისხმობს 

პასუხის გაცემას ექვს ძირითად კითხვაზე რა? სად? როდის? როგორ? ვინ? 

რატომ? დამატებით რეკომენდირებულია კითხვაზე - ვისგან? (წყარო) პასუხი. 

• ნაწარმოების შექმნა უნდა ხდებოდეს ,,გადაბრუნებული პირამიდის” 

პრინციპით, თანმიმდევრობით: ყველაზე მნიშვნელოვანი, მნიშვნელოვანი, 

ნაკლებ მნიშვნელოვანი, გარემოებანი, დეტალები.

• ნაწამოებს უნდა გააჩნდეს ლიდი: ერთ ან ორ წინადადებიანი ნაწილი 

(ზოგი ლიდისთვის სიტყვიერ ზღვარსაც აწესებს 20-25 სიტყვის ოდენობით). 

რომელშიც ნაწარმოების დედააზრთან ერთად დაკმაყოფილებული უნდა 

იყოს სიახლის შემცველობის მომენტი. (,,გადაბრუნებული პირამიდის 

პრინციპის”და ,,ლიდების თეორიის” აქტუალობას ინტერნეტ მომხმარებლის 



60 61ადაპტირებადი ნაწარმოები ადაპტირებადი ნაწარმოები

დროში შეზღუდულობაც აძლევს. ქსელის აუდიტორიას უნდა მიეცეს 

საშუალება რამდენსაც შეძლებს იმდენი წაიკითხოს და მაინც ყველაფერი 

იცოდეს). 

• ნაწარმოები უნდა იყოს მრავალაბზაციანი.

• ერთი აბზაცი უნდა ატარებდეს მხოლოდ ერთ აზრს.

• სასურველი აბზაცები ორი ინტერვალით იყოს დაცილებული ერთმანეთს, 

რადგან ასეთ შემთხვევაში ტექსტური მასალა უკეთ აღსაქმელია.

• ყოველი აბზაცი აზრობრივად ჯაჭვურად უნდა ებმოდეს ერთმანეთს.

• სასურველია ნაწარმოების დასაწყისისა და დასასრულის აზრობრივი 

კავშირიც, რათა შეიკრას ერთი აზრობრივი წრე.

• და რაც მთავარია: ნაწარმოები უნდა იყოს დაწერილი მარტივი და 

ლაკონური წინადადებებით, რომ მარტივად ითარგმნოს დაინტერესებული 

აუდიტორიის მიერ.

რომელ ენასაც არ უნდა ვირჩევდეთ ნაწარმოების გამოქვეყნებისთვის 

უმჯობესია იგი დასაწყისისთვის მშობლიურ ენაზე დაიწეროს

თუ მედიასამსახური უზრუნველყოფს ნაწარმოების სასურველ ენაზე 

პროფესიონალი თარჯიმანის მიერ თარგმნას, მაშინ პრობლემა მარტივად 

წყდება, მაგრამ თუ ქსელში მშობლიურ ენაზე განთავსებული მასალა 

საერთაშორისო მრავალენოვანი მკითხველისთვისაცაა გათვლილი, მაშინ 

მისი კოდირებაც, ესე იგი დაწერაც, ისე უნდა მოხდეს, რომ კომპიუტერულმა 

სათარგმნმა პროგრამებმა სწორად შეძლონ ნაწარმოების თარგმნა. ამისთვის 

კი აუცილებელია სათარგმნ პროგრამათა მუშაობის სპეცფიკაში გავერკვეთ.

ყველასათვის გასაგები ენის, იგივე საერთო ენის შექმნის იდეა საკმაოდ 

ძველია. ხელოვნური ენების შექმნაც (მაგალითად ესპერანტო) ამ მისწრაფების 

შედეგია. 

სათარგმნი პროგრამების შექმნის პირველი იდეა ლაიბნიცსა და დეკარტს 

ეკუთვნის. მათ პირველებმა სცადეს ციფრულ კოდებზე დაფუძნებული 

ლექსიკონის შექმნა.

დოკუმენტური წყაროების მიხედვით მე-19 საუკუნის ცნობილი მათემატიკოსი 

ჩარლზ ბებიჯი ცდილობდა ბრიტანეთის ხელისუფლება სათარგნი მანქანის 

მშენებლობის დაფინანსებაში დაერწმუნებინა. მისი ცდა ამაო გამოდგა.

მე-20 საუკუნის დასაწყისში ხელონური მთარგმნელი პროგრამის 

გამოგონებაზე პატენტის მიღებისთვის ერთდროულად ორი განაცხადი 

გაკეთდა, საფრანგეთიდან და რუსეთიდან.

ფრანგმა სომეხმა ჯორჯ არსუნმა ქაღალდის  ლენტის გამოყენებით შექმნა 

სქემა, რომლის დემონსტრირება 1937 წელს მოახდინა.

რუსმა პეტრე სმირნოვმა კი თავისებური არითმომეტრი გამოიგონა. მან 

გამოყო მექანიკური თარგმანის სამი სტადია: პირველ სტადიაზე მთავარი 

ენის მცოდნე სისტემა სიტყვებს ფუძეთა  სახით და სინტაქსური  მინიშნებებით  

წარმოადგენდა. მეორე სტადიაზე სათარგმნი მანქანა მას  მისაღებ ენაზე 

გადაიყვანდა. მესამე სტადია კი მისაღებ ენაზე მიახლოებითი ფუძეებითა და 

სინტაქსური მინიშნებებით წარმოდგენილი კონსტრუქციების რედაქტირებას 

გულისხმობდა.

მეორე მსოფლიო ომმა უფრო ალგორითმებსა და ციფრულ კონსტრუქციებზე 

დაფუძნებული სათარგმნი პროგრამები გაააქტიურა. 

პირველი თაობის კომპიუტერებშიც ციფრული ენები გამოიყენებოდა მაგრამ 

პროგრამათა სათარგმნი სისტემა არ შეცვლილა, იგი ორ ძირითად სტადიას 

ეფუძნება: პირველია: ფრაზების შეყვანა, ლექსიკური ანალიზი, ზედაპირული 

სინტაქსური ანალიზი (წინადადების წევრთა განსაზღვრა) ღრმა სინტაქსური 

ანალიზი (კავშირების განსაზღვრა). მეორე ეტაპი კი მისაღებ ენაზე სიტყვათა 

კონსტრუქციათა გადაყვანა და გაანალიზება ხდება.

სათარგმნ პროგრამათა სისტემის გათვალისწინება ქსელში მომუშავე ყველა 

ავტორს გამოადგება.
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ყველა სახის მედიაკომპანიის მარკეტინგული სტრატეგია გულისხმობს 

კომპანიის ძალისხმევას, გაიკეთოს რეკლამა იმ ორი ჯგუფის წინაშე, ვისი 

მხარდაჭერაც ესაჭიროება უწყვეტი ფუნქციონირებისთვის - ესენია: აუდიტორია 

და რეკლამის დამკვეთები.

აუდიტორიის გარეშე მედია საუკეთესო პროდუქციის წყალობითაც კი ვერ 

მიიზიდავს რეკლამის დამკვეთებს, რაც კომპანიისთვის დამღუპველია.

მედია საშუალებებს ქსელში და ინტერნეტს გარეთ მზარდ კონკურენტულ 

ბაზარზე უწევთ სარეკლამო თანხების საკუთარი წილისთვის ბრძოლა. 

თუ აქამდე ბრძოლა მედიაორგანიზაციებს შორის მიმდინარეობდა, დღეს 

მედიას უწევს კონკურენცია გაუწიოს თავად რეკლამის დამკვეთსაც, რადგან 

რეკლამათა პოტენციური დამკვეთებიც დღეს თვითრეკლამის, სოციალური 

კამპანიისა და აქციების გზით ცდილობენ გაიკეთონ რეკლამა; რაც შეიძლება 

იაფად ან აბსოლუტურად უფასოდ- აუდიტორიის ხარჯზე. მათ ამის საშუალებას 

,,გაweb 2.0-ებული“ ინტერნეტი აძლევს. შედეგად, სარეკლამო შემოსავლების 

დიდი წილი დღეს კვლავ რეკლამის დამკვეთებთან ბრუნდება, ან რჩება.

მაგალითისთვის:

საქართველოში ახლახანს (2010) გამოვიდა წიგნი ,,facebook-მა რა ჰქმნა“, 

რომლის ,,ავტორი“ ,,თი ბი სი ბანკი“ იყო, წიგნი, რამელიც ბანკმა რამდენიმე 

ქართველი ბლოგერის პოსტებისგან შეკრა, ფასიანია და შვიდ ლარამდე 

ღირს. წიგნის პრეზენტაციას წინ საკმაოდ ხმაურიანი სკანდალი უძღოდა: ბანკის 

მიერ შედგენილ ხელშეკრულებაში ეწერა, რომ მის თანახმად, ბლოგერები 

საკუთარი ბლოგის საავტორო უფლებებს კომპანიას გადასცემდნენ. ატეხილი 

აჟიოტაჟის გამო, TBC-ს ოფიციალური ბოდიში არ მოუხდია, სამაგიეროდ 

კი, წიგნის გრანდიოზული პრეზენტაცია გამართა, სადაც მონაწილეებს უფასო 

ტორტი და სასმელი ერგოთ.

იმ სოციალურ ქსელზე, რომელსაც წიგნი ეხება, ყველაზე პოპულარულ 

გვერდებს შორის საქართველოს ბანკის ,,ფანპეიჯი“ ლიდერობს. რეიტინგების 

სათავეებში თქვენ აქ რეკლამის სხვა მსხვილ დაკვეთებსაც იპოვით, რომელიც 

უკვე თავად სთავაზობენ კონტენტს აუდიტორიას და აუდიტორიისვე ხარჯზე 

იკეთებენ რეკლამას. 

განსხვავება:

Itpro.co.uk-ზე გამოქვეყნებული კვლევის თანახმად, დიდ ბრიტანეთში, 

სოციალურ ქსელებში, მცირე ბიზნესის წარმომადგენლები აქტიურობენ. 

ბრიტანელი ბიზნესმენების 77% აცხადებს, რომ საერთოდ არ გამოუყენებია 

სოციალური ქსელი საკუთარი ბიზნესის პოპულარიზაციისთვის და მხოლოდ 

მათი 23% აკეთებს გვერდებს სოციალურ ქსელებში.

ასეა მსოფლიოს სხვა წამყვან ქვეყნებშიც, ქართული კომპანიებისთვის 

,,დალაიკებებით“ გატაცება ერთგვარი სახადია, რომელსაც ადრე თუ გვიან 

კომპანიები მოიხდიან. ეს გარდაუვალია, რადგან ბიზნესი სარეკლამო 

კამპანიების შედეგებს უყურებს და ითვალისწინებს - რომელიც აუცილებლად 

აჩვენებს, რომ ამდენი მიღებული ლაიკი სოციალურ ქსელზე სხვა არაფერია 

თუ არა რეკლამის ,,გადაწვა“. 

თუმცა ,,დალაიკებების“ ბუმის დასასრული სულაც არ მოასწავებს იმას, რომ 

სარეკლამო დაკვეთები მედიაორგანიზაციებში ავტოამტურად დაბრუნდება. 

2010 წლის მესამე კვარტალში ამერიკულმა კომპანიებმა ინტერნეტში 

6,4 მილიარდი დოლარის რეკლამა გაყიდეს, რაც ინტერნეტის მთელ 

ისტორიაში კვარტალური რეკორდია.  ინტერაქტიური რეკლამის ბიუროს 

პრესრელიზში აღნიშნულია, რომ 2009 წლის ანალოგიურ პერიოდთან 

შედარებით სარეკლამო შემოსავლები ინტერნეტში 17%-ით გაიზარდა. 

ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ რეკლამის დამკვეთები სულ უფრო მეტად 

არიან ორიენტირებულნი ინტერნეტ-რეკლამაზე, რადგან მისი დახმარებით 

უფრო მარტივია მომხმარებელთან კონტაქტის მიღება. ექსპერტები ასევე 

აღნიშნავენ, რომ ბევრი კლიენტი ტრადიციული მედიიდან ინტერნეტში მიდის.

წინასწარი მონაცემებით, რომლებიც 2010 წლის დასაწყისში Outline 
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Incorporated-ის ანალიტიკოსებმა გამოაქვეყნეს, აშშ-ში ინტერნეტ-რეკლამაზე 

გაღებული ხარჯები რეკლამის ბეჭდურ სახეობებს გაუსწრებს. გასულ 

წელს კი ჰარვარდის ბიზნეს-სკოლაში მივიდნენ დასკვნამდე, რომ აშშ-ში 

ინტერაქტიური რეკლამა 300 მილიარდი დოლარის ეკონომიკურ საქმიანობას 

უზრუნველყოფს, რაც ქვეყნის მშპ-ის (მთლიანი შიდა პროდუქტის) 2,1%-ს 

შეადგენს.

რეკლამის ინტერნეტში გადინება არ ნიშნავს, რომ ტელევიზიები, პრესა და 

რადიო სარეკლამო შემოსავლებს იმავე მაჩვენებლით კარგავს, პირიქით, 

წარმატებული მედიაორგანიზაციების შემთხვევაში, რომლებსაც არ უჭირთ 

ინტერნეტის შესაძლებლობების სწორად გამოყენება, ონლაინ რეკლამა 

მხოლოდ შემოსავლის გაზრდის წყაროა და არა დაკარგვის.

როგორია რეკლამა ინტერნეტში?

თუ პრესა ყიდის ადგილს ფურცელზე, რადიო და ტელევიზია - საეთერო 

დროს, ინტერნეტში შეიძლება გაიყიდოს დროც და ადგილიც, თან იმ 

განსხვავებით, რომ გაყიდვა, შესაძლოა, ინდივიდუალურად მორგებული 

იყოს მომხმარებელზე (იხილეთ ქვემოთ).

ინტერნეტში რეკლამას სხვადასხვა სახე აქვს. როგორც უკვე ვთქვით, 

ინტერნეტმა განსაკუთრებით გაააქტიურა თვითრეკლამირების ფორმები 

და ფარული რეკლამაც. ტრადიციულ ფორმად იქცა ინტერნეტისათვის - 

ბანერული რეკლამა, რაზეც, უფრო დაწვრილებით, ქვემოთ ვისაუბრებთ. თუ 

გვერდი ორიენტირებულია ვიდეოპროდუქციის წარმოებაზე, გავრცელებული 

ფორმაა ვიდეოფაილის დაწყებამდე ან დასრულებისას, ან ლაივმაუწყებლობის 

ჩართვისას, სარეკლამო ვიდეორგოლების ჩვენება.

 

ანტირეკლამა

ისევე, როგროც ტრადიციული მედიის შემთხვევაში, სოციალური ქსელის 

სივრცეს   როგორც რეკლამის ასევე ანტირეკლამის გასაკეთებლადაც იყენებენ. 

ამის ნათელი მაგალითი, ფეისბუქზე 2011 წლის მაისში გავრცელებული, 

მოყვარულის მიერ, „პოპულში“ გადაღებული ვიდეოა. კადრში ჩანს ვირთხა, 

რომელიც პროდუქტზე თავისუფლად დარბის. ბუნებრივია, მასალას 

შესაბამისი გამოხმაურება მოჰყვა საზოგადოების მხრიდან. ფეისბუქში შეიქმნა 

სხვადასხვა პეიჯები (მაგ: „პოპულის ვირთხა“). ეს ყველაფერი კი სავაჭრო 

ქსელის პროდუქტის მომხმარებელთა რაოდენობაზე საგრძნობლად 

აისახა. მოგვიანებით, ,,პოპული“ იძულებული გახდა გავრცელებული 

კადრების უარმყოფელი სარეკლამო განცხადებები რამდენიმე რეიტინგულ 

მედიასაშუალებაში და ინტერნეტგვერდზე განეთავსებინა.

რეკლამა რომელიც არ გაწუხებს - google-ს AdSense.

გვერდი რომელსაც ალბათ აუცილებლად აკითხავთ, არ გაწუხებთ რეკლამით, 

თუმცა ყოველთვის გიჩვენებთ მას. გუგლის AdSense-ი ეყრდნობა ვებ 2.0-

ს ცნებას და რეკლამის გაკეთების მსურველს აძლევს საშუალებას თავად 

შექმნას და აწარმოოს სარეკლამო კამპანია გუგლის საშუალებით, საკმარისია 

მხოლოდ დარეგისტრირდე გვერდზე, გადაიხადო თანხა და განსაზღვრო 

შენი ტარგეტინგი - ანუ ვის და როგორ უჩვენო რეკლამა. გუგლი გვთავაზობს 

ინსტრუმენტს - სივრცეს რეკლამისათვის, დანარჩენს თავად აკეთებ.

ბანერული რეკლამა 

ქსელში რეკლამას, ძირითადად, ბანერის სახე აქვს. „ბანერი“ ინგლისური 

სიტყვაა და პატარა დროშას ნიშნვს. მსოფლიო საინფორმაციო კომპიუტერულ 

ქსელში „ბანერი“ არის პატარა სარეკლამო პლაკატი გადაგზავნის ფუნქციით, 

იმ რესურსზე, რომლის რეკმაირებასაც ახდენს იგი. 

არსებობს ბანერული რეკლამის განთავსების ფასიანი და უფასო საშუალებები. 

ბანერული გაცვლითი ქსელები უფასო რეკლამირების მთავარი მექანიზმია. 

ბანეროგაცვლითი ქსელი საიტზე ბანერთა კოდებს აყენებს. ამ ადგილზე 

ბანერები ავტომატურად იტვირთება. ბანეროგაცვლითი სისტემა გამცვლელ 

საიტებზე თითოეული საიტის რეკლამას თანაბრად აჩვენებს.
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რა თქმა უნდა, ბანეროგაცვლითი ქსელით სარგებლობა, სულაც არ 

ნიშნავს იმას, რომ ქსელური რეკლამა არაფერი ჯდება. იმისათვის, რომ 

ითანამშრომლო ბანერულ ქსელთან, აუცილებელია სერვერი ინტერნეტში, 

საიდანაც ჩაიტვირთება ბანერები. აუცილებელია სპეციალური პროგრამული 

უზრუნველყოფა და პერსონალიც - ტექნიკური მხარდაჭერისათვის, რაც 

ფული ღირს.

ამასთან, ნებისმიერი ბანერული ქსელი იღებს საკომისიოს, რომლის ოდენობა 

10%-დან 50%-მდე მერყეობს. თუ თქვენს საიტზე თავსდება 100 ბანერული 

რეკლამა და ქსელი 15%-ს იტოვებს, მაშინ თქვენი რეკლამა სხვა საიტებზე 

მხოლოდ 85-ჯერ განთავსდება. საკომისიოს სახით წაღებული ჩვენების 

უფლებას ბანეროგაცვლითი ქსელი იმ გადამხდელ კომპანიებს მიჰყიდის, 

რომლებსაც სხვა ბანერების საკუთარ საიტზე განთავსების სურვილი არ აქვს. 

ბანეროგაცვლითი ქსელის გზით ონლაინური რეკლამის წარმატების მთავარი 

განმსაზღვრელია სწორი ტარგეტინგის შემუშავება.

ტარგეტინგი

ბანერულ რეკლამასთან მიმართებით ტარგეტინგი გულისხმობს შეზღუდვათა 

სისტემას, რომელიც განსაზღვრავს ვის, როდის და რა პირობებში უჩვენოს 

ბანერი.

ბანეროგაცვლითი ქსელები მონაწილე საიტებსა და მათ მომხმარებელზე 

ფლობენ საკმარის ინორმაციას, რაც თავად ბანერთა ავტორებს ჩვენების 

პირობების სურათს უქმნის. ასე, მაგალითად, მომხმარებლის IP მისამართს, 

რომელსაც ქსელი აფიქსირებს, შეუძლია გაუწყოს, თუ რომელ ქალაქში 

ცხოვრობს მისი მფლობელი, რომელი პროვაიდერის მომსახურებით 

სარგებლობს, როგორ ერთვება ქსელში - სახლიდან თუ სამსახურიდან. 

ისიც კი შეიძლება შეიტყო, თუ რომელ საიტს ათვალიერებს მომხმარებელი 

კონკრეტულ მომენტში. გაცვლითი ქსელი რეკლამის ჩვენებას სწორედ ამ 

მონაცემთა შესაბამისად, კონკრეტულ ბანერზე დაყენებული ტარგეტინგის 

მიხედვით განსაზღვრავს.

საიტის რეკლამირებისათვის მნიშნვნელობა აქვს თავად გაცვლითი ქსელის 

სწორად შერჩევასაც. უპირველესად გასარკვევია ბანერგაცვლითი ქსელის 

სწორად შერჩევის მომენტსაც. ჯერ უნდა გაირკვეს ბანერგაცვლითი ქსელის 

პირობები, თუ საიტის მეპატრონეს ქსელის მიერ წამოყენებული მოთხოვნების 

დაკმაყოფილება ძალუძს, მაშინ ქსელში გაერთიანებისკენ პირველი ნაბიჯი 

გადადგმულია. ასევე მნიშვნელოვანია, გაცვლითი სახით ქსელი რა სიდიდის 

ბანერებს სთავაზობს.

ბანერის ზომებს ოფიციალურად მიღებული სტანდარტები განსაზღვრავს. 

ბანერის სტანდარტიზაციის პროცესში ორგანიზაცია Interent Advertising 

Bureau-მ დიდი როლი ითამაშა. 

ცნობილია ბანერის შემდეგი სტანდარტები:

480x60 _ Full banner

392x72 _ Full banner with Vertical Navigation bar

234x60 _ Half banner

125x125 _ Square banner

120x90 _ Button

120x240 Vertical banner

ამათგან ყველაზე გავრცელებული ზომაა 468/60 - ე.წ. სრული ზომის 

ბანერი. სწრაფად ვითარდება „ვერტიკალურ ბანერთა“ ტიპიც, რომლებსაც, 

უფრო ხშირად, საინფორმაციო პორტალები იყენებენ. ე.წ. Rich-media 

ბანერიც, როგორც დინამიური სარეკლამო საშუალება, სულ უფრო დიდი 

პოპულარობით სარგებლობს.

არსებობს ისეთი ბანერებიც, რომელთა დიდი ნაწილი ტექსტურ ბლოგს 

უჭირავს. ტექსტი ბანერში არ უნდა აღემატებოდეს ოთხ სტრიქონს და უნდა 

შეადგენდეს, არაუმეტეს, სამოცდაათ სიმბოლოს. 
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თუ ბანერთა ზომებიც საიტის რეკლამირების მსურველისათვის მისაღებია, 

მაშინ ყურადღება ბანეროგაცვლითი ქსელის თემატიკაზეც უნდა 

გამახვილდეს. მაგალითად, არსებობს დარგობრივი ბანეროგაცვლითი 

ქსელები: სპორტული, საქმიანი სამედიცინო და ა.შ. სერიოზული იმიჯის 

შექმნის მსურველი საიტები საკუთარ გვერდზე ეროტიკული ბანერების 

განთავსებას ერიდებიან, თუმცა არსებობენ ისეთებიც, რომლებიც მხოლოდ 

ამ სახის ბანერებს აძლევენ უპირატესობას.

გასათვალისწინებელია ასევე ბანეროგაცვლითი ქსელის სიდიდეც. 
საიტთა რაოდენობა გაცვლით ქსელში ბანერის ჩვენების რაოდენობასაც 

განსაზღვრავს.

ქსელის სიდიდეზეა დამოკიდებული აგრეთვე ქსელის საკომისიოც. რაც 

უფრო მეტი ბანერის ჩვენებას ითხოვს იგი, შესაბამისად, საკომისიოც უფრო 

დაბალი უნდა იყოს. 

კარგი იქნება, თუ ქსელში გაერთიანებამდე, საიტის რეკლამირების მსურველი, 

ქსელში არსებული ბანერების დიზაინსაც გაეცნობა და განსაზღვრავს, 

რამდენად მოუხდება გაცვლით ქსელში არსებული ბანერები საიტს.

კანადელი დიზაინერი - კარი ეკპოდიტი, რამდენიმე წლის განმავლობაში, 

ყველა ბანერს, რაც კი ინტერნეტში მოხვდებოდა, საკუთარ არქივში კოპირებას 

უკეთებდა. სწორედ ამიტომ, დღეისათვის მას მსოფლიოში ბანერთა ყველაზე 

დიდი კოლექცია აქვს, რომელშიც 15 000 ბანერია მოთავსებული. ეკსპოსიტის 

კუთვნილი რესურსი (www.BannerReport.com) მათთვის არის საინტერესო, 

ვინც ვებდიზაინით არის დაკავებული

საიტზე მხოლოდ ბანერთა საუკეთესო ნიმუშები არ არის მოცემული, სწორედ 

ამიტომ, ბანერული ცუდი დიზაინის მაგალითები, დაინტერესებულ პირებს, 

სხვა ბანერთა დიზაინის სწორად შეფასებაში დაეხმარება. აღნიშნული საიტის 

შემქმნელიც დარწმუნებულია, რომ რესურსი ბანერების შექმნის ხელოვნების 

განვითარებას შეუწყობს ხელს.

www.BannerReport.com მსგავსი შინაარსის ერთადერთი რესურსი არ არის. 

ბანერული რეკლამის ნიმუშთა არქივებს აგრეთვე წარმოადგენენ www.

banneradmuseum.com,  www.CoolHomepages.com.

 ზემოჩამოთვლილ მოთხოვნათა დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ბანერული 

ქსელის არჩევის შემდეგ, მასში დარეგისტრირების პროცედურა იწყება. 

მომხმარებელი იღებს HTML კოდს და საკუთარ გვერდზე ათავსებს, საკუთარ 

ბანერს კი გაცვლითი ქსელის სერვერზე ტვირთავს. იქვე ყალიბდება ბანერის 

ტარგეტინგიც.

ტარგეტინგის ჩამოყალიბება შეიძლება დროის (რა დროს აჩვენონ ბანერი) 

გეოგრაფიული დიაპაზონის (განსაზღვროთ ჩვენების გეოგრაფიული რეგიონი) 

ასპექტის გათვალისწინებით. თუმცა ტარგეტინგის ყველაზე გავრცელებული 

და წარმატებული ტიპია ე.წ. თემატური ტარგეტინგი.

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ საიტის თემატიკა ძალზე პირობითია, ამიტომ 

უმჯობესია, თუ ბანეროგაცვლითი ქსელის მომხმარებელი დაწვრილებით 

გაეცნობა ქსელში მონაწილე საიტებს და ბანერული რეკლამის ტარგეტინგში, 

კონკრეტულად, ქსელში მინიჭებული ნომრის მიხედვით მოახდენს მისთვის 

მისაღები საიტების მითითებას.

გადასახედია ბანერის ჩვენების მაქსიმალური მაჩვენებელი, რამდენჯერ ხდება 

ბანერის ჩვენება დღის განმავლობაში. თუ ასეთი მაჩვენებელი მაღალია და 

რეკლამა სხვათა საიტებზე ხშირად ციმციმებს, შესაძლოა ამან მომაბეზრებელი 

სახე მიიღოს და მოხდეს ე.წ. „ბანერის გადაწვა“. თუ ჩვენების მაჩვენებელი 

ძალზე დაბალია, მაშინ ბანერი შეუმჩნეველი ხდება. ბანეროგაცვლითი 

ქსელის მომხმარებელი ორივე ასეთ შემთხვევას უნდა აერიდოს.

ყველა ბანერულ ქსელს გააჩნია სტატისტიკის წარმოების შესაძლებლობა, 

რაც ქსელური სარეკლამო კამპანიის ქმედითობის განსაზღვრის უპირველესი 

საშუალებაა. გაცვლით ქსელს შეუძლია განსაზღვროს როგორც კონკრეტულ 

საიტზე სხვა საიტთა ბანერების ჩვენების რაოდენობა, ასევე აღნიშნული საიტის 

ბანერის ჩვენების რაოდენობაც სხვა საიტებზე. აქედან პირველი მაჩვენებელი 

კონკრეტული საიტის ავტორს სარეკლამო პოტენციალის შეცნობაში, მეორე 

კი საიტის რეკლამის ეფექტურობის განსაზღვრაში დაეხმარება.

http://www.BannerReport.com
http://www.BannerReport.com
http://www.banneradmuseum.com
http://www.banneradmuseum.com
http://www.CoolHomepages.com
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ბანერული რეკლამის ეფექტურობის შეფასების ყველაზე მისაღები 
ფორმულაა ბანერის მომხმარებლის რაოდენობის შეფარდება მისი 
ჩვენების რაოდენობასთან. ამას მარკეტოლოგები CTR-ს უწოდებენ. 
ბანერული ქსელის მომხმარებელთა ბანერების საშუალო CTR არის 
0.5-1%. უფრო დაბალი მაჩვენებლის შემთხვევაში, შესაძლოა, საიტი 
გარიცხონ ქსელიდან. ეს აიძულებს ქსელის მონაწილეს, ყურადღებით 
მოეკიდოს სხვათა ბანერების საკუთარ საიტზე მოხერხებულად 
განთავსების საკითხს.

დასავლეთის პრაქტიკა დღეს არსებულ ბანეროგაცვლითი ქსელის სისტემას 

ჯეროვან რეფორმირებას უწინასწარმეტყველებს. ცვლილებათა უმთავრეს 

მიზეზად წამყვანი ქვეყნების ინტერნეტსივრცის გაცვლითი ქსელებისათვის 

ისეთ კომპანიათა მომრავლება გახდა, რომლებსაც ბანერული რეკლამის 

განთავსებასთან ერთად, ფულის გადახდის შესაძლებლობაც აქვთ და, 

შესაბამისად, არ აქვთ სურვილი, სხვისი რეკლამა საკუთარ საიტზე განათავსონ. 

სწორედ ამიტომ, გაცვლითი ქსელების საკომისიო 50%-მდე არის გაზრდილი 

და ბანეროგაცვლითი ქსელის უფასო მომსახურებით მხოლოდ პატარა 

საიტებიღა სარგებლობენ

წყარო:

http://www.itpro.co.uk/629893/small-businesses-ignore-social-networking
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ახალი მედიის ათვისების პროცესში მედია ორგანიზაცია 
არ უნდა შეაშინოს ტექნოლოგიებისა და რესურსების 
სიმრავლემ. მთავარი პრინციპი - ინფორმაციის შეგროვება, 
მისგან ხარისხიანი, კონკურენტული პროდუქტის შექმნა და 
გავრცელება - უცვლელი რჩება. ახალი მედიის საშუალებით 
ხდება ამ პროცესის ახალ განზომილებაში გადაყვანა, 
სრულად ან ნაწილობრივ.

ამ ტექნოლოგიებთან მუშაობა ხშირად მარტივი 
და საინტერესო პროცესია. მათი საშუალებით 
ფართოვდება  შემოქმედებითი სივრცე ჟურნალისტებისთვის 
და მათ შეუძლიათ ერთი ინფორმაციიდან რამდენიმე 
განსხვავებული პროდუქტი შექმნან.    

მედია მენეჯერის გადმოსახედიდან, ეს ტექნოლოგიები 
წარმოადგენენ აუდიტორიის მაჯისცემის აღქმის ეფექტურ 
საშუალებას. აუდიტორიის ქცევის ისეთი მახასიათებლები, 
როგორიცაა ვიზიტების რაოდენობა, მკითხველთა 
კომენტარები და ონლაინ მიმდევრობა, მენეჯერებს და 
რედაქტორებს განვითარებისთვის საჭირო  ნაბიჯებს 
კარნახობენ. ამ მახასიათებლებზე დაყრდნობით, მენეჯერებს 
შეუძლიათ განახორციელონ ანალიზი იმისა, თუ რა და 
როგორი ფორმით მიწოდებული ინფორმაცია იზიდავს 
აუდიტორიას და შეუძლიათ შესაბამისი გადაწყვეტილებები 
მიიღონ, რათა ორგანიზაციის პროდუქტი მაქსიმალურად 
მოარგონ აუდიტორიის პრიორიტეტებს.

მოცემული სახელმძღვანელო წარმოადგენს გზამკვლევს 
ამ ტექნოლოგიებში ახალი მედიით დაინტერესებული 
ორგანიზაციებისთვის. სახელმძღვანელო მოიცავს როგორც 
სფეროს ზოგადი მიმოხილვას, ასევე კონკრეტული 
სავარჯიშოებს, რომლებშიც მარტივი და მისაწვდომი 
ფორმით არის წარმოდგენილი საკვანძო ტექნოლოგიები 
და მათი შესაძლებლობები.  

გიორგი ლომსაძე


