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რა არის გრაფიკულიდიზაინი?

გრაფიკულიდიზაინის ელემენტები და პრინციპები

გრაფიკული პროგრამების გაცნობა

გრაფიკული დიზაინი არის ვიზუალური კომუნიკაციის ხელოვნება ან პროფესია, რომელიც

აერთიანებს სურათებს, სიტყვებსა და იდეებს აუდიტორიისთვის ინფორმაციის გადასაცემად,

განსაკუთრებით კონკრეტული ეფექტის შესაქმნელად. მარტივად რომ ვთქვათ, გრაფიკული

დიზაინი არის კომუნიკაციის დიზაინი, ეს არის იდეების ვიზუალიზაციის დახმარებით

გადმოცემის ხელოვნება.

გჯერათთუ არა, გრაფიკულიდიზაინი არ არის მხოლოდშავ-თეთრი კონცეფცია (განსაკუთრებით

ჟურნალსა და გაზეთში). გრაფიკული დიზაინის კონცეფციის სრულად გააზრებისთვის

მნიშვნელოვანია კარგად გავეცნოთ ელემენტებს და პრინციპებს, რომელიც ქმნის საერთო

დიზაინს.

გრაფიკულიდიზაინის ელემენტები

ხელოვნების ელემენტები ნებისმიერი ვიზუალური დიზაინის ძირითადი ერთეულებია,

რომლებიც ქმნიან დიზაინის სტრუქტურას და გადასცემენ მის ვიზუალურ მესიჯებს.

გრაფიკულიდიზაინის ელემენტებია:

ხაზი - დიზაინის ელემენტებისგან ყველაზე ძირითადი და მნიშვნელოვანი. ხაზები შეიძლება

იყოს მრუდე, სწორი, სქელი, თხელი, ორგანზომილებიანი, სამგანზომილებიანი. ხაზი უბრალოდ

დიზაინის ელემენტია, რომელიც განისაზღვრება სივრცეში მოძრავი წერტილით.

ფორმა - ფორმა არის ხაზების მიერ შექმნილი ორგანზომილებიანი განსაზღვრული არეალი.

ცნობილია სხვადასხვა ტიპის ფორმები: გეომეტრიული, აბსტრაქტული და ორგანული ფორმებს,

რაც დიზაინის ძირითადი ელემენტებია.

ფერი - ფერი არის ის ერთი ელემენტი, რომელიც განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყურადღების

მოზიდვაში, რადგან თითოეული ფერის უკან იმალება ფერების ფსიქოლოგია და ეს ფერი

შეიძლება კონკრეტული ემოციის გამომწვევი გახდეს. ფერის სამი ძირითადი მახასიათებელია:



შეფერილობა (hue) (ფერთა ოჯახი), მნიშვნელობა (value) (რამდენად ღია ან მუქი ფერია) და

გაჯერება (saturation) (ფერის სისუფთავე).

ტიპოგრაფია - ტიპოგრაფია ტიპის მოწყობის ხელოვნებაა. ეს კრიტიკულად მნიშვნელოვანია,

რადგან მას შეუძლია მნიშვნელოვნად იმოქმედოს დიზაინის მესიჯზე. სხვადასხვა წონას (თამამი,

რეგულარული ან მსუბუქი), სხვადასხვა ზომის, ფერის და ინტერვალის შერწყმით, შეუძლია

ენერგია მიანიჭოს კონცეფციას, რომლის შექმნასაც ცდილობს დიზაინერი.

ტექსტურა - ტექსტურა (ჩვენ შემთხვევაში ქაღალდი) დიზაინში გულისხმობს იმას, თუ როგორ

იგრძნობდნენ დიზაინს ხელშესახები რომ ყოფილიყო. მაგალითად, ტექსტურა შეიძლება იყოს

უხეში, გლუვი, პრიალა, რბილი, მყარი და ა.შ. ტექსტურა კიდევ ერთი ელემენტია, რომელიც

გამოიყენება ყურადღების მისაქცევად. ის შეიძლება დაემატოს სხვა ელემენტებს, როგორიცაა

ფორმები, ფერები, სურათები და სხვა.

ზომა -დიზაინში ზომა გამოიყენება როგორც მნიშვნელობის აღმნიშვნელი და მას ასევე შეუძლია

შექმნას ვიზუალური ინტერესი დიზაინის მიმართ კონტრასტული ზომის გამოყენებით.



სივრცე ან თეთრი სივრცე - ეხება დიზაინის იმ ნაწილს, რომელიც ცარიელი დარჩა. ამ ადგილებში

შედის ნებისმიერი მანძილი ან უბნები სხვა დიზაინის ელემენტებს შორის, მის გარშემო, ქვემოთ

ან ზემოთ. დიზაინერები განზრახ ტოვებენ დიზაინში სივრცეებს, რათა აქცენტი გააკეთონ

მთავარზე.

გრაფიკულიდიზაინის პრინციპები

დიზაინის პრინციპებიდან მიუთითებს დიზაინერს, თუ საუკეთესოდ როგორ უნდა ააწყოს

გვერდი სხვადასხვა კომპონენტებით, რათა უზრუნველყოს საერთო კონცეფცია და ელემენტების

ერთმანეთთან კავშირი.

დიზაინის პრინციპები შემდეგია:

ბალანსი - გრაფიკული დიზაინის ვიზუალური ბალანსის მიღწევა ხდება სიმეტრიისა და

ასიმეტრიის გამოყენებით. ასევე დიზაინის წონის დაბალანსებით - რაც ნიშნავს, ფორმების,

ხაზების და სხვა ელემენტების თანაბარ განაწილებას. ასე რომ, მაშინაც კი, თუ დიზაინის ორივე

მხარე არ არის ზუსტად იდენტური, მათ აქვთ მსგავსი ელემენტები. ბალანსი მნიშვნელოვანია,

რადგან ის უზრუნველყოფს დიზაინის სტრუქტურასა და სტაბილურობას.

გასწორება - გასწორება დიზაინის ორგანიზებულად შექმნას გულისხმობს. დიზაინის ყველა

ასპექტი უნდა შეესაბამებოდეს ზედა, ქვედა, ცენტრს ან გვერდებს, რომ ელემენტებს შორის

ვიზუალური კავშირი შეიქმნას.

სიახლოვე - სიახლოვე ქმნის ვიზუალურ კავშირს დიზაინის ელემენტებს შორის. ის მინიმუმამდე

ამცირებს უწესრიგობას, ზრდის მაყურებლის კონცენტრაციას და უზრუნველყოფს ფოკუსურ



წერტილს მნახველებისთვის. ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ მსგავსი ელემენტების ერთმანეთთან

დაყენებაა საჭირო, ეს ნიშნავს, რომ ისინი ვიზუალურად უნდა იყოს დაკავშირებული.

გამეორება - მას შემდეგ, რაც აირჩევთ თქვენს ელემენტებს, შეგეძლებეთ გაიმეოროთ ისინი, რათა

შექმნათ მუდმივი და დასამახსოვრებელი დიზაინი. ეს გამეორება აკავშირებს ინდივიდუალურ

ელემენტებს და აძლიერებს დიზაინს/კონცეფციას, მაგრამ ქმნის ორგანიზებული მოძრაობის

განცდას.

კონტრასტი - კონტრასტი გამოიყენება დიზაინის გარკვეული ასპექტების ხაზგასმისთვის.

კონტრასტის გამოყენება საშუალებას გაძლევთ ხაზგასმით აღნიშნოთ განსხვავებები ელემენტებს

შორის, საბოლოოდ გამოკვეთოთ თქვენი დიზაინის ის ძირითადი ელემენტები ან მესიჯი,

რომელთა გამორჩევაც გსურთ.

გრაფიკულიდიზაინის ინსტრუმენტები

დიზაინის პროცესი მნიშვნელოვნად განვითარდა. მხოლოდ იმის გამო,რომ ეს პროცესები წლების

განმავლობაში შეიცვალა, არ ნიშნავს, რომ დიზაინერები ჯერ კიდევ არ იყენებენ გრაფიკული

დიზაინის ტრადიციულ საშუალებებს, როგორიცაა ფანქარი და ქაღალდი.

გრაფიკულიდიზაინერებისუმეტესობა იყენებს ჰიბრიდულპროცესს,რომელიც მოიცავსროგორც

ტრადიციულ, ასევე ციფრულ ტექნოლოგიებს. დიზაინერებისათვის ჩვეულებრივია, რომ

პროცესი დაიწყონ ტრადიციული გრაფიკული დიზაინის საშუალებებით, რათა მარტივად

გადმოსცენ კონცეფცია, სანამ კომპიუტერში გადაიყვანენ. ბევრი დიზაინერი იწყებს პირდაპირ

კომპიუტერული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენებით. ამ საშუალებებმა გააძლიერა

შემოქმედებითი პროცესი, რაც საშუალებას აძლევს დიზაინერებს მარტივად ხილვადი გახადონ

იდეები და უფრო სწრაფად მიაღწიონ მიზანს, ვიდრე მთლიანად შექმნან ხელით გაფორმებული

დიზაინი.

გრაფიკულიდიზაინის ტიპები

დროთა განმავლობაში, გრაფიკულიდიზაინი საკმაოდ მრავალმხრივი გახდა. საერთო კონცეფცია

სხვადასხვა დარგისგან შედგება. აქ მოცემულია გრაფიკული დიზაინის რამდენიმე ყველაზე

გავრცელებული ტიპი:

კორპორატიული დიზაინი - კორპორატიული დიზაინი დაკავშირებულია კომპანიის ვიზუალურ

იდენტობასთან. ნებისმიერი ვიზუალური ელემენტი, რომელიც ქმნის ბრენდების იდენტურობას,



მაგალითად, ბრენდის ლოგო (დამზადებულია ლოგოს დიზაინის პროგრამით), შეიძლება

ასოცირდებოდეს კორპორაციულ დიზაინთან. გრაფიკული დიზაინის ამ ტიპს იყენებენ ბრენდის

მარკეტინგში ბრენდის მნიშვნელობების ხაზგასმისთვის, ასევე გამოსახულების, ფორმისა და

ფერის საშუალებით კომუნიკაციისთვის.

მარკეტინგი და სარეკლამო დიზაინი - ალბათ გრაფიკული დიზაინის ერთ – ერთი ყველაზე

ცნობილი სახეობა: მარკეტინგი და რეკლამა. როდესაც ადამიანების უმეტესობა გრაფიკულ

დიზაინზე ფიქრობს, ისინი სავარაუდოდ ფიქრობენ მარკეტინგულ და სარეკლამო დიზაინზე.

სოციალური მედიის გრაფიკა, ჟურნალის რეკლამები, ბილბორდები, ბროშურები, ელ.ფოსტის

მარკეტინგის შაბლონები, შინაარსობრივი მარკეტინგი - ანუ გრაფიკული დიზაინის ყველა

მაგალითი.

პუბლიკაციის დიზაინი - პუბლიკაციის დიზაინი ტრადიციულად ეხება ბეჭდურ მედიას, მაგრამ

ისევ და ისევ, ჩვენი თაობის მოთხოვნების გამო, ციფრული გზით, ისიც ციფრულ

გამომცემლობაზე გადადის. პუბლიკაციების დიზაინერებმა მჭიდროდ უნდა ითანამშრომლონ

რედაქტორებთან და გამომცემლებთან, რათა უზრუნველყონ განლაგების, ტიპოგრაფიისა და

ილუსტრაციების გემოვნებით შერწყმა საუკეთესო შედეგის მისაღწევად. გამოცემის გრაფიკული

დიზაინის მაგალითებია წიგნები, გაზეთები, ჟურნალები და სხვა.

გარემოს დიზაინი - გრაფიკული დიზაინის ამ ტიპს, ძირითადად, უგულებელყოფენ. გარემოს

გრაფიკული დიზაინი არის ვიზუალური ელემენტების გამოყენებით ადამიანების დაკავშირება

გარემოსთან. გარემოს დიზაინის მიზანია საზოგადოებისთვის სიამოვნების მინიჭება ამ

ადგილებში ცხოვრებისას ან სეირნობისას. არქიტექტურა, საგზაო ნიშნები, ნიშნები,

ღონისძიებების სივრცეები და კედლის ფრესკები ეს ყველაფერი გარემოს დიზაინის ნიმუშებია.

შეფუთვის დიზაინი - ახალი პროდუქტის შეძენისას, მას, სავარაუდოდ, აქვს შეფუთვის ან

ვიზუალური ელემენტის რაიმე ფორმა, როგორიცაა ეტიკეტი, სტიკერი ან შეფუთვა, რომელიც

გამოიყენება პროდუქტის გასაყიდად მოსამზადებლად; ამ ელემენტებს ქმნიან შეფუთვის

დიზაინერები. გადამწყვეტია, რომ ამ დიზაინერებმა გაითვალისწინონ ბაზარზე არსებული

ტენდენციები, რათა უზრუნველყონ პროდუქტის წარმატებული მარკეტინგი.

მოძრაობის დიზაინი - მოძრაობის გრაფიკული დიზაინი წარმოადგენს გრაფიკული დიზაინის

ქვეჯგუფს და ზუსტად ასე ჟღერს: გრაფიკა, რომელიც მოძრაობს. ეს შეიძლება შეიცავდეს

ანიმაციებს, ვიდეო თამაშებს, აპებს, GIF- ებს, ვებსაიტების მახასიათებლებს და ა.შ.



ვებდიზაინი - მიუხედავად იმისა, რომ ვებდიზაინი სულაც არ არის გრაფიკული დიზაინის

სახეობა, გრაფიკული დიზაინი ვებდიზაინის ერთ-ერთი ელემენტია, ამიტომ აქ აღსანიშნავია.

რატომ? იმიტომ, რომ ვებ – დიზაინერებმა უნდა გაითვალისწინონ და დააკავშირონ დიზაინის

მრავალფეროვანი ელემენტები - როგორიცაა განლაგება, სურათები და ტიპოგრაფია -

მომხმარებლისთვის მოსახერხებელი, სასიამოვნო ვებსაიტის შესაქმნელად. ვებდიზაინი ასევე

მჭიდრო კავშირშია UXდა UIდიზაინთან, რომელსაც შემდეგში ჩავუღრმავდებით.

ვინც წლების წინ საუბრობდა "დიზაინზე", სავარაუდოდ, გულისხმობდნენ გრაფიკულდიზაინს.

მაგრამ ინტერაქტიული ეკრანებითადა მოწყობილობებით სავსე ციფრულ სამყაროში, რომელშიც

დღეს ვცხოვრობთ, ეს იდეა ოდნავ შეიცვალა. მან შემოიტანა სხვადასხვა სახისდიზაინი,რომელიც

ხშირად შეიძლება გაუგებარი იყოს დიზაინის ინდუსტრიის გარეთ მყოფთათვის. ამიტომ, გაჩნდა

დიზაინის კიდევ ორი ტიპი, რომელთა შესახებაც ალბათ გსმენიათ: UX დიზაინი და UI დიზაინი,

თუმცა ეს საკითხი მეტად ეხება ონლაინ მედიასა და ციფრულ სამყაროს. ამდენად, ჩვენ

ყურადღებას მეტად გავამახვილებთ პუბლიკაციების დიზაინზე.

UXდიზაინი

რა არის UX, ზუსტად?

სიტყვა UX არის"User Experience". მომხმარებელთა გამოცდილება განსაზღვრება მათი

ინტერაქციით. UX-ის მთავარი დანიშნულებაა, რომ აპლიკაციის ნავიგაცია იყოს ლოგიკურად

დაკავშირებული ერთმანეთთან, რომ აპლიკაციასთან ინტერაქცია იყოს სასიამოვნო და მარტივად

მოხმარებადი. მოკლედ რომ ვთქვათ, UX დიზაინერები არჩევანს აკეთებენ ინტერფეისის

ფუნქციალურობაზე და სტრუქტურაზე.

UX დიზაინი, ასევე ცნობილი როგორც მომხმარებლის გამოცდილების (user experience) დიზაინი,

წარმოადგენს მომხმარებლის გამოცდილების გაღრმავებას. ეს სპეციფიკური ტიპი

ფოკუსირებულია დიზაინის ელემენტების სტრუქტურასა და ლოგიკაზე, რომელთანაც

მომხმარებლები ურთიერთობენ. UX დიზაინერები მუშაობენ პროდუქტის გამოყენებადობის,

ხელმისაწვდომობისა და მომხმარებლების მიერ პროდუქტთან სასიამოვნო ურთიერთობის

გასაუმჯობესებლად, რაც მიზნად ისახავს მომხმარებელთა კმაყოფილების მაქსიმალურად

გაზრდას.



UIდიზაინი

სიტყვა UI იშიფრება როგორც "User Interface". მომხმარებლის ინტერფეისი არის აპლიკაციის

გრაფიკული სქემა. ის მოიცავს ღილაკებს, რომლებსაც ვაჭერთ, ტექსტს, რომელსაც ვკითხულობთ

და სურათებს, რომლებსაც აღვიქვამთ აპლიკაციის გამოყენებისას. ყველა სახის ვიზუალური

ელემენტი და ანიმაციები არის დაკავშირებული UIდიზაინერთან.

UI Design, ან მომხმარებლის ინტერფეისის დიზაინი (interface design), ეხება დიზაინის

ინტერაქტიულ ელემენტებს. ამ ტიპის დიზაინისთვის საჭიროა მომხმარებელთა საჭიროებების/

მოთხოვნების კარგად გააზრება, რადგან ის ფოკუსირებულია იმაზე, თუ რა უნდა გააკეთონ

მომხმარებლებმა მოწყობილობაზე და უზრუნველყონ, რომ ინტერფეისს ჰქონდეს შესაბამისი

ელემენტები. ეს ელემენტები მოიცავს ისეთ ღილაკებს, როგორიცაა ჩამოსაშლელი სიები,

გადართვები, შეტყობინებები, პროგრესის ზოლები და ა.შ. ძირითადად, UI დიზაინი აფართოებს

გრაფიკული დიზაინის განმარტებას; დიზაინებს, რომლებსაც აქვთ რაიმე ინტერაქტიულობა,

არის UI, მაშინაც კი,თუ მათში შედის სტატიკური სურათები.

UXდიზაინის ეს 7 პრინციპი დაგეხმარებათ კარგი საიტის შექმნაში

დღის განმავლობაში - ონლაინ ძალიან დიდ დროს ვატარებთ ვკითხულობთ ახალ ამბებს,

ვსქროლავთ საიტებს, ვსარგებლობთ აპლიკაციებით. და საკმაოდ ხშირად მიღებული

გამოცდილება უკეთესის სურვილს ტოვებს.

ეს ყველაზე ხშირად ცუდი დიზაინის გამო ხდება, რომელიც არ ითვალისწინებს მომხმარებლის

გამოცდილებას (UX). შორიდან შეფასება საკმაოდ ადვილია, მაგრამ როდესაც თავად

მოგიწევთ პროექტის რეალიზება შეცდომებისგან თავის აცილება უფრო რთულია, ვიდრე ერთი

შეხედვით ჩანს.

ქვემოთ მოგიყვებით UXდიზაინის 7 საუკეთესო პრაქტიკაზე, რომელთა გათვალისწინებაც ღირს..

1.დიზაინი უნდა ფოკუსირდებოდეს მომხმარებლის გამოცდილებაზე

საიტის გამოყენების დასამახსოვრებელი გამოცდილების შექმნას უფრო დიდი მნიშვნელობა

აქვს ვიდრე მის შიგთავსს. მომხმარებლებს ხშირად ავიწყდებათ მონაცემები და დასკვნები,



მაგრამ ყოველთვის ახსოვთ თავიანთი გრძნობები. ეს პრინციპი მხოლოდ რეკლამაში არ

მოქმედებს.

გრაფიკა, მაკეტები, ტექსტი და ინტერაქტიული ელემენტები ერთად მუშაობენ, რომ

მომხმარებლებს შესთავაზონ გამოცდილება,და არა მხოლოდ წარმოადგინონ ინფორმაცია.

თქვენი საიტი უნდა გამოირჩეოდეს კონკურენტებისგან, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ამაში თქვენ

ემოციების გამომწვევი ვიზუალური და ინტერაქტიული ელემენტების გამოყენება

დაგეხმარებათ.

2. საიტს ასკანერებენ არ კითხულობენ

ვებსაიტის ელემენტები უნდა იყოს სტრუქტურირებული, რადგან თანამედროვე მომხმარებლები

არ კითხულობენ გვერდებს, ისინი მათ ასკანერებენ. მიიქციეთ ყურადღება რათა

ადამიანებს მოუნდეთ მეტის გაგება.

3. მომხმარებლებს სჭირდებათ სიმარტივე

ვიზიტორი საიტის დიზაინს ნახევარ წამში აფასებს. ამიტომაც მნიშვნელოვანია მოქმედებები

მოსახერხებელი გახადოთ. ვიზუალური აქცენტი გააკეთეთ ერთ მნიშვნელოვან ღილაკზე და არა

მენიუზე.

ყოველთვის ეცადეთ თქვენი საიტი ან/და აპლიკაცია იყოს რაც შეიძლება მარტივი. ის გასაგები

უნდა იყოს ვიზიტორების უმრავლესობისთვის. დამატებითი ფუნქციების გადატანა მეორე

პლანზე შეგიძლიათ სადაც მათ პოვნას მხოლოდ დაინტერესებული მომხმარებლები შეძლებენ.

არ ღირს ყველაფრის ერთ გვერდზე გამოტანა.

შეარჩიეთ ყველაზე ნათელი და "სუფთა" დიზაინი თქვენი პროექტებისთვის. ნუ აიძულებთ

მომხმარებლებს დახარჯონ დრო თქვენი ინტერფეისის დაუფლებაში. უმჯობესია გამოიყენოთ

ყველასთვის ცნობილი ელემენტები.

4.დიზაინის გავრცელებული ელემენტები თუ კრეატივი?

თუ საიტებისუმრავლესობა იყენებს ინტერფეისის გარკვეულ ელემენტებს, არ ღირს „ბორბალის“

გამოგონება და მომხმარებლების დაბნევა.



თქვენი UI უნდა გამოიყურებოდეს ნაცნობად: ბმულები უნდა გამოიყურებოდეს ბმულებივით,

ხოლო მენიუ უნდა იყოს ზედა მარჯვენა კუთხეში. ამ სტანდარტული

ელემენტებით ექსპერიმენტირება არ ღირს.

საბაზისო ელემენტებისადმი კრეატიული მიდგომა მხოლოდ ავნებს თქვენ ინტერფეისს,

მომხმარებლებს გაუჭირდებათ მისი გამოყენება. საუკეთესო UI-ში კრეატიულობა

და გამოყენებადობა მუშაობენ ერთადდა არა ერთმანეთის წინააღმდეგ.

გახსოვდეთ, ბმულების, ღილაკების და სანავიგაციო ელემენტების დიზაინის შექმნისას, პირველ

რიგში მათი მოსახერხებლობა უნდა გაითვალისწინოთ.

5. იცოდეთთქვენი აუდიტორია

სანამ საიტის ან აპლიკაციის შემუშავებას დაიწყებთ, მნიშვნელოვანია გაიგოთ ვინ არის თქვენი

სამიზნე აუდიტორია. ესე უნდა დაიწყოს მომავალი ინტერფეისის დაგეგმვა.

განსაზღვრეთ აუდიტორია, ჩამოაყალიბეთ მათი მოთხოვნები, სურვილები და შექმენით

დიზაინი,რომელიც მათდააკმაყოფილებს.

ამ ყველაფერში თქვენ კონკურენტების ანალიზი დაგეხმარებათ. დააკვირდით თუ როგორ

ირჩევენ ისინი ფერს, სტილს და სხვა მახასიათებლებს.

თუ გამოიყენებთ თქვენი აუდიტორიისთვის უკვე ცნობილ დიზაინს, მაშინ მათთვის თვენი

საიტის ათვისება ძალიან მარტივი გახდება. მათი პრობლემების გადაჭრის უნიკალური იდეები

დაგეხმარებათ დიფერენციაციაში.

არ შეჩერდეთ. როცა პროექტი მზად იქნება, ჩაატარეთ ტესტირება და გაანალიზეთ საიტი მისი

საბოლოო მომხმარებლების მონაცემების მიხედვით.

6. ვიზუალური იერარქია

ინტერფეისში ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტები განათავსეთ ისე, რომ მათ ვიზიტორების

ყურადღება მიიპყრონ. ამის გაკეთების ერთ-ერთი მაგალითი – მნიშვნელოვანი ელემენტების

სიდიდეა, ანუ ისინი დიზაინის სხვა ელემენტებისგან განსხვავდებიან მოცულობით ( სიდიდით).

სწორედ ამ მეთოდით ცდილობენ ინტერნეტ მაღაზიების მფლობელები ღილაკ CTA-ზე

ყურადღების მიქცევას.



7. UXდიზაინს მახასიათებლები

UX დიზაინი ემყარება იმ ღირებულებას, რომელსაც მომხმარებლებს სთავაზობთ, ამის გარდა,

თქვენი საიტი უნდა იყოს:

სასარგებლო – ორიგინალური კონტენტი და პრობლემების გადაჭრა

კომფორტული – მარტივი საპოვნელი

სასურველი –დიზაინის ელემენტები იწვევს ემოციებს

გასაგები – მარტივი ნავიგაცია და კონტენტის ლოგიკური განაწილება

ხელმისაწვდომი – შეზღუდული შესაძლებლობის ადამიანებისთვის ხელმისაწვდომობა

სანდო – მომხმარებლების ნდობა

ეს არის UXდიზაინის განსაზღვრის ერთი მიდგომა. აი კიდევ:

იყავით კონტექსტუალური –უკარნახეთ მომხმარებელს გზის რა მონაკვეთზე იმყოფება

იყავით ადამიანური – დაიმსახურეთ ნდობა, იყავით გამჭვირვალე და უპირატესობა მიანიჭეთ

ადამიანებთან ურთიერთობას

იყავით გასაგები – მომხმარებლები იღებენ იმას, რაც მათ სურთ პირველივე ვიზიტზე

იყავით მარტივი – ინტერფეისთან ურთიერთქმედება არ იწვევს პრობლემებსა და კითხვებს

იყავით ეფექტური – შემდგომი ვიზიტებით მომხმარებლები სწრაფად ასრულებენ განმეორებით

მოქმედებებს

იყავით გასაოცარი – შექმენით ემოციური კავშირი ვიზიტორებთან, ეს თქვენ პროდუქციას

საუკეთესო მხრით აჩვენებს

იყავით პროდუქტიული – სისტემები მასთან ზემოქმედებისას გამრთულად მუშაობს

და ბოლოს

თქვენ მიერ შეთავაზებულმა გამოცდილებამ უნდა შექმნას ემოციური კავშირი

მომხმარებლებთან. თუ მხოლოდ ინტერფეისი შეიმუშავეთ და არა გამოცდილება, მაშინ

მნიშვნელოვნად შეზღუდავთთქვენი საიტის ან აპლიკაციის წარმატების შანსებს.



UI - უნდა ჰქონდეს მარტივი ნავიგაცია, რომელიც უნდა შეესაბამებოდეს თქვენ სამიზნე

აუდიტორიას. მისი შექმნისას გახსოვდეთ ბრენდინგის ერთიანობა და დარწმუნდით, რომ

გაითვალისწინეთ საბოლოო მომხმარებლების მოსაზრებები.

ვინ არის გრაფიკულიდიზაინერი?

ახლა,როდესაც ჩვენ გრაფიკულიდიზაინის სხვადასხვატიპები განვიხილეთ, მოდითვუპასუხოთ

შემდეგი კითხვას:

ვინ არის გრაფიკულიდიზაინერი?

მარტივად რომ ვთქვათ, გრაფიკული დიზაინერები არიან ვიზუალური კომუნიკატორი

მედიორგანიზაციასა და საზოგადოებას შორის.

გრაფიკული დიზაინის მრავალი სხვადასხვა სახეობა არსებობს და დიზაინერის კარიერა

შეიძლება მრავალფეროვანი იყოს.

მაგრამ იმისათვის, რომ ყველაფერი მარტივად გავიგოთ, შეგვიძლია განვიხილოთ გრაფიკული

დიზაინერის კარიერა.

ბევრ კომპანიადროებით იწვევს გრაფიკულიდიზაინერს,რომლებიც ამუშავებენ მათდიზაინსდა

ქმნიან კონცეფციას. ასე რომ,თუსააგენტოს გრაფიკულდიზაინერად მუშაობთ,დიდი შანსია,რომ

კომპანიებისგან მიიღებთ შემოქმედებით ცოდნას მრავალი სხვადასხვა ბრენდის პროექტზე

მუშაობისას. თუ სააგენტოს დიზაინერად მუშაობთ, თქვენ სავარაუდოდ დიზაინის ექსპერტი

იქნებით. ხშირად, სააგენტოს გრაფიკული დიზაინერები ძალიან სპეციალიზირებულნი არიან

გრაფიკულიდიზაინის სფეროებში.

შიდა გრაფიკულიდიზაინერი

თუ თქვენ მუშაობთ შიდა გრაფიკის დიზაინერად, დასაქმებული ხართ დაარსებულ კომპანიაში

და თქვენი სამუშაო მხოლოდ ამ ბრენდის გარშემო ტრიალებს. ამ სცენარში თქვენ უფრო

გრაფიკული დიზაინის გენერალიკოსი ხართ, რათა შეძლოთ თქვენი ორგანიზაციის ყველა

შემოქმედებითი საჭიროების დაკმაყოფილება.



თავისუფალი გრაფიკულიდიზაინერი

დამოუკიდებელ გრაფიკულ დიზაინერად მუშაობა ყველაზე რთულია, რადგან არა მხოლოდ

თქვენ ითვალისწინებთ დამკვეთის ყველა მოთხოვნას, არამედ თქვენ ხართ პასუხისმგებელი

თქვენი ბიზნესის ყველა ასპექტზე. რა თქმა უნდა, არსებობს ბონუსები, როგორიცაა მუშაობა

ვიზუალური კომუნიკაცია

ვიზუალური კომუნიკაცია აერთიანებს მეტყველებას,დაწერილტექსტსდა გამოსახულებებს ერთ

ესთეტიურ შეტყობინებად. სწორი გაფორმების შემთხვევაში, შესაძლებელია გრაფიკული

დიზაინის იდენტიფიცირება, ინფორმირება, ინსტრუქტაჟი, ინტერპრეტაცია და , რაც მთავარია,

შესაძლოა მკითხველს უბიძგოთ კონკრეტული ქმედებისკენ. მნიშვნელოვანია, რომ მესიჯის

გამგზავნი და მიმღები საუბრობდნენ იმავე ვიზუალურ ენაზე - ამდენად დიზაინერს შეგვიძლია

ვუწოდოთ შეტყობინებების თარჯიმანი.

იმისათვის, რომ ეფექტური ვიზუალური კომუნიკაცია შედგეს, უნდა არსებობდეს შეტყობინების

გამომგზავნი/ავტორი. როგორც წესი, ესენი არიან კლიენტი და მიმღები/მედიაორგანიზაცია და

მკითხველი ან მაყურებელი. მოკლედ, რომ ვთქვათ, უნდა გვყავდეს სამიზნე აუდიტორიაც.

დიზაინერი ქმნის და ვიზუალურად გაფორმებულ მასალაში მალავს ვიზუალურ



შეტყობინებებს/მესიჯებს. მესიჯი, ყოველთვის ერთი და იგივე ვერ იქნება. ეს დამოკიდებულია

დამკვეთის მოთხოვნებზე, რედაქტორზე, პუბლიკაციის შინაარსზე და სხვა.

ვიზუალური მესიჯი

იმისათვის, რომ ყოველდღიურად მზარდ ინფორმაციულ ნაკადში დავამუშავოთ ინფორმაცია,

ტვინი აგროვებს, აჯგუფებს და აანალიზებს შემოსულ შეტყობინებებს ვიზუალური მეტაფორების

დახმარებით. ტვინი ფილტრავს ვიზუალურ სტიმულს შესაბამისობის/რელევანტურობის

მიხედვით, ყურადღებას ამახვილებს იმ საგნებზე, რომლებიც ყველაზე მნიშვნელოვანია და

საჭიროებს დაუყოვნებელ ყურადღებას.

ადამიანის ფიზიოლოგია საშუალებას იძლევა, სწრაფად შევამჩნიოთ ცვლილება, რაც

მოსალოდნელი საფრთხის შესახებ გაფრთხილებას. გზაჯვარედინზე მოციმციმე წითელი შუქი

მიუთითებს იმაზე, რომ ავტომობილები უნდა გაჩერდნენ. შუქურები შეღებილია ზოლიანი

შაბლონებით, რათა მათ დღის განმავლობაში ჰორიზონტში კარგად ჩანდნენ. ბუნებაში, შხამიან

არსებებს, როგორიცაა გველები, აქვთ კუთხოვანი და გეომეტრიული ნიმუშები, რათა

გააფრთხილონ სხვები მათი საფრთხის შესახებ. სხვა მხრივ, ნელ ცვლილებებს თვალი უფრო

რთულად აღიქვამს.

გრაფიკული მედია არის ნებისმიერი ტიპის მედია, რომელიც შედგება გრაფიკული ტექნიკის,

ნიშნების დამზადების, ციფრული ვექტორისა და გამოსახულებებისგან (ლოგოები, კომპოზიცია

და ა.შ.), ციფრული და ტრადიციული ფერწერა, 3D მოდელირება, თითქმის ყველაფერი, რაც

სურათს ქმნის ზედაპირზე.

გრაფიკული მედია არის:

- პლაკატები/კოლაჟები

- ტელევიზორიდა ფილმები

- ბროშურები

- ვებსაიტები

-თამაშისა და კინოს გარეკანის ხელოვნება

- ბილბორდები

- ნახატები



- კონცეფციის დიზაინი

- ჟურნალები

- გაზეთები

- ინფოგრაფიკა

- შეფუთვა

ტექნიკა

გრაფიკული ტექნიკა გამოიყენება ზედაპირზე სურათის შექმნისას, იქნება ეს ქაღალდის ნაჭერი,

ტილო ან კომპიუტერის ეკრანი. ტექნიკა არის მეთოდი (მეთოდები), რომლებსაც გამოიყენებენ

ზედაპირზე გამოსახულების შესაქმნელად. აქ მოცემულია მეთოდებისა და ტექნიკის რამდენიმე

მაგალითი, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია გრაფიკული მედიის ნაწილის შესაქმნელად.

- ტრადიციული (კალამი, ფანქარი, მელანი, ფერწერა, ცარცი, ნახშირი, მარკერები)

-ციფრული (ციფრულიმხატვრობა,როგორიცააფოტოშოპი, ილუსტრატორი, ინდიზაინიდა სხვა)

- ციფრული ბრტყელი გრაფიკა

- 3D მოდელირება

- ანიმაცია

გრაფიკულ დიზაინს “ვიზუალურ კომუნიკაციას” უწოდებენ. ეს ტერმინი დიზაინის იმ

ძალაუფლებაზე მეტყველებს, რომელსაც ინფორმაციის შესაბამის ფორმაში ტრანსფორმაცია

შეუძლია: კომპლექსური იდეები შესაძლებელია მხოლოდ ერთი გამოსახულებით გამოიხატოს,

რაც პირდაპირ ეხმაურება გრაფიკულიდიზაინის დანიშნულებას.

წყარო: 1 https://www.interaction-design.org/literature/topics/graphic-design

2. https://learn.g2.com/what-is-graphic-design

3.https://robgreenart.wordpress.com/2016/01/20/graphic-media-techniques-technologies-and-

advertising/#:~:text=Graphic%20media%20is%20any%20type,an%20image%20on%20a%20surface.

4. https://imc.ge/ra-aris-cifruli-media/

5.https://lemons.ge/ka/blog/67-web-gverdi/330-ux-dizainis-es-7-principi-dagexmarebat-kargi-

saitis-sheqmnashi
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ტექსტი გრაფიკულ მედიაში

• სათაურიდა ქვესათაურები

• ლიდი, ძირითადი ტექსტი და დასკვნა

• აბზაცებს შორის ლოგიკური ჯაჭვი

მედიას ბევრი მიიჩნევს ახალი ამბების მაცნედ. მართლაც, რა არის მედია ახალი ამბების გარეშე?

მაგრამ ისიც უნდა ითქვას, რომ მხოლოდ ახალი ამბების მიწოდება ბევრს არაფერს მატებს

მედიასაშუალებას, განსაკუთრებით მის ბეჭდურ სეგმენტს – ახალ ამბებს უნდა გაანალიზება,

სხვადასხვა კუთხით ჩვენება, მის მიმართ სხვადასხვა დამოკიდებულების დაფიქსირება და ამბის

განვითარების პერსპექტივის ჩვენება.

ამისთვის მოკლე მასალების მომზადება და ბეჭდვა არაა საკმარისი. არგუმენტირებულ წერას

უფრო მოცულობითი მასალების მომზადება სჭირდება, ხოლო ამგვარი მასალის მომზადებას

თავისი პრინციპები და სტრუქტურა აქვს. რა შეიძლება იყოს მოცულობით მასალის თემა? ამის

თაობაზე წინა ლექციაზე ვისაუბრეთ, მაგრამ გავიმეოროთ, რომ ეს შეიძლება იყოს სიტუაციის

ანალიზი,რაიმე უჩვეულო ამბისთხრობა, ჩვეულებრივი, მაგრამ რაღაცით საინტერესო მოვლენის

(ადამიანის) გაცნობა და სხვ. ყველა ეს ამბავი ერთიანდება ფიჩერსულ თხრობაში და მოიცავს

რეპორტაჟს, პორტრეტებს (პროფაილებს) სტატიებს, სვეტებს,დღიურებს, მოსაზრებებს, ბლოგებს

და ა.შ. ესენი ერთგვარი სინთეტური ჟანრებია, რომელთა შორის საზღვრის გავლება პრაქტიკულ

ჟურნალისტიკაში თითქმის არ ხდება.

სტატიის წერის ტექნიკა. როგორ ვიწყებთ სტატიაზე მუშაობას

ლიდი (სტატიის დასაწყისი) – მასალის უმთავრესი ნაწილი

უშუალოდტექსტი

როგორ ვწეროთ –ტექნიკურიდეტალები

ზიგზაგის პრინციპი

დასკვნა

მოცულობითი სტატიის წერის ტექნიკა უნივერსალურია და წარმოადგენს საინტერესო მასალის

შექმნის ფუნდამენტს. არსებობს მოსაზრება, რომ ჟურნალისტური განათლება არაა საჭირო და
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ვისაც წერა შეუძლია, ყველა შეძლებს მიაწოდოს ინფორმაცია აუდიტორიას ეკონომიკის,

ბიზნესის, ხელოვნების, მეცნიერების შესახებ, მაგრამ ისიც უნდა გავითვალისწინოთ, რომ

პროფესიულ ენაზე დაწერილი მასალებიდან ბევრი არაა გასაგები მკითხველისთვის და ასეთი

მასალები ადრესატამდე თითქმის არ აღწევს. ჟურნალისტური წერის ტექნიკა სწორედ იმას

ითვალისწინებს, რომ საბოლოო პროდუქტი მკითხველისთვის გასაგები და ადვილად

გასააზრებელი იყოს.

მასალის წერა იწყება მანამ, სანამ ხელში კალამს ავიღებთ ან კომპიუტერს მივუჯდებით. წინასწარ

უნდა გაიაზროთ: ღირს თუ არა ამ მასალაზე მუშაობა (რას იტყვით ახალს? რა მიზანს უნდა

მიაღწიოს თქვენმა პროდუქტმა?); ვინ არის მისი მკითხველი, ვისთვის წერთ? რომელ ჟანრში

აპირებთ წეროთ? გაქვთ თუ არა საკმარისი ცოდნა ამ მასალის დასაწერად? მიგიწვდებათ თუ არა

ხელი საკმარის და საჭირო წყაროებზე, რომელიც თქვენი მასალისთვის არის აუცილებელი?

მას შემდეგ, რაც დარწმუნდებით, რომ სწორად განსაზღვრეთ სამიზნე აუდიტორია და გაქვთ

საკმარისი მონაცემები იმისთვის, რომ წეროთ, მოემზადეთ მასალის საწყისი ნაწილისთვის.

ზოგადიდან კონკრეტულისკენ

მასალის დაწყების ეს სტილი ძალიან ჰგავს "ამობრუნებულ პირამიდას" – პირველივე

სტრიქონებში აღიწერება ზოგადი სიტუაცია და გარემო, დაისმის პრობლემა, მოგვყავს

მაგალითები, ვაყალიბებთ თეზისს და შემდეგ დავიხმართ არგუმენტებს. მაგალითად ასე:

"საქართველო ბოლო პერიოდია, ახალი კოვიდ 19–ის წინააღმდეგ იბრძვის. პანდემიად ქცეული

დაავადების წინააღმდეგ მიზანშეწონილად ჩაითვალა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და

კომენდანტის საათის დაწესება, რამაც საზოგადოების ერთ ნაწილში უკმაყოფილება გამოიწვია".

ამ წინადადებაში აღწერილია სიტუაცია და დასმულია პრობლემა ("საზოგადოების ერთ ნაწილში

უკმაყოფილება გამოიწვია").

ლოგიკურად ამ ნაწილს უნდა მოჰყვეს "უკმაყოფილების" მაგალითები: ვთქვათ, ერთ მანქანაში

მსხდომი ოჯახის 4 წევრი 3000–3000 ათასი ლარით დააჯარიმეს, მაღაზია "სპარი" მუშაობას

ამთავრებს საღამოს 20 საათზე და იმის გამო, რომ მისი თანამშრომლები 21 საათამდე სახლში

მისვლას ვერ ასწრებენ, იძულებულნი არიან, ღამე მაღაზიაში გაათენონ"და ა.შ

ამის შემდეგ უნდა დაისვას გასაანალიზებელი თეზისი, მაგალითად, ასე: "მთავრობის მიერ

კომენტანტის საათის გამოცხადება მოუმზადებელი იყო", რაც უნდა დადასტურდეს სათანადო
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არგუმენტებით: დოკუმენტებით, სხვა ქვეყნის მაგალითებით, სტატისტიკით, კომენტარებით და

ა.შ.

მაგრამ ამ ფორმას აქვს თავისი ნაკლი.

ზოგადი შესავალი ხშირადაა უინტერესო. მაგალითად, ის ნაწილი,რომელიც ზემოთ მოვიყვანეთ

("საქართველო ბოლო პერიოდია, ახალი კოვიდ 19–ის წინააღმდეგ იბრძვის. პანდემიად ქცეული

დაავადების წინააღმდეგ მიზანშეწონილად ჩაითვალა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და

კომენდანტის საათის დაწესება, რამაც საზოგადოების ერთ ნაწილში უკმაყოფილება გამოიწვია"),

არაფერს ახალს და დამაინტრიგებელს არ ამბობს. ამ ტიპის შესავლის წაკითხვის შემდეგ

მკითხველთა უმეტესობამ, შესაძლოა, აღარ გააგრძელოს კითხვა თეზისის გასაცნობად და

ჟურნალისტის შრომაც წყალშია ჩაყრილი.ზოგადი შესავალიხშირად ქმნის შთაბეჭდილებას,რომ:

ა) ავტორი შტამპებით აზროვნებს, ბ) ავტორს არაფერი აქვს სათქმელი, გ) ავტორი ვერ ხედავს

პრობლემას, დ) პრობლემა ძალიან ფართოა იმისთვის, რომ ორი წინადადებით აღწერო, ე)

პრობლემა რეალურად არ არსებობს და ის ხელოვნურადაა შექმნილი.

მოვიყვანოთ გაუმართლებელი შესავლის რამდენიმე მაგალითი:

"დღეს, როცა ქვეყნის ეკონომიკა დიდი გაჭირვებით ამოძვრა ეკონომიკური კოლაფსიდან,

მნიშვნელოვანია, ყველაფერი გაკეთდეს იმისთვის, რომ გამოიკვეთოს განვითარების გზები".

ასე შეიძლება დაიწყო ნებისმიერი სტატია, რომელიც ეკონომიკური კრიზისიდან გამოსავლის

ძიებას ეძღვნება. მასში არაფერი კონკრეტული არაა ნათქვამი და მკითხველი ვერ მიხვდება, რას

ეძღვნება პუბლიკაცია. სანამ ის კონკრეტულ ადგილამდე მივა, კითხვა მობეზრდება და ან სხვა

მასალაზე გადაინაცვლებს, ან ჟურნალს გადადებს გვერდზე, როგორც უინტერესო პროდუქტს.

"ცენტრალური აზია, საერთაშორისო ექსპერტთა შეფასებით, მსოფლიოში ერთერთ

ფეთქებადსაშიშ ზონად მიიჩნევა".

მსგავსი წინადადება მკითხველს არაფერს ახალს არ ეუბნება. მასში არ ჩანს, რაზეა მასალა. ამგვარი

დასაწყისი ერთნაირი წარმატებით შეიძლება წაუმძღვარო წერილს, რომელიც ეხება, ვთქვათ,

კრიმინალს, ნარკომანიას, ნაციონალურ პოლიტიკას, შეიარაღებულ შეტაკებებს ან კონფლიქტსდა

ა.შ.

გარდა ამისა, უნდა აღინიშნოს წყარო – "საერთაშორისო ექსპერტთა შეფასებით" (ასეთივე

გამომხატველობა აქვს სიტყვათშეხამებას "ადგილობრივ ექსპერტთა", "დამოუკიდებელ

ექსპერტთა", "სპეციალისტთა", "ანალიტიკოსთა" და ა.შ.) ასეთ წყაროს ხშირად იყენებენ
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ჟურნალისტები, რომლებსაც რეალური წყარო არ ჰყავთ და უნდათ დაფარონ, რომ ვერ მოიპოვეს

ექსპერტთა კომენტარები.

ზოგადილიდების მაგალითები:

"თანამედროვე დასავლურ პოლიტიკაში, მოულოდნელ, მეინსტრიმულ პოზიციებთან

დაპირისპირებული მოსაზრებების დემოკრატიულმა ტრიუმფმა ბებერი კონტინენტის

სტაბილურობა საგრძნობლად შეარყია. პოლიტიკური კრიზისის ყველაზე თვალსაჩინო

მაგალითია ნისლიან ალბიონზე უკანასკნელი წლების განმავლობაში განვითარებული

მოვლენები. ამ ქაოსში ერთი მნიშვნელოვანი მითიც დაინგრა - მაჟორიტარული საპარლამენტო

სისტემა, პოლიტიკაში ხალხის აქტიური ჩართულობის ფონზე, სტაბილურობის გარანტია ვერ

აღმოჩნდა"1.

"კორონავირუსის გამო გაჩერებული მსოფლიო, ეკონომიკური კრიზისის მოლოდინშია. კიდევ

უფრო რთულადაა ვითარება საქართველოში, სადაც უკვე უამრავმა მოქალაქემ დაკარგა სამუშაო

ან ხელფასი მკვეთრად შეუმცირდა. დაკლებულია ფულადი გზავნილების მოცულობა, ხოლო

ბიზნესის არაერთი მიმართულება სრულადა გაჩერებული"2.

ასეთი დასაწყისი სიტუაციის და მდგომარების აღწერას ისახავს მიზნად, სანამ ავტორი მთავარ

სათქმელზე გადავიდოდეს, მაგრამ სიფრთხილეა საჭირო, რომ არ გაგვიტაცოს ზოგადმა

ფრაზეოლოფიამ, როგორიცაა: "ყველამ იცის", "ყველასთვის ცნობილია", "დღესდღეობით

ცნობილია", საზოგადოებისთვის კარგად ნაცნობია სიტუაცია, როცა"და ა.შ.

1 http://liberali.ge/articles/view/46740/mazhoritaruli-sistemis-krizisi-gaertianebul-samefoshi
2 იქვე
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ზოგადი ლიდი გამართლებულია ანალიტიკური სტატიის, სვეტების წერის დროს. სხვა ტიპის

მასალებში არჩევანი სჯობს სხვაგვარ დასაწყისზე შევაჩეროთ.

დავიწყოთ კონკრეტული ამბით

კონკრეტული ამბით დაწყება გაცილებით უფრო საინტერესოს ხდის მასალას. ამგვარი შესავალი

უფრო ცოცხალიდა მიმზიდველია და მკითხველი მყისიერად მიჰყავს მთავარ ამბამდე.

აღწერა. ასეთ დროს ჟურნალისტი აღწერს (მხატვრული სიზუსტით ხატავს) პიროვნებას, საგანს,

მოვლენას, ქმედებას, რომელიც მჭიდრო კავშირშია მთავარ ამბავთან. ცოცხალი, სხარტი თხრობა

მკითხველს იზიდავს და ითრევს ამბავში. მაგალითად, რაჭის სოფელ ურავის ეკოლოგიურ

მდგომარეობას ეხება "პუბლიკას" ჟურნალისტის ნათია ამირანაშვილის სტატია "დარიშხანის

აჩრდილი ურავში" 3 , რომელიც სწორედ გარემოს აღწერით იწყება: "ამბროლაურიდან 25

კილომეტრში, რაჭის პატარა სოფელ ურავში, დარიშხანის სუნი ისევ იგრძნობა. მოსახლეობა

ცხოვრებას განაგრძობს, იზრდებიან ბავშვები, პურიც ცხვება, მაგრამ მათ ყოველდღიურობას

დარიშხანის კვალი აჩრდილივით დღემდე დაჰყვება. სოფელში დარიშხანის ყოფილი საწარმოს

ნანგრევები ახლა ქვეწარმავლების ბუდედ ქცეულა. აქ წინა საუკუნის 30-იანი წლებიდან 90-

იანებამდე დარიშხანის მადანს ამუშავებდნენ. პროდუქცია საბჭოთა კავშირის პერიოდში

გამოიყენებოდა როგორც სამხედრო, ასევე მრეწველობის სხვადასხვა დარგში". ამის შემდეგ ამბავი

საინტერესოდ ვითარდება და სხვადასხვა არგუმენტის მოყვანისა და სოფლის მცხოვრებთა

კომენტარების დაფიქსირებს შემდეგ სხვა პასუხისმგებელ პირთა კომენტარებსაც გვთავაზობს.

თხრობა. შესავლის ეს ტიპი ახლოსაა აღწერასთან. მათ შორის ის განსხვავებაა, რომ ჟურნალისტი

გვიყვება ამბის საინტერესო ნაწილს, რომ გარკვეული ინტრიგა შექმნას და მკითხველი გაიყოლოს

სტატიის სხვა სტრიქონებზეც. მაგალითად, სტატია, რომელიც მარტოხელა დედების

პრობლემების ანალიზს ეძღვნება, იწყება თხრობითი ლიდით: "20 წლის ეკა თვეების

განმავლობაში იბრძვის იმისთვის, რომ თავისი რამდენიმე თვის ჩვილი გამოკვებოს. მას შემდეგ,

რაც მიხვდა, რომ მისთვის საჭირო და საკმარისი დახმარების აღმოჩენისთვის უამრავი

ბიუროკრატიული ინსტანცია უნდა მოიაროს, ბარიერი გადალახოსდა შედეგი მაინც ერთჯერადი

3 https://publika.ge/article/darishkhanis-achrdili-uravshi/
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დახმარება იქნება, მარტოხელა დედამ თავად მოძებნა გზა შვილის გადასარჩენად – ის უკვე ორი

თვეა ერთ–ერთ ეკლესიასთან მოწყალებას ითხოვს".

ასეთიდასაწყისი გახვედრებს, რომ ის პრობლემა, რომელზეც ჟურნალისტი წერს, პირდაპირ ეხება

ადამიანს და მის სოციალურ მდგომარეობას. ასეთ დროს კონკრეტული სახელი მასალას

ინდივიდუალიზებულს ხდის და მკითხველს იახლოებს. დასავლურ მედიაში ხშირია, როცა

პერსონაჟის ასაკსაც უსვამენ ხაზს, რადგან ეს უადვილებს მკითხველს უფრო ცხადად

წარმოიდგინოს პირი, რომელზეც ჟურნალისტი საუბრობს.

დამაინტრიგებელი შესავალი. ამ ტიპის შესავლის შემდეგ უფრო მეტი სურვილი ჩნდება მასალის

წაკითხვისა. ასეთ შესავალს სჭირდება თხრობის სპეციფიკური უნარი და სტილი. მოვიყვანოთ

მაგალითები:

"ზოგადად რომ ვთქვათ, დანაღმულ ველზე გასეირნება არ არის საუკეთესო გზა ა პუნქტიდან ბ

პუნქტამდე გადაადგილებისთვის, მაგრამ დელეგაციისთვის, რომელიც შედგება ამერიკელი,

რუსი და ფრანგი მშვიდობისმყოფელებისგან და რომლებიც ცდილობენ, რომ წერტილი დაესვას

აზერბაიჯანსა და სომხეთს შორის 30–წლიან კონფლიქტს, ნაღმებით სავსე 4–კილომეტრიანი

ველი უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე საწვრთნელი ვარჯიში ერთი წერტილიდან მეორემდე

გადასაადგილებლად" ("ვაშინგტონ პოსტი", 2001)

"დაივიწყეთ საუდის არაბეთი, აზერბაიჯანი და ქუვეითი! შუა აზიის მტვრიანი რესპუბლიკა

ყირგიზეთი იბრძვის, რომ ნავთობის მაძიებელთათვის "ველური დასავლეთის" გზაზე შემდეგი

გაჩერება გახდეს ("გარდიანი", 2001 წელი).

კითხვითი შესავალი. ეს კიდევ ერთი მეთოდია მკითხველის რაოდენობის გასაზრდელად.

კითხვითი შესავლით ჟურნალისტი აჩვენებს, რომ არსებობს პრობლემა. დაინტერესებული

მკითხველი ტექსტში ეძებს პასუხს, რაც სჭირდება ჟურნალისტს. მაგალითად:

"განახორციელებს თუ არა ვლადიმერ პუტინი პრევენციულდარტყმას? მოსკოვში მიდის ჭორები,

რომ შესაძლებელია შეტევა საქართველოზე" ("ნიუსვიკ", 2002).

"იყო ეს სახელმწიფო გადატრიალება შეცდომა?"

ციტატატითდაწყებული შესავალი

ახალი ამბების თავში ჩვენ არ გირჩიეთ, რომ რომ ნაშრომი ციტატით დაიწყოთ. თუმცა, სტატიის

შემთხვევაში ეს მეტად მისაღებია. მართალა რთულია, გაუძლო სტატიის ციტატით დაწყების
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ცდუნებას, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც რესპონდენტი "გემრიელად" საუბრობს, იყენებს

საინტერესო პერსონაჟებს და მოჰყავს მაგალითები. ამიტომ, არის რეკომენდაცია, რომ სტატიის

ციტატითდაწყება განვიხილოთუკანასკნელ შემთხვევაში.

ციტატითდაწყების მაგალითი:

`სხვა ყველა გაცემული ისევ ხელახლად მოიხვეჭება და სიცოცხლის წარსულიდღენი კი აღარაო~,

_ წერდა ილია და მიგვანიშნებდა, რომ წარსულიდან მხოლოდ ის დღე ითვლება სიცოცხლის

დღედ, როცა კაცი რაიმე ღირებულს ჰმატებს საკუთარ ხალხსა და ქვეყანას. ეს ბედნიერება კი

სხვათაგან მხოლოდ ნიჭითა და გონიერებით, შრომითა და აზროვნებით გამორჩეულ ადამიანებს

ერგებათ ხოლმე... (მ. ტორაძე, "მის სიოცოცხლეში ერთ დღესაც კი ფუჭად არ ჩაუვლია",

"თბილისის უნივერსიტეტი")

"ჩემი რელიგია არის ჭეშმარიტების ძიება ცხოვრებაში და ცხოვრებისა – ჭეშმარიტებაში, თუნდაც

ვიცოდე, ჩემს სიცოცხლეში ამას ვერ მივაღწევ... ჩემი რელიგია არის დაუცხრომელი და

დაუსრულებელი ბრძოლა იდუმალებასთან" – მიგელ დე უნამუნოს ეს სიტყვები რევაზ სირაძის

ცხოვრების პრინციპებს ზუსტად ასახავს. ჩვენ კი, ჩვეულებრივ მოკვდავთ, მათი არ გვესმის...

ისინი სხვა განზომილების ადამიანები არიან და ცხოვრებასაც სხვაგვარად აღიქვამენ – უფრო

ღრმად... უფრო მეტყველად... უფრო მდუმარედ, რადგან მათიდუმილი ჩვენს ზარებზე ხმამაღლა

ჟღერენ (მ.ტორაძე, "ხიბლი არაპოპულარობისა" – რევაზ სირაძე იდუმალებაზე, სტუდენტობასა

და სტუდენტებზე" 2010წ.; "თბილისის უნივერსიტეტი")

უშუალოდტექსტი

ტექსტი უნდა იყოს აგებულილოგიკურად.

გამოყენებული ციტატა ტექსტის მნიშვნელოვანი ნაწილია.

ზედსართვი სახელების გამოყენება ტექსტის რიტმს ქმნის. რაც მეტია ზედსართავი სახელია, მით

ნაკლებად ვითარდება ტექსტი.

არ გამოიყენოთ შტამპები – ეს ტექსტს აუბრალოებს.

მარტივად, მარტივად, მარტივად.
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ტექსტი უნდა იყოს აგებული ლოგიკურად. იმისთვის, რომ ლოგიკა შენარჩუნდეს, მიჰყევით

წინასწარ გაწერილ გეგმას. ყველა მომდევნო აბზაცი,ლოგიკურად უნდა გამომდინარეობდეს წინა

აბზაციდან და უნდა აგრძელებდეს მას – ამ უკანასკნელს სპეციალურად უნდა დავაკვირდეთ. რა

თქმაუნდა, წერისდროს ყოველთვის გვახსენდებადეტალები,რომლებიც სტატიის ძირითად არსს

ეხმიანება და ხშირად რთულია, არ ჩავამატოთ ეს ტექსტში, მაგრამ უნდა გვახსოვდეს – სტატიის

მომზადებისას ყოველთვის რჩება საინტერესო მასალა, რომელიც ტექსტში არ შედის.

ციტატის/კომენტარი გამოყენება. ეს არის ტექსტის ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი. უნდა

გვახსოვდეს, რომ ციტატა/კომენტარი გრძელი არ უნდა იყოს. თითოეული ციტატა/კომენტარი

ერთი აზრისგან უნდა შედგებოდეს. აქ არის პრობლემა.დამწყები ჟურნალისტი ფიქრობს,რომთუ

ტექსტში გამოყენებულია ციტატა/კომენტარი, ეს უნდა იყოს ავტორის სიტყვების ზუსტი

გადმოტანა. მაგრამ, ზეპირი სიტყვა წერილობითს არ ჰგავს. საუბრის დროს, რესპონდენტი

შეიძლება ერთი საკითხიდან მეორეზე გადახტეს, შესაძლოა, აზრი გაიმეოროს და მისი აზრი

შესაძლოა წყდებოდეს. ამიტომ, გამოცდილი ჟურნალისტი სხვაგვარად მოქმედებს. ის, რა თქმა

უნდა, იწერს რესპონდენტის ყველა სიტყვას, თუმცა შემდეგ ცდილობს, გაიგოს მთავარი აზრი.

გაგების შემდეგ, კარგი ჟურნალისტი ტექსტში გადმოსცემს უკვე ჩამოყალიბებულ აზრს.

ბუნებრივია, ჟურნალისტი ეცდება რესპონდენტის სიტყვები და ლექსიკური მარაგი გამოიყენოს

და თუ არსი გადმოცემულია სწორად და სხარტად, მაშინ წყარო არ იჩივლებს იმაზე, რომ

ჟურნალისტმა მისი სიტყვები "დაამახინჯა".

ზოგადად, ყველაზე კარგ ჟურნალისტებსაც კი არ რცხვენიათ, რომ წყაროს დაურეკონ მაშინ,

როდესაც სტატიის ტექსტი თითქმის მზადაა და კიდევ ერთხელდააზუსტოს კომენატრი/ციტატა.

ეს ყოველთვის ტოვებს კარგ შთაბეჭდილებას და ზრდის ნდობის ხარისხს. ცხადია, თუ ციტატას

ვიყენებთ იმ მიზნით, რომ დავამტკიცოთ, რომ წყარომ ეს ამ ფორმით თქვა, მაშინ ვტოვებთ

შეუცვლელად. მაგალითად:

მედიასაშუალებამ გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ქართველ დეპუტატს სოსო ჯაჭვლიანს ევროპის

რეკონსტრუქციისდა განვითარების ბანკი ("იბიარდი") სიტყვა "ბორდელში" აერია: "მე იბიარდზე

ვერასოდეს ვერ ვიქნები – მე ერთგული მეუღლე ვარ. ეს თქვენი გუნდი დადიოდა ამ "იბიარდზე"

10 წლის განმავლობაში. ეს "იბიარდობა" ეტყობა ქვეყანას. ამიტომ ნაიბიარდები ქვეყნის გამოყვანა

სტაგნაციიდან ძალიან ძნელია. ჩვენ ვეცდებით საღი აზრების იმპლემენტირება გავაკეთოთ", -
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განაცხადა ჯაჭვლიანმა სესიაზე. ამის გამო დეპუტატი "ბიბისიზეც" მოხვდა ("დასამახსოვრებელი

ფრაზები ქართველი პოლიტიკოსებისგან, რომლებმაც დიდი რეზონანსი მოჰყვა"4 )

ზოგადად, კარგია, როცა სტატიის შესავლის/ლიდის შემდეგ არის კომენტარი, რომელიც აზრს

აგრძელებს ან ადასტურებს. მაგალითად:

დღეს ეს მსჯელობა საწყის ეტაპზეა, მაგრამ აქტიური ჯერ არ არის, - ასე უპასუხა იუსტიციის

მინისტრმა, თეა წულუკიანმა საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე დასმულ კითხვას

საკოორდინაციო საბჭოს დასრულების შემდეგ.

მან ასევე აღნიშნა, რომ როდესაც არსებული საგანგებო მდგომარეობის ვადის გასვლის დრო

მოახლოვდება, გაგრძელებაზე მსჯელობაც იქნება უფრო აქტიური.

„ვინაიდან საგანგებო მდგომარეობა არის ვადიანი, ამ ვადის ამოწურვის მოახლოებასთან ერთად,

რა თქმა უნდა, მსჯელობა იქნება კიდევ უფრო აქტიური, რადგან უკვე გამოცხადებულ საგანგებო

მდგომარეობას ვადა ჯერ კიდევ აქვს, გადაწყვეტილება იქნება მიღებული ორი ფაქტორის

გათვალისწინებით, ეს არის ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, სადაც ჩვენ პროფესიონალების

აზრს გავითვალისწინებთ, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა და შემდეგ უკვე სხვადასხვა უწყების

მხრიდან წარმოდგენილი მოსაზრებები და საჭიროებები. აქ მხედველობაში იქნება მიღებული იმ

კონკრეტულ დღეს საზოგადოების ქცევის მდგომარეობასაც, ვინაიდან საზოგადოების და

თითოეული ჩვენი ქცევა არის მხედველობაში მიღებული, როდესაც მთავრობა იღებს

გადაწყვეტილებებს. თუ წესებს ყველა უმკაცრესად იცავს, იქ შეიძლება მთავრობას ერთგვარი

მიდგომა ჰქონდეს, თუკი წესებს მხოლოდ საზოგადოების ერთი ნაწილი იცავს, გადაწყვეტილება

შეიძლება იყოს სხვაგვარი. ეს მხოლოდ ვარაუდები, სპეკულაციებია. მთავარი, რაც შეგვიძლია

დღეს ვთქვათ არის ის, რომ, რა თქმა უნდა, აქტიური და ყოვლისმომცველი მსჯელობა შედგება

როგორც კი ვადის ამოწურვასთან გვექნება საქმე და ეს დღე ჯერ არ დამდგარა", - განაცხადა

იუსტიციის მინისტრმა"5.

როგორ გამოვიყენოთ ზედსართავი სახელი.

ისე ჩანს, თითქოს ზედსართავი სახელის გამოყენება ტექსტს ალამაზებს. თუმცა, სინამდვილეში

ასე არაა. მაგალითად: "ჩვენი ცხოვრება ბოლო ათწლეულების განმავლობაში რადიკალურად

შეიცვალა და ისინი, ვინც 50,30 ან 10 წლის წინ გეგმავდნენ ჩვენს მომავალს და გამიზნულად

4 https://bit.ly/2Vk8JQt
5 http://www.resonancedaily.com/index.php?id_rub=4&id_artc=92304
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მივყავდით ამასთან, შეუძლიათ სიამოვნებით თქვან: ჩვენ უკვე სხვა სამყაროში ვცხოვრობთ,

რომელსაც ჰქვია "თავისუფალი".

ამ მაგალითში ჩანს, თუ როგორ ამძიმებს ტექსტს ზედსართავი სახელები. ბევრი მათგანი

შეგვიძლია უბრალოდ წავშალოთ და ამით ტექსტი არ დაზიანდება, პირიქით, გაუმჯობესდება.

რამდენადაც სხარტიატექსტი, მით ნაკლებია მასშიზმნიზედები,ზედსართავი სახელები.ტექსტი,

რომელიც სავსეა ზმნებითდა არსებითი სახელებით, სწრაფადდა ცხადად ვითარდება,რადგან ეს

უკანასკნელი მოქმედებას, ფაქტსა და მოვლენას გვიჩვენებს. ზმნისზედები და ზედსართავი

სახელები ტექსტს შეფასების ხასიათს აძლევს და ამცირებს ტექსტის სისხარტეს.

თავი შეიკავეთ კლიშეებისგან – ეს აღარიბებს ტექსტს

არსებობს ისეთი ფრაზები ან კომბინაციები, რომლებიც ერთი ტექსტიდან მეორეში გადადის.

მაგალითად: "მიფრინავს დრო", "გაოცებით აღმოაჩინეს"... ეს სიტყვათშეთანხმებები მარტივია

დასამახსოვრებლად. ისინი თითქოს ითხოვენ – "ჩამწერეთ". მათი გამოყენება ქმნის ილუზიას,

რომ სწრაფად და კარგად ვწერთ. თუმცა, კარგი ტექსტი ეს არის ტექსტი კლიშეების გარეშე. რაც

ნაკლებია კლიშე, მით ხარისხიანია ჟურნალისტის ნაშრომი.

ვწეროთ მარტივად!

რთულადდაწერილი ტექსტი, რომელშიც უხვადაა გამოყენებული გაუგებარი სიტყვები ავტორის

ინტელექტს და ტექსტის სიღრმავეს უსვამს ხაზს. შესაძლოა, ეს ტექსტი კარგი იყოს სამეცნიერო

კუთხით, ჩვენ კი ჟურნალისტიკით ვართ დაკავებული და ჩვენი ყველა მკითხველი მეცნიერი

არაა!

იმისთვის, რომ გავიგოთ ამ ტიპის რთული ტექსტების აზრი, საჭიროა რამდენჯერმე წაკითხვა, ან

– ერთხელ და ძალიან ნელა. დამძიმებული წინადადება (20-31 სიტყვა თითოში) მეტწილად

უსარგებლო და ზედმეტ სიტყვებს მოიცავს. "ფსევდომეცნიერული" ენა ჟურნალისტიკისთვის

დამახასიათებელი არაა– ეს ყველაფერი ტექსტს მოსაწყენს ხდის.

"ლოგიკურია,რომდავასკვნათ", საინტერესოა ის ფაქტი,რომ", "ამასთან"– ასეთიფრაზები ტექსტს

უმოძრაოს ხდის. სიტყვა "ამრიგად" წინადადების დასაწყისში არ უნდა იყოს.

ასეთი ტექსტები წყალივით არ მიდის. ის ქვასავით მძიმედ დაგორაობს, რაც ეს არ არის

მიმზიდველი.
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დამწყები სპეციალისტები ფიქრობენ, რომ რამდენადაც რთულადაა დაწერილი წერილი, მით

უკეთესია. პირიქით – საუკეთესოა ის სტიატია, რომელიც დაწერილია მარტივად. ეცადეთ

ჩვეულებრივი სიტყვები გამოიყენოთ. უმჯობესია გავყოთ რთული წინადადებები ორ ან

რამდენიმე ნაწილად – ამით ტექსტი დინამიკური და სხარტი გახდება.

დასკვნა.

დროა შევაჯამოთ. ეს იმას ნიშნავს, რომ ახალი არაფერი უნდა ვთქვათ. არ იქნება ცუდი, რომ

დასკვნაში დასაწყისს დავუბრუნდეთ. ეს ნათქვამის მნიშვნელობას გაუსვამს ხაზს და კიდევ

ერთხელ შეახსენებს მკითხველს იმას, თუ რა არის მნიშვნელოვანი. ასე იწერება კომპოზიცია

ჯაზისთვის: ბოლოს აუცილებლად გაიჟღერებს ის ნაწილი, რომელიც იყო თავში. მაგრამ ის უკვე

სხვაგვარად ჟღერს– რაღაც ნოტები შეცვლილია და მეტად ხაზგასმული. მთავარია, რომ როდესაც

კომპოზიცია დასასრულს უახლოვდება, მსმენელის მეხსიერებაში რჩება ის ნაწილი. ჩვენ კი

ზუსტად ეს გვინდა.

დასკვნა – არის ბოლოს შესაძლებლობა, რათა შთაბეჭდილება დავტოვოთ მკითხველზე. და ეს

შესაძლებლობა უნდა გამოიყენოთ.დაე, როდესაც ისდაასრულებს კითხვას, მის გონებაშიდარჩეს

მთავარი აზრი – ძირითადი და მთავარი შთაბეჭდილება, რომელიც გნებავთ რომ დატოვოთ. არ

იქნება ცუდი, თუ სტატიას ციტატით დაასრულებთ – საინტერესო, მკაფიო, დასამახსოვრებელი,

"გემრიელი". დასასრულის კიდევ ერთი საინტერესო ფორმაა კითხვა, რომელიც ჰაერში არის

ჩამოკიდებული და მკითხველს აიძულებს , რომ სტატიის თემაზე კიდევ დიდხანს იფიქროს.

თუმცა, ეს მეთოდი საკმაოდ ფრთხილად უნდა გამოვიყენოთ, რადგან აქ ძალიან მარტივად

შეგვიძლია გავხდეთ ბანალურები.

ეცადეთ, სტატია არ დაასრულოთ ასე – "დრო გვიჩვენებს". ეს, როგორც ჩანს, არსებული

ფორმებიდან ყველაზე ბანალურა, რადგან დრო ისეც ყველაფერს აჩვენებს, რასაც არ უნდა

ეხებოდეს სტატია.

სტატიის კომპონენტების ვარიანტები

„გრძელი“ სტატიების წერის დროს, ასევე ახალი ამბების შემთხვევაში, შესაძლებელია აგება

პირამიდის სახით. ეს სტრუქტურა საკმაოდ მომგებიანი და პროდუქტიულია. თუმცა, არსებობს

სხვა მეთოდებიც. მათგან ერთ-ერთი აქ არის წარმოდგენილი. ყურადღებით წაკითხვის

შემთხვევაში, ნათელი ხდება, რომ ის მცირედით განსხვავდება პირამიდისგან.
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არსებობს სხვა ფორმებიც:

ქრონოლოგიური: ლიდის შემდეგ მასალა იწერება იმ თანმიმდევრობით – როგორც მოხდა და

განვითარდა მოვლენა;

სერიალი და ეპიზოდი:ლიდის შემდეგ უნდა გაყოთ ნაშრომი ქვეთავებად და უნდა გადახედოთ

თითოეულს რიგის მიხედვით. დასკვნითმა ნაწილმა ყველა ქვეთავი უნდა შეკრას. ამ ტიპის

მასალაში აუცილებლად ჩნდება მესამე ელემენტი-დასკვნა/დასასრული.

რეზიუმე ლიდი

ლიდის განმარტება

ციტატა და მოვლენა,
მოვლენა, ლიდის
ილუსტრაცია

პრეისტორია,

რომლიც უკვე
ნახსენებია ლიდში

ლიდის დამატებითი
განმარტება

(ფაქტები, ციტატები,
შემთხვევა, მაგალითები
და ისტორიები)

მეორეხარისხოვანი
საკითხი, დამატებიტი

ფაქტები
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დაძაბულობა: პირამიდის პირიქით მობრუნება - დასასრული „სიურპრიზით“. თქვენ ჰყვებით

იმის შესახებ თუ რა მოხდა, მაგრამ შედეგს „წელავთ“ ბოლომდე. ეს ვარიანტი იშვიათად

გამოიყენება, მაგრამ კარგია იმ შემთხვევაში, როდესაც მოვლენა დასაფიქრებელია.

მასალის კომპონენტების დადგენისას, სასარგებლოა, რომ ჩვენს თავს დავუსვათ შემდეგი

კითხვები:

რა არის მთავარითემა,რომელსაც არუნდა გადაუხვიოთ? სხვაგვარადრომ ვთქვათ,რაზეათქვენი

მასალა?

თუ რაღაც საკითხები არ ეტევა ამ თემის ჩარჩოში:

უნდა ჩატენოთთუ არა ის სტატიაში?

ავაგოთ ამ თემაზე სხვა მასალა? გადავყაროთ?

რომელი კომენტარები უნდა გამოვიყენთ მასალაში? რამდენად მომგებიანად ჩაჯდება ეს

უკანასკნელი მასალაში?

სად და როგორ გამოვიყენოთ დაბალანსებული აბზაცები: ბრალდება და უარყოფა, ერთი ხედვა

და მისი საწინააღმდეგო.

შესაძლოა თუ არა თქვენი მასალის წარმოდგენა გრაფიკულად? თუ მასალა რთულია, ეცადეთ

აავსოთ ისდიაგრამებით. ხშირად სტატიის სტრუტურირებას ამარტივებს ფოტოების, ცხრილების

და დიაგრამების გამოყენება.

ზიგზაგის პრინციპი

სტატიის აგების დროს, შესაძლოა, ვიფიქროთ იმ მიმართულებითაც, თუ როგორ არის მასში

წარმოდგენილი ფაქტები -რა თანმიმდევრობით. სხვა სიტყვებით, როგორ მდიდრდება ფაქტებით

გაჯერებული მასალა ემოციებით, სურათებით რეალური ცხოვრებიდან, ავტორის მოსაზრებით ან

ძირითადი თემიდან გადახვევით. ცხადია, რომ ეს მეთოდი არ გამოიყენება ახალი ამბების ან

ანალიტიკურ ჟურნალისტიკაში. ეს უფრო მორგებულია ფიჩერსისთვის, ანუ მასალებისთვის,

რომელიც ასე ვთქვათ, გზაში გაკეთებული ჩანიშვნების საფუძვლზე იწერება: სოფელში,

პროვინციულ ქალაქში, შორ დასახლებებში. ზიგზაგის პრინციპი შეგვიძლია გამოვიყენოთ

პორტრეტების წერისას, ბლოგებისთვს როგორიცაა „ცხოვრების ერთი დღე“ და სხვა გრძელი

სტატიებს შემთხვევაში.
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ეს პრინციპი კარგად არის აღწერილი ომისა და მშვიდობის გაშუქების ინსტიტუტის გვერდზე -

iwpr.net. ავტორები გვთავაზობენ სტატიების წერის სქემას, სადაც ტექსტი ვითარდება

„ფერებიდან“ ფაქტამდე და პირიქით, ანუ ზიგზაგივით. ეს კარგად შეგვიძლია ვაჩვენოთ ქვემოთ

მოცემული დიაგრამით. საერთო ჯამში, ასეთი სტატიებისთვის ასევე ვიყენებთ პირამიდის

პრინციპს - მთავარი ინფორმაცია სტატიის დასაწყისში არის მოცემული და რაც შორს მივდივართ

დასაწყისიდან, მით ნაკლებად მნივნელოვანია ინფორმაცია.

IWPR წერს, რომ სტატია იწყება და სრულდება „ფერებით“. დასკვნითმა აბზაცმა მკითხველზე

შთაბეჭდილება უნდა დატოვოს, მის გონებაში უნდა ჩარჩეს, მის წარმოსახვაში უნდა გაჩნდეს

სილუეტი/ სურათი მოვლენაზე ან პერსონაჟზე და ეს გახდემა თითოეული მკითხველისთვის

სიმბოლო, რომელიც ამ სტატიას გაახსენებს მუდამ. ეს ერთგვარი ხრიკია. თუ რაღაც პერიოდის

შემდეგ ვკითხავთ მკითხველს,თუ რაზე იყო სტატია, მას პირველ რიგში ის სიმბოლური სურათი

გაახსენდება, რომელიც შემდეგ წამოწევს კონკრეტულ ფაქტებს და სტატისტიკურ მონაცემებს ამ

მასალიდან.

სტატიის სტრუქტურა -ზიგზაგის პრინციპი
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ფერები ფაქტები

შესავალი - ამბავი:

„ადამიანური ისტორია,
პრობლემის ამსახველი ძირითადი ფაქტები:

ძირითადი ინფორმაცია,
რომელიც პრობლემას რაკურსს

და კონტენტს აძლევს.

მეორეხარისხოვანი ფერების
ადგილი:

აქ ჩანს პრობლემის მეორე მხარე,
ამატებს ახალ სახეებს ან აყენებს
იგივე გმირს ახალ ამპლუაში.

მეორეხარისხოვანი ფაქტების ადგილი:

ძირითადი ფაქტები, რომელიც
ასახავს მეორეხარისხოვან ფერებს- აქ
შეიძლება ჩავამატოთ სტატისტიკა ან

სპეციალისტების
კომენტარები/ციტატები.

ფერები

ფაქტები
ფერები

ფაქტებიდასკვნითი ისტორია:

მან დასამახსოვრებელი სახე უნდა
დაუტოვოს მკითხველს, რომელიც

დიდხანს გაყვება მას.
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დავალება:

წაიკითხეთ ნებისიერი სტატია:

დაშალეთ სტატია კომპონენტებადდა გააანალიზეთ –რა კომპონენტებს იყენებს ავტორი,რომელი

კომპონენტი რა ემოციის გასაღვივებლად გამოიყენა,რომელი არგუმენტი ან მონაცემი აძლიერებს

დასკვნას.

დაწერეთ 700–800–სიტყვიანი ესე აღნიშნული სტატიის ანალიზის საფუძველზე.

სტატია იხ. https://www.radiotavisupleba.ge/a/30545933.html

გამოყენებულილიტერატურა:

1. დიჯიტალ ჰაბის ვებ–გვერდი https://bit.ly/3lD9qRY

1. მარკ გრიგორიანი "სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის" 2007;



გრაფიკული მედია
კონტენტი

მაია ტორაძე,. თსუ
ასოცირებული პროფესორი

1/1/21 ლექცია 3



ჟურნალის ხარისხი დამოკიდებულია მკითხველის ნდობაზე, რასაც მისი კონტენტი

განაპირობებს. მიუხედავად იმისა, ჟურნალი სპეციალიზირებულია თუ არა, მაინც უნდა

შესთვაზოს მკითხველს მრავალფეროვანი და განსხვავებული შინაარსი. შეიძლება გამოიყოს

კონტენტის რამდენიმე მნიშვნელოვანი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც კარგ ჟურნალს

ქმნის.

 მთავარი ამბავი

მთავარი ამბავი ჟურნალის ერთგვარი "ლოკომოტივია". ეს არის სტატია, რომელმაც

შეიძლება ასახოს მთელი ჟურნალის სპეციფიკა. მასში ჩანს ჟურნალის სტილი,

თემატიკა, პოლიტიკა და პასუხისმგებლობა. ეს ასევე არის წერილი, რომელიც შეიძლება

პირველი გვერდის გაგრძელება იყოს. ყდაზე ხშირად არის გამოტანილი

"ჰედლაინები" (სათაურები, ან ციტატები), რათა მოიზიდოს პოტენციური მკითხველი.

თუ იგი კონტენტით არ დაკმაყოფილდება და ეფექტური გარეკანი მის იმედებს

გააცრუებს, ასეთი ჟურნალის განწირულია. მთავარი ამბავი ყველაზე კარგად უნდა

იყოს დაწერილი და უნდა მოიცავდეს სოლიდურ წყაროებს, მკაფიო დეტალებს და

ილუსტრაციის საუკეთესო მაგალითს.

 რედაქტორის სვეტი

ჟურნალის რედაქტორი მთელი კვირის მოვლენებს აჯამებს რედაქტორის სვეტში.

ჟურნალის ეს ნაწილი სუბიექტურია და გამოხატავს მოსაზრებას კონკრეტულ

მნიშვნელოვან საკითხზე. ეს შეიძლება იყოს სოციალური, პოლიტიკური,

ეკონომიკური და სხვ. მიზანი არის ის, რომ ვცადოთ, მკითხველი დავარწმუნოთ და მათ

წარვუდგინოთ ხედვის კონკრეტული კუთხე. რედაქტორის სვეტი ეს უფრო

მოსაზრებაა, ვიდრე ფაქტი (მოიცავს ანალიზის ყველა ელემენტს).

 ედიტორიალი

ეს არის სარედაქციო წერილი, რომლის პათოსსაც რედაქციის ყველა წევრი ეთანხმება.

ის იწერება მრავლობითი რიცხვის პირველ პირში და გამოხატავს მთლიანი

რედაქციის პოზიციას კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით (მაგალითად, რედაქციის

დამოკიდებულება რომელიმე სამთავრობო გადაწყვეტილების მიზანშეწონილობის

შესახებ, სამოქალაქო პოზიციის განმტკიცების შესახებ, მარიხუანას ლეგალიზაციის,

მოწყვლადი ჯგუფების მხარდაჭერის, აზარტული



თამაშების ან მათი რეკლამის აკრძალვის ან სხვა მნიშვნელოვანი საკითხების შესახებ).

ედიტორიალი იწერება ჟურნალის წინა გვერდებზე და ზოგჯერ განსაზღვრავს მთელი

ჟურნალის კონტენტს, ან დამოუკიდებლად დგას (ედიტორიალიც მოიცავს ანალიზის

ყველა ელემენტს)..

 ოპედი (Op-ed (opposite the editorial page))

ესაა ედიტორიალში გამოთქმული მოსაზრების საწინააღმდეგო მოსაზრება, რომელიც

ასევე ანალიზის ელემენტების გამოყენებით იწერება. მისი ავტორი შეიძლება იყოს

ფრილანსერი, ანალიტიკოსი ან სხვა პირი, რომელიც ჟურნალის მკითხველია და გააჩნია

განსხვავებული მოსაზრება. ოპედი იბეჭდება ედიტორიალის უკანა მხარეს და

დაახლოებით იგივე ადგილს იკავებს, რასაც ედიტორიალი. ქართულ მედიასივრცეში

ოპედი იაშვიათად (ან არ) იბეჭდება.

 სტატია

საჟურნალე სტატია მეტ–ნაკლებად ინფორმაციულია და განკუთვნილია

სპეციფიკური აუდიტორიისთვის. აქაც პირველი აბზაცი (ლიდი) არის კრეატიული

დასაწყისი, რათა "დაიჭიროს" (მიიბას, მიიმაგროს) მკითხველი. შემდეგ მოდის

ძირითადი ნაწილი (body), რომელიც ასახავს იმას, თუ როგორ დაინახა ეს კონკრეტული

საკითხი და როგორ განავრცო წერილი ჟურნალისტმა (სტატიაში აუცილებელია პასუხი

გაეცეს ხუთ კითხვას. ჯერ უნდა დასახელდეს ფაქტი ან აზრი (რა?); შემდეგ უნდა

გამოიკვეთოს ამ ფაქტის ან აზრის გამომწვევი მიზეზი, რომელსაც, პირობითად, მოტივი

შეიძლება ვუწოდოთ (რატომ ?). შემდეგ უნდა ავხსნათ მოტივის გაჩენის მიზეზები (საიდან

ჩანს?); შემდეგ განვიხილავთ ზემოთ თქმულს, ანუ აღვნიშნავთ, თუ რისი თქმის

საშუალებას გვაძლევს არგუმენტი და ბოლოს გამოიკვეთება დასკვნა (საბოლოოდ, რა

დასკვნის გამოტანა შეიძლება მსჯელობის გათვალისწინებით?) უფრო კონკრეტულად: ფაქტი -

არის მთავარი სათქმელი, რის გარშემოც იშლება მთელი მსჯელობა. ფაქტი შეიძლება იყოს

მოვლენა ან აზრი, რომელიც უნდა დასაბუთდეს ან უარყოფილ იქნას; მოტივი - არის იმ

მიზეზთა ახსნა, თურატომ მოხდა ფაქტი, ან რამ განაპირობა აზრის ჩამოყალიბება; არგუმენტი

- არის ის მტკიცებულება ან კონკრეტული მაგალითი, რომელიც აღნიშნულ მოტივს

ასაბუთებს; შეჯამება - არის დასახელებული მიზეზების ერთგვარი ანალიზი და განზოგადება,



ანუ ის, რის საშუალებასაც გვაძლევს არგუმენტები; დასკვნა - არის მთლიანი მსჯელობის

ერთგვარი შეჯამება1).

კვლევაში,რომელიც სტუდენტების მიერ 2012 წელს ჩატარდა, ნაჩვენებია,რომ

გამოკითხული ახალგაზრდების (200 კაცი) დიდი ნაწილი (59%) ,რომელიც აქტიურად

ეცნობა ჟურნალებს, სწორედ სტატიას ანიჭებს უპირატესობას სხვა ჟურნალისტური

ფორმებთან შედარებით (დანართ. 1).

დანართი 1

ანალიტიკური წერისას ეფექტური წერილობითი ნამუშევრის მისაღებად აუცილებელია

რამდენიმე ეტაპის გავლა. თითოეული მათგანს თავისი ფუნქცია აქვს და ავტორისაგან

მოითხოვს გულდასმით დამუშავებასა და სათანადო ყურადღებას. გთავაზობთ ზოგად

სქემას, რომელიც წარმოდგენას შეგიქმნით წერის პროცესის თანმიმდევრობაზე2:

1 მარიამ გერსამია "ელემენტარული ნაწილაკები ჟურნალისტიკაში", 2011 წ., თბ.
2 ქეთევან გოჩიტაშვილი, გიული შაბაშვილი: ანალიტიკური წერა
http://www.nplg.gov.ge/civil/statiebi/wignebi/analitikuri%20werA/analitikuri_%20wera3.htm



 ფიჩერსი

ფიჩერსი არის სხარტად დაწერილი ისტორია, რომელიც ფოკუსირდება კონკრეტულ

ადამიანზე ან მოვლენაზე. ფიჩერსული ისტორიები არის აღწერითი, ფერადი,

ჩასაფიქრებელი. ის ჟურნალისტური პროდუქტის გამორჩეული ნიმუშია, რადგან

მასზე მუშაობისას შეგვიძლია ვწეროთ თავისუფლად და ორიგინალურად.

ფიჩერსის სტრუქტურა – ფიჩერსულ სტატიას აქვს სპეციფიკური ფორმატი და

კონსტრუქცია. სათაურმა უნდა მოიზიდოს მკითხველი, ხოლო ლიდში ისე უნდა იყოს

მასალის ნაწილი წარმოდგენილი, რომ მკითხველმა მიიღოს ინფორმაცია, რაზეა (ან

ვისზეა) მასალა და რამდენად საინტერესო ძირითადი ნაწილი ელის წინ.

ძირითადი ნაწილი (body) უნდა გადანაწილდეს აბზაცებად (მაგალითად, როგორც

ესეშია). თითოეულმა ასეთმა ბლოკმა უნდა მოიცვას კონკრეტული დეტალები,

როგორიცაა სახელები, ადგილი, დრო, კომენტარები, მოსაზრებები, არგუმენტები და

ა.შ). აქვეა წარმოდგენილი ფოტოები და ილუსტრაციები.

დასკვნამ უნდა შეაჯამოს მასალა, მასშივე უნდა იყოს პერსპექტივის განხილვა და

მკითხველს ხანგრძლივი შთაბეჭდილება და ფიქრის საფუძველი უნდა დაუტოვოს.



ფიჩერსის ტიპები

პროფაილი

პროფაილი არის ფიჩერსის სახე, რომელიც ფოკუსირდება ადამიანზე, მის ცხოვრებასა

და მოღვაწეობაზე. ამავდროულად, ცნობილია, რომ ფიჩერსი ცნობილ ან საინტერესო

ადამიანზე იწერება, თუმცა, ის ასევე შეიძლება იყოს კომპანიის ან საფეხბურთო გუნდის

შესახებ. პროფაილი მიმოიხილავს როგორც ინდივიდს, ისე მისი ცხოვრების წესს და

ცდილობს, რომ ეს ადამიანი ყველა მხრიდან გააცნოს მკითხველს. პროფაილის

წაკითხვის შემდეგ მკითხველმა უნდა იგრძნოს, რომ ამ ადამიანს იცნობს. სიტყვა

"profile" გამომდინარეობს სიტყვა"profilare"-დან და ნიშნავს მედლის ერთ მხარეს.

ისტორიული ფიჩერსი

ფიჩერსის ეს ტიპი ეხება ისტორიის მნიშვნელოვან თარიღებს ან საკვანძო მომენტებს

ჩვენს პოლიტიკურ, სოციალურ და კულტურულ ცხოვრებაში. ამ სტილს შეუძლია

გააკეთოს შედარებები, თუ რა ხდებოდა მაშინ და ახლა. ისტორიული ფიჩერსი

მკითხველს ამოგზაურებს და აჩვენებს მაშინდელ მდგომარეობას. აქ ობიექტურობა და

ნატურალურობა თქვენი მთავარი მიზანი უნდა იყოს მაშინაც კი, როცა უბრალოდ

იკვლევთ და წყაროებს ეძებთ, რადგან ისტორია არის ის, რაც ძალიან მარტივად

გადამოწმდება და მკითხველი შეცდომაში ამით არ უნდა შეიყვანო.

News-ფიჩერსი

ეს არის ტიპი, რომელიც ფოკუსირდება თანამედროვე პერიოდისთვის მნიშვნელოვან

ახალ ამბავზე. ამ ტიპში წერის ორი სტილი ერთიანდება – ფიჩერსული, ანუ

თავისუფალი და მკაცრი "ნიუსური". News-ფიჩერსი ძირითადად საზოგადოებაში

არსებულ სოციალურ პრობლემებს ეხმიანება, მოლოდინი ასეთი წერილისგან არის ის,

რომ გაშუქების კუთხე არის ვიწრო, ფოკუსირებულია ერთ კონკრეტულ საკითხზე.

ლიმიტირებულ ადგილსა და დროში შესაძლოა ამის ხარისხიანად გაკეთება.

შეიძლება დაიწეროს კვლევის, სტატისტიკური მონაცემების, მნიშვნელოვანი

ინფორმაციების საფუძველზე.



News-ფიჩერსი იწერება იმ ტენდენციების აღსაწერად, რომელიც ჟურნალისტმა

მოვლენის (ამბის) მიღმა დაინახა. სასურველია მსგავსი ფორმა დაიწყოს იმ

კონკრეტული ამბის თხრობით, რომელიც არსებულ ტენდენციებს ცხადად ასახავს და

კარგი მაგალითია მასალის განზოგადებისა და გაშლისთვის.

სვეტი

სვეტი, რომელიც არის მოსაზრების ნიმუში, გამოხატავს მწერლის პოზიციას, რომელიც

კონკრეტულ საკითხზე ან პრობლემაზეა მიმართული. იმის ცოდნა, თუ როგორ

წარმოვაჩინოთ ჩვენი მოსაზრება, მნიშვნელოვანია სვეტის ნებისმიერი მწერლისთვის. ასეთმა

ნაშრომმა ცხადად უნდა წარმოადგინოს მწერლის მთავარი აზრი და პოზიცია. სვეტი მოიცავს

მწერლის უნიკალურ სტილს და ხმას. იმისთვის, რომ დაწეროთ კარგი სვეტი, უფრო

მეტიასაჭიროა, ვიდრე უბრალოდ აზრის გადმოცემა. თითოეული წინადადება ასეთ

მასალაში, უნდა იყოს ზუსტი, მკაფიო და დამაჯერებელი.

საინტერესოა, რომ ბოლო პერიოდში იმატა სვეტების მკითხველთა რიცხვმა. ამას აქვს თავისი

ობიექტური მიზეზები. მაშინ,როცა ინფორმირების თვალსაზრისით, ბეჭდურ მედიას

(გაზეთსაც და ჟურნალსაც) საკმაოდ შორი მანძილით გაუსწრო რადიომ და ტელევიზიამ,

ხოლოდრეს უკვე ყველა ტრადიციული მედიასაშუალება ჩამოიტოვა სოციალურმა ქსელებმა,

გაჩნდაინტერესი, ადამიანებმა გაიგონ, რას ფიქრობენ მათთვის პარტივსაცემი მწერლები,

პოეტები, საზოგადო მოღვაწეევი კონკრეტულ საკითხებზე. მცირემასშტაბიანი გამოკითხვის ეს

შედეგებიც *(დანართი 2) ამაზე მიუთითებს – 50 პროცენტი (გამოკითხული 200 სტუდენტიდან)

მიიჩნევს, რომ საავტორო სვეტი (სტუდენტურიც კი) ჟურნალში ძალიან საინტერესოა.
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დანართი 2

რევიუ

ეს არის კრიტიკული წერილი, რომელიც კონკრეტულ ობიექტს ახასიათებს და ღიად

გამოხატავს მოსაზრებას ამ ობიექტის შესახებ. ჟურნალში შეიძლება დაიბეჭდოს რევიუ

ფილმის, თეატრალური დადგმის, მუსიკის ან წიგნის შესახებ. დადგენილი წესები და ჩარჩო

რევიუს წერას არ აქვს. მთავარია, მწერალმა, არგუმენტების მეშვეობით, დაასაბუთოს თავისი

აზრი. რევიუს წერა უმჯობესია დაიწყოთ ობიექტის (მოვლენის) ძლიერი და სუსტი

მხარეების ჩამოთვლით, რაც მყარ არგუმენტაციაზე უნდა იყოს დაფუძნებული.

რევიუ უფრო მიმოხილვის ფორმაა, ფილმის, თეატრალური დადგმის, მუსიკის ან წიგნის

შესახებ კრიტიკული ანალიზი კი რეცენზიაში აისახება და მას ძირითადად სპეციალისტები

(ან დასპეციალებული ჟურნალისტები) წერენ. რეცენზია3 მომდინარეობს ლათინური

სიტყვიდან (resensio) და ნიშნავს გამოხმაურებას, განხილვას, მხატვრული, სამეცნიერო,

კინემატოგრაფიული, მუსიკალური, თეატრალური, ფერწერული ან ხელოვნების სხვა
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ნიმუშის შეფასებას. ის თავისი ბუნებით კრიტიკულ, ანალიტიკურ ჟანრს მიეკუთვნება. ამ

ტიპის ტექსტის ავტორს ჰქვია რეცენზენტი, ხოლო რეცენზირება ასახავს ამ პროცესს.

რეცენზიის დანიშნულება4

რეცენზიის ფუნქციაა, კრიტიკულად განიხილოს, შეაფასოს, კომენტირება გაუკეთოს

სარეცენზიო ტექსტის ძირითად დებულებებს, გამოყოს ავტორის მოსაზრებები. ამ ტიპის

ტექსტის მიზანია დასმული პრობლემისადმი რეცენზენტის პოზიციის გამოხატვა.

რეცენზიაში უნდა იყოს წარმოდგენილი ავტორის პოზიციის განზოგადებული

არგუმენტირებული შეფასება, რეცენზენტის მოსაზრება იმის თაობაზე, თუ რით არის

სარეცენზიო ნაშრომი გამორჩეული და მნიშვნელოვანი.

რეცენზიაში განსაკუთრებული ადგილი უნდა დაეთმოს განსახილველი ტექსტის შინაარსის

არა უბრალოდ გადმოცემას, არამედ მის კონცეპტუალურ ანალიზს, რის საფუძველზეც

ნათელი გახდება სარეცენზიო ტექსტის ძირითადი იდეური განვითარება და მიზანი.

რეცენზიაში საგანგებოდ უნდა აღინიშნოს ტექსტის ღირსებები, განსაკუთრებული

ფრაგმენტები, ყველაზე არსებითი ელემენტები, მიუხედავად იმისა, თუ როგორია

რეცენზენტის დამოკიდებულება ავტორისადმი.

რეცენზია უნდა ეფუძნებოდეს ობიექტურ შეფასებებს. მხოლოდ ობიექტური ანალიზის

შემდეგ უნდა წარმოადგინოს ავტორმა ნაწარმოების სუბიექტური შეფასება. სწორედ ეს არის

ნებისმიერი რეცენზიის ძირითადი ნაწილი, რადგან ამ ტიპის ტექსტი სწორედ ამ შეფასების,

საკუთარი პოზიციის, დამოკიდებულების წარმოსაჩენად იქმნება.

რეცენზიაში გადმოცემული საკითხი შესაძლებელია საკამათოც იყოს, თუმცა ეს არ ართმევს

რეცენზენტს უფლებას, გადმოსცეს თავისი აზრი, ოღონდ ეს აზრი განმტკიცებული უნდა

იყოს სათანადო არგუმენტებით და უნდა ეფუძნებოდეს განსახილველი ტექსტის ძირითად

და არსებით ეპიზოდებსა და საკვანძო მომენტებს.



რეცენზენტმა თავი უნდა აარიდოს საკუთრი პერსონის დემონსტრირებას და

ორიენტირებული უნდა იყოს განსახილველი ტექსტის დადებითი და უარყოფითი მხარეების

ჩვენებაზე. რეცენზიის სტრუქტურა შედარებით თავისუფალია, ანუ რეცენზიის შემადგენელი

ნაწილების თანმიმდევრობა ავტორის სურვილისამებრ შეიძლება შეიცვალოს. თუმცა არსებობს

აუცილებელი მოთხოვნები, რომლებიც უნდა იყოს გათვალისწინებული:

 განსახილველი ტექსტის ბიბლიოგრაფიული აღწერა (ავტორი, სათაური,
გამომცემლობა, გამომცემლობის თარიღი), ტექსტის მოცულობა და შინაარსის მოკლედ
(რამდენიმე წინადადებით) გადმოცემა, რადგან ვრცელი შინაარსის აღწერა აკნინებს
რეცენზიის ხარისხს.
 ტექსტის კომპლექსური ანალიზი/კრიტიკული განხილვა:
 სათაურის არსი (რამდენად შეესაბამება და ასახავს ტექსტში გადმოცემულ
ინფორმაციას; რამდენად საინტერესო, ინფორმატიული დაორიგინალურია);
 ტექსტის ფორმისა და შინაარსის ანალიზი, ტექსტის კომპოზიციური
თავისებურებები, ავტორის ოსტატობა და ინდივიდუალური სტილი (მხატვრული
ნაწარმოების შემთხვევაში);
 ნაწარმოების არგუმენტირებული შეფასება და რეცენზენტის პირადი
დამოკიდებულების გამოხატვა;
 რეცენზიის ძირითადი იდეა (დადებითია თუუარყოფითი);
 ნაწარმოების თემატიკის აქტუალობა;
 სარეცენზიოტექსტის ავტორის მიზნის გამოკვეთა და შეფასება, რამდენად
მიაღწია ავტორმა დასახულ მიზანს და რა საშუალებებით. იმ შემთხვევაში, თუ მიზანი
არ იქნა მიღწეული, აუცილებელია წარმოჩენა იმისა, თუ რამ შეუშალა ხელი ავტორს.

 რეცენზიაში სასურველია წარმოადგინოთ რეკომენდაციები, რომლებიც
ავტორს შემდგომი საქმიანობისათვის გამოადგება. ასე მაგალითად: განხილული
ლიტერატურის სიმწირე; სამეცნიერო აპარატის გაუმართაობა (სამეცნიერო ნაშრომის
შემთხვევაში); არასათანადო ან არასაკმარისი არგუმენტაცია; ან, პირიქით, საჭიროზე
მეტი ინფორმაციის მიწოდება, რაც, პრაქტიკულად, არ ცვლის საკითხის არსს;
ზოგადი, განყენებული მსჯელობა და ა. შ.

დაიმახსოვრეთ:

რეცენზენტსა და ავტორს შორის დამოკიდებულება უნდა ჰგავდეს შემოქმედებით
დიალოგს, სადაც ორივე მხარე თანასწორუფლებიანია. რეცენზენტს მოეთხოვება,
დაიცვას ეთიკის ნორმები და იყოს კეთილგანწობილი უარყოფითი რეცენზიის
შემთხვევაშიც კი.

თავი უნდა ავარიდოთ ემოციური ლექსიკისა და შეფასებების გამოყენებას.
მაგალითად: არაჩვეულებრივია, უნიკალურია, განსაკუთრებულია; საშინელებაა;
უაზროა, აღმაშფოთებელია და ა. შ.

გახსოვდეთ, რომ რეცენზია არის არა კომენტარი, არამედ არგუმენტირებული
მსჯელობა.
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ესე

ეს არის მოკლე ნაშრომი კონკრეტულ ( პროზაულ) საკითხზე. წერის დრო მთავარია ის, რომ

შექმნა ერთი მთავარი წინადადება (ჰიპოთეზა, თეზისი, თემა, მინითეზისი), რომელსაც

ასაბუთებთ ან უარყოფთ თითოეულ პარაგრაფში.

არსებობს ესეს წერის რამდენიმე სასარგებლო რჩევა5

1. შეარჩიე თემა შენი ესესთვის.

2. აირჩიე თემის მთავარი აზრი, ან თეზისი. მაგალითად: ინფორმაციულმა
ტექნოლოგიებმა რევოლუციური ცვლილება მოახდინა ჩვენი სამუშაოს სპეციფიკაზე.

3. გაწერე ესე სამ ძირითად ნაწილად: შესავალი, მთავარი ნაწილი დადასკვნა/შეჯამება.

4. შესავალი საინტერესო წინადადებით დაიწყე. მაგალითად: კომპიუტერის
მეშვეობით, სახლიდან მომუშავე ადამიანების რაოდენობა ბოლო 5 წლის
განმავლობაში 150 000-დან 12 მილიონამდე გაიზარდა. შესავალი, შეიძლება,
შეიცავდეს საინტერესო სტატისტიკას, ცნობილი ადამიანის ფრაზას, რიტორიკულ
კითხვას, როგორიცაა “იცოდით, რომ…”, თუ სხვ.

5. პირველი წინადადების შემდეგ ჩამოაყალიბე ესეს მთავარი აზრი. ამ წინადადებამ
უნდა განსაზღვროს მთლიანი ტექსტის დედააზრი.

6. ყოველ ახალ აბზაცს წარუმძღვარე წინადადება, რომელიც ამ აბზაცს განსაზღვრავს.
ამით შეძლებ პარაგრაფების ერთმანეთთან დაკავშირებას და ესეს სტრუქტურის
აწყობას.

7. შესავალი დაასრულე მთავარი აზრის მოკლე შეჯამებით. მაგალითისათვის:
ტექნოლოგიურმა ინოვაციებმა ტრადიციული სამუშაო გარემო წარსულს ჩააბარა.

8. შიდა პარაგრაფები (ძირთადად ორი, ან სამი) შესავალში დაფიქსირებული იდეის
განვრცობას ემსახურება. გახსოვდეს, რომ საწყის პარაგრაფში აღნიშნული თემის
მიმოხილვით ესეს სტრუქტურა იკვრება.

9. ესეს შუა პარაგრაფებში მოიყვანე მაგალითები დადამატებითი ინფორმაცია თემაზე.
მაგალითად: როცა ინტერნეტი პირველად შეიქმნა, მას ძირითადად მეცნიერები
იყენებდნენ, თუმცა, დღეს უკვე ყველა საკლასო ოთახში შეგიძლიათ მისი გამოყენება.

10. ესეს შუა პარაგრაფებმა უნდა განავითაროს ცენტრალური იდეა და ბოლოს
შეაჯამოს იგი. თითოეულმა მსგავსმა პარაგრაფმა მინიმუმ ორი მაგალითი ან ფაქტი
უნდა განიხლოს მთავარი იდეის დასაცავად.

11. ბოლო, დასკვნითი პარაგრაფი აჯამებს მთელ ესეს და შესავალის პერიფრაზირებას
ახდენს.
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12.დასკვნა დაიწყე წინადადებით, რომელიც გაიმეორებს წინა პარაგრაფების

პრინციპულ იდეას. მაგალითად: ინტერნეტის მოხმარებამ სახლის პირობებში და

თანამედროვე კომპიუტერული სისტემების სწრაფმა განვითარებამ…

13. ბოლოსწინა წინადადებამ უნდა გაიმეოროს თემის მთავარი თეზისი.

მაგალითისთვის: ჩვენ ინდუსტრიული რევოლუციიდან ინფორმაციულ

რევოლუციაში გადავინაცვლეთ.

14. ბოლო წინადადება მთავარი თეზისის სამომავლო პერსპექტივებს შეეხება.

მაგალთად: მომავალში ოფიციალური სამუშაო გარმოს სრულ გაქრობას უნდა

ველოდეთ.

რჩევები:

• აზრის ჩამოსაყალიბლებლად გამოიყენე ძლიერი ზმნები დათავი აარიდე მოდალურ

ზმნებს.

• არ მოიხადო ბოდიში, იმის გამო, რასაც ამბობ. ესე საკუთარი აზრის გამოხატვაა.

• უცხო ენაზე წერისას, ნუ გადმოთარგმნი აზრს მშობლიური ენიდან. ასე შორს ვერ

წახვალ6.

ფოტოფიჩერსი

ეს არის ფოტოების ნაკრები ან სერია, რომელიც ერთ ამბავს ჰყვება ან ერთი საკითხის

ირგვლივაა გაერთიანებული. ფოტო მარტო სასიამოვნო მომენტრებს არ ასახავს. ის ხშირად

უფრო მეტს ჰყვება, ვიდრე რამდენიმე გვერდში გაწელილი სტატია. ფოტოფიჩერსი უნდა

მოიცავდეს ინფორმაციულ ფოტოსურათებს, რომელსაც ასევე ექნება ემოციური ზეგავლენა.

მოიცავს ადამიანთა ინტერესებს, არის დოკუმენტური და სხვა.

ჟურნალში ასევე მრავალფეროვანი უნდა იყოს ილუსტრაციები. ეს იმას ნიშნავს, რომ სურათები

მხოლოდ ზომით – ვერტიკალური ან ჰორიზონტალური ფორმატით კი არ უნდა

განსხვავდებოდნენ, არამედ შინაარსობრივი დატვირთვითაც. არ არსებობს კანონი, რომლის



მიხედვითაც ახალ ამბებს მაინცდამაინც ფოტო უნდა ახლდეს. შესაძლებელია, მათ ახლდეს

ნახატი, კომპიუტერული გრაფიკა, ცხრილი, ან ფოტო, რომელიც ისეა დამუშავებული, რომ

ქმნის ფოტოს ქსეროასლის შთაბეჭდილებას.

ილუსტრაციას გაზეთში ბევრი ფუნქცია აქვს. ისინი შეიცავენ დამატებით ინფორმაციას,

გადმოსცემენ იმ ატმოსფეროსა და განწყობას, რომელიც კონკრეტულ ღონისძიებაზე

სუფევდა. ფოტოები ასევე იზიდავს მკითხველის თვალს და უბიძგებს მას - წაიკითხოს სტატია,

რომელსაც ეს ფოტო ახლავს. ამასთან ისინი თავისთავად, ცალკე აღებული, მხატვრული

ღირებულებისაა, მაგრამ გაზეთში ეს უმთავრესი არაა. ბეჭდურ მედიაში მათ უმეტესწილად

რეალიზმისა და ინფორმაციულობის დატვირთვა აქვს.

ცუდი ფოტოებია:

1 პასპორტის ფოტო. ეს არის კადრი, რომელზეც განთავსებულია ადამიანის თავი და მხრები.

ასეთი სურათი კარგია თავის ადგილზე თუმცა ამ ტიპის ფოტოგრაფიების გაზეთისთვის

გამოყენება თითქმის შეუძლებელია. შუა ხნის მამაკაცი პიჯაკში – თუ ასეთი ფოტო ბევრჯერ

არის გამოყენებული გაზეთში, ის დაემგვანება მარკების ალბომს.

2. ხელი ჩამორთმევის ფოტო. ეს არის ოფიციალური ფოტო, რომელსაც ხშირად ვხვდებით

გაზეთებში, უფრო ზუსტად, ეს არის ფოტო, რომლის გადასაღებადაც ფოტოკორესპონდენტები

საათობით იცდიან მაღალჩინოსნების ოფიციალური ვიზიტისას და გაზეთებშიც ხშირად

გვხვდება, თუმცა სპეციალისტები (დ. რენდალი) აცხდებენ, რომ ასეთი ფოტოები, როცა

ადამიანები ერთმანეთს ხელს ართმევენ და კამერაში იხედებიან არაბუნებრივია, რადგან

რეალურად ხელის ჩამორთმევის დროს ადამიანები ერთმანეთს უყურებენ და არა კამერას,

ამიტომ, მისი აზრით, ასეთი ფოტოები უბრალოდ, უნდა გადავაგდოთ (?!).

3. მწყობრი (ჯგუფური ფოტო). ასეთ ფოტოს იღებენ, როცა ფოტოკორესპონდენტები იმ

დროს ვერ ხვდებიან საჭირო ადგილზე, როცა ამ ადამიანების მიერ რაღაც მოქმედება

სრულდება. თუ ფოტოკორესპონდენტი მათი მოქმედების დასაფიქსირებლად გვიან მიდის



და იღებს არა მოქმედების პროცესს, არამედ ადამიანთა ჯგუფს, რომელიც ერთმანეთის

მხარდამხარ დგას (ჯგუფური ფოტო), ასეთი ფოტო ჟურნალისთვის გამოუსადეგარია.

4. "მე რაღაცა მაქვს"... ეს არის ფოტო, რომელიც აჩვენებს, მაგალითად, იმ ადამიანს,

რომელმაც რაღაც მოიგო და პრიზს აჩვენებს მკითხველებს (ასეთ სურათებში ფეხბურთელს

ბურთი უჭირავს ხელში, გლეხს - თოხი, მწერალს - კალამი და ა.შ). ამ შემთხვევაში

უმჯობესია ფოტოკორესპონდენტმა გადაიღოს ის პროცესი, რასაც ეს ადამიანი რეალურად

აკეთებს – ფეხბურთელი ბურთს თამაშობს, გლეხი თოხნის, მწერალი წერს და ა.შ. სხვა

შემთხვევაში ეს ფოტო სტატიკურია და არც თუ ისე მომგებიანი.

5. "სამუშაო მაგიდაზე" - ამ სურათებში ძირითადად ოფისები და ჩინოვნიკებია გამოსახული

და ნაჩვენებია დადგმული კადრები – აბსურდული და არარეალისტური პოზა, როცა ის ზის და

თითქოს ტელეფონზე ლაპარაკობს, ან დოკუმენტებს ათვალიერებს... ასეთ დროს უმჯობესია

გადავიღოთ მაღალმხატვრული პორტრეტული ფოტო ან ფოტო, რომელზეც ეს ადამიანი

რეალურად ლაპარაკობს და მისი გამომეტყველებაც ბუნებრივია.

წერის საფუძვლები

საჟურნალე სტატიის მთავარი „სიამოვნება“ მის მრავალეროვნებაში იმალება. ყველაფრი,

დაწყებული ცნობილი ადამიანების ინტერვიუებიდან და დასრულებული კერძის რეცეპტით,

შესაძლოა გახდეს ჟურნალის სტატიის თემა. საინტერესოა, რომ ბევრ შესაძლებლობასთნ

ერთად ჟურნალისთვის წერა ბევრ სირთულეს უკავშირდება. კრეატიულმა მიდგომამ და

ნებისმიერმა სიახლემ შესაძლოა წარმატები განმაპირობებელი ფაქტორი გახადოს და

მკითხველს უბიძგოს, რომ რამდენჯერმე მიუბრუნდეს ერთსა და იმავე სტატიას.

ბუნებრივია, რომ წერის ენა დამოკიდებულია საკითხზე და სფეროზე, რომლის შესახებაც

არის ეს კონკრეტული ჟურნალი. ზოგადად, ჟურნალს და რედაქციას განსაზღვრული სტილი

აქვს, რომელიც ყველა ნომრის თანმდევი მახასიათებელია. ჟურნალისთვის წერა განსხვავებულ

ხედვას, აზროვნებას, წერის სტილს და სტრუქტურას მოითხოვს.

ეფექტური წერილი ჟურნალისთვის არის საინტერესო, ცოცხალი, სხარტი, ფერადი,

რელევანტური და გამორჩეული. რა თქმა უნდა, მთავარი ჟურნალისტური პრინციპი აქაც



იგივე რჩება: წერე შენი მკითხველისთვის! ამ შემთხვევაში წესები, როგორც ასეთი, არ

არსებობს, თუმცა არის ე.წ. "გაიდლაინი", რომელსაც ჟურნალისტი უნდა მიჰყვეს. მათგან

ყველაზე მნიშვნელოვანი ასე შეგვიძლია შევაჯამოთ:

 იცოდე ვისთვის წერ- მათი ინტერესები და მოთხოვნები;

 იცოდე რისთვის წერ და რა მიზანი გაქვს;

 ყოველთვის დააკონკრეტეთ აბსტრაქტი (შესავალი, ლიდი);

 იყავით აკურატულები და კითხვადები;

 შესავალი უნდა იყოს მყვირალა და საინტერესო;

 იფიქრეთ საკითხის გადმოცემის ახალ და კრეატიულ ფორმებზე;

 წერეთ მოკლედ;

 შექმენით სხარტი და ინდივიდუალური სტილი.

როგორ შევქმნათ საჟურნალე წერილის სტრუქტურა?

იმის შემდეგ, რაც მზად იქნებით რომ დაიწყოთ ჟურნალისთვის წერა, უნდა იფიქროთ

ნაშრომის სტრუტურაზე. ამ შემთხვევაში თქვენ შეგიძლიათ დაივიწყოთ ახალი ამბებისთვის

დამახასიათებელი ამობრუნებული პირამიდის პრინციპი და მთავარი მესიჯები ტექსტში

გააბნიოთ ან მოიფიქროთ გამოხატვის თქვენი ფორმა და სტილი.

მოყევი ამბავი

მთავარი, რაც უნდა დავიმახსოროთ, არის ის, რომ ამბავს თქვენი მკითხველისთვის ჰყვებით.

ეს კი იმას ნიშნავს, რომ საჭიროა შესავალი (დასაწყისი), განვითარება და დასასრული

(შეჯამება). ასევე, უნდა იფიქროთ, თუ სად მიგყავთ მკითხველი - რომელ სამყაროში? თქვენ

უნდა შექმნათ ლოგიკური სურათი იმისა, თუ რა მოხდა.

შესავალი (დასაწყისი)

იმისთვის, რომ თქვენი სტატია წაიკითხონ, თქვენ უნდა მოიზიდოთ მკითხველი ე.წ.

სატყუარებით. მაგალითად, სტატია შეგიძლიათ დიწყოთ ციტატით, ანეკდოტით ან თუნდაც

კურიოზით, რომელიც გადაგხდათ. ამასთან, შეგიძლიათ დადგათ სასურველი სცენა, ან



გამოიყენოთ სხვა ნებისმიერი მეთოდი იმისთვის, რომ მკითხველის ყურადღბა დაიმსახუროთ.

განვითარება

ხშირად, საჟურნლე სტატიის მეშვეობით ავტორი ელაპარაკება მკითხველს ან კონკრეტულ

ადამიანს. ადამიანებს უყვართ სხვების შესახებ კითხვა, ამიტომ, როდესაც თქვენი

რესპონდენტი რამე საინტერესოს ამბობს, გამოიყენეთ ციტატა და არა პერეფრაზი. ეს თქვენ

სტატიას მეტად საინტერესოს ხდის.

დასასრული (შეჯამება)

დასასრული ისევე ინდივიდუალური და საინტერესო შეიძლება იყოს, როგორც დასაწყისი.

აქაც შესაძლოა გამოიყენო ციტატით ან საინტერესო დასკვნით შეჯამება. მთავარია ის, რომ

მკითხველი იყოს კმაყოფილი და გაუჩინოთ სურვილი, თქვენი შემდეგი წერილიც

წაიკითხოს.

წერის სტილი/ფორმები

მკითხველს თვდაპირველად აინტერესებს ის, თუ რა უნდა უთხრათ მათ. აქ უკვე ძალიან

მნიშვნელოვანია ის ფორმა, რომლის მეშვეობითაც ამ ამბავს აწვდი აუდიტორიას. ეს

უკანასკნელი წყვეტს, თუ რამდენად წარმატებული, საინტერესო და მიმზიდველი იქნება

კონკრეტული წერილი.

წერის სტილი ყოველთვის ინდივიდუალურია - ეს პირადია. სტილი ხელმოწერას ჰგავს-

უნიკალური და ერთადერთია. წერის სტილი ასახავს მწერლის შინაგან სამყაროს და მის ხმას.

ბუნებრივია, რომ ჟურნალის მიზნები მკაფიოდ ჩანს ჟურნალისტის ყველა სტატიაში და

ზოგადად, მის სტილში. ჟურნალის პოტენციური მკითხველიც განსაზღვრავს საერთო

სტილს. სპეციალიზირებულ ჟურნალებს, ბუნებრივია, განსხვავებული სტილი აქვთ.

შეგვიძლია გამოვყოთ რამდენიმე ფორმა:

ნარატიული წერა



ნარატიული წერის დროს გვხვდება მოვლენების ლოგიკური ჟაჭვი. ამ შემთხვევაში უნდა

წეროთ ისე, რომ მკითხველმა რაღაც ახალი შეიმეცნოს. ამ ტიპის სტატიებში ავტორი ერთ-

ერთი პერსონაჟია და არის „წამყვანის“ როლში. ნარატიულ სტილს აქვს განსაზღვრული და

ლოგიკური დასაწყისი, გაგრძელება და დასასრული. ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრი

ლიტერატურული ტექნიკაა გამოყენებული მეტად ღრმა შთაბეჭდილების შესაქმნელად და

მკითხველის წარმოსახვის უნარის განვითარებისთვის. ეს ლიტერატურული ტექნიკებია:

მეტაფორა, შედარება, პერსონიფიკაცია, წარმოსახვა, ჰიპერბოლა, უკან დაბრუნება,

ნარატიული პერსპექტივა და სხვა. ასევე შესაძლებელია ლიტერატურული ელემენტების

გამოყენება, როგორიცაა: თემა, გმირი, სტილი/სტრუქტურა, პერსპექტივა, ხმა და სხვა.

ამიტომ, უხვად შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხატოვანი ენა.

სერიული ნარატიული წერა

ამ სტილში შენ ვერ გაიგებ, თუ რა მოხდება შემდეგ. უნდა დაელოდო. აქ მწერალი

ნამდვილად ხვდება, როგორ შეაკავოს და ჩაითრიოს მკითხველი. ეს არის ამ სტილის

წერისთვის აუცილებელი უნარი.

პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი ხარისხი სერიული ნარატივისა არის ის, რომ ის არის

"ჩამთრევი". ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს ძალა, რომ ყველა მკითხველი დააინტერესოს

თავისი სტილით. ავტორი ასევე უნდა იყენებდეს დიალოგებს, რათა საჭიროების

შემთხვევაში გამოხატოს ნამდვილი ემოციური სტილი. ერთ–ერთი მიზეზი სერიული

ნარატივის სიძლიერისა არის ის, რომ შინაარსი იშლება თანდათანობით, რადგან ის

აჩვენებს/ასახავს ცხოვრების რიტმს. სტატია უნდა სრულდებოდეს ისე, რომ მკითხველს არ

აფიქრებინოს, რომ ეს დროის ფუჭი ფლანგვა იყო.

აღწერითი წერა

აღწერითი წერა ფოკუსირდება პერსონაჟის, მოვლენის ან ადგილის დეტალურ აღწერაზე. ის

ზოგჯერ პოეტური ბუნებისაა, რომელშიც ავტორი აკონკრეტებს მოვლენის დეტალებს და არა

უბრალოდ ინფორმაციას. აღწერით სტილში ჟურნალისტმა უნდა ასახოს პერსონაჟი, საგანი ან

მოვლენა ისე ცხადად, რომ მკითხველმა იგრძნოს, რომ მას შეუძლია ხელით შეეხოს ობიექტს.

მწერალი ცდილობს ასახოს ამ სუბიექტთან დაკავშირებული იმდენი გრძნობა, რამდენიც



საჭირო იქნება ნიმუშის მარტივად გასაგებად. აღწერით წერას აქვს უნიკალური ძალა,

რომელიც გამოსახულებით, სუნით, ხმით, ტექსტურით და გემოთი აღვიძებს წარმოსახვას.

შესაბამისად, სიტყვების შერჩევა აღწერითი წერისთვის ძალიან კრიტიკულად ხდება.

თითოეული სიტყვა უნდა იყოს ზუსტი, მკაფიო და კარგად შერჩეული. ამ სტილში

შეგვიძლია გამოვიყენოთ მეტი ზმნიზედა და ზედსართავი სახელი. ასევე, გადატანითი

მნიშვნელობის სიტყვები, რათა შევქმნათ დეტალები, რომელიც საშუალებას მისცემს

მკითხველს წარმოიდგინონ მოვლენები.

დამარწმუნებელი წერა

ეს სტილი მიმართულია მკითხველის ან სამიზნე ჯგუფის დარწმუნებაზე. ამისთვის საჭიროა

უნარ–ჩვევები და ძალისხმევა, რათა მკითხველს დააჯერო შენი აზრი ან შეხედულება. ამ

შემთხვევაში წერის მიზანი არის მკითხველის დარწმუნება. ეს სტილიც სიტყვების ძალას

იყენებს, რათა მეტად დამაჯერებლად და ხარისხიანად გადმოსცეს ძალიან მნიშვნელოვანი

საკითხი.

დამარწმუნებელი ტექსტი შედგება არგუმენტებისგან, რომელიც ადასტურებენ სტატიაში

განვითარებულ ერთ იდეას. ამ არგუმენტების მიზანია,რომ მკითხველი გადაიბიროს. ამ

ტიპის წერილებში აუცილებლად უნდა იყოს მოძიებული ყველა საჭირო წყარო და

განსაკუთრებით კვლევა, რომელიც ამ მოსაზრებას დაადასტურებს. ამ ტიპის ტექსტის ყველაზე

კარგი მაგალითია ესე, ედიტორიალი, ანუ სვეტი, რედაქტორის წერილი, მოსაზრება,

ფიჩერსი, ინტერვიუ, მონოლოგი და მიმოხილვა.

წარმოდგენითი წერა

ეს სტილი ასახავს იდეებს საკითხებსა და არგუმენტებს, წარმოსახვითი და კრეატიული

ფორმით. ამისთვის იყენებს აღწერას, პერსონაჟებს "დეკორაციას", ხუთ გრძნობას და სხვ.

ძირითადად ამ სტილში იწერება მოკლე ისტორიები. ამ ტიპის წერილში ყველაფერი

შეიძლება განხილულ იქნეს – დაწყებული მოგზაურობით, დასრულებული ადამიანის

უფლებებით. საინტერესოა ის,რომ არსებობს საკითხები, რომლებიც ძალიან მკაცრად და

ოფიციალურად იწერება და პირიქით, რომლებიც ფანტასტიკაშიც კი გადადის. ძირითადად

წარმოდგენითი წერა იწყება ჰიპოთეტური სიტუაციით და კითხვით – რომელსაც თავად



ავტორმა უნდა უპასუხოს. ამ შემთხვევაში დეტალები და რეალური საუბრები (ინტერვიუები

წყაროებთან) ძალიან მნიშვნელოვანია. ასევე შეიძლება პერსონაჟებს შორის წარმოსახვითი

კონტაქტის შექმნა. პერსონაჟები დინამიკურად უნდა შეეწყონ არსებულ რეალობას, თუმცა,

უნდა მოქმედებდნენ და იქცეოდნენ განსხვავებულად. ამ შემთხვევაში ფორმალური ენა არ

უნდა გამოიყენო, მაგრამ არ უნდა დაგავიწყდეთ წერილობითი უნარ–ჩვევები (მასალა უნდა

იყოს გამართული).

ვიზუალური წერა

ეს არის ამბავთხრობისთვის (storytelling) საუკეთესო ენა, ის ფოკუსირდება აზროვნებაზე,

დეტალებზე, რომელიც ინდივიდუალური გამოცდილებიდან მოდის. ვიზუალური წერა

ქმნის მოვლენის ღრმა, ხარისხიან და დეტალურ სურათს. ამ, შემთხვევაში მარტო ტექსტი არ

არის მნიშვნელოვანი, მთავარია ტექსტის ვიზუალური წყობა, ანუ როგორ მიაწოდებ

მკითხველს, მაგალითად, ორ ადამიანს შორის არსებული ურთიერთობა ერთი ფოტოთიც

გამოვხატოთ, რომელსაც შესაბამისი კომენტარი უნდა ახლდეს. ამ შემთხვევაში სტილი

მეტად თავისუფალია. როგორც უკვე ვთქვით, ფოტოს თავისი ადგილი აქვს და მისი მთავარი

მესიჯი არ უნდა განმეორდეს ტექსტში, რადგან მკითხველმა თავად უნდა ამოიცნოს იგი.

შემდეგი ერთ–ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორია დიალოგი, რომელიც აღვიძებს

სხვადასხვა სილუეტს. დიალოგი ისტორიას უფრო სხარტს ხდის და მეტ მოქნილობას სძენს.

ამობრუნებული პირამიდა

ჟურნალში ამობრუნებული პირამიდა წერის ერთგვარ სტილზე მიუთითებს და მკითხველს

აწვდის საკმარის ინფორმაციას. ფაქტობრივად, მთელი ისტორიის იდეა სტატიის პირველ

აბზაცშივეა (ლიდში) აღწერილი. მკითხველი ლიდის წაკითხვის შემდეგ თავად წყვეტს,

გააგრძელებს თუ არა კითხვას. მთავარი არის ის, რომ მკითხველი ზოგად ინფორმაციას

ნებისმიერ შემთხვევაში იღებს.

ჟურნალისთვის წერა ბევრი ჟურნალისტის ოცნებაა, რადგან ჟურნალის რედაქციები კარგად

იხდიან საინტერესო სტატიებისთვის. მაგრამეს იმდენად მნიშვნელოვანი არაა, რამდენადაც

თავისუფლება. ქვემოთ მოყვანილია ის პუნქტები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოთ

საინტერესო და მიმზიდველი სტატიის წერისას.



1) დარწმუნდი, რომ არჩეული თემა შენთვის საინტერესოა და მეტ–ნაკლებად

ერკვევი საკითხის არსში

იმისთვის, რომ სტატია დაიბეჭდოს საუკეთესო ჟურნალში, აუცილებლად უნდა

აირჩიო საკითხი, რომელსაცრაღაც პერიოდის განმავლობაში აკვირდები, იძიებ

ან უბრალოდ ამ სფეროში ხარ. რედაქტორები ყოველთვის ეძებენ ისეთ

ჟურნალისტურ პროდუქტს, რომელიცღრმა ინფორმაციას მოიცავს იმ საკითხის

შესახებ, რასაც სტატია ეხება.

რჩევა: ჩამოწერეთ ის სფეროები ან საკითხები,რომელსაც იცნობთ და მათზე

წერისას თავს კომფორტულად გრძნობთ. შემდეგ აირჩიეთ ის, რომელიც თქვენ

მიერ შაერჩეული ჟურნალის თემატიკას ეხმიანება.

2) შეარჩიე გაშუქების საინტერესო კუთხე;

იმისთვის, რომ სტატია გამოქვეყნდეს, მეტი შანსი გაქვს იმ შემთხვევაში, როცა

საკითხი არაორდინალურად არის წარმოდგენილი. შეისწავლე შენ მიერ არჩეული

თემა ღრმადდა აირჩიე კუთხე, რომელიც ჯერ არასოდეს ყოფილა განხილული.

ამავე დროს, არ დაგავიწყდეს, რომ გაშუქების ამ კუთხემ უნდა "მიიწებოს"

მკითხველი. დარწმუნდი,რომ შენს წერილში ზოგადი ინფორმაციები არ ჭარბობს.

რედაქტორებს არ უყვართ იმის კითხვა, რაც ისედაც იციან და ნებისმიერ

პლატფორმაზე შეიძლება მოიძიონ. ამავდროულად, სტატიაში ჩაწერილი

ინფორმაცია უნდა იყოს გამოყენებადი.

3) კვლევა

მაშინაც კი,როცა შენ მიიჩნევ, რომ კონკრეტულისფეროს შესახებ ყველაფერი

იცი, მაინც არ გაწყენს, რომ პატარა კვლევა ჩაატარო და მეტი ინფორმაცია

მოიძიო. ეს საშუალებას მოგვცემს, მეტად ახალი ინფორმაციითგააჯერო შენი

სტატია და ამითღირებული გახადო იგი, რაც მეტად დაფასებულია მკითხველის

მხრიდან. წაიკითხე რელევანტური რესურსები (წყაროები) და თუ საჭიროა, სხვა

ექსპერტებსაც დაეკითხე.



4) შექმენი მყარი სტრუქტურა

შემდეგი ნაბიჯია ძლიერი სტრუქტურის შექმნა, რომელსაც წერის დროს მიყვები.

სტრუქტურამ უნდა მოიცვას იდეები, რომლის ჩადებასაც აპირებ შესავალში,

სტატიის ძირითად ნაწილში და დასკვნაში. აქედანვე უნდა იფიქრო, თუ როგორ

გააფორმებ შენს სტატიას და თავადვე შესთავაზო იდეები ტექნიკურ

რედაქტორის. თავიდანვე განსაზღვრე – დაამატებთუ არა ფოტოს, გრაფიკას ან

სხვა ვიზუალურ და გამომსახველობით ფორმებს.

5) დაწერე შენი სტატია

ახალი ამბების წერის დროს შენ გაქვს გარკვეული სტრუქტურა, როგორ უნდა

დაწერო ის (გავიხსენოთ 5W&H-ის პრინციპი), განსხვავებით საჟურნალე

სტატიისა. შენ შეგიძლია იყო ისეთი კრეატიული, როგორიც თავად გინდა. ხოლო

იმისთვის,რომ მოიზიდო შენი მკითხველი, უნდა დაწერო მის ენაზე.

6) გადაამოწმე იმ ჟურნალის სტილი, რომელშიც გინდა მასალის გამოქვეყნება

თითოეულ ჟურნალს აქვს თავისი სტილი, მიდგომა და ტონიც კი, რომელიც შენ

აუცილებლად უნდა გამოიყენო. გირჩევთ, წაიკითხოთ ყველა სტატია რაც ამ

ჟურნალში გამოქვეყნებულა. ამით შენ გაიგებ, რას ეძებს რედაქტორი.

გახსოვდეს: საჟურნალე სტატიას არ კითხულობენ მხოლოდ ინფორმაციის

მიღებისთვის, ეს არის გართობის და სიამოვნების ერთ–ერთი გზა.

დავალება:

1) დაწერეთ 500 სიტყვიანი ესე ქართული განათლების სისტემის შესახებ

(თავადვე ჩამოაყალიბე თეზისი და დაასაბუთე ან უარყავი)

ან

2) დაწერე სტატია ან news–ფიჩერსი (500–700 სიტყვა) საქართველოს ჯანდაცვის

სისტემის მუშაობის შესახებ;



წყაროები:

1) მაია ტორაძე: "ბეჭდური მედია: გაზეთის გაფორმება". 2012წ. თბ.

2) Writing for Magazines"

https://issuu.com/nguynvanthu38/docs/definition_of_magazine_characterist

3) მარიამ გერსამია, "ელემენტარული ნაწილაკები ჟურნალისტიკაში". 2011 წ.,თბ.
4) ქეთევან გოჩიტაშვილი, გიული შაბაშვილი: ანალიტიკური წერა
http://www.nplg.gov.ge/civil/statiebi/wignebi/analitikuri%20werA/analitikuri_%20wera
3.htm
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ლექცია: გრაფიკულ მედიაზე მორგებული ფორმები

 პორტრეტი,
 რეპორტაჟი,
 ინტერვიუ,
 სვეტი და სხვ.

პროფაილი (პორტრეტი)

 პროფაილი (პორტრეტი), როგორც ფიჩერსის ერთ–ერთი ფორმა
 როგორ დავწეროთ პროფაილი
 პროფაილი (პორტრეტი) – ინტერვიუ
 როგორ შეიძლება გამოვიყენოთ წყაროები პროფაილის წერის დროს

პროფაილი არის მასალის გმირის მოკლე ბიოგრაფიული თხრობა, რომელიც შედგება მისი
ცხოვრების ერთი ან რამდენიმე საინტერესო ეპიზოდისაგან. პროფაილი მკითხველის ერთ–
ერთი საყვარელი ჟანრია. ის ეყრდნობა ისეთ ადამიანურ თვისებებს, როგორიცაა
ცნობისმოყვარეობა, დეტალებზე ყურადღების გამახვილება.

რამდენადაც პროფაილი პოპულარული ფორმაა, შეიძლება ითქვას, რომ ყველა
ჟურნალისტს, ადრე თუ გვიან, მოუწევს პროფაილის მომზადება. ის სხვადასხვა სტილში
იწერება. ერთი მათგანია ინტერვიუ.

პროფაილისთვის გამოიყენება ინტერვიუ – ვინ?, რომელშიც მთავარია, ვინ ლაპარაკობს.
ჩვეულებრივ, ასეთ ინტერვიუში რესპონდენტი ცნობილი ადამიანია. მასში წარმოჩენილი
უნდა იყოს მოსაუბრის საუბრის მანერა, სტილი, ინდივიდუალობა, პირადი ცხოვრება
(სადამდეც ეთიკური ნორმა მიგვიშვებს).

ინტერვიუ ზოგჯერ ამ ფორმით სულაც არ გამოიყენება პროფაილში. ის ხშირად მხოლოდ
პიროვნების შესახებ ინფორმაციის შეგროვებას ემსახურება და უნდა ვიცოდეთ – როგორ
გავხსნათ გმირი, რა კითხვები დავსვათ, რომ რაც შეიძლება ბევრი ინფორმაცია
მოგვაწოდოს იმის თაობაზე, თუ როგორ ცხოვრობს, რა არის მისთვის მთავარი, რით
გახდა პოპულარული, რა ავსებს მის სულიერებას და ა.შ.

პროფაილი შეიძლება დაიწეროს ერთ ადამიანზეც და ადამიანთა ჯგუფზეც – იქნება ეს
გუნდი, შრომით კოლექტივი, ანსამბლი ან სხვა...
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პროფაილს წერენ გარდაცვლილ ადამიანებზეც, რომლის შესახებაც ინფორმაცია შეიძლება
მოვიძიოთ არქივიდან, მისი პირადი ნივთებიდან ან ნაშრომებიდან, შეიძლება
გამოვიყენოთ მეორეული წყაროებიც.

როგორ იწერება პროფაილი?

რადგანაც ვრცელი მასალების წერის ტექნიკაზე უკვე ვისაუბრეთ, აქ ყურადღებას
გავამახვილებთ პროფაილისთვის დამხასიათებელ დეტალებზე.

უკვე შევთანხმდით, რომ ისე, როგორ ინტერვიუზე წასვლის წინ, ამ შემთხვევაშიც
დაწვრილებით უნდა შეისწავლოთ ადამიანი, ვისზე წერასაც აპირებთ. მოიძიოთ მის
შესახებ არსებული ყველა ინფორმაცია – დაბადების ადგილიდან, მშობლებიდან, ოჯახის
წევრებიდან და გარემოცვიდან დაწყებული, მისი ხასიათის, თვისებების, საქმიანობის,
გაკეთებული საქმეების და ისეთი დეტალების შესახებ, რაც შეიძლება სხვამ არ იცოდეს.
ინფორმაციის მოპოვებაში დაგვეხმარება ინტერნეტი, წიგნი, გაზეთი, ჟურნალი, მის
შესახებ ადრე გამოქვეყნებული მასალები და მის მიერ სხვა მედიასაშუალებებისთვის
მიცემული ინტერვიუები. გავითვალისწინოთ, რომ ყველაფერი არ არის ატვირთული
ინტერნეტში, ამიტომ უნდა ეცადოთ მის გარეთად ეძებოთ ინფორმაცია, რომელმაც,
შესაძლოა, პროფაილის გმირის საქმიანობის ან დახასიათების ისეთი კუთხე გაპოვნინოთ,
რაც სხვა დროს არ გაშუქებულა.

გარდა ამისა, ინფორმაციისთვის უნდა მიაკითხოთ მის ოჯახს, მეგობრებს,
თანამშრომლებს, კოლეგებს. ზოგადად, ამ ტიპის მასალის წერისას, მნიშვნელოვანია ცოტა
ხნით პროფაილის გმირის ტყავშიც გაეხვიო და მისი თვალებით უყურო სამყაროს.

ინტერვიუ პროფაილში

მას შემდეგ, რაც კარგად გაიცნობთ გმირს, შეგიძლიათ მასალა ინტერვიუს გარეშეც
დაწეროთ, მაგრამ, ცხადია, სჯობს მასალაში ჩართოთ ინტერვიუც, რომლის კითხვებიც იმ
ეტაპზე იბადება, როცა გმირის შესახებ ინფორმაციას ვაგროვებთ. კითხვები უნდა იყოს
დასმული ისე, რომ გმირის სამყარო მეტად გაგიხსნათ. უნდა იცოდეთ, რატომ სვამთ ამ
კითხვას, რისი გაგება გსურთ ამით, ხასიათის რა შტრიხს გაგიხსნით მასზე პასუხი.

გავეცნოთ ინტერვიუს მაგალითს.

"რეზო ჭეიშვილი – მწერალი საფირმო სტილით" მაკა ლდოკონენის მიერ ჟურნალ
"არილისთვის" დაწერილი პროფაილია. სათაურიდანვე ჩანს, რომ მასალის გმირი
მწერალი რეზო ჭეიშვილია. პროფაილს უძღვის შატობრიანის ფრაზა – "ორიგინალური ის
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მწერალი როდია, სხვა მწერლებს რომ არ ჰგავს, არამედ ის, ვის მიბაძვასაც ვერავინ
ახერხებს"

პროფაილის შესავალი ნაწილი ე.წ. შუა ნაწილიდან წერას ჰგავს – ავტორმა გმირის
შემოქმედებიდან ამოიღო საინტერესო პარალელი ტონინო გუერასა და ჭეიშვილს შორის
(ორივე მწერალი და კინოშედევრების ავტორებია) და მკითხველი "გაიტყუა" პასუხის
საძებნელად კითხვაზე: იმ კინოფილმებში, რომლებიც თანამედროვე კინოხელოვნების
კლასიკად მიიჩნევა ("ამარკორდი", "ცისფერი მთები") სცენარისტი უფრო მეტია თუ
რეჟისორი?

 1973 წელს იტალიელმა რეჟისორმა ფედერიკო ფელინიმ "ამარკორდი" გადაიღო.
ფილმისთვის სცენარი იტალიელმა მწერალმა ტონინო გუერამ დაწერა. მას შემდეგ
საზოგადოებაში ხშირად კამათობდნენ, "ამარკორდში" გუერა "მეტი იყო" თუ ფელინი?
სცენარის ავტორმა კამათს წერტილი დაუსვა, როდესაც განაცხადა, რომ "ამარკორდს" გუერა
ფურცელზე, ფელინი კი ეკრანის ტილოზე წერდაო.

 ათი წლის შემდეგ რეზო ჭეიშვილმა "ცისფერი მთების" მიხედვით შექმნა სცენარი ამავე
სახელწოდების ფილმისთვის, რომელიც ელდარ შენგელაიამ გადაიღო. "ამარკორდის"
მსგავსად "ცისფერი მთები" კლასიკურ შედევრად იქცა. მარტივი მიზეზის გამო -
ავტორებმა (მწერალმა და რეჟისორმა) კარგად ნაცნობი გარემო ორიგინალური ხერხით
წარმოგვიდგინეს: ჩვეული ახლებურად შეფუთეს, ახალი კი ყოფით ფერებში დახატეს. გარდა
ამისა, ერთმა ფურცელს, მეორემ კი ეკრანს თავისი უნიკალური ხელწერა დაატყო -
საბოლოოდ კი ქრესტომატიული ეპიზოდებით გაჯერებული ნაწარმოები მივიღეთ.

დაისვა კითხვა, რა უნდა ქნას ახლა ჟურნალისტმა? დაიწყოს იმის ანალიზი – რა და
როგორ დაწერეს და გადაიღეს? მაშინ ორივე შემოქმედზე (ჭეიშვილზე და შენგელაიაზე)
უნდა ისაუბროს და ასცდება მთავარ ხაზს, ამიტომ საჭიროდ დაინახა ე.წ. გადასასვლელი
ხიდის მოფიქრება – ლეგატო – უკან დაბრუნება პარალელიდან რეზო ჭეიშვილამდე. აი,
როგორ იკთხება ის: "შესაძლოა, მწერალის შემოქმედებაზე საუბარს მისი ნაწარმოებების
მიხედვით გადაღებული ფილმებით არ უნდა ვიწყებდე, მაგრამ ბატონი რეზოს
მოთხრობები, რომანები და ფილმები განუყოფელია, მათი ერთიანობა კი ყველასგან
გამორჩეულ, ორიგინალურ, ძნელად მისაბაძ - საფირმო სტილს განაპირობებს".

ასე დაუბრუნდა პროფაილის გმირს ავტორი და უკვე აქვს თავისუფლება – მკითხველს
გააცნოს გმირის ცხოვრება და დაანახოს, ვინაა, რა შეუქმნია, რატომაა დიდი და რატომ
შეირჩა ლიტერატურული ჟურნალისთვის სწორედ ეს მწერალი. ამის შემდეგ კი ხსნის მის
პიროვნებას და ხასიათის ლაბირინთებს მიუყვება, პროფაილის გმირთან ერთად:

1961-1992 წლებში რეზო ჭეიშვილი კინოსტუდია "ქართულ ფილმში" რედაქტორად, სასცენარო
კოლეგიისა თუ შემოქმედებითი გაერთიანების წევრად, ასევე ერთ-ერთ ხელმძღვანელად
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მუშაობდა. ამ ხნის განმავლობაში მან არაერთისრული თუ მოკლემეტრაჟიანი მხატვრული
ფილმის სცენარი დაწერა, მათ შორის: "ექსპრეს- ინფორმაცია", "ყვარყვარე", "ჩემი მეგობარი
ნოდარი", "სამანიშვილის დედინაცვალი", "ბზიანეთი", "ზღვის მგელი",
"ავტოპორტრეტი", "ფედია", "გამოაღეთ ფანჯრები", "გათენების წინ", "ჭიდაობასრა უნდა"
და სხვა. თუმცა "ცისფერ მთებზე" მუშაობა განსაკუთრებულად დაამახსოვრდა:

– სცენარი, როგორც მიღებული იყო, მოსკოვში დამტკიცდა. "რწყილი და ჭიანჭველას"
სცენარი რომ გაგეგზავნა, იმასაც უპოვიდნენ მიზეზს და შეასწორებდნენ. ასე რომ,
მსგავსი დაბრკოლებების გადალახვა ჩვენთვის დიდ სიახლეს არ წარმოადგენდა.
მსახიობების შერჩევის პროცესშიც აქტიურად ვიყავი ჩაბმული, ეს საქმე თანამდებობრივადაც
მევალებოდა და მორალურადაც. სხვათა შორის, ზოგიერთ რეჟისორს არ სიამოვნებს,
როდესაც სცენარის ავტორი გადაღებებს ესწრება, ელდარ შენგელაია კი ამ მხრივ
განსაკუთრებული თვისებებით გამოირჩევა, ავტორთან თანამშრომლობა შეუძლია და
გამოსდის კიდეც, რასაცდიდად ვაფასებ.

პუბლიკაციაში კითხვები არ ჩანს. მხოლოდ რესპონდენტის პასუხები მიგვანიშნებს, რა
კითხვა დაისვა (თუმცა, ცხადია, კითხვებიც შეიძლება ჩაიწეროს ბუნებრივად,
ძალადაუტანებლად) . წერილის ავტორი გმირის საუბარს მიჰყვება და ხან
პერიფრაზირებით, ხანაც რესპონდენტის ციტირებით, ნელ–ნელა აღებს რეზო ჭეიშვილის
შემოქმედებით სამყაროს.

გადასაღებ მოედანზე იმპროვიზებულ გარემოში უხდებოდათ მუშაობა, ბატონი რეზო
თურმე დეკორაციების უკან, ექსპრომტად წერდა ხოლმე დიალოგებს. სწორედ იმ
დიალოგებსა და ფრთიან ფრაზებად ქცეულ გამოთქმებს, ლამის რომ გაგვიზეპირებია და
ყოველდღიურ საუბარშიც ხშირად ვიყენებთ: "გივი, ჩვენ ვართ, გივი!" "როდიდან როდემდე
აქვს დალოდების საათები?" "ყუფარაძეს რომ არ დაერეკა, მაგრამ დარეკა და..." "თუიცით,
იგავ-არაკებს მიიღებს? არა, მაგრამ უარს არ გეტყვით!" "ბოდიში, თქვენზე მითხრეს, ლიფტში
გაიჭედაო და მართალია?" "დაანებეთ ჩემს ცოლს თავი!" "გამაგებინეთ, მე აქ ვარ თუ იქ?"
"მომკლავს ეს ორი სათაური!.."

ეს მხოლოდ შესავალი ნაწილი გახლდათ.

მას შემდეგ, რაც მკითხველს წარმოდგენა, ასე თუ ისე, შეექმნა პროფაილის გმირის
შემოქმედებაზე, ჟურნალისტი უფრო ახლოს მიდის მის პიროვნებასთან და უკვე ისეთ
დეტალებს გვაცნობს, რომლითაც გმირის ხასიათი იძერწება. ნელ–ნელა ჩამოიქნება
ქართველი მწერლის საინტერესო სახეც:
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ბატონი რეზო მშვიდია, აუჩქარებლად საუბრობს, როდესაც ხუმრობს, დანაშაულზე
წასწრებული ბავშვივით ენთება თვალები. დიქტოფონის პარალელურად, ხელითაც
შემიძლია ჩავინიშნო პასუხები. სიმართლე გითხრათ, დიქტოფონისკენ გახედვა, შემოწმება
უხერხულობასაც მიქმნის - სრულიად განსხვავებულ განზომილებაში გადავინაცვლე.
თქვენდა სამწუხაროდ, უნდა გაგაფრთხილოთ, რომ შეხვედრის მხოლოდ მცირედი
ნაწილის გადმოცემას შევძლებ, ვინაიდან ჩვეულებრივი სიტყვები, ერთი წერილი,
თუნდაც ჟანრობრივად მრავალფეროვანი, საკმარისი არ იქნება. რეალობის ილუზია რომ
შევქმნა, მე 3D ტექნოლოგიები, თქვენ კი ბინოკულარული მხედველობა
დაგჭირდებათ. თუმცა არ დაფრთხეთ, სრულყოფილი სურათის წარმოსადგენად რეზო
ჭეიშვილის წიგნების წაკითხვა და ფილმების ნახვა დაგეხმარებათ, ზოგს თავიდან, ზოგს
ხელმეორედ ან ვინ მოთვლის მერამდენედ.

ინტერვიუს წარმართვის ეს ფორმა საინტერესოა და გიქმნის შთაბეჭდილებას, რომ
ავტორის მონოლოგის მსმენელი ხარ. სინამდვილეში კი საუბარს მიმართულებას
ჟურნალისტი აძლევს და სწორად შერჩეული კითხვებით (რომელიც რესპონდენტის
გაცნობის ხანგრძლივი პროცესის ნაწილია), შენც ქრონოლოგიურად მიჰყვები
ბიოგრაფიულ შტრიხებს. ამ თხრობაში თანდათან შემოდიას სხვა პერსონაჟებიც და
ეცნობი მწერლის ცხოვრების უცნობ ელემენტებს და გარემოს, რომელშიც მას ცხოვრება
უხდება.

 საუბარს ქუთაისის ვაჟთა მერვე საშუალო სკოლის გახსენებით ვიწყებთ:

- დღესაც არ ვიცი, რატომ მოვხვდი მაგ სკოლაში, სახლიდან შორს იყო დადიდ მანძილს
გავდიოდი ფეხით. სკოლის ეზოდან რიონამდე კიბე ჩადიოდა, ცელქი ვიყავი,
გაკვეთილებიდან ხშირად ვიპარებოდი საბანაოდ,რა თქმა უნდა, ბიჭებთან ერთად,
ქალის მდინარეში ბანაობა მიუღებელი საქციელი იყო. ისიც მახსოვს, საკლასო ოთახის
ფანჯრებიდან რომ ვუყურებდით ალპინისტივით როგორ ავიდა ერთი კაცი ეკლესიის
გუმბათზე დაჯვარი გადახერხა. ეს ისდრო იყო, ეკლესიებისაწყობებად რომ ჰქონდათ
ქცეული, მოქმედ ტაძრებში კი სიარული იკრძალებოდა. ახლა ყველაფერი შეიცვალა.

ასე გრძელდება ბოლომდე – ჯერ სტუდენტობას გაიხსენებს, მერე პირველ ნაბიჯებს
მწერლობაში, მერე – ადამიანებს, ვინც ხელი წააშველა, მერე მეგობრებს, მოვლენებს..
იშლება ფურცლები და იკინძება პროფაილის გმირის სახე – პორტრეტი.

გზადაგზა ავტორი დასწრების ეფექტსაც გვიქმნის, ვითომ შემთხვევით გახაზავს გმირის
ჯდომის თუ საუბრის მანერას, კილოს. თავად ხომ დიალოგის მონაწილეა და შენც
გაიძულებს იქვე, ოთახის კუთხეში მიიყუჟო და თვალი ადევნო, როგორ იხატება ერთი
მწერლის ცხოვრების ფერწერული ტილო.
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 ბატონი რეზო წიგნების კარადიდან ფრთხილად იღებს "ბზიანეთს" და
გულისწყვეტით აღნიშნავს, რომ ერთადერთი ეგზემპლარი დარჩა, ყდას
დასცქერის და სიამაყით დასძენს, რომდიმა ერისთავმა დახატა -დიახ, დახატა! 60-იანი
წლების ქართული, ურბანული მხატვრობის უნიკალური ნიმუშია, ნამდვილი
ბზიანეთია.

გსმენიათ ბზიანეთზე? მწერლის გამოგონილი ქუჩის სახელი ჟღერადობით ბზას
გვაგონებს, წარმოსახვაში კი მზით გაჩახჩახებული ადგილი იხატება.
სინამდვილეში რაზეა საუბარი? მოგახსენებთ, რომ საფირმო სტილი ამ
შემთხვევაშიც დაცულია - ჭეიშვილისეული მოთხრობა და სცენარი ჰარმონიულ
ერთიანობას ქმნის:

"ბზიანეთი ქალაქის მთავარი ქუჩის ერთ-ერთ შესახვევს ჰქვია... მოკლე ქუჩა
დასაწყისიდან ორასი ნაბიჯის შემდეგ თავდება... ამ ქუჩაში ავდარშიც
სიმყუდროვეა... რადგან გზა ვიწროა, სახლები მაღალი და ქარი მის ნებისად ვეღარ
დათარეშობს. ამ დროს ისევ ბზიანეთზე სიარული გერჩიოთ. კედელთან კი ძალიან
ახლოს ნუ მიდგებით, თორემ სახურავის ღვარსადენის გახვრეტილი ღარიდან
ჩამოვარდნილი წყლის წვეთი შეიძლება პირდაპირ საყელოში ჩაგივარდეთ".

ერთიმოსმენით მარტივსა და სადა წინადადებებს მძაფრი ექსპრესია ახლავს, მხრებში
თავის ჩარგვა გვინდება, თითქოს, წვიმის მძიმე წვეთმა კისერი აგვიწვა. ფილმი
განცდებს კიდევუფრო მეტად ამძაფრებს, ავტორის სათქმელს რეჟისორლიანა ელიავას
ვიზუალური ხერხები განაგრძობსდა ასრულებს.

ცხადია, ამგვარ დიალოგს სჭირდება ერუდიცია და ჟურნალისტის სათანადო მომზადება,
რაც თავიდან აგვაცილებს შაბლონურ კითხვებს (როდის დაიწყეთ წერა? რა არის თქვენი
ჰობი? დილით უფრო ადვილად გეწერებათ თუ საღამოს? ლიტერატურულ პრემიას
როდისთვის ელოდებით? დედა უფრო გიყვარდათ თუ მამა? და მსგავსი). კითხვის დასმას
საფუძველი უნდა ჰქონდეს – ჟურნალისტის თითოეულ სიტყვაში გამოცდილი თვალი
მაშინვე შეამჩნევს – იცნობთ რესპონდენტს თუ არა? წარმოდგენა გაქვთ მის საქმიანობაზე
თუ არა? გესმით, რას ქმნის თქვენი გმირი თუ მოდას ხართ აყოლილი? წაკითხული გაქვთ
მისი ნაწარმოებები თუ რახან ბესტსელერადაა აღიარებული და მისი ავტოგრაფიანი წიგნიც
გაქვთ, უკვე ამ მწერლის ექასპერტად მიიჩნევით? ნანახი გაქვთ თქვენი გმირის
სპექტაკლები და ხედავთ სხვაობას მის მიერ შესრულებულ როლებს შორის თუ
პოპულარულ ადამიანთან რომ ინტერვიუ ჩაწერეთ, ამით გსურთ იმიჯის შექმნა..
მოკლედ, მკითხველი გრძნობს პროფესიონალიზმს და თითოეულ კითხვაში იმ საკითხის
ცოდნის დონეს, რომელზეც წერს.

აქვე უნდა გავითვალისწინოთ ისიც, რომ ხშირად ასეთი მასალების შეგროვება დღეები და
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კვირები გრძელდება და თუ მაშინვე არ ჩავინიშნეთ, რა გავიფიქრეთ, რა დეტალს
მივაქციეთ ყურადღება, მერე ეს დინამიკა დაიკარგება, ამიტომ მხოლოდ დიქტოფონის
იმედზე ნურასოდეს იქნებით – დიქტოფონი არ იწერს თქვენს აზრებს.

ისიც უნდა გვახსოვდეს რომ თუ კონკრეტულად შემოსაზღვრული ინტერესებით არ
მივალთ გმირთან და მას ყველაფერზე ვალაპარაკებთ, დაგროვდება ზღვა მასალა და მათ
შორის ბევრი უსარგებლო ინფორმაცია, რომელსაც ვერ გამოიყენებთ და დროს კი
დაგაკარგვინებთ. ამიტომ როგორც ყველა სხვა ჟანრის მასალებზე მუშაობას, პროფაილსაც
უნდა მომზადება და წინასწარ განსაზღვრა – რას ვწერთ, როგორი გვინდა გამოჩნდეს
გმირი. ჟურნალისტი და მწერალი მაკა ლდოკონენი ხელოვნურად არ სძენს ფერებს
პორტრეტს, რეზო ჭეიშვილის თხრობა არ საჭიროებს ზედმეტ ჩარევას და პროფაილის
ავტორიც ძალიან ფრთხილად გადადის საკუთარი სათქმელიდან გმირის სათქმელზე:

საუბრის დასაწყისში ნახსენები, მოსკოვში დასამტკიცებლად გაგზავნილი სცენარები,
კრემლის ნებართვა ქართული ალმანახის ჟურნალად გადაკეთებაზე – წარსულის მტკივნეული
საკითხები მოსვენებას არ მაძლევს, დღევანდელობასთან პარალელს ვავლებ, ჩემი
რესპონდენტიც აღელვებულია ნობელის პრიზთან დაკავშირებულიუსამართლობის გამო.
მოკლედ რომ ვთქვათ, საკმარისი მიზეზები გვაქვს "ღამის სტუმრების" გასახსენებლად.
ვიხსენებთ და ახლა მეტი სიმძაფრით ვგრძნობ ტკივილისა თუ წყენის შედეგად დაგროვილ
გამოცდილებას, რეზო ჭეიშვილის მოთხრობაში ვულკანური ლავასავით რომ აღწევს
ქაღალდის ზედაპირზე:

"მსმელი რუსი კახპას ჰგავს, თუ მოასწრო გამოფხიზლება, ყველაფერი ისტორიას ჩაბარდება
მეორედ მოსვლამდე. "კანაოშიც" რომ იყოს გამოძინებული, სასმელის საყვედური არ დასცდება.
გაისწორებს ჰალსტუხს, შეისხურებს (თუ გადარჩა) ოდეკალონს და ისე გამოცხადდება
საზოგადოებაში, სიცოცხლეში არ დაელიოს რა თითქოს... პირიქითა ვართ ჩვენ: ზის
სამსახურში ნაბახუსევი ქართველი, ოხრავს და თხრობს, სად დალია, ჯერ იქ მოვიკალი
თავი, მერე იქ მოვთავდი, დავწყდით სმითო და სხვა... ჩვენი სმის წესი სხვანაირია,
აკადემურ- რიტუალურია ერთგვარად, ცალკე შესწავლისა და გაანალიზების ღირსიც კია".

დაბოლოს, ვნახოთ, როგორ შეკრავს ჟურნალისტი მთლიანად მასალას და როგორ
დაასრულებს თხრობას (მთლიანი პროფაილის წაკითხვა შეგიძლიათ ატვირთულ
მასალებში).

პროფაილი ლიტერატურული ჟურნალისთვისაა დაწერილი და, ცხადია, ვრცელია.
რამდენადაც ვრცელ მასალაში რესპონდენტიც და ჟურნალისტიც ბევრ საკითხს შეეხო,
დასასრული ნელ–ნელა უნდა დავიწროვდეს, რომ წერტილი დაისვას. პროფაილის
ავტორი უკანასკნელ შტრიხებს გამოკვეთს და ახლა, ცნობილი მწერლის ნაცვლად, ცოტა
განსხვავებული ადამიანი გვევლინება გმირად – ცოტა ცრუმორწმუნე და სევდიანიც:
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წამოსვლის წინ სურათებს ვარჩევთ. დახარისხებულია: ზოგიერთი ეპოქალურია, ზოგიც
გულიანად გაგაცინებს, სევდასაც მოგგვრის, სუკეთესოები კი მეუღლის, მარინა
ვერულაშვილის გადაღებულებია. თავადაც ამაყია, მოსწონს, მოფერებით არჩევს და უყვარს.
მთავარი ხომ მასდაუნახავს და აღუბეჭდავს.

ბატონი რეზო მაგიდასთან ზის, ქარვის კრიალოსანს ისვამს ქუთუთოებზე,
მეხმარებაო, მეუბნება - ალბათ უკეთ დანახვაში - საყვარელი ადამიანის სახსოვარია,
დაეხმარება.

ფინალი კი ისეთია, როგორიც მოცულობით მასალას უნდა ახასიათებდეს: ავტორი
უბრუნდება ლიდში დასმულ კითხვას, "ამარკორდისა" და"ცისფერი მთების" სცენარის
ავტორებზე რომ დასვა და ცდილობს აჩვენოს – რატომ გამოდიან ასეთი ბუნებრივი რეზო
ჭეიშვილის პერსონაჟები:

P.S. "ამარკორდი" სხვაგვარადაც შეგვიძლია ვთარგმნოთ (ვინაიდან მასში სამი
იტალიური სიტყვის ფუძეა გაერთიანებული: მწარე, სიყვარული და ძაფი): "მწარე
სიყვარულის ძაფები, ავტორს წარსულთან რომ აკავშირებს". რეზო ჭეიშვილის
ნაწარმოებები, აკაკისა და დავით კლდიაშვილის ნაწარმოებების მსგავსად,
სიყვარულის ძაფებით იმერეთთან გვაკავშირებს, გვაკავშირებს სამუდამოდ, ვინაიდან
მათ მაგიური ძალა აქვთ - მკითხველს სამუდამოდ ამახსოვრებენ თავს.

ამრიგად

პროფილი წარმოადგენს მხატვრული მოთხრობის ტიპს და, როგორც წესი,
ფოკუსირებულია პიროვნებაზე. მნიშვნელობა აქვს ადამიანური ისტორიის თხრობის
სტილს იმაზე, თუ რა არის საინტერესოა ამ ეტაპზე ამ ადამიანის შესახებ.

თუ პროფაილი იწერება გარდაცვლილ ადამიანზე, უნდა ვეცადოთ რაც შეიძლება ბევრი
პირველწყარო მოვიძიოთ ამ ადამიანის შესახებ . მაგალითად, ჟურნალისტმა გეი თალესმა
გააკეთა ფრანკ სინატრას ცნობილი პროფილი1 და ესაუბრა მომღერლის გარემოცვას,
რადგან სინატრა უკვე გარდაცვლილი იყო. მიოუხედავად ამისა, მან მოახერხა და მასალა

შეავსო სხვადახვა დეტალით, რომელიც მისმა მეგობრებმა, თანაკლასელებმა გაუზიარეს.
მიუხედავად იმისა, რომ პროფილები, როგორც წესი, ფოკუსირებულია ადამიანებზე,
ცნობილი ადამიანების მსგავსად, ჟურნალისტებს ასევე შეუძლიათ დაწერონ ისეთი
გუნდების პროფილი, როგორიცაა სპორტული გუნდები ან კომპანიები.

არ არის აუცილებელი, პროფილის საგანი მაინცდამაინც საზოგადო მოღვაწე იყოს.
საინტერესო ამბავი შეიძლება შეიქმნას ყველაზე, ვინც საინტერესოა და გადაწყვეტთ, რომ
ეს პიროვნება აუდიტორიას გააცნოთ. ასეთ მასალებში განსაკუთრებულ ინტერესს

1 https://www.esquire.com/news-politics/a638/frank-sinatra-has-a-cold-gay-talese/
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იმსახურებს ის პროფაილები, რომლებიც უბრალო ადამიანებს, მკითხველებს ეხება.
პროფილები პოპულარულია ჟურნალებში, მაგრამ მას ასევე ნახავთ გაზეთებში და სხვა
მედიაგამოცემებში.

პროფილებში ყურადღება გამახვილებულია:

 სიახლეებზე ან გმირის პირად ან პროფესიული ცხოვრების ასპექტებზე;
 პროფაილში ნაჩვენებია, თუ რატომ არის თემა ახალი და საინტერესო;
 პროფაილები იწერება ინტერვიუებზე დაყრდნობით (ზოგან

გამოკვეთილია კითხვა–პასუხი, ზოგან – არა);

 მოიცავს ადამიანური ისტორიების მთავარ ელემენტებს, ასევე მკითხველს

აწვდის დეტალებს, რომლებიც ავსებს გმირის პორტრეტს;

რჩევები დამაჯერებელი პროფაილების წერისთვის

პროფილის წერა მოიცავს რამდენიმე განსხვავებულ კომპონენტს.

წერისთვის წინასწარი კვლევა და მომზადება ყოველთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი
ნაწილია, მხატვრული პროფილებისთვის კი ხშირად ინტერვიუ არის ყველაზე
მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ძლიერი ფაბულის შედგენაში. გაითვალისწინეთ ეს 10 რჩევა
უკეთესი და საინტერესო პროფილების დასაწერად:

კონცენტრირება მოახდინეთ თხრობაზე და არა ციტატებზე

მხატვრული მოთხრობები, მაგალითად, ინდივიდუალური პროფაილები, ბევრად
განსხვავდება, ვიდრე მძიმე ამბები. თქვენი მიზანია ამბის თხრობა მკითხველებისთვის.
გმირებთან გასაუბრებისას ყურადღება გაამახვილეთ სიუჟეტის დეტალების სიზუსტეზე
და ნუ იდარდებთ იმაზე, რომ ჩაიწეროთ ყველაფერი, რასაც ისინი სიტყვიერად
გამოთქვამენ. ცხადია, თუ ვინმემ რაიმე ციტირების ღირსი თქვა, ეს ზუსტი უნდა იყოს,
მაგრამ ციტატების სიმრავლე არ არის კარგი თხრობა.

აჩვენე და შექმენი დასწრების ეფექტი

მწერალთა უმეტესობას ეს კლიშე ახსოვს მწერლობის შემოქმედებითი კლასებიდან და
განსაკუთრებით ღირებულია მხატვრული მოთხრობების წერის დროს. მოაწყვეთ სცენა
მკითხველებისთვის, შექმენით დაძაბულობა, აგრძნობინეთ მათ, რომ იქვე თქვენთან
ერთად დგანან თქვენი გმირის გვერდით.
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აჩვენეთ ნათლად,თუ რატომ არის ეს თემა საინტერესო

შესაძლოა, პროფაილის გმირმა გააკეთა რაიმე ან განიცადა იშვიათი შეგრძნება
კონკრეტული საითხის გამო და აქვს გამოცდილება იმ თემაზე, რომელიც აქტუალურია.
თქვენ, შეძლებისდაგვარად, გააცნობიერეთ მკითხველს, რატომ ღირს ამის შესახებ
ინდივიდუალური თხრობა.

შექმენით მონახაზი

მას შემდეგ, რაც მზად ხართ ჩაწეროთ, გადახედეთ თქვენს ჩანაწერებს და მიუთითეთ
ყველაზე საინტერესო წერტილები და ციტატები, რომელთა გამოყენება გსურთ ამ
პიროვნების შესახებ თქვენს ისტორიაში. განვიხილოთ, რა იყო ყველაზე გასაკვირი და
შექმენით თქვენი ფაბულის სტრუქტურა ამბის კულმინაციის და საუბრის ყველაზე
დამაჯერებელი ნაწილების გამოყენებით.

დაწერეთ ზმნებით და ზედსართავებით

არ აღწეროთ ადამიანი ან ოფისი, როგორც სტერილური რამ, აღწერეთ თქვენ მიერ
დაკვირვებული დეტალები და მკითხველს ნუ აიძულებთ, რომ ამ პიროვნების ქმედებების
ან თავად ამ ოფისის მახასიათებლებით დაიტვირთონ.

იყავით სტრატეგიული ციტატებით

შეიძლება რთული იყოს განწყობის მიღება მხოლოდ ციტატებით, ასე რომ გამოიყენეთ
პერიფრაზირება და შეაზავეთ იგი შესაბამისი ციტატებით (თქვენი აზრის
გასაუმჯობესებლად). ციტატები ყოველთვიოს ჩასვით ბრჭყალებში, რადგან მკითხველს
არ უნდა აერიოს, ვინ ლაპარაკობს.

მონიშნეთ ხარვეზები

თქვენს ისტორიაში არსებობს სიცარიელეები, ან კითხვები, რომელზეც არ გიპასუხეს?
სთხოვეთ სხვას, რომ წაიკითხოს თქვენი ნაშრომი და გითხრათ, დარჩა თუ არა მას
შეგრძნება რომ პროფაილში კითხვები მეტია, ვიდრე პასუხები.

არ დასრულოთ დასკვნით

ამის ნაცვლად, გამოიყენეთ განსაკუთრებით რეზონანსული ციტატა ბოლო
წინადადებაისთვის. თქვენი გმირის ფრაზა ბოლო ხმაა, რომელსაც თქვენი მკითხველები
ისმენენ.
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რედაქტირება,დაიცავით სიზუსტე

წერის დასრულების შემდეგ, ხელახლა წაიკითხეთ თქვენი ნამუშევარი სტილისტური ან
გრამატიკული შეცდომების თვალსაზრისით. შეამოწმეთ, რომ სწორად დაწერეთ
სახელები, რეგალიები, ადგილები, რომელზეც გმირი საუბრობს. ასევე, გადაამოწმეთ
ფაქტები.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. https://www.thebalancecareers.com/writing-a-compelling-profile-of-a-person-2316038

2. მარკ გრიგორიანი "სახელმძღვანელო ჟურნალისტებისთვის" 2007;



გრაფიკული მედია
გრაფიკულ მედიაზე მორგებული ფორმები

მაია ტორაძე,. თსუ
ასოცირებული პროფესორი

1/1/21 ლექცია 3 (3)



2
ლექციის ამ ნაწილში ჩვენ შევეხებით საკითხებს:

 რა არის რეპორტაჟი

 რით განსხვავდება ის ახალი ამბებისგან

 როგორი უნდა იყოს კარგი რეპორტაჟი – 5 ძირითადი მოთხოვნა

 ცოტა რამ სასამართლო რეპორტაჟების შესახებ

რეპორტაჟი – ეს არის ამბავი, რომელიც ჟურნალისტის თვალწინ ხდება. ის განსხვავდება

ტიპიური ახალი ამბისგან (News-სგან), რადგან მას არ გააჩნია ოპერატიულობის ის ხარისხი, რაც

ახალ ამბავს აქვს. გარდა ამისა, რეპორტაჟი უფრო მოცულობითია და თავისუფალი წერის

სტილით გამოირჩევა. მასში ამბავი გადმოიცემა ქრონოლოგიურად, აღიწერება დღე, მოვლენა,

დიალოგი, გარემოება და სხვა დეტალები, რომელსაც თავად ჟურნალისტი შეესწრო.

რეპორტაჟი, წერის სტილით, უფრო ლიტერატურას უახლოვდება.

ჟურნალისტური პროდუქტის ეს ფორმა დღეს ისევე აქტუალური და საინტერესოა, როგორც იყო

პირველი მსოფლიო ომის დროსა, როცა ერნსტ ჰემინგუეი წერდა მას ბრძოლის ველიდან.

რეპორტაჟისადმი ამგვარი ინტერესის მიზეზი ისაა, რომ ის არა მხოლოდ იმას გვიყვება, რა მოხდა,

არამედ აღწერს – როგორ მოხდა.

რა მოთხოვნებს უნდა აკმაყოფილებდეს რეპორტაჟი?

 ჟურნალისტი უნდა იყოს მიმდინარე ამბის მოწმე (კარგი რეპორტაჟი

ინდივიდუალურია);

 ამბავი მიმდინარეობს კონკრეტულ ადგილსა და დროში. რეპორტაჟში პირდაპირ უნდა

ითქვას, სად და როდის ხდება ამბავი;

 რეპორტაჟი იწერება ამბის დასრულებისთანავე;

 რეპორტაჟი არა მხოლოდ გიყვება ამბის თაობაზე, არამედ გაჩვენებს (აღგიწერს), როგორ

მიმდინარეობს იგი;

 რეპორტაჟს არ სჭირდება განზოგადება. აუცილებლია აღქმის უშუალობა.

გამოყოფენ სამი ტიპის რეპორტაჟს:

1. მოვლენური რეპორტაჟი, რომელიც ოპერატიულად ქრონოლოგიური მიმდევრობით

ასახავს მოვლენას;
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2. შემეცნებითი რეპორტაჟი, რომლის საფუძველიცაა ისეთი თემები, როგორიცაა

ცხოვრებისეული საკითხების, ამბების გაშუქება, ადამიანის, სოფლის, ფაბრიკის, ქარხნის

და ა.შ. ცხოვრება.

3. პრობლემური რეპორტაჟი, რომელიც თავის თავში მოიცავს ანალიზის ელემენტებს,

ავტორის დამოკიდებულებას და დასკვნებს, რომელთანაც ავტორი დამატებით წყაროებს

– დოკუმენტებს, ციფრებს, მტკიცებულებებს – მიჰყავს.

რეპორტაჟი ერთდრულად შემეცნებითი და პრობლემურიც შეიძლება იყოს. პრობლემის დასმა

მას სიღრმეს ჰმატებს და მკითხველს აიძულებს დაფიქრდეს იმ პრობლემაზე, რომელზეც

ჟურნალისტი წერს. პრობლემური რეპორტაჟი ჟურნალისტისგან მოითხოვს სპეციალურ

მომზადებას.

რეპორტაჟის თემა

როგორც ყველა ჟურნალისტური მასალის თემა, რეპორტაჟის დროსაც შერჩეული უნდა იქნეს

მკითხველისთვის აქტუალური საკითხი, თუმცა ის სხვა ჟანრებისგან იმით განსხვავდება, რომ

რეპორტაჟის წერისას სწორად და განსხვავებულად უნდა იყოს შერჩეული რაკურსი, გმირი და

თხრობის სტილი.

თემის შერჩევა ერთ–ერთი რთული საკითხია. ის, აქტუალურის გარდა, უნდა იყოს საინტერესოც,

დატვირთულიც და დინამიკურიც. ამისთვის საჭიროა იცოდე, როგორ დაიჭირო ინფორმაციის

ზღვაში ის ძაფის წვერი, რომლზეც წამოახვევ მთლიან მასალას და მკითხველსაც დააინტერესებ.

საიდან იღებს ჟურნალისტი ინფორმაციას? იფორმაციის წყაროები შეიძლება დაიყოს ორ

ჯგუფად:

1. წყაროები, რომელთა მოპოვებაშიც ჟურნალისტს არ სჭირდება სერიოზული ძალისხმევა;

2. წყაროები, რომელთა მოსაძიებლადაც ჟურნალისტს დიდი ძალისხმევა სჭირდება.

პირველ ჯგუფს განეკუთვნება:

 პრესკონფერენციები;



4

 პრესრელიზები;

 ინტერნეტ–გზავნილები;

 სხვა გზავნილები და მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები

მეორე ჯგუფში შედის:

 ქუჩაში მიმიდნარე პროცესების დაკვირვება;

 კოლეგები და ნაცნობები;

 ოფიციალური მოხსენებები და ანგარიშები;

 ორგანიზაციების ანგარიშები;

 უნივერსიტეტები და კვლევითი ორგანიზაციები;

 სპეციალიზებული გამოცემები;

 კერძო განცხადებები

 სოციალური ქსელები (ბლოგები, ჯგუფები და ა.შ)

კარგი ჟურნალისტი მუდმივად უნდა ეცნობოდეს სიახლეებს ამ ტიპის წყაროებში და

ინიშნავდეს სავარაუდო ობიექტებს. უნდა გვახსოვდეს, რომ რეპორტაჟისთვის მასალა უნდა

იძლეოდეს საშუალებას დაიწეროს არა მხოლოდ რა მოხდა, არამედ, როგორ მოხდა (ანუ

პროცესი, რომელსაც თავად უნდა ესწრებოდეს ჟურნალსტი). ანუ – თემის შერჩევისას

აუცილებლად უნდა იქნეს გათვალისწინებული – არის თუ არა მასალა რეპორტაჟისთვის

საკმარისი (ანუ ეს პროცესია? შეიძლება რამე ამბავი მოჰყვე? თუ უკვე მომხდარი ფაქტია, რომელიც

სხვა ტიპის მასალაში უნდა აღიწეროს?).

გარდა ამისა, აუცილებლად უნდა განისაზღვროს – რა მთავარ იდეას უნდა ატარებდეს

რეპორტაჟი? რატომ იწერება იგი, რას ვეუბნებით მკითხველს ამით? რამ მიგვიზიდა ამ თემაში, რამ

გაგვაოცა, რამ შეგვძრა იმ ამბავში, რომელიც მკითხველს უნდა მოვუთხროთ? რა ფორმით უნდა

გადავხე ეს დამოკიდებულება მკითხველს – კონკრეტული გმირის ცხოვრების აღწერით?

გარემობის სუბიექტური ხედვით?
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მას შემდეგ, რაც ამ კითხვებზე უკვე გვაქვს პასუხები, შეგვიძლია მასზე მუშაობის დაწყება,

მაგრამ ცხადია, ჩვენი მიზნების და მთავარი იდეის შესახებ მასალაში პირდაპირ არ უნდა

მივანიშნოთ – მკითხველი თავად უნდა მიხვდეს – რისი თქმა გვსურდა.

ფოკუსის პოვნა უმინიშვნელოვანესია! ამიტომ როცა მასალები მოპოვებულია, ორ–სამ სიტყვაში

ჩამოაყალიბეთ ამ მასალის მთავარი გზავნილი. ეს გააადვილებს მუშაობას.

რეპორტაჟის მთავარი ელემენტებია:

 გმირი;

 მოვლენის/მოქმედების ადგილი;

 მოქმედება (რა დეტალები ან სცენები უნდა აღუწეროთ მკითხველს);

 აღწერა (გმირის, სცენის, ადგილის, მოქმედების);

 ფაქტები;

 ანალიზი.

რეპორტაჟის გმირი

წერის დაწყებამდე კარგად უნდა გაიაზროთ, ვინ იქნება მთავარი გმირი, რომელიც

განსხვავებულად წარმოაჩენს თქვენი თემის რაკურსს და ყველაზე საუკეთესოდ აჩვენებს,

მოჰყვება იმ თემის შესახებ, რაზეც საუბრობთ რეპორტაჟში.

შეეცადეთ, შეარჩიოთ რამდენიმე საუკეთესო ვარიანტი, რომ არ გაიბნეთ გმირების დიდ

რაოდენობაში.

რეპორტაჟის ადგილი

წინასწარ უნდა შეარჩიოთ ადგილი და საკუთარ თავს დაუსვათ კითხვები: რითაა ეს ადგილი

გამორჩეული? რა განმასხვევაბელი ნიშნები აქვს მას? რა დეტალები შექმნის მკაფიო სურათს? ეს

კითხვები განსაკუთრებით გასააზრებელია პრობლემური რეპორტაჟის დროს.

ამავე დროს უნდა მოერიდოთ შეფასებებს და არ უნდა გამოიყენოთ ფრაზები "ბრწყინვალე",

"ჯადოსნური", "უნიჭიერესი", გამაოგნებელი ხელი" და მსგავსი... თქვენ ისე უნდა აღწეროთ ეს

ადგილი (გმირი, მოვლენა), რომ მკითხველმა თავად დაასკვნას, რომ ეს ადგილი გამაოგნებელი,

ჯადოსნური და ბრწყინვალეა.
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გვახსოვდეს – რეპორტაჟის დროს დეტალებს მთავარი დანიშნულება აქვს და დიდად

განაპირობებენ დასწრების ეფექტის შექმნას მკითხველისთვის.

მოქმედება

რეპორტაჟი მაინც მოქმედების აღწერაა, ამიტომ წინასწარ უნდა განისაზღვროს, როგორ უნდა

გადმოსცეთ იგი – რა იქნება დასაწყისი, კულმინაცია და დასასრული. ყველა მოქმედება ერთნაირი

სიძლიერით არ უნდა გადმოიცეს – ფრთხილად უნდა შეირცეს ის მოქმედებები, რომელიც

რეპორტაჟს მნიშვნელობას შესძენს და მთავარ იდეას განამტკიცებს. ამ დროს ყველაზე

დინამიკური თხრობის სტილი მოკლე წინადადებებია, რაც თხრობას ცოცხალს ხდის.

წყაროების ინტერვიუირება

ჟურნალისტის მთავარი ამოცანა ინფორმაციის მოპოვებაა. როგორ უნდა მოვემზადოთ

ინტერვიუსთვის?

 მოვიძიოთ ყველა შესაძლო მასალა რესპონდენტისა და იმ თემის შესახებ, როიმელზეც

ვსაუბრობთ;

 გამოკვეთეთ ინტერვიუს მიზანი – რა გინდათ გაიგოთ რეპონდენტისგან, როგორც

წყაროსგან?

 არ დასვა რთული კითხვები თავში. ინტერვიუს პირველ ნაწილში შეეცადეთ, გაიგოთ, რა

ტიპის ადამიანია თქვენ წინ. მჭევრმეტყველია თუ ჩაკეტილი? ამის გათვალისწინებით

ჩამოაყალიბეთ კითხვები.თუ მას რაიმე ამბავი აქვს მოსაყოლი, მიეცით საშუალება

გაიხსნას და გიამბოთ;

 თუ ის ბევრს ლაპარაკობს (სურს, თავისი იდეები და შეხედულებები მოგახვიოთ თავს და

გაავრცელოს), მუდმივად დააბრუნეთ იმ კითხვასთან, რაც თქვენ გაინტერესებთ და

შეეცადეთ, გაგცეთ კონკრეტული პასუხები; ამ ტიპის რეპონდენტისთვის მეტ–ნაკლებად

დახურული კითხვები უნდა გქონდეთ

 თუ რეპონდენტი ჩაკეტილი ადამიანია და არ ლაპარაკობს, მას ღია კითხვები უნდა

დაუსვათ (როგორ, რატომ, როგორ იყო ეს ამბავი), რომ რაც შეიძლება მეტი ილაპარაკოს.
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 თუ ის რაიმე სენსაციურ ინფორმაციას გაგანდობთ, არ აღფრთოვანდეთ ამით და არ

ჩაიწეროთ ეს გამოკვეთილად – შესაძლოა მან იქვე უარყოს ეს ფრაზა;

 უხერხული კითხვეbი დასვით საუბრის ბოლოს, როცა ინფორმაციის დიდი ნაწილი უკვე

მიღებული გაქვთ;

 არ შეხვიდეთ რეპონდენტთან დისკუსიაში – თქვენი ამოცანაა ინფორმაციის მიღება და

მისი აზრის მოსმენა;

 ყურადღებით უსმინეთ რესპონდენტს ბოლომდე – ამით თქვენ მოგეცემათ შემხვედრი

კითხვის დასმის და გაუგებარი ფრაზის დაკონკრეტების შესაძლებლობა.

 ყოველთვის დაიტოვეთ უკან დასაბრუნებელი გზა – იცოდეთ მისი კოორდინატები და

გქონდეთ შეთანხმება, რომ კვლავ დაუკავშირდებით საჭიროების შემთხვევაში.

თანამედროვე პერიოდში მთელ ამ სტრუქტურას ემატება კიდევ ერთი – მულტიმედიური

ელემენტები, რაც სლაიდების, ფოტოების, აუდიო ან ვიდეო გამოსახულების დამატებით

"შენდება". აქაც უნდა გვახსოვდეს:

არის თუ არა ფოტო, აუდიო ან ვიდეო მასალა მნიშვნელოვანი, რას ჰმატებს ის თქვენს რეპორტაჟს?

სწორად გაქვთ თუ არა შერჩეული ისინი და ავსებს თუ არა რეპორტაჟის თავისუფალ

სივრცეებს.

ჟურნალისტი უნდა იყოს მიმდინარე ამბის მოწმე

ეს ამბის აღწერას ავთენტურს ხდის. ანუ – მკითხველი ინფორმაციას იღებს უშუალოდ იმ

პირისგან,რომელიც ამბის თვითმხილველია.

რეპორტაჟი არის სუბიექტური ასახვის ფორმა. ამ ჟანრში ჟურნალისტი ვერ დაფარავს იმას, რომ ის

ამბის მიმდინარეობას სუბიექტურად აღიქვამს, რადგან ნებისმიერ დეტალში, მათ შერჩევაში,

წყაროს არჩევაში, სახეების ხატვაში ის თავისუფალია და ცხადია იმას გადმოსცემს, რამაც მასზე

მოახდინა შთაბეჭდილება. სწორედ ამით განსხვავდება ის "ნიუსისგან" – ამ უკანასკნელში

ჟურნალისტი ობიექტურობის მიღწევას ცდილობს და ის ხშირად არა პირველი პირის, არამედ

სხვადასხვა წყაროების კომენტარებისგან (თუ რა და როგორ მოხდა) შედგება. რეპორტაჟში კი

ჟურნალისტია თვითმხილველი და პირველწყარო და სწორედ ეს "ცალმხრივობა" სძენს
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განსაკუთრებულობას ამ ფორმას. რეპორტაჟით ჟურნალისტი ეუბნება მკითხველს (მსმენელს,

მაყურებელს): "მე იქ ვიყავი და გიყვებიოთ იმას, რაც ვნახე. მეტზე პრეტენზია არ მაქვს".

ვნახოთ მაგალითი: რეპორტაჟში – "ახალიმ წელ გამოგეცვლებათ, ერთ ესედ, ათას ცხვა" (ჟურნალი

"ომეგა", 2001, N4) ჟურნალისტი წერს:

" ვეშვებით. გამარჯობა, ომალო! მთის ყოფა–ცხოვრების ერთი ჩვეული და მშვენიერი

ზამთრის დღეა. აქა იქ ბოლავს დათოვლილი საცხოვრისების საკვამურები. ოციოდე

ოჯახი მოზამთრეობს წელს ომალოში. ძველგაზრდებიც და ახალგაზრდებიც. ეგ კი არა,

ზამთრის არდადეგებზე რამდენიმე მოსწავლეც ამოსულა ალვან–ომალოში

დათითოებულ ოჯახის წევრებთან. "

დავაკვირდეთ – ჟურნალისტი კი არ გვეუბნება: დაფრინდა ვერტმფრებნი, დავადგი ფეხი

ომალოს მიწას და დავინახე კვამლი ამოდიოდა საკვამურებიდან, არამედ სწორად შერჩეული

სიტყვებით იწვევს დასწრების ეფექტს: "ვეშვებით. გამარჯობა, ომალო!".

ის რომ თვითმხილველია ომალოში მიმდინარე ამბებისა, შემდეგ სტრიქონში ჩანს: "აქა იქ

ბოლავს დათოვლილი საცხოვრისების საკვამურები". ეს არის სოფლის პანორამის მინიმალური

აღწერა. სხვა სიტყვები ზედმეტია. ის არ გვეუბნება, რომ ომალოში ცივა – მკითხველი თავად

გრძნობს ამას. სოფელი რომ ძლიერია და ომალოეოები რომ სოფელს უვლიან, ამასაც

თავისებურად გვიხატავს ავტორი: "არ ტოვებენ და არც როდის მიატოვებენ თუშები მამა–

პაპეულ ადგილ–სამყოფელსა და საძვალეებს. ოდითგან სასაზღვრო ზოლი თითოეული თუშის

დასაცავი იყო და ამიტომაც აქ უფრო სხვა დატვირთვა აქვს მშობლიური სახლ–კარისა და მთა–

ველის მეპატრონეობას. ამიტომაა, რომ ოჯახიდან თუნდაც ერთი წევრი ყოველთვის რჩება მთის

სახლში და ისევ ჩადის ნახირი ღელეში დასარწყულებლად, ისევ იგებს მაკე ცხვარ–ძროხა, ისევ

დუღს ერბო ქოთნებში და ისევ იხარშება ხინკალი თუ ლუდი სალუდეში"...

სანამ რეპორტაჟის სხვა დეტალებს მივუბრუნდებით, დავაკვირდეთ, როგორ გადმოსცემს

ავტორი თუშეთის სულს. ის ალაგ–ალაგ იყენებს თუშურ კილოკავს, რომ მკითხველი იქ

ამყოფოს, თავისთან და იგივე გრძნობა და განწყობა დაუტოვოს, რაც ჟურნალისტის ჰქონდა (არ

ეუბნება, ასე ლაპარაკობენ თუშები. არ სჭირდება ამის თქმა. უბრალოდ იყენებს მათ კილოს და შენ

კიდევ ერთი მანიშნებელი გაქვს, რომ ჟურნალისტი ომალოელების საუბრის გავლენის ქვეშაა

წერის დროსაც). მაგალითად, ვნახოთ სათაური – "ახალიმ წელ გამოგეცვლებათ, ერთ ესედ, ათას
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ცხვა" ან "არ ტოვებენ და არც როდის მიატოვებენ თუშები მამა–პაპეულ ადგილ–სამყოფელსა და

საძვალეებს"...

რეპორტაჟის კითხვისას გიჩნდება განცდა, რომ თავად ესწრები ამ მოგზაურობას და საუბრებს

ომალოელ "ოთარაანთ ქვრივთან" ელიჩკა ჩაგაიძესთან, ანაც თავადაც ემშვიდობები სოფელს,

ოღონდ არსად წერია, რომ ავტორი ტოვებს ომალოს, სტრიქონებს შორისაა გაბნეული ემოცია,

რომელიც გაფიქრებინებს, რომ მას გული სწყდება, მოსწონს იაქურობა: "სადაც არ უნდა

მისულიყავ, რომელი თუშის სახლის კარიც არ უნდა შეგეღო, ყველგან უზადო სტუმარ–

მასპინძლობით დაგხვდებოდნენ ამ ახალწლის დღეებში და ამდენ ჭირ–ვარამ გამოვლილი

ხალხი მაინც ასე ილოცებოდა:

"ახალ წელს გაუმარჯოს, ხელი მოგვიმართოს შინ, გარეთ, მთაში, ბარში, ორფეხში,

ოთხფეხში, ნაწველში, ნადღვებში, დიდება მარადიული მთა–ბარის სალოცავებსა და

მშვიდობა ჩვენი, იმათი ძალით და მადლით"...

ამბავი მიმდინარეობს კონკრეტულ ადგილსა და დროში. რეპორტაჟში პირდაპირ უნდა ითქვას

სად და როდის ხდება ამბავი;

რეპორტაჟი არის ფორმა, რომელშიც აუცილებლია მითითებული იყოს, სად და როდის ხდება

ამბავი. სხვაგვარად, იკარგება რეალობის შეგრძნება და რეპორტაჟი ემსგავსება ლიტერატურულ

თხრობას კონკრეტული მოვლენის შესახებ (ეს არის მათ შორის ძირითადი განსხვავება).

არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ჟურნალისტი ამ შემთხვევაში არის იმ დღის, საათის, გარემოების

აღმწერი, რომელშიც იმყოფება და ამიტომ მკითხველი სწორედ დროში უნდა გაიყოლოს

სამოგზაუროდ (წლების შემდეგაც კი, თუ ამ რეპორტაჟს წაიკითხავს)

მაგალითისთვის დავუბრუნდეთ ისევ იმ რეპორტაჟს, რომელიც ზემოთ განვიხილეთ.

რეპორტაჟი იწყება სწორედ დროის აღნიშვნით:

"ახალი წლის მეორე დღეა. მთამ შემოინახა 14 იანვარი." დროის აღნიშვნით ჩნდება

სასიამოვნო განცდა, რომ კითხულობ რაღაც საინტერესოს – ახალი წლისთუშური

ტრადიციის, ადრინდელობისა და დღევანდელობის თაობაზე. ავტორი უფრო

აძლიერებს ამ შეგრძნებას: "თოვლია მთა–თუშეთში. ძალაში შესულიყო ზამთარი
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გამთანგავი ყინვითა თუ მზით... და რადგან ამომავალი მზის პირველი სხივი

დიკლოს მთას ეცემა, ფიქრობ, რომ განთიადიც სწორედ აქედან იწყება

საქართველოში".

ავტორი დროს არც მერე ივიწყებს და ტრაფარეტული ფრაზის – "სამი დღე დავყავით თუშეთში"

– ნაცვლად ოსტატურად სვამს ტექსტში თარიღს, რაც ცხადს ხდის, რომ ჟურნალისტმა ამ სოფელში

სამი დღე გაატარა: "16 იანვარს ფეხით დავადექით შენაქო–დიკლოსკენ მიმავალ თოვლიან და ტყე–

კლდოვან გზას. მინდა საკუთარ თავზე გამოვცადო 18–კილომეტრიანი გზის სირთულე".

დავაკვირდეთ: კი არ გვეუბნება – ძალიან რთული გზაა და დავიღალე სიარულითო, აღწერს ამ

სირთულეს და გზის ბოლოს გასულის სიხარულით გეუბნება – ასეთ რთულ პირობებში

ცხვრობენ აქაურები და ყოველდღე გადიან ზამთარში ამ გზასო:

"როგორც იქნა გამოჩნდა მინდორი. მუხლამდე თოვლის საფარი და მზის სხივების

სითეთრეზე ანარეკლი ართულებს წინსვლას.. დაბოლოს, შენაქოს ბეხვნეს

ეკლესიის ფონზე გადაშლილი პეიზაჟი სულ მავიწყებს ყოველგვარ დაღლას".

რეპორტაჟი იწერება ამბის დასრულებისთანავე

ეს მოთხოვნა დაკავშირებულია ჟურნალისტური ოსტატობის რამდენიმე ასპექტთან (პრინციპში

ეს ეხება არა მხოლოდ რეპორტაჟს, არამედ სხვა ჟანრებსაც). რასაც არ უნდა წერდეთ,

აუცილებელია დაწეროთ მოვლენის, ამბის, მასალის შეგროვებისთანავე და აი, რატომ:

პირველ რიგში, როცა რეპორტაჟი იწერება მოვლენის დასრულებისთანავე, ჟურნალისტის

მეხსიერება და ემოცია დატვირთულია იმ შეგრძნებები, რაც დაეუფლა ამბის მიმდინარეობის

დროს. ასეთ დროს მას ახსოვს ყველა დეტალი, რაც რეპორტაჟისთვის მნიშვნელოვანია. სწორედ

დეტალები სძენს რეპორტაჟს უნიკალურობას და სიცოცხლე, იმას, რაც სხვა ფორმებისგან მას

მკვეთრად განასხვავებს:

"ბატონ ილოსპატარა კუთხე უკავია საცხოვრებლად. ცალ მხარეს კედელი ჩამოექცა და ეს

ერთი კაცი წვალობს თუ ფანჯარას შუშა აქვს გამოსაცვლელი, თუ ჭერია შესამაგრებელი,
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ან თუ ხმელი ხეა ეზოში მოსაჭრელი... ეს ტრაგედიაც არის და დიდი ორთაბრძოლაც იმ

ფსიქოლოგიურ და სოციალურ რეალობასთან, რომელმაც თუშთა მენტალიტეტში

ძლიერადუნდა ჩადოს საკუთარი მიწა–წყლის ბატონ–პატრონის პრინციპი – ერთმაც კი

უნდა შეძლო საქვეყნო საქმის კეთება... ასე რომ, "ვინამ სთქვა თუშთა დალევა, ნაპირ

მოტეხა ცისია"..

ამ პატარა ამონარიდში კარგად ჩანს, თითქოს უმნიშვნელო დეტალებით – "ცალ მხარეს კედელი

ჩამოექცა და ეს ერთი კაცი წვალობს თუ ფანჯარას შუშა აქვს გამოსაცვლელი, თუ ჭერია

შესამაგრებელი, ან თუ ხმელი ხეა ეზოში მოსაჭრელი" – როგორ განაზოგადებს ავტორი

პრობლემებს და მიდის დასკვნამდე – "ეს ტრაგედიაც არის და დიდი ორთაბრძოლაც იმ

ფსიქოლოგიურ და სოციალურ რეალობასთან, რომელმაც თუშთა მენტალიტეტში ძლიერად

უნდა ჩადოს საკუთარი მიწა–წყლის ბატონ–პატრონის პრინციპი"..

რეპორტაჟს ამდიდრებს პირდაპირი ნათქვამები, ციტატები, რომელიც აცოცხლებს სურათებს და

მოქმედ პირებთნ აახლოებს მკითხველს. ავტორის მეხსიერებაში შენახული ფრაზები, კილო და

გარემოება კი დამატებითი აღწერების გარეშეც იქ მიგიჩენს ადგილს, სადაც ჟურნალისტი

მიგითითებს. მაგალითად: "–განაპირა ზოლში ცხოვრობთ. ქვევით ზოგჯერ გავრცელდება

ხოლმე ასთი ხმები, თითქოს ამ გზით ადგილი აქვს გადასვლა–გადმოსვლებს, ნარკოტიკების

შემოტანას... თქვენ შეგინიშნავთ ოდესმე რაიმე? – ვეკითხები დიკლოელ შუახნის მაცხოვრებელს

გურამ ბექურიძეს. – ერთი ასეთი გამონათქვამი თუ იცით – დათვს ხედავდნენ და ნაკვალევს

ეძებდნენო. ნაკვალევი იქ უნდა ეძებონ, სადაც დათვს არ გაუვლია, როცა დათვი ცხვირწინ

ჰყავთ? – მთის კაცის ჩვეული სიმართლით და ირონიით გვპასუხობს ბატონი გურამი" . ეს

გასაუბრება პირდაპირ გიხსნის სიტუაციას, გაცნობს დამოკიდებულებას და გაჩვენებს პრობლემას.

ამდენად, რეპორტაჟის დინამიკისთვის აუცილებელია დეტალებისა და დიალოგების ჩართვა,

რაც მხოლოდ მაშინაა მისაღწევი, თუ ავტორი არ გადადებს მასალის დაწერას და მანამ შეკრავს

მასალას, სანამ ყველაფერი ცოცხალია და მეხსიერებაში ემოციასთან ერთად ზის.
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რეპორტაჟი არა მხოლოდ გიყვება ამბის თაობაზე, არამედ გაჩვენებს (აღგიწერს), როგორ

მიმდინარეობს იგი

ეს ფაქტორი პირდაპირ დამოკიდებულია ჟურნალისტის პროფესიონალიზმზე. იმის ცოცხლად და

მდიდარული ენით აღწერა, რასაც ხედავ, ადვილი საქმე არაა. ჟურნალისტი უჰნდა ხედავდეს, იმას,

რასაც სხვები ვერ ხედავენ, უნდა წერდეს ისე, როგორადაც სხვა არ შეუძლია წერდეს, ეს მისი

ინდივიდუალური ხელწერაა და ერთ წინადადებაშიც კი გაჩვენებს რა განათლება და ერუდიცია

აქვს რეპორტაჟის ავტორის, როგორ ფლობს კალამს, როგორ ავლებს პარალელს სხვადასხვა

მოვლენებს შორის, რამდენად გაწაფული თვალი აქვს და რამდენაც დინამიკურად შეუძლია ამბის

თხრობა. მაგალითად: "ამ ბოლო დროს თოვლიც აღარ მოდის. ზაფხულიც გვალვიანი დაიჭირა.

მიწა ნელ–ნელა იფიტება და საქონლის შენახვა ჭირს. ამას ემატება ზამთრობით უგზოობა და

სიმარტოვე..." – ამ მონაკვეთში ურთულესი პირობებია აღწერილი, თუცა არსადაა ნათქვამი, რომ

"საწყალი ხალხი იტანჯება ამ გაუსაძლის ყოფაში".. თუმცა აღწერილი მონაკვეთი სწორედაც რომ

გაუსაძლის პირობებზე მიგვანიშნებს.

გვახსოვდეს, იმისთვის, რომ აღწერო, არ არის საჭირო გამოიყენოთ ზედასრთავი სახელები და

ზმნიზედები. ისინი კი არ აღწერენ, არამედ აფასებენ!

რეპორტაჟს არ სჭირდება განზოგადება. აუცილებლია აღქმის უშუალობა.

რეპორტაჟი არის არაობიექტური და არასრული აღწერა. მასში ჟურნალისტი უბრალოდ აღწერს,

რა დაინახა ან რას ხედავს. მასში გადმოცემული სიმბოლოები, უშუალო შეგრძნებები,

ქარიზმატული გმირები და ცოცხალი საუბრები თავისთავად განაზოგადებს პრობლემას, რასაც

იგი აღწერს.

რეპორტაჟში ერთნაირი წარმატებით გამოიყენება როგორც აღწერითობა, ისე დიალოგები,

პარალელები მსგავს მოვლენებთან ან გარემოებებთან, სტატისტიკა, ისტორია და ცოდნა, რასაც

ავტორი სტრიქონებს შორის აქა–იქა ჩამალავს ხოლმე.

ფოტოს ადგილი რეპორტაჟში

ფოტო რეპორტაჟში ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც მისი ტექსტუალური ნაწილი. ჩვენ აქ არ

ვგულისხმობთ ფოტორეპორტაჟს, რომელშიც წამყვანი ადგილი ფოტოებს უჭირავს და ტექსტი
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მხოლოდ დამხმარე საშუალებაა, საუბარი გვაქვს ტექსტზე, რომელსაც აუცილებლად უინდა

ახლდეს ფოტო იმისთვის, რომ კიდევ უფრო გაამძაფროს ემოცია და დასწრების ეფექტი.

რეპორტაჟის უნდა ახლდეს ფოტო, რომელიც დინამიკაში ასახავს იმ გარემოებას, რომელზეც

ავტორი გვიყვება. ფოტო ამ შემთხვევაში არის დამატებითი ამბავი და ზუსტად უნდა იქნეს

შერჩეული კადრი, რომელიც ან ასაბუთებს მონაყოლს, ან დამატებით გვიყვება იმ გარემოების

შესახებ, რომელზეც ვწერთ. მსგავსი ჟურნალისტური მასალა დღეს ყველაზე აქტიურად

სოციალურ მედიაში გამოიყენება, მაგრამ ბეჭდური მედიაშიც იგივე დატვირთვა აქვს და კიდევ

უფრო მიმზიდველს ხდის პუბლიკაციას.

განვიხილოთ ჟურნალ "ლიბერალში" გამოქვეყნებული რეპორტაჟი (https://bit.ly/3aCswAg)

რეპორტაჟი საბირქენდიდან - “ახალგაზრდები წავიდნენ, სოფელი დაცარიელდა”

მარნეულის მუნიციპალიტეტის სოფელ საბირქენდში, სადაც ძირითადად ეთნიკური
აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ, რამდენიმე ჩაიხანაა. არცერთ მათგანში თავისუფალი ადგილი
არ არის. სოფლის ყველა მამაკაცი დღის უდიდეს ნაწილს ამ ჩაიხანაში ატარებს.

საბირქენდში, ისევე როგორც მთელ საქართველოში, მთავარი პრობლემა უმუშევრობაა. იმის
გამო, რომ მუდმივი სამუშაო ვერ ნახეს, სოფლის არაერთმა მცხოვრებმა საკუთარი სახლი
დატოვა და უცხოეთში წავიდა. საბირქენდიდან სამუშაოდ ძირითადად უკრაინაში,
თურქეთში, აზერბაიჯანსა და რუსეთში მიდიან. სოფელში ახალგაზრდებიც თითქმის აღარ
არიან.
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საბირქენდელი რაფიგ აჰმადოვი ამბობს, რომ მისი ორივე ვაჟი სამუშაოდ თურქეთში წავიდა:
„სარწყავი წყალი არ გვაქვს, რომ მიწა მოვრწყოთ და რამე მოვიყვანოთ. გზები საშინელ
მდგომარეობაშია. სამუშაო არ არის. ვინ გაჩერდება აქ? ჩემმა შვილებმაც ვერ ნახეს სამუშაო.
იძულებულნი გახდნენ, ოჯახები აქ დაეტოვებინათ და სამუშაოდ წასულიყვნენ. იქ
გამომუშავებული თანხით საკუთარ თავსაც ირჩენენ და ჩვენც გვიგზავნიან. ფაქტობრივად,
ოჯახი ორად არის გახლეჩილი. ჩემი პენსია 180 ლარია. ავადმყოფი ვარ და ეს ფული
წამლებისთვისაც არ მყოფნის.“

28 წლის ქამრან მამადოვი დროის უმეტეს ნაწილს ჩაიხანაში ატარებს. ამბობს, რომ თბილისში
ხან ხელოსნად, ხან კი მძღოლად და მიმტანად მუშაობდა, მაგრამ ყველა სამუშაო დროებითი
იყო და გრძელვადიანი კონტრაქტით ვერსად დასაქმდა: „საქართველოში სამუშაო არ არის.
უმუშევრობის გამო ყველა თურქეთში მიდის. ახლა იქაც გაჭირდა სამუშაოს შოვნა. სოფელში
მცხოვრებ ახალგაზრდებს წასასვლელი არსად გვაქვს. ერთადერთი ადგილი ეს ჩაიხანაა. აქ
მოვდივართ და დრო გაგვყავს.“

ჰუსეინ ალიევი თურქეთიდან ახალი დაბრუნებულია. ის აქ შვილების სანახავად ჩამოვიდა.
„თურქეთში მძღოლად ვმუშაობ. მეუღლე და შვილები აქ არიან. საქართველოში სამუშაო რომ
ყოფილიყო, თურქეთში არ წავიდოდი. ბავშვები მეც მენატრებიან და ისინიც მუდამ ჩემს
მოლოდინში არიან. ძალიან რთულია ასე ცხოვრება. საქართველოს მთავრობამ რამე უნდა
გააკეთოს იმისთვის, რომ აქ სამუშაო ადგილები გაჩნდეს და ასე არ ვიწვალოთ. ასეთი ცხოვრება
არავის უნდა.

58 წლის სანუბარ აჰმადოვა საკარმიდამო ნაკვეთში მუშაობს. სანუბარი ამბობს, რომ
საზღვარგარეთ სამუშაოდ წასული კაცების საქმის კეთება ახლა ქალებს უწევთ: „შვილები
საზღვარგარეთ არიან წასულები. მეუღლე გარდაცვლილი მყავს. ბოსტნეული მომყავს, რომ
როგორმე პურის ფულის გავაკეთო. არაფერი გამოდის, რა თანხასაც ვდებ, იმასაც ვერ ვიღებ.“
57 წლის სარდარ ალიევი პომიდვრის სათბურს გვათვალიერებინებს: „პომიდორი მოგვყვავს,
რომ ცოტაოდენი ფული ვიშოვოთ. სარწყავ წყალში ფულს ვიხდით, სასუქში ფულს ვიხდით.
სხვაც ბევრი ხარჯი გვაქვს და ბოლოს მოყვანილ პროდუქციას ვერ ვყიდით. იძულებულები
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ვართ, რომ თვითღირებულებაზე ნაკლებ ფასად გავყიდოთ. აქ ფაბრიკა არ არის და ქარხანა.
სამუშაო არაფერია. ახალგაზრდები წავიდნენ, სოფელი დაცარიელდა.“

2014 წლის საყოველთაო აღწერის მონაცემებით საბირქენდში 3400 ადამიანი ცხოვრობს. 2002
წლის მონაცემებით, ამ სოფელში 3700 ადამიანს უცხოვრია.

ნურანა მამმადი
სტატია მომზადებულია "თბილისის ადამიანის უფლებათა სახლის" პროექტის ფარგლებში,რომელიც

საქართველოში ნიდერლანდების სამეფოს საელჩოსა და ფონდის - "ეროვნული წვლილი
დემოკრატიისათვის" ფინანსური მხარდაჭერით ხორციელდება. ავტორის/ავტორების მიერ სტატიაში
გამოთქმული მოსაზრება, შესაძლოა, არ გამოხატავდესდონორთა და თბილისის ადამიანის უფლებათა

სახლის პოზიციას.

რეპორტაჟში სულ ორი ფოტოა გამოყენებული, რომელზეც ჩანს სოფლის მცხოვრებთა ნაწილი,

რომლებიც ჩაიხანაში დომინოს თამაშით ირთობს თავს. იმაზე, რომ სოფლის მამაკაცებს

რეგულარული სამუშაო არ აქვთ და დრო ჩაიხანაში გაჰყავთ ("მარნეულის მუნიციპალიტეტის

სოფელ საბირქენდში, სადაც ძირითადად ეთნიკური აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ, რამდენიმე

ჩაიხანაა. არცერთ მათგანში თავისუფალი ადგილი არ არის. სოფლის ყველა მამაკაცი დღის

უდიდეს ნაწილს ამ ჩაიხანაში ატარებს"). ფოტოც სწორედ ამის მტკიცებულებაა და ამავე დროს

აძლიერებს მკითხველის ემოციას – სოფლის 6 ჯანღონით სავსე მამაკაცი დღისით, როცა

დაკავებული უნდა იყოს ან სასოფლო–სამეურნეო სამუშაოებით, ან სხვა საქმით, დროს ჩაიხანაში

კლავს.

რეპორტაჟს შესაძლოა ახლდეს როგორც პორტრეტი, ასევე პანორამული ან დინამიკური ფოტო,

რომელიც ზუსტად უნდა შეირჩეს ჟურნალისტის სათქმელის გადმოსაცემად.

ცოტა რამ სასამართლო რეპორტაჟების შესახებ

რეპორტაჟი სასამართლო დარბაზიდან ამ ფორმის ერთერთი სახეობაა. აქ ჟურნალისტის წინაშე

დგას სამი ამოცანა – უამბოს, აჩვენოს და ახსნას.

ამ ტიპის რეპორტაჟში ჟურნალისტს არ აქვს უფლება, თავისი მოსაზრება გამოხატოს. აქაც, ის ყვება

მხოლოდ იმას, რასაც ხედავს.

ჟურნალისტს, სასამართლო რეპორტაჟის დაწერისას, სავადებულოა ახსოვდეს, რომ პირს

დამნაშავედ მხოლოდ სასამართლო აღიარებს და არ შეიძლება მას უწოდოს "ქურდი",

"მოძალადე" და ა.შ. რეპორტაჟში უნდა მოიხსენიოს მხოლოდ "ეჭვმიტანილი ქურდობაში" და

"ეჭვნიტანილი ძალადობაში".



16
16

აგრეთვე უნდა გვახსოვდეს, რომ თუ პირველი ინსტანციის სასამართლო აღიარებს პირს

დამნაშავედ ქურდობაში, ეს განაჩენი შეიძლება შეიცვალოს მეორე ინსტანციის სასამართლოში და

ის, ვისაც ჟურნალისტმა დამნაშავე უწოდა, უდანაშაულო აღმოჩნდეს.

სასამართლო ჟურნალისტიკაში ყველაფერი ექვემდებარება გადამოწმებას, რისი ფასიც ძალიან

მაღალია.

რეპორტაჟები უნდა გამოირჩეოდეს დანაშაულის ზუსტი ფორმულირებით (ამიტომაა, რომ

მიუთითებენ ხოლმე სისახლის სამართლის ან სამოქალაქო კოდექსის მუხლს, რომლითაც

წაყენებულია ბრალდება). ჟურნალისტმა უნდა იცოდეს სხვაობა დაკავებასა და დაპატიმრებას

შორის, დაკითხვასა და გასაუბრებას შორის. ჟურნალისტი, რომელიც სასამართლო პროცესებს

აშუქებს უნდა ფლობდეს იმ ქვეყნის კანონებს სადაც მუშაობს, ასევე საკუთარ უფლებებსა და

მოვალეობებს სასამართლო დარბაზში მუშაობისას, უნდა მოქმედებდეს კანონის შესაბამისად.

ზოგადად ამ სფეროში მომუშავე ჟურნალსტები სჯობს დასპეციალდნენ სასამართლო

ჟურნალისტიკაში, შეიწავლონ კანონები, გაეცნონ დოკუმენტებს, რომლებიც მკაცრად

განსაზღვავენ სასამართლო დარბაზში ჟურნალისტის ქცევის ნორმებს.

დავალება: დაწერეთ 500–700 სიტყვიანი რეპორტაჟი რომელიმე ამბის თაობაზე, რომელსაც

თავად ესწრებოდით. აღწერეთ მოვლენა დასაწყისიდან დასარულამდე

1. ლიტვინენკო ა.ა. "რეპორტაჟი", 2013, სანკტ–პეტერბურგი;

http://jf.spbu.ru/upload/files/file_1411466173_6546.pdf
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ინფორმაციის იერარქია

• ტექსტისა და სათაურის განლაგება;

• EYE FLOW დაგეგმვა

• კომპოზიცია (ჩარჩო, თეთრი სივრცე, ფონი, სიმეტრია);

რა არის კომპოზიცია?

მრავალი თვალსაზრისით, განლაგება და კომპოზიცია წარმოადგენს დიზაინის

სამშენებლო ბლოკს. ისინი ქმნიან თქვენს სამუშაო სტრუქტურას და აადვილებენ

ნავიგაციას. ჩამოყალიბებულია კარგი კომპოზიციის 10 წესი:

1. გადაიტანეთ ყურადღება მთავარზე

2. მკითხველის ყურადღება აკონტროლეთ ხაზების და იკონების დახმარებით

3. მასშტაბი და იერარქია

4. შეინარჩუნეტ ბალანსი ელემენტებს შორის

5. გამოიყენეთ სხვადასხვა ელემენტი, რომლებიც შეავსებენ ერთმანეთს

6. კონტრასტის გაზრდა (ან შემცირება)

7. გაიმეორეთ დიზაინის ელემენტები

8. არ დაივიწყოთ თეთრი სივრცის შესახებ

9. დაალაგეთ დიზაინის ელემენტები

10. გაყავით დიზაინი სამზე

ვიზუალური კომუნიკაციის შემთხვევაში ამათ შორის ყველაზე მნიშვნელოვანია

იერარქია.



ინფორმაციის იერარქია არის უნივერსალური დიზაინის პრინციპი, რომელიც უნდა

იქნას გამოყენებული დიზაინის ყველა ფორმაში. ეს არის ელემენტთა ან შინაარსის

განლაგება გვერდზე / ეკრანზე ისე, რომ ასახავდეს ინფორმაციის მნიშვნელობას

რიგირ/განლაგების მიხედვით.

რა პრინციპებს შეიცავს ინფორმაციის იერარქია?

დიზაინის ელემენტები შეიძლება შედგებოდეს ყველაფრისგან, მათ შორის, როგორც

უკვე გავიარეთ, ტიპოგრაფია, გრაფიკა, ფერები, კონტრასტი, წონა, პოზიცია, ზომა და

სივრცე (ნეგატიური სივრცის ჩათვლით). ხრიკი არის ის, თუ როგორ იყენებთ ამ

ელემენტებს თქვენთვის სასურველი მესიჯის მისაღებად.

არსებობს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პრინციპი, თუ როგორ უნდა გამოიყენოთ

ინფორმაციის იერარქია თქვენს საქმიანობაში:

1. შეადგინეთ ინფორმაციის სია და დანომრეთ;

2. ახლა დარწმუნდით, რომ ნომერი ერთი გამოირჩევა მეორესგან. ამის გაკეთება

შეგიძლიათ ნებისმიერი გზით (ფერი, ბოლდი, ზომა, ხაზი...)



3. გააგრძელეთ ბოლომდე და შემდეგ შექმენით ინფორმაციის დაღმავალი

იერარქია (გააკეთეთ პირიქით)

იერარქიის პრინციპები საკმაოდ მარტივია, მაგრამ დიდ გავლენას ახდენს იმაზე, თუ

როგორ აღიქვამს მომხმარებელი თქვენს პუბლიკაციას.

იერარქიის მთავარი პრინციპები



ჯერ იყო ქვის დაფები, პაპირუსის გრაგნილები და ქაღალდი. შემდეგ მოვიდა

კომპიუტერის ეკრანები და ელექტრონული ტაბლეტები. ტექნოლოგიების

განვითარებასთან ერთად, დიზაინერი გამოწვევების წინაშე დგება, რათა შინაარსი

სწორად გადმოსცეს. მაგრამ, რომელია ამისთვის საუკეთესო გზა?

ვიზუალური იერარქია არის გრაფიკული ელემენტების განლაგება დიზაინში,

თითოეული ელემენტის მნიშვნელობის მიხედვით. ვიზუალური წონა განსაზღვრავს

ელემენტის მნიშვნელობას დიზაინის იერარქიაში, ასევე იმას თუ მაყურებლის თვალმა

რაზე უნდა გააკეთოს აქცენტი და რა თანმიმდევრობით.

ეს სულ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება, რადგან მრავალფეროვანი პლატფორმები და

ატვირთვის გზები აიძულებს დიზაინერებს ერთდროულად იფიქრონ მრავალ

სხვადასხვა ვერსიაზე ან ერთ უნიკალურზე. ამიტომ დიზაინერებმა შეიმუშავეს 6

პრინციპი, რომლითაც მკითხველი კონცენტრირდება ყველაზე მნიშვნელოვან

ინფორმაციაზე.

ვიზუალური იერარქიის ეს 6 პრინციპი დაგეხმარებათ შეიმუშავოთ ნებისმიერი

ფორმა, ბროშურებიდან დაწყებული აპლიკაციებით დამთავრებული, რაც საბოლო

ჯამში მომხმარებლის კარგი გამოცდილების გარანტიას მოგცემთ.

1. კითხვის შაბლონი (Eye Flow)

ყველა კულტურა კითხულობს ზემოდან ქვემოთ და უმეტესობა კითხულობს

მარცხნიდან მარჯვნივ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ცოდნა მნიშვნელოვანია გვერდის

შექმნისთვის, დიზაინერებმა იციან, რომ ამოცანა გაცილებით რთულია.

ბოლო კვლევებმა აჩვენა, რომ ადამიანები ჯერ სკანირებენ მთლიან გვერდს, რათა

გაიგონ თუ რა დააინტერესდებთ მათ. სკანირების შაბლონების ორი ფორმა არსებობს

– "F" და "Z". ამ შაბლონების გამოყენებით თქვენ სარგებლის მიღება შეგიძლიათ.



F- შაბლონი

F- შაბლონი ვრცელდება ტრადიციულ, ტექსტით დამძიმებულ გვერდებზე,

როგორიცაა სტატიები ან ბლოგი. მკითხველი ასკანერებს გვერდის მარცხენა მხარეს,

ეძებს საინტერესო საკვანძო სიტყვებს მარცხნივ გასწორებულ სათაურებში ან

მნიშვნელოვან წინადადებებში. შემდეგ აჩერებს თვალს და კითხულობს (მარჯვნივ),

როდესაც ის რაიმე საინტერესოზე აღმოაჩენს. შედეგი ჰგავს F- ს (ან E- ს, ან კიდევ

უფრო ჰორიზონტალურ ზოლს), მაგრამ დამკვიდრებულია ”F” ტერმინი ).

როგორ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს? გასწორეთ თქვენი მნიშვნელოვანი ინფორმაცია

მარცხნივ და გამოიყენეთ მოკლე, თამამი სათაურები/ქვესათაურები, საკვანძო



წერტილები და სხვა ურადღების მიმზიდველი ისეთი ელემენტები, რომ აბზაცების

დიდი ბლოკები "დაანგრიოთ".

Z- შაბლონი

Z- შაბლონი ვრცელდება სხვა სახის გვერდებზე, როგორიცაა რეკლამები ან

ვებსაიტები, სადაც ინფორმაცია სულაც არ არის წარმოდგენილი დალაგებულ

აბზაცებში. მკითხველს ჯერ კონცენტრირდება გვერდის ზედა ნაწილზე, სადაც, წესით,

მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა განთავსებული, შემდეგ ათვალიერებს ტექსტს ან

ინფრომაციას დიაგონალზე- მოპირდაპირე კუთხემდე და იგივეს იმეორებს გვერდის

ქვედა ნაწილში.

ვებდიზაინერები ჩვეულებრივ გვერდს ქმნიან ისე, რომ ზუსტად შეესაბამებოდეს ამ

ფორმას: ყველაზე მნიშვნელოვან ინფორმაციას ზედა კუთხეებში აქცევენ და სხვა

მნიშვნელოვან ინფორმაციას ზედა და ქვედა ზოლებზე ათავსებემ. ხოლო, ამ

ყველაფერს დიაგონალური განლაგებით აკავშირებს.



2010 წლის კონფერენციისგვერდის დიზაინში მნიშვნელოვანი ელემენტებია ლოგო

(მარცხნივ კუთხეში), ღილაკი „ახლავე დარეგისტრირება“ (ზედა მარჯვენა) და

მომხსენებლების სია (ქვედა ნაწილში), რაც სტრატეგიულად განლაგებულია Z

პრინციპის მიხედვით.

2. ზომას აქვს მნიშვნელობა

ეს საკმაოდ მარტივი პრინციპია: ხალხი ჯერ უფრო დიდ წარწერას კითხულობს. თუ

Young Vic თეატრის რეკლამაში თქვენი თვალი ჯერ ხედავს "performance" და შემდეგ

"cracking", მაშინ დაუყოვნებლივ უნდა დაუკავშირდეთ ფსიქოლოგს.



საინტერესოა ის, რომ ეს ტენდენცია საკმარისად ძლიერია იმისათვის, რომ გადალახოს

ზემოდან დაწეული ტექსტი. სურათში, "cracking" მეტად მომგებიანია ვიდრე პირველ

ხაზზე დაწერილი "time to act", რადგან ის უფრო დიდია და გასწრებულია მარცხნივ

(ამდენად მარცხნიდან მარჯვნივ კითხვის წესი იმარჯვებს).

თუმცა, ყოველწლიური მოხსენების გვერდზე: ადამიანის უფლებათა კამპანია 2012 (by

Column Five Media), ჯერ ვკითხულობთ "Fighting for Equality on the Campaign Trail", შემდეგ

კი "Election 2012".



„არჩევნები 2012“ ინფორმაციის უმაღლესი დონეზეა: ის გვკარნახობს იმ ზოგად თემას,

რომლის ქვეშაც მოხვდება ქვემოთ მოცემული ინფორმაცია. დიზაინერმა გადაწყვიტა,

რომ სტატიის სათაური მკითხველისთვის უფრო საინტერესო იყო და ამიტომ,

სათაური გაზარდეს ზომაში.

3. სივრცე და ტექსტურა

ყურადღების მიპყრობის კიდევ ერთი გზაა თეთრი სივრცის გამოყენება, ანუ

მკითხველს უნდა მისცეთ ამოსუნთქვის საშუალბეა. თუ ღილაკის გარშემო

მნიშვნელოვანი ნეგატიური სივრცეა დარჩენილი ეს ელემენტები მკითხველებისთვის

უფრო ადვილად ხილვადი იქნება.

როგორც ხედავთ ქვემოთ მოცემულ სურათზე (DrawtoClick‘– ის ვებ – გვერდის

ნაწილი) ინტერვალი შეიძლება იყოს ელეგანტური ალტერნატივა. აქ, მთავარი

წერტილი, ”Notre agence vous Commitagne…”, ძალიან მცირე შრიფტით არის, მაგრამ

იგი გარშემორტყმულია თეთრი სივრცის ჭარბი რაოდენობით, რაც მის მნიშვნელობას

აჩვენებს. ქვემოთ მოცემულ ფრაზებს "Le Compendre", "Le Réaliser" და "Le Partager"

დამატებითი ყურადღება ექცევა ჩარჩოს არსებობის გამო.



როდესაც ადამიანები "ტექსტურაზე" საუბრობენ ვიზუალური იერარქიის მიხედვით,

ისინი არ გულისხმობენ ფერწერული ტექსტურის ეფექტებს. უფრო მეტიც, ამგვარი

"ტექსტურა" გულისხმობს გვერდზე განთავსებული სივრცის, ტექსტისა და სხვა

დეტალების საერთო განლაგებას. Bright Pink- ის ეს მაგალითი საუკეთესოდ ასახავს

კონცეფციას:



პირველ სურათში, სიტყვა "სპორტი"

უფრო მაღალია იერარქიაში, ვიდრე

"ბადმინტონი" ,რადგან არის უფრო

დიდი,მაღალი და "დაბოლდილი".

მეორე სურათზე ორი სიტყვა

ეკვივალენტურია, შავი

ოთხკუთხედის წყალობით, რომელიც

ხაზს უსვამს "ბადმინტონს" და აყენებს

მას საკუთარ, გამოყოფილ სივრცეში.

მესამე სურათზე, ფონი წყვეტს

"სპორტის" ბედს და ხდის მას

მეორეხარისხოვანს, მაგრამ ეს არ ეხება

"ბადმინტონს" და, შესაბამისად,

"ბადმინტონი" იერარქიაში ყველაზე

მაღალი ხდება. ასეთი პროგრესიის

პროგნოზირება ძნელია, ამიტომ

დიზაინერები ხშირად მას ცარცს

უწოდებენ "ტექსტურის"

ჰოლისტიკური შეგრძნებით.



4. Typeface წონა და დაწყვილება

Typeface-ის შერჩევა ძალზე მნიშვნელოვანია ვიზუალური იერარქიის დასადგენად.

Typeface-ის ყველაზე მნიშვნელოვან ატრიბუტებს შორის არის წონა (წონაში

იგულისხმება ე.წ. ბოლდი ანუ ასოს სისქე)- დარტყმების სიგანე, რომლებიც ქმნის

ასოებს - და სტილი, როგორიცაა serif და sans serif. სხვა მოდიფიკაციებიც თამაშობენ

დიდ როლს, მაგალითად დახრა (იატლიკი).

ვნახოთ თუ რა გავლენა აქვს წონას Tea Factory– ის პლაკატზე: ”the perfect teas to keep

you warm” არის მთავარი წერტილი, მაგრამ წონისა და დახრილობის განსხვავებები,

ქმნის უფრო დინამიური, ნაკლებად წრფივი, კითხვის გამოცდილებას - პირველად

ვკითხულობთ “Tea”. "See our selection", უფრო მკაცრად არის ხაზგასმული (რადგან

მოქმედებისკენ მიუწოდებს) ვიდრე ზემოთ მოცემული ტექსტი.



ზოგიერთ შემთხვევაში, მიზანია სხვადასხვა ინფორმაციის თანაბრად წარმოდგენა.

ყველაფრის იგივე ზომაზე და წონაზე დაყენება შექმნის ეკვივალენტურობას, მაგრამ ეს

დიზაინს ერთფეროვნს გახდის. ამის თავიდან აცილების ერთ-ერთი გზაა typefaces-ის

დიფერენცირება, როგორც ჟურნალ Trendi– ს ქვემოთ მოცემულ ყდაზე.

აქ ხუთი მესიჯი მთელ გვერდზე თანაბარ იერარქიაშია, მაგრამ მრავალფეროვნებას

მიაღწევს ორი კარგად დაწყვილებული ტიპაჟის typeface-ით - ერთი საშუალო წონის,

მეორე მსუბუქი, მაგრამ მაღალი.



5. ფერი და ელფერი

აქ არის კიდევ ერთი საკვანძო ფაქტი: ნათელი ფერები გამოირჩევა მუქი ფერისგან ან

შავ-თეთრი ეფექტისგან, ხოლო მსუბუქი ელფერი უფრო "შორეული" ჩანს და ამრიგად

იერარქიაში უფრო დაბალია, ვიდრე უფრო მდიდარი მუქი ფერი. ვებსაიტი Where

They At- ს იყენებს მოყვითალო ელფერს შავ-თეთრი ქსელის გასაოცარი ეფექტისთვის:



The Guggenheim - ის ვებ – გვერდი იყენებს ფერს მნიშვნელოვანი ინფორმაციის

ხაზგასასმელად, როგორიცაა ადგილმდებარეობის არჩევა, გამოფენათა სია და

სპეციალური გამოფენების ბმულები.



მეორეს მხრივ, Whitney მუზეუმის ვებსაიტი აყალიბებს იერარქიას ერთი ტიპის,

წონისა და ტონის ფარგლებში (შავი) ელფერით (რაც გულისხმობს თეთრი

ფერის/ფონის გამოყენებას). "Cory Arcangel on Pop Culture" აშკარად დაბლაა "New on

Whitney Stories" - თან შედარებით, არა მხოლოდ იმიტომ, რომ ის ქვედა ადგილას არის

მოთავსებული, არამედ იმიტომ, რომ მისი ელფერი უფრო მსუბუქია.



6. მიმართულება

გვერდების განლაგება, როგორც წესი, შექმნილია ვერტიკალური და

ჰორიზონტალური ხაზების ქსელის მიხედვით იმის გამო, რომ ეს ყველაზე კითხვადი

ფორმატია. ასეთ სისტემაში იერარქიის დამყარების ახალი გზა ჩნდება: ქსელის

გატეხვა.

ტექსტი, რომელიც განლაგებულია დიაგონალურად, ავტომატურად გამოირჩევა

ქსელში ჩაკეტილ ტექსტთან შედარებით. ეს უკვე დიდი ხანია ეფექტური სტრატეგიაა

რეკლამებში. მაგალითად, Frost Design– ის რეკლამა:



წყარო: https://edu.gcfglobal.org/en/beginning-graphic-design/layout-and-composition/1/

https://www.bridgewaterlearning.co.za/2013/04/16/design-principles-hierarchy-of-

information/

https://99designs.com/blog/tips/6-principles-of-visual-hierarchy/



გრაფიკული მედია
ფოტო გრაფიკულ მედიაში

მაია ტორაძე,. თსუ
ასოცირებული პროფესორი
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ილუსტრაციები ბეჭდურ გამოცემებში

თანამედროვე ტექნოლოგიების სამყაროში გამომსახველობის სხვადასხვა ვიზუალურმა

ფორმამ კიდევ უფრო მეტი დატვირთვა შეიძინა. ტექსტს ხშირად ახლავს ფოტო, გრაფიკა,

ცხრილი, კარიკატურა ან გამომსახველობის მთელი წყება (ფონტები, ცარიელი სივრცე),

ფერები, გრაფიკა, შრიფტი), რომელიც აძლიერებს აღქმას და ქმნის შეტყობინებათა კასკადს

აუდიტორიისთვის.

როგორ გავიგოთ, რას ნიშნავს ფოტოსურათი? რა შეტყობინებები ან კოდი არსებობს

სემიოტიკური თვალსაზრისით, რაც დაგვეხმარება მის აღქმაში? რა ქმნის კონფიგურაციას

რომელიც რაღაცას ნიშნავს? როგორ რეაგირებენ ადამიანები და ესმით ფოტოგრაფიული

სურათი? ეს საკითხები განიხილეს, ნიშნები დაალაგეს, მათი ენა გააანალიზესდა ამას

დაერქვა ფოტოს სემიოლოგია ან სემიოტიკა.

ფოტოს ობიექტი ანალოგიურია სხვა ჟურნალისტური პროდუქტის ობიექტებისა –

საზოგადოება და ბუნება. მათ შორის მხოლოდ გამომსახველობითი ფორმაა განსხვავებული –

ზოგან სიტყვა, ზოგან ხმა და კადრი, ზოგან კი შეჩერებული წამი. ფოტო გამოხატავს რეალობას

სხვადასხვა იკონური ნიშნით. მისი დართვა ტექსტთან მკითხველს უქმნის დასწრების ეფექტს

და რეალობის შეგრძნებას. გარდა ამისა, ფოტოს აქვს დოკუმენტურობის მახასიათებელი –

ფაქტს ან მოვლენას შეუმალაზებლად, დოკუმენტური სიზუსტით ასახავს, მკითხველის

ყურადღების ცენტრშია და ხშირად იზიდავს მას თანდართული ტექსტის წასაკითხად.

საგაზეთო ფორმატში ფოტო ხშირად ოპერატიურობის მაჩვენებელიცაა – ხდება ისე, რომ ვერ

ესწრება ტექსტის მომზადება და ხშირია შემთხვევა, როცა ჯერ მხოლოდ ფოტოს სთავაზობს

რედაქცია მკითხველს, მომდევნო ნომერში კი ფაქტის ან მოვლენის ანალიზს აქვეყნებს.

ფოტოკამერა ფოტოჟურნალისტის ხელში სუბიექტურია. ის სამყაროს სწორედ ჟურნალისტის

თვალით ასახავს, რაც გამოიხატება ობიექტის არჩევაში, ფოკუსში, გარემოებათა ასახვაში.



ფოტოს ტიპებია:

 ამბის მნიშვნელობის (Newsworthiness), ანუ ამბის ღირებულების მიხედვით, წამყვანი

ინფორმაციის საილუსტრაციო ფოტო

 პერსონალური (Personal), ანუ პირადული

 სიტუაციური (Situational),

 საგაზეთო ამბავში სიტუაციის ამსახველი

 ტექნიკური (Technical) ანუ შეტყობინების თემასთან კონცეპტუალურად

დაკავშირებული,

 კონტექსტუალური (Contextual), ფოტოგენური (Photogenic), რომელსაც აქვს

ესტეთიკური დატვირთვა

სანამ ფოტოს სემიოტიკურ ანალიზზე გადავალთ, განმარტოთ რას ნიშნავს სემიოტიკა:

სემიოტიკა არის მეცნიერება ნიშანთა სისტემების შესახებ, „სემიოტიკის მთავარი

შემადგენელი არის „ნიშანი“, კონცეპტუალური განსაზღვრებით – რაღაც, რაც კიდევ რაღაცას

აღნიშნავს, ხოლო ტექნიკური განსაზღვრებით – განსაკუთრებულ კულტურულ აღქმასთან

დაკავშირებული ნათქვამი ან დაწერილი სიტყვა, დახატული ფიგურა, მატერიალური საგანი.

ნიშანი არის აღმნიშვნელისა (signifier) (ობიექტის) და აღსანიშნის (signified) (შინაარსის

გამომსახველის -) ერთობლიობა."1 შვეიცარიელი ლინგვისტი ფერდინანდ დე სოსიური (1857–

1913) სემიოლოგიის ფუძემდებლია, ხოლო ამერიკელი ფილოსოფოსი ჩარლზ სანდერს პირსი

(1839–1914) - სემიოტიკის დამაარსებელი. ორივე მეცნიერება იკვლევს, როგორ ავხსნათ

ნიშნები. ბოლო პერიოდში, საქმის გამარტივების მიზნით, ტერმინს „სემიოტიკა“ ნიშანთა

ანალიზის ორივე მეთოდის აღმნიშვნელად ვიყენებთ.2

სემიოტიკა რთული და ფართო მეცნიერებაა, ამიტომ, ჩვენ შემთხვევაში, მხოლოდ ოდნავ

მივუახლოვდებით მას და ფოტოსთან დაკავშირებული ანალიზის ორ ელემენტს

შემოგთავაზებთ. ესაა დენოტაცია და კონოტაცია.

1 არტურ ასა ბერგერის „მედიის და კომუნიკაციის კვლევის მეთოდები: თვისებრივი და რაოდენობრივი
მიდგომის შესავალი“, მესამე გამოცემა, SAGE, 2014

2 იქვე



დენოტაცია (გამოსახვა, აღნიშვნა, ნიშნის პირდაპირი მნიშვნელობა). დენოტაცია ტერმინის

ან საგნის ზუსტ, პირდაპირ მნიშვნელობას აღნიშნავს. ის ძირითადად აღწერითია.

კონოტაცია. კონოტაცია დაკავშირებულია კულტურულ მნიშვნელობებთან, რომლებიც

ტერმინთანაა ასოცირებული.

ცხრილში მოცემულია განსხვავებები დენოტაციასა და კონოტაციას შორის.

დენოტაცია კონოტაცია

ზედმიწევნითი, ზუსტი ფიგურალური

აღმნიშვნელი(signifier) აღსანიშნი (signified)

აშკარა, ცხადი შექმნილი

აღწერს მნიშვნელობას სთავაზობს

ქვემოთ მოყვანილი სურათის დენოტაციური აღწერა ასეთია:

სტატიასთან – "რატომ არ ელოდა არავინ უკრაინაში რუსეთის აგრესიას?" (ავტ. გიორგი

ნასრაშვილი) წარმოდგენილია ფოტოკოლაჟი, რომელზეც დატანილია მაშინდელი ნატის

გებნერალური მდივანი ანდერს ფოგ რასმუსენი, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და

ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, დენოტაციურად – ფოტოზე ჩანს

სამი პორტრეტი, რასმუსენი წინა პლანზეა და ხელებს შლის, მისი თვალები ძირს დაუხრია და

ვიღაცას ესაუბრება. იგივე პოზა აქვს მერკელს, რომელიც იხედება დაბლა და თვალები

დახრილი აქვს. ოდნავ განსხვავებულადაა წარმოდგენილი ობამა, რომელსაც თითი ტუჩთან

მიუტანია.



კონოტაციურად ეს ფოტო პირდაპირ კავშირშია სათაურთან – სამივე ლიდერის პოზა

გამოხატავს გაოცებას, რაც პირდაპირ მიათითებს იმაზე, რომ ორი მეგა სახელმწიფოს ლიდერი

აშკარადარ ელოდა რუსეთის ასეთ საქციელს და გაოცებულნი არიან მისი ღია მოქმედებებით,

ხოლო ობამა დაფიქრებულია (მისი პოზა – მკაცრად მოკუმილ ტუჩებზე მიდებული

საჩვენებელი თითი) და კონოტაციურად რამდენიმე რამეს შეიძლება ნიშნავდეს –

მოულოდნელობას, რუსეთთან ურთიერთობის მომავალ გეგმებზე დაფიქრებას, ანაც

სანქციების ფორმაზე ფიქრს.

"მედიაში, განსაკუთრებით ბეჭდვით მედიაში, ყველაზე ფართოდაა გამოყენებული

ნარატიული ანუ ვერბალური კოდი, სადაც ახალი ამბები წარმოდგენილია კონკრეტული

ინფორმაციის თხრობით. თუმცა, თანამედროვე ჟურნალ-გაზეთებში არავერბალურ კოდს

- ფოტოს, ილუსტრაციებსა და ვიზუალურ რეკლამას იმდენად დიდი ადგილი ეთმობა,

რომ ასეთი მიდგომა საკითხისადმი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას. ბიგნელმა ნაშრომში: „Media

semiotics”(2002) შემოგვთავაზა საგაზეთო ახალი ამბების განმარტება, რომელშიც კარგად

არის ასახული თანამედროვე ტექნოლოგიების განვითარებით განპირობებული სიახლე. ის

წერს, რომ დღეს საგაზეთო ახალი ამბები არ არის მხოლოდ მოვლენებისა და ფაქტების

ჩამონათვალი, არამედ კონკრეტული ფაქტის რეპრეზენტაციაა ენისა და/ან სხვა ნიშნების,

მაგალითად, ფოტოსურათების საშუალებით.

ფოტო ინფორმაციის ვიზუალიზების ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი სახეა, ამიტომ

მოიკიდა ასე მყარად ფეხი ჟურნალისტიკაში და ცალკე მიმდინარეობადაც -

ფოტოჟურნალისტიკად ჩამოყალიბდა"3.

ნაშრომში – "საგაზეთო ფოტოს სემიოტიკური ანალიზი (თანამედროვე ქართული ბეჭდვითი

მედიის მაგალითზე)"4 თინათინ მაჭარაშვილს მოჰყავს ფოტოს მნიშვნელობის დეტალური

ანალიზის რ. ბარტისეული ექვსი ხერხი:

 პირველი კონოტაციური ხერხი გახლავთ „ხრიკების ეფექტი“  (trick effects)), რაც

გულისხმობს ფოტოს სპეციფიკურ გარდაქმნას კონკრეტული მითური მნიშვნელობის

ფორმირების მიზნით. მაგალითად, ფოტოზე აღბეჭდილი პიროვნების სახის

გამომეტყველების შეცვლა იმგვარად, რომ მას დამნაშავის საშიში იერი მიეცეს. მსგავს

3 თინათინ მაჭარაშვილი საგაზეთო ფოტოს სემიოტიკური ანალიზი (თანამედროვე ქართული ბეჭდვითი მედიის მაგალითზე);
"ახალგაზრდა მკვლევართა ჟურნალი: N 4; დეკემბერი, 2016

http://jyr.tsu.ge/index.php/Hoome/ebaut/ge/3/4
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მეთოდს უმეტესად მიმართავენ სენსაციური, დანაშაულის ამსახველი ახალი ამბების

გასაფორმებლად. ამ დროს „ხრიკების ეფექტი“ ერევა დენოტაციის ფუნქციებში,

აპელირებს მკითხველის რწმენაზე, რომ ფოტო არსებული რელობის ანაბეჭდია და

გამოსახულებას სასურველი კონოტაციებით ტვირთავს, ახდენს რა მის კოდირებას

რომელიმე კონკრეტული ნიშნით

მაგალითად:



 კონოტაციების შესაქმნელი მეორე ხერხი იყენებს პოზას. ფოტოზე გამოსახული

ადამიანის ფიზიკური მდგომარეობა ხშირად ზეგავლენას ახდენს სურათის აღქმაზე

და აღძრავს პიროვნებასთან დაკავშირებულ მითს. მკითხველისთვის ჟესტები, პოზა და

სახის გამომეტყველება მრავლისმეტყველია, რადგან ისინი მიეკუთვნებიან იმ

კოდებს, რომლებიც დამკვიდრებული და აღიარებულია რომელიმე კონკრეტული

ერის კულტურაში. სურათში კონოტირებული მნიშვნელობები ხელს უწყობს

ტექსტში ნაგულისხმევი კონოტაციების გამყარებას. სპეციალურად შერჩეულ პოზაში

პიროვნების გადაღება არა მარტო იმას აღნიშნავს, როგორი დენოტაციის მატარებელი

იქნება ეს ფოტო გაზეთში გამოქვეყნებისას, არამედ მიგვანიშნებს, თუ რომელი

კულტურული კოდები შეირჩა ფოტოსურათში კონოტირებული მნიშვნელობების

კოდირებისას.

მაგალითად:

 მესამე ხერხი გახლავთ ფოტოკოლაჟი, რომელიც მიმართავს ფოტოში კონკრეტული

„ობიექტების“ დენოტაციას, რომლებიც უკვე ფლობენ გარკვეულ კულტურულ

კონოტაციებს, რაც საშუალებას იძლევა, ობიექტთან დაკავშირებული კონოტაციები

ნიუსის შინაარსზეც გაავრცელონ. მაგალითად:



 მეოთხე - „ფოტოგენიურობა“ - დენოტირებულია გადაღების მაღალი ხარისხი ან

ფოტოზე პიროვნების საუკეთესო სახით წარმოჩენა. ამ ხერხს ძირითადად

პორტრეტის/პროფილის გასაფორმებლად მიმართავენ.



 მეხუთე გახლავთ „ესთეტიკურობა“, როდესაც ფოტოები ხელოვნების სხვა დარგის

კოდურ ელემენტებს იყენებენ და ამით სურათს ანიჭებენ ესთეტურ ან არტისტულ

მნიშვნელობას. ესთეტიკურ კოდებს ახალი ამბების გასაფორმებლად იშვიათად

იყენებენ, რადგან ისინი ეწინააღმდეგებიან ობიექტურობას.

მაგალითად:

 ბოლოს, ბარტი განიხილავს „სინტაქსს“, კონოტაციის ხერხს, რომელიც გულისხმობს

რამდენიმე ფოტოს ერთმანეთის გვერდით განთავსებას, მსგავსად სიტყვების

ერთობლიობისა, რომელიც ემორჩილება ენის სინტაქსის კანონებს. თანმიმდევრული

ფოტოები გვხვდება გაზეთში მაშინ, როცა დრამატული მოვლენების ამსახველ

რეპორტაჟებს აქვეყნებენ.



ამრიგად, პირველი სამი ხერხი აღნიშნავს, თუ რა არის დენოტირებული ფოტოში

და მათ კონოტაციებს. მომდევნო სამი კი გულისხმობს ფოტოს გადაღების მანერასა და

მის კონტექსტს.

მაგალითად:

უნდა აღინიშნოს, რომ ჟურნალებში ფოტოების კუთხით ერთი და იგივე ტენდენცია

შეიმჩნევა.

1. ჟურნალების ყდა ხშირად ტექნიკური ფოტოებით არის ილუსტრირებული.

2. სტატიების გასაფორმებლად უფრო მეტად სიტუაციურ ფოტოებს ვხვდებით, ვიდრე

პორტრეტებს.

მოგეხსენებათ, ფოტოდარტვირთვის ძირითადი ფუნქციებია:

• დამაჯერებლობის შემატება ახალი ამბისთვის, ადრესატზე ემოციური

ზემოქმედების მოხდენა.



ხოლო ზოგადად ვიზუალური საშუალებების – როგორც შრიფტთა მანიპულირების, ასევე

სათაურთა ტიპოგრაფიული ტიპებისა და ფოტოდატვირთვის – ძირითადი მიზანია:

• კომუნიკაციისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გამოყოფა,

• ტექსტის სწრაფი აღქმის უზრუნველყოფა,

• შეფასების გამოხატვა,

• განწყობის შექმნა,

• ეკონომიზაცია,

• რეფერენტის იდენტიფიცირება5.

ფოტოდატვირთვა თავისი ფუნქციის – მკითხველზე ზემოქმედებისა და მეტი

დამაჯერებლობის შეძენის – შესრულებას მითის შექმნით აღწევს. მითის შესაქმნელად კი

მიმართავს რ. ბარტის მიერ ჩამოყალიბებულ კონოტაციურ ექვს ხერხს. დაკვირვებამ ცხადჰყო,

რომ ბარტისეულ პირველ, მეორე და მესამე ხერხს - „ხრიკების ეფექტს“,   „პოზასა“და

„ფოტოგენურობას“- უმრავლეს შემთხვევაში პორტრეტისა და ტექნიკური ანუ

მედიაგზავნილთან კონცეპტუალურად დაკავშირებული ფოტოს გამოყენებისას მიმართავენ.

თუმცა, ამ უკანასკნელის შექმნისას ასევე იყენებენ „ფოტოკოლაჟსა“ და იშვიათად

„ესთეტიკურობასაც“. რაც შეეხება კონოტაციურ მეექვსე ხერხს,    „სინტაქსს“, მას

სიტუაციური ფოტოილუსტრაციისას ვხვდებით.

ფერების თაობაზე

რაც შეეხება ფერებს: "ვ. კანდინსკის ნაშრომის „სულიერების შესახებ ხელოვნებაში“

მიხედვით, წითელი ამაღელვებლად მოქმედებს და ასოციაციების მიხედვით სხვადასხვა

სულიერ ვიბრაციებს იწვევს: „მაგალითად, წითელ ფერს შეუძლია ისეთივე სულიერი

ვიბრაციის გამოწვევა, რომელსაც იწვევს ცეცხლის ალი, ის შეიძლება ტანჯვის მომგვრელიც

გახდეს, ალბათ მჩქეფარე სისხლთან მსგავსების გამო“ (კანდინსკი,  73). წითელი, აღნიშნავს

ავტორი, თვალისმომჭრელი და ამავე დროს შთაგონების გამომხატველი ფერია. ხოლო რაც

შეეხება თეთრს, ის „ფსიქეზე“ დუმილის მსგავსად მოქმედებს. მართალია, ფერთა

ზემოქმედების დონე ადამინის სულიერი მგრძნობელობით განისაზღვრება, მაგრამ

სულიერი მგრძნობელობის დაბალი დონის შემთხვევაშიც კი ფერები ზემოქმედებენ

ქვეცნობიერზე, თუმცა, ზედაპირულად, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფსიქიკას აღიზიანებენ. ერთის

5 თინათინ მაჭარაშვილი საგაზეთო ფოტოს სემიოტიკური ანალიზი (თანამედროვე ქართული ბეჭდვითი მედიის მაგალითზე);
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მხრივ, შეიძლება ითქვას, რომ აღნიშნული გამოცემები წითელისა და თეთრის კომბინაციით,

მკითხველის ინტერესს აღვიძებს და ამზადებს მას ამაღელვებელი, სენსაციური

ინფორმაციის მისაღებად. მეორეს მხრივ, თუკი გავითვალისწინებთ, ამ ფერთა შეხამების

ლოკალურ კოდს საკვლევ პერიოდთან მიმართებაში, ის საზოგადოებაში „ერთიან

ნაციონალურ მოძრაობასთან“ ასოცირდება.

„მკვეთრი ყვითელი გარკვეული დროის შემდეგ თვალს გვტკენს, თვალი შფოთავს, ამ ფერს

ვეღარ უძლებს და ჩაღრმავებასა და სიმშვიდეს ლურჯში ეძებს... ამ ელემენტარული

ზემოქმედების განვითარების შემთხვევაში შთაბეჭდილება ღრმავდება, რომელიც სულიერ

რყევებს იწვევს... ის ძალადობრივად, გამაღიზიანებლად და მომაბეზრებლად მოქმედებს

ადამიანის სულზე“ (კანდინსკი, 72). ავტორის მიხედვით, ლურჯი, წარმოშობს რა

სიმშვიდის ელემენტს, ადამიანს უსასრულობისკენ მოუწოდებს, აღვიძებს მასში

ამაღლებულობისაკენ სწრაფვას. მოცემულ ფერთა სიმბოლური დატვირთვა შესაძლოა, ასე

გადმოვცეთ: ყვითელი ფონი მომაბეზრებელი რეალობის სიმბოლური სახეა. აქედან კი

თავის დაღწევას და სიმშვიდის მოპოვებას ცისფერი შიფტით გამოსახული „კვირის პალიტრა“

გვპირდება. თუმცა, გაზეთის მთავარი გვერდის დიზაინის ანალიზმა გამოკვეთა, რომ მეთაურ

გვერდზე ჭარბობს წითელი ფერი, რომელიც გამოიყენება ციტირებისას, საკვანძო სიტყვებისა

და მთავარი ფოტოს გამოკვეთისას. ეს კი ერთგვარ პარადოქსს წარმოშობს: ცისფერი ფერით

აღნიშნული სახელწოდება,   „კვირის პალიტრა“, რომელიც სიმშვიდის მოპოვბას პირდება

მკითხველს, უპირისპირდება მთავარი გვერდის გრაფიკულ გაფორმებას, რომელიც

გამოხატულია წითელი ფერით, რაც, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, მღელვარებას იწვევს

შეტყობინების მიმღებში"6.

ფოტო ჟურნალში

ილუსტრაციებისადმი ადამიანთა ინტერესი უდიდესია. რედაქტორმა არა მარტო ტექსტებზე

უნდა იფიქროს, არამედ ილუსტრაციებზეც, რათა უზრუნველყოს ტექსტისა და ილუსტრაციის

საუკეთესო შეხამება.

საკითხის საუკეთესო გადაწყვეტაა _ ილუსტრაციები ყოველ გვერდზე.

ფოტოების ტიპები

6 თინათინ მაჭარაშვილი საგაზეთო ფოტოს სემიოტიკური ანალიზი (თანამედროვე ქართული ბეჭდვითი მედიის მაგალითზე);
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არსებობს ფოტოების 3 ძირითადი კატეგორია, რომლთაც გაზეთებში იყენებენ;

ფოტორეპორტაჟები, დაგეგმილი სურათები და პორტრეტები.

ფოტორეპორტაჟები, ანუ მოვლენის ადგილზე გადაღებული ფოტოები, მნიშვნელოვანი და

გაზეთისთვის სასურველია. აქ დიდ როლს თამაშობს ფოტოკორესპონდენტის

პროფესიონალიზმი. გაზეთის ილუსტრაციათა უმეტესობა მეორე კატეგორიას განეკუთვნება.

მესამე კატეგორია- პორტრეტი - კარგია თუმცა უკეთესია თუ ეს ადამიანი მისთვის ჩვეულ

გარემოში დინამიკაშია გადაღებული.

რობერტ დეპიანთეს რჩევები:

1. ცვალეთ გადაღებათა მიმართულება. ამგვარი გადაღება მკითხველს შესაძლებლობას

მისცემს გადასაღები ობიექტი სხვადასხვა რაკურსით დაინახოს.

2. ყოველ გადაღებულ სურათში დინამიკა უნდა იგრძნობოდეს. თუ კადრში ადამიანები არიან,

ნათ რაღაც უნდა აკეთონ, და არა მხოლოდ პოზირება გასწიონ. მეტყველი სახეები და

ბუნებრივი ჟესტები სურათს სიცოცხლეს და დინამიკას მატებს.

3. გამოიყენეთ შესაბამისი ბუტაფორია, რომ ადამიანებმა ობიექტივს არ უყურონ. რამე ისეთი

გააკეთებინეთ მათ, რომ ადამიანებმა კონცენტრირება სხვა რამეზე მოახდინოს

4. სურათის კომპოზიცია მჭიდრო უნდა იყოს. ადამიანთა შორის არ უნდა დარჩეს ცარიელი

ადგილი. თუ ამას მოვახერხებთ, მივიღებთ კომპოზიციურად კარგად შეკრულ სურათს.

5. ყოველ ფოტოსურათში უნდა იყოს ერთიანი კომპოზიციური ცენტრი.

ეს მკითხველის ყურადღების ფოკუსირებას მოახდენს;

6.შევზღუდოთ სურათზე ადამიანთა რაოდენობა. თუ არ გსურთ შექმნათ ბრბოს ეფექტი, მაშინ

ფოტოზე ადამიანთა რაოდენობა მინიმუმამდე დაიყვანეთ. 3-4 კაციანი ჯგუფი უმჯობესია,

ვიდრე 10-12 ადამიანისგან შემდგარი.

7. მოიფიქრეთ და გაიაზრეთ სურათის ხასიათი. აჩვენეთ მკითხველს, როგორ გრძნობდა

ადამიანი თავს გადაღების მომენტში. მაგალიტად, თუ ქალაქის მერი ნაწყენი დარჩა

მუნიციპალიტეტის სხდომის გადაწყვეტილებით, დაანახვეთ მკითხველს, მაგრამ არ

სთხოვოთ ადამიანებს გაღიმება მაშიმ, როცაარ იღიმებიან.



8. მოატარეთ კამერა ირგვლივ. ეს მოგცემთ საშუალებას, გადაიღოთ არა მარტო მოქმედება,

არამედ მის მიმართ გამოვლენილი რეაქციაც. ნუ გადაიღებთ მხოლოდ მატჩის მონაწილეებს,

გულშემატკივართა რეაქცია გოლის გატანის მომენტში შესაძლოა უფრო მეტყველი

აღმოჩნდეს.

9. ფოტოსურათი აზრს უნდა შეიცავდეს. ამისთვის საჭიროა ფოტოკორესპონდენტმა მასალის

შინაარსი იცოდეს და ამის მიხედვით მოძებნოს მეტყველი კადრები.

ამაში თავისი წვლილი შეაქვს რედაქტორსაც _ მან უნდა განუმარტოს ფოტოკორესპონდენტს

რა სჭირდება მას და ფოტოკორესპონდენტმა ნათლად და ზუსტად უნდა წარმოადგინოს

მოვლენა, რომელიც უნდა გადაიღოს.

10. იფიქრეთ, გარდა ფოტოსურათისა, კიდევ რა ილუსტრაცია გჭირდებათ მასალის კარგად

წამოსაჩენად.

ელემენტები, რომელიც მკითხველის ყურადღებას იპყრობენ

1. სურათის კადრირება - ამოარჩიეთ სურათიდან შევსებული ნაწილები... სურათის `გული~

და გაათავისუფლეთ იგი ცარიელი ადგილებისაგან.

2. თუ სურათი ვერტიკალურია, ასევე დატოვეთ იგი _ კომპოზიციის შეცვლა დიდი

სიფრთხილითაა შესაძლებელი

3. შეინარჩუნეთ სურათის კომპოზიციური ცენტრი. თუ ადამიანთა ჯგუფია გადაღებული,

რომელტაგან ორი ცენტრში იყურება და მესამე სადღაც გვერდზე, ეს უკანასკნელი შეიძლება

ამოჭრათ.

4. შეინარჩუნეთ სურათის მართკუთხედის ფორმა.

5. ყოველი ილუსტრაცია ადვილად უნდა აღიქმებოდეს. როცა საჭიროა, გაუკეთეთ წარწერა,

თუ ისიც არ გშველიოთ მიათითეთ სურათზე ისრით ის ფოკუსი, რომელსაც გსურთ

მკითხველმა ყურადღება მიაქციოს.

6. თავი დაანებეთ სურათიდან კადრის ამოჭრას.

7. არ შეიძლება სურათზე სახის, თვალების, წაჭრა... შუბლი, ყურები, ნიკაპი - ეს სხეულის ის

ნაწილებია, რომლის მოცილება ფოტოდან მკითხველის გაღიზიანებას იწვევს.



როგორ გადავიღოთ კარგი ფოტო?

1. გამოიყენეთ ხაზები (gridlines) თქვენი კადრის დასაბალანსებლად

ფოტოების გაუმჯობესების ერთ-ერთი მარტივი და საუკეთესო გზაა კამერის ხაზების ჩართვა.

ეს ფუნქცია თქვენი სმარტფონის ეკრანზე, გადაღების დროს, გააჩენს ხაზებს- ჩარჩოს,

რომლებიც ემყარება "მესამედების წესს" - ფოტოგრაფიის კომპოზიციის პრინციპს, რომლის

თანახმადაც გამოსახულება უნდა დაიყოს მესამედებად, როგორც ჰორიზონტალურად, ასევე

ვერტიკალურად, ასე რომ თქვენ სულ გაქვთ ცხრა ნაწილი. ეკრანის სამზე დაყოფა,

მნიშვნელოვანია დიზაინის შემუშავებისას. მაგალითად ჟურნალის ან გაზეთის გვერდის

კონცეფციის შექმნისას. აუცილებელია სამივე ზოლში სწორი განაწილება და დატვირთვის

ბალანსის შენარჩუნება.

ამ თეორიის თანახმად, თუ საინტერესო წერტილებს განათავსებთ ამ გადაკვეთებზე ან ხაზის

გასწვრივ, თქვენი ფოტო იქნება უფრო დაბალანსებული და საშუალებას მისცემს მაყურებელს

მასთან უფრო ბუნებრივი ურთიერთობა ჰქონდეს.



იმისთვის, რომ ჩართოთ ეს ფუნქცია ტელეფონში:

iPhone: გადადით "Settings" - ში; შეარციეთ "Photos & Camera," და ჩართეთ "Grid".

Samsung Galaxy: ჩართეთ კამერა, გადადით "Settings"-ში, ჩადით ცოტათი ქვევით და ჩართეთ

"grid lines" ფუნქცია.

იგივენაირად შეგიძლიატ ჩართოთ ციფრულ ფოტოაპარატშიც.

2. გაასწორეთ ფოკუსი

დღევანდელი კამერების ფოკუსი ავტომატურია და სწორდება ერთ კონკრეტულ ობიექტზე.

დღეს, ეს ალბათ ყველამ იცის, თუმცა მაინც გავიმეოროთ: ყველა სურათს ყოველთვის არ აქვს

ერთი ობიექტი. იმისათვის, რომ მიუთითოთ, თუ სად გსურთ თქვენი კამერის ობიექტივის

ფოკუსირება, გახსენით თქვენი კამერის აპლიკაცია და შეეხეთ ეკრანს, სადაც გსურთფოკუსის

გასწორება. ციფრული აპარატის შემთხვევაში ფოკუსი სწორდება ეკრანზე არსებული „იქსით“

ან „ოთხკუთხედით“.

თუ, მაგალითად, მოძრავ ობიექტს იღებთ, თქვენს კამერას შეიძლება გაუჭირდეს ამის აღქმა

და საჭიროებისამებრ ფოკუსირება. შეეხეთ ეკრანს, რომ გამოსწორდეს თქვენი ტელეფონის

კამერის ფოკუსი სურათის გადაღებამდე, რათა მოძრავ საგანს რაც შეიძლება მეტი ფოკუსი



ჰქონდეს. შემდეგ თქვენი კამერის ეკრანზე უნდა გამოჩნდეს კვადრატი ან წრე, რომელიც

დააფიქსირებს თქვენი კადრის ფოკუსს ამ ფიგურის შიგნით.

3. ფოკუსირდით ერთ საგანზე

ბევრი საუკეთესო ფოტო მოიცავს მხოლოდ ერთ, საინტერესო ობიექტს. ასე რომ, სურათის

გადაღებისას დახარჯეთ დამატებითი დრო კადრის დაყენებაზე. ზოგიერთი პროფესიონალი

ფოტოგრაფი ამბობს, რომ საგანი არ უნდა ავსებდეს მთელ კადრს და რომ ფოტოს ორი

მესამედი უნდა იყოს ნეგატიური სივრცე - ეს ხელს უწყობს იმას, რომ საგანი მეტად გამოჩნდეს.

აქაც დარწმუნდით, რომ გადაღებამდე სმარტფონის ეკრანს შეეხეთ, რომ კამერა თქვენს

ობიექტზე ფოკუსირდეს - ეს ასევე დაგეხმარებათ განათების ოპტიმიზაციაში.

4. გამოიყენეთ უარყოფით სივრცე

”ნეგატიური სივრცე” უბრალოდ გულისხმობს თავისუფალ სივრცეს სურათის ობიექტების.

სივრცის სწორ გამოყენებას შეუძლია ”კარგი” გადააქციოს ”შესანიშნავ” ფოტოდ.

როდესაც ფოტოში დატოვებთ უამრავ ცარიელ ადგილს, თქვენი თემა უფრო გამოჩნდება და

უფრო მძაფრ რეაქციას იგამოიწვევს. როგორ გამოიყურება უარყოფითი სივრცე? ეს ხშირად

არის ღია ცის დიდი სივრცე, ცარიელი ველი, დიდი კედელი ან წყალი, როგორც ქვემოთ

მოცემულ მაგალითში.



გარდა ამისა, ეს მოგცემთ ფოტოს რედაქტირების უფრო მეტ საშუალებას. კადრირება

ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ. მთავარია, არ გამოიყენოთ ზუმი გადაღების დროს.

5. იპოვეთ განსხვავებული პერსპექტივა

უნიკალური, მოულოდნელი კუთხით ფოტოების გადაღება მათ უფრო დასამახსოვრებელს

გახდის. ეს ასევე ხდის სურათის გამორჩეულს, ვინაიდან მობილური ფოტოების უმეტესობა

გადაღებულია პირდაპირ. ამდენად, თუ გსურთ გამორჩეული იყოთ, გადაიღეთ

განსხვავებულად. არ შეგეშინდეთ ექსპერიმენტის. ფოტოს უნდა ჰქონდეს აზრი და ეს აზრი,

ხშირად განსხვავებულობაში იმალება.

6. ითამაშეთ ანარეკლებით

არის რაღაც განსხვავებული კადრში, სადაც ცა წყალსი ირეკლება. არსებობს მიზეზი, რის გამოც

გვიყვარს ამის დანახვა - ანარეკლი თვალს იპყრობს. ასე რომ, გადაიღეთ "ფოტოები

ფოტოებში".

უამრავი ადგილია, სადაც შეგიძლიათ მოძებნოთ ანარეკლი - წყლის გუბეები, სარკეები,

სათვალეები, ბოთლები და მეტალის ზედაპირი. ეს მცირედი ჩმონათვალია იმისა, რის

გამოყენებაც შეგიძლიათ ანარეკლის მისაღებად.



7. გამოიყენეთ წამყვანი ხაზები

ზოგიერთ ფოტოში არის ხაზი, რომელსაც მაყურებელი უყურებს და თვალი მიაქვს ჩარჩოს

გარკვეული ნაწილისკენ. მათ წამყვან ხაზებს უწოდებენ. ისინი შეიძლება იყოს სწორი ან ირიბი

- იფიქრეთ კიბეებზე, შენობის ფასადებზე, მატარებლის ლიანდაგზე, გზებზე ან თუნდაც

ბილიკზე ტყეში.

წამყვანი ხაზები შესანიშნავია სურათის სიღრმის განცდის შესაქმნელად და შეუძლია

მაყურებელს შეუქმნას იმის შთაბეჭდილება, რომ თქვენი ფოტო მიზანმიმართულად არის

გადაღებული და დაგეგმილი ასე - მაშინაც კი, თუ თქვენ შემთხვევით გამოგივიდათ მთავარია

ხაზის გამოყენება.

8. ეძებეთ სიმეტრია

სიმეტრია შეიძლება განისაზღვროს, როგორც ”ჰარმონიული და ლამაზი პროპორციისა და

წონასწორობის გრძნობა”. სურათები, რომლებიც შეიცავს სიმეტრიას, შეიძლება



წარმოუდგენლად სასიამოვნო იყოს თვალისთვის - ესეც ფოტოს კომპოზიციის შქმნის ერთ-

ერთი უმარტივესი და ყველაზე დამაჯერებელი გზაა.

ფოტოგრაფიაში, სიმეტრია ჩვეულებრივ ნიშნავს ისეთი სურათის გადაღებას, რომელიც

შეიძლება დაიყოს ორ თანაბარ ნაწილად, რომლებიც ერთმანეთის სარკისებური

გამოსახულებებია. ეს ცოტათი განსხვავდება, ვიდრე რეფლექსია - სიმეტრია შეგიძლიათ

იპოვოთ "ველურ ბუნებაში", როგორც კიბის სურათზე, ან შეგიძლიათ თქვენი ფოტო ისე

ააწყოთ, როგორც ეს გააკეთა ფოტოგრაფმა ერიკ კრისტიანმა შემდეგ ფოტოში.

9. თვალი ადევნეთ განმეორებად ნივთებს

განმეორებადი ნივთები ძალზე სასიამოვნოა თვალისთვის - ისინი ჩნდება მაშინ, როდესაც

ძლიერი გრაფიკული ელემენტები მეორდება და ისევე, როგორიცაა ხაზები, გეომეტრიული

ფიგურები, ფორმები და ფერები. ამ ნივთებს შეუძლია ძლიერი ვიზუალური ზემოქმედება

მოახდინოს. ლამაზი, კრამიტით დაფარული იატაკის მსგავსი ფოტოსურათი საკმარისი იქნება

გასაოცარი გამოსახულების შესაქმნელად. უფრო სახალისოა თვალი ადევნო იმას, სადაც ისინი

ბუნებრივად ან უნებლიედ ჩნდებიან.

ფოტოს ავტორი: Patrick Janelle



10. ითამაშეთ ფერებით

ხომ საინტერესოა, როდესაც მთელი ფოტო არის შავი და თეთრი, გარდა ერთი ობიექტისა?

ამაში, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა აპლიკაცია დაგეხმარებათ. არსებობს მზა ფილტრებიც.

თუმცა, მეტად საინტერესოა თქვენი ხელით და ხედვით შექმნილი ფერები.

ფერის დაბლოკვა დაგეხმარებათ ფოტოს იმ ელემენტების ხაზგასმაში, რომელთა გამორჩევა

გსურთ. იგი აღწევს ანალოგიურ მიზანს, როგორც ნეგატიური სივრცე.

11. მოერიდეთ "ზუმს"

როდესაც შორიდან ფოტოს იღებთ, მაცდურია "ზუმის" გამოყენება. სინამდვილეში, ეს

ყველაზე ცუდი ნაბიჯია- ამით ფოტო "მარცვლოვანი" გამოჩნდება -დაიყოფა პიქსელებად და

ბუნდოვანი იქნება.

ამის ნაცვლად, შეეცადეთ მიუახლოვდეთ თქვენს ობიექტს - თუ ეს გარეული ცხოველი არ

არის, ამ შემთხვევაში გირჩევთ დისტანცია შეინარცუნოთ - ან გადაიღეთ ფოტო შორიდან და

მოგვიანებით მოჭერით. ამ გზით, თქვენ არ დააკნინებთ ხარისხს და უფრო ადვილი გახდება

სურათით თამაში და ოპტიმიზაცია.

12. მცირე დეტალების გადაღება



ალბათ გსმენიათ ფრაზა: ”ეს პატარა საგნებია” ("It's the little things."). ზოგჯერ, ეს ასევე ეხება

ფოტოებს. ახლო ხედიდან გადაღებულ სურათებს, რომლებიც აღბეჭდავს მცირე, რთულ და

ფაქიზ დეტალებს, ნამდვილად საინტერესო ფოტოს შექმნა შეუძლია. თვალი ადევნეთ ისეთ

ტექსტურებს, როგორიცაა აქერცლილი საღებავი, ხრეშიანი გზა ან ფილების მაგიდა -მოზაიკა.

13. გამოიყენეთ ბუნებრივი შუქი

ძნელია იპოვოთ სმარტფონით გადაღებული შესანიშნავი ფოტო, რომელიც გადაღებულია

"ფლეშ" განათებით. უმეტესად, ისინი ფოტოს ზედმეტად და არაბუნებრივად ანათებენ,

უარყოფითად ცვლან ფერს და ადამიანის მიმიკებს შლის.

ისარგებლეთ ბუნებრივი სინათლის წყაროებით, რომლებიც შეგიძლიათ იპოვოთ, თუნდაც

ჩაბნელებულ ოთახში. ეს საშუალებას გაძლევთ ითამაშოთ ჩრდილებით, როგორც ქვემოთ

მოცემულ სურათზე, ან შექმნათ სილუეტი სხვა სინათლის წყაროებთან, როგორიცაა მოძრაობა

და მიმდებარე შენობები.

ფოტოს გადაღებისთანავე შეგიძლიათ ნებისმიერი ფოტოშოპის აპლიკაციით გამოიყენოთ

"Exposure", რათა ნახოთ თუ შეგიძლიათ გამოსახულება ოდნავ უფრო ნათელი გახადოთ, ისე

რომ არ გახდეს ზედმეტად მარცვლოვანი.

ფოტოს ავტორი: Paul Octavious

14. თუ იყენებთ ფლეშ განათებას, გააკეთეთ ეს მხოლოდ დღის განმავლობაში

ზოგჯერ, თქვენი კამერის ფლეშის გამოყენებამ შეიძლება გააუმჯობესოს ფოტო - მაგრამ ეს

იშვიათად ხდება ღამით. იმის გამო, რომ მუქი კადრები გაცილებით მკვეთრ კონტრასტს ქმნის



თქვენი ტელეფონის ფლეშით. შეუძლია ნებისმიერი განათება გახდეს ინვაზიური და

არათანაბარი.

თუმცა, უკვე კარგად განათებულ სივრცეებში, "ფლეში" შეიძლება დაგეხმაროთ თქვენი

მთავარი საგნის გამოკვეთაში ან მის ირგვლივ მუქი ჩრდილების შერბილებაში.

გადახედეთ მიწას ან ვერტიკალურ ზედაპირებს.შესაძლოა აღმოაჩინოთ მუქი ჩრდილები,

რომელიც გსურთ წაშალოთ. ამ შემთხვევაში ხელით აანთეთ ფლეში თქვენს კამერაში. თქვენი

ტელეფონის კამერის ფლეშის „ავტოზე“ დაყენება არ იძლევა გარანტიას, რომ თქვენი

ტელეფონი შეამჩნევს ჩრდილებს, რომელთა მოცილება გსურთ. დასრულების შემდეგ, არ

დაგავიწყდეთ, რომ ისევ გამორთოთ ფლეში.

15. გაითვალისწინეთ მობილურის შტატივი

მიუხედავად იმისა, რომ მობილური მოწყობილობები აადვილებს ნებისმიერი ფოტოს

გადაღებას გადაადგილებისას, არასდროს არსებობდა მარტივი გზა იმის უზრუნველსაყოფად,

რომ კადრი იყოს სტატიკური და დაბალანსებული. როდესაც იღებთ - განსაკუთრებით იმ

შემთხვევაში, თუ გსურთ იყოთ სურათზე და არა მხოლოდ ტიპური სელფი გადაიღოთ, უნდა

გამოიყენოთ გაშლილი მკლავი.

მობილურისთვის სამფეხა შტატივის ყიდვა გაძლევთ საშუალებას, რომ დაამონტაჟოთ თქვენი

სმარტფონი მყარად. მობილური შტატივების უმეტესობა ძალიან მსუბუქია. სტატივის

დახმაებით, თქვენი მობილურიტ გადაღებული ვიდეოს ხარისხიც მეტად პროფესიონალური

იქნება.

16. ხელით დააყენეთ თქვენი კამერის აპის ექსპოზიცია

მობილური კამერის კიდევ ერთი ფუნქცია, რომლის ხელით დაყენებაც შესაძლებელია, არის

ექსპოზიცია. თქვენი ტელეფონის კამერის ჩართვისას ეკრანზე დაჭერაა არ ნიშნავს უბრალოდ

ობიექტივის შეცვლას ახალ თემაზე - ის ასევე ავტომატურად არეგულირებს, თუ რამდენ შუქს

უშვებს კამერა. ეს ფუნქციაც ყოველთვის არ არის საჭირო. უმჯობესია ხელით მოაწესრიგოთ.

თქვენი მობილური კამერის ექსპოზიციის ხელით შესაცვლელად გახსენით კამერის აპლიკაცია

და შეეხეთ ეკრანს. დაინახავთ მზის ძალიან პატარა იკონს და ვერტიკალურ სასწორს. ნელა

გადაუსვით თითი ზემოთ და ქვემოთ, რომ შეცვალოთ სინათლის დონე.

17. შექმენით აბსტრაქცია



აბსტრაქტული ფოტოები მიზნად ისახავს ობიექტის ან მათი რიგის არსის აღბეჭდვას,

მთლიანი ლანდშაფტის გამოვლენის გარეშე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ისინი

ემსახურებიან უნიკალური, გასაკვირი სურათების შექმნას ჩვეულებრივი საგნებისგან.

ეს უკანასკნელი შეგიძლიათ მიიღოთ ჩვეულებრივი ფოტოს აბსტრაქტული ნაწილის

ამოჭრით, ან საგნების ახლო კადრების გადაღებით, რომლებიც მაყურებელს დააინტერესებს.

18. ბუნებრივი ემოცია

ფოტოები შეიძლება იყოს შესანიშნავი მოგონებების შენარჩუნების გზა - ბედნიერი წუთები

მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან ან ცნობილ ადამიანებთან. მაგრამ ზოგჯერ, ადამიანების

გულწრფელი კადრები, შეიძლება ბევრად უფრო საინტერესო იყოს.

ეს იმიტომ ხდება, რომ გულწრფელ ფოტოებს უკეთ შეუძლიათ ემოციებზე თამაში და გავლენა

მაყურებელზე. ამ სახის კადრების დაჭერის ერთ-ერთი საუკეთესო გზაა, რაც შეიძლება მეტი

ფოტოს გადაღება. თქვენ უფრო მეტი არჩევანის საშუალება გექნებათ - ერთ მომენტში ყველას

თვალები ღია აქვს, ერთმა თავი დახარა, მეორე იღიმის. ამიტომ, მეტი კადრი, მეტი

შესაძლებლობა.

19. იყავი არატრადიციული

კომპოზიცია არის საინტერესო ფოტოს გარანტი. სურათები უფრო ეფექტურია, ვიდრე ტექსტი

თქვენი მაყურებლისთვის - ეს ნიშნავს იმას, რომ თქვენს ფოტოებს რაღაც სათქმელი აქვთ.

შეეცადეთ იფიქროთ ჩარჩოს მიღმა, როდესაც საქმე ეხება იმას, რამაც უნდა მაყურებელი

დაიპყრობს - თქვენი მაყურებელიი შეიძლება სასიამოვნოდ გაოცებული დარჩეს ახალი და

მოულოდნელი თემათი.

20. გააცინე

ემოციის გაღვივებაზე რომ ვსაუბრობთ, ზოგჯერ ყველაზე დასამახსოვრებელი ფოტო არის ის,

რომელიც გვაცინებს. თუ შეგიძლიათ აუდიტორიის გაცინება, ისინი სავარაუდოდ

ისიამოვნებენ თქვენი ფოტოებით.

21. გაასუფთავეთ ლინზა

სმარტფონის კამერა შეიძლება უფრო მოსახერხებელი იყოს, ვიდრე სრულფასოვანი

პროფესიონალური კამერა, მაგრამ ყველაფერს დაცვა სჭირდება.



თქვენი ტელეფონი ჩვეულებრივ ჯიბეში ან ჩანთაშია. მთელი ამ დროის განმავლობაში, ლინზა

აგროვებს ყველა სახის მტვერს და ჭუჭყს. ფოტოს გადაღებამდე აუცილებლად გაწმინდეთ

რბილი ნაჭრით. შესაძლოა ვერ შეძლოთ იმის შემჩნევა, თუ რამდენად ბინძურია ობიექტივი,

სანამ არ დაიწყებთ სურათის რედაქტირებას.

22. გამოიყენეთ დამატებითი ლინზა

გსურთ მიიღოთ ნამდვილად ლამაზი ფოტო? მაშინ გარე ლინზები თქვენთვისაა.

სინამდვილეში, არსებობს რამდენიმე ლინზა, რომელთა მიმაგრება შესაძლებელია თქვენი

სმარტფონის კამერაზეც. ამ დანამატებს თქვენს ფოტოებში სრულიად ახალი ხარისხისა და

პერსპექტივის შემოტანა შეუძლია.

23. არ შეგეშინდეთ რედაქტირების

ფოტოს გადაღება მხოლოდ პირველი ნაბიჯია. თქვენი ფოტოების რედაქტირება შემდეგი და

ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, ამავდროულად, ძალიან კრიტიკული. ფილტრები

შეიძლება ეფექტური იყოს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ორ მიზანს ეხება: 1)

ნახატიდან ლაქების მოცილება და 2) საკვების კიდევ უფრო მიმზიდველი ეკრზის მიღება.

ფილტრების ყველაზე მნიშვნელოვანი ფუნქციაა „ერთიანი სტილის“ შექმნა. თუ თქვენ

აკეთებთ ფოტორეპორტაჟს მობილურით, აუცილებელია, რომ ყველა ფოტო გავდეს რაღაცით

ერთმანეთს. ამ შემთხვევაში, ერთი ფერი არის საუკეთესო გზა ამისთვის.

მობილური ტელეფონებისთვის და კომპიუტერისთვის არსებობს რედაქტირების მრავალი

აპლიკაცია - გადახედეთ:

Adobe Photoshop – (მობილური და კომპიუტერი)

მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი და პროფესიონალური ფოტორედაქტირების პროგრამა.

LightRoom – (მობილური და კომპიუტერი)

ფოტოსურათის პროფესიონალურად დამუშავების ყველაზე კარგი აპლიკაციაა.

ამავდროულად, ყველა ძირითადი და აუცილებელი ფუნქცია არის უფასო. ერგება როგორც Ios

ისე Android სისტემას. არის ცნობილი Adobe - ის პროდუქტი.

Google Snapseed



ერთ-ერთი საუკეთესო აპლიკაცია, რომლის ყველა ფუნქციაც უფასოა და ხელმისაწვდომია

ყველა ტიპის სმარტფონზე. მას შეუძლია დაამუშაოს RAW ფორმატის ფოტოსურათიც კი. ამ

ფორმატში ციფრული ფოტოაპარატები იღებენ და ამით, არ კარგავენ ხარისხს. Lightroom-ში ეს

ერთადერთი ფუნქციაა, რომელიც ფასიანია. თუმცა, გარდა ამისა, Snapseed-ს უამრავი

მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს, რომლებსაც პრაქტიკაში ვისწავლით.

PicsArt

აპლიკაცია, რომელსაც 500 მილიონზე მეტი დაინსტალირება აქვს. ყველაზე პოპულარულ

აპლიკაციად ითვლება, რომელიც მხოლოდ ფოტოს დამუშავებისთვის არაა. აქ შეგიძლიათ

შექმნათ კოლაჟები, გიფები, ვიდეოები, კარტები, ინფოგრამები და სხვა. აქვს სპეციალური

შაბლონები სხვადასხვა სოციალური ქსელისთვის.

დამათებით აპლიკაციებს იხილავტ ბმულზე: https://www.pixpa.com/blog/photo-apps

გამოყენებული ლიტერატურა

1. მ. ტორაძე "ბეჭდური მედია: გაზეთის გაფორმება:

2. თინათინ მაჭარაშვილი საგაზეთო ფოტოს სემიოტიკური ანალიზი (თანამედროვე
ქართული ბეჭდვითი მედიის მაგალითზე); "ახალგაზრდა მკვლევართა ჟურნალი: N 4;
დეკემბერი, 2016

http://jyr.tsu.ge/index.php/Hoome/ebaut/ge/3/4
https://blog.hubspot.com/marketing/good-pictures-phone-tips



გრაფიკული მედია
კოლაჟი, კომბინაცია, პოსტერი

მაია ტორაძე,. თსუ
ასოცირებული პროფესორი
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კოლაჟი, კომბინაცია და პოსტერი

 პოსტერის სპეციფიკა

 ტექსტის, ფოტოს და ციფრული იკონების მიქსი

 კოლაჟი და ერთიანი სტილი

პოსტერი/პლაკატი

პლაკატი რეკლამის ერთ-ერთი ადრეული ფორმაა და მე -19 საუკუნის დასაწყისში,

ანვითარდა როგორც ვიზუალური კომუნიკაციის საშუალება. მათ გავლენა მოახდინეს

იპოგრაფიის განვითარებაზე, რადგან მათი წაკითხვა შორიდან იყო საჭირო და უფრო

ფართომასშტაბიან წარმოებას მოითხოვებოდა. პლაკატი სწრაფად გავრცელდა მთელ

მსოფლიოში და გახდა გრაფიკული დიზაინის ძირითადი ნაწილი. ბევრმა მხატვარმა,

როგორიცაა ჰენრი ტულუზა-ლატრეკი ან ჰენრი ვან დე ველდე, შექმნეს პლაკატები,

რომელიც სიტორიას დარჩა.

პლაკატებს/პოსტერებს იყენებდნენ სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიების

პოპულარიზაციისთვის, ჯარისკაცების დაქირავების, პროდუქციის რეკლამირებისა და

ფართო საზოგადოებისთვის იდეების გაცნობისთვის. დიზაინის საერთაშორისო

ტიპოგრაფიული სტილის მხატვრებს მიაჩნდათ, რომ ეს კომუნიკაციის ყველაზე

ეფექტური ინსტრუმენტი იყო და მათი წვლილი დიზაინის სფეროში ჩამოყალიბდა

პოსტერის შექმნის პირველი მცდელობის დროს. თუნდაც ინტერნეტის პოპულარობით,

ყველანაირი მიზეზების გამო ყოველდღე იქმნება პლაკატები.

Henri Toulouse-Lautrec, Moulin Rouge - La Goulue, 1891



Henry van de Velde, Tropon, 1898

James Montgomery Flagg, Uncle Sam, 1917



კოლაჟი

ყველასთვის ცნობილია ე.წ. ოთხკუთხედი კოლაჟები, რომელშიც კონკრეტული

რაოდენობის ფოტოების ჩასმაა შესაძლებელი. ამ ფორმებში თქვენ ვერ ცვლით

განლაგებას, ვერ ქმნით საინტერესო „ქაოსს“ და ვერ ამატებთ PNG ელემენტბს.

რეალურად, კოლაჟი სულ სხვა ფენომენია და ის ნებისმიერი ჟურნალისტურ პროდუქტს

(ჟურნალი, გაზეთი, კარტი, მულტიმედია) ვიზუალურად უფრო დახვეწილს და

თანამედროვეს ხდის. დღეს კოლაჟი მხოლოდ ერთ კონკრეტულ ჩარჩოში რამდენიმე

ფოტოს ჩასმა არ არის.



ალბათ, ყველას კოლაჟის ხსენებაზე ასეთი ფორმა გახსენდებათ? სოცილური ქსელის

ფავორიტი ჩარჩო, რომელსაც იყენებენ მაშინ, როცა უამრავი ერთნაირი ფოტო აქვთ და

ყველა ერთნაირად მოსწონთ. თუმცა, ბევრს შესაძლოა გაგხსენდეთ ვიზუალურად

დახვეწილი და პოსტერის სპეციფიკასთან ძალიან ახლოს მდგომი „ნამდვილი“

კოლაჟები.

ქვემოთ მოცემული მაგალითი, არის ერთ–ერთი დახვეწილი და სწორად დაგეგმილი

კოლაჟი.



კოლაჟი არ შედგება მხოლოდ ფოტოსურათებისგან. ეს არის საკმაოდ მრავალფეროვანი

პროდუქტი, რომელიც შეიძლება მოიცავდეს ყველაფრს, რაც კი თქვენს წარმოსახვაში

დაიბადენა და უფრო მეტიც კი.



ელემენეტები:

ტექსტი – კარგი კოლაჟის ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია ტექსტი. რა თქმა უნდა,

ტექსტის რაოდენობა არანაირად არ უნდა აღემატებოდეს 3-4 ამრტივ წინადადებას.

ყველა სიტყვა, წინადადება და გამოტანა უნდა იყოს მკაფიო, ცხადი, მარტივი და

აუცილებლად უნდა ეხმიანებოდეს კოლაჟის მესიჯს. კოლაჟი, არის ერთადერთი

მედიაპროდუქტი, სადაც ტექსტი შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც გაფორმების

ელემენტი და ამ შემთხვევაში, არ არის აუცილებელი, რომ ის იკითხებოდეს. ხოლო, თუ

მესიჯი არის მთავარი და ის წამყვანია ამ კოლაჟში პირველი და ყველაზე მთავარია, რომ

ის „ჩანდეს“, იკითხებოდეს და მარტივად მოხვდეს მკითხველის თვალში.

ფიგურები – არ არსებობს კოლაჟი ფიგურების გარეშე. ეს შეიძლება იყოს თქვენ მიერ

დახატული „უსახელო“ ფორმა, ან ნებისმიერი გემოეტრიული ფიგურა, რომელიც

ფოტოსთან შედარებით ნაკლებად დატვირთავს კოლაჟს თუმცა, შეავსებს მას და

თავისებურ დატვირთვას მისცემს. განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ამ ფიგურების

ფერი, რადგან ამას შესაძლოა უკვე თავისი კონკტერული მესიჯი ჰქონდეს.

ფერი – კოლაჟში ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი პალიტრის ფერების გამოყენება. თუ

ვირჩევთ პასტელურ ფერებს უნდა გავყვეთ ამ ხაზს, თუ ვირჩევთ მკაფიო ცივ ან თბილ

ფერებს მაშინ ამ გზასაც ვერ გადავუხვევთ. ფერის სწორი შერჩევა არის თქვენი კოლაჟის

წარმატების გარანტი.

ქვემოთ მოცემულ მაგალითში ჩანს, რომ დომინანტია ვარდისფერი და ამიტომ,

გამოყენებულია მისი რამდენიმე ელფერი.



PNG - ამ ტიპის ელემენტები კარგი კოლაჟის შესაქმნელად არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.

ამიტომ, ფოტოშოპის პრაქტიკულზე განსაკუთრებულად დააკვირდით. ეს ნიშნავს იმას,

რომ ფოტოსურათის კონკრეტულ ელემენტს, არ აქვს ფონი და შგიძლიათ თავა

შეურჩიოთ ნებისმიერი სასურველი.



ამ ტიპის ფაილებს, აქვთ ასეთი ფონი: თეთრი და ნაცრისფერი ოთხკუთხედებით

გაჭრელებული. კოლაჟის შქმნისას თუ. მაგალითად, „გუგლის“ ბაზაში ჩაწერთ

სასურველი ფოტოს სახელს და გვერდით მიუწერთ PNG ამოაგდებს ფოტოებს „ფონის

გარეშე ანუ ინტერაქტიულ ელემენტებს.

ხაზები და „ფხაჭბი“ – დღეს ძალიან პოპულარულია სხვადასხვა ფერის და ფორმის

ხაზების და ე.წ. ფხაჭბის ან საღებავის ლაქის შემოტანა კოლაჟში. ეს უკანასკნელი

პოპულარული გახდა ჟურნალების დაკაბადონებაში. მაგალითად, ჟურნალი თაობა

ეს არის ე.წ. კოლაჟური გვერდი, სადაც უხვადააა გამოყენებული მსგავსი PNG ლაქები.

ასევე კოლაჟურია იგივე ჟურნალის შემდეგი გვერდიც.



ზოგადად, ამ ჟურნალის ყველა გვერდი კოლაჟურ სტილშია მომზადებული, რადგან ეს

არის წამყვანი სტილი და მთავარი კონცეფცია, ამიტომ შეგიძლიათ მას ყურადღებით

გაეცნოთ, რათა გაიგოთ, თუ რატომ გვჭირდება კოლაჟი გრაფიკულ მედიაში:

https://issuu.com/lianamarkaryan9/docs/taoba

ასევე, კოლაჟის და პოსტერის საუკეთესო მაგალითები შეგიძლიათ იხილოთ Pinterest-

ზე.

https://www.pinterest.com/pin/631207704007536400/



პოსტერის და კოლაჟის ტიპოგრაფია

პლაკატის ტიპოგრაფია უპირველესად მოიცავს შრიფტის და შემდეგ ერთიან სტილს.

პოსტერის შექმნის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ასპექტი არის შრიფტის

გამოყენება. შრიფტი ხუჭუჭა იქნება, ტალღოვანი თუ ხისტი და მკაცრი, ის ხელს

შეუწყობს თქვენი შეტყობინების გადაცემას ისე, რომ არ იყოს ძალიან ხელოვნური.

მართალია, მაცდურია მრავალჯერ და სხვადასხვა კრეატიული შრიფტის არჩევა თქვენი

შეტყობინების გადასაცემად, მაგრამ - რამდენად საჭიროა შრიფტების მრავალფეროვნება

ერთ პოსტერზე? ყველაზე მნიშვნელოვანი კი ისაა, რომ გავითვალისწინოთ, თუ როგორ

ასახავს იგი თქვენს შეტყობინებას. იდეალურ შემთხვევაში, უნდა აირჩიოთ ორი ან სამი

შრიფტი თქვენს დიზაინში. სათაურებისათვის გამოყენებული შრიფტები უნდა იყოს

ძალიან მკაფიო და აუცილებლად მთავრული, ხოლო ტექსტისთვის გამოყენებული

შრიფტები უნდა იყოს მხედრული, რადგან ისინი უფრო ადვილად იკითხება. ეს

შრიფტები უნდა იყოს საკმარისად განსხვავებული, რომ ადვილად გამოირჩეოდეს

ერთმანეთისგან, მაგრამ ასევე უნდა შექმნათ ერთიანი დიზაინი სწორი კომბინაციის

გამოყენებით.

დაბალანსებული დიზაინი

თქვენს პლაკატში ან კოლაჟში ბალანსის აუცილებელია ერთიანი, თანმიმდევრული სახის

მისაღებად. როდესაც დიზაინის ელემენტები წონასწორობაში არ არის ერთმანეთთან,

შეიძლება დამთვალიერებელს არასასიამოვნო ემოცია დაუტოვოს.ზოგადად, ბალანსის

შექმნის ორი განსხვავებული გზა არსებობს: სიმეტრიული და ასიმეტრიული.

სიმეტრიული განლაგება

სიმეტრიულად დაბალანსებული განლაგებისას, მსგავსი ელემენტები ვერტიკალური

ღერძის ორივე მხარეს თანაბრად არის გასწორებული. ხშირად, ეს იწვევს სარკისებრი

გამოსახულების ეფექტს. ეს განლაგება შესანიშნავია ფორმალური ან სტატიკური

გარეგნობისთვის. ამ ტიპის პლაკატები და კოლაჟები გამოიყენება ოფიციალური

ღონისძიებებისთვის, ინფორმაციული შეხვედრების დროს ან კლასიკურ გვერდებზე.



ქვემოთ მოცემულია სიმეტრიულად გაწონასწორებული დიზაინის პლაკატების

რამდენიმე მაგალითი.

ასიმეტრიული განლაგება

ასიმეტრიული დიზაინის დროს ბალანსი მიიღწევა ელემენტების არათანაბარი

განლაგებით. ხშირად, ასიმეტრიული განლაგებით, ერთ მხარეს შეიძლება იყოს დიდი

ობიექტი, რომელიც დაბალანსებულია მოპირდაპირე მხარეს მდებარე მცირე საგნით.

ზოგადად, ეს სტილი უფრო რთულია, რადგან თითოეული ელემენტის ვიზუალური

წონა და მისი განლაგება გულდასმით უნდა იქნას განხილული და გააანალიზებული.

ასიმეტრიული დიზაინი უფროპრაგმატულია, ვიდრე სიმეტრიული და ქმნის როკ-

კონცერტების, მუზეუმებისა და პირადი სერვისების შესანიშნავ პლაკატებს და კოლაჟებს.

ქვემოთ მოცემულია ასიმეტრიულად დაბალანსებული გრაფიკული დიზაინის

მაგალითი.



კონტრასტი პლაკატის და კოლაჟის დიზაინში

დიზაინის ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ელემენტია კონტრასტი. კონტრასტი

იქმნება მაშინ, როდესაც თქვენ ორ ელემენტს საპირისპირო "გზით" ათავსებთ. ეს ხელს

უწყობს თვალის, რომ მკაფიოდ დაინახოს მთავარი და შექმნას ფოკუსის წერტილი

პოსტერზე ან კოლაჟზე. დიზაინში კონტრასტის ინტეგრირების მრავალი კრეატიული

გზა არსებობს.

ელემენტები, რომელთა გამოყენება შეგიძლიათ კონტრასტის შესაქმნელად, მოიცავს

ფორმებს, ფერებს, ხაზებს, ზომებით თამაშს და უარყოფით სივრცეს. ქვემოთ მოყვანილ

სურათზე შეგიძლიათ ნახოთ, თუ როგორ გამოირჩევს ცალკეული ფერების ერთმანეთთან

განლაგება გარკვეულ სიულუეტებს.





პლაკატების და კოლაჟების დიზაინის იერარქია

როგორც უკვე გავიარეთ, ნებისმიერ ვიზუალურ/გრაფიკულ პროდუქტს აქვს იერარქია,

კოლაჟი ან პოსტერიც არ არის გამონაკლისი. იერარქიის სწორად გამოყენება იბყრობს

მკითხველის ყურადგებას. ვიზუალური იერარქია არის ელემენტების განლაგება ან

წარმოდგენა მნიშვნელობის მიხედვით. ამრიგად, ის თქვენს თვალებს კარნახობს

მიმართულებას (ყველაზე მნიშვნელოვანიდან ყველაზე ნაკლებად მნიშვნელოვანზე).

თქვენს დიზაინში იერარქიის გამოყენების რამდენიმე გზა:

 გასწორება

 ფერი და კონტრასტი

 წამყვანი ხაზები

 უარყოფითი სივრცე

 პერსპექტივა

 სიახლოვე

 გამეორება

 მესამედების წესი

 ზომა და მასშტაბი

 დაშორება

 ტიპოგრაფიული იერარქია



ფორმები პლაკატის დიზაინში

ფორმები ხელს უწყობს თვალს პლაკატის ან კოლაჟის მარტივად აღქმაში, რადგან ის

აფიქსირებს გამოსახულებას. ფორმებს ასევე შეუძლიათ აქცენტი გაამახვილონ ყველაზე

მნიშვნელოვან ინფორმაციაზე. სათაურის მიღმა შეგიძლიათ ჩასვათ დიდ

მართკუთხედში ან გამოიყენოთ სამკუთხედი, რომ გამოკვეთოთ სათაურის.



ბადეები/ქსელი და სიახლოვე

ერთიანი დიზაინის შექმნის ერთი მნიშვნელოვანი ნაწილია ქსელის განთავსება. ქსელები

არის სივრცის, ტექსტის, სურათების და დიზაინის სხვა ელემენტების ორგანიზების

იარაღი. ისინი სტრუქტურას ქმნიან და გრაფიკულ დიზაინერებს წარმატების მისაღწევად

სამ ბენეფიტს აძლევს: წესრიგი, ეფექტურობა და თანმიმდევრულობა.

წესრიგი

ქსელის გამოყენება ეხმარება მაყურებელს, რომ უფრო ადვილად იპოვონ ინფორმაცია.

ქსელები ამ მარტივი წესრიგის მთავარი გაგრძელებაა. ეს აუდიტორიას იმის

პროგნოზირებაში ეხმარება, თუ სად იქნება განლაგებული ელემენტები და ინფორმაცია.

შეიძ₾ება ითქვას, კოლაჟში ან პოსტერში წესრიგის შექმნა ერთგვარი ნავიგაციის

საფუძველი გახდება.

სიზუსტე

თუ ბადეს არ იყენებთ, რთული იქნება იმის უზრუნველყოფა, რომ თქვენს პოსტერში

ყველა ელემენტი ზუსტად იქ განათავსოთ, სადაც გსურთ. ბადის გამოყენება ხელს

უწყობს ამ სირთულის აღმოფხვრაში. ვერტიკალური და ჰორიზონტალური ქსელების

მრავალფეროვნი არჩევანი დიზაინერებს აძლევს ულევ შესაძლებლობას.

თანმიმდევრულობა

ქსელები არის სტრუქტურული ჰარმონიის მისაღწევის საუკეთესო გზა. ბადეები ასევე

გვთავაზობს მითითებებს სწორად განთავსებული ელემენტებისა და ვიზუალური

იერარქიის შესახებ.



ზოგადად, კოლაჟი ყველაზე ქაოტური და არასტანდარტული ფორმაა, თუმცა ამ

„არეულობაშიც“ შეგვიძლია მივაღწიოთ ბალანსს თუ გამოვიყენებთ არსებულ

სტანდარტებსა და ჩარჩოებს.

ისევე, როგორც ჩვეულებრივი „ნიუსი“, სადაც ყველაფერი უნდა იყოს დაბალანსებული,

იგივეა პლაკატის ან კოლაჟის შემთხვევაშიც: გადააჭარბებთ და აჭრელდება, დააკლებთ

და დაკარგავს მთავარ მესიჯს.

დასკვნის სახით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ გრაფიკულ მედიაში საუკეთესო და

საინტერესო ვიზუალურ ეფექტს იძლება პოსტერის და კოლკაჟის სპეციფიკის

კომბინაცია. ასე იქმნებნა მედიაპროდუქტი, რომელსაც აქვს შინაარსი, კონკრეტული

მიზანი, მესიჯი და სწორად დაგეგმვის შემთხვევაში მომხმარებელზე ექნება საკმაოდ

ძლიერი გავლენა.

ლიტერატურა:

1. S. Heller; “Design Literacy”; 2004 Canada;
p.3; 9; 301;

2. R. Hembree; “The Complete Graphic Designer”, 2011;USA;  p. 92;



გრაფიკული მედია
ჟურნალის და გაზეთის გაფორმების სპეციფიკა

მაია ტორაძე, თსუ
ასოცირებული პროფესორი
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გრაფიკული დიზაინი და საუკეთესო ინსტრუმენტები მის შესაქმნელად

თუ შენს საიტზე ჩატარებული პატარა კვლევის შემდგომ მიხვდი, რომ საიტის ტექსტი რთულად

იკითხება, არც ფოტოებია შესაბამისი და არჩეული ფერთა პალიტრა ნამდვილად

თვალშისაცემია, მაგრამ თავს გატკიებს,დროა იპოვო მარტივი გამოსავალი.

გრაფიკული დიზაინის შესაქმენლად, არსებობს არა ერთი უფასო ინსტრუმენტი, რომელიც

დაგეხმარება, შექმნა პროდუქტზე მორგებული საიტის დიზაინი ან თუნდაც პოსტის ვიზუალი,

სოციალურ მედია არხებში განსათავსებლად. მსგავსი ინსტრუმენთა ჩამონათვალი საკმაოდ

გრძელია, ამიტომ ამ ბლოგში გაგაცნობთ მათ შორის 5 საუკეთესოს.

პირველ რიგში, პროგრამის შერჩევისას, მნიშვნელოვანია გაითვალისწინო ორი ფაქტორი: შენი

ამჟამინდელი გრაფიკული დიზინის შესაძლებლობები და ამ პოტენციალის გამოყენების

საშუალებები. აი მაგალითად, თუ შენ არ გაქვს არანაირი გამოცდილება გრაფიკულ დიზაინში,

მნიშვნელოვანია იპოვო ისეთი ისტრუმენტი, რომელსაც სჭირდება მხოლოდ მიმართულების

მიცება და შემდგომ თავად უზრუნველყოფს, მითითებების შესაბამისი, მარტივი მაგრამ

ეფექტური დიზაინის შექმნას.

იმ შემთხვევაში თუ შენ ამ სფეროში გაქვს გამოცდილება ან უბრალოდ ბუნებრივი ნიჭით ხარ

დაჯილდოვებული, შეარჩიე ისეთი ინსტრუმენტი, რომელიც მეტ კონტროლსა და შენი

მონაცემების მაქსიმალურად გამოყენების საშუალებას მოგცემს.

ახლა კი დავუბრუნდეთ კითხვას – რომელია შენი ბიზნესივთის საუკეთესო ინსტრუმენტი,

გრაფიკული დიზაინის შესაქმნელად? გაეცანი ჩვენს ჩამონათვალს, შეაფასე პროგრამების

დადებითიდა უარყოფითი მხარეები და იპოვე შენი მარტივი გამოსავალი.

1.DesignWizard

პლათფორმა: WINDOWS

DesignWizard არის ახალი ინსტრუმენტი, საიტის გრაფიკული დიზაინის შესაქმნელად. რომელიც

გთავაზობს სურათების დიდ ბაზას, ასევე უამრავ უფასო შაბლოს (10,000_ზე მეტს) და რაც

მთავარია ძალიან მარტივ ინტერფეისს.

გაითვალისწინე, ამ ინსტრუმენტის საშუალებით შეძლებ არა ერთი უფასო ფუნქციის

გამოყენებას, მაგრამ მისი უფრო დახვეწილი ვერსიის მისაღებად მოგიწევს ფასიანი პაკეტის

შეძენა.
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Setka Editor

პლათფორმა: Windows, Mac

გაყიდვებზე ორიენტირებული გრაფიკული დიზაინი

Setka Editor – ამ ინსტრუმენტის მთავარი მესიჯია: ‘’ყველაფერი ის, რაც თქვენ გჭირდებათ

კონტენტის შესაქმნელად, რომელიც კონვერტირდება’’.

გრაფიკული დიზანის ეს პროგრამა არის მეტად ორიენტირებული დიზაინის შინაარსობრივ

განვითარებაზე, იქნება ეს პოსტი ციფრულ მედიაში თუ საიტის ძირითადი ვიზუალური მხარე.

შენიშვნა… მიუხედავად იმისა, რომ ეს პროგრამა ორი კვირის განმავლობაში სრულიად უფასოა,

შენ მოგიწევს წინასწარ შეარჩიო – Starter, Pro ან Enterprise პაკეტი, ინსტრუმენტის სრული

ფუნქციების მისაღებად.

3.Canva

პლათფორმა: Windows, Mac, Android, iOS

გრაფიკული დიზაინი არადიზაინერთათვის

თუ შენ გსურს Ebook, ინფოგრაფიკის, სავიზიტო ბარათისა ან ელ.ფოსტის ჰედინგის დიზაინის

შექმნა, Canva არის სწორედ ის ინსტრუმენტი, რომელიც გაგიმარტივებს ამ პროცესს.

ეს პროგრამა არის არადაიზაინერების მიერ შემუშავებული ინსტრუმენტი, რომელიც საშუალებას

გაძლებს პროფესიონალურ დონეზე, მარტივად და სწრაფად შეძლო სასურველი შაბლონის

აწყობა.

თანაც ალბათ ყველაზე მეტად ესმით არადიზაინერებს არადიზაინერი ადამიანების

საჭიროებები, შესაბამისად თუ არც შენ ხარ გამოცდილი ამ სფეროში, canva-ს ინტერფეისი

დაგეხმარება რესურსის დაზოგვასა და მაღალი ხარისხის პროდუქტის შექმნაში.

მართლაც რომ დაუჯერებელია არა? მაგრამ წინასწარ უნდა გაგაფრთხილო,ამ შემთხვევაშიც

დაგჭირდება მცირედი ინვესტიცია ინსტრუმენტის ფასიან ვერსიაში. მიუხედავად იმისა, რომ

canva-ს აქვს უფასო ვერსია, მისი სრული შესაძლებლობების გამოსაყენებლად და შედარებით

რთულიდიზაინის შესაქმენლად,დაგჭირდება ფასიანი ვერსიის შეძენა.
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4.Krita

პლათფორმა: Windows, Mac, Android, Linux

გრაფიკული დიზაინი არტისტებისთვის

Krita არის უფასო პროგრამა, რომელიც შექმნილია არტისტების მიერ არტისტებისთვის. ამ

ინსტრუმენტის შექმნა და მუდმივი განვითარება უკავშირდება დიზაინერების საჭიროებებზე

ზრუნვას.

გასაკვირი არ უნდა იყოს, რომ KRITA-ს აქვს პერსონალიზირებული ინტერფეისი, პროგრამული

ფუნქციებით მდიდარი ნაკრები და ძალიან ბევრი დიზაინერებისთვის საჭირო რესურსი.

ბიზნესი, რომელიც ცდილობს გააუმჯობესოს ბრენდის ვიზუალური მხარე, შექმნას რეკლამა

ციფრული არხებისთვის და ამავდროულად ჰყავს გამოცდილი გრაფიკული დიზაინერი,

შესაძლებლობა აქვს Kirkas-ს საშუალებით მიაღწიოს უნიკალურ შედეგს.~

5. Gimp

პლათფორმა: Windows, Mac, Linux

Gipm-ი, უფასო გრაფიკული დიზაინის პლათფორმებს შორის, ალბათ ყველაზე ცნობილია. მას

ხშირად ადარებენ Photoshop- ს და ასახელებენ არა ერთ არგუმენტს თურითი სჯობია ის მას.

Gimp-ი საკმაოდ დიდი პოპულარობით სარგებლობს, რადგან არის სრულიად უფასო

ინსტრუმენტი, რომელიც გამოირჩევა ყველნაირი ფაილის ფორმატის მხარდაჭერით, აკეთებს

ციფრულრეტუშირებას მარტივად და საშუალებას გაძლებს შექმნა დიზაინი ნულიდან.

შენიშვნის სახით, შეგვიძლია ვთქვათ რომ Gipm-ი არ უჭერს მხარს photoshop-ის დანამატებს, რაც

დამეთანხმებით არც ისე გასაკვირია.

ბრენდის აღქმას მნიშვნელოვნად განაპირობებს საიტზე გატარებული პირველივე წამი.

ვიზიტორი ან სანდოობით აივსება და მაშინვე გაუჩნდება სურვიილი შეიძინოს რაიმე, ან მეორე

წამსვე დატოვებს გვერდს და დაიწყებს სხვაგან საჭირო ნივთის ძიებას.

გრაფიკული დიზაინი არის შენი ბრენდის ვიზუალური სახე, ამიტომ გაითვალისწინე

ძირითადი საფუძვლები და შეუდექი შენი ბრენდის უნიკალური დიზაინის შექმნას, შესაფერისი

ინსტრუმენტის გამოყენებით.

გამოყენებულია:

1. დიჯიტალ ჰაბის ვებ–გვერდი https://bit.ly/3lD9qRY



გრაფიკული მედია
გრაფიკული დიზაინის სხვადასხვა ფორმები

მაია ტორაძე, თსუ
ასოცირებული პროფესორი

1/1/21 ლექცია 8
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გაზეთის თავფურცელი

როგორც თეატრი იწყება გასახდელით (საგრიმიოროთი?) ასევე გაზეთი იწყება თავფურცელით.

საგაზეთო ჯიხურებსა და დახლებზე გაზეთს სხვა გაზეთებისაგან სწორედ თავფურცელით

გამოარჩევენ და ირჩევენ. ამიტომაც თავფურცელის ხარისხიანი და მხატვრულად და

ტექნიკურად დახვეწილი გაფორმება საჭირო და აუცილებელია.

გაზეთის სათაურის ძირითადი ელემენტები

გაზეთის თავფურცელი რამდენიმე ძირითადი ელემენტისაგან შედგება. ესენია - გაზეთის

სათაური, სლოგანი, გაზეთის გამომცემლის სახელწოდება ან მითითება, ვისი ინტერესებით

გამოდის გაზეთი, კალენდარული ცნობები, გაზეთის რიგითი ნომერი, გამოცემის წელი, ფასი,

რომელიც, შესაძლოა, არც ეწეროს, ზოგჯერ მიუთითებენ გამოცემის პერიოდულობას.

გაზეთის დასახელება   ჩვეულებრივ, არის ერთი ან ორი სიტყვისაგან შემდგარი და   ან

სიმბოლური დატვრითვა აქვს ( "ალია", "რეზონანსი" და სხვ.) ან მიუთითებს გამოცემის

შინაარსზე ("სამედიცინო გაზეთი", "ჩემი ბაღი") და მკითხველთა წრეზე...

გაზეთის სათაური ან აწყობილია ან დიზაინერის მიერ არის შემუშავებული გრაფიკული სახით.

სასათაურე შრიფტის ძალიან გადატვირთული, რთული მოხაზულობა არ არის მისაღები,

რადგანაც სახელი უნდა იკითხებოდეს მკვეთრად და ნათლად, ხოლო მისი გაფორმება ძალიან

არ უნდა გამოიყოფოდეს (გამოირჩეოდეს) გაზეთის დიზაინის საერთო სტილისგან. ამასთან

გაზეთის სათაურის შრიფტი მკვეთრად უნდა განსხვავდებოდეს პირველ გვარდზე

განთავსებული სტატიების სათაურის შტრიფტისგან.

სათაურის ქვემოთ ზოგჯერ თავსდება სლოგანი რომელიც ბოლო პერიოდში  ფაქტობრივად

გაქრა (აღარ გამოიყენება). თუ რედაქცია სლოგანის გამოყენებას გადაწყვეტს, ის უნდა დაიწეროს

ნათელი, მკვეთრი მოხაზულობის განსხვავებული შრიფტით (კურსორით)...

გაზეთის სახელწოდების ქვეშ თავსდება ინფორმაცია – ვისი ორგანოა გაზეთი ან ვისთვისაა

განკუთვნილი. ასეთი ინფორმაცია ხშირად იბეჭდება 8 პუნქტიანი შრიფტით (პეტიტი?)
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კალენდარული ინფორმაცია: ესაა თარიღი (წელი, თვე, რიცხვი, დღე), გაზეთის დაარსების წელი.

ამ ინფორმაციას მიაწერენ ხოლმე ასევე გაზეთის რიგით ნომერს, ფასს (ეს უკანასკნელი

აუცილებელი არაა).

ეს მონაცემები შესაძლოა გაფორმდეს ორი მეთოდით:

1. ერთ სტრიქონში (ყველა ეს მონაცემი თავსდება გაზეთის სათაურის ქვეშ, ერთ სტიქონში,

მაგალითად ცენტრში განათავსებენ თარიღს, მარცხენა გვერდზე – გაზეთის დაარსების

წელს, მარჯვენა გვერდზე კი – ფასს)

2. თხელი ხაზების ჩარჩოში, სადაც თავსდება ყველა ეს ინფორმაცია (მაგალითად, ზემოთ

იწერება გამოშვების ნომერი, შემდეგ სტრიქონში – თარიღი, და ა.შ)

გაზეთის დასათაურების განთავსება და ზომა

გაზეთის დასათაურებას ძირითადად ერთნაირი ზომა აქვს და არ იცვლება. ზოგჯერ მას

ათავსებენ ფურცლის ზედა ნაწილში მთლიან სიგანეზე, რაც ეფექტურია და კარგად ხვდება

თვალს, მაგრამ არის ისეთი ფორმატიც, როცა სათაური მთლიან სტრიქონზე არ თავსდება და ეს

იძლევა დამატებით საშუალებას, მის გასწვრივ დარჩენილი ფართი რაციონალურად იქნას

გამოყენებული. საჭიროების შემთხვევაში შესაძლებელია შეიცვალოს გაზეთის სათაურის ზომაც,

თუმცა აუცილებელია მისი ძირითადი სურათის შენარჩუნება.
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სათაურის ტრადიციული განლაგებაა მაღლა მარცხნივ პირველი გვერდის პირველი სვეტების

თავზე, თუმცა ზოგიერთ გაზეთში, რომელიც ორიენტირებულია ახალგაზრდული

აუდიტორიისთვის, სათაური შესაძლოა განთავსდეს პირველი გვერდის სხვადასხვა ადგილზე.

მაგალითად:

ზოგჯერ სათაური ჩააქვთ ქვემოთ და განთავისუფლებულ ადგილზე, ნომრის დასაწყისში

განათავსებენ მნიშვნელოვან შეტყობინებას ან აქტუალურ საინფორნაციო მიქსს. ძალიან ქვემოთ

სათაურის ჩაწევა არ არის რეკომენდირებული, რომ არ დაირღვეს გვერდზე მასალების

განლაგების პროპორცია. განსაკუთრებით რაც არ უნდა გაკეთდეს, ესაა გვერდის მთელ სიგანეზე

გადასული სათაურის ჩამოწევა სხვა ადგილზე, რადგანაც ამ შემთხვევაში მას შეუძლია გაყოს

გაზეთის პირველი გვერდი ორ ნაწილად, რაც დაარღვევს გვერდის ერთიანობას.

ზოგიერთ გაზეთში სათაურიან ნაწილს  ბეჭდავენ (მუდმივად ან ზოგიერთ ნომერში) სხვა

ფერით. ასე ხშირად გამოყოფენ გაზეთის სათაურს. ზოგჯერ ფერადი ზოლი განთავსებულია

სათაურის ქვეშ. ის შეიძლება გამოყენებული იქნას როგორც სათაურის გამოსაყოფად ასევე მისი

ზოგადი ნაწილების გამოსაყოფად.
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გამყოფი საშუალებები

გამყოფ საშუალებებად მიიჩნევა ჩარჩოები, ხაზები, დაბოლოებები, პრობელი და სხვადასხვა

ფიგურული ელემენტები  (ვარსკვლავები, რომბები და ა.შ). ისინი  გამოიყენება ტექსტური და

ილუსტრირებული მასალებიდან მთავარის გამოსაყოფად ან თავად ტექსტების ერთმანეთისგან

გასაყოფად.

ხაზები

გაზეთში გამოიყენება სხვადასხვა ტიპის ხაზები. ადრე ტექსტების სვეტები ერთმანეთისაგან 6

პუნქტიანი (დაახლოებით 2,25 მმ) სვეტებსშორისი ხაზებით გამოიყოფოდა. დღეს ის აღარ

გამოიყენება, რადგანაც სვეტებსშორის ე.წ. "პრაბელები" - ცარიელი სივრცეა და სვეტები უფრო

სუფთად გამოიყურება, ვიდრე ხაზებით გამოიყურებოდა. ხაზების გარეშე სვეტები უფრო

თავისუფლად "სუნთქავენ" და ადვილად იკითხება. ამას გარდა, ხაზების გარეშე სვეტებში

ადვილად ჩანს საჭირო მასალები და ადგილები... ამ ე.წ. "პრაბელის" სიგანე დაახლოებით 812

პუნქტია (34,5 მმ). ამაზე განიერი ჰაერი სვეტებს შორის უკვე არ გამოიყურება კარგად და არ

უხდება გაზეთის გვერდს. თუ ამის საჭიროებაა, სვეტებს შორის ჰაერის გაზრდას სჯობს თავად

სვეტების სიგანე გაიზარდოს.

გაზეთის ერთ გვერდზე გვერდიგვერდ მოთავსებული სხვადასხვა სტატიის, ტექსტში ჩასმული

მნიშვნელოვანი ფრაზების ან მასალების გამოსაყოფად სხვადასხვა ზომის ხაზები გამოიყენება:

პირდაპირი, ორმაგი და სხვა... მცირეფორმატიანი გაზეთის ხაზების სისქე, ჩვეულებრივ, 2; 4; 6; 8

პუნქტიანია (შეესაბამება დაახლოებით 0,75; 1,25; 2,25; 3 მმ) ხოლო დიდფორმატიან გაზეთებში

ხაზების სისქე შეიძლება გაიზარდოს 16 პუნქტამდე.

დაბოლოებები

სხვადასხვა საგაზეთო სტატიის დასასრულის მაჩვენებლად გამოიყენებენ სხვადასხვა სიგრძის

და ზომის წვრილ ხაზებს, ან პწკალებს – ხაზებს, რომელიც შუა ნაწილში ფართოვდება.

აქვე უნდა ითქვას  ისიც, რომ  ბოლო პერიოდში  გაზეთის  ბადე-კონცეფციის შედგენის დროს

წინასწავ საზღვრავენ – რომელი ხაზები სჭირდებათ ძირითადად - ვერტიკალური თუ

ჰორიზონტალური. არის გაზეთის დიზანი, რომელშიც მხოლოდ ვერტიკალური გამყოფი ხაზები
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გამოიყენება, ხოლო ჰორიზონტალური გამყოფის როლს სტატიის სათაური ასრულებს.

მაგალითად:

ფიგურული ელემენტები

გაზეთში ასევე შეიძლება შეგვხვდეს სხვადასხვა ფიგურული ელემენტები _ რომბები,

ვარსკვლავები, წერტილები და სხვ. მას იყენებენ ტექსტის დასასრულს ან   გარკვეული

ფრაგმენტის გამოსაყოფად

კოლონტიტული

ყველა გაზეთის გვერდზე, გარდა პირველისა, ისმება კოლონტიტული, რაშიც შედის გაზეთის

სათაური, გამოსვლის თარიღი, გვერდის ნომერი. ზოგჯერ ნაჩვენებია გამოშვების ნომერი.
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კოლონტიტული შეიძლება იყოს გაფორმებული ზედა სტრიქონით, რომელიც განთავსდება

ზოლზე მთლიან ფორმატზე და გამოიყოფა ტექსტისგან ქვევით სწორი ხაზით – წვრილი,

რანტიანი ან ნახევრადბლაგვი. ხაზის გარე კუთხეში ისმება გვერდის ნომერი, შიდა კუთხეში _

გამოსვლის თარიღს  ( რიცხვი, თვე, წელი), ზოგჯერ გამოშვების ნომერი. მათ შორის, ზოლის შუა

ფორმატზე, განთავსდება გაზეთის სათაური.

კოლონტიტული ხშირად იკრიბება შრიფტით 810 პუნქტიანი სწორი ნახევრად სქელი

მოხაზულობით. ასეთი კოლონტიტული კარგად ჩანს გვერდზე.

ხშირად გამოიყენება კოლონტიტულის გაფორმების კიდევ ერთი ვარიანტი – გვერდითი ხაზი,

როცა კოლონტიტული ისმება არა მთელ გვერდზე, არამედ მის რაღაც ნაწილზე. გაზეთის

ფურცლის გვერდზე უთითებენ გაზეთის დასახელებას და გვერდის ნომერს, რომელიც უპრიანია

გამოიყოს მკვეთრი კეგელით, ზოგჯერ მას გამოშვების თარიღსაც ამატებენ. ასეთი

კოლონტიტული კომპაქტურია მკვეთრია.

კოლონტიტულს ზოგჯერ გაზეთის გვერდის ქვედა ნაწილშიც ათავსებენ. ქვედა კოლონტიტული

კარგად შესამჩნევია და მკითხველის ყურადღებას ნაკლებად ფანტავს.
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ინფორმაცია გაზეთის შესახებ

გაზეთის შესახებ ინფორმაციას ხშირად ათავსებენ გაზეთის ბოლო გვერდის ქვედა ნაწილში.

მასზე დატანილია მონაცემები – რედაქციის მისამართი და ტელეფონები, ტიპოგრაფიის

მისამართი, შეკვეთის ნომერი და ზოგჯერ გაზეთის პერიოდულობა და ტირაჟიც.

როგორც კოლონტიტული, გაზეთის შესახებ ინფორმაციაც თავსდება ან მთელი გვერდის

გასწვრივ, ან გვერდით, სპეციალური ჩარჩოში, რომლის სიგანეც ემთხვევა გაზეთის სვეტის

სიგანეს.
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გაზეთის ზომები

ყველა გაზეთი ხასიათდება მისთვის გამორჩეული, ზუსტად განსაზღვრული საგაზეთო

ელემენტებით – გაზეთის ფორმატით, სვეტების რაოდენობით და ზომით.

გაზეთის გვერდების რაოდენობა 4–ის ჯერადი უნდა იყოს. ის ხშირად იბეჭდება 4; 8; 12; 16; 24–

გვერდიოს ოდენობით.

გაზეთის ფორმატი

გაზეთის ფორმატზე, ანუ საგაზეთო გვერდის ზომაზე არის დამოკიდებული როგორც

გამოქვეყნებული ტესტებისა და ილუსტრაციების რაოდენობა, ასევე მისი განლაგება და

გაფორმება. გაზეთის ფორმატი დიდად განაპირობებს მისი კაბადონის (გვერდის)

თავისებურებას, ილუსტრირებულობას, ტექსტური და სატიტულო შრიფტების გამოყენებას,

სათაურისა და ქვესათაურის გაფორმებას.

ძირითადად გაზეთის ფორმატს განსაზღვრავენ იმ ქაღალდის ზომის მიხედვით, რომელზეც ის

იბეჭდება. დიდტირაჟიანი გაზეთებისთვის გამოიყენება რულონის ქაღალდი და

მცირეტირაჟიანებისთვს – ფურცლები.

გაზეთის გვერდის სიმაღლესა და სიგანეში ცდომილების დაყენება ხდება ტექნიკური

პირობების გათვალისწინებით. ასე, ფორმაში A3 ეს ცთომილებები არ უნდა აღემატებოდეს +

1მმ, მაგრამ ქაღალდის ფურცელის ფორმატზე 600X800 და რულონზე სიგანით 600 მმ დასაშვებია

გაზეთის სიგანის მომატება 4 მმ-დე.

სხვადასხვა მიზეზის გამო (ნაციონალური ტრადიციების და საჟურნალო გამოცემების ფორმატი)

ცალკეული გაზეთებს შეიძლება ჰქონდეს არასტანდარტული ფორმატი.

გაზეთის ფურცლის ზომა შეესაბამება პოლიგრაფიული ხელსაწყოების ფორმატს, რომელიც

გამოიყენება გაზეტის გამოშებისთვის.

გაზეთის ფორმატის შერჩევისას გამომცემლები ერთ მხრიდან ცდილობენ შექმნან წასაკითხად

საუკეთესო პირობები, და მეორე – ოპტიმალური პირობები დაკაბადონებისთვის, მასალების

განთავსებისთვის, განყოფილების და რუბრიკების განთავსებისათვის.
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ფორმატის შერჩევისას გასათვალისწინებელია პოლიგრაფიული საშუალებები, და საწარმოო

ბაზის შესაძლებლობები. და ბოლოს, გაზეთის ფორმატი დამოკიდებულია გამოცემის ტიპზე და

აუდიტორიის მიზნობრიობაზე.

ამჟამად არსებობს ორი ურთიერთსაწინააღმდეგო ტენდენცია: რიგი მცირეფორმატიანი

გაზეთებისა გადადიან დიდ ფორმატზე, გაზეთის გამომცემლები და მეპატრონეები ცდილობენ

გამოცემის პრესტიჟი ამით აამაღლონ, მაგრამ გაზეთების სულ უფრო მეტი რაოდენობა,

უპირველესად, ყოველდღიური და სპეციალიზირებული გამოცემები, გადადიან მცირე

ფორმატზე და ამით იზრდება ფურცლების (გვერდების) რაოდენობა საგაზეთო ნომერში, რაც

იძლევა დამატებით შესაძლებლობებს მასალების გადანაწილებისა და დაკაბადონებისთვის.

საგაზეთო გვერდი

გაზეთის  ფორმატზე ანუ საგაზეთო გვერდების  ზომაზე, არის დამოკიდებული საგაზეთო

ფართის ზომა. საგაზეთო ფართი არის გაზეთის გვერდის ნაბეჭდი ნაწილი (ფართი) საგაზეთო

ფართი ყოველთვის შედარებით მცირეა გაზეთის გვერდთან, რომელშიც, გარდა გვერდის

ნაბეჭდი ფართისა, შედის გვერდის ზედა, ქვედა, გვერდითა (თეთრი სივრცე) და შუა ნაწილები,

რომლებიც ერთმანეთისაგან გამოყოფენ მომიჯნავე საგაზეთო სვეტებს.

ჩვეულებრივ, საგაზეთო   ფართი   (ნაბეჭდი ნაწილი) იკავებს საგაზეთო ფურცლის 4/5-ს.

საგაზეთო ფართის (კაბადონის) ზომები ითვლებოდა ტიპოგრაფიულ კვადრატებში და

პუნქტებში, თუმცა ეს ერთეულები აღარავის ახსოვს, ამიტომ, ძირითადად გაზომვა ხდება

მილიმეტრებში და სანტიმეტრებში (ან სულაც სიტყვების) რაოდენობით.

A2 ფორმატის გაზეთის კაბადონის სიგანე დაახლოებით 388 მილიმეტრია, სიმაღლე _ 535-540

მილიმეტრი.

A3 ფორმატის გაზეთის კაბადონის სიგანე არის 257 მმ, სიმაღლე 379 მილიმეტრი (მოცემული

ზომები აღებულია სავარაუდოდ).

საერთო საგაზეთო ფართის მქონე ორი გაზეთის კაბადონის შემთხვევაში თავისუფალი სივრცე

(გვერდებზე) A3 ფორმატის გაზეთში იქნება უფრო მცირე ვიდრე A2 ფორმატის გაზეთში..



11
11

A2 ფორმატის გაზეთი: A3 ფორმატის გაზეთი: A4 ფორმატის გაზეთი (ან ბროშურა):

ტექსტური სვეტების რაოდენობა და ფორმატი

გაზეთის ფორმატი დაკავშირებულია გვერდზე ტესტური სვეტების რაოდენობაზე.

A2 ფორმატის გაზეთში სვეტების რაოდენობა ხშირად ექვსია, ხოლო A3 ფორმატის გაზეთში –

ხუთი, მაგრამ ეს იწვევს იმას რომ შეიქმნას ერთგვარი სტერეოტიპი და დაიკარგოს

ინდივიდუალობა. ამიტომ გამომცემლები და დიზაინერები ეძებენ გაზეთის გაფორმების

საკუთარ სტილს, რომელიც ათავისუფლებს მათ შაბლონური დაკაბადონებიდან. ზოგჯერ ისინი

სვეტების რაოდენობას ადგენენ იმის მიხედვით, თუ რა შინაარსისა და ხასიათისაა გაზეთი.

დღეისათვის სვეტების რაოდენობა A2 ფორმატის გაზეთში ზოგჯერ რვაა (სიგანე 45 მმ), ზოგჯერ

კი ცვალებადია და 9 სვეტსაც შეხვდებით (40 ან 36 მმ სიგანისა).
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A3 ფორმატის გაზეთში სვეტების რაოდენობა მერყეობს. თუ ის ხუთია, სვეტის სიგანედ ადგენენ

49,5 მმ-ს; თუ 4-ია, თითოეული სვეტის სიგანე იქნება 56,5 მმ, თუ _ 3, სვეტის სიგანე იქნება 54 მმ

და ა.შ.

მრავალსვეტიანი კაბადონი (გაზეთის გვერდი) საშუალებას იძლევა გაზეთის დინამიკური და

ნათელი, მკვეთრი დაკაბადონებისა. რაც მეტი სვეტია გვერდზე, დამკაბადონებელს მეტი

საშუალება აქვს საგაზეთო ტექსტის სხვადასხვა ვარიანტით განთავსებისა. ასეთ დროს იყენებენ

რამდენიმე პუნქტით მცირე ზომის  შრიფტს  (რომ სტრიქონი ძალიან არ გაიშალოს), რაც

საგაზეთო გვერდის უფრო რაციონალურად გამოყენების შესაძლებლობას იძლევა, თუმცა ეს არ

უნდა მოხდეს ილუსტრაციების ზომის შემცირების ხარჯზე, რადგანაც მცირე ზომის ფოტო

გაზეთის გვერდზე არც თუ ისე მომგებიანია.
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დასავლეთის გაზეზთები ხშირად იყენებენ მრავალსვეტიან გაფორმებას და ზოგჯერ ისინი

არასიმეტრიულ სვეტებსაც გვთავაზობენ ( მაგალითად ერთი განიერი სვეტი, დანარჩენი 4-

შედარებით ვიწრო)... მაგალითად ჩეხური გაზეთი "რუდე პრავო" და ინგლისური "მორნინგ

სტარი" - 7 სვეტიანია, ფრანგული "იუმანიტე" - 8 სვეტიანი, ხოლო იტალიური "უნიტა" - 10

სვეტიანი...

ძირითადად სვეტების რაოდენობას ადგენენ გაზეთის დიზანის შემუშავების პერიოდში. უნდა

გავითვალისწინოთ, რომ A2 ფორმატის გაზეთში 10 სვეტზე მეტი რაოდენობის სვეტი

არაესთეტიკური და მოუხერხებელია, ხოლო A3 ფორმატის გაზეთში სვეტების რაოდენობა არ

უნდა აღემატებოდეს 6-ს. ძალიან ვიწრო სვეტი მოუხერხებელია დაკაბადონებისთვის და ძალიან

ბევრგან უწვევს ტექსტის გაწყვეტა და გადატანას.

შენიშვნა: ტექსტიდან და გაზეთის დაკაბადონების ორიგინალურობიდან გამომდინარე,

ზოგჯერ გაზეთის ერთ გვერდზე გვხვდება სვეტების რაოდენობის ცვლის შემთხვევებიც,

მაგალითად, ზოგადად გვერდი შეიძლება იყოს 4–სვეტიანი, მაგრამ საჭიროების შემთხვევაში
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მასზე განთავსებული ერთი სტატია 5 სვეტად განათავსოს დიზაინერმა ტექსტის მკვეთრად

გამოყოფის თვალსაზრისით. თუმცა ასეთი დაკაბადონების ხშირად გამოყენება მიზანშეწონილი

არ არის.

5-სვეტიანი A3 ფორმატის გაზეთის 1 სვეტი – 49.5მმ-ია;

გაზეთის მოცულობა

გაზეთის მოცულობა დამოკიდებულია მისი სვეტების რაოდენობაზე, ქაღალდის ფორმატზე და

ა.შ. საშუალოდ – A2 ფორმატის გაზეთში რვასვეტიანი გვერდი იტევს 1440 სტრიქონს   (40 320

ასო-ნიშანს), ხოლო A3 ფორმატის 6 სვეტიანი გვერდი იტევს 756 სტრიქონს (18900 ასონიშანს);

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რაც უფრო პატარაა გაზეთის ფორმატი, მით ნაკლები

რაოდენობის ილუსტრაციები გამოიყენება, რადგან გვერდის დიდი ნაწილი ტექსტებს მიაქვს (ეს

არ ეხება რეკლამებს) თუ გაზეთის გვერდი A2 ფორმატისაა, მაშინ ეს იძლევა საშუალებას

განვათავსოთ დიდი ზომის, ეფექტური ფოტოები.

გაზეთის გვერდების რაოდენობა დიდადაა დამოკიდებული მის პერიოდულობაზე.

ყოველდღიური გაზეთების გვერდების რაოდენობა შედარებით მცირეა, ვიდრე

ყოველკვირეულისა.

გაზეთის გვერდებისა და სვეტების რაოდენობას დიდად განაპირობებს მისი წინასწარი

დაგეგმარება – შინაარსი და გაფორმების თავისებურება. რაც მეტია გაზეთის გვერდების

რაოდენობა, მით მეტი ვარიანტია ტექსტის განთავსებისა, ან მათი დამაგრებისა გაზეთის ერთი

და იგივე გვერდზე (მაგალითად მკითხველმა  იცის, რომ კონკრეტული ავტორის საავტორო

სვეტი მუდმივად  იბეჭდება გაზეთის მეოთხე გვერდის მარცხენა სვეტში, ხოლო ეკონომიკის

გვერდი ყოველთვის განთავსებულია მეხუთე გვერდზე... ). ამის გამო გამომცემლები ხშირად

ამცირებენ გაზეთის ფორმატს და ზრდიან გვერდების რაოდენობას – ეს იძლევა გაზეთის

დაგეგმვისა და გაფორმების დამატებით შესაძლებლობას.

ამავე ხერხს (გაზეთის ფორმატის გაზრდას ამ შემცირებას ) მიმართავენ ასევე იმ შემთხვევაში,

თუ უნდათ. მკითხველის განსაკუთრებული   ყურადღება მიაქციონ გაზეთის კონკრეტულ

ნომერს. ამას აკეთებენ სპეციალური ნომრის (მიზნობრივი, სადღესასწაულო და თემატური)

გამოსვლის შემთხვევაში.
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ასევე შესაძლებელია გაზეთის სხვადასხვა ფორმატით გამოსვლაც, ეს იმ შემთხვევაში ხდება თუ

მასში პერიოდულად იდება დანართი/ჩანართი (გაზეთი გაზეთში).

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. o.a. pivnenko `poligrafiuli dizani~, moskovi, 2008 w;
2. მ. ტორაძე "ბეჭდური მედია: გაზეთის გაფორმება", 2012; თბ
3. გუსევიჩი ს.მ. "გაზეთი გუშინ, დღეს, ხვალ" 2004; მოსკოვი.
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გაზეთის დიზაინი. გაზეთის სვეტის გაფორმება

გრაფიკული მედია
გაზეთის დიზაინი, სვეტების გაფორმება

მაია ტორაძე, თსუ
ასოცირებული პროფესორი

2021 ლექცია 9
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გაზეთის დიზაინი. გაზეთის სვეტის გაფორმება

გაზეთის დიზაინი არის მისი სახე, და რაც უფრო ლამაზი და მომხიბვლელია ეს სახე, მით მეტი

შანსი აქვს, რომ მყიდველი არა მარტო ღირსეულად შეაფასებს მას, არამედ ისურვებს ჰქონდეს ეს

გაზეთი საკუთრებაში.

გაზეთის დიზაინის შემუშავებისას აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოდ რიგი ფაქტორები:

– გამოცემის აუდიტორია;

– მისი თემატიკა;

– განსაკუთრებული მოთხოვნების არსებობა გაზეთის გაფორმებისათვის.

გაზეთის დიზაინის შემუშავება რთული სამუშაოა და მოწოდებულია, ეს მასობრივი

ინფორმაციის საშუალება იყოს არა მარტო ვიზუალურად მომხიბვლელი, არამედ საკითხავად

მოხერხებული.

ძირითადი ტექსტის შრიფტი

გაზეთს შეიძლება ეწოდოს თანამედროვე ლიტერატურა. მთლიანად ლიტერატურა შენდება

სიტყვიერ წარმოსახვებზე, ამიტომ   გაზეთის დიზაინის ძირითადი ელემენტია შრიფტი.

კვლევები გვაჩვენებენ, რომ ადამიანის თვალი უფრო ადვილად კითხულობს მკვეთრ შრიფტს,

და არა მოკვეთილს, რომელსაც არ გააჩნია მსგავსი ელემენტები. ძირითადი ტექსტისთვის

შრიფტის შერჩევისას არის მისი კითხვადობა.

ძირითადი ტექსტის შრიფტის შესარჩევად   ხშირად იყენებენ ექსპერიმენტს, რომლის დროსაც

არჩევენ სხვადასხვა შრიფტის ნიმუშებს, სთავაზობენ ამ შრიფტით აწყობილ მასალას

საკითხავად სამიზნე ჯგუფს და მათი რჩევით, თუ რომელი შრიფტი უკეთ აღიქმება და არ ღლის

თვალს, არჩევენ გაზეთისთვის საკითხავ შრიფტს. შესაძლებელია ამ პროცესში თქვენი

მკითხველის დახმარებაც. აუხსენით მათ, რომ თქვენ ცდილობთ, შეარჩიოთ ძირითადი

ტექსტისათვის მოხერხებულად საკითხავი შრიფტი და მოიწვიეთ ისინი არჩევანის

გასაკეთებლად, მადლობა გადაუხადეთ მათ შეტანილი ღვაწლისათვის ამ საქმეში და

წარუდგინეთ მათ თქვენი ახალი შრიფტი.
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გამოიყენეთ ეს ერთადერთი შრიფტი თქვენი მთლიანი გაზეთის მასალებისათვის. არსი იმაშია,

რომ გავხადოთ თქვენი გაზეთი საკითხვად ადვილი, რომ იყოთ თანმიმდევრული და გაგაჩნდეთ

კოდი, რომელსაც მკითხველი გაიგებს. როდესაც მკითხველი ხედავს თქვენი ტექსტის შრიფტს,

მან იცის, რომ კითხულობს ახალ ამბებს.

არასოდეს გამოიყენოთ ეს შრიფტი რეკლამაში.

გამოიყენეთ არჩეული შრიფტი საკმარისად დიდი ზომის, რომ ის ადვილად იკითხებოდეს.

ერთხელ არჩეული ტექსტის დიზაინი (შრიფტი, ზომა, ინტერვალი) გამოიყენეთ

თანმიმდევრულად თქვენი გაზეთის ყველა ზოლში.

სათაურის სტილი უნდა იყოს მარტივი (ერთი,ორი შრიფტი)

ახალ ამბებთან დაკავშირებული სათაურებისთვის შეაჩერეთ თქვენი არჩევანი ერთიან შრიფტზე.

შეიძლება შეირჩეს განსხვავებული შრიფტი გაზეთის სხვა რუბრიკის სტატიების

სათაურებისთვის. არ გამოიყენოთ ეს შრიფტი რეკლამის ტექსტებისთვის.

ადვილად კითხვისთვის შესაძლებელია ასოთა შორის მანძილის მომატება ან მოკლება. თუ

აირჩიეთ ტექსტში ციტატა რათა გამოყოთ, განათავსეთ ის სვეტებს შორის ისე, რომ შესაძლებელი

იყოს სტატიის შეუფერხებლად კითხვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში მკითხველი იძულებული

იქნება გადაახტეს თქვენ ჩანართს, ან შესაძლოა საერთოდ შეწყვიტოს კითხვა.

გაზეთის გაფორმება

არსებობს გაზეთის, ჟურნალის და წიგნის გაფორმების წესი. გაზეთზე მომუშავე დიზაინერი,თუ

მას  არ გააჩნია შესაბამისი  გამოცდილება, ვერ შეძლებს უცებ გადაერთოს სამუშაოდ წიგნზე;

ისევე წიგნის დიზაინერი ვერ შეძლებს მოუმზადებლად დაამუშაოს ჟურნალის დიზაინი, თუ

ადრე მას ეს არ გაუკეთებია. გამოცემის ყველა ტიპს გააჩნია გაფორმების თავისი მოთხოვნები,

გამომდინარე მისი ამოცანებიდან და დანიშნულებებიდან.

გამოცემულ გაზეთში ხშირად თვალს ხუჭავენ ზოგიერთ შეცდომაზე, მაგალითად

კორიდორებზე ტექსტში, სიტყვების არადამაკმაყოფილებელ გადატანაზე და სიტყვების
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წყვეტაზე; ყოველდღიურ გამოცემებში, ახალი ამბების   ფურცლებზე, რომლებიც ხშირად

იბეჭდება ბოლო მომენტში, შესაძლოა შეგხვდეთ დაკიდებული სტრიქონი.

გაფორმება გამომდინარეობს შინაარსიდან. გაზეთის უმთავრესი ფუნქციაა – მიაწოდოს

მკითხველს ოპერატიული ინფორმაცია. საგაზეთო ნომრის სიცოცხლის ხანგრძლივობა მცირეა –

რამოდენიმე დღე, და ამიტომ გაზეთის გამოსვლისას დიზაინერის სამუშაო ფოკუსირდება

მკითხველის ყურადღების მიქცევაზე საგაზეთო მასალებზე (ეს აუცილებელია, რათა გაზეთი

გაიყიდოს).

სხვა დანარჩენი დიზაინის ელემენტები შეიძლება ჩაითვალოს მეორადად. რა თქმა უნდა,

მნიშვნელოვანია, რომ ტექსტი მარტივად იკითხებოდეს, გაფორმება კი არ იწვევდეს მკითხველის

უკმაყოფილებას. მაგრამ თუ ის არ იყიდის გაზეთს, მისთვის საერტოდ მნიშვნელობა არ აქვს,

როგორ არის ის გაფორმებული. ამიტომ ყველა კითხვადობის მოხერხებულობა და გაფორმების

სხვა ამოცანები წყდება გაზეთის შაბლონის და ბადე-კონცეფციის შექმნის სტადიაში. ხოლო

კონკრეტულ ნომერზე მუშაობისას დიზაინერი ფოკუსირდება მკითხველთა ყურადღების

მიქცევაზე.

უპირველესად, რადგან  ჩვენ ამ თავში  ვსაუბრობთ გაზეთის კაბადონზე (ანუ უკვე აწყობილ,

შეკრულ გვერდზე), დროებით დავივიწყოთ სიტყვა ფურცელი და გამოვიყენოთ სიტყვა სვეტი...

რომელიც ტრადიციულად გამოიყენება გაზეთთან მიმართებაში... დიდი სხვაობა არ არის, მაგრამ

აქვს მნიშვნელობა იმას, რომ შევეჩვიოთ დამკვიდრებულ ტერმინებს.

ჩვეულებრივი გაზეთის აგებულება მარტივია. მისი ძირითადი ნაწილებია:

"სატიტულო ფურცელი" ან გვერდი, რომელზეც განთავსებულია გაზეთის სათაური, უმთავრესი

მასალა და/ან ნომრის სხვა მასალების ანონსები;

უკანასკნელი გვერდი, რომელზეც უნდა იყოს გამოცემის (გაზეთის) ძირითადი მონაცემები,

ინფორმაცია გამომცემელზე,ტიპოგრაფიაზე და მსგავსი მონაცემები;

სხვა დანარჩენი გვერდები.
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ყველა გვერდისთვის, პირველისა და უკანასკნელის გარდა, არ არსებობს დამკვიდრებული

ტრადიციები, რომლებიც აუცილებლად უნდა გაკეთდეს. რა თქმა უნდა, არის სხვაობა

ტელეგაპროგრამისა და ჩვეულებრივი სტატიის გაფორმებაში, ამიტომ შეიძლება სრულდებოდეს

შემდგომი დაყოფა გვერდებისა ინფორმაციის ტიპების მიხედვით, როლებიც მათზეა

განთავსებული:

საინფორმაციო გვერდები – სხვადასხვა სტატიით, ინტერვიუებით და დამოუკიდებელი

ლიტერატურული ნაწარმოებებითაც კი;

გასართობი გვერდები – კროსვორდებით, ანეკდოტებით, თავსატეხებით და სხვა მსგავსი

მასალებით;

ტელეპროგრამის გვრდები – თავად სათაური მეტყველებს თავის თავზე;

სარეკლამო გვერდები – შეიცავს სარეკლამო სტატიებსა და განცხადებებს;

განცხადებების გვერდები – სხვადასხვა კერძო და ოფიციალური განცხადებები უნიკალური

გაფორმებების გარეშე (როგორც სარეკლამო სვეტებში).

მსგავსი დაყოფა საკმაოდ პირობითია, რადგანაც გამოცემების მიხედვით, ესა თუ გვერდი

შეიძლება არ იყოს გათვალისწინებული გაზეთში ( ანუ არ იყოს განცხადებები ან რეკლამების

გვერდები და ა.შ), ან მათზე იყოს გამოყოფილი მცირე ფრაგმენტი რომელიმე გვერდში.

გასართობი ხასიათის გაზეთებში შეიძლება ვნახოთ რამდენიმე გვერდი, გამოყოფილი

ანეკდოტებისა და კროსვორდებისთვის.  ამავე დროს უფრო სერიოზულ გამოცემებში მსგავსი

მასალებისთვის გამოიყოფა ნაწილი ერთ–ერთი გვერდისა, ან საერთოდ არ გამოიყოფა.

დიზაინერის თვალთახედვით, რომელიც მუშაობს გაზეთზე, სხვაობა მცირეა – იმისგან

დამოუკიდებლად, ავსებს ის ანეკდოტებით 5 გვერდს ან 2 სვეტს ბოლო გვერდში, ის გამოიყენებს

გაფორმების დამკვიდრებულ მეთოდებს.

მრავალსვეტიანი გვერდი (კაბადონი)
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ნებისმიერი გაზეთის გაფორმების ძირითადი თავისებურება არის მრავალსვეტიანი გვერდი.

რადგან ძნელია წარმოვიდგინოთ მთელი გაზეთის გვერდის სიგანეზე სტრიქონი, დიზაინერი

დაყოფს სტრიქონს რამდენიმე სვეტად; მათი რიცხვი დამოკიდებულია გაზეთის ფორმატზე.

დაკაბადონებისას დიზაინერი დაახლოებით განსაზღვრავს სტატიის მოცულობას და

შესაბამისად მიუჩენს მას ადგილას გაზეთის გვერდზე (კაბადონზე).

სტატიის სიმაღლე და სიგანე მკვეთრად არ უნდა განსხვავდებოდეს. წარუმატებელ

გადაწყვეტილებად მიიჩნევა, თუ სტატია იკავებს ერთ სვეტს მაგრამ გაწელილია გვერდის

სიმაღლეში უდიდეს ნაწილზე.

ზუსტად ასევე არასასურველია განთავსდეს სტატია მთლიანად გვერდზე სიგანეში და თითო

სვეტი მოიცავდეს 10-20 სტრიქონს.

შენიშვნა: საგაზეთო პრაქტიკაში არის ასეთი ცნება : "რედაქტორის სვეტი" , "ახალი ამბების

სვეტი" და მსგავსი მუდმივი რუბრიკები. ჩვეულებრივი მასალებისგან განსხვავებით, მსგავსი

რუბრიკები ხშირად კაბადონდება გვერდის ერთ სვეტში მთელ სიგრძეზე, მაგრამ სიგანით ერთი

ან ორი სვეტით. ასეთი დარღვევა საყოველთაოდ მიღებული წესების მიხედვით, გამოწვეულია

იმით, რომ რუბრიკის მოცულობა არ იცვლება ნომრიდან ნომრამდე (პირიქით, რედაქტორი ან

ავტორი მოარგებს ტექტის მოცულობას გამოყოფილ ადგილს, ამ შემთხვევაში სვეტს); დანარჩენი

მასალები კი შეიძლება ისე დაიწეროს, რომ არ მივიღოთ მხედველობაში, რამდენი სვეტზე

შეიძლება განთავსდეს ის.

სტატიის სათაური იწელება სტატიის სვეტების მთელ სიგრძეზე, რომ უცებ ჩანდეს, რომ ის

მიეკუთვნება მთლიანად ამ მასალას. თუ სტატიაში არის დამატებითი ქვესათაურები, ისინი

იბეჭდება თაბად ტექსტში (იმ ადგილზე, სადაციწყება ქვესათაურის ტექსტი)

1.1 საგაზეთო გვერდზე მასალების განთავსება

მასალების განთავსებისას უნდა იყოს გათვალისწიმებული, რომ სვეტების სიგანე და რაოდენობა

არ უნდა იცვლებოდეს გვერდიდან გვერდზე. მაგალითად, არ შეიძლება პირველ გვერდზე

გავაკეთოთ ხუთი სვეტი და ბოლოზე – რვა, მაგრამ მასალების განთავსებისას დიზაინერს
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შეუძლია გაზარდოს სვეტების სიგანე ორჯერ (სამჯერ, ოთხჯერ) – ისე, რომ სტატიაში ორჯერ

შემცირდეს სვეტების რაოდენობა ან საერთოდ შეიკვეცოს ერთ სვეტად ( რაც ფაქტობრივად,

საერთოდ უსვეტობას ჰგავს).

სიგანის ასეთი გაზრდისას მიიღება სასურველი ეფექტი, იმავე დროს სხვა დარჩენილი მასალები

არ იცვლება. მაგრამ არაა მიღებული ყველა მასალების ასე დაკაბადონება; როგორც წესი,

გვერდის ნაწილი იკვეცება ჩვეულებრივად.

როგორც წესი გვერდს ჰყოფენ ვერტიკალურ ზოლად ორ ნაწილად, სადაც ერთი იკრიბება

ჩვეულებრივი წესით და მეორეში ჯერადობით იზრდება სვეტების სიგანე (სურ. 1.2).
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სურ. 1.2. სწორი (მარცხნივ)და არასწორი (მარჯვნივ) სვეტების რაოდენობის ზრდა გვერდზე

სვეტების სიგანე დიდი არაა, და თუ პატარა ქვესათაურის ჩაწერა კიდევ შეიძლება სვეტის

ჩარჩოში, სურათის ან ილუსტრაციის ჩატევა უბრალოდ შეუძლებელია. ასეთ შემთხვევაში

სურათი კაბადონდება რამოდენიმე სვეტს შორის.

თუ სურათი ორ ან სამი სვეტის სიგანისაა, არჩევანი მარტივია: ის თავსდება გამჭოლ სვეტებში.

ეკონომიისათვის ხშირად ხდება მისი დაპატარავება. როგორც არ უნდა განათავსო სურათი, ის

დაიკავებს ერთ სვეტს არასრულად, ამიტომ დიზაინერმა უნდა იზრუნოს, რომ მისმა განთავსებამ

მინიმალური ზიანი მიაყენოს დარჩენილ გვერდს. ამისათვის უნდა ეცადოს სურათის
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დაპატარავება იყოს მაქსიმალურად დასაშვები სიგანეში. მაგალითად, თუ სურათი სიგანეში ორ

სვეტს აღემატება, ის უნდა განთავსდეს სიგანეზე ორ სვეტ შორის და ნაწილობრივ ,,მოიცვას”

გვერდითი ერთი ან ორი (ორივე მხრიდან) სვეტი. თუკი სურათი ორ სვეტზე ნაკლებია, ის უნდა

განთავსდეს ერთი სვეტის ცენტრში (მიღებული არაა ქვემოთ ნაჩვენები მაგალითი, როცა ფოტო

სვეტებზე გადადის) მაგალითზე უფრო მარტივია მსგავსი განთავსების ჩვენება (სურ. 1.3).

სურ. 1.3 ფოტოების არასასურველი განთავსება ტექსტის სვეტებში

შენიშვნა: თუ მრავალსვეტიან საგაზეთო გვერდზე ფოტოს გარშემო შემოწყობილია ტექსტი, ასეთ

გვერდს "ყრუ გვერდს" უწოდებენ.

გაზეთის გვერდზე ყველა შემთხვევაში არ კაბადონდება ტექსტი ილუსტრაციის გარშემო.

განვიხილოთ შემთხვევები:
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თუ ფოტო, ილუსტრაცია ან ტექსტის ამონარიდი გაზეთის სვეტს ჰყოფს ( და ასეთი ძალიან

ხშირად ხდება, რადგანაც ძნელია წარმოიდგინო იმდენად ვიწრო ფოტო, რომელიც გაზეთის

სვეტის სიგანეზე ნაკლებია) და ტექსტი გრძელდება ფოტოს ქვეშაც (სურ. 1.4, მარჯვენა). ასეთ

შემთხვევაში დამწყები დიზაინერები ხშირად ტექსტს ისე განათავსებენ, რომ ის დასაწყისიდან

ფოტომდე და შემდეგ ფოტოს თავზევე – მეორე სვეტში გრძელდება... ეს არ არის სწორი

დაკაბადონება (სურ. 1.4, მარცხენა)

მრავალსვეტიან გვერდზე აუცილებელია შესრულდეს შემდეგი მოთხოვნები (სურ. 1.5):

მეზობელი სვეტები უნდა იყოს გასწორებული სიმაღლეში (გარდა ბოლო სვეტისა, რომელიც

შესაძლებელია იყოს სხვებზე მოკლე, რათა ჩაეტიოს ავტორის ხელმოწერა, მინიშნება იმაზე, რომ

სტატია გრძელდება სხვა გვერდზე და ა.შ.);
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სტრიქონები მეზობელ სვეტებში უნდა ემთხვეოდნენ სიმაღლეში (ერთ ერთი მოთხოვნა გვერდის

დაკაბადონების); ქვესათაურები მეზობელ სვეტებში არ უნდა ემთხვეოდენ სიმაღლეში.

გაზეთის გვერდზე (კაბადონზე) არსებობს თეთრი სივრცის სპეციფიკური წესები, რომელიც

დაკავშირებულია სიცარიელის გადანაწილებით გაზეთის გვერდზე. შეიძლება ითქვას, რომ

არსებობს ამ წესის თითქმის საპირისპირო ორი ვარიანტი.

პირველი მიდგომა უფრო გახშირებულია პოსტსაბჭოთა ტრადიციაში და გულისხმობს, რომ

გვერდზე არ უნდა იყოს ცარიელი ადგილები. ამდენად, მაგალითად, სათაურები უნდა ავსებდეს

სტატიის მთელ სიგანეს, გვერდებზე თავისუფალი ადგილის გარეშე და სტატიები ერთმანეთს არ

უნდა შორდებოდნენ ცარიელი სივრცით. ამისათვის გამოიყენება წვრილი გამყოფი ზოლები

(სურათი 1.6 მარცხენა). მეორე მიდგომა უფრო გავრცელებულია საზღვარგარეთის ქვეყნების
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მედიაში; მასში პირიქით, გვერდს "სუნთქვის" საშუალებას აძლევენ. შესაბამისად, სათაურების

ირგვლივ დასაშვები და სასურველიც კია დავტოვოთ ცარიელი სივრცე და სტატიები გამოიყოფა

ზოლებით, მაგრამ არ ცდილობენ მათ დაახლოებას (სურათი 1.6 მარჯვნივ.)

ბოლო დროს შეიმჩნევა ორივე ტენდენციის პარალელური გამოყენება; გაყოფა ხდება გამოცემის

თემატიკური მიმდინარეობის მიხედვით.

ტიპოგრაფიაში არ არსებობს მკვეთრი წესები თეთრი სივრცის თაობაზე, ამიტომ ერთერთი

ვარიანტის არჩევა სრულიად რჩება დიზაინერის სინდისზე, რომელიც პროექტირებს გამოცემის

სახეს.

თხრობის სისრულისთვის აუცილებელია შეხსენება, რომ მრავალი გაზეთის ტიპოგრაფიული

ბეჭდვის ხარისხი სასურველია უკეთესი იყოს (ბეჭდვის სიჩქარე უფრო მნიშვნელოვანი ხდება,

ვიდრე ხარისხი), თუმცა არსებობს გაზეთები მაღალი ხარისხის ბეჭდვით, ფერადი გვერდებით,
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ან ფურცლებით, რომელთა უმეტესობა სირთულეებს აწყდება მცირე დეტალებისა და ელფერის

(შეფერილობის) მიმართ. ამიტომ ბევრი დიზაინერი გაურბის ნახევარტონების (მაგალითად,

რუხი)და მცირე და წვრილი შრიფტების გამოყენებას.

გვერდის მოდულური სისტემა

გაზეთის დაკაბადონებისას ფართოდ გამოიყენება მოდულური სისტემა, რომელმაც აქ მიიღო

ყველაზე დიდი გავრცელება (სურათი 1.7 მარცხენა); თუმცა ხშირად გვხვდება წიგნები, რომელიც

გარკვეული ბადე-კონცეფციით კაბადონდება (როგორც წესი, ესენია ენციკლოპედიები და

ცნობარები ილუსტრაციების დიდი რაოდენობით), მაგრამ ამ ტექნიკის ძირითადი

გამომყენებლები მაინც გაზეთები არიან.

უფრო მეტიც, უმეტესი გაზეთებისთვის (უპირატესად რეკლამური ხასიათისა) ბადე კონცეფციის

შექმნა არის ერთადერთი მეთოდი გაზეთში მასალების ორგანიზებისთვის. იმ დიზაინერებმა,

რომლებსაც შეხება აქვთ სარეკლამო გამოცემების დაბეჭდვა-დაკაბადონებასთან, ან სარეკლამო

მაკეტის მომზადებასთან, იციან, რომ რეკლამა არ შეიძლება იყოს თავისუფალი ნებისმიერი

(თვითნებური) ზომისა. არსებობს მინიმალური სარეკლამო ბლოკი, განსაზღვრული ზომისა.

მინიმალურ სარეკლამო ბლოკს ეწოდება მოდული. ყველა სარეკლამო განცხადების  ზომა

იზომება მოდულებში. ანალოგიურად, სარეკლამო სტატიები და სხვა ტექსტური მასალები

კაბადონდება ისე, რომ დაიკავონ მოდულების მთლიანი ფართი
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1.8 ბადეკონცეფცია (მარცხნივ)და მასზე სარეკლამო განცხადებები (მარჯვნივ)

მიაქციეთ ყურადღება, როგორ არის განლაგებული სარეკლამო განცხადებები. რადგან არ არის

იმის გარანტია, რომ შემდეგ ნომერში რაკლამისთვის იქნება გამოყოფილი იმდენივე ადგილი,

რამდენიც წინა ნომერში, ამიტომ ბადე უნდა იყოს საკმაოდ მოქნილი, რომ კარგად განლაგდეს

სტატიები და რეკლამები.

სურათზე 1.9 ნაჩვენებია სარეკლამო გვერდის მაგალითი, რომელიც მთლიანად დათმობილია

სარეკლამო განცხადებებისთვის, და ბადეკონცეფცია (საკმაოდ მარტივი), გამოყენებული ამ

გვრდისათვის. ბადეკონცეფციის საფუძვლად აღებულია სურათ 1.8-ზე მოყვანილი მინიმალური

ბლოკი, ოღონდ ბადე უფრო რთულია, ვინაიდან იქ განთავსებულია სარეკლამო ტექსტური

ინფორმაცია.
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ბადეკონცეფცია არა მარტო მოხერხებულს ხდის რეკლამის განთავსებას. რედაქტორის და

ჟურნალისტების საკმარისი კვალიფიკაციისას ბადეს შეუძლია შეუმსუბუქოს შრომა ამკრეფს,

ვინაიდან გახშირებული პრობლემები (მეტისმეტად გრძელი ან მოკლე მასალა) ადვილად წყდება

გვერდის მონიშვნის დროს. არ არის ძნელი ტექსტის მოცულობის განსაზღვრა, რომელიც

განთავსდება გვერდზე ან ერთ ბადის ერთ მოდულში. მასალების დამტკიცების სტადიაში

რედაქტორს შეუძლია მონიშნოს ბადე სტატიის მოცულობის გათვალისწინებოთ და,

შესაბაბისად, დროულად მიიღოპს გადაწყვეტილებ ამა თუ იმ მასალის შემცირების თაობაზე ან

შეარჩიოს მოკლე სტატია, მინაწერი, ცნობა ცარიელი ადგილის შესავსებად.

საქმე ისაა, რომ რეკლამის დამკვეთის მოთხოვნა გაზეთის ზუსტად ამ გვერდზე და ამ ფართზე

განათავსოს რეკლამა – ხელშეუხებელია.

გამოყენებული ლიტერატურა:

1. o.a. pivnenko `poligrafiuli dizani~, moskovi, 2008 w;
2. მ. ტორაძე "ბეჭდური მედია: გაზეთის გაფორმება", 2012; თბ
3. გუსევიჩი ს.მ. "გაზეთი გუშინ, დღეს, ხვალ" 2004; მოსკოვი.



გრაფიკული მედია
ფერები ტიპოგრაფიაში

მაია ტორაძე, თსუ
ასოცირებული პროფესორი
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ტიპოგრაფია

ფერების მნიშვნელობა

CMYK / RGB – ფერების ფორმები და მათი გამოყენება

,,ტიპოგრაფია ბევრად მეტს ამბობს ვიდრე სიტყვები’’

ამერიკელი ფონტის დიზაინერი მარკ სიმონსონი კი თვლის, რომ დღეს უამრავი ნიჭიერი ფონტ

ინჟინერია და ტიპოგრაფიის სფეროსთვის ახლა რენესანსის პერიოდია.

ფაქტია, რომ ტექსტური ვიზუალი ინტენსიურად გამოიყენება გრაფიკულ თუ ვებ დიზაინში

ბრენდის რეკლამისთვის და მისი ფართო მასებში იდენტიფიცირებისთვის.

პირველ რიგში, ყველაზე მნიშვნელოვანი სწორად ის არის, თუ როგორ წარუდგენ საზოგადოებას

გრაფიკულ პროდუქტს, სწორად შერჩეულიდათვალისთვის დასამახსოვრებელი ტიპოგრაფიით.

გაიხსენეთ ცნობილი ბრენდები: Google , yahoo. ფონტისა და ფორმის სწორი შერჩევის გამო

მარტივად აღიბეჭდა ჩვენს ვიზუალურ მეხსიერებაში. ბევრი ადამიანი თვლის რომ ტიპოგრაფია

მხოლოდ ფონტია, თუმცა ეს არის ფერის, ფონტის, მანძილის, ზომის კომპლექსური კომბინაცია

და კომპოზიცია.

მარტივად რომ ვთქვათ,ტიპოგრაფია არის პროცესი ვიზუალური მესიჯის შექმნის სიტყვებისადა

ფონტის გამოყენებით და მას მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს ვიზუალური კომუნიკაციის

სფეროში. ის არის ვიზუალის ხმა, რომელიც თვალის კომუნიკაციის მეშვეობით გვესაურება.

ტიპოგრაფიის ისტორია

ტიპოგრაფიის ისტორიაუძველები ანბანით, იდეოგრამებითადა იეროგლიფებით იწყება, სწორედ

უძველესი რომიდან და ათენიდან იღებს სათავეს დამწერლობის სტილისტიკა, რასაც ჩვენ უკვე

ტიპოგრაფიის სახელით ვიცნობთ 21-ე საუკუნეში.

ტიპოგრაფიის სპეციალისტი ადრიან ფრუტიგერი წერს: თუკი შენთვის შესამჩნევია კოვზის

ფორმა, რომლითაც საუზმეს მიირთმევ, ეს არასწორი ფორმაა, კოვზი და ტიპოგრაფია ორივე

ხელსაწყოა, ერთი საკვების მიღების პროცესში გეხმარება, მეორე ტექსტური ინფორმაციის

მიღებაში, კარგი დიზაინი ნიშნავს იმას, რომ მომხარებელი ვერ უნდა ამჩნევდეს ფორმას, აქედან

გამომდინარე ტიპოგრაფია ყოველთვის უნდა იყოს კომფორტული,უბრალო, მაგრამლამაზი.



რეალური ფაქტებთან და ტიპოგრაფიის ისტორიასთან გაცნობის შემდეგ აშკარაა, რომ სწორად

შერჩეულიტიპოგრაფია ყოველთვის ადეკვატურ მოლოდინს ამართლებს,უბრალოდ ეფექტურად

გამოყენებისთვის უნდა იცოდეთ კონკრეტულ აუდიტორიას რომელი ფონტის მეშვეობით

ესაუბროთ და ტიპოგრაფია აუცილებლად საუკეთესო პრეზენტაცია გახდება თქვენი იდეისა და

დიზაინისთვის.

შეიძლება ასეც ითქვას, ადამიანი რომელიც ტიპოგრაფიას სწორად იყენებს დიზანში, არტ

ქორეოფრაგსაც შეიძლება შევადაროთ, რომელიც მოძრაობების სწორ კომპოზიციაზეა

პასუხისმგებელი.და თუკი თქვენი თავი სწორედ ამ სფეროში წარმოგიდგენიათ, სადაც სიტყვები

შეიძლება ვიზუალურ ამბებად გადააქციოთ , ციფრული ინდუსტრიის აკადემია იწყებს

გრაფიკულიდიზაინის პროფესიონალურ კურსს, სადაც შეძლებთ ტიპოგრაფიის შესწავლას.

Typefaces vs შრიფტები - რა განსხვავებაა?

ბევრი ადამიანი იყენებს სიტყვებს "ტიპაჟი" და "შრიფტი" ერთმანეთთან. სინამდვილეში, ეს არ

არის იგივე.

Typefaces არის სტილისტურად მსგავსი სიმბოლოების ერთობლიობა, რომელთა ჩაწერა /

დაბეჭდვა შეიძლება. ეს არის ციფრები, ასოები, სიმბოლოები. შრიფტი უფრო ვიწრო ცნებაა,

რომელსაც რამდენიმე ფაქტორი განსაზღვრავს, როგორიცაა ზომა და სტილი. ძირითადად, Arial

არის ტიპაჟი და Arial Bold არის ტიპაჟი.



ფერების ფსიქოლოგია

ავტორი: ილია ნიკაჭაძე მაისი 19, 2021

როგორ აღვიქვამთ ფერს?

ფერების შემსწავლელ მეცნიერებას ქოლორიმეტრია ეწოდება

არსებობს ფერის გაზომვის ორი მეთოდი:

ქოლორიმეტრული

სპექტრალური

ფერს აღქმა შესაძლებელია მხოლოდ საკმარისი განათების დროს. არეკლილი შუქი ხილული

ელექტრომაგნიტური ტალღების სპექტრისგან შედგება. ერთი ტალღის სიგრძე შეესაბამება ერთ

ფერს (ენდრიუ ტეიტი – „ფერის ნეირომეცნიერება“). შესაბამისად, ფსიქოლოგიაში, როდესაც

ფერის გავლენაზე საუბრობენ, თვლიან რომ ყოველი კონკრეტული ფერი და ტალღა გავლენას

ახდენს ადამიანის ფსიქოემოციურ მდგომარეობაზე.

გახსოვთ ცნობილი ინტერნეტ-ბრძოლა კაბის ფერების ირგვლივ – ერთი და იგივე კაბას ზოგი

ლურჯად რომ ხედავდა და ზოგი ოქროსფრად? ამ შემთხვევამ კიდევ ერთხელ დაგვანახა, რა



რთული პროცესია ჩვენ მიერ ფერის აღქმა და რა სამუშაოს ასრულებს ტვინი გარესამყაროს

შესასწავლად.ფერის აღქმაში მნიშვნელოვანია ემოციები, კულტურალური განსხვავება, ენაც კი. ამ

ფაქტორებზე მოგვიანებით ვისაუბრებთ.

რატომ ვხედავთ ფოტოზე გამოსახულ კაბას სხვადასხვა ფერად?

ერთი და იგივე კაბა ვიღაცამ ლურჯად დაინახა, ვიღაცამ ოქროსფრად, მიზეზი კი ის იყო რომ

ოდესღაც ტვინმა არჩევანი გააკეთა ერთ-ერთის სასარგებლოდ და მერე თავის არჩევანს

„ჩაებღაუჭა“. ამ შემთხვევამ ჰარვარდის სამედიცინო სკოლის ერთ-ერთ ჯგუფს დამატებითი

კვლევებისკენ უბიძგა. თემას გატაცებით იკვლევდა ბევილ კონვეი. სხვათაშორის, კონვეი ანრი

მატისს ფერის გამორჩეულ ექსპერტად აღიარებდა და მის შეხედულებებს ეყრდნობოდა.

რატომ ვერ შეძლეს ადამიანებმა საერთო აზრამდე მისვლა? კონვეიმ ახსნა, რომ საქმე დღის

განათებაშია. ადამიანი „დღის არსებაა“, ევოლუციის პროცესში ის ისე განვითარდა, რომ დღის

სინათლეზე აქტიურ მდგომარეობაშია. მოგეხსენებათ, დღის მანძილზე განათება იცვლება –

დილით კაშკაშა ფერები საღამოს სხვანაირია – მკვეთრი ფერებისგან ჩამქრალი ტონები რჩება.

ჩვენი ტვინი მუდმივად ცდილობს განათების ხარისხთან ადაპტირებას: ის თითქოს „აკლებს“

„საღამოს ტონებს“ საერთო სურათიდან, რათა ობიექტი თავდაპირველ ფერად აღიქვას. როგორც

წესი, ეს პროცესი ტვინს კარგად გამოსდის, თუმცა ხანდახან დამახინჯებულ სურათს ვიღებთ.

კაბების შემთხვევა ამის კარგი მაგალითია – კაბას ზოგი ოქროსფრად ხედავს (როგორც დღის

სინათლეზე)და ზოგი –ლურჯად (როგორც საღამოს სინათლეზე).

რა გავლენას ახდენს ჩვენზე ფერები?



კონვეიმ კვლევის შედეგები 2008 წელს დადო. ფერის აღქმის შესწავლისას, მეცნიერი

აკვირდებოდა მაიმუნების რეაქციას იმ 4 ძირითად ფერზე, რომლის ფორმირებასაც ჩვენი

მხედველობა ახდენს: წითელი, მწვანე, ყვითელიდალურჯი. მან შეამჩნია, რომ მაიმუნების თავის

ტვინის გარკვეული უბნები განსხვავებულად რეაგირებს სხვადასხვა ფერზე. მაგალითად,

წითლისადმი ზოგიერთი უბანი განსაკუთრებულად მგძნობიარე აღმოჩნდა; ნაკლები

მგძნობიარობა შეიმჩნეოდა ყვითლისადმიდა კიდევუფრონაკლები – მწვანისადალურჯისადმი.

ყველა დანარჩენი ფერი, რომელსაც გარემოში ვხვდებით, ამ ძირითადი ფერებისგან შედგება. თუ

ერთი ფერის სხვადასხვა ტონალობებს ერთმანეთთან ახლოს დავაწყობთ, ტვინს გაუჭირდება

განსხვავების შემჩნევა და მხოლოდ ივარაუდებს, რა ფერს ხედავს კონკრეტულ მომენტში.

რატომ რეაგირებს ტვინი ყველაზე აქტიურად წითელ ფერზე? ცხოველთა სამყაროში წითელი

ფერი დომინანტობასთან და ხვადებში ტესტოსტერონის მაღალ დონესთან ასოცირდება.

ადამიანებთანაც კი წითელისახე,როგრც წესი, ბრაზს გამოხატავს. ბოლოდროინდელმა კვლევებმა

ისიც გამოავლინა რომ წითელი ფერი მოწინააღმდეგეზე გავლენას ახდენს და დამარცხებისკენ

უბიძგებს. მაგალითად, აღმოჩნდა რომ წითელფორმიანი სპორტსმენები უფრო ხშირად

იმარჯვებენ. ჩვენც წითლად შემოსილ ადამიანს გამარჯვებულად აღვიქვამთ და შესაბამისად

ვიქცევით.

ფერი ემოციებზე მოქმედებს – ზოგი დამამაშვიდებელია, ზოგი-აღმგზნები. კალიფორნიის

უნივერსიტეტში ჩატარებულ კვლევებში შენიშნეს სხვადასხვა ფერის გავლენა ჩვენს ემოციურ

მდგომარეობაზე:

ლურჯიდა მოლურჯო-მომწვანო ფერები, როგორც წესი, ყველაზე სასიამოვნო ფერებია

ყვითელიდა მოყვითალო-მოყავისფრო ტონები – ყველაზე უსიამოვნო.

ფერის აღქმისას გენდერული ფაქტორიც მნიშვნელოვანია. აღმოჩნდა რომ ქალი ფერის უფრო მეტ

გრადაციას ხედავს, ვიდრე მამაკაცი. მეცნიერთა ნაწილის აზრით, ამგვარი „ნიჭი“ ორი X

ქრომოსომის დამსახურებაა, ნაწილი კი მიიჩნევს რომ ქალებს ეხმარება საკუთარი ექსპრესულობა

– ისინი ფერებს უფრო ადვილად არქმევენ სახელებს და უფრო მეტ ნიუანსსაც ამჩნევენ.

ქვემოთ ნახავთ საიტს, სადაც შეგიძლიათ გაეცნოთ უაღრესად საინტერესო კვლევის შედეგებს –

ფერთა დასახელება ქალებსა და მამაკაცებში:
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ძნელია იმის გააზრება რომ ფერი, რომელიც შეამჩნიეთ და აღფრთოვანებული ხართ, სხვისთვის

სხვა ფერად აღიქმებადა ასეთ სიამოვნებას არ იწვევს. შესაძლებელია იდგეთ ადამიანის გვერდით,

უყურებდეთ ერთი და იგივე ნახატს და სხვადასხვა ემოციას განიცდიდეთ. მართლაც საოცარია

ადამიანის ბუნება!

როგორ გამოიხატება ფერი ენაში

და აი, მივადექით ყველაზე საინტერესო ნაწილს – აღმოჩნდა რომ ფერის აღქმას განსაზღვრავს ენა!

ფერი – კოდირება და კატეგორიზაცია

გასულისაუკუნის 20–30–იან წლებში მეცნიერთა ნაწილმა ყურადღება მიაქცია ენის სტრუქტურასა

და გარემოს აღქმას შორის კავშირს. ე.სეპირო (1884–1939) ერთ–ერთი პირველი იყო, რომელიც

ამბობდა რომ „ადამიანები ცხოვრობენ არა მხოლოდ ობიექტურ საგანთა სამყაროში, არამედ

მუდმივად იმყოფებიან იმ ენის გავლენის ქვეშ, რა ენაზეც საუბრობს მის ირგვლივ მყოფი

საზოგადოება. რა თქმა უნდა, ეს პროცესი გაუცნობიერებელია და „რეალური“ გარემო

არაცნობიერად აგებულია მოცემული საზოგადოების ენობრივ ნორმებზე“.

ეს მოსაზრება განავრცო ბ.უორფმა (1897–1941)და აღნიშნა რომ ნებისმიერი ენის გრამატიკა თავად

ქმნის აზრებს – ის არის ინდივიდის აზრობრივი ქმედების ერთგვარი პროგრამა. .

აზროვნება და აღქმა, სეპიროს და უორფის აზრით, დამოკიდებულია იმ ენაზე, რომელზეც

მოცემული ინდივიდი საუბრობს.თანამედროვე ესკიმოსების ენაშითოვლის 20–მდე აღწერა აქვთ,

ინგლისურ ენაში – ერთი, აცტეკების ენაზე კი თოვლი, ყინული და სიცივე ერთი და იგივე

სიტყვებით აღინიშნება. ლინგვისტური ფარდობითობის თეორიის მიხედვით, უნდა ვაღიაროთ

რომ ესკიმოსებს შეუძლიათ თოვლის უფრო მეტი სახეობის აღქმა, ვიდრე ამერიკელებს; აცტეკებს

კი თოვლის აღქმა ძალიან უჭირთ.

ენები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან არა იმით, თუ რისი გამოხატვაა მისი დახმარებით

შესაძლებელი, არამედ – რამდენად მარტივადაა შესაძლებელი რაიმეს გამოხატვა, ამერიკელი

ინდიელების შესწავლისას გამოიკვეთა რომ მათ უჭირთ ერთმანეთისგან ყვითლის და

ნარინჯისფერის გარჩევა, რადგან ენაში ორივე ფერი ერთი და იგივე სიტყვებით გამოიხატება.

კვლევისდროს ინდიელები, რომელიც მხოლოდ მშობლიურ ენას ფლობდნენ, ხშირადუშვებდნენ

შეხდომას ფერის დასახელებისას; ბილინგვები (ვინც ინგლისური ენაც მშობლიურის დონეზე



იცოდა), ნაკლებ შეცდომას უშვებდნენ და მხოლოდ ინგლისურად მოაზროვნეები – ყველაზე

ნაკლებს.

მოგვიანებით სეპიროს და უორფის თეორიას სკეპტიკურად შეხედეს – კვლევები ეხებოდა

გარდამავალ ფერებს. ამ ნაწილში ბ.ბერლინი და პ.კეი დაეთანხმნენ მეცნიერებს, მაგრამ მათი

კვლევის სამიზნე გახდა ძირითადი ფერები, ფოკუს–ფერები, როგორც ისინი უწოდებდნენ (მაგ.

არა ნარინჯისფერი, არამედ წითელი ან ყვითელი).

ბ.ბერლინიმ და პ.კეიმ გამოკითხეს ამერიკაში მაცხოვრებელი 20 ენობრივი ჯგუფი, რომლებიც

ინგლისურსაც ფლობდნენ,და სთხოვეს გამოეყოთ მათ ენაში გამოყენებუილი ფერების ბაზისური

ტერმინები.

როგორც მოსალოდნელი იყო, სხვადასხვა ფერების მოსაზღვრე ფერები ენებში ერთმანეთს არ

დაემთხვა, მაგრამ ცდის პირების მიერ არჩეული „საუკეთესო“ ბაზისური ფერები (ფოკუს–

ფერები), სხვადასხვა ენაში ერთმანეთის მსგავსი აღმოჩნდა: შავი, თეთრი და წითელი –20 ენაში;

მწვანე – 19 ენაში; ყვითელი – 18 ენაში; ცისფერი – 16–ში…

კვლევებზედაყრდნობით, ამერიკლმა მეცნიერებმა შექმნესუნივერსალურიფერების სისტემა. მათ

ასევე მიანიშნეს მსოფლიოს სხვადასხვა ენაში ფერების დასახელების აღმოცენების

თანმიმდევრობა. 78 ენის შესწავლის მერე ბ.ბერლინი და პ.კეი მივიდნენ დასკვნამდე რომ 11

ძირითადი ფერი ნებისმიერი ენის ისტორიაში ფიქსირებული თანმიმდევრობითაა

კოდირებული. ტერმინების წარმოქმნის სტადიები კი წარმოადგენს ენის ევოლუციის

საფეხურებს:



პირველად გაჩნდა დასახელება თეთრისთვის და შავისთვის. ისინი ყველა ენაშია;

თუ ენა მოიცავს ფერის აღმნიშვნელ 3 ტერმინს, მაშინ მათ შორის წითელიცაა;

თუ ენა 4 ტერმინს იყენებს, მაშინ აქ მოხვედრილია მწვანე ან ყვითელი;

თუ ენა იყენებს 5 ტერმინს, მაშინ იქ არსებობს ყვითელიც და მწვანეც;

თუ ენა იყენებს 6 ტერმინს, მაშინ მასში არის ცისფერის აღმნიშვნელი ტერმინი;

თუ ენა იყენებს 7 ტერმინს, მაშინ აქ არის ყავისფერიც;

თუ ენა იყენებს 8 ან მეტ ტერმინს, მაშინ აქ არის იისფერი, ნარინჯისფერი, რუხი და ვარდისფერი.

რა თქმა უნდა, ბ.ბერლინის და პ.კეის თეორიას მომხრეებიც ბევრი გამოუჩნდა და აშკარა

მოწინააღმდგეებიც. მათი ერთ–ერთი მიმდევარი ე.ჰაიდერი შედეგების შემოწმებისას მივიდა

დასკვნამდე რომ ფოკუს–ფერები უფრო კოდირებულია, ვიდრე მოსაზღვრე, შერეული ფერები.

ფოკუს–ფერები მოკლე სიტყვებით აღინიშნება და ცდისპირებს უფრო ადრე ახსენედებათ.

დღეს უკვე თამამად შეგვიძლია ვთქვათ რომ აქამდე შესწავლილ ყველა კულტურაში ადამიანები

ფოკუს–ფერების ადვილად კოდირებას ახდენენ. და თუ მათ ენაში არ არის რომელიმე ფერის



აღმნიშვნელი ტერმინი, სახელდებისას, ყველაზე ადვილად სწორედ ფოკუს–ფერების

სახელწოდებებს იმახსოვრებენ. მკაფიო პასუხი ამ ფენომენზე, ჯერ კიდევ არ გვაქვს.

განსაკუთრებულ ინტერესს აღძრავს პოლონელი მკვლევარის ა.ვეჟბიცკაიას მცდელობა ფოკუს–

ფერებისთვის „ბუნებრივი პროტოტიპების“ პოვნისა. მან გამოავლინა ასოციაციური კავშირი შავსა

და ღამეს შორის, თეთრსა და დღეს შორის. ასეთივე ასოციაციებს აჩენს ცისფერი – ცა, მწვანე –

ბალახი, ყვითელი – მზე… ბევრ ენაში ამ სიტყვებს მორფოლოგიურად ან ეტიმოლოგიურად აშკარა

მსგავსება აქვს. ყველაზე რთული აღმოჩნდა წითლის პროტოტიპის მონახვა, რადგან ბუნებაში

წითელი ფერი ასე თვალსაჩინოდ არსად ჩანს. ვეჟბიცკაიამ აღმოაჩინა ღრმა კავშირი წითელსა

ცეცხლს შორის (ქართულ ენაში – „ალისფერი“). ანუ, ფერების სახელდებისას ადამიანები იყენებენ

უნივერსალურ ელემენტებს –დღეს, ღამეს, მზეს, ცეცხლს. ბალახს,ზეცას და მიწას.

ფერის სიმბოლიკა

გადავედით კიდევ ერთ მნიშვნელოვან ნაწილზე – რადგან კონკრეტული ფერი კონკრეტულ

ფსიქო-ემოციურ მდგომარეობას ეხმაურება, ლოგიკურია ვიფიქროთ რომ ამ მდგომარეობის

განცდის სიჭარბე ანდეფიციტი ანალოგიურდამოკიდებულებას გამოიწვევს ფერთანაც – ან ფერის

„ამოჩემება“ მოხდება, იგივე „ფერის შიმშილი“, როგორც მას უწოდებენ, ან მოყირჭება და

აუტანლობა. მაგალითად,თუ წითელიფერი ფიზიკური აქტიურობის, მოქმედების, სექსუალობის

ფერია, მისი ამოჩემებაც სწორედ აქტივობის და მოქმედების მოთხოვნილებაზე მიანიშნებს; და

პირიქით, მისი უარყოფა, ხანდახან ზიზღიც კი – მოქმედებიდან გაქცევაა. სწორედ ამიტომ,

ცნობილია რომ წითელი ფერი არ უყვართ ომგამოვლილ ჯარიკაცებს, ფსიქიკური პრობლემების

მქონეებს და ძალიან გადაღლილ ადამიანებს, რომელთაც ძალის მოკრეფა უჭირთ და სიმშვიდე

სჭირდებათ.

ფერის სიმბოლიკას უძველესი ისტორია აქვს. “ფერის წაკითხვას” ადამიანებიდიდ მნიშვნელობას

ანიჭებდნენ, რამაც თავისი ასახვა პოვა მითოლოგიაში, ხალხურ გადმოცემებში, ზღაპრებში,

სხვადასხვა რალიგიურ,თუ მისტიკურ სწავლებებში. მაგალითად, ასტროლოგიაში ცისარტყელას

7 ფერს 7 ძირითადი პლანეტა შეესაბამება: წითელი მარსის ფერია,ლურჯი – ვენერასი, ყვითელი –

მერკურის, მწვანე – სატურნის, ალისფერი – იუპიტერის, ნარინჯისფერი – მზის, იისფერი კი

მთვარის სიმბოლოა. ამასთან ერთად,ფერები არამხოლოდპლანეტებსადა მათ გავლენას ასახავენ,

არამედ ადამიანთა განსხვავებულფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზეც მოუთითებენ. ეს კარგად ჩანს

განსხვავებული ფერის ტანსაცმლის შერჩევაში, ხალხურ გამოთქმებში, წეს-ჩვეულებებში და ა. შ.

სხვადასხვა ერებს, დროთა ვითარებაში, მათთვის დამახასიათებელი ფერთა სიმბოლიკა



ჩამოუყალიბდათ. ჩვენ შევეცდებით ვისაუბროთ რამდენიმე ძირითადი ფერის შესახებ, თუ რა

სიმბოლურიდატვირთვა აქვს მათ,როგორია იმ ადამიანებისფსიქოლოგიური მდგომარეობა, ვინც

მათ ანიჭებსუპირატესობასდაროგორი არიან ისინი, ვისაცრომელიღაც კონკრეტულიფერისადმი

ნეგატიური დამოკიდებულება აქვს. ადამიანები, როგორც წესი, ერთ, ან მაქსიმუმ ორ-სამ ფერს

ანიჭებენ უპირატესობას ( იმის მიხედვით, თუ სად ვიყენებთ ამ ფერებს – ტანსაცმლის,

ინტერიერის თუ ავტომობილის შერჩევისას). სასიამოვნო ან უსიამოვნო გრძნობა, რომელსაც

რომელიღაც ფერი გვანიჭებს, შეიძლება დროთა განმავლობაში იცვლებოდეს. მიუხედავად ამისა,

ფერი, რომელსაც უპირატესობას ანიჭებთ, ვრცელ ინფორმაციას იძლევა თქვენი ხასიათის და

ემოციური მდგომარეობის შესახებ. ფსიქოლოგები 1940-იან წლებში მაქს ლუშერის მიერ შექმნილ

“ფერთატესტს” იყენებენ, ამტესტის ჩატარებას სპეციალური პროფესიულიმომზადება სჭირდება,

თუმცა “გამარტივებული” ვარიანტი ინტერნეტ-სივრცეში ნებისმიერი მსურველისთვის

ხელმისაწვდომია. მაგალითად, გამოცდილ და დაკვირვებული თვალს შეუძლია დამატებით

ინფორმაცია მიიღოს ადამიანზე მისი ავტომობილის ფერის მიხედვით. ამერიკელი ფსიქოლოგი

ბერტოლდ შვარცი ამტკიცებს რომ წითელი და ყვითელი ავტომობილის მფლობელები

ოპტიმისტი, სიცოცხლის მოყვარული და ბედნიერი ადამიანები არიან. მწვანე მანქანის

მფლობელები რეალისტურად უყურებენ ცხოვრებას, ლურჯ ფერს გაწონასწორებული ხალხი

ირჩევს, თეთრ ფერს კონსერვატული შეხედულებების მქონე ადამიანები ფლობენ, შავი მანქანით

კი საქმიანი ადამიანები დადიან. რუხი და ვერცხლისფერი მანქანა თვითკმაყოფილ მძღოლებს

ჰყავთ, ყავისფერს კი დიდი და ძლიერი ოჯახის მქონენი ირჩევენ.

მოდით გავყვეთდა სათითაოდ ვნახოთ, რა სიმბოლური დატვირთვა აქვს ფერებს:

წითელი ფერი. უპირველეს ყოვლისა, სისხლთან და ცეცხლთან ასოცირდება. მისი სიმბოლური

მნიშვნელობა მრავალფეროვანია და ხშირად ურთიერთგამომრიცხავიც. წითელი ფერი

მანიშნებელია სიხარულის, სილამაზის, სიყვარულის, თუმცა, მეორეს მხრივ, ასახავს მტრობას,

შურს, ომს. უძველესი დროიდან წითელი აგრესიულობის და სექსუალობის სიმბოლოა. წითელი

ფერი ძირითადი ჰერალდიკური ფერია. ის რევოლუციის, ბრძოლის სიმბოლოა. საინტერესოა,

რომ აფრიკის, ავსტრალიისა და ამერიკის ზოგიერთი ტომი ბრძოლის წინ ტანსა და სახეს წითელი

ფერით იღებავდა. კართაგენელებს და სპარტელებს ომში წითელი ტანსაცმელი ეცვათ. წითელი

ასევე ძალაუფლებასა და დიდებას ნიშნავს. ბიზანტიაში მხოლოდ იმპერატორის მეუღლეს

შეეძლო წითელი ფეხსაცმლილს ტარება რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ დატვირთვას, წითელი

ვნების ფერია. თუ წითელი საყვარელი ფერია, ასეთი ადამიანი თამამი, ნებისყოფიანი,



ძალაუფლების მქონე, კონტაქტური ტიპია. ამასთანავე – ალტრუისტი. იმ ადამიანებს კი,

რომელსაც ეს ფერი აღიზიანებთ, არასრულფასოვნების კომპლექსი აქვთ, გაურბიან კონფლიქტურ

სიტუაციებს, უყვართ განმარტოება და სტაბილური ურთირთობები. წითელი ფერი

ენერგიულობის, მოქმედების სიმბოლოა, მისი უარყოფა ორგანულ სისუსტეზე და ემოციურ და

ფსიქოლოგიურ გამოფიტვაზე მოუთითებს. მაგალითად, სამხედრო ტყვეები, რომლებიც წლების

მანძილზე იძულებული იყვნენ გაუსაძლის პირობებში ეცხოვრათ, როგორც ზევით აღვნიშნეთ,

ყველაზე უფრო ხშირად უარყოფენ ამ ფერს. წითელ ფერს უმეტესად მოზარდები ირჩევენ.

თეთრი ფერი. იგი სისუფთავის, სიწმინდის,უმწიკვლობისდა სიხარულის სიმბოლოა.ჯერ კიდევ

ანტიკური ხანიდან თეთრი ფერი მიწიერებისგან მოცილებულ, სულიერ უბრალოებას

აღნიშნავდა. ქრისტიანულ ტრადიციებში თეთრი ღვთიურ სინათლესთან კავშირს აღნიშნავს.

თეთრი ფერით გამოსახავენ ანგელოზებს, წმინდანებს, მართლმორწმუნეებს. ზოგიერთ ხალხში

თეთრ ფერს მეფეები ატარებდნენ, რაც მათ დიდებულებას უსვამდა ხაზს.თეთრი ფერი შესაძლოა

საწინააღმდეგო მნიშვნელობის მატარებელიც იყოს. თავისი ბუნებით ის თითქოს შთანთქავს და

ანეიტრალებს სხვა დანარჩენ ფერებს და სიცარიელეს, სიჩუმეს და, საბოლოო ჯამში, სიკვდილის

სიმბოლოც ხდება. მაგალითად, სლავები მიცვალებულს თეთრ სამოსს აცმევდნენ და თეთრ

სუდარას აფარებდნენ. აფრიკისა და ავსტრალიის ზოგიერტ ტომში კი მიღებულია სხეულის

თეთრიფერითშეღებვა ახლობლის გარდაცვალების შემთხვევაში. ჩინეთშიდა აზიისადა აფრიკის

ზოგიერთ ქვეყანაში თეთრი გლოვის ფერია. თეთრი ფერი სხვა ფერების სინთეზია, ამიტომ

“იდეალურ’ ფერად მოიხსენიებენ. ამ ფერს შესაძლოა ირჩევდეს ნებისმიერი ხასიათის ადამიანი,

რომელიც ხელს არავის კრავს.

ლურჯი ფერი. სხვადასხვა ერებში იგი ცისა და მარადისობის სიმბოლოა. აგრეთვე შეიძლება

აღნიშნავდეს სიკეთეს, ერთგულებას, სიმყარეს ურთიერთობებში, ჰერალდიკაში კი – სიბრძნეს,

სიმართლეს, კეთილსახელსდა ერთგულებას. “ცისფერი სისხლი” კეთილშობილურ წარმოშობაზე

მიუთითებს; ინგლისელები ჭეშმარიტ პროტესტანტს “ლურჯს” უწოდებენ. გარდა ამისა,ლურჯი

ფერი ახლოს დგას შავთან და მსგავს სიმბოლურ დატვირთვასაც ატარებს. ძველ ეგვიპტეში და

სამხრეთ აფრიკის ზოგიერთ ხალხთან ის გლოვის ფერია. ფრანგები ელდას “ლურჯი შიშის”

სახელით მოიხსენიებენ. თუ ადამიანისთვის ლურჯი საყვარელი ფერია, მაშინ ლაპარაკია

მოკრძალებულ და მელანქოლიკურ პიროვნებაზე. ასეთ ადამიანს ხშირად სჭირდება დასვენება,

რადგან მალე იღლება. მისთვის აუცილებელია სტაბილურობის განცდა, გარშემომყოფებისგან

კეთილგანწყობილი დამოკიდებულება. ამ ფერის მიუღებლობა ახასიათებს ადამიანებს,



რომელთაც შთაბეჭდილების მოხდენა უყვართ, თითქოს ამქვეყნად ყველაფრის გაკეთება

შეუძლიათ. სინამდვილეში კი თავის თავში ჩაკეტილი, საკუთარ ძალებში დაურწმუნებელი

ადამიანები არიან. მოკლედ, ლურჯი ფერისთვის უპირატესობის მინიჭება ფსიქოლოგიური და

ფიზიკური წონასწორობის მოთხოვნას უსვამს ხაზს, უარყოფა კი – პირიქით, ასეთი ადამიანები

მოდუნებას ვერ ახერხებენ. ავადმყოფობისა და გადაღლის დროს ლურჯი ფერისადმი მოთხოვნა

იზრდება. რაც შეეხება ლურჯის ღია ტონალობას – ცისფერს – ის ემოციების ფერია, სიმშვიდე და

სტაბილურობის შეგრძნება მოაქვს.

მწვანე ფერი. ბალახისა და ფოთლების ფერია. სხვადასხვა ხალხებში ის ახალგაზრდობის, იმედის

და მხიარულების სიმბოლოა, თუმცა ხანდახან მოუმწიფებლობის და არასაკმარისი

სრულყოფილების აღმნიშვნელიცაა. წვანე ფერი ზედმიწევნით მატერიალურია და

დამამშვიდებლად მოქმედებს, მაგრამ შეიძლება ხანდახან დამთრგუნველი იყოს.

ირანელებისთვის მწვანე ფერი, ერთის მხრივ, სწრაფ განვითარებასთან და სიახლესთან

ასოცირდება, მეორეს მხრივ – დარდთან და უბედურებასთან. სასაფლაოს, მაგალითად, “მწვანე

სახლს” უწოდებენ. პიროვნება, რომელიც მწვანე ფერს ანიჭებს უპირატესობას, სხვისი გავლენის

ქვეშ ყოფნას გაურბის და თვითდამკვიდრებას ცდილობს და ეს საკითხი მისთვის სასიცოცხლოდ

მნიშვნელოვანია. ხოლო ის, ვისთვისაც ეს ფერი მიუღებელია, ზოგადად პრობლემებსა და

სიძნელეებზე ხუჭავსთვალს. მწვანე ფერი საკუთართავში მოიცავს ფარულპოტენციურ ენერგიას,

რომელსაც ნებისყოფის ჩართვა და მობილიზება სჭირდება, ამიტომ მწვანე ფერის მოყვარული

ადამიანები მუდმივად საკუთარ თავში დარწმუნებას ცდილობენ. ექსცენტრული ადამიანები კი,

რომელებიც მიზნის მიღწევას არა ქმედებით, არამედ ემოციის ჩართვით ახერხებენ, ამ ფერს

უარყოფენ. ამასთან ერთად, მწვანე ფერს გაურბიან ფსიქიკური და ფიზიკური გამოფიტვის

ზღვარზე მყოფი ადამიანები.

ყვითელი ფერი. ეს ოქროს ფერია. უძველესი დროიდან აღიქმება, როგორც მზის ფერი,

შემოდგომის, მწიფე თავთავის, გაყვითლებული ფოთლების ფერი. თუმცა, ამავე დროს

ავადმყოფობასთან და სიკვდილთან, იმქვეყნიურ სამყაროსთან ასოცირდება. ზოგიერთი

ეროვნების ქალები ყვითელ ტანსაცმელს ანიჭებდნენ უპირატესობას, რადგან ის გამორჩეულ

ფერად ითვლებოდა, მაგალითად, მონღოლ ქალებს ეცვათ ყვითელი ტანსაცმელი წითელი

ქამრით. ამავე დროს, აზიის ზოგიერთ ქვეყნებში ყვითელი დარდის და გლოვის სიმბოლოა.

ევროპაში ყვითელიდროშა კარანტინის მანიშნებელი იყო, ყვითელი ჯვარი კი – შავი ჭირის. სლავ

ერებში ყვითელი ეჭვიანობის და ღალატის სიმბოლოა. ფსიქოლოგიური თვალსაზრისით,



ყვითელი სიმშვიდეს, ძალდაუტანებელურთიერთობებს, აღნიშნავს. ასევე ყვითელი სპონტანური

ადამიანების ფერია, რომელთაც ახალი ინფორმაციის მიღება სწყურიათ. როდესაც ის საყვარელი

ფერია, ეს ნიშნავს, რომ ადამიანი კონტაქტური, ცნობისმოყვარე, თამამია, ადვილად შეუძლია

კეთილად განაწყოს სხვები საკუთარი პერსონის მიმართ.ფერის „შიმშილის“დროს, როგორც წესი,

ახლის შესწავლის მოთხოვნილება ჩნდება – შეისწავლის რაღაც ახალსდა ამოჩემებაც გადაივლის.

როცა ეს ფერი უსიამოვნოა, მაშინ საუბარია ისეთ ადამიანზე, რომელიც პესიმისტურადაა

განწყობილი და რომელთანაც ძნელია ურთიერთობის აწყობა. ყვითელი ფერი ენერგეტიზმის

ფერია. ხშირად მას უპირატესობას ფეხმძიმე ქალები ანიჭებენ, ან ისინი, ვინც საცხოვრებელი

ადგილის შეცვლას აპირებს.

შავი ფერი. როგორც წესი, შავი ფერი უბედურების, გლოვის, სიკვდილის ფერია. ძველ მექსიკაში

მსხვერპლშეწირვის რიტუალის დროს ადამიანს, რომელიც მსხვერპლად უნდა შეეწირათ, სახე და

ხელები შავად ჰქონდა შეღებილი. შავი თვალები დღემდე სახიფათოდ ითვლება. შავად მოსავენ

პერსონაჟებს, რომელთა გამოჩენაც სიკვდილს მოასწავებს. ითვლება რომ არსებობს კავშირი შავ

ფერსა და სექსუალურ მიმზიდველობას შორის. ზოგიერთ აფრიკულ ტომში ძალიან მუქი ფერის

კანის მქონე ქალები კარგ საყვარლებად ითვლებიან. ასე რომ, შავი ფერისადმი შესაძლოა

დადებითი დამოკიდებულებაც არსებობდეს. რაც შეეხება ფსიქოლოგიურ დატვირთვას,

ზოგიერთი ავტორის აზრით, ეს ფერი თავის თავში დაურწმუნებლობის, ცხოვრებისადმი

პესიმისტური დამოკიდებულების სიმბოლოა. მაგალითად, ადამიანები, რომელთაც შავი

ტანსაცმლის ტარება უყვართ, ხშირად ცხოვრებას შავ ფერებში აღიქვამენ, მიდრეკილი არიან

დეპრეესიისაკენ, რადგან ეჭვი არ ეპარებათ, რომ მათი იდეალები ცხოვრებაში

განუხორციელებელი დარჩება. შავი ფერის ტანსაცმლის ხშირი ცვლა ღია, მკვეთრი ფერის

ტანსაცმლით პესიმისტური განწყობის პერიოდულ გამწვავებაზე მიუთითებს. ხოლო შავი ფერის

მუდმივად ტარება კრიზისულ მდგომარეობის მაჩვენებელია და ახასიათებს სამყაროს, ან

საკუთარი თავის მიუღებლობა. ბავშვები, რომლებსაც სიყვარულისა და სითბოს ნაკლებობა აქვთ,

ხატვისას ხშირად იყენებენ შავ კონტურებს. ნორმის ფარგლებში, შავი ფერი , როგორც წესი,

უარყოფილია ხოლმე. თუმცა აქვე მინდა გაგაცნოთ კიდევ ერთი საინტერესო შეხედულება

რომელიც ბოლო წლებში მოვისმინე და რომელიც ფერის ნეირომეცნიერებასთანაა

დაკავშირებული: შავი ფერის უეცარი ამოჩემება ძველი გარემოს, სიტუაციის, ურთიერთობის

დასულების და ახლის დაწყების მოთხოვნილებაა. აღმოჩნდა რომ ბავშვებში, სადღაც 4 წლის

ასაკში, დგება პერიოდი, როცა ხატვისას ინტენსიურად გამოიყენება შავი კონტურები. ეს ერთ-

ერთი მნიშვნელოვანი ეტაპია ადამიანის განვითარებაში და სწორედ ამ დროს სწავლობს იგი



რაღაცის დასრულებას და მალევე ახლის დაწყებას. ამიტომ ბავშვს ხელი არ უნდა შევუშალოთდა

განგაშიც არ უნდა ავტეხოთ. თუ გახსოვთ, ჩვვენი ქვეყანაც ყველაზე კრიზისულ პერიოდში

სწორედშავადშემოსილიხალხითიყო სავსე – ჩვენ ერთეტაპს ვამთავრებდითდა ახალ, სრულიად

განსხვავებულ ეტაზე გადავდიოდით.

ადამიანის ფსიქოლოგიურ მდგომარეობაზე ინფორმაციას სხვა, გარდამავალი, ფერებიც

გვაწვდის. მაგალითად, ნარინჯისფერი მეოცნებე და კარგი ინტუიციის მქონე ადამიანების ფერია.

ჰერალდიკაში ეს ფერი პირფერობას და ცინიზმსაც აღნიშნავს. ვარდისფერი – სიცოცხლის ფერია.

ვინც მას უპირატესობას ანიჭებს, შეუძლია უმნიშვნელო მიზეზზეც განერვიულდეს და

გაღიზიანდეს. პრაგმატული ადამიანებსთვის კი ვარდისფერი მიუღებელია. იისფერი ადამიანში

ინფანტილიზმის, მუდმივადთანადგომისა დადახმარების მოთხოვნილების სიმბოლოა. ამ მხრივ

იისფერის მიღება-უარყოფა თავისებური ინდიკატორია ფსიქიკურიდა სქესობრივი მომწიფებისა.

ფერთა სიმბოლიკა დღეისათვის ფართოდ გამოიყენება ბიზნესში, მარკეტინგში, რეკლამაში.

ფსიქოლოგებმა დაადგინეს, რომ ლურჯი, ოქროსფერი, თეთრი, შავი, წითელი – ეს ის ფერებია,

რომელიც შეგიძლია გამოიყენო ელიტური სეგმენტის საქონლის შესაფუთად, რადგან ისინი

“ძვირფას” ფერებად ითვლება. მართლაც, მაღალი ღირებულების საქონელი ხშირად გხვდება შავ,

ოქროსფერ და ლურჯ ფერებში. შავი ფერი ეფექტურად გამოყოფს ლოგოტიპს (მაგ. ოქროსფრად

შესრულებულს). ეს იმიტომ კეთდება რომ მყიდველის ყურადღება არა მის შეფუთვაზე, არამედ

თავად საქონელზე გამახვილდეს, რითაც ხაზი გაესმება მის პრესტიჟულობას. მაგ. ამ მეთოდს

იყენებენ ისეთი ძვირადღირებული სასმელთა მწარმოებლები, როგორიცაა John Walker და Beck

Label–ი. იგივე მიდგომაა გამოყენებული ძვირფასი სუნამოებისა და მამაკაცთა ოდეკოლონების

შექმნისას. წითლისა და ყვითლის კომბინაცია, პირიქით,დაკავშირებულია სიხარულის, სითბოს,

მხიარულების განცდასთან. ამიტომ შემთხვევითი არაა, რომ ამ ფერს იყენებენ Mc Donald’s –ი და

ჩაი Lipton-ი.თავისი ასოციაცია აქვს მწვანისა და ცისფრის კომბინაციას, რომელსაც მაისის დილის

ფერებს უწოდებენ. მისი გამოყენება მიღებულია მაშინ, როცა ხაზი უნდა გაესვას საქონლის

სიახლეს. არსებობსფერები,რომელთა ერთადგამოყენება კატეგორიულადდაუშვებელია,რადგან

მყიდველში ნეგატიურ ემოციებს იწვევს. მაგალითად, იისფერი და ნარინჯისფერი გამოუვალ,

სუიციდურ მდგომარეობას ასახავს. იგივე ეფექტი აქვს თეთ წარწერას ძალიან მუქ, შავ ფონზე.

ფერთა გამას აქტიურად იყენებენ კომერციული და საყოფაცხოვრებო მიზნითაც. მაგალითად,

შენობის ინტერიერის გასაფორმებლად რამდენიმე ფერის, ან ფერთა კომბინაციის გამოყენება

გარკვეულ ემოციურ-საქმიან გარემოს ქმნის. ცისფერი ფერი მეგობრული ურთიერთობების

დამყარებას და ინფორმაციის ათვისებას უწყობს ხელს. ამიტომ ამ ფერს “მოლაპარაკებების”



ოთახში იყენებენ. ცისფერთან ახლოს მდგომი ლურჯი ფერი კი, პირიქით, ყურადღებას ფანტავს

და შრომისუნარიანობას აქვეითებს. წვანე ფერი დამამშვიდებლად მოქმედებს ფსიქიკაზე, ხსნის

თავის ტკივილს, დაღლას, გაღიზიანებადობას, არეგულირებს წნევას. წითელი ფერი სისხლში

ადრენალინის შემცველობას ზრდის., შრომისუნარიანობას ამაღლებს და რეკომენდირებულია

მოდუნებული, ნელა მომუშავე ხალხისთვის. ითვლება, რომ საზოგადოებრივი თავშეყრის

ადგილებში, სადაც ყველაფერი თეთრად, შავად და რუხადაა შეღებილი, ადამიანები საჭიროების

გარეშე დიდხანს არ ჩერდებიან.

ბოლო წლებში შეხება მქონდა ერთ ძალიან საინტერესო და უცნაურ ადამიანთან – ვიქტორია

მალინასთან, რომელიც ფერის ნეირომეცნიერებას სწავლობს და ძალიან საინტერესო ხედვები

აქვს. მინდათქვენც გაგაცნოთ მისიდამოკიდებულებადა ანალიზიზოგიერთიფერის შესახებ.თუ

უფრო ღრმად დაგაინტერესებთ, შეგიძლიათ სოციალურ ქსელებში მისი გვერდი იპოვოთ და

თავად გაეცნოთ. ამ სტატიას მის გარეშე ვერ დავტოვებდი.



ვ. მალინა თვლის რომ ადამიანი თავისი ზრდისა და განვითარების მანძილზე სხვადასხვა ეტაპზე

სხვადასხვა „ფერს გადის“, ანუ ყოველ ასაკში რომელიღაც ფერია პრიორიტეტული და

შესაბამისად ის ემოცია და მდგომარეობაა წამყვანი, რაც ამ ფერს ახლავს:

0-1 წელი წითელი ფერის პერიოდია, მნიშვნელოვანია ეპიცენტრში ყოფნა, ფიზიკური აქტივობის

მოთხოვნილება, პასუხისმგებლობის გაცნობიერება.

1-3 წელილურჯი პერიოდია – მნიშვნელოვანია წონასწორობა, ინტუიცია, ემოციის გრადაციის

ნებადართულობა – მომატება, მოკლება,ტალღისებური პროცესები.

3-5 წელი – ყვითელი პერიოდი – კრეატიულობა; გამომგონებლობა; სწავლება, ახალი

შესაძლებლობების ბუნებრივი ძიება.

4-5 წელი – შავი პერიოდი – გარდამავალი პროცესების მნიშველობის გაცნობიერება. როცა

მთავრდება რაღაც ერთი ჩნდება მეორე.

5-7 წელი – მწვანე პერიოდი – რეჟიმი. გამოცდილების გადაცემა თაობიდან თაობაზე.უფროსების

და სოც სტრუქტურების პატივისცემა.

7-10 წელი – ნარინჯისფერი – თვითრეგულაცია, ამოცანის შეცვლის შემთხვევაში რეჟიმის

გადართვის უნარი.

10-14 წელი – იასამნისფერი – შეცდომისგან დაშვებული სიხარული

14-17 წელი – ფირუზისფერი – მარტოობისგან მიღებული სიამოვნება. „სინტერესოა საკუთარ

თავთან“

17-21 წელი – სალათისფერი – უნივერსალური პროფესიული ნიშა

21-35 წელი –თეთრი – ახალი საწყისები

35-45 წელი – რუხი – შერჩევითი ყურადღება (ყურადღების მართვა)

45-60 წელი – ხორცისფერი –დასვენება დაძაბული ცხოვრებისგან.

დეტალურად აქ ვეღარ შევჩერდები, მაგრამ მოკლედ გეტყვითრომ ჩვენ ყველა ეტაპს იდეალურად

არ გავდივართ და, ავტორის აზრით, ხანდახან შესამჩნევი ხდება რომელიმე ფერის „შიმშილი“ ან

მოყირჭება, რაც სრულებით ცვლის სურათს



ყოველთვის მაინტერესებდა ფერების ფსიქოლოგია და მუდმივად ვეძებდი აინტერესო მასალებს.

დადგადრომათთვისთავი მომეყარადათქვენთვისაც გამეცნო. იმედი მაქვს, სტატია სასარგებლო

აღმოჩნდება თქვენთვის და ახლებურადდაგანახებთ ჩვენს ფერად სამყაროს.

გამოყენებული წყაროები:

http://psychologist.ge/psychology-of-colors/

https://digitaledu.ge/blog/tipografia-grafikul-dizainshi/

https://sushiandbox.ru/ka/internet/chto-takoe-tipografika-v-dizaine-sovremennaya-tipografika.html



გრაფიკული მედია
გამოსახულების სემიოტიკა
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გრაფიკული გამოსახულების სემიოტიკა

 ლოგოსი და ინდექსი

 სიმბოლისტიკა

 ჟესტების ენა ფოტოებში

რიდერის მომზადებაში მონაწილეობდნენ: თარგმანი: ნათია სვანაძე; რედაქტირება და

კორექტურა: მანანა შამილიშვილი

არტურ ასა ბერგერის „მედიის და კომუნიკაციის კვლევის

მეთოდები: თვისებრივი და რაოდენობრივი მიდგომის შესავალი“,

მესამე გამოცემა, SAGE, 2014

ნაწილი მეორე: ტექსტუალური ანალიზის მეთოდები, თავი მესამე:

სემიოტიკური ანალიზი

მესამე თავის ძირითადი საკითხები:

 ფერდინანდ დე სოსიურის მიხედვით, რა არის ნიშნის ორი ნაწილი?

 როგორ იყენებენ ადამიანები ქერა თმას, როგორც ნიშანს მოსატყუებლად?

 რატომ ამტკიცებენ სემიოტიკის სპეციალისტები, რომ ნამდვილი რეალობა

საზოგადოებაა?

 რა არის პირსის (Peirce) ტრიქოტომიის კომპონენტები?

 რა განსხვავებაა დენოტაციასა და კონოტაციას შორის?

 რა მნიშვნელოვან მოსაზრებას გამოთქვამს რაფაილი (Rapaille) კულტურის კოდის

ანალიზში?

 რა განსხვავებაა ტექსტის სინტაგმატიკურ და პარადიგმატიკურ ანალიზს შორის?

 რას წერს პოლ ეკმანი სახის გამომეტყველებაზე? რას ვსწავლობთ მისგან?

 რა კომპონენტებისგან შედგება „Humpty Dumpty“-ის პარადიგმატიკური ანალიზი?



სემიოტიკა – მეცნიერება ნიშანთა სისტემების შესახებ, ვრცელი დისციპლინაა,

რომელიც ზოგჯერ უკიდურესად რთული შეიძლება გვეჩვენოს. მართლაც, სემიოტიკის

თეორეტიკოსების ზოგიერთი ნაშრომი საკმაოდ რთულად აღსაქმელია. მაგრამ

მაგალითების მეშვეობით მაინცაა შესაძლებელი, ისე აგიხსნათ სემიოტიკის საბაზისო

პრინციპები, რომ შეძლოთ მისი შესწავლა, საკუთარი სემიოტიკური ანალიზის

გასაკეთებლად. თუ სურვილი გექნებათ, საკითხი უფრო ღრმად შეისწავლოთ,

შეგიძლიათ გაეცნოთ წიგნებს სემიოტიკაზე. ცნობილი სოციოსემიოტიკოსი, მარკ

გოტდინერი (Mark Gottdine) თავის წიგნში - „ამერიკის თემატურობა: ოცნებები,

წარმოსახვები და კომერციული სივრცეები“ ტერმინს –„ნიშანი“ შემდეგნაირად

განმარტავს:

„სემიოტიკის მთავარი შემადგენელი არის „ნიშანი“, კონცეპტუალური განსაზღვრებით

– რაღაც, რაც კიდევ რაღაცას აღნიშნავს, ხოლო ტექნიკური განსაზღვრებით –

განსაკუთრებულ კულტურულ აღქმასთან დაკავშირებული ნათქვამი ან დაწერილი

სიტყვა, დახატული ფიგურა, მატერიალური საგანი. ნიშანი არის სიტყვა–ობიექტის

აღმნიშვნელისა (signifier) და კულტურის მიერ მიწერილი მნიშვნელობის ანდა შინაარსის

გამომსახველის - აღსანიშნის (signified) ერთობლიობა. ამგვარად, ჩვენი გონება სიტყვა

„ძაღლს“ ან ძაღლის დახატულ გამოსახულებას აღიქვამს, როგორც „ძაღლის“

აღმნიშვნელს, რაც განსაზღვრული ქცევის მახასიათებლების მქონე ძაღლის ჯიშების

მოშინაურებას გულისხმობს. თუკი ისეთი კულტურის წარმომადგენლები ვართ, ვისაც

ძაღლები ყოველდღიურ ცხოვრებაში არ ჰყავს, საეჭვოა, ვიცოდეთ, რას აღნიშნავს სიტყვა

„ძაღლი“... როდესაც საქმე ეხება საგნებს, რომლებიც გარკვეული ცნებების, კულტურული

მნიშვნელობების ან რწმენის იდეოლოგიის აღმნიშვნელებს წარმოადგენენ, ჩვენ მათი, არა

მხოლოდ როგორც ნიშნების განხილვა შეგვიძლია, არამედ როგორც ნიშანთა

მექანიზმებისა. მნიშვნელობის მქონე საგნები მნიშვნელობებს საკუთარ თავში ატარებენ.“

(8–9 პარაგრაფი)

ნაშრომის მომდევნო თავებში ნახავთ, რომ სემიოტიკის სპეციალისტები აანალიზებენ

სახის გამომეტყველებას, ვარცხნილობას და თმის ფერს, კბილებს, ტანსაცმლის,



სათვალეებისა და სამკაულის მოდას, სხეულის პირსინგს და ნებისმიერ რამეს, რაზეც კი

ფიქრი შეგიძლიათ, რათა განსაზღვრონ, როგორ ქმნიან მნიშვნელობებს და რას

გვატყობინებენ ისინი საზოგადოებასა და კულტურაზე. ამ თავში რამდენიმე ნიშანს

განვიხილავთ.

*ფერდინანდ დე სოსიურის მიერ ნიშნების დაყოფა აღმნიშვნელებად და

აღსანიშნებად ( Signifiers and signifieds)

შვეიცარიელი ლინგვისტი ფერდინანდ დე სოსიური (1857–1913) სემიოლოგიის

ფუძემდებლია, ხოლო ამერიკელი ფილოსოფოსი ჩარლზ სანდერს პირსი (1839–1914) -

სემიოტიკის დამაარსებელი. ორივე მეცნიერება იკვლევს, როგორ ავხსნათ ნიშნები.

ბოლო პერიოდში, საქმის გამარტივების მიზნით, ტერმინს „ სემიოტიკა“ ნიშანთა

ანალიზის ორივე მეთოდის აღმნიშვნელად ვიყენებთ. ამჯერად სოსიურის თეორია

ავხსნათ, შემდეგ კი - პირსის მოძღვრებას ავხადოთ ფარდა.

სოსიურის თეორიის მიხედვით, ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც ნიშნებზე უნდა

დავიმახსოვროთ, არის ის, რომ ისინი შედგებიან ბგერებისა და გამოსახულებებისგან,

რასაც სოსიური აღმნიშვნელებს (Signifiers) უწოდებს და ცნებებისგან, რომელთაც ეს

ბგერები და გამოსახულებები გვახსენებენ – მათ სოსიური აღსანიშნებს (signifieds)

უწოდებს. იგი წერს: „არანაირი ნიშანი ნიშანია. მე ცნებების კომბინაციასა და ხმოვან

გამოსახულებას ნიშანს ვუწოდებ, მაგრამ ტერმინი „ნიშანი“ ჩვეულებრივ განსაზღვრავს

მხოლოდ ხმოვან გამოსახულებას, სიტყვას. მაგალითად, გთავაზობთ შევინარჩუნოთ

სიტყვა „ნიშანი“ მთლიანის აღმნიშვნელად და შესაბამისად, „ცნება“ და „ხმოვანი

გამოსახულება“ ჩავანაცვლოთ ტერმინებით: აღსანიშნი (signifieds) და აღმნიშვნელი

(Signifiers). ბოლო ორ ტერმინს ოპოზიტებზე მინიშნების უპირატესობა აქვს, რაც ყოფს

მათ ერთმანეთისგან და იმ მთლიანისგან, რომლის ნაწილებიც არიან. რაც შეეხება

ტერმინს „ნიშანი,“ მისი შეცვლა არ შეიძლება, რადგან არ ვიცი სხვა სიტყვა, რომლითაც

მას შევცვლიდი, ჩვეულებრივი ენა სხვა სიტყვას არ გვთავაზობს.“

კავშირი, რომელზეც სოსიური საუბრობს ამ ცხრილშია ნაჩვენები:



( Sign) ნიშანი

(Signifier) აღმნიშვნელი (Signified) აღსანიშნი

ხმოვანი გამოსახულება ცნება

მაგალითი: სიტყვა „ხე“ მსხვილღეროიანი მცენარე...

სიტყვები ნიშნებია, მაგრამ ასევეა სახის გამომეტყველებებიც, სხეულის ენა,

ტანსაცმელი, ვარცხნილობა. სემიოტიკის სპეციალისტებისთვის ყველაფერი ნიშანია.

სემიოტიკა, როგორც ხედავთ, იმპერიალისტური მეცნიერებაა.

ერთი პრობლემა ნიშნებთან დაკავშირებით ისაა, რომ მათი გამოყენება თვალის

ასახვევადაც შეიძლება. მაგალითად, ლამაზი ქერა ქალი ბართან რომ ზის, შემობრუნდება

და დაინახავთ, რომ არც ქალია და არც ქერა, არამედ ტრანსვესტიტი მამაკაცია, რომელსაც

გრძელი ქერა თმით შეცდომაში შეყავხართ.

*ქერა თმის სემიოტიკა

ქერა ყველაზე პოპულარული ფერია იმ ქალებისთვის, რომლებიც თმას იღებავენ.

როგორც ამბობენ, ბევრ ქერა ქალს საკუთარი ხელით აქვს შეღებილი თმა. ამერიკის

შეერთებულ შტატებში ფიქრობენ, რომ ქერები უფრო მხიარულად ატარებენ დროს.

მაგრამ ქერა თმის სხვა ინტერპრეტაციაც არსებობს. ის ასევე სიცივესთან და

უკარებლობასთან ასოცირდება. ლოურენსი წერდა, რომ ამერიკულ ნოველებში ქერა

ქალები ხშირად წარმოდგენილნი არიან, როგორც ცივები, მიუწვდომლები და

ფრიგიდულები, მაშინ, როდესაც მუქთმიანი ქალები ნაჩვენები არიან, როგორც

ვნებიანები და სექსუალურად ამაღელვებლები. სოციოლოგი ჩარლზ ვინიკი (1995) თავის

წიგნში „დესექსუალიზაცია ამერიკელის ცხოვრებაში“ გვაწვდის ინფორმაციას, რომ

„ბევრი ქალისთვის ქერა თმა ნაკლები შესაძლებლობაა გართობისთვის, იმის გამო, რომ

იგი ვნებისგან დაცლასა და ემოციებზე უარის თქმაზე მიგვანიშნებს“ (გვ. 169). ვინიკის



მტკიცებით, მერლინ მონრო ასე პოპულარული იმიტომ იყო, რომ იგი თავს მაცდურად კი

არა, უცოდველად გვაჩვენებდა. ვინიკისთვის შავგვრემანი ქალი, რომელიც თმას ქერად

იღებავს, ქერასავით გამოიყურება, მაგრამ ფიქრობს შავგვრემანივით.

შეღებილი ქერა თმა შეგვიძლია ნიშნებით მოტყუების ერთ–ერთ მაგალითად

დავასახელოთ.

ცნობილი იტალიელი ნოველისტი და სემიოტიკის სპეციალისტი უმბერტო ეკო

(1976) განმარტავს, რომ თუ ნიშნების გამოყენება სიმართლის სათქმელად შეიძლება,

შესაძლებელია ასევე მათი გამოყენება ტყუილის სათქმელადაც:

„სემიოტიკა ეხება ყველაფერს, რაც შეიძლება ნიშნად მივიჩნიოთ. ნიშანი არის

ყველაფერი, რაც შეიძლება სხვა რამის მნიშვნელოვან შემცვლელად ჩავთვალოთ. ეს სხვა

რამ არაა აუცილებელი, რომ არსებობდეს ან სადმე იყოს იმ მოცემულ მომენტში, როდესაც

ნიშანი მის მაგივრობას სწევს. ამდენად, პრინციპში, სემიოტიკა არის დისციპლინა,

რომელიც სწავლობს ყველაფერს, რაც შეიძლება ტყუილის სათქმელად იქნას

გამოყენებული.. თუ რაიმე არ შეიძლება სიცრუისთვის გამოვიყენოთ, ის საერთოდ

არაფრის სათქმელად გამოდგება.“ (გვ.7)

მაგალითად, შავგვრემნები, რომლებიც ქერად იღებებიან, ტანდაბალი მამაკაცები,

რომლებიც უზარმაზარ ფეხსაცმელებს ატარებენ, პარიკებიანი მელოტები, კაცებივით

ჩაცმული ქალები – ყველანი, სემიოტიკის ენაზე რომ ვთქვათ, ნიშნებით იტყუებიან.

ფერდინანდ დე სოსიურის თქმით, არის რაღაც ძალიან მნიშვნელოვანი, რაც უნდა

გვახსოვდეს ნიშნების შესახებ: აღმნიშვნელსა და აღსანიშნს შორის შეთანხმებაზე

დაფუძნებული კავშირი შემთხვევითია. სიტყვა „ხე“ და მსხვილღეროიანი მცენარე,

რომელსაც სიტყვა „ხე“ აღნიშნავს, არა ბუნებრივი, არამედ ისტორიულია და უკავშირდება

ხალხის მიერ გაკეთებულ არჩევანს და მათ ჩვეულებას. სოსიური სიმბოლოებს

ნიშნებისგან განასხვავებს და აღნიშნავს, რომ სიმბოლოები, რომლებსაც ნიშნების

ქვეკატეგორიად მიიჩნევს, შემთხვევითი არ არის. როგორც იგი წერს: „სიმბოლოს ერთი

მახასიათებელია, რომ ის არასოდესაა შემთხვევითი; არ არის ცარიელი, რადგან



აღმნიშვნელსა და აღსანიშნს შორის ბუნებრივი კავშირის რუდიმენტი არსებობს.

სასამართლოს სიმბოლო – სასწორი არ შეიძლება სხვა სიმბოლოთი, მაგალითად, ეტლით,

შეიცვალოს“(გვ.68).

სიმბოლოებს დიდი მნიშვნელობა აქვს ჩვენს ცხოვრებაში. ისინი საგულისხმო

გავლენას ახდენენ ჩვენს ქცევასა და ფიქრებზე.

*სემიოტიკა და საზოგადოება

აღმნიშვნელსა და აღსანიშნს შორის თანხმობაზე დამყარებულ კავშირს

მნიშვნელოვანი ქვეტექსტები აქვს. რაც ნიშნავს, რომ ჩვენ გვჭირდება საზოგადოება და

მისი ინსტიტუტები, რომ გვასწავლოს, როგორ მოვახდინოთ აღმნიშვნელის

ინტერპრეტაცია. როგორც ჯონათან ქულერი თავის წიგნში – „ფერდინად დე სოსიური“ -

შესწორებული გამოცემა - წერს:

„ადამიანებისთვის საზოგადოება არა მხოლოდ ცალკეული ქმედებების ჯამია,

არამედ ძირითადი რეალობაა... და თუ ვინმეს სურს შეისწავლოს ადამიანთა ქცევა, უნდა

გაიაზროს, რომ არსებობს სოციალური რეალობა... რადგანაც მნიშვნელობები

სოციალური პროდუქტია, განმარტებები სოციალური ტერმინებით უნდა გაკეთდეს...

ცალკეული ქმედებები და სიმპტომები შესაძლოა ფსიქოანალიტიკურად იყოს

განმარტებული, რადგან ისინი საერთო ფსიქიკური პროცესის, ქვეცნობიერი თავდაცვის

შედეგია. ამის მიზეზი სოციალური აკრძალვებია, რასაც რეპრესიებისა და

გადაადგილებების განსაკუთრებულ ტიპებთან მივყავართ. კოლექტიური ნორმების

სისტემის ასიმილაცია ლინგვისტური კომუნიკაციის შესაძლებლობას ქმნის, რომელიც

სამყაროს აღქმის ორგანიზებას ახდენს და მნიშვნელობას ანიჭებს ჩვენს ქმედებებს. ან

კიდევ, როგორც დურჰაიმი (Durkheim) ამტკიცებს - რეალობა, რომელიც ადამიანებისთვის

უკიდურესად მნიშვნელოვანია, ფიზიკური გარემო როდია. ის ასახავს სოციალურ

მდგომარეობას - კოლექტიური წარმოდგენების წესებისა და ნორმების სისტემას,

რომელიც სოციალური ქმედების შესაძლებლობას იძლევა.“ (გვ. 86,87)



რასაც სემიოტიკური თეორია ქვეტექსტით გვეუბნება ისაა, რომ ჩვენ „სოციალური

ცხოველები“ ვართ და ჩვენ მიერ სამყაროს აღქმა დამოკიდებულია იმ სოციალურ

გარემოზე, რომელშიც ვიზრდებით. წარმოდგენა იმის შესახებ, რომ საზოგადოება არ

არსებობს და მხოლოდ ინდივიდები, პიროვნებები არიან, არის ის, რასაც, ბედის

ირონიით, საზოგადოებისგან ვსწავლობთ.

*პირსის ტრიქოტომია: ხატი, ინდექსი (ნიშან–თვისება) და სიმბოლო

პირსს განსხვავებული სისტემა ჰქონდა. მას სჯეროდა, რომ არსებობდა სამი სახის

ნიშანი: ხატები, ინდექსები (ნიშან–თვისება) და სიმბოლოები. ხატები მნიშვნელობას

მსგავსებით იძენენ, ინდექსები – მიზეზითა და შედეგით, ხოლო სიმბოლოები –

თანხმობის საფუძველზე. როგორც პირსი წერდა:

„ყველა ნიშანი განსაზღვრულია მისივე საგნით: თავდაპირველად, საგნის ნიშნებში

თანამონაწილეობით - როცა „ნიშანს“ „ხატს“ ვუწოდებ; შემდეგ მათი რეალური და

ინდივიდუალური არსებობით, ცალკეულ საგანთან კავშირში - როცა „ნიშანს“ „ინდექსს“

მივაკუთვნებ. და ბოლოს, ინტერპრეტირებული, როგორც საგნის განსაზღვრით

ჩვეულებების გამო. ეს კი - როცა „ნიშანს“ „სიმბოლოს“ ვარქმევ.“ (გვ.36)

მათი კავშირი ნაჩვენებია შემდეგ ცხრილში:

ხატები ინდექსები სიმბოლოები

მნიშვნელობის

მქონე:

მსგავსება მიზეზი და შედეგი თანხმობა

მაგალითი: ფოტოგრაფია ცეცხლი და კვამლი ჯვარი

პროცესი: დანახვის

შესაძლებლობა

გამორკვევის

შესაძლებლობა

შესწავლის

საჭიროება



დე სოსიურისა და პირსის ნიშანთა თეორიებს შორის მნიშვნელოვანი სხვაობაა,

მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ნიშნებით იყო დაინტერესებული და ორთავე თეორია

ძალიან გავლენიანია. პირსი ამბობდა, რომ ,,ნიშანი ისაა, რაც ვიღაცისთვის გარკვეული

აზრით ან მოცემულობით რაიმეს აღნიშნავს.“ იგი ასევე ამტკიცებდა, რომ სამყარო

„მოფენილია ნიშნებით, თუკი მთლიანადაც ნიშნებისგან არ არის შემდგარი“. თუ

სამყაროში ყველაფერი ნიშანია, მაშინ სემიოტიკა მთავარი მეცნიერებაა!

ნიშნების ეს ორი ინტერპრეტაცია შეიძლება განხილული იქნას, როგორც

სემიოტიკური მეცნიერების საფუძველი. რა თქმა უნდა, სემიოტიკური მოსაზრებების

სხვა ბევრი ასპექტი არსებობს, მაგრამ სემიოტიკური ანალიზის გამოყენება შეგვიძლია

ნიშნების ამ ორი გაგებით დავიწყოთ. ის, რაც ამ ორმა მეცნიერმა – სოსიურმა და პირსმა

გააკეთეს, საშუალებას გვაძლევს გავიგოთ, თუ როგორ პოულობენ ადამიანები საგნებში

მნიშვნელობებს.

ამდენად, სემიოტიკის გამოყენება შეგვიძლია იმის გასაანალიზებლად და

გასაგებად, თუ როგორ იქმნება მნიშვნელობები ბეჭდურ, სატელევიზიო და

რადიორეკლამებში, ფოტოგრაფიაში, სატელევიზიო პროგრამებში, ფილმებში. მედია

სავსეა ნიშნებით, ორივე - ვიზუალური და აკუსტიკური (ხმოვანი) ნიშნებით, რითიც

სემიოტიკის მკვლევრები ინტერესდებიან. ფილმის შემქმნელები და ყველა ტიპის

კრეატიული მსახიობები ის ადამიანები არიან, რომლებმაც ნიშნების მნიშვნელობა

ქვეცნობიერად იციან, მაშინაც კი, თუ სემიოტიკა საერთოდ არ შეუსწავლიათ. მათ

ნიშნები რთული გზით შეიმეცნეს – თავიანთი მარცხითა და წარმატებით.

*მონათესავე კონცეფციები

არსებობს უამრავი სხვა კონცეფცია, რომელიც სემიოტიკური ანალიზისთვის

გამოგვადგება.

დენოტაცია (გამოსახვა, აღნიშვნა, ნიშნის პირდაპირი მნიშვნელობა). დენოტაცია

ტერმინის ან საგნის ზუსტ, პირდაპირ მნიშვნელობას აღნიშნავს. ის ძირითადად

აღწერითია. მაგალითად, „ბიგ მაკის“ დენოტაციური აღწერა ასეთია: სენდვიჩი,



რომელსაც „მაკ დონალდსი“ ყიდის, წონა X, მოყვება გარკვეული სოუსი და ასე შემდეგ.

ან მაგალითად ავიღოთ თოჯინა „ბარბი“. მისი დენოტაციური აღწერა ამგვარია:

სათამაშო თოჯინა, პირველად გაყიდვაში 1959 წელს გამოჩნდა, სიმაღლე 11.5 დუიმი,

მკერდის გარშემოწერილობა – 5.25 დუიმი, წელის გარშემოწერილობა – 3.0 დუიმი და

თეძო – 4. 25დუიმი.

კონოტაცია. კონოტაცია დაკავშირებულია კულტურულ მნიშვნელობებთან,

რომლებიც ტერმინთანაა ასოცირებული. „ბიგ მაკის“ კონოტაციური მნიშვნელობაა, რომ

იგი ამერიკული კულტურის თავისებურებებს აღნიშნავს: სწრაფი კვება, ერთგვაროვნება,

დროის სიმცირე, საჭმლის მომზადებისადმი ინტერესის ნაკლებობა, საკვების

მექანიზაცია და ასე შემდეგ. თოჯინა „ბარბის“ კონოტაციური მნიშვნელობა კი ასე

წარმოგვიდგება: იგი კურტიზანული ფიგურაა და პატარა გოგონებს ასწავლის, როგორ

გახდნენ მომხმარებლები.

ცხრილში მოცემულია განსხვავებები დენოტაციასა და კონოტაციას შორის.

დენოტაცია კონოტაცია

ზედმიწევნითი, ზუსტი ფიგურალური

აღმნიშვნელი (signifier) აღსანიშნი (signified)

აშკარა, ცხადი შექმნილი

აღწერს მნიშვნელობას სთავაზობს

მეტაფორა. მეტაფორა ანალოგიებით კომუნიკაციას მიეკუთვნება. მაგალითად,

„ჩემი სიყვარული წითელი ვარდია“ - ეს გამონათქვამი მეტაფორაა. ჩვენი ფიქრების

დიდი ნაწილი მეტაფორულია.



შედარება. შედარება მეტაფორის უფრო სუსტი ქვეკატეგორიაა, რომელიც იყენებს

სიტყვებს: „მსგავსი“ ან „როგორც“. მაგალითად, „ჩემი სიყვარული წითელი ვარდის

მსგავსია“. მეტაფორა ეფუძნება იდენტურობას (იგივეობას) – „ჩემი სიყვარული=წითელი

ვარდი“, მაშინ, როცა შედარება ეფუძნება მსგავსებას – „ჩემი სიყვარული გავს წითელ

ვარდს“.

მეტონიმია ("გადარქმევა", მოვლენის , ცნების ან საგნის ერთი სახელის მეორეთი

შეცვლა მათი ნათესაობის შედეგად). მეტონიმი გულისხმობს ასოციაციებით

კომუნიკაციას. ჩვენ ბევრ რამეს ასოციაციებით, ჩვენთვის ნაცნობ და სხვა საგნებს შორის

კავშირის დამყარებით აღვიქვამთ. მაგალითად, ვიცით, რომ „როლს–როისის“ მანქანები

ძალიან ძვირია და სიმდიდრესთან, ასევე კარგ გემოვნებასთან ასოცირდება.

სინეკდოქე. სინეკდოქე არის მეტონიმიის ქვეკატეგორია, რომელშიც ნაწილი

გამოყენებულია მთელის აღსანიშნავად და პირიქით. მაგალითად,  „თეთრ სახლს“

ვიყენებთ ამერიკის საპრეზიდენტო რეზიდენციის, ხოლო „პენტაგონს“ - აშშ-ს

შეიარაღებული ძალების აღსანიშნავად.

მეტაფორა და მეტონიმია, ასევე მათი ქვეკატეგორიები ცნობილია, როგორც

„მეტყველების სახეები“. მათ ვხვდებით პოეზიასა და ლიტერატურაში, მაგრამ ისინი

რეკლამებსა და მედიის სხვა სახეობებშიც გამოიყენება. მეტაფორა, როგორც ჩანს, დიდ

როლს ასრულებს ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. ჯორჯ ლაკოფი (George Lakoff, Mark

Jonson 1980) და მარკ ჯონსონი ამტკიცებდნენ, რომ მეტაფორას ჩვენს ფიქრებსა და

შეხედულებებში გაბატონებული ადგილი უჭირავს: „ბევრი ადამიანი ფიქრობს, რომ მათ

მშვენივრად შეუძლიათ იარსებონ მეტაფორის გარეშე. ჩვენ საწინააღმდეგო აღმოვაჩინეთ.

მეტაფორა გავრცელებულია ყოველდღიურ ცხოვრებაში და არა მხოლოდ ენაში, არამედ

ფიქრებში, შეხედულებებსა და ქცევებში. ჩვენი ყოველდღიური კონცეპტუალური

სისტემა, რა თვალთახედვითაც ვფიქრობთ და ვმოქმედებთ, ბუნებით ფუნდამეტურად

მეტაფორულია.“(გვ.3)



ზოგჯერ აღმოვაჩენთ, რომ რაღაც ცნება ერთდროულად მეტაფორულადაც და

მეტონიმურადაც ფუნქციონირებს. მაგალითად, „გველი“ მეტაფორულად შეიძლება

აღნიშნავდეს ფალოსურ სიმბოლოს, მეტონიმურად კი - მინიშნება იყოს ედემის ბაღზე.

ინტერტექსტუალობა (აზრთაშორისი სტრუქტურა, ორმაგი კოდირება).

ინტერტექსტუალობა განსაზღვრავს ტექსტებს შორის კავშირს და გამოიყენება იმის

საჩვენებლად, თუ როგორ დაესესხებიან ერთმანეთს ტექსტები - შეგნებულად და

ზოგჯერ გაუაზრებლადაც. ასე მაგალითად, „მაკინტოშის“ცნობილი რეკლამა „1984“

ინტერტექსტუალურად უკავშირდებოდა ჯორჯ ორუელის იმავე სახელწოდების ცნობილ

ანტიუტოპიურ ნოველასა და დავითისა და გოლიათის ბიბლიურ სიუჟეტს.

ინტერტექსტუალობის ერთ–ერთი მაგალითია პაროდია, რომელშიც სხვა ტექსტის

იუმორისტული იმიტაციაა მოცემული. გავიხსენოთ, ვუდი ალენის სამეცნიერო ზღაპრის

ჟანრში შესრულებული ფილმები, მაგალითად, „მძინარე“. მრავალ ტექსტს სტილისტური

ელემენტები სხვა ტექსტებიდან აქვს ნასესხები და სიმბოლოებიც კი სხვათაგანაა

გამოყენებული.

კოდები. შპიონაჟის შესახებ ისტორიებში კოდები მიეკუთვნება შეტყობინების

ინტერპრეტაციის ისეთ საშუალებებს, რომლებიც ამოუცნობია და მათი გახსნა ადვილი

არ არის. როცა ვიცით კოდი, შეგვიძლია გზავნილის მნიშვნელობის ამოხსნა. სემიოტიკურ

მიდგომებში, კოდებს სტრუქტურული ქცევის აღწერისთვის ვიყენებთ და ვამტკიცებთ,

რომ ადამიანთა ქცევის უმრავლესობა შეიძლება აღვიქვათ როგორც კოდირებული,

რადგანაც მათ ქცევებს რთულად ამოსაცნობი საიდუმლოს შემცველი ან დაფარული

სტრუქტურა აქვს.

კულტურა შეიძლება განვიხილოთ როგორც კოდების ერთობლიობა. კულტურის

გასაგებად უნდა მოახდინოთ ადამიანთა ქცევების დეკოდირება კულტურასა თუ

სუბკულტურაში. სემიოტიკა გვეხმარება იმგვარი ფორმებისა და კომუნიკაციის

მნიშვნელობების ინტერპრეტაციაში, რომელთა მნიშვნელობაც (ზოგ შემთხვევაში,

ყველაზე გამოკვეთილი მნიშვნელობაც კი) ცხადი, აშკარა არ არის. მაგალითად, ასაკის

მატებასთან ერთად, ვსწავლობთ ხორცის მომზადების გარკვეულ კოდს - არ ვხარშავთ



რესტორნის „სტეიკს“ ან ღორის დაბეგვილ „კატლეტს“. ჩვენში ასევე კოდირებულია ის,

თუ როგორი კარტოფილი უნდა ვჭამოთ ხორცთან: ჩვეულებრივ, ვჭამთ გამომცხვარ

კარტოფილს ან ფრანგულ „ფრის“, მაგრამ არა მოხარშულ კარტოფილს ან ბრინჯს (თუ

აზიელები არ ვართ). ჩვენ უთვალავ კოდს ვსწავლობთ, მაგრამ არ ვფიქრობთ მათზე,

რადგან მათთვის, ვინც ამ კოდებს აკვირდება, ისინი უჩინარნი ხდებიან.

ენა და მეტყველება. ენა, სემიოტიკური თვალსაზრისით, სოციალური

ინსტიტუტია: ჩვენ ვსწავლობთ ენებს, ვიზრდებით იმ გარემოში (ან სუბკულტურაში),

სადაც ამ ენაზე საუბრობენ. სოსიურმა მნიშვნელოვანი განსხვავება დააფიქსირა ენასა და

მეტყველებას შორის: „მაგრამ რა არის ენა? ის არ უნდა ავურიოთ ადამიანთა

მეტყველებაში, რომლისთვისაც ენა მხოლოდ განსაზღვრული ნაწილია, თუმცა, რა თქმა

უნდა, მნიშვნელოვანი ნაწილი. ენა ორივეა– მეტყველების უნარის სოციალური

პროდუქტიცა და საჭირო ჩვეულებების ერთობლიობაც, რომელიც სოციალური არსების

მიერაა ადაპტირებული, ამ ჩვეულებების გავარჯიშების მიზნით.“

იმას, რასაც ინდივიდები აკეთებენ, სოსიური მეტყველებას უწოდებს. ამდენად, ჩვენ სამი

განსხვავებული ფენომენი გვაქვს შესადარებელი, რომელიც შემდეგ ცხრილშია

მოცემული:

ენა ენა კოდური სიტყვა

ენა მეტყველება ლაპარაკი/ადამიანთა

ქცევა

ინსტიტუცია

(სოციალური)

წესები და ჩვევები

ინდივიდუალური/სოციალური

ქმედება

წესების

ინდივიდუალური

გამოყენება



ჩვენ შეგვიძლია ტერმინი „მეტყველება“ გამოვიყენოთ ასევე თმის

ვარცხნილობასთან, ტანსაცმელთან, სახის გამომეტყველებასთან და ინდივიდუალური

კომუნიკაციის სხვა ფორმებთან მიმართებით. მას შემდეგ, რაც სხეულის ენას შევიცნობთ,

ადვილად მივხვდებით, რას ნიშნავს ადამიანის მიერ გაკეთებული ესა თუ ის ჟესტი

(მაგალითად, მიბრუნება, როცა თქვენ მას ელაპარაკებით).

*რაფაილი (Clotaire Rapaille) კულტურის კოდის შესახებ

ფრანგი მეცნიერი და მარკეტინგის ექსპერეტი რაფაილი თავის წიგნში -

„კულტურის კოდი: ორიგინალური გზა იმის გასაგებად, რატომ ცხოვრობენ და იძენენ

ადამიანები მთელს მსოფლიოში ისე, როგორც ცხოვრობენ და იძენენ“ (2006) -კოდებს

განიხილავს. რაფაილი დიდ ადგილს უთმობს მას, რასაც იგი „კვალს, ნიშანს“,

გამოცდილებისა და თანმდევი ემოციების კომბინაციას უწოდებს: „მას შემდეგ, რაც

„კვალი, ნიშანი“ გაჩნდება, ის მყარად ამუშავებს ჩვენი ფიქრის პროცესს და აყალიბებს

ჩვენს შემდგომ ქცევებს. თითოეული „ნიშანი“ გვეხმარება იმად ქცევაში, რაც ვართ. ჩვენ ამ

„ანაბეჭდების“ კომბინაცია განგვსაზღვრავს“ (გვ. 6). ეს „ანაბეჭდები“, ამატებს რაფაილი,

ჩვენზე გაუცნობიერებელ დონეზეც მოქმედებენ.  „ანაბეჭდების“ კვლევის პროცესმა იგი

ისე ჩაითრია, რომ ემოციებისა და მათთან დაკავშირებული მნიშვნელობების

აღმოსაჩენად, ჩვენი კულტურის ელემენტების დეკოდირება შეძლო. (10,11) მისი თქმით,

„უმრავლესობა „ანაბეჭდებისა“ 7 წლის ასაკში ჩნდება, რადგან ამ ასაკში ემოციები

მთავარი ძალაა“(გვ.21). როგორც რაფაილი ამბობს, მან იმ კოდების კვლევა, ძებნა,

შესწავლა დაიწყო, რომლებიც „ყველა კულტურის ქვეცნობიერშია დაფარული.“

რაფაილის შრომები სხვადასხვა კულტურაში ნაპოვნ „ანაბეჭდებსა“ და კოდებს

ეძღვნება. იგი კულტურების დეკოდირების მაგალითს ყველის შეძენისა და შენახვის

პროცესზე დაკვირვებით გვთავაზობს. „ყველის ფრანგული კოდია – „ცოცხალი.“ ამას

მიხვდებით, თუკი ყურადღებას მიაქცევთ, როგორ არჩევს და ინახავს ფრანგი ყველს.

მაღაზიაში ყველის შეძენისას ფრანგები თავდაპირველად ჩაჩხვლეტენ ყველის სასურველ

სახეობას, ნაფხვენს ხელით გასრესენ და დაყნოსავენ, მისი „ასაკი“ რომ გაიგონ. როცა

აირჩევენ, მოაქვთ სახლში და ინახავენ ერთგვარ ქუდში (ზარის ფორმის საფარია პატარა



ნახვრეტებით, რომელთა მეშვეობით ჰაერი შიგნით შედის, ბაქტერიები კი -

გამოიდევნება). მეორე მხრივ, ყველის ამერიკული კოდია – „მკვდარი“. ამერიკელები

„კლავენ“ ყველს პასტერიზაციით (არაპასტერიზებული ყველი ქვეყანაში ნებადართული

არ არის). ისინი ირჩევენ ყველის ნაჭერს, რომელსაც აფასოებენ – მუმიფიკაციას უკეთებენ,

ათავსებენ ჰაერგაუმტარ პლასტმასის ჭურჭელში (რაც დასამარხი ტომრების მსგავსია) და

ინახავენ მორgში, რომელიც მაცივრის სახელითაა ცნობილი (გვ. 25). “

დაგვეთანხმებით, რაფაილის ენა ბევრის მთქმელი და სახალისოა. მნიშვნელოვანი,

რაც რაფაილის კვლევიდან და სემიოტიკური პერსპექტივებიდან უნდა დავიმახსოვროთ,

ისაა, რომ კულტურები სხვადასხვა კოდითაა დაფარული. საკითხი, როგორ მოვახდინოთ

ამ კოდების დეკოდირება, სემიოტიკის მკვლევრების ძიების სფეროა.

*სემიოტიკა საზოგადოებაში: გამეორება (reprise)

ჩვენ უკვე მზად ვართ, სემიოტიკის ცნებები გამოვიყენოთ გამოსახულებების,

საგნებისა და სხვა სახის კომუნიკაციის ანალიზისთვის. ზოგიერთი მიდგომით,

სემიოტიკის გამოყენება ზუსტად ისე აღიქმება, როგორც „საღი აზრის“ გამოყენება,

განსხვავება ისაა, რომ უბრალოდ საღი აზრის მოხმობა ჩვენთვის საინტერესო თემების

სრულ და რთულ ანალიზს ვერ უზრუნველყოფს. შემოგთავაზებთ ორ ციტატას, რომელიც

დაგეხმარებათ იმის გაგებაში, რას აკეთებს სემიოტიკა. პირველი ციტატა ლინგვისტ

ჯონათან ქულერს (Jonathan Culler 1976) ეკუთვნის, რომელიც სოციალურ და

კულტურულ ფენომენთან დაკავშირებით, მნიშვნელოვან მოსაზრებას გვთავაზობს:

„მტკიცება, რომ ლინგვისტიკა სხვა კულტურული ფენომენის შესასწავლად გამოსადეგია,

ორ ფუნდამენტურ გაგებას ეფუძნება: პირველი, რომ კულტურული და სოციალური

ფენომენები უბრალოდ მატერიალური საგნები ან მოვლენები კი არა, საგნები და

მოვლენებია თავიანთი მნიშვნელობებით და მაშასადამე, ნიშნებით. და მეორეც, რომ

კულტურულ და სოციალურ ფენომენებს არსი, რაობა არ აქვთ, მაგრამ ურთიერთობების

ქსელით განისაზღვრებიან.“(გვ.4)



უნდა ვისწავლოთ, რომ ნებისმიერი საგანი დავინახოთ, როგორც ნიშანი და როცა

ამას გავაკეთებთ, მათი მნიშვნელობების გასაგებად ამ ფენომენებს შორის კავშირზებზე

უნდა ვიფიქროთ. მნიშვნელობა ურთიერთკავშირზეა დაფუძნებული. დე სოსიურის

მოსაზრებას თუ გავიხსენებთ – ცნებები დიფერენცირებულად განისაზღვრება.

მაია პაინსი (Maya Pines 1982) ადამიანებს ნიშნების შემქმნელ და მათ მწარმოებელ

არსებებად მიიჩნევს. იგი წერს: „სემიოტიკის მკვლევრების მტკიცებით, ყველაფერი, რასაც

ვაკეთებთ, ჩვენ შესახებ შეტყობინებებს გზავნის, მრავალფეროვანი კოდებით. ჩვენ ასევე

უთვალავ მესიჯს ვიღებთ, რომლებიც გაშიფრულია მუსიკაში, ჟესტებში, საკვებში,

რიტუალებში, წიგნებში, ფილმებში ან რეკლამებში. მაგრამ იშვიათად ვაანალიზებთ, რომ

ასეთ მესიჯებს ვიღებთ და სირთულე გვექმნება იმ წესების ახსნაში, რომლითაც ეს

მესიჯები ფუნქციონირებენ“(გვ. G1).

ამდენად, სემიოტიკის მკვლევრები გვეხმარებიან იმის გაგებაში, თუ როგორ

გავშიფროთ შეტყობინებები, რომლებსაც საკუთარი თავის შესახებ ვგზავნით. ხშირად არ

კი ვიცით, რა მესიჯებია ეს და არც ის ვიცით, ამ შეტყობინებების როგორ

ინტერპრეტაციებს აკეთებენ სხვები.

შემიძლია ერთი საინტერესო მაგალითი შემოგთავაზოთ. სემიოტიკის შესახებ

ერთ–ერთ სემინარზე სტუდენტებს ვთხოვე მოეტანათ საგნები, რომლებმაც მათზე რაიმე

სახის შთაბეჭდილება მოახდინა. მათ ეს საგნები ყავისფერი ქაღალდის ჩანთებით უნდა

მოეტანათ, რომ კლასში არავის სცოდნოდა, ვინ რა მოიტანა. პატარა ფურცელზე უნდა

დაეწერათ, რას ფიქრობდნენ ამ ნივთზე და ეს ფურცელი იმ ჩანთაში ჩაედოთ. ერთმა

ქალმა ზღვის დიდი ნიჟარა მოიტანა. მან ნიჟარას ის თვისებები მიაწერა, რაც ამ საგანის

შესახებ მის შთაბეჭდილებებში აღიბეჭდა: ლამაზი, ბუნებრივი, დახვეწილი, უბრალო.

სემინარის სხვა წევრებმა, როცა მათ ნიჟარა ვაჩვენე, განსხვავებული თვისებები

ჩამოწერეს: ცარიელი, სტერილური, მსხვრევადი, ფუჭი. ამით იმის თქმა მინდა, რომ

ხშირად სხვებისთვის გაგზავნილ შეტყობინებებზე მცდარი წარმოდგენა გვაქვს, რადგან

მათ, შესაძლოა, ჩვენი გზავნილების სხვაგვარი ინტერპრეტაცია მოახდინონ.



*ტექსტის სინტაგმატიკური ანალიზი

ისტორიები, ნარატივები,ზღაპრები წინადადებების მსგავსად შეგვიძლია

განვიხილოთ, იმ განსხვავებით, რომ ისინი უფრო რთული და განვრცობილი სახითაა

წარმოდგენილი. სემიოტიკის მკვლევრები ტერმინს – „სინტაგმატიკური ანალიზი“

ტექსტების ინტერპრეტაციისთვის იყენებენ, რითაც იმ ამბავთა განვითარებას

აკვირდებიან, რომლებიც მათ მნიშვნელობას ანიჭებს. ამას სემიოტიკის მკვლევრები იმავე

გზით აკეთებენ, რა გზითაც წინადადებაში სიტყვების თანმიმდევრობას ვაკვირდებით

(ტერმინი „სინტაგმა“ ნიშნავს „ჯაჭვს“).

ნარატივების ანალიზში ერთ–ერთი გამოჩენილი ფიგურა რუსი ფოლკლორისტი

ვლადიმირ პროპი იყო, ავტორი „ფოლკლორული ზღაპრების

მორფოლოგიისა“(1928/1968). ეს ნაშრომი იმ საშუალებათა პირველ კვლევათაგანია,

რომლებითაც ნარატივების მნიშვნელობები იქმნება. ტერმინი „მორფოლოგია“ ფორმების

ან სტრუქტურის შესწავლას ნიშნავს. მორფოლოგია ასევე შეისწავლის, როგორაა

ცალკეული კომპონენტები დაკავშირებული ერთმანეთთან და მთელთან, რომლის

ნაწილებიც არიან. პროპის კვლევა ამტკიცებს, რომ ნარატივების საუკეთესოდ გაგება

შეიძლება მათი მთავარი მოქმედი გმირების ფუნქციებიდან გამომდინარე. პროპმა

შეისწავლა რუსული ზღაპრების ერთი ნაწილი და ეცადა აეხსნა, როგორ მუშაობდა და

რას წარმოადგენდა მთლიანობაში ეს ზღაპრები.

როგორც პროპი წერდა: „ჩვენ ვიწყებთ ამ ზღაპრების თემების შედარებას.

შედარებისთვის, ზღაპრების შემადგენელ ნაწილებს სპეციალური მეთოდით

ვაცალკევებთ. შემდეგ ვადარებთ ზღაპრებს მათი კომპონენტების მიხედვით. შედეგი

მორფოლოგია იქნება (ეს არის ზღაპრის აღწერა მისი შემადგენელი ნაწილების მიხედვით,

ამ ნაწილებს შორის და მთელთან მათი კავშირის შესაბამისად)“ (გვ.19).



პროპმა გადაწყვიტა გამოეყენებინა მორფოლოგიური მიდგომა, რადგან სხვა

მიდგომებმა – ზღაპრების განხილვა სტილის ან გმირების სახეთა და სხვა

კლასიფიკაციათა გზით – არ იმუშავა.

პროპი ამტკიცებდა, რომ ნარატივებში ფუძე ან მინიმალური ერთეული იყო ის, რასაც

იგი „ფუნქციას“ უწოდებდა, რაც, მისი ახსნით, წარმოადგენდა „გმირის ქმედებას,

განსაზღვრული სამოქმედო გეგმით“. მან სხვა რამდენიმე მნიშვნელოვანი პუნქტიც

დაამატა:

 გმირების ფუნქციები სტაბილური, მუდმივი ელემენტებია ზღაპარში,

დამოუკიდებლად იმისა, თუ როგორ და ვისგანაა ისინი შესრულებული

(განხორციელებული). ისინი ზღაპრის ფუნდამენტურ კომპონენტებს შეადგენენ.

 ნაცნობი ფუნქციების ოდენობა ზღაპრისთვის შეზღუდულია.

 ფუნქციების თანმიმდევრობა ყოველთვის იდენტურია.

 ყველა ზღაპარი, სტრუქტურასთან მიმართებით, ერთი ტიპისაა.

პროპმა გამოიკვლია 31ფუნქცია და საწყისი სიტუაცია, რომელშიც გმირი და მისი

ოჯახის წევრები იყვნენ წარმოდგენილები. თითეულ ფუნქციას ბევრი ქვეკატეგორია აქვს

- გზები, რომელთა საშუალებითაც ეს ფუნქციები შეიძლება რეალიზდეს.

პროპის იდეები შესაძლებელია გამოვიყენოთ თანამედროვე ტექსტების

მოდერნიზებული ფუნქციების ანალიზისას. პროპის მიერ რუსულ ზღაპრებში ნაპოვნი

ფუნქციებისა და ძირითადი ნიშნების ჩამონათვალი 3.1 ცხრილშია ნაჩვენებია.

საკმაოდ თვალშისაცემია, რამდენი სატელევიზიო პროგრამა, ფილმები და სხვა

ნარატივები შეიძლება დავინახოთ, როგორც ზღაპარი და გავაანალიზოთ პროპის

ფუნქციების განახლებული და მოდერნიზებული ვერსიების გამოყენებით. მანამდე,

ვიდრე პროპის წესი არ გენაღვლებათ, ფუნქციების თანმიმდევრობა ყოველთვის

იდენტური იქნება. მაგალითად, შეგიძლიათ პროპის ფუნქციები გამოიყენოთ ჯეიმს

ბონდის ისტორიასთან. ბონდი მისიის შესასრულებლად ყოველთვის ვინმე M- ის მიერ

იგზავნება, რომლესაც აქვს Q - აძლევს ბონდს „საიდუმლო იარაღს“ (რასაც პროპი



„მაგიურ ნივთიერებას“ უწოდებს). ბონდს მუდმივად დასდევს და მოიხელთებს ხოლმე

ბოროტმოქმედი, რომელსაც ის, საბოლოო ჯამში, ატყუებს და ანადგურებს. ჩვეულებრივ,

ბონდს სასიყვარულო კავშირი აქვს რომელიმე ლამაზმანთან, რომელსაც იგი ავაზაკისგან

იხსნის.

სხვა მნიშვნელოვანი მეთოდი ნარატივის გასაანალიზებლად, რაც ასევე საჭიროებს

განხილვას, პარადიგმატიკული (ასოციაციური) ანალიზია, რაც გულისხმობს ტექსტებში

იმ ოპოზიტების (დაპირისპირებების) დაძებნას, რომლებიც ამ ტექსტებს მნიშვნელობებს

ანიჭებენ.

ცხრილი 3.1. პროპის ფუნქციები

საწყისი სიტუაცია ოჯახის წევრების ან გმირის წარდგენა, გაცნობა

დაუსწრებლობა ოჯახის ერთ–ერთი წევრი სახლიდან თავად მიდის

აკრძალვა, აღკვეთა აკრძალვა მიმართულია გმირისკენ

დარღვევა აკრძალვა დარღვეულია

დაზვერვა ბოროტმოქმედი ცდილობს უთვალთვალოს

მიწოდება ბოროტმოქმედი იღებს ინფორმაციას მსხვერპლზე

ტყუილი ბოროტმოქმედი ცდილობს მსხვერპლის მოტყუებას

თანამონაწილეობა მსხვერპლი ემორჩილება ტყუილს, იძულებით

ეხმარება მტერს

უნამუსობა ბოროტმოქმედი ზიანს აყენებს ოჯახის წევრს

საჭიროება ოჯახის ერთ წევრს აკლია რაღაც ან სურს რაღაც

შუამავლობა წარუმატებლობა ცნობილი ხდება, გმირი იგზავნება



უკუქმედება მძებნელი თანხმდება მოიფიქროს უკუქმედება

გამგზავრება გმირი სახლს ტოვებს

დონორის პირველი

ფუნქცია

გმირი შემოწმებულია - მიიღებს მაგიურ იარაღს ან

დამხმარეს

გმირის რეაქცია გმირი რეაგირებს დონორის მომავალ ქმედებებზე

მაგიური იარაღის მიღება გმირი მოიპოვებს მაგიური იარაღის გამოყენების

საშუალებას

სივრცულად გადაცემა გმირი მიყვანილია ძებნის ობიექტამდე

ბრძოლა გმირი და ბოროტმოქმედი ერთვებიან პირისპირ

ბრძოლაში

გამარჯვება ბოროტმოქმედი დამარცხებულია

ლიკვიდაცია თავდაპირველი წარუმატებლობა თუ საჭიროება,

უკმარობა ლიკვიდირებულია

დაბრუნება დაბრუნება

დევნა დევნა: გმირი იდევნება

გადარჩენა გმირის გადარჩენა მდევნელისგან

არაღიარებული ჩამოსვლა გმირი ფარულად ჩადის სახლში ან სხვა ქვეყანაში

დაუსაბუთებელი

მოთხოვნა (განცხადება)

თვითმარქვია გმირი წარადგენს დაუსაბუთებელ

მოთხოვნას (განცხადებას)

რთული ამოცანა რთული ამოცანა შეთავაზებულია გმირისთვის



გადაჭრა ამოცანა ამოხსნილია

ცნობა გმირი აღიარებულია

აღმოჩენა თვითმარქვია გმირი ან ბოროტმოქმედი

აღმოჩენილია

გარდაქმნა გმირს ახალ გარეგნობას აძლევენ

დასჯა ბოროტმოქმედი დასჯილია

ქორწილი გმირი ქორწინდება და ადის ტახტზე

პროპის სქემაში შვიდი მოქმედი პირია:

ბოროტმოქმედი ებრძვის გმირს

დონორი გმირს აწვდის მაგიურ იარაღს

დამხმარე ეხმარება გმირს რთული ამოცანის გადაჭრაში

პრინცესა და მამამისი ძებნილი პირი, გმირს რთულ ამოცანას აკისრებს

„დისპეტჩერი“ აგზავნის გმირს მისიაზე

გმირი ეძებს რაღაცას ან ებრძვის ბოროტმოქმედს

ფსევდო გმირი პრეტენზია აქვს გმირობაზე, მაგრამ

ნიღაბჩამოხსნილია

*ტექსტის პარადიგმატიკული (ასოციაციური) ანალიზი

სინტაგმატიკური (დისტრიბუციული) ანალიზი ფოკუსირებულია ტექსტში

ამბავთა მიმდინარეობასა და იმაზე, თუ ამ ამბავთა რიგი როგორ ქმნის მნიშვნელობას.



პარადიგმატიკული ანალიზი დაინტერესებულია იმით, თუ როგორ ქმნიან

მნიშვნელობებს ტექსტში დაფარული ანტონიმები (კონტრასტები, ოპოზიტები). ეს

მოსაზრება წარმოიქმნა ფრანგი ანთროპოლოგის კლოდ ლევი - სტროსის (Claude Levi-

Strauss) „მითების ანალიზიდან“. როგორც ფოლკლორისტი ალან დუნდესი (Alan Dundes)

(1968) პროპის „ზღაპრების მორფოლოგიის“ წინასიტყვაობაში წერს: „პარადიგმატიკული

ანალიზი მიისწრაფვის აღწეროს სტრუქტურა (ჩვეულებრივ, დაფუძნებული ორმაგი

ოპოზიტების პრინციპეპზე), რომელიც, როგორც ამტკიცებენ, ხაზს უსვამს

ფოლკლორისტულ ტექსტს. ეს სტრუქტურა იგივე არ არის, რაც თანმიმდევრული

სტრუქტურა. ეს უფრო მოცემული რიგიდან აღებული ელემენტებია, გადაჯგუფებული

ერთ ან მეტ ანალიტიკურ სქემაში“(გვ.xi).

ჩვენ ახლა დე სოსიურის იმ მოსაზრებას ვუბრუნდებით, რომლის მიხედვითაც,

ცნებებს მნიშვნელობები დიფერენცირებულად მოეპოვებათ. ცნობილმა ლინგვისტმა

რომან იაკობსონმა (Roman Jakobson) იგივე აზრი გამოთქვა – ორმაგი შედარებები

(ოპოზიტები) ადამიანთა გონებისთვის ფუნდამენტური საშუალებაა მნიშვნელობების

შესაქმნელად. ადამიანთა გონება თითოეულ ტექსტში ეძებს კონტრასტებს, რომლებიც მას

საგნების გაგების საშუალებას მისცემენ. ამას იმიტომ ვაკეთებთ, რომ სწორედ ასე მუშაობს

ენა - ცნებები ყოველთვის დიფერენცირებულადაა განსაზღვრული.

*“Humpty Dumpty“ : პარადიგმატიკული ანალიზი

წარმოგიდგენთ ცნობილი პოემის „Humpty Dumpty“ პარადიგმატიკულ ანალიზს.

კონტრასტები (ოპოზიტები), რომელსაც ტექსტში ვპოულობთ, დადგენილია,

ოფიციალურად დადასტურებულია ან ნაგულისხმებია.

„Humpty Dumpty შემოჯდა კედელზე.

Humpty Dumpty მაღლიდან ჩამოვარდა.

ვერც მეფის ცხენმა

და ვერც მეფის კაცმა



ვერ შეძლეს მისი შეკოწიწება“

შეგვიძლია ტექსტში შემდეგი ოპოზიტები აღმოვაჩინოთ:

კედელზე – მიწაზე

ცვალებადობა, არამყარობა – სტაბილურობა

სახიფათო – უსაფრთხო

სითხე კონტეინერში – მყარი საგანი

მყიფე – ძნელად გასატეხი, ძლიერი

ნაწილი – მთლიანი

შეუძლებელია აღდგენა – აღდგენა შესაძლებელია

როცა ამ ტექსტს ვკითხულობთ ან ვისმენთ, ვხვდებით, რომ სწორედ ეს პოლარული

ოპოზიტები აძლევენ მას მნიშვნელობას, მაშინაც კი, თუ ამ გასხვავებებს შეგნებულად არ

ვაკვირდებით, რადგან სწორედ ორმაგი ოპოზიტების საშუალებით ვანიჭებთ

მნიშვნელობას ცნებებსა და ტექსტებს. ჩვენთვის არ უთქვამთ, რომ „Humpty Dumpty “

კვერცხია, მაგრამ საქვეყნოდ ცნობილი ამბავი და ნახატები გვაწვდიან ამ ინფორმაციას.

ზოგიერთი კრიტიკოსი ამტკიცებს, რომ პარადიგმატიკული ანალიზი

სტრუქტურებს არ აღმოაჩენს, მაგრამ „ამოიკითხავს“ ან იგონებს მათ. მაშინ, როცა სხვები

ამტკიცებენ, რომ ის პოულობს სტრუქტურებს (ოპოზიტების გამოყენებით), რომლებიც

ნამდვილად არსებობენ, ტექსტში დაფარულები და მათ მაშინაც კი ამოვიცნობთ, როცა ამ

ოპოზიტებს არც კი ვაცნობიერებთ.

გახსოვდეთ, რომ ოპოზიტებსა და ნეგატივებს შორის განსხვავებაა. მაგალითად:

ოპოზიტები ბედნიერი – მწუხარე (სევდიანი,

მოწყენილი)



ნეგატივები (უარყოფა) ბედნიერი – უბედური

ყოველთვის მოიპოვება ცნება თუ წარმოდგენა, რომელიც შეგვიძლია ოპოზიტურ

წყვილს შორის ჩავსვათ. „ბედნიერის“ და „მწუხარეს“ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს

ფსიქოლოგიური მდგომარეობის მსგავსი რამ. ნებისმიერი ტექსტი ორი სახის

მნიშვნელობას ქმნის: პირველი – იმ წესრიგის მიხედვით, რომელშიც მოვლენები ხდება

(სინტაგმატიკური სტრუქტურა) და მეორე - ტექსტში ნაპოვნი ფარული ოპოზიტების

(პარადიგმატიკული სტრუქტურა) მეშვეობით.

*სემიოტიკური თეორიის გამოყენება

წარმოვადგინოთ, როგორ შეიძლება სემიოტიკური თეორიის გამოყენება.

განვიხილავ ზოგიერთ „ნიშანს“, რომელიც ჩვენი ყოველდღიური ცხოვრების ნაწილია:

მაგალითად, სათვალეები და კბილები. მათ მნიშვნელობა ენიჭება ასევე სატელევიზიო

შოუებსა და ფილმებში, რომლებშიც შესაძლოა გმირებზე ინფორმაციის მისაღებად იყოს

გამოყენებული. და ეს იმითაა გამოწვეული, რომ ყველანი ვცდილობთ სახეების

წაკითხვას, მათი ინდივიდუალობის, ხასიათის, სტატუსისა და სხვა რამეთა

გამოსაცნობად. ეს, რა თქმა უნდა, სემიოტიკის საქმეა –იმათთვისაც კი, ვისაც არასოდეს

სმენია სემიოტიკაზე. გაზეთებსა და ჟურნალებში ბევრი სტატიაა, რომელთა ავტორები

სემიოტიკურ თეორიას იყენებენ, რამდენადაც, ისინი ცდილობენ საგნებისა და

მოვლენების გაგებას, რასაც სემიოტიკის მკვლევრები „ნიშნებს“ დაარქმევდნენ (ვინმეს

შესაძლოა არაფერი სმენოდეს ტერმინზე „შიზოფრენია“, მაგრამ ეს სულაც არ უშლის

ხელს, იყოს შიზოფრენიით დაავადებული).

სათვალით დავიწყებ. 1991 წელს, „ვაშინგტონ პოსტის“ რეპორტიორმა, ჰენრი

ალენმა გამოაქვეყნა სტატია სათაურით: „ყველაფერი, რისი ცოდნაც სათვალის შესახებ

გინდოდათ“. ეს სტატია ნამდვილად კარგი მაგალითია სემიოტიკის გამოყენებისა. ალენი

წერილს შემდეგნაირად იწყებს: „სათვალე მხოლოდ ოპტიკური ინსტრუმენტი არ არის,

ის, ამავე დროს, მანიფესტი, სახის საბურველი, სოციალური ფეტიშია.“ ალენი აღნიშნავს,



რომ სათვალე ამერიკელების 60 პროცენტს აქვს და ამერიკაში სათვალის წარმოებას

ყოველწლიურად 12 ბილიონი დოლარის შემოსავალი მოაქვს. ალენი სათვალის თემას

სემიოტიკური თეორიის კუთხით აგრძელებს: „კაცის სათვალე სექსუალური

ორმოცდაათიან წლებში გახდა, როცა ინტელექტი და დეფექტი მამკაცებში სექსუალურად

აღიქმებოდა. სათვალეს ამერიკელი მსახიობი ჯეიმს დინი ატარებდა. მომღერალ ბადი

ჰოლს ეკეთა შავი, პლასტმასის ჩარჩოიანი სათვალე, რომელიც მიანიშნებდა – მე ვატარებ

სათვალეს და არ მადარდებს, ფიქრობთ თუ არა, რომ სიმპათიური ვარ.“

ალენი გვთავაზობს სხვადასხვა სტილის სათვალის მნიშვნელობებს:

აღმნიშვნელი (signifier) აღსანიშნი (signified)

სათვალის სახეობები მნიშვნელობა

პატარა სათვალე სერიოზული ინტენსივობა

პატარა სათვალე მავთულის

ჩარჩოში

მრეწველობის სფერო და მკაცრი მოკრძალება

დიდი სათვალე არ რცხვენია სათვალის ტარება

მრგვალი სათვალე ტრადიცია, თავისთავადობა, ინტელექტი

კვადრატული სათვალე ტექნოლოგია, ინჟინერია, „შემიძლია გაკეთება“

მფრინავის სათვალე მამაკაცური თავგადასავალი

თვალი მაღლა თვითანალიზი

თვალი დაბლა ოპტიმიზმი, ქმედება

ვერცხლის მავთული მექანიკური პრაქტიკულობა



შავი მავთული მყარი მდგომარეობის ელექტრონიკა,

მინიმალისტური შემოქმედება

მძიმე პლასტმასის ჩარჩო დიდი ეგო, დიდი ფული

ფერადი ჩარჩო კრეატიული, ექსცენტრული, მხიარული

უჩარჩოო მაგარი, მოდური, სათვალის ტარების უარყოფა

შეღებილი ჩარჩო მისტერიული

ეს ინტერპრეტაციები სემიოტიკურია და ალენი იცნობს ამ მეცნიერებას, რადგან

იგი სტატიას ასრულებს მეორე მსოფლიო ომის გენერლის დუგლას მაკარტურის

დახასიათებით, რომელიც, ზოგთა აზრით, უდიდესი სტრატეგოსი იყო, ზოგიერთები კი

- უდიდეს თვითმფარველად თვლიდნენ.

სათვალის ესთეტიკის საფუძველი წინასწარ განზრახული წინააღმდეგობიდან -

სტერეოტიპის შეძენის უფლებამდე, თავმდაბლობაა.

წინააღმდეგობა: გენერალი დუგლას მაკარტური ატარებდა ავიატორის სათვალეს –

ტექნოლოგიური გამბედაობის სიმბოლოს და ტარიან ჩიბუხს – პრიმიტიული სიბრძნის

სიმბოლოს. ეს საუკუნის სემიოტიკის ერთ–ერთი ყველაზე ოსტატური ნიმუშია (ალენი,

1991).

ამდენად, როგორც ვხედავთ, სათვალე ბევრი სხვა განზრახვით გამოიყენება და არა

მხოლოდ იმისთვის, რომ უფრო კარგად დავინახოთ.

კბილები სემიოტიკური ანალიზისთვის ნაკლებად დამაჯერებელ არჩევნად

შეიძლება მოგეჩვენოთ, მაგრამ სტომატოლოგების აზრით, ისინი საგულისხმო ნიშნებია

და შესაძლოა, დიდი მნიშვნელობა ჰქონდეთ ცხოვრების სიყვარულთან და ბიზნესის

სამყაროში წარმატებასთან კავშირში. ყველამ ვიცით, რა თქმა უნდა, რას ნიშნავს წყვილი



ბასრი და წამახვილებული კბილი, რომელიც ფერმკრთალი და დაღლილი

გამომეტყველების კაცის პირიდანაა გამოშვერილი – ეს იმის ნიშანია, რომ კაცი ვამპირია.

ჩვენ ეს ფილმებიდან კარგად დავიმახსოვრეთ.

თუმცა, კბილებს სხვა მნიშვნელობაც აქვთ. სან ფრანცისკოელმა სტომატოლოგმა

ჯეფ მორლიმ „უოლ სტრიტ ჯორნალის“ ყურადღება წლების წინ იმის მტკიცებით

მიიპყრო, რომ ადამიანები კბილების მიხედვით გაუცნობიერებლად ამოიკითხავენ

ინფორმაციას. მორლის მტკიცებით, ამიტომ ადამიანები დარწმუნებულნი უნდა იყვნენ,

რომ მათი კბილები იდეალურია და სწორ მესიჯებს გადასცემენ.

„მორლი და პარტნიორის“ მიერ გაკეთებული რეკლამა ამგვარად იკითხება:

„თქვენი ღიმილი ბევრს ამბობს თქვენ შესახებ. თქვენი კბილების თანაბრობა,

ფორმა, ფერი და მდგომარეობა უძლიერესი კომუნიკატორია თქვენი მეგობრებისთვის,

ოჯახისა და ბიზნესპარტნიორებისთვის. მათ ასევე ბევრი რამ აქვთ საერთო თქვენს

თავმოყვარეობასთან.“

როგორც „უოლ სტრიტ ჯორნალთან“ ინტერვიუში მორლი ამბობს: „დოლარის

კბილები გულისხმობს, რომ ადამიანები მუნჯები არიან, დიდი ძაღლები გულისხმობს

აგრესიულობას. სუსტი ნიკაპი მიუთითებს პასიურობაზე, მაშინ, როცა ძლიერი ნიკაპი

ხაზს უსვამს მაჩოს ტიპს, ინდივიდუალობას – არ ვიცი, ვისია ეს მიგნებები, მაგრამ

ფაქტია, რომ ისინი კულტურული სტანდარტებია.“

ამდენად, სათვალე და კბილები ფუნქციონირებენ როგორც ნიშნები, რომელთა

ინტერპრეტაციასაც ადამიანები ჩვენ შესახებ ინფორმაციის მისაღებად ახდენენ. ჩვენ

ყოველთვის ვაგზავნით შეტყობინებებს, მაშინაც კი, თუ სიტყვასაც არ ვძრავთ.

სემიოტიკის ამოცანაა, დაგვეხმაროს, განვსაზღვროთ, როგორ წავიკითხოთ ინფორმაცია,

რომელსაც სხვები გვიგზავნიან და დავრწმუნდეთ, რომ მესიჯები, რომლებსაც ჩვენ

ვგზავნით, ისაა, რისი გაგზავნაც გვინდა.



*პოლ ეკმანი სახის გამომეტყველების თაობაზე

ამერიკელმა ფსიქოლოგმა, პოლ ეკმანმა პირველმა დაიწყო ემოციებისა და სახის

გამომეტყველებებთან მათი კავშირის შესწავლა. მან მასშტაბური კვლევა ჩაატარა და

აღმოაჩინა, რომ არსებობს სახის 7 უნივერსალური გამომეტყველება და ერთი ბუნებრივი

მდგომარეობა, რომელიც ემოციას საერთოდ არ გამოხატავს. ეს გამომეტყველებებია:

გაბრაზება, სიმტკიცე, ზიზღი, შიში, ბუნებრივი გამომეტყველება (არანაირი

განსაკუთრებული ემოცია), გაბუტვა, მწუხარება, გაოცება. თუმცა, ყველას არ შეუძლია

სახის გამომეტყველებით ემოციების ზუსტად ამოცნობა.

ეკმანმა შეიმუშავა მოქმედების სახისმიერი კოდირების სისტემა. ეს სისტემა

ამტკიცებს, რომ ადამიანის სახეზე 43 კუნთია, რომლებიც სხვადასხვა კომბინაციაში ჩვენს

ემოციებს აჩვენებს. ზოგჯერ ემოცია მხოლოდ წამიერად რჩება ჩვენს სახეზე ისე, რომ ვერც

კი ვაცნობიერებთ ამას. ეროვნული სამეცნიერო ფონდისადმი გაგზავნილ ანგარიშში –

„სახის გამომეტყველების გაგებისთვის“ - 1992, ტერენს სეჟნოვსკი წერდა:

 ისინი გვაწვდიან ინფორმაციას ჩვენი ემოციებისა და განწყობის შესახებ

 ისინი გამოხატავენ გაოცების, კონცენტრაციისა და მოწყენილობის მსგავს

შემეცნებით მოღვაწეობას

 ისინი სიმართლესა და სიცრუეს გვიჩვენებენ

 ისინი გვთავაზობენ დიაგნოსტიკურ ინფორმაციას დეპრესიაზე, შიზოფრენიაზე,

მანიაზე და ამ უბედურებებისადმი ჩვენი დამოკიდებულების შესახებ რეაქციაზე,

მგრძნობელობაზე

მოხსენებაში ავტორი დასძენს, რომ „ტექნოლოგიური საშუალებები ახლა ქმნიან

ავტომატურ სისტემებს სახის გამომეტყველებების მონიტორინგისა და ხელოვნური

მოდელების გაცოცხლებისთვის... სახის ტექნოლოგიას... შეუძლია რადიკალურად

შეცვალოს ისეთი მრაფალფეროვნი დარგები, როგორიც მედიცინა, სამართალი,



კომუნიკაცია და განათლებაა.“ ასე რომ, სახეებს შეუძლიათ განსწავლულ დამკვირვებელს

ბევრი რამ უამბონ.

*სემიოტიკა: აპლიკაციები და სავარჯიშოები

1. იპოვეთ რეკლამა, რომელშიც გამოყენებულია მეტაფორაცა და მეტონიმიაც. ახსენით,

როგორ ფუნქციონირებენ ისინი პროდუქტის გაყიდვის თვალსაზრისით. შეისწავლეთ

რეკლამაში მონაწილე ადამიანების სახის გამომეტყველებები. რას ფიქრობთ, რას

გამოხატავენ ისინი? რის საფუძველზე მიხვედით ამ დასკვნამდე?

2. იპოვეთ სტატია, რომელშიც გამოყენებული იქნება ქალებისა და მამაკაცების თმის

ფერისა და ვარცხნილობის სემიოტიკური ანალიზი. რა თვალსაზრისს გვთავაზობს

ავტორი და რამდენად დამაჯერებელია სტატია?

3. დაწერეთ კინოფილმის „ავატარი“ 1000 სიტყვიანი სემიოტიკური ანალიზი. დაიწყეთ

თქვენი ნაშრომი ცხრილის შედგენით. ცხრილის გასაკეთებლად ფურცლის მარცხენა

მხარეს ჩამოწერეთ სემიოტიკური ცნებები, მარჯვენა მხარეს კი – მოვლენებისა და

დიალოგების ცნებების აპლიკაციები. მსჯელობაში ახსენით და გააძლიერეთ თქვენი

აპლიკაციები.

შენიშვნა: აპლიკაციების ცხრილი გამოიყენეთ მთელი ტექსტის ანალიზისთვის.

ცხრილი3.2 - აპლიკაციის ტიპური ცხრილი

არტურ ასა ბერგერი

ტიპური ცნებები/აპლიკაციების ცხრილი „ტუსაღისთვის“, „ჩამოსვლა“

სემიოტიკური

კონცეფციები

აპლიკაციები „ჩამოსვლისთვის“



1. მნიშვნელობა/ნიშანი კარადები დოკუმენტების

შესანახად

სოფელი

ციფრები

ქერა მოსამსახურე

ბიუროკრატია

პატარა ქალაქი

ტუსაღები

უცოდველობა,

უდანაშაულობა

2. სინტაგმატიკური

ანალიზი

ნახეთ დიაგრამა „ესე–ში“

3. პარადიგმატიკული

ანალიზი

ნახეთ დიაგრამა „ესე–ში“

4. მეტაფორა ერთ–ერთი მნიშვნელოვანი მეტაფორა ამ ტექსტში

არის ის, რომ სოფელი ციხეა

5. სინეკდოქე მოხეტიალე აღნიშნავს ნომერ ორისა და

ადმინისტრაციის ძალაუფლებას

6. ხატი რამდენიმე მნიშვნელოვანი ხატი იყო ნომერი

ექვსისა და სოფელში ნაპოვნი ქანდაკების ფოტოები

7. ინდექსი კვამლი, რომელითაც ივსებოდა აგენტის ოთახი,

ვიდრე ის ალაგებდა, იყო გაზი, რომელმაც იგი

გარეთ გამოაგდო და საშუალება მისცა ხალხს,

სოფელში მიეყვანათ

8. სიმბოლო ვერტმფრენი იყო სიმბოლო გაქცევისა, ხოლო პაიკი

ჭადრაკის დაფაზე – სიმბოლო სოფლის

მკვიდრებისა



9. ინტერტექსტუალობა ტუსაღი არის პროგრამასთან - შპიონაჟთან და

მთლიანობაში, სამეცნიერო–ფანტასტიკურ

ჟანრთან კავშირში

10. კოდები ერთი მნიშვნელოვანი კანონია - რაც უფრო ნაკლები

რიცხვია, მით მეტია ძალაუფლება. მეორე არის

ორპირობა: არავის ნდობა შეიძლება. მესამე -

ხელშეუხებლობის ნაკლებობაა: ნომერი 6 და სხვები

ყოველთვის მოწმდებიან

4. სემიოტიკური მეთოდების გამოყენებით დაწერეთ 1000 სიტყვიანი ანალიზი

„შეშლილი კაცის,“ „ტუსაღის“ ეპიზოდისებისა (ფილმები თავისუფლად

ხელმისაწვდომია ინტერნეტში). გამოიყენეთ მესამე სავარჯიშოში აღწერილი

აპლიკაციების ცხრილის ფორმატი.

შენიშვნა: ვიდეოკადრები ფილმისა „ტუსაღი“ შეგიძლია ნახოთ მისამართზე:

www.amctv.com

5. აღნუსხეთ, ჩაწერეთ და განიხილეთ სატელევიზიო რეკლამა; გამოიკვლიეთ რეკლამაში

აღმოჩენილი ნიშნები და სხვა ასპექტები, რასაც საინტერესოდ ჩათვლით. გამოიყენეთ

აპლიკაციის ცხრილი, რომ ჩამოთვალოთ სემიოტიკური ტერმინები, რომლებიც თქვენი

განხილვისას დაიმოწმეთ. გააკეთეთ ტექსტის სინტაგმატიკური და პარადიგმატიკული

ანალიზი.

*დასკვნა

ამგვარად, სემიოტიკა ფასეული ინსტრუმენტია იმის გასაგებად, თუ როგორ

პოულობენ ადამიანები ირგვლივ არსებული საგნების, რიტუალების, ნებისმიერი სახის

ტექსტის მნიშვნელობებს.



როცა წარმოიდგენთ, როგორაა სამყარო ნიშნებით დაფარული, თუ მთლიანად

მათგან არაა შემდგარი და რაღაც მაინც იცით ნიშნებით კომუნიკაციის შესახებ, თქვენ

კვლევის მეტისმეტად საჭირო ინსტრუმენტს ფლობთ იმისთვის, რომ მასმედიასა და

ყოველდღიურ ცხოვრებაში ნაპოვნი ტექტები გააანალიზოთ.




