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                                                                  1 ლექცია                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

                       

ცნებები ,,ჟურნალისტიკა―,     ,,კომუნიკაცია― და   მათი არსი.  

    

 ცნება - ჟურნალისტიკა - წარმოდგება ფრანგული სიტყვიდან journal, რაც სიტყვა-

სიტყვით ნიშნავს  დღიურს (სიტყვა   jour   ფრანგულია, ქართულად სიტყვა - დღეს, 

ესადაგება ლათინურ diumal –ს - ყოველდღიური). თავდაპირველად, ეს ტერმინი 

გამოიყენებოდა პერიოდული გამოცემის აღსანიშნავად, შემდგომ მისი მნიშვნელობა 

გაფართოვდა. დდღეს ცნება ,,ჟურნალისტიკა― მოიცავს ჟურნალისტური საქმიანობის 

ფართო სპექტრს, მრავალფეროვან პროდუქციას, პროფესიათა  და საინფორმაციო 

საშუალებების ერთობლიობას (გაზეთი, ჟურნალი, საინფორმაციო  სააგენტო, რადიო, 

ტელევიზია, ინტერნეტი), მათ შორის ჩვენი  შესწავლის საგანსაც -ჟურნალისტიკას და 

მასობრივ კომუნიკაციას, როგორც სამეცნიერო დისციპლინას. ჟურნალისტიკა 

ეფუძნება გარკვეულ თეორიულ სისტემას, ანუ იმ წესებისა და დებულებების 

ერთობლიობას, რომელთა შესწავლა  გვეხმარება ამა თუ იმ დარგის დაუფლებაში. 

 ჟურნალისტიკის სინონიმებად ზოგჯერ იყენებენ ისეთ სიტყვებს, როგორებიცაა: 

,,მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები”, ,,მასობრივი  კომუნიკაციის საშუალებები”, 

,,მასმედია”,  ,,მედია―, თუმცა ,,ჟურნალისტიკის” ზემოთ მოხმობილი 

განსაზღვრებიდან გამომდინარე, ცხადია,  მასთან მიმართებაში ეს  სინონიმები არ არის 

ზუსტი. როგორც აღვნიშნეთ,  ,,ჟურნალისტიკა” გულისხმობს პროფესიული 

საქმიანობის სპექტრს, ფართო გაგებით, ცხადია, ჟურნალისტურ პროდუქციასაც, ანუ 

იმ ჟურნალისტურ მასალას, რომელიც მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებით 

ვრცელდება. მედია, მასმედია, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები კი მოიცავს 

მედიაარხებს და გულისხმობს მათ  ერთობლივ   გააზრებას.  

    სალექციო კურსის ,,მასობრივი კომუნიკაციისა და ჟურნალისტიკის შესავლის” 

მიზანია გვაზიაროს მასობრივი კომუნიკაციისა და ჟურნალისტიკის ცალკეულ 

თეორიულ საკითხებს,  გაგვაცნოს  ჟურნალისტის პროფესიის თავისებურებანი, რათა 
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ძირითადი, საბაზისო და ცალკეული  კონკრეტული ცნებების არსში გარკვევის  

შემდეგ მოვემზადოთ ჟურნალისტიკის სხვადასხვა დისციპლინის ასათვისებლად. 

ამგვარად, ჟურნალისტიკა სოციალური ინსტიტუტების სისტემაში განიხილება, 

როგორც თანამედროვე ცხოვრების უმნიშვნელოვანესი პროფესიული საქმიანობის 

სფერო, მასობრივი საინფორმაციო მოღვაწეობის სახეობა, რომელიც უწყვეტ 

ურთიერთგავლენას ახდენს პიროვნებას, ადამიანთა ჯგუფებსა და საზოგადოებას 

შორის, აგრეთვე სხვადასხვა საზოგადოებრივ სფეროსა  და თაობებს შორისაც. 

  დღეს, განვითარებული ტექნოლოგიების ეპოქაში, ინფორმაცია ხელმისაწვდომია 

მასობრივი აუდიტორიისათვის და ამიტომაც,  მიიჩნევა, რომ ინფორმაციამ შექმნა 

დემოკრატია და ეს პროცესი ძალზე სწრაფად ვითარდება. ჟურნალისტიკის 

ტრადიციული განმარტება ერთგვარად შეცვალა ახალმა ტექნოლოგიებმა  და ის უფრო 

ყოვლისმომცველი გახდა. თუმცა ჟურნალისტიკის მიზნები არ განისაზღვრება არც 

არსებული ტექნოლოგიების, არც ჟურნალისტებისა და არც მათი მუშაობის ხერხებით. 

ჟურნალისტიკის პრინციპები და მიზნები გამოხატულია იმ ფუნქციებით, რომლებსაც 

ახალი ამბები ასრულებს ადამიანების ცხოვრებაში. ,,ჟურნალისტიკა ხელს უწყობს 

საზოგადოების მიზნების, გმირების და ანტიგმირების იდენტიფიცირებას~. (კოვაჩი, 

როზენსტილი ,,ჟურნალისტიკის ელემენტები―). დასავლეთში მასმედიას 

მეტაფორულად ,,მოდარაჯე ძაღლსაც― უწოდებენ, რადგან მას ხალხი 

თვითკმაყოფილების მდგომარეობიდან გამოჰყავს და საზოგადოების წევრებს ხმის 

ამოღების საშუალებას აძლევს. 

ყოველი თაობა თავის ჟურნალისტიკას ქმნის, თუმცა მისი მიზნები უცვლელია. 

ჟურნალისტიკის მიზნები მოკლედ ასე შეიძლება ჩამოყალიბდეს:  ჟურნალისტიკის 

უპირველესი მიზანია მოქალაქეების უზრუნველყოფა იმ ინფორმაციით, რომელიც 

მათ თავისუფლებისა და თვითმმართველობისთვის სჭირდებათ. (ეს აზრი 1997 წელს 

ჩამოაყალიბა  ჟურნალისტმა  და მწერალმა ჯეკ ფულერმა, როდესაც მონაწილეობდა 

ჟურნალისტებისა და მისი მიზნების შესახებ ჩატარებულ გამოკითხვაში). 

 გაბრიელ  გარსია  მარკესი    ჟურნალისტიკის შესახებ 
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  გენიალური კოლუმბიელი მწერლის  გაბრიელ გარსია მარკესი  (1927-2014) ერთი სენი 

სამუდამოდ განუკურნელი დარჩა - მას ჟურნალისტიკის სიყვარული ჰქვია. მარკესს 

აყვედრიდნენ ამ ტრფობას, ლიტერატურას ართმევსო შთაგონებას, მაგრამ ამაზე თავად 

სულ სხვა აზრისა გახლავთ.  ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 40 და 50-იან წლებში 

ახალგაზრდა გაბრიელი რეპორტიორად მუშაობდა სხვადასხვა კოლუმბიურ 

პერიოდულ გამოცემაში, ასევე კორესპონდენტად - დასავლეთ ევროპაში, გაზეთ El 

Espectador -ში. მას კოლუმბიის საუკეთესო ჟურნალისტად მიიჩნევდნენ, მერე მთელი 

არსებით დიდ მწერლობაში გადაეშვა და აი, 90-იან წლებში კვლავ დაკავდა საყვარელი 

საქმით, უფრო სწორად, დაბრუნდა ჟურნალისტიკაში.  საერთაშორისო აღიარების 

მიუხედავად, მას პუბლიცისტიკა არასდროს მიუტოვებია. თავს, უპირველეს ყოვლისა, 

ჟურნალისტად მიიჩნევდა  და მხოლოდ შემდეგ - მწერლად.  

ქვემოთ მოხმობილი წერილი,  მწერლის ამ დიდი გრძნობის გამოხატულებაა. ნობელის 

პრემიის ლაურეატი, საპირისპიროდ სკეპტიკოსთა დაჟინებული მტკიცებისა, 

ჟურნალისტიკისა და ლიტერატურის თანხმიერებაზე, მათ “მშვიდობიან” 

თანაარსებობაზე საუბრობდა:   

“ჟურნალისტიკა ეხმარება მწერალს არა მხოლოდ იმით, რომ მუშაობისას ცხოველ 

ნაპერწკალს არ გამოუქრობს, არამედ  უზრუნველყოფს სიტყვასთან მუდმივ კონტაქტს 

და რაც მთავარია,  მუდმივ კონტაქტს ცხოვრებასთან. იმ დღეს, როდესაც მწერალი 

რეალობასთან კავშირს დაკარგავს, არსებობასაც შეწყვეტს. როცა ჟურნალისტიკით ხარ 

დაკავებული, ამ კონტაქტს ინარჩუნებ, ლიტერატურული სამუშაო კი პირუკუ, სულ 

უფრო და უფრო გაშორებს ცხოვრებას. სახელ-დიდება საერთოდაც წყვეტს უკანასკნელ 

ძაფებს და თუ მომენტი გაუშვი, შეუღწევი ხუფის ქვეშ აღმოჩნდები, სამუდამოდ 

უნარწართმეული, შეიცნო, რა ხდება შენ ირგვლივ. მსგავს შემთხვევებში 

ჟურნალისტიკა საუკეთესო საშუალებაა, ის გაიძულებს, დატოვო სპილოს ძვლის კოშკი 

და შეხედო სამყაროს, რომელშიც ცხოვრობ. სწორედ ამიტომ, მე დიდად ერთგული 

ვრჩები ჟურნალისტიკისა. თუმცა, შესაძლოა, ასეთი გადაწყვეტილება მხოლოდ 

ჩემთვის იყოს მართებული.  თავის დროზე ხომ მივატოვე იგი - როცა ჩემს 

ლიტერატურულ შემოქმედებას საუკეთესო საათებს ართმევდა, ძირითადი 
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ლიტერატურული თემებიდან გადაჰქონდა ჩემი ყურადღება. მაგრამ როგორც კი 

ლიტერატურაში ყველაფერი აეწყო, ჟურნალისტიკასთან დავბრუნდი და ვაკეთებ იმას, 

რასაც “იდეალურ ჟურნალისტიკას” ვუწოდებ: ვწერ, როცა ამის სურვილი მაქვს, თანაც 

საკუთარი შეხედულებისამებრ ვირჩევ თემებსა და ფორმას. თუკი რამეს არ 

მიბეჭდავენ, ეს სრულიადაც არ მაღელვებს. ისე, რომ ვთქვათ, - ხომ კიდეც 

მიბეჭდავენ...” 

                                           საუკეთესო საქმე ამქვეყნად 

   ჯერ კიდევ რაღაც ორმოცდაათი წლის წინ ჟურნალისტიკის სკოლები საერთოდ არ 

არსებობდა. ამ ხელობას პირდაპირ სარეპორტიოროში, ტიპოგრაფიაში, უახლოეს 

კაფესა  და პარასკევ ღამეების “ფხიზლობებისას” ვეუფლებოდით. გაზეთი იყო 

ფაბრიკა, სადაც ჟურნალისტებიც “ცხვებოდნენ” და მიუკიბ-მოუკიბავი ახალი ამბებიც. 

ჟურნალისტები ყოველთვის მხარში ვედექით ერთმანეთს, საერთო ცხოვრებით 

ვცხოვრობდით და ისე ვიყავით შეპყრობილნი საკუთარი სამუშაოთი, რომ სხვაზე 

არაფერზე ვსაუბრობდით. საქმე მტკიცე მეგობრულ ურთიერთობებს ადუღაბებდა და 

პირადი, განცალკევებული ცხოვრებისთვის ადგილი თითქმის აღარ რჩებოდა. 

აუცილებელ სარედაქციო თათბირებს არავინ ატარებდა, მაგრამ ყოველ დღე, ხუთ 

საათზე, დღის მარათონის შემდეგ სულის მოსაბრუნებლად ყველა თანამშრომელი 

საახალამბებო განყოფილებაში ყავის სასმელად იკრიბებოდა. უბრალოდ, 

ვსაუბრობდით, გაზეთის თითოეული განყოფილების ცხელ-ცხელ ამბებზე ვბჭობდით 

და უკანასკნელი შტრიხები შეგვქონდა მომდევნო დღის გამოცემის მასალებში.  

  იმ დროს გაზეთი სამ დიდ განყოფილებად იყოფოდა: ახალი ამბების, სენსაციისა 

(“საკვანძო მასალებისა”) და სარედაქციო წერილებისა. ყველაზე პრესტიჟული და 

“დახურული” - სარედაქციო განყოფილება იყო; რეპორტიორი ამ პირამიდის ბოლოს, 

სადღაც სტაჟიორსა და ხელის ბიჭს შუა იმყოფებოდა. დრომ და თავად სამუშაომ 

აჩვენა, რომ ჟურნალისტიკის ნერვული ცენტრი სხვაგვარადაა განლაგებული. 19 

წლისამ კარიერა ანონიმი ლიტთანამშრომლით დავიწყე სარედაქციო განყოფილებაში 

და ნელ-ნელა, დიდი წვალებით მივცოცავდი სამსახურებრივ კიბეზე, სანამ ბოლო 

საფეხურს, დამწყები რეპორტიორისას, არ მივაღწიე.  



6 

 

 შემდგომ ჟურნალისტიკის სკოლები გაჩნდა და ტექნოლოგიის შემოტევებიც დაიწყო. 

ამ სკოლების კურსდამთავრებულებმა ცუდად იცოდნენ გრამატიკა და სინტაქსი, 

ძლივ-ძლივობით ერკვეოდნენ მცირედი სირთულის ცნებებშიც კი და სახიფათო 

დოზით არ ესმოდათ საკუთარი პროფესიის არსი: სენსაცია ნებისმიერ ფასად სწონიდა 

ყველა ზნეობრივ თვალსაზრისს.  

ეტყობა, თავად პროფესია ისე სწრაფად არ ვითარდებოდა, როგორც მისი სამუშაო 

ინსტრუმენტები. ჟურნალისტები დაიკარგნენ ტექნოლოგიის ლაბირინთებში, 

რომელიც მათ გიჟური აჩქარებითა და სრული უკონტროლობით მომავლისკენ 

უბიძგებდა. სხვაგვარად, საგაზეთო საქმე ჩათრეულ იქნა ტექნიკური 

მოდერნიზაციისათვის სასტიკ შეჯიბრში და შეწყვიტა თავისი ქვეითების 

(რეპორტიორების) გამოწაფვა, დაივიწყა ერთობლივი შრომის ის მექანიზმები, 

რომლებიც პროფესიას ასაზრდოებდა. ახალი ამბების განყოფილებები იქცა 

სტერილურ ლაბორატორიებად, რომლებშიც მარტოხელა მგლები მუშაობენ; საიდანაც 

გეჩვენება, რომ არამიწიერ ცივილიზაციებთან კონტაქტის დამყარება უფრო იოლია, 

ვიდრე მკითხველის სულამდე მისვლა. დეჰუმანიზაცია ოთხით მიქრის.  

ტელეტაიპისა და ტელექსის გამოგონებამდე მავანი თვითმგვემი რადიოს უსმენდა, 

რათა ლამის კოსმიური ღრჭიალისა და სტვენის  დომხალში მთელი მსოფლიოდან 

სიახლეები დაეჭირა. კარგად ინფორმირებულ კორესპონდენტს ფრაგმენტების 

შეკოწიწება, ფონისა და შესაბამისი დეტალების გამოკვეთა, ერთი სიტყვით, ცალი 

მალიდან დინოზავრის ჩონჩხის აღდგენა უხდებოდა. ამასთან, ავტორობის მითითება 

აკრძალული ჰქონდა - ეს მთავარი რედაქტორის წმინდათაწმინდა პრეროგატივა 

გახლდათ. ასე სულაც რომ არ ყოფილიყო, ითვლებოდა, რომ მეთაური წერილი და 

სარედაქციო სვეტები რედაქტორის მიერ იწერებოდა; თანაც სავსებით გაურკვეველი 

და უთავბოლო ენით, რომელსაც, როგორც ისტორია მოწმობს, ღვთისნიერ სახეს 

სწორედ ამ განსაკუთრებული მიზნით შტატში აყვანილი რედაქტორის პირადი 

მემანქანე აძლევდა. 

დღეს ფაქტი და თვალსაზრისი ერთმანეთს გადაეჯაჭვა: ახალ ამბებში კომენტარებია 

ჩართული, ხოლო სარედაქციო მასალები ფაქტებითაა გატენილი. ამით საბოლოო 
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პროდუქტი არ უმჯობესდება და არასდროს ჟურნალისტის პროფესია ამდენი ხიფათის 

შემცველი არ ყოფილა. უნებლიე  თუ განგებ  დაშვებული შეცდომები, 

ავადგანზრახული მანიპულაციები თუ გესლიანი  დამახინჯებანი ახალ ამბავს 

სერიოზულ იარაღად აქცევს.  ანონიმად დარჩენის მსურველ “ინფორმირებულ 

წყაროებსა” და “სახელისუფლო ჩინოვნიკებზე”, ანდა ყოვლისმცოდნე, მაგრამ მათ 

შესახებ არავინ რომ უწყის, იმ ჯურის დამკვირვებლებზე დაყრდნობით 

წარმოდგენილი დამოწმებანი ყველა დარღვევას ჩქმალავს და მათ დაუსჯელებს 

ტოვებს. დამნაშავე ჟურნალისტი ჯიუტად იცავს საკუთარ უფლებას, არ გაამხილოს 

ინფორმაციის წყარო, ისე რომ, კითხვა არც კი ებადება, ასე თავად ხომ არ იქცა თვინიერ 

იარაღად წყაროს ხელში, რომელიც მისი მეშვეობით  სარფიან ინფორმაციას 

ავრცელებს. მე თუ მკითხავთ, ზუსტადაც ცუდი ჟურნალისტები უფრთხილდებიან 

თვალის ჩინივით თავიანთ წყაროებს, განსაკუთრებით, თუკი წყაროები 

ოფიციალურია. ისინი მათ მითოლოგიზებას ახდენენ, იცავენ, ელოლიავებიან და, 

საბოლოო ჯამში, მათ მიმართ სახიფათოდ სოლიდარულნი აღმოჩნდებიან ხოლმე. ეს 

კი აიძულებთ, სხვა წყაროებზე თქვან უარი.   

მზად ვარ გავრისკო და თქვენ წინაშე სასაცილოდ წარმოვჩნდე, მაგრამ ვიტყვი, რომ ამ 

დრამას კიდევ ერთი დამნაშავე ჰყავს - მაგნიტოფონი. მის გამოგონებამდე 

ჟურნალისტური საქმიანობა წარმატებით მიმდინარეობდა სამი იარაღის: ბლოკნოტის, 

“ბრიყვისგან თავდასაცავი” ეთიკური პრინციპებისა და წყაროს მონაყოლის სასმენად, 

წყვილი ყურის მეშვეობით. მაგნიტოფონისთვის ჟურნალისტიკისა და ეთიკის 

სახელმძღვანელო ჯერ არ გამოუგონებიათ. ვინმემ უნდა აუხსნას ახალბედა 

რეპორტიორებს, რომ მაგნიტოფონი მეხსიერების შემცვლელი კი არა, უბრალოდ, ისევ 

ის კეთილი ნაცნობი ბლოკნოტია, ოღონდ გაუმჯობესებული და მოხერხებული.  

მაგნიტოფონი მექანიკური თუთიყუშივით ისმენს და იმეორებს, მაგრამ ვერ 

აზროვნებს; ის საიმედოა, მაგრამ გული არა აქვს; და ბოლოს, მის მიერ ზედმიწევნითი 

სიზუსტით აღქმულს ისე ვერ დაეყრდნობი, როგორც ცოცხალი ჟურნალისტისას, 

რომელიც თანამოსაუბრეს ყურადღებით უსმენს და იმავდროულად, აფასებს მის 

ნათქვამს, ამოწმებს საკუთარი ცოდნითა და გამოცდილებით.  
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სწორედ მაგნიტოფონს ეკისრება მთელი პასუხისმგებლობა სადღეისოდ 

ინტერვიუსადმი დაუმსახურებლად დიდი პატივისგების გამო. სავსებით გასაგებია, 

რომ თავად რადიოსა და ტელევიზიის თავისებურება ანიჭებს ინტერვიუს მათი 

მთავარი საყრდენის როლს. დღეს მასობრივი ინფორმაციის ბეჭდვითი საშუალებებიც 

იზიარებენ საერთო ცდომილებას და თვლიან, -  თითქოს ჭეშმარიტების ხმა 

ჟურნალისტს კი არა,  მის თანამოსაუბრეს ეკუთვნის. შეიძლება ღირდეს, კვლავ 

დავუბრუნდეთ მოკრძალებულ ბლოკნოტს, რომელშიც  ჟურნალისტი თანამოუბრის 

ყურისგდებისას გააზრებულ ჩანაწერებს აკეთებს, ხოლო მაგნიტოფონს 

ფასდაუდებელი მოწმის შესატყვისი როლი ვარგუნოთ. ძლიერ ვისურვებდი მეფიქრა, 

რომ მორალის დარღვევა და სხვა პრობლემები, რომლებიც ამჟამინდელი 

ჟურნალისტიკის ღირსებას აკნინებს და ხელს უშლის მის მართებულ მუშაობას, 

ყოველთვის პირადი უზნეობის შედეგი კი არ ყოფილიყო, არამედ  ჩვეულებრივი 

არაპროფესიონალიზმიდან გამომდინარე ხანგამოშვებითი ცდომილება. 

ჟურნალისტური სკოლების უბედურება, ალბათ, ისაა, რომ ზოგიერთი სასარგებლო 

პროფესიული ჩვევის გათავისებისას, არასაკმარისად უხსნიან შეგირდებს ხელობის 

არსს. ჟურნალისტურ სკოლებში ყოველგვარი სწავლება სამ ძირითად პრინციპს უნდა 

ემყარებოდეს. პირველი და მთავარი: უნარები და ნიჭი - აუცილებელი პირობაა; მეორე: 

გაცნობიერება იმისა, რომ “ჟურნალისტური გამოძიება” სულაც არაა გამორჩეული 

ჟანრი, ნებისმიერი ჟურნალისტიკა განსაზღვრებით გამოძიებას წარმოადგენს და 

მესამე: ეთიკა უბრალოდ დაოსტატების მეორეხარისხოვანი პირობა როდია,ჲარამედ 

მისი განუყოფელი ნაწილი. ეთიკა და პროფესია - ისევე განუცალკევებელია, როგორც 

ბზუილი და ბუზი. ნებისმიერ შემთხვევაში, ყოველი ჟურნალისტური სკოლის 

საბოლოო მიზანი ძირითადი პროფესიული ჩვევების დაუფლებისკენ მიბრუნებაში 

უნდა გაცხადდეს; ისევე, როგორც ჟურნალისტიკისათვის საზოგადოების მსახურების 

თავდაპირველი ფუნქციის აღდგენაში; აღორძინებაში იმ ცხარე არაფორმალური 

სემინარებისა, რომელთაც ყოველ დღე, დათქმულ დროს, ჭიქა ყავაზე ვატარებდით 

წარსული დროების გაზეთების რედაქციებში. 

                                                                                                     თარგმნა მანანა შამილიშვილმა 
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 პროტოჟურნალისტიკა    (ჟურნალისტიკის განვითარების ეტაპების მიმოხილვა)  

 

კაცობრიობის განვითარების ადრეულ ეტაპზე ინფორმაცია ზეპირად ვრცელდებოდა. 

სწორედ ეს ითვლება თანამედროვე ჟურნალისტიკის პირველ საფეხურად. 

აღსანიშნავია, რომ ადამიანს ოდითგანვე აინტერესებდა ახალი ამბავი. აამ 

თვალსაზრისით საინტერესოა ზეპირსიტყვიერებაში და კერძოდ, ქართულ ხალხურ 

ზღაპრებში არსებული ჯადოსნური სარკე. ერთგან ზღაპრის პერსონაჟი ამბობს:  

ისეთი სარკე მომიტანე, რომ დედამიწის ზურგზე რაც ამბავია, ყველაფერი 

დამანახოსო. მოხმობილი ფრაზა ადასტურებს იმას, რომ ახალი ამბავი იმთავითვე იყო 

ადამიანისათვის უმნიშვნელოვანესი ღირებულება. ინფორმაციის მიღება, დამუშავება 

და გავრცელება თავდაპირველად სტიქიურად ხდებოდა, დროთა განმავლობაში 

გაჩნდა საგანგებო ადგილები, სადაც ადამიანები იკრიბებოდნენ ახალი ამბის 

გასაგებად. შუა საუკუნეებში ევროპაში ახალი ამბები თხრობითი და სასიმღერო 

ფორმითაც ვრცელდებოდა. ბალადებს ახალი ამბებით მოხეტიალე მენესტრელები 

ასრულებდნენ. 

საქართველოში, მაგალითად, ხევსურეთში, შატილში, შემორჩენილია საგანგებო 

ნაგებობა –საფიხვნო, სადაც იკრიბებოდა თემი და წყვეტდა საჭირბოროტო საკითხებს. 

გავიხსენოთ ვაჟა-ფშაველას პოემა ,,ალუდა ქეთელაური―, სადაც ნათქვამია: ,,ალუდა 

ქეთელაური კაცია დავლათიანი, საფიხვნოს თავში დაჯდების~ და ა.შ. საფიხვნოში 

იკრიბებოდა თემი და წყვეტდა საჭირბოროტო საკითხებს. იქვე შეკრებილნი გრეხდნენ 

თოკს, ამუშავებდნენ ტყავს, ამზადებდნენ  თოფის წამალს, პარალელურად ერთმანეთს 

უზიარებდნენ ახალ ამბებს, მსჯელობდნენ ფაქტებსა თუ მოვლენებზე - ,,იამბობენ ზოგ 

სამტროს, ზოგ სასიკეთოს, ვინა ვინ მოვალს, ყველა იქ მივა, დასხდებიან და 

ილაპარაკებენ უცხო ამბებს”-ვკითხულობთ ხევსურულ წყაროებში. ასეთი თავშეყრის 

ადგილები თბილისშიც არსებობდა და მას სალაყბოს უწოდებდნენ. საქართველოში 

არსებობდა მუხის გარშემო საზოგადოების თავშეყრის ტრადიცია, რაც წარმართობის 

დროიდან გადმოსული ჩვეულება უნდა იყოს.    
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საზოგადოებრივი ინფორმაციის გავრცელებაში აქტიურ როლს ასრულებდნენ 

ორატორები. მაგალითად, დემოსთენი საბერძნეთში და ციცერონი რომში, რაც 

შეიძლება ჩავთვალოთ ჟურნალისტიკამდელ საქმიანობად. ამ თვალსაზრისით უნდა 

მოვიხსენიოთ მარკ პროციუს კატონ (უფროსის) ზეპირი აქციაც, როდესაც მესამე 

პუნიკური ომის პერიოდში სენატში თითოეულ თავის გამოსვლას ამთავრებდა 

შემდეგი სიტყვებით : ,,Cortaginem haginem delendam esse’’--,,კართაგენი უნდა 

დაინგრეს‖, რაც შემდეგ მთელს რომის იმპერიაში ხდებოდა ხოლმე ცნობილი. ჩვენ 

წელთაღრიცხვამდე 146 წელს სარდალმა კორნელიუს სტიპიონმა აფრიკელმა 

(უმცროსმა) აიღო და დაანგრია კართაგენი, რაშიც ერთგვარი წვლილი კატონსაც 

მიუძღვის თავისი პროპაგანდისტული გამოსვლებით. ცნობილია რეფორმაციის 

ეპოქის დიდი პუბლიცისტის თომას მიუნცერის ზეპირი ქადაგებანი. საერო 

ხელისუფლება კი იყენებდა მაცნეებს, მალემსრბოლებს ზეპირი ცნობების 

გასავრცელებლად. იმდროინდელი საქმიანობიდან სხვადასხვა ქვეყანაში შემორჩა 

ფართოდ გავრცელებული სახელწოდებები თანამედროვე ჟურნალ-გაზეთებისა: 

,,მაცნე”, ,,კურიერი”, ,,ტრიბუნა”, ამერიკული ,,ჰერალდი”, ,,ნიუ-იორკ ჰერალდ 

ტრიბუნი”, ინგლისური ,,ტრიბუნი”, ,,დეილი ჰერალდი”, იუნესკოს ჟურნალი 

,,იუნესკოს კურიერი” და სხვ.  

დავუბრუნდეთ საქართველოში ინფორმაციის ზეპირად გავრცელების პროცესს :  

დროთა განმავლობაში, როცა წარმართული სალოცავები შეცვალა ეკლესიამ, წირვა-

ლოცვაზე მისული ხალხი საღვთისმსახურო რიტუალების შემდეგ იქვე რჩებოდა და 

იმართებოდა სჯა-ბაასი სხვადასხვა საკითხებზე. ეკლესიის გარშემო შეკრებილი 

ადამიანების საინფორმაციო ურთიერთობას ის სპეციფიკური თავისებურება 

ახასიათებდა, რომ წმინდა ადგილის ზეგავლენით განსხვავებულ ინფორმაციას 

ავრცელებდნენ, ვიდრე, ვთქვათ ბაზარში ან მოედნებზე. ინფორმაციის გაცვლისთვის 

საუკეთესო ადგილი იყო: წისქვილი, სოფლის მოედნები, აბანოები... 

ზეპირად გავრცელებულ ინფორმაციას ის ნაკლი ჰქონდა, რომ მისი ზემოქმედების 

არეალი შეზღუდული იყო. ამასთანავე გავრცელებული ცნობები არ იყო ზუსტი. 

გგამავრცელებლები საკუთარი ინტელექტუალური დონის, სურვილისა თუ 
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ინტერესების მიხედვით ანსხვავებდნენ ინფორმაციას, რაც ფაქტებისა და მოვლენების 

გარშემო თვალსაზრისთა დიამეტრულ სხვადასხვაობას იწვევდა. 

ინფორმაციის ზეპირად გავრცელება ხდებოდა ხელნაწერი და ნაბეჭდი პრესის 

პირობებშიც და არსებობს დღესაც, მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა 

პარალელურად. 

ხელნაწერი გაზეთი 

ინფორმაციის გავრცელებაში ახალი საფეხურია დამწერლობის შექმნა, რომლის  

შედეგადაც  ფიქსირებული ინფორმაცია ვრცელდებოდა დროთა განმავლობაში, 

გაჩნდა ხელნაწერი გაზეთი, მეორე საფეხური თანამედროვე ჟურნალისტური 

კომუნიკაციის ჩამოყალიბების გზაზე. ხელნაწერი გაზეთის საჭიროება  ობიექტურმა 

ფაქტორებმა განაპირობა.  კერძოდ, რომის უზარმაზარი იმპერიის მმართველებს 

დასჭირდათ მჭიდრო კავშირი პერიფერიებთან, მათთვის ზუსტი და დროული 

ინფორმაციის მიწოდება. ცნობილი გერმანელი მკვლევარი კარლ ბიუხერი აღნიშნავს: 

,,ძველ ქალაქ-რესპუბლიკებს არ სჭირდებოდათ გაზეთი. ინფორმაციის 

გასავრცელებლად მათ არ ყოფნიდათ ამ საქმისათვის გამოყოფილი სპეციალური 

პირები (ე.წ. მაუწყებლები და წერილობითი განცხადებები) მაგრამ მას შემდეგ, რაც 

რომის იმპერია უზარმაზარ ტერიტორიაზე გადაიჭიმა, გაჩნდა მოთხოვნილება ისეთი 

საშუალებების არსებობისა, რომელიც დედაქალაქში მიმდინარე პროცესების კურსში 

ჩააყენებდა ჩინოვნიკებს, ვაჭრებს და მმართველი ფენის სხვა ადგილობრივ 

წარმომადგენლებს”. წერილობით გაზეთს ჩვ. წ. აღრიცხვამდე I  საუკუნეში სათავე 

დაუდო იულიუს კეისარმა. მისი ბრძანებით თაბაშირით დაფარულ დაფაზე 

იწერებოდა სენატის სხდომებისა და გადაწყვეტილებების მოკლე შინაარსი. ამ 

დაფებიდან იღებდნენ ასლებს, რომლებიც  ეგზავნებოდა დაწესებულებებს თუ 

თანამდებობის პირებს. დაფებს აკრავდნენ  საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში, 

ორიგინალს კი სახელმწიფო არქივში ინახავდნენ, მათ ეწოდებოდათ ,,Acta 

cenatus”. (სენატის აქტები) შემდეგ კეისრის ბრძანებით გამოიცა ისეთი ,,აქტები,”  

რომელშიც  სხვა და სხვა ხასიათის, საზოგადოებისათვის საინტერესო და საჭირო 

ცნობები იქნებოდა მოთავსებული. ,,აქტები” საინფორმაციო ხასიათის იყო და წააგავდა 
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თანამედროვე ბიულეტენებს.  რომის იმპერიის დაცემასთან ერთად  საგაზეთო 

საქმიანობა ჩაკვდა და იგი დიდი ხნის შემდეგ აღორძინდა (XV საუკუნეში) ვენეციაში, 

სადაც დაიწყეს ცნობების შეკრება-დაჯგუფება, ცნობების ასლები ეგზავნებოდათ 

ცალკეულ პირებს. თანდათან ამ საქმემ პროფესიული ხასიათი მიიღო. გაჩნდა 

ინფორმაციით მოვაჭრე დაწესებულებები, სპეციალური კანტორები, კორესპონდენტთა 

ბიუროების საქმიანობა დროთა განმავლობაში საგრძნობლად გაღრმავდა და მან 

საზოგადოების მზარდი ინტერესი გამოიწვია. რეპორტიორები ზოგჯერ არ 

ერიდებოდნენ საერო თუ სასულიერო  ხელისუფლებისათვის მიუღებელი ცნობების 

გამოქვეყნებას. მათ კომენტირებას, რასაც ხშირად მოჰყვებოდა ხოლმე სათანადო 

დამსჯელი ღონისძიებები.  ასე მაგალითად, XVI საუკუნეში რომის პაპებს პიერ V- ს 

და გრიგოლ VII--ს აუკრძალავთ ხელნაწერი გაზეთები, დაუხურავთ სათანადო 

ბიუროები და მეგაზეთეებს მენიჩბედ მიჯაჭვით დამუქრებიან.  

       ვენეციისა და რომის კვალდაკვალ გაზეთი-ბიულეტენები ჩნდება სხვა 

ქვეყნებშიც: (გერმანია, ინგლისი, ჰოლანდია და ა. შ. ხელნაწერი გაზეთები 

არარეგულარულად გამოდიოდა, უმეტესად ბაზრობებსა და სხვა მნიშვნელოვან 

ღონისძიებებთან დაკავშირებით. მმიუხედავად ამისა, მან საფუძვლიანად მოიკიდა 

ფეხი. ინფორმაციით დაინტერესებულნი იყვნენ არა მარტო სახელმწიფო მოხელენი, 

არამედ მოსახლეობის საგრძნობი ნაწილი და პირველ რიგში-ვაჭრები, რომლებიც 

ხშირად საკუთარი ხარჯებით აგროვებდნენ მასალებს და უშვებდნენ გაზეთს. ნაბეჭდი 

პერიოდული გამოცემების გვერდით არსებობას კიდევ დიდხანს  განაგრძობდა 

ხელნაწერი პრესა.     

XIX საუკუნეში საქართველოში ხელნაწერი პრესის არა ერთი ნიმუში გვაქვს.  ამ მხრივ 

აღსანიშნავია 1830-იან წლებში თბილისის გიმნაზიის მოსწავლეთა მიერ შედგენილი 

ალმანახი, (1833წ.) სახელწოდება არ არის ცნობილი. მასში გამოქვეყნებულია 

გიმნაზიის მოსწავლეების ნ. ბარათაშვილის, მიხ. თუმანიშვილის, დ. მაჩაბლის 

თხზულებები, აგრეთვე რუსთაველის, გრ. ორბელიანის და სხვათა ნაწარმოებები) და 

მათ მიერვე გამოშვებული ალმანახი ,,ტფილისის გიმნაზიის ყვავილი”, 1835-1836 წ.წ. 

გამოვიდა ხუთი ნომერი. მასში გამოქვეყნდა ნ. ბარათაშვილის, მიხ. თუმანიშვილის, 
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ლ. მელიქიშვილის და სხვათა ორიგინალური ნაწარმოებები თუ თარგმანები, 

გამოქვეყნდა აგრეთვე სოლომონ დოდაშვილის ორი თხზულება. 

ნაბეჭდი პრესა 

საკუთრივ ჟურნალისტიკის –ნაბეჭდი პერიოდული გამოცემების ბეჭდური სახით 

ტირაჟირება შესაძლებელი გახდა მას შემდეგ, რაც ევროპაში გამოიგონეს წიგნის 

ბეჭდვა. XV საუკუნის 30-40-იან წლებში გერმანელი გამომგონებლის იოჰან 

გუტენბერგის მიერ სტამბის შექმნამ ბიძგი მისცა ნაბეჭდი გაზეთის წარმოშობას. მალე 

სტამბები მთელ ევროპაში გავრცელდა. მაგ. 1510 წლისათვის მხოლოდ პარიზში 10 

სტამბა არსებობდა. დაახლოებით საუკუნენახევრის შემდეგ ამ გამოგონებიდან 

მოხერხდა სასტამბო ტექნიკის გამოყენება ჟურნალისტური პერიოდიკის 

ტირაჟირებისათვის. ამას ხელი შეუწყო სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებაში XV-XVI 

საუკუნეებში მომხდარმა ცვლილებებმა. კერძოდ, კაპიტალისტური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბებამ საჭირო გახადა მოსახლეობაში გავრცელებულიყო კომერციული და 

სავაჭრო ინფორმაცია, აგრეთვე ცნობები ქვეყნებში არსებული ვითარების, 

საერთაშორისო მდგომარეობის შესახებ და სხვ. 

  შემთხვევითი არ არის, რომ სიტყვა ,,გაზეთის” წარმოშობა დაკავშირებულია აღებ-

მიცემობასთან, ფულთან, კერძოდ, იტალიის ქალაქ ვენეციაში არსებული წვრილი 

ვერცხლის ფულის ,,გაძეტას” სახელწოდებასთან. ვენეცია XVI  საუკუნეში ძლიერი 

სავაჭრო ცენტრი იყო, აქ იკრებდა თავს სხვადასხვა ინფორმაცია, ახალი ამბები 

იმდროინდელი მნიშვნელოვანი მოვლენების შესახებ, ეს ინფორმაციები იყიდებოდა 

წვრილ ფულზე, რომელსაც გაძეტა ეწოდებოდა. ვენეციაში გაზეთი ,,გაძეტინოც” 

გამოდიოდა. თანამედროვე ეპოქაში, ცალკეულ პერიოდულ გამოცემებში ეს სიტყვა არა 

ერთგზის გვხვდება. მაგ: ,,გაძეტა უფიჩიალე” (რომი), ,,გაძეტა დელსუდ” (მესინა), 

,,გაძეტა დელ პოპოლო” (ტურინი), ,,გაძეტა დელ მეძოჯორნო” (ბარი).   

თანამედროვე ჟურნალისტიკა მე-17 საუკუნეში ჩაისახა. უბრალო საუბრებში, 

განსაკუთრებით საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში: ინგლისში ყავახანებსა  და, 

მოგვიანებით, პაბებში (კვების ობიექტებში), ხოლო ამერიკაში –ე.წ. საზოგადოებრივ 
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სახლებში. ამერიკაში ბარმენები ისმენდნენ მოგზაურების მოთხრობილ ამბებს. ისინი 

ხშირად ტოვებდნენ ჩანაწერებს ბარის სააღრიცხვო ჟურნალებში. ინგლისის 

ყავახანებში განსაკუთრებული ინფორმაცია ვრცელდებოდა. პირველი გაზეთები ამ 

ყავახანებში დაიბადა დაახლოებით 1609 წელს, როცა ინიციატივიანმა მბეჭდავებმა 

დაიწყეს სავაჭრო გემების ამბების, ჭორებისა და ყავახანებში გამართული 

პოლიტიკური დისკუსიების შეგროვება და მათი ფურცლებზე ბეჭდვა. პირველი 

ნაბეჭდი გაზეთები ევროპაში გაჩნდა 1609 წელს. გერმანიაში ასეთი გამოცემა იყო მაგ. 

,,Aviso- relattion oder Zeitung―. 1618-1619 წლებში გაზეთები გამოდის 

ამსტერდამშიც, ფრანგულ ენაზე პირველი გაზეთი დაიბეჭდა 1620 წელს სათაურით 

,,კურან დ იტალი ე ალმან”, 1631 წლიდან ფრანგმა გამომცემელმა რენადომ კარდინალ 

რიშელიეს მხარდაჭერით პარიზში დაიწყო პერიოდული ორგანოს გამოცემა, მისი 

სახელწოდება იყო -,,ლა გაზეტე”, (,,La gazette”), სადაც უკვე ახალი ამბებიც 

იბეჭდებოდა. მასობრივად პარიზში გაზეთების გამოცემა 1631-1632 წ.წ. დაიწყო. 

ინგლისურ ენაზე პირველი გაზეთი უსათაუროდ გამოვიდა ამსტერდამში, ინგლისში 

საგაზეთო საქმე 1622 წელს ,,უიკლი ნიუსის” (,,Weekly News გამოცემით დაიწყო, 

იტალიაში ნაბეჭდი გაზეთები 1639- 1646 წ.წ. გამოვიდა ქ. გენუაში და ა.შ.”   

 ამგვარად, თანამედროვე გაზეთს წინ უძღოდა ნაბეჭდი ფურცლები, განცხადებები და 

სხვა სახის გამოცემები. ამ მხრივ არც საქართველო ყოფილა გამონაკლისი. ცნობილი 

მოღვაწის ზაქარია ჭიჭინაძის ცნობით ,,საქართველოში 1787 წელს გაზეთის მსგავსად 

ფურცლების ბეჭდვაც იწყეს, ამ ფურცლებზე მოთავსებული იყო აკროსტიხული (1) 

ლექსები, სიტყვები და მეფეთა ქებანი. ასეთი ფურცლები მცირე რაოდენობით 

იბეჭდებოდა, დაბეჭდილი მეფის ოჯახის წევრებს ურიგდებოდათ. მაგ. 1768 წელს 

დაიბეჭდა და გავრცელდა მიმართვა ,,ეპისკოპოსთა მიმართ”, სადაც იმდროინდელი 

საქართველოს უმაღლესი სასულიერო თუ საერო ხელისუფალნი ავალებდნენ 

ეპისკოპოსებს, მრევლთან ერთად გაეტარებინათ გარკვეული ღონისძიებები.  

XVIII საუკუნის დასასრულს საქართველოში პრაქტიკულად დამდგარა გაზეთის 

გამოცემის საკითხი. კერძოდ, 1799 წელს იოანე ბატონიშვილის სახელმწიფო 

სტრუქტურების გარდაქმნის პროექტში საგანგებოდ შეუტანია შემდეგი პუნქტები: 
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,,იბეჭდებოდეს გაზეთი თვეში ორჯერ, აქედამაც იქნება შემოსავალი და ხალხნიც 

შეეჩვევიან”. ,,კალმასობაში”, რომელიც დაახლოებით იმავე პერიოდის სინამდვილეს 

ასახავს, ნათქვამია: ,,ბატონიშვილებს აქვნდეთ გაზეთნი და უწყოდენ იგი”. 

საქართველოში იმჟამად შექმნილი რთული პოლიტიკური ვითარების გამო, მაშინ 

გაზეთის გამოცემა ვერ მოხერხდა, თუმცა ინტერესი პრესისადმი არ განელებულა, 

ქართველი საზოგადოება თვალს ადევნებდა იმდროინდელ რუსულ და 

საზღვარგარეთულ პრესას, ხოლო 1814 წელს ქართულად უთარგმნიათ რუსული 

ჟურნალის ,,Веседа о  любителей русского   слово” (,,საუბარი რუსული სიტყვის 

მოყვარულთა შესახებ”) ერთერთი ნომერი. საბოლოოდ ხანგრძლივი მოსამზადებელი 

პერიოდი დაგვირგვინდა 1819 წელს პირველი ქართული ნაბეჭდი პერიოდული 

ორგანოს--,,საქართველოს გაზეთის” (,,ქართული გაზეთის”) გამოცემით. აამ გამოცემამ 

სამიოდე წელი იარსება, 1828 წელს გამოვიდა მეორე გაზეთი (,,ტფილისის უწყებანი”). 

უნდა აღინიშნოს, რომ ეს პერიოდული გამოცემა შინაარსით, მსოფლმხედველობრივი 

მთლიანობით, ნაციონალური მიზანდასახულებით, პუბლიცისტური 

სულისკვეთებით, ლიტერატურული და მეცნიერული დონით თამამად უსწორებს 

თვალს იმდროინდელი რუსეთისა და ევროპის საუკეთესო გამოცემებს, ამასთანავე, 

იგი XIX საუკუნის II  ნახევრის დიდი ქართული ეროვნული ჟურნალისტიკის 

ღირსეული წინამორბედი და ბალავარია.  

XIX საუკუნის სახელმწიფოებრიობადაკარგულ საქართველოში, სადაც არ არსებობდა 

ოფიციალური ნაციონალურ—სახელმწიფოებრივი სტუქტურები, ქართული 

საზოგადოებრივი ცხოვრებისა და საზოგადოებრივი აზრის აღორძინება—

განვითარების მისია ქართულმა პრესამ იკისრა. სწორედ მან შეძლო ქართველ ხალხში 

საერთო ეროვნული თვითშეგნების ჩამოყალიბება, ფორმირება—აღორძინება და ამით 

რუსეთის ასიმილაციურულ პოლიტიკასთან დაპირისპირება.  

პირველი გაზეთების გგაჩენისთანავე  ინგლისელი პოლიტიკოსები ალაპარაკდნენ 

ახალ ფენომენზე, რომელსაც ,,საზოგადოებრივი აზრი~ დაარქვეს. მე-18 საუკუნის 

დასაწყისში ინგლისელმა ჟურნალისტ-მბეჭდავებმა დაიწყეს თავისუფალი სიტყვისა 

და თავისუფალი პრესის თეორიის ჩამოყალიბება. 1720 წელს ორმა ინგლისელმა 
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მეგაზეთემ, რომლებიც ,,კატოს~ ფსევდონიმით წერდნენ, გამოთქვეს აზრი, რომ 

სიმართლე ცილისწამებისაგან დაცვის საუკეთესო საშუალებაა. ეს მოხდა მაშინ, როცა 

ინგლისის კანონმდებლობა საწინააღმდეგოს ამტკიცებდა-მთავრობის უმნიშვნელო 

კრიტიკაც კი დანაშაულად ითვლებოდა და ,,რაც უფრო დიდი იყო სიმართლე, მით 

უფრო დიდი იყო ცილისწამება~, რადგან სიმართლეს უფრო დიდი ზიანის მოტანა 

შეეძლო”. კატოს იდეებს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა ამერიკის კოლონიებში. 

ახალგაზრდა  მბეჭდავმა ბენჯამინ ფრანკლინმაც გადმობეჭდა კატოს ნაწერები.  

ამერიკის შეერთებულ შტატებში დიწყო ,,თავისუფალი პრესის~ ცნების ჩამოყალიბება. 

კონცეფციამ გამოხმაურება ჰპოვა დამფუძნებელ მამათა  ნააზრევში და ნაწილობრივ 

აისახა ჯეიმზ მედისონის ,,ვირჯინიის უფლებების დეკლარაციაში~, ჯონ ადამსის 

შექმნილ მასაჩუსეტის კონსტიტუციაში და  ახალ კოლონიალურ უფლებრივ 

განაცხადთა უმეტესობაში. 

ცნობილია თომას ჯეფერსონის მოსაზრება, რომელიც მან მისწერა ჯორჯ ვაშინგტონს: 

..არ უნდა არსებობდეს მთავრობა  ცენზორის გარეშე და, სადაც პრესა თავისუფალია, 

იქ ასეც იქნება” 200 წლის განმავლობაში პრესის, როგორც თავისუფალი ბასტიონის, 

ცნება ამერიკის საკანონმდებლო დოქტრინაში აღიბეჭდა. მე-20 საუკუნის 20-იან 

წლებში,  ტაბლოიდებისა და ყვითელი პრესის აღმავლობის ხანაში, როცა ჯოზეფ 

პულიცერი და უილიამ რენდოლფ  ჰერსტი აუდიტორიის დაბალი გემოვნებითა და 

პატრიოტული გრძნობებით  მანიპულირებდნენ,  პრესის მთავარ ღირებულებად მაინც 

რჩებოდა საზოგადოების ჩამოყალიბება და დემოკრატიის მხარდაჭერა.  ჩვენს 

თანამედროვე  რეალობაში მედიას  უდიდესი მნიშვნელობა ენიჭება და მას 

საზოგადოებრივ ცხოვრებაზე ძალზე დიდი  გავლენა ენიჭება.  იგი  თითოეული 

ადამიანის არსებობის განუყოფელი ნაწილია. ყველა ჩვენგანი დიდი დოზით მოიხმარს 

მედიაარხებს: იღებს სხვადასხვა სახის ინფორმაციას, იყენებს მას შემეცნების, 

განტვირთვისა თუ გართობისათვის. ჩნდება ერთგვარი მედიადამოკიდებულება, 

რასაც გააჩნია როგორც პოზიტიური, ასევე ნეგატიური მხარეები. კრიტიკოსები მედიის 

პოზიტიურ მხარედ განიხილავენ იმას, რომ მედია კომუნიკაციური უნარების გამო 

ადამიანებს ერთმანეთთან აახლოებს, ართობს, ხელს უწყობს სტრესისა და 
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დაღლილობისაგან განთავისუფლებას, ნათელს ჰფენს საზოგადოებისათვის ბევრ 

მნიშვნელოვან საკითხს, სოციალური პრობლემებს, პოლიტიკური განათლების 

ჩამოყალიბებას, კრიტიკული უნარების განვითარებას და სხვ. თუმცა ნეგატიური 

მხარის დაცველთა აზრით მასობრივმა კომუნიკაციამ შესაძლოა გამოიწვიოს შემდეგი 

უარყოფითი შედეგები: მაგ.  გააძლიეროს მიდრეკილება ძალადობისაკენ,  

უარყოფითად იმოქმედოს ადამიანის ზნეობრივ მხარეზე, განახორციელოს 

გარკვეული სახის ძალადობა ადამიანთა ცნობიერებაზე და  სხვ. 

ადამიანები ერთმანეთს ეკონტაქტებიან  ვერბალური და არავერბალური ენის ფორმით, 

მხოლოდ ადამიანებს ძალუძთ ურთიერთობა იმ ენით, რომელიც საერთო კულტურის 

წესებს ეფუძნება. 

ვერბალური   და არავერბალური სიმბოლოები 

ადამიანები ერთმანეთთან, ასევე მედიასთან კონტაქტის დროს იყენებენ ვერბალურ და 

არავერბალურ სიმბოლოებს. 

სიმბოლო-ეს არის სიტყვა, მოქმედება ან საგანი, რომელიც გარკვეულ ,,მნიშვნელობას 

გამოხატავს~, ვერბალური სიმბოლო ერთნაირ, სტანდარტულ მნიშვნელობას აღძრავს 

ადამიანებში, ცხადია კონკრეტული ენის შესაბამისად.  მაგ.: მარტივად გასაგები 

სიტყვები:  ,,წიგნი~, ,,ბავშვი~, ,,ქალაქი~, თუ ,,რთული~ სიტყვები 

:,,დეგრადირებული”, ,,პროგნოზირებული~, ,,ბიოდეგრადირებადი~ და სხვ.  ასევე, 

ერთსა და იმავე აზრს აღძრავს ადამიანებში არავერბალური სიმბოლოები:  

დადგენილი მნიშვნელობის გამომხატველი მოქმედებები: ჟესტები და 

გამომეტყველება,ინტონაცია. 

ენა მოიცავს წესებს, რომელთა მიხედვითაც სიმბოლოები მოცემულია გარკვეული 

სქემის სახით, რაც ასევე გამოხატავს აზრს. გრამატიკული წესების მიხედვით 

შესაძლებელია სიმბოლოთა კლასის ერთმანეთთან დაკავშირება და გარდაქმნა 

(ზმნები, ნაცვალსახელები და ზედსართავი სახელები)იმისათვის, რომ გაადვილდეს 

მათი გამოყენება რთულ აზრებში. წესების განსასაზღვრად ასევე ერთ საერთო 

კატეგორიას  წარმოადგენს სინტაქსი, რომელიც შეისწავლის სიმბოლოების იმგვარად 
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განლაგების წესებს, რომლებიც შესაძლებელს გახდის აზრის ნათლად გამოხატვას. 

მაგ.: სინტაქსი განსაზღვრავს შემდეგი წინადადებების აზრს: ,,ბურთმა დაარტყა კაცს~ 

თუ ,,კაცმა დაარტყა ბურთს~. 

 

განმარტებebi: 

საქართველოს გაზეთი - პირველი ქართული ყოველკვირეული გაზეთი, 

ადგილობრივი ხელისუფლების ოფიციალური გამოცემა; დაარსდა 1819 წლის 8 მარტს 

თბილისში. 1820 წლიდან გამოდიოდა „ქართული გაზეთის“ სახელწოდებით.  

ტფილისის უწყებანი  - მეორე ქართული ყოველკვირეული გაზეთი. მთავრობის 

ოფიციალური ორგანო „ტიფლისსკიე ვედომოსტის“ (რუსული გაზეთი) პარალელური 

გამოცემა. გამოდიოდა თბილისში 1828 წლის 4 ივლისიდან 1832 წლამდე. რედაქტორი 

— სოლომონ დოდაშვილი. 1832 წლიდან გამოვიდა „ტფილისის უწყებანი“ დამატება 

პირველი ქართული ჟურნალი «სალიტერატურონი ნაწილნი ტფილისის 

უწყებათანი»(გამოიცემოდა  მხოლოდ ერთი წელი). 
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                                                                      II   ლექცია 

                           ჟურნალისტური    განათლება 

 

ჟურნალისტს უნდა ჰქონდეს კარგი ჰუმანიტარული განათლება, ვაკუუმის შევსება 

მუდამ შეიძლება საკუთარ თავზე მუშაობის, ლიტერატურის კითხვის შედეგად. 

შეიძლება ითქვას, რომ ჟურნალისტისთვის ეს დაუსრულებელი და ამოუწურავი 

პროცესია. ამავე დროს, მან ზუსტად უნდა მიაგნოს თავისთვის საინტერესო სფეროს 

და მოახერხოს ამ სფეროში სპეციალიზაცია. ეს სფეროებია: პოლიტიკა, სოციალური 

სფერო, ეკონომიკა, კულტურა, სპორტი. 

მედიაექსპერტის,  ,,სამაგიდო წიგნის ჟურნალისტიკაში” რედაქტორის მალკოლმ 

მელეთის აზრით, საზოგადოდ, ჟურნალისტისათვის კარგი საბაზო განათლება 

გულისხმობს ენას, ლიტერატურას, ისტორიას, პოლიტიკურ მეცნიერებებს, 

ეკონომიკას, სოციოლოგიას,  ფსიქოლოგიას, მათემატიკას და საბუნებისმეტყველო 

მეცნიერებებს, ცხადია, თანამედროვე ჟურნალისტი წარმოუდგენელია კომპიუტერის— 

ინფორმატიკის კარგად ფლობის გარეშე, ეს აზრი უნდა გავიგოთ ასე: საბაზისო 

განათლების გარეშე, ყოველგვარი პრაქტიკის მიუხედავად, წარმოუდგენელია მაღალი 

დონის ჟურნალისტიკა. 

 ჟურნალისტური    ინფორმაციის   სპეციფიკური    თავისებურება 

მეცნიერებმა დაადგინეს, რომ ხალხი ახალ ამბებს ძირითადი ინსტიქტის გამო ეტანება, 

ამას ,,საქმის კურსში ყოფნის ინსტიქტს~ უწოდებენ. ადამიანებს აინტერესებთ ახალი 

ამბები, ეს მათ დაცულობის შეგრძნებას უჩენთ და საშუალებას აძლევთ 

გეგმაზომიერად იცხოვრონ. ამ ინფორმაციის გაცვლა ადამიანური ურთიერთობებისა 

და საზოგადოების ჩამოყალიბების საფუძველი ხდება. 

ახალი ამბები კომუნიკაციების ის ნაწილია, რომელიც გვაწვდის ინფორმაციას გარე 

სამყაროში მომხდარ ცვლილებებზე, მოვლენებზე, პროცესებზე, ცალკეულ 

საკითხებზე, პიროვნებებზე. თანამედროვე ჟურნალისტი უკვე აღარ წყვეტს, თუ რა 
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უნდა იცოდეს საზოგადოებამ. ის ეხმარება აუდიტორიას, რომ მან თვითონ ამოარჩიოს.  

ამავე დროს ჟურნალისტის, უპირველესი ამოცანაა შეაფასოს, რომელი ინფორმაციაა 

სანდო და შემდეგ ისე მიიტანოს აუდიტორიამდე, რომ მკითხველი ეფექტურად 

ჩასწვდეს მას. ჟურნალისტიკამ ხელი უნდა შეუწყოს დემოკრატიულ თავისუფლებას, 

თუმცა 21-ე საუკუნის დასაწყისში ეს პროფესია შეიძლება დიდი საფრთხის წინაშე 

აღმოჩნდეს. ამერიკელი მკვლევრების ბილ კოვაჩისა და ტომ როზენსტილის აზრით  

,,აღმავალი საბაზრო ურთიერთობებზე დაფუძნებული ჟურნალისტიკა სულ უფრო 

სცილდება სამოქალაქო პასუხისმგებლობის იდეას.~.  მათივე აზრით არსებობს სამი 

ძირითადი ძალა, რომელიც ჟურნალისტიკას სამოქალაქო საზოგადოებისაგან აშორებს: 

1. ახალი ტექნოლოგიის ბუნება. ინტერნეტმა დაიწყო ჟურნალისტიკის მოწყვეტა 

გეოგრაფიისაგან და, აქედან გამომდინარე, პოლიტიკურ და სამოქალაქო კონტექსტში –

საზოგადოებისაგან. 

2. გლობალიზაცია. ის მნიშვნელოვნად ცვლის საკომუნიკაციო კომპანიების ნაწარმის 

ხასიათს. ახალი ამბებიც დიდწილად გამარტივებული კულტურული შეხედულებების 

სიმრავლეს ეყრდნობა. (მაგ. პრინცესა დაინს მკვლელობა, ჯონ. ფ. კენედი უმცროსის 

ავიაკატასტროფა და ა.შ.)  

3.   კონგლომერაცია. რეალობაა, რომ მოგებაზე მუშაობა უფრო თნამედროვე 

მოთხოვნაა და დღეს ახალი ამბების სფერო გლობალური კონგლომერატების სულ 

უფრო მცირე ნაწილი ხდება. ახალი ამბების ბიზნესის კონგლომერაცია პრესის, 

როგორც დამოუკიდებელ არსებობას, საფრთხეს უქმნის.  

ჟურნალისტური მოღვაწეობის პროცესი შედგება ინფორმაციის მოძიების, 

დამუშავებისა  და აქტუალური საზოგადოებისთვის ღირებული ინფორმაციის 

პერიოდული გავრცელებისაგან. 

ჩვენ ვახსენეთ მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებები. ჟურნალისტის, რეპორტიორის 

მუშაობა ეს არის მკითხველთან, რადიომსმენელთან, ტელემაყურებელთან, ინტერნეტ-

გამოცემების მომხმარებელთან მუდმივი კომუნიკაცია. 
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communicatio (ლათ. სიტყვიდან) — გაცვლა-გამოცვლა, ურთიერთგაცვლა, რომელიც 

ერთ-ერთი  კლასიფიკაციით  შედგება   შემდეგი   სამი კომპონენტისაგან: 

ინფორმაციის  — გადამცემი   — ინფორმაციის 

წყარო         -   საშუალება    -  მომხმარებელი 

რას ნიშნავს მასობრივი ინფორმაციის (კომუნიკაციის) საშუალებები? 

სიტყვაში `მასობრივი~ — იგულისხმება რაოდენობა, ასობით, ათასობით, 

მილიონობით ინფორმაციის მომხმარებელი. დიდ სახელმწიფოებში, ეს მართლაც 

მილიონობით ტელემაყურებელია, ხოლო სოლიდური  გაზეთებისთვის,  ათეულ-

ათასობით მკითხველი. ჟურნალისტური ნააზრევი მართლაც ადამიანთა ყველაზე 

უფრო დიდ რაოდენობაზეა გათვლილი. 

ამგვარად, ჟურნალისტის პროფესია გულისხმობს მასობრივი აუდიტორიისთვის 

ინფორმაციის  მოპოვებას, დამუშავებას და გავრცელებას. ჟურნალისტიკაში 

`ინფორმაცია~ (ლათინურ სიტყვიდან — information — რაც ნიშნავს — განმარტებას, 

გადმოცემას). თავდაპირველი მნიშვნელობით ინფორმაცია იყო — რაიმე ცნობა, 

შეტყობინება, რომელიც ადამიანის მიერ გადაიცემა სიტყვიერი, წერილობითი ან სხვა 

საშუალებით (პირობითი, სიგნალები, ტექნიკური საშუალებები და სხვა). 

ინფორმაცია ფართო მნიშვნელობის მქონე ცნებაა, რომელიც კონტექსტის შესაბამისად 

ნიშნავს: 

1. მიღებულ ცოდნას რაიმე განსაზღვრული ფაქტის ან მოვლენის შესახებ. 

2. საუბრით, სწავლით ან კვლევით შეძენილ ცოდნას. 

3. საგანგებო (მაგ. საიდულო) ცნობების შეგროვება-გადაცემას. 

4. მონაცემის მნიშვნელობას ან გადაცემული ცნობის შინაარსს და სხვ. 

მე-20  საუკუნის შუა ხანებიდან ის სამეცნიერო ტერმინი გახდა. ეს მოხდა ნ. ვინერის 

ინფორმაციის თეორიის შექმნის შემდეგ. ამ ტერმინმა კიბერნეტიკისა და საყოველთაო 

კომპიუტერიზაციის ეპოქაში შეიძინა ფართო შინაარსი და გაგება. ჟურნალისტიკაში 
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ინფორმაცია ჟურნალისტების საქმიანობის ობიექტია — ისინი აგროვებენ, ამუშავებენ, 

ავრცელებენ აქტუალურ, საზოგადოებისთვის მნიშვნელოვან ინფორმაციას. 

 ჟურნალისტური   ინფორმაციის  თავისებურება 

1. ჟურნალისტური ინფორმაცია უნდა იყოს ახალი ამბავი. ახალი ამბავი 

საზოგადოებრივი ცხოვრების ყველა სფეროში: პოლიტიკა, ეკონომიკა, მეცნიერება, 

კულტურა, სპორტი — ჟურნალისტიკა, ცხადია, არ იფარგლება მხოლოდ სოციალური 

თემატიკით, თუმცა მას ანიჭებს ერთგვარ უპირატესობას. ჟურნალისტიკისთვის 

მნიშვნელოვანია ყველა სფერო, ნაკლებად  შესწავლილი  მოვლენები ქვეყანაში, 

სამყაროში, ადამიანთა და ცხოველთა ქცევები, უსაზღვრო სულიერი და მატერიალური 

სამყარო, ყოველდღიურად, ყოველწუთიერად რომ გვპირდება  სიურპრიზებს, რაც 

ჟურნალისტმა უნდა შენიშნოს და შეატყობინოს აუდიტორიას. ჟურნალისტური 

ინფორმაცია ორიგინალური უნდა იყოს, როცა პრესა ერთსა და იმავეს ავრცელებს, 

აუდიტორია კარგავს ინტერესს, როგორც ინფორმაციის, ისე მისი წყაროს მიმართ. 

ინფორმაციას საინტერესოს და ღირებულს ხდის მისი საზოგადოებრივი მნიშვნელობა. 

ჟურნალისტური ინფორმაცია მხოლოდ ისეთი ინფორმაციაა, რომელიც 

მნიშვნელოვანი საზოგადოებრივი  ღირსებების  მატარებელია. 

ჟურნალისტური ინფორმაცია საჭირო და სასარგებლო უნდა იყოს. სამწუხაროდ, 

სენსაციურის ძიებაში, ჟურნალისტებს ეს ხშირად ავიწყდებათ.  ცხადია, პრესას 

უფლება აქვს დაინტერესდეს ნებისმიერი ინფორმაციით, მაგრამ მან არ უნდა 

დაკარგოს მთავარი მიზანი - ასახოს სინამდვილე მთელი მრავალფეროვნებით, 

აქცენტით მნიშვნელოვანზე. 

ჟურნალისტიკა ისეთი სოციალური ინსტიტუტია, რომლის ინტერესების სპექტრს, 

ფაქტობრივად, საზღვარი არ აქვს. მისი აუდიტორია (მკითხველი, მსმენელი, 

მაყურებელი) უაღრესად მრავალრიცხოვანი და მრავალფეროვანია, ფაქტობრივად, ეს 

არის მთელი საზოგადოება, განურჩევლად რასობრივი თუ ეროვნული კუთვნილებისა, 

სოციალური მდგომარეობისა, აღმსარებლობისა, პროფესიული ინტერესებისა, 

ფიზიკური თუ ინტელექტუალური შესაძლებლობებისა  და სხვ. ამდენად, 
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ჟურნალისტს, როგორც აღვნიშნეთ,  აინტერესებს ყველა ის ფაქტი თუ მოვლენა, 

რომელიც რეალურ სინამდვილეში ხდება. მას აინტერესებს საზოგადოებრივი 

პროცესების ნებისმიერი ასპექტი, სინამდვილის ნებისმიერი სფერო, ცდილობს 

უშუალოდ და აქტიურად მონაწილეობდეს ამ პროცესებში, მოვლენებში, ასახოს ისინი, 

მისცეს საკუთარი ინტერპრეტაცია და ა. შ. 

ამგვარად,  ჟურნალისტის ინტერესის საგანია მასობრივი ინფორმაცია. 

ჟურნალისტიკის მიზანია ამავე დროს ფაქტის, მოვლენის, საზოგადოებრივ-

პოლიტიკური პროცესის შესახებ საზოგადოებრივი აზრის შექმნა. იგი მთლიანად 

საზოგადოების თუ ცალკეული  ინდივიდის  ქცევაზე  სწორედ  ინფორმაციის 

საშუალებით ზემოქმედებს. 

 ინფორმაციული  პროცესი  და  მასობრივი  აუდიტორიის   გაგება. 

ჟურნალისტის საქმიანობა განისაზღვრება იმით, თუ რამდენად აკმაყოფილებს იგი 

მასობრივი აუდიტორიის საინფორმაციო ინტერესს. ჟურნალისტისთვის უაღრესად 

მნიშვნელოვანია აუდიტორიის ცოდნა და ფაქტორების მთელი კომპლექსის 

გათვალისწინება. მაგალითად: 

1. რა მოთხოვნები აქვს საზოგადოებას? ეს არის არსებითი მომენტი ყოველი 

მედიასაშუალების მუშაობაში. საყურადღებოა თავად აუდიტორიის სოციოლოგიური 

ცოდნაც, ვინაიდან ის შედგება ასაკობრივი ჯგუფებისგან, პროფესიული და 

ინტელექტუალური ინტერესების მქონე სოციალური ჯგუფებისგან, არსებობს 

რეგიონალური ინტერესებიც  და  ა. შ. 

2. ძალზე მნიშვნელოვანია ინფორმაციის თემატური მრავალფეროვნება, ვინაიდან 

მკითხველს, მსმენელს და მაყურებელს მოთხოვნა აქვს არა მხოლოდ რომელიმე ერთ 

სფეროზე, მაგ., პოლიტიკა, არამედ ყველა იმ მიმართულებაზეც, რომელიც შეიძლება 

აინტერესებდეს  ჟურნალისტიკას:  ეკონომიკა, ბიზნესი,  კულტურა-ხელოვნება-

სპორტი და ა. შ. 
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ჟურნალისტიკაში ხდება პოლიტიკური პროცესების ფონზე რომელიმე ერთი თემის — 

სფეროს წინ წამოწევა ისე, როგორც ეს ჩვენს თანამედროვე ჟურნალისტიკაში ხდება, 

ზოგჯერ თავად სოციალური პროცესები განსაზღვრავენ თემათა აქტუალობას, მაგრამ 

საზოგადოდ არ უნდა უგულებელვყოთ მთლიანად საზოგადოების ინტერესი და 

მისწრაფება, მიიღოს მრავალფეროვანი ინფორმაცია და არ მოხდეს  ლოკალიზება 

მხოლოდ ერთი მიმართულებით. 

აუდიტორია — ეს არის ადამიანთა ერთობა, რომელსაც მიმართავენ მედია 

საშუალებები. აუდიტორია  აღიქვამს და იღებს მისთვის გამიზნულ ინფორმაციას. 

რომელიმე გაზეთის წაკითხვა, რადიოგადაცემის მოსმენა თუ სატელევიზიო 

პროგრამების ნახვა დამოკიდებულია მხოლოდ ადამიანის პირად სურვილზე, მის 

შეგნებულ არჩევანზე. ამდენად,  ჟურნალისტმა აუცილებლად უნდა იცოდეს 

აუდიტორიის ინფორმაციული ქცევის კანონზომიერებანი, რათა ეს ცოდნა ეფექტურად 

გამოიყენოს თავის პრაქტიკულ საქმიანობაში. 

ინფორმაციული  ქცევის ჩამოყალიბებაში ინტერესების გარდა, მნიშვნელოვანი როლი 

ენიჭება მედიაარხებისადმი მიმართვის მოტივს. თუკი არსებობს კითხვა, როგორი და 

რა ინფორმაცია სურს აუდიტორიას, იქვე იბადება მეორე კითხვაც — რატომ? ამ 

კითხვაზე პასუხი გვიხსნის ინფორმაციის არხებთან კონტაქტების მიზეზებს, 

ინფორმაციის მიღების კონკრეტულ ასპექტებს. ჟურნალისტიკისადმი აუდიტორიის 

ინტერესების მოტივაციის სპექტრი უაღრესად ფართო და მრავალმხრივია: (ანუ,  რა 

აინტერესებს კონკრეტულ ადამიანს), მაგრამ მნიშვნელოვანია საორიენტაციო მოტივის 

ცოდნა. ეს მოტივი სხვადასხვა სახით ვლინდება (მაგალითად, ორიენტაცია ფაქტების, 

ახალი ამბების მიმართ, ანუ აუდიტორიის ინტერესი იმის მიმართ, თუ რა მოხდა? 

აგრეთვე მისთვის მნიშვნელოვანია ამბების არსსა და კანონზომიერებაში გარკვევაც, 

არსებობს სოციალური პოზიციის გამომუშავებისა და გამტკიცების მოტივი, აგრეთვე 

პრესტიჟული მოტივი, უტილიტარული მოტივი (დახმარება საზოგადოებრივი 

ცხოვრების, შრომის,  ყოფა-ცხოვრების, კულტურისა და განათლების სფეროებში და 

სხვ.). ასევე მნიშვნელოვანია რეკრაციული მოტივები: (დასვენება, თავისუფალი 

დროის გამოყენება, გართობა და სხვ), შემეცნებითი მოტივი, ადამიანებს შორის 
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კონტაქტის დამყარების, ურთიერთობის მოტივი და სხვ. აუდიტორიის ინფორმაციულ 

ქცევასთან დაკავშირებით მნიშვნელოვანია ინფორმაციის აღქმის ფსიქოლოგიური 

ფაქტორები. თუნდაც შეთავაზებული ინფორმაციის კავშირი აუდიტორიის 

სოციალურ-ფსიქოლოგიურ მდგომარეობასთან, დონესა და მოტივებთან, რისთვისაც, 

იგი მიმართავს საინფორმაციო არხებს. ამიტომ, ჟურნალისტმა უნდა იცოდეს 

აუდიტორიის სოციალურ-ფსიქოლოგიური მდგომარეობა, წარმოდგენა ჰქონდეს მის 

განწყობაზე, მისწრაფებებზე, ტრადიციებზე, აზროვნებისა და ქცევის მისეულ 

ფორმებზე. 

მელვინდ დეფლორი და ევერეტ დენისი და ,,წიგნში ,,მასობრივი კომუნიკაციის 

გააზრებისათვის~ გამოყოფენ თანამედროვე ამერიკული აუდიტორიისათვის 

დამახასიათებელ შემდეგ ნიშნებს: 

1. ასაკი-მიიჩნევა ისეთ დემოგრაფიულ ფაქტორად, რომელიც მასობრივი 

კომუნიკაციის პროცესში ყველაზე მნიშვნელოვან როლს ასრულებს. ის, რომ 

მედიააუდიტორია სხვადასხვა ასაკის ჯგუფებისაგან შედგება, განსაზღვრავს  

მედიააუდიტორიის გემოვნებას, ინტერესებს და ჩვევებს.  

2. სქესი (გენდერი) - ავტორთა აზრით სქესი მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული 

ფაქტორია, რადგან ქალები და მამაკაცები განსხვავებულ  მედიაპროგრამებს ირჩევენ.  

ამიტომაც ახალი ამბების, სპორტული და პოპულარული გასართობი პროგრამების, 

ასევე რეკლამების შექმნის დროს   პროფესიონალი   მედიაკომუნიკატორები ამ 

ფაქტორს ითვალისწინებენ.  

3. განათლება -  იგი დიდ გავლენას ახდენს მასობრივი კომუნიკაციის შინაარსზე, 

ამიტომ მედიის მუშაობასა და მის მიმართ მოთხოვნებში, განათლება მნიშვნელოვანი 

ფაქტორია. 

4. შემოსავალი – ის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული ფაქტორია, 

რომლის გარეშე მედიააუდიტორიების შემადგენლობის გარკვევა სრულიად 

წარმოუდგენელია. მმედიაპროდუქციის შემნის დროს, კერძოდ, მისი სხვადასხვა 

გემოვნებასთან მისადაგების პროცესში, ყველაზე დიდი ყურადღება შემოსავალს 
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ექცევა. ააქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მედიაპროდუქცია არ არის გათვლილი  

მდიდრების ინტერესებზე. მედიის უმრავლესობის შინაარსი იქმნება  ჩვეულებრივი, 

საშუალო და დაბალი შეძლების მომხმარებლებისათვის, ამიტომაც რეკლამების 

შინაარსი და მიზნები სწორედ ამ სახის მომხმარებლებს ესადაგება.   მათი აზრით, 

ჩამოთვლილი დემოგრაფიული ფაქტორები დიდ გავლენას ახდენს ამერიკის 

შეერთებული შტატების აუდიტორიის მიერ მედიის შინაარსის შერჩევაზე, რადგან 

სხვადასხვა ასაკის, განათლების, სქესის, შემოსავლის მქონე ადამიანებს სხვადასხვა 

გემოვნებიდან გამომდინარე, განსხვავებული მოთხოვნები და ინტერესები გააჩნიათ, 

სწორედ ეს ფაქტორები აყალიბებს მედიის შინაარსს.  მმედიააუდიტორიის ამდაგვარი  

დიფერენციაცია მეტ-ნაკლებად შესაძლებელია მიესადაგოს ყველა ქვეყნის 

მედიააუდიტორიის ინტერესებს და განსაზღვროს აუდიტორიის მედიასთან 

დამოკიდებულება.  თანამედროვე პირობებში უახლესი ტექნიკური მიღწევების 

მიუხედავად, რამაც უზრუნველყო ძირეული ცვლილებები ინფორმაციის მიღების, 

დამუშავებისა, ტირაჟირებისა და ტრანსპორტირების ხერხებსა და საშუალებებში, 

თვით მასობრივი კომუნიკაცია, უპირველეს ყოვლისა, ემორჩილება პროცესების 

ფსიქიკურ (ფსიქოლოგიურ) კანონზომიერებებს, რაც უმთავრესად ადამიანთა 

ჩვეულებრივ ურთიერთობაში ვლინდება.  

 თანამედროვე  აუდიტორიის  განმასხვავებელი ნიშნები 

 აუდიტორიის სიდიდისა და შემადგენლობის შეფასება ყოველი მედიაარხისათვის 

აუცილებელია. პროფესიონალი კომუნიკატორები აუდიტორიისაგან სამგვარ 

ინფორმაციას იღებენ და ამრიგად აფასებენ თავის საქმიანობას. ეფექტური 

უკუკავშირი მათ ეხმარებათ უფრო მრავალრიცხოვანი მედიააუდიტორიის 

მიზიდვაში. შეიძლება გამოიყოს კომუნიკაციის შედეგად, აუდიტორიისაგან 

ინფორმაციის მიღების შემდეგი ფორმები: 

1. მომენტალური უკუკავშირი – რომელიც ძირითადად, პიროვნებათაშორის 

პირისპირ კომუნიკაციის დროს არსებობს. მაგალითად, როდესაც ჟურნალისტი 

გადაცემის დროს ხალხის შუაგულში ან სტუდიაში იმყოფება, როცა გადაცემას თავად 

ხალხი ესწრება და უშუალოდ არის კომუნიკაცია შესაძლებელი. 
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2. დაგვიანებული უკუკავშირი – მას მიეკუთვნება, მაგალითად, სტუდიაში 

გადაცემის შემდეგ განხორცილებული ზარები (გამოხმაურება), წერილები რედაქტორს 

და სხვ. 

3. ინფორმაცია  აუდიტორიის შეფასების შესახებ – მას აუდიტორიების საგანგებო 

კვლევის სპეციალური სააგენტოები და მომსახურების ცენტრები ავრცელებენ. ისინი 

თვლიან პრესის ბრუნვების აუდიტს, გადაცემების რეიტინგებს და ამ სახის 

იმფორმაცია მუდმივი შესწავლის ობიექტია. 

განმარტებები : 

გლობალიზაცია – ტერმინი ინგლისურ სიტყვას globe -უკავშირდება, რაც დედამიწას, 

გლობუსს ნიშნავს, ხოლო global  - მსოფლიოს, გლობალურს. გლობალიზაციის 

ტერმინის გამოჩენა დაკავშირებულია ამერიკელი სოციოლოგის რ. რობერტსონის 

სახელთან, რომელმაც ეს სიტყვა 1983 წელს სტატიაში გამოიყენა. გლობალიზაცია 

თანამედროვე ტერმინია და ასახავს ცვლილებებს საზოგადოებასა და მსოფლიო 

ეკონომიკაში, რომელიც გამოწვეულია საერთაშორისო ვაჭრობისა და კულტურული 

გაცვლის დრამატული ზრდით.  მნიშვნელოვანია გლობალიზაციის თითოეული 

ასპექტის — ეკონომიკურის, პოლიტიკურისა და კულტურულის — მნიშვნელობის 

განსაზღვრა. დამატებით მნიშვნელოვანი ასპექტია ასევე ტექნოლოგიური 

ცვლილებანი, განსაკუთრებით ტრანსპორტსა და კომუნიკაციებში, რაც, როგორც 

ამტკიცებენ, უშუალოდ მონაწილეობს გლობალური სოფლის შექმნაში. 

მუნდიალიზაცია - არის მსოფლიო მოძრაობა, რომელიც გამორიცხავს 

ლიბერალიზაციას. მუნდიალიზაცია მოიცავს სპეციფიური ტერიტორიის (მაგ. 

ქალაქის, დაბის, ქვეყნის) — დეკლარაციას მსოფლიო ტერიტორიად, რომლის უფლება-

მოვალეობანიც მსოფლიო მასშტაბის იქნება. 

კონგლომერაცია -  რაიმე ნაწილების ან საგნების ისეთი შეკავშირება, როდესაც ისინი 

ინარჩუნებენ თავიანთ თვისებებს 
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                                                                        III    ლექცია 

               

                მასობრივი    ინფორმაციის    სისტემური   ფუნქციონირება,  კომპონენტები. 

                                   სოციალური ინფორმაციის შინაარსობრივი ტიპოლოგია 

    

ჟურნალისტური საქმიანობა გულისხმობს ინფორმაციის მოპოვებას, დამუშავებასა და 

გავრცელებას.  ამ მთავარი ფუნქციის პრაქტიკული რეალიზაცია ხდება ინფორმაციის 

გადაცემით.  ჟურნალისტიკის ამოცანების პრაქტიკული რეალიზაციისთვის საჭიროა 

რამდენიმე აუცილებელი კომპონენტი.  ეს კომპონენტებია:  

1. ინფორმაციის წყარო 

2. ინფორმაციის გადამცემი 

3. არხი, რომლითაც გადაიცემა ინფორმაცია 

4. ინფორმაციის მიმღები 

5. ინფორმაციის მიღების და ათვისების შედეგი 

განვიხილოთ ცალ-ცალკე: 

1. ინფორმაციის წყარო (კონკრეტულ შემთხვევაში) გულისხმობს  გარემომცველ 

სინამდვილეს, საზოგადოებრივ ცხოვრებას,  ანუ იმ რეალობას,  საიდანაც 

იბადება ჟურნალისტური ინფორმაცია. როგორც აღვნიშნეთ, ჟურნალისტიკას 

აინტერესებს არა სპეციფიკური, არამედ მასობრივი აუდიტორიისათვის 

საინტერესო, საზოგადოებრივი,  სოციალური ღირებულების მქონე  

ინფორმაცია. ინფორმაცია ყველა სფეროში: პოლიტიკა, ეკონომიკა, კულტურა, 

განათლება, რელიგია და ა. შ. 

2. ინფორმაციის გადამცემი  
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ინფორმაციის  გადამცემი, ანუ გამავრცელებელია ჟურნალისტი. სწორედ ის 

მოიპოვებს კონკრეტულ  ინფორმაციას,  დაამუშავებს  მას და შესაბამისი 

საინფორმაციო კომუნიკაციის არხების მეშვეობით მიაწვდის მასობრივ აუდიტორიას. 

მნიშვნელოვანია ერთი გარემოება: ჟურნალისტი ზუსტად უნდა ასახავდეს მოვლენას, 

მას არ აქვს სინამდვილის შეცვლის, დამახინჯების, გაყალბების, მოცემული 

კონტექსტიდან ამოგლეჯის უფლება. დეზინფორმაციის (ყალბი ინფორმაციის) 

მიწოდება ჟურნალისტიკაში სერიოზული დანაშაულია.  ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ    

სინამდვილეც ახდენს ჟურნალისტზე გავლენას, საკუთარი ემოციებისა და განწყობის 

გადაცემის   შესაძლებლობა   მას საინფორმაციო (ახალი ამბის ამსახველ) ტექსტში არ 

აქვს, მას შეუძლია თავისი  დამოკიდებულება  საავტორო ტექსტში გამოხატოს ანუ 

ფაქტი ცალკე იწერება, კომენტარი ცალკე. 

3. საინფორმაციო არხი   

 საინფორმაციო არხებია:  პრესა (გაზეთი, ჟურნალი), რადიო, ტელევიზია, ინტერნეტი, 

საინფორმაციო სააგენტო). 

ყოველ  მათგანს გამოხატვის სპეციფიკური, ენობრივი ნიშნები აქვს.  მაგ.: პრესაში 

ჟურნალისტი აზრს გამოხატავს ფიქსირებული სიტყვით, რადიოში ხმით (აუდიო 

საშუალებებით), ტელევიზიაში (აუდიო-ვიზუალური ენით) და ა. შ. 

ჩამოთვლილი არხები ერთმანეთისგან განსხვავდებიან ოპერატიულობის 

თვალსაზრისით. ამა თუ იმ არხის ოპერატიულობას განსაზღვრავს ინფორმაციის 

მომზადებისა და მიწოდების ტექნოლოგია. კერძოდ: ყველაზე ოპერატიული არხებია: 

ინტერნეტი, რადიო და ტელევიზია, რომელთაც აქვს შესაძლებლობა ინფორმაცია 

პირდაპირ, მოვლენის მომენტშიც კი გადასცენ, შემდეგ კი - გაზეთი და ჟურნალი. 

 

4. ინფორმაციის მიმღები  

 ჟურნალისტიკაში ინფორმაციის მიმღებია საზოგადოება, მისი ყველა ფენა, 

შესაბამისად აუდიტორია, რომლისკენაც მიემართება ჟურნალისტის მიერ 
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მოპოვებული და დამუშავებული ინფორმაცია, რომელიც უნდა იყოს, რაც შეიძლება 

ყოვლისმომცველი და მრავალფეროვანი.  გათვალისწინებული უნდა იყოს 

აუდიტორიის ინტერესთა მრავალფეროვნება, ვინაიდან აუდიტორია მოითხოვს 

თავისი ინფორმაციული ინტერესების დაკმაყოფილებას. 

აუდიტორია  იყოფა  მასობრივ აუდიტორიად და სოციალურ ინსტიტუტებად. როცა 

მოპოვებული  ინფორმაცია შეესაბამება ჟურნალისტის პოლიტიკურ, სოციალურ 

შეხედულებებსა  და ზნეობრივ იდეალებს, ჩვეულებრივ, ვიღებთ ფაქტისა და 

მოვლენისადმი პოზიტიურ დამოკიდებულებას, წინააღმდეგ შემთხვევაში — 

ნეგატიურს. პოზიტიური ინფორმაცია მიმართულია მთლიანად საზოგადოებრივ 

აუდიტორიაზე და ზემოქმედებს საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე,  თუ მასალა 

ნეგატიურია, უმთავრესად, იგი მიმართულია რომელიმე  სოციალური ინსტიტუტის 

წინააღმდეგ და ზემოქმედებს ამ ინსტიტუტის ქცევაზე. 

სოციალური ინსტიტუტებია: სამინისტროები, სხვადასხვა უწყება, ადგილობრივი 

მმართველობის ორგანოები, ხელისუფლების სამი შტო... (აღმასრულებელი, 

საკანონმდებლო და სასამართლო). 

5. ინფორმაციის მიღების შედეგი   

ინფორმაციის მიღების შედეგი ჟურნალისტური საქმიანობის, ერთგვარად, 

შემაჯამებელი ფაზაა. შედეგი შეიძლება იყოს ორგვარი: ა) შედეგი მასობრივ 

აუდიტორიაში, ბ) შედეგი სოციალურ ინსტიტუტში, რაც განსაზღვრავს 

ჟურნალისტიკის ქმედითობას და ზემოქმედებს კონკრეტულად ამ ინსტიტუტის 

ქცევაზე. 

იმისათვის, რომ ჟურნალისტმა განახორციელოს თავისი პროფესიული ფუნქცია, მას 

უნდა ჰქონდეს  საკომუნიკაციო  არხი. 

ჟურნალისტური საქმიანობის კიდევ ერთი რგოლია გამომცემელი ან დამფუძნებელი, 

ან კიდევ  ორივე ერთად. სწორედ ეს რგოლი განსაზღვრავს პერიოდული გამოცემის 

თუ სამაუწყებლო არხის ზოგად სტრატეგიას. 
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ტოტალიტარულ თუ ავტორიტარულ სახელმწიფოში მედიის უკლებლივ ყველა 

საშუალება ემორჩილება  ერთი,  მმართველი პარტიის იდეოლოგიის ინტერესებს. 

ამდენად, ასეთ სახელმწიფოში  ჟურნალისტი მოკლებულია  იდეურ თუ 

შემოქმედებით  თავისუფლებას, მრავალპარტიულ სისტემაში კი არსებობს  სხვადასხვა 

მიმართულებისა თუ ხასიათის ჟურნალისტური არხები და შესაბამისად, ჟურნალისტს 

აქვს სრული იდეური და შემოქმედებითი თავისუფლება. ჟურნალისტის საქმიანობა, 

ასევე მისი ურთიერთობა გამომცემელთან, დამფუძნებელთან, უსათუოდ უნდა  

აკმაყოფილებდეს  კონკრეტულად  ამ ქვეყანაში მოქმედ კანონს პრესის შესახებ და 

კონსტიტუციურ ნორმებს. 

 

 ჟურნალისტური ტექსტი 

 

ჟურნალისტური ტექსტი შეიცავს სამ მომენტს: 

1. სემანტიკურს,  (სემანტიკ, . sēmantikos მნიშვნელობის მქონე, ლინგვ. მნიშვნელობა 

(სიტყვისა, გამოთქმისა, გრამატიკული ფორმისა)., რაც გულისხმობს ტექსტის 

დამოკიდებულებას  სინამდვილესთან, ანუ იმას, რაც არის ასახული მოცემულ 

ტექსტში. 

 

2. სინტაქტიკური  (სინტაქტიკა, ურთიერთმიმართება სისტემის ნიშნებს შორის) 

— რაც გულისხმობს ტექსტის შინაგან სტრუქტურას, ანუ ტექსტის სტრუქტურულ 

აგებულებას. 

3. პრაგმატიკული  (პრაგმატიკა  არის  ენათმეცნიერების განხრა, რომელიც 

ინტერესდება მეტყველების ისეთი ელემეტებით, რომელთა მნიშვნელობის გაგება 

მხოლოდ კონტექსტის მიხედვითაა შესაძლებელი).გულისხმობს ტექსტის 

ურთიერთობას აუდიტორიასთან, ანუ ჟურნალისტური საქმიანობის  შედეგს.  

ჟურნალისტურ ტექსტში რეალიზდება სამივე ზემოდასახელებული მომენტი, თუმცა 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90%E1%83%97%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%AA%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%90
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უმთავრესი მაინც ტექსტის პრაგმატიკული მნიშვნელობაა,  ხოლო  პრაგმატიკული  

ადეკვატურობის  მისაღწევად ტექსტი უთუოდ უნდა აკმაყოფილებდეს  სამ პირობას: 

ა) ინფორმაციის  ორიგინალურობა (არაბანალურობა). ინფორმაცია უნდა  იყოს  ახალი, 

ან ძველი  ინფორმაცია  წარმოდგენილი  უნდა  იყოს  ახლებურ  კონტექსტში. 

ბ) ინფორმაცია  უნდა  იყოს  მკაფიო და  ადვილად გასაგები, რაც მოითხოვს თხრობის 

სისადავესა და გადმოცემის პოპულარულ ფორმას. 

გ) ინფორმაციის მასობრივი ღირებულება ანუ რელევანტურობა (ტექსტი უნდა 

პასუხობდეს აუდიტორიის ინფორმაციულ მოთხოვნებსა და ინტერესებს).განმარტება: 

რელევანტური –  relevant (არსებითი) 

1. მნიშვნელოვანი, არსებითი 

2.საინფორმაციო  მოთხოვნასა და მიღებულ ცნობას შორის  აზრობრივი  შესაბამისობა 

                                                                       

      საიდან იწყება ჟურნალისტიკა? 

                               (წიგნიდან ,,სამაგიდო წიგნი ჟურნალისტიკაში”) 

        ჟურნალისტიკაში ყველაფერი რეპორტიორის საქმიანობით იწყება. ყველაზე 

შესანიშნავი კი ისაა, რომ რედაქტორებს შეუძლიათ საოცრების შექმნა მასალის 

უმოკლეს ვადებში დამუშავებითა და რედაქტირებით, დიდებული, მხედველობაში 

მისაღები კითხვების დასმითა და მკითხველის მოთხოვნილებების გათვალისწინებით. 

მაგრამ რედაქტორებს თავიანთი წილი სამუშაოს შესრულება მხოლოდ მას შემდეგ 

შეუძლიათ, როცა რეპორტიორები თავიანთ საქმეს გააკეთებენ. ყველაზე უწინ უნდა 

`მოიკრიბოს ახალი ამბების მოსავალი~. 

რეპორტიორის  წარმატებული  საქმიანობისათვის აუცილებელია პროფესიული ჩვევა, 

დაწყებული სიზუსტით, ცოდნისმოყვარეობით  და დამთავრებული ობიექტურობით,  

ისინი მოვალენი არიან შეიცნონ ახალი ამბავი, ანუ ის ინფორმაცია, რომელიც 

საინტერესო და სასარგებლო იქნება მკითხველისათვის, დაინახონ   ფაქტები, 
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რომლებზეც უნდა აიგოს პოტენციური მასალა, შენიშნონ კავშირი,  ერთი შეხედვით,  

დაცალკევებულ ცნობებს შორის, რომლებიც სინამდვილეში მთელის ნაწილია. 

რეპორტიორს უნდა შეეძლოს მოძიება ფაქტებისა, რომლებიც ზედაპირზე არ დევს, 

გამოიწვიოს  ადამიანები სასაუბროდ, იპოვოს ინფორმაციის წყარო, შექმნას 

ინფორმაციული ქსელი, რომელიც  წარმოაჩენს საჭირო ფაქტებს და გვიჩვენებს, სად 

შეიძლება მათი მოპოვება. რეპორტიორი უნდა იყოს მარჯვე ადამიანი, საქმის მცოდნე. 

დასასრულს, ამ ყველაფერთან ისინი უნდა იყვნენ დისციპლინირებულნი, შეეძლოთ 

სწრაფად გადაერთონ   ერთი დავალებიდან მეორეზე, ან ერთდროულად  რამდენიმე 

მასალაზე იმუშაონ. 

რეპორტიორებს უნდა ახსოვდეთ, რომ ფაქტი ყოველთვის არ შეესაბამება 

სინამდვილეს. თითოეულს, მოვლენის ყველაზე გულწრფელ თვითმხილველსაც კი 

შეიძლება თავისი სიმართლე ჰქონდეს და რომელიმე გამოტოვებულ დეტალს 

შეუძლია იმ შთაბეჭდილების დამახინჯება, რომელიც შექმნილია გაშუქებული 

ფაქტებით. 

რამდენიმე წლის წინ კამათობდნენ ობიექტურობის  არსის შესახებ. მრავალი 

ჟურნალისტი მივიდა დასკვნამდე, რომ ობიექტურობა  მიუღწევადია, რადგანაც 

გამოსაქვეყნებლად ნებისმიერი ფაქტის შერჩევა სუბიექტური პროცესია. ამიტომ 

ამჟამად განსაკუთრებული აქცენტი  კეთდება  მიუკერძოებლობაზე — ყველა პირისა 

და ორგანიზაციის მიმართ, რომელთაც შეიძლება ეხებოდეს პუბლიკაცია. 

რეპორტიორებმა აგრეთვე იციან, რომ ნამდვილი სიმართლე ხშირად მოგვიანებით 

ვლინდება, ახალი ინფორმაციის ხარისხის მიხედვით. 

დავკმაყოფილდეთ იმით, რაც უკვე მოპოვებულია? 

არ ღირს მასალის ჩაბარების ვადების უკიდურესი დაზუსტება. ხშირია, როცა 

რეპორტიორს არ ჰყოფნის დრო `ყველაზე უკანასკნელი~ ზარის შემოსაკვრელად ან 

კიდევ ერთი საჭირო დოკუმენტის შესამოწმებლად. მაშინ ის (და რედაქტორიც) ორი 

არჩევანის წინაშე დგებიან. პირველი — `დაკმაყოფილდეს იმით, რაც უკვე 
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მოპოვებულია~, ანუ ამ დროს აუცილებლად უნდა აუხსნა მკითხველს, რომელი 

ფაქტები არ ჰყოფნის (მაგალითად, ხანძრის დროს დაღუპულთა რიცხვი). ეს 

ექსტრემალური ამბებიდან ერთადერთი გამოსავალია. მეორე არჩევანი — გადაიდოს 

პუბლიკაცია `განვითარებადი~ ფაქტების შემდეგ გახმაურებამდე. გამოცდილებით 

აღჭურვილი რედაქტორები რეკომენდაციას უწევენ ამ უკანასკნელ გამოსავალს, როცა 

აუცილებელია მასალის გამოძიების დამატებითი გადამოწმება. 

რეპორტიორის ძირითადი პრინციპია — არაფერი მიიღოს მტკიცებულების გარეშე. 

ჯანსაღი სკეპტიციზმი (და არა ცინიზმი) — ჟურნალისტისთვის ღირებული თვისებაა, 

ისე როგორც სიტუაცია ხანდახან ისე არ შემობრუნდება, როგორიც ერთი შეხედვით 

ჩანს. რეპორტიორი უნდა `ღრმად ჩაეძიოს~ და ამხილოს ნაკლოვანება და 

სამართალდარღვევა. 

როდესაც ინფორმაციის შეკრება დასრულებულია ან უკიდურეს შემთხვევაში, ახლოა 

პუბლიკაციასთან, რეპორტიორმა უნდა დაახარისხოს მოპოვებული ფაქტების 

უწესრიგო გროვა (უფრო ზუსტად, აშკარა ფაქტები), მოიცილოს უმნიშვნელო და 

მოცემულ საკითხთან კავშირის არ მქონე ცნობები, ყველა დანარჩენი ჩაიდოს ზუსტ 

მოთხრობა-გადმოცემაში და მასალა საჭირო ვადებში  წარადგინოს  რედაქციაში. 

ყოველივე ამასთან დაკავშირებით, ჟურნალისტმა არ უნდა დაივიწყოს, რომ ყველაზე 

მთავარია გამოქვეყნებული მასალის ძირითადი მოთხოვნა — მისი უტყუარობა. 

ჩვეულებრივ, მათთვის, ვინც ჟურნალისტიკაში მივიდა, მრავალი ჩამოთვლილი 

თვისება შეიძლება  მძიმე ტვირთი  გახდეს.  დამწყები ჟურნალისტი ნებისმიერი 

დავალების შესრულების დროს შეიძლება ჩიხში აღმოჩნდეს. დროთა განმავლობაში ეს 

გაივლის — შეუპოვარი მუშაობის პირობებში. შეიძლება მოვიდეს დრო, რომ ერთი 

ჩვეულებრივი რეპორტიორი მრავალი ჟურნალისტური ჯილდოს მფლობელი გახდეს, 

მაგრამ არსებობს აზრი, რომ რაც მან ისწავლა მთლიანად, იმის 80 პროცენტი პირველი 

სამი წლის მუშაობის შედეგია. ამის შემდეგ მას კიდევ ათი წელი დასჭირდა, 

დარჩენილი 20 პროცენტის შესასწავლად. რა თქმა უნდა, ეს აზრი თავისთავად იმ 

ფაქტორს გულისხმობს, რომ რეპორტიორმა არასდროს არ უნდა შეწყვიტოს სწავლა. 
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იდეალურ შემთხვევაში, რეპორტიორს უნდა ჰქონდეს კარგი ჰუმანიტარული 

განათლება. თუ მას ეს განათლება არა აქვს, ამ ვაკუუმის კომპენსირება ცოდნის 

შეძენით, შესრულებული სამუშაოს დახმარებითა და გამოცდილებით შეიძლება 

შეივსოს. 

. გარემომცველი რეალობის გართულებული აღქმის შესაბამისად, დიდი გაზეთების 

სამუშაო გეგმაში შეტანილ იქნა მუდმივი თემატური დავალებები 

რეპორტიორისათვის — განათლების,  ჯანმრთელობის დაცვის, გარემოს დაცვის, 

ბიზნესის, რელიგიის და ა. შ. სფეროებში.  რედაქტორი ხშირად ვერ წყვეტს,  რა 

უკეთესია — იპოვოს მზა სპეციალისტი, თუ ასწავლოს  რომელიმე ჟურნალისტს, 

როგორ გახდეს რეპორტიორი.  ან კიდევ,  სთხოვოს კარგ რეპორტიორს  სპეციალიზება 

რომელიმე ზემოთ  ხსენებულ სფეროში. ამ კითხვაზე რედაქტორი   ჩვეულებრივად  

პასუხობს: `შემახვედრეთ კარგი რეპორტიორი, რომელმაც იცის, როგორ მოიპოვოს 

ინფორმაცია~. 

სამი წყარო 

რეპორტიორები ინფორმაციას მოიპოვებენ სამი წყაროს საშუალებით: 

• დოკუმენტები და ჩანაწერები; 

• ინტერვიუ; 

• პირადი დაკვირვებები. 

დოკუმენტებისა და ჩანაწერების ხსენებისას, ცხადია, მაშინვე  ჩნდება აზრი საქორწინო 

ლიცენზიებზე,  ანდერძებზე,  უძრავი ქონების გადაცემის აქტებზე, დიპლომებზე, 

სასამართლო უწყებებზე, დაპატიმრების ორდერებზე, დაპატიმრებებისა და 

შემთხვევების პოლიტიკურ ანგარიშებზე, პატენტებზე, განქორწინების მოწმობებზე, 

სასამართლო სხდომების სტენოგრამებზე, სამთავრობო ბიუჯეტსა და მსგავს ამბებზე. 

მაგრამ ამ დოკუმენტებსა  და ჩანაწერებში  რაღაც უფრო მეტი იგულისხმება. ხშირად 

გაზეთიდან ამონაჭერმაც შეიძლება შეასრულოს დოკუმენტის, საინფორმაციო 

შეტყობინების ფუნქცია, გამოსადეგია  პრესრელიზი. ამას დავამატოთ ცნობარი, 
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ნებისმიერი პუბლიკაცია საინტერესო საკითხზე — როცა ამ ყველაფრით რეპორტიორი 

აღიჭურვება მასალაზე მუშაობის საწყისი ეტაპი შეიძლება  წარმატებულად 

ჩაითვალოს. რეპორტიორების უმრავლესობა სწრაფად ითვისებს  ამ ცნობილ 

წყაროებს. ყველა დანარჩენის გარდა, რეპორტიორმა არ უნდა დაივიწყოს,  რომ   ჩვენ 

ვცხოვრობთ   უკვე დაწერილი მოვლენების სამყაროში. ნებისმიერ პატარა-წვრილმან 

მოვლენას გააჩნია დოკუმენტების მთელი ,,შლეიფი―: განაცხადი, მონოგრაფია, 

სამეცნიერო ძიება, მოხსენება,  გამოგონება, ცნობა,საბანკო ანგარიში, აქტი და რევიზია. 

ხანდახან შეიძლება მოიძებნოს დოკუმენტი, რომელიც ნათელს მოჰფენს ყველაზე 

აბურდულ ისტორიებს. ისინი შეიძლება მიმალული იყოს ყველაზე არაფრისმთქმელ 

დასახელებების ქვეშ, მაგრამ ისინი არსებობს. 

ასე რომ, აუცილებელი პრინციპია: ყოველთვის ივარაუდეთ, რომ დოკუმენტი 

არსებობს. 

თქვენ მალე გაიგებთ, სად ეძებოთ სტანდარტული სამთავრობო დოკუმენტი, თქვენ 

განასხვავებთ მათ ტიპური ჩამონათვალისგან. მაგრამ ძიება არ იქნება ადვილი 

ერთჯერად დოკუმენტებთან დაკავშირებით — მაგალითად, მოხსენებითი  ჩანაწერები 

შიდა სარგებლობისათვის.  ამიტომ, როდესაც  გაარკვევთ დოკუმენტის შესაძლო 

მფლობელს, სახელდობრ,  რაც თქვენ  გჭირდებათ, თქვენ მოგიწევთ დაეყრდნოთ არა 

დოკუმენტის სახელწოდებას,  არამედ მის აღწერილობას.  ხშირად ასეც ხდება: ვიდრე 

თქვენ გაერკვევით `რთული~ დოკუმენტის ძიების ქაოსში, ის, ვისაც სთხოვთ მას, უცებ 

გეკითხებათ: `თქვენ მხედველობაში გაქვთ  ესა თუ ის მასალა ამა თუ იმ საქმეზე? ის 

ზუსტად ჩემთან ინახება საქაღალდეში~. და ბოლოს, რა თქმა უნდა, საჭირო 

დოკუმენტები ხშირად შეიძლება იპოვოთ კომპიუტერის  მონაცემთა ბაზაში. 

არასდროს დაივიწყოთ, რომ დოკუმენტი არსებობს. ის თავისთავად ღირებულია, 

რამდენადაც ადასტურებს ან ეჭვქვეშ აყენებს იმ ინფორმაციას, რომელიც თქვენ 

შეკრიბეთ ინტერვიუს დროს, ან დაკვირვების საშუალებით. შემდეგ დოკუმენტი 

მოგევლინებათ აუცილებელ  მტკიცებულებად, თუ ვინმე ეცდება უარყოს თქვენი 

მასალა. ინფორმაციის მეორე წყარო — ინტერვიუ — შეიძლება ნებისმიერი სიდიდის 

იყოს და გამოსადეგია ნებისმიერ გარემოებაში. მატჩის შემდეგ გასახდელში ოფლიანი 
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სპორტსმენის ფრაზა — ეს ინტერვიუა. ისე როგორც სახელმწიფო დაეწესებულების 

მუშაკის მიერ შემოკრული ზარის ხმა, რომელსაც ინფორმირება სთხოვეთ დღის 

რეჟიმზე. მაგრამ, როგორც წესი, ინტერვიუ ნიშნავს კითხვა-პასუხის თანმიმდევრობას, 

რომელიც ქმნის მოცემულ თემაზე მასალას, რჩევებს. 

ნებისმიერი ინტერვიუს დროს რეპორტიორი დარწმუნებული უნდა იყოს, რომ 

ინტერვიუერმა იცის, ვისთან საუბრობს. ჩვეულებრივ ინფორმატორებთან, როგორც 

წესი, პრობლემა არ წარმოიქმნება. ისინი ჩნდება იმათთან, ვისაც იშვიათად (ან 

საერთოდ თუკი) აქვთ კავშირი პრესასთან. მათ უნდა ვაცნობოთ, რომ ეძებთ 

ინფორმაციას, რომელიც გამოქვეყნდება. 

რეპორტიორმაც  და ინფორმატორმაც აუცილებელია იცოდნენ, თუ რა პირობებში 

მიეცემათ ინფორმაცია. ოფიციალური პირები ხშირად იძლევიან ცნობებს, 

გულისხმობენ, რომ ინფორმაციის წყაროდ ხშირად მოყვანილია არა კონკრეტული  

სახელი, არამედ მითითება ვინმე  ,,მაღალ ოფიციალურ პირზე~. მათ შეუძლიათ გასცენ 

ინფორმაცია იმ იმედითაც, რომ მათი  ამოცნობა   გამოქვეყნებულ  მასალაში 

შეუძლებელი იქნება, ეს კი ნიშნავს, რომ საერთოდ ვერ შეძლებთ წყაროზე 

დაყრდნობას. 

ძალიან ხშირად ინფორმატორი ცნობებს გაძლევთ `არა დასაბეჭდად~,  რაც ნიშნავს, 

რომ თქვენ არ გექნებათ ამ ცნობებით სარგებლობის უფლება. ამ შემთხვევაში თქვენ 

უნდა იყოთ ძალიან წინდახედული.  როგორც წესი, ასეთი ინფორმაციის აღება არ 

ღირს, რამდენადაც ის თქვენ ხელ-ფეხს გიკრავთ. და თუ თქვენ ხელგეწიფებათ 

შემდგომში მოიპოვოთ იგივე ცნობა სადღაც კიდევ, პირველი ინფორმატორი 

გადაწყვეტს, რომ ის გაყიდეს, ან აგიკრძალავთ თქვენ მისით სარგებლობას. 

არც თუ ხშირად იქმნება სიტუაცია, როდესაც ინფორმაცია, რომელსაც `დასაბეჭდად არ 

გაძლევენ და უბრალოდ ცნობისათვის~ გაწვდიან, დაგეხმაროთ მასალის აგებაში. 

ყველა შემთხვევაში უნდა აირჩიოთ ჯანსაღი აზრი. თუ გეეჭვებათ, მოეთათბირეთ 

რედაქტორს. ხანდახან ინფორმატორი ზედმეტად მშიშარაა, მაგრამ თქვენს მიერ 

გონივრული განმარტების შემდეგ შეიძლება დათანხმდეს მისი წარმოდგენილი 
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ცნობის დაბეჭდვაზე. აპრობირებულია ასეთი მეთოდიც, როდესაც რეპორტიორი 

აფრთხილებს ინფორმატორს: `თუ ეს დასაბეჭდად არაა, მე არ მინდა მისი გაგონება~. 

ინფორმატორთან დამოკიდებულება  შეიძლება  რთული იყოს იმიტომ, რომ 

წარსულში მას ჰქონდა  ნეგატიური გამოცდილება  ჟურნალისტთან მუშაობისა და 

ახლა არც ერთი მათგანის არ სჯერა. ეს წინააღმდეგობა   შეიძლება  დაიძლიოს 

მხოლოდ   თქვენი კარგი რეპუტაციით, ე. ი. პატიოსნებითა და პროფესიონალიზმით. 

ინფორმაციის მესამე სერიოზული წყარო — თქვენი პირადი დაკვირვებებია. 

მაგალითების მოყვანა დაუსრულებლად შეიძლება: სამხედრო კორესპონდენტი 

ბრძოლის ველზე, რეპორტიორი ხანძრის ადგილზე, სპორტულ შეჯიბრებებზე  ან  

რეპორტიორი, რომელიც იღებს  ინტერვიუს პატივსაცემი ადამიანისაგან. ყველა ამ 

შემთხვევიდან აუცილებელია აღინიშნოს ისეთი დეტალები, რომლებიც მკითხველის 

წარმოსახვას გადაიტანს მოქმედების ადგილზე. 
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                                                             IV ლექცია     

             

           ლიტერატურული   ტექსტების    შედარებითი    ანალიზი. 

 

ლიტერატურა (ლათ. ,, litera " - (ანბანის ასო) - ფართო მნიშვნელობით 

საზოგადოებრივად ღირებული ნაწერი და ნაბეჭდი პროდუქციაა. ვიწრო გაგებით - 

მხატვრული ლიტერატურა, ხელოვნების ერთ-ერთი დარგი, რომელიც გამოსახვის 

საშუალებად იყენებს სიტყვას, მეტყველებას, ენას. ანტიკურ ხანაში მას მხოლოდ 

ზეპირსიტყვიერების ფორმა ჰქონდა, შემდეგ დაიწყო ნაწარმოებთა ჩაწერა. დროთა 

განმავლობაში ლიტერატურამ შეიძინა კერძო ხასიათი და გახდა საზოგადოებრივი 

ყოფიერების, ადამიანური ურთიერთობებისა და ემოციების გამოხატვისა და კვლევის 

საშუალება.   ლიტერატურული ფიგურები არიან: ბელეტრისტი – დრამატურგი – 

ესეისტი – კრიტიკოსი – მწერალი – ნოველისტი – პოეტი – პროზაიკოსი – ჟურნალისტი  

ხელოვნება, ვრცელი გაგებით, ადამიანის შემოქმედებისა და წარმოსახვის ფიზიკური 

გამოხატვაა ნაწარმოებებში, რომელიც აერთიანებს სინამდვილისა თუ მოგონილის 

მხატვრული გამოხატვის სხვადასხვა ფორმებს.  სიტყვა - ხელოვნება- აღიქმება 

როგორც ბუნების საპირისპირო ცნება. ამ აზრით,  ხელოვნებას მიეკუთვნება 

ყველაფერი, რაც არაბუნებრივი წარმოშობისაა, ანუ შექმნილია ადამიანის (ავტორის, 

ხელოვანის) მიერ. თანამედროვე ინტერპრეტაციით, ხელოვნების განსაზღვრებები 

ასახავენ ესთეტიკურ კრიტერიუმებს  და ტერმინი ერთნაირად შეეხება ლიტერატურას, 

მუსიკას, ცეკვას, დრამატურგიას, მხატვრობას, სკულპტურასა და არქიტექტურას. 

როგორც გვახსოვს, თავად -ლიტერატურა-  გულისხმობს ადამიანის 

ინტელექტუალური მოღვაწეობის შედეგს და იგი წერილობით არის გამოხატული. 

განასხვავებენ ლიტერატურის სამ ტიპს: მხატვრულს, სამეცნიეროს და 

პუბლიცისტურს(ჟურნალისტურს).  სამივე ეყრდნობა გამოხატვის ისეთ მძლავრ 
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საშუალებას, როგორიც არის სიტყვა. კომუნიკაცია, ხორციელდება სხვადასხვა სახის 

ტექსტით, თუმცა მათ განსხვავებული მიზნები აქვთ. 

  მხატვრული ლიტერატურა გამოგონილი სინამდვილეა, მწერლის ფანტაზიითა და 

მხატვრული აზროვნებით შექმნილი, რომელიც, რა თქმა უნდა, ასახავს რეალობას, 

თუმცა არა პირდაპირ, გადმოღების მეთოდით, არამედ მხატვრული ხერხებითა და 

საშუალებებით. ზოგიერთ კლასიკურ ნაწარმოებში მართლაც ჭირს გავარჩიოთ, სად 

მთავრდება რეალობა და სად იწყება სინამდვილე, არსებობენ მწერლები და 

ნაწარმოებები, სადაც აბსოლუტურად გამოგონილი, შეთხზული სამყაროა 

გადაშლილი, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ იგი დაშორებულია თავისი  დროის  

საზოგადოებრივ მოვლენებსა და პროცესებს. საქმე ის არის, რომ ასეთ შემთხვევაში 

სინამდვილე ფილოსოფიურად არის წარმოჩენილი, ამგვარად, შეთხზვა, გამოგონება, 

ფანტაზია მხატვრული  შემოქმედების აუცილებელი თვისებაა, მხატვრული 

განზოგადოების საფუძველთა საფუძველია (მხატვრობა ამისთვის იყენებს ფერსა და 

ხაზს, მუსიკა-ბგერას, ლიტერატურა, როგორც აღინიშნა, სიტყვას). მხატვრული 

წარმოსახვის შემეცნებითი  არსის ამ უძირითადეს მხარეზე მსჯელობისას ილია 

ჭავჭავაძე აღნიშნავდა, რომ მწერალი ფანტაზიით შექმნილის, გამოგონილის 

მეშვეობით ასახიერებს სინამდვილეს და სიმართლეს.  მხატვრულ ლიტერატურაში 

,,მოგონილი ამბით ცხადყოფილია მართალი, ტარიელი, ნესტან-დარეჯანი. 

ავთანდილი, ფრიდონ, თინათინ არც თავის დღეში ყოფილან და არც არიან, არც 

როდესმე უცხოვრიათ და არც ახლა ცხოვრობენ, მაგრამ აბა ჰნახეთ, ჩვენი საკვირველი 

რუსთაველი როგორ სასწაულმოქმედებს ადამიანზე, როცა იმათს ცხოვრებას 

გვიამბობს, მათის ცხოვრების  მაჯისცემას გვატყობინებს. შოთამ მის მიერ მოგონილ 

ამბავს ისეთი სული ჩაატანა, რომ ჭეშმარიტ სულისაგან თვით არაჭეშმარიტი ამბავი 

მართალი გვგონია. აი, ეს საოცარი გარდაქმნა, ანუ უკეთ ვთქვათ, ქმნა არ-ყოფილისა 

ყოფილად, მარტო შემოქმედს შეუძლიან”. აქვე ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ 

მხატვრული ნაწარმოების საფუძველი შეიძლება გახდეს რეალურად მომხდარი ამბავი, 

მაგრამ ამ შემთხვევაშიც შემოქმედს ეს ფაქტი აინტერესებს იმდენად, რამდენადაც იგი 
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იძლევა ახალი რეალობის, ახალი სინამდვილის (,,გამოგონილი სინამდვილის―) 

შექმნის საშუალებას. 

ჟურნალისტიკის თეორია ჟურნალისტურ საქმიანობას განიხილავს, როგორც 

პროფესიულ საქმიანობას, სისტემური ანალიზის პრაქტიკას,  როგორც აღვნიშნეთ, 

ლიტერატურის ერთ-ერთი სახეობაა, პუბლიცისტიკა (ზოგჯერ მას ლიტერატურულ 

ჟურნალიზმსაც უწოდებენ). 

 გავიხსენოთ სიტყვა `პუბლიცისტიკის~ ეტიმოლოგია — იგი ლათინური სიტყვიდან - 

publikus  მომდინარეობს, პუბლიკა, რომელსაც რაიმე ფორმით (საუბრით, წერილობით 

და ა.შ. ) მივმართავთ. ცხადია ჟურნალისტური მოღვაწეობაც პუბლიკასთან 

ურთიერთობას გულისხმობს. პუბლიცისტიკა — ეს თანამედროვე პრობლემატიკით 

დამუხტული ლიტერატურაა, პუბლიცისტი —  თანამედროვეობის ისტორიკოსია.  

პუბლიცისტური ლიტერატურის არსს ნათლად წარმოაჩენს გამოჩენილი ქართველი 

კრიტიკოსისა და პუბლიცისტის კიტა აბაშიძის სიტყვები: `პუბლიცისტური 

ლიტერატურა პოლიტიკური  და  საზოგადოებრივი მოქმედების იარაღია~. ასახვის და 

გამოხატვის მეთოდების თვალსაზრისით მხატვრულ ლიტერატურასა და 

პუბლიცისტიკას შორის თვისებრივი სხვაობაა, ვინაიდან, როგორც ვიცით, 

პუბლიცისტიკას აინტერესებს მხოლოდ და მხოლოდ რეალურად მომხდარი ფაქტები 

და მოვლენები, თანაც აინტერესებს რეალიათა კონტექსტში, შესაბამისად, 

განსხვავებულია ასახვის მეთოდებიც. ფრანგი მწერალი, ნობელის პრემიის ლაურეატი, 

ანდრე ჟიდი აღნიშნავდა: ,,მე ჟურნალიზმს ვუწოდებ ყოველივე იმას, რაც ხვალ 

ნაკლებად საინტერესო იქნება, ვიდრე დღეს~. პუბლიცისტისთვის მნიშვნელოვანია 

წარსულიც და მომავალიც, გარდა დღევანდელობისა, მაგრამ დღეს მიმდინარე 

პროცესზე მსჯელობისათვის, დღევანდელი პროცესის ანალიზისთვის, არსებითია 

პრაქტიკული და არა თეორიული შედეგები. პუბლიცისტიკა, რომელიც გამიზნულია 

მასობრივი აუდიტორიის აღქმისათვის, ითვალისწინებს არა მარტო სოციალური 

ყოფიერების და საზოგადოებრივი პრაქტიკის კონკრეტულ ფორმებს, არამედ იმ 

პროცესებსაც, რაც საზოგადოების ცნობიერებაში ხდება. პუბლიცისტიკის მეშვეობით 
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დიალოგი მილიონობით ადამიანთან თავისთავად გულისხმობს მასობრივ 

აუდიტორიაზე ზემოქმედებას. 

პუბლიცისტიკის შემოქმედებითი ხასიათი განსხვავებულია. მისი ერთ-ერთი 

დამახასიათებელი ნიშანია ის, რომ პუბლიცისტიკა, ობიექტურთან ერთად, 

განსაკუთრებულ ინტერესს ავლენს თანამედროვეობის სუბიექტური 

ფაქტორებისადმი. ცხოვრებისეული კოლიზიების გააზრების პროცესში 

გასათვალისწინებელია, რომ ობიექტური, კანონზომიერი ფაქტორები განუყოფელია 

პიროვნებისაგან, ნაწარმოების გმირისა თუ ავტორისაგან. ასე იბადება ავტორის 

ჩანაფიქრის  რეალიზაციის ხერხები. რაც მთავარია,  პუბლიცისტიკისათვის 

დამახასიათებელია კომენტირების აშკარა ხასიათი, ავტორისეული `მეს~ 

გაცხადებული გამოხატვა, სხვაგვარად რომ ვთქვათ, თანამედროვეობის 

სუბიექტისადმი  უშუალო  ინტერესი იწვევს ავტორის გარკვეულ აქტივიზაციას, 

პუბლიცისტურ, მოქალაქეობრივ თვითგამოხატვას. 

    კონკრეტულად, პუბლიცისტიკა მოვლენების წარმოსაჩენად იყენებს ერთი მხრივ, 

მეცნიერულ მეთოდებს მათი არსის, მნიშვნელობის შესაძლო და მოსალოდნელი 

შედეგების ახსნისათვის, რათა საზოგადოებას გამოუმუშაოს მათდამი სწორი 

დამოკიდებულება და მეორე მხრივ, პუბლიცისტიკა იყენებს აგრეთვე მხატვრული 

შემეცნების მეთოდებსაც — თანამედროვეობის ემოციურ-ხატოვანი აღქმისათვის. 

ცხოვრების მოვლენების ასეთი ორმაგი სინკრეტული (მეცნიერული და მხატვრული) 

ასახვა, პუბლიცისტს საშუალებას აძლევს მთლიანობაში, ცხოვრების ასახვის 

თავისებურებათა შესაბამისად მოახდინოს საზოგადოების ერთგვარი ორიენტაცია 

თანამედროვე ისტორიის პროცესების შესაცნობად. შემთხვევითი არ არის, რომ 

მრავალი მწერლისა და მეცნიერის საწყისი სფერო სწორედ პუბლიცისტიკა იყო. 

სწორედ ჟურნალისტიკიდან გამოვიდა საზოგადოებრივ ასპარეზზე მეცნიერებისა და 

ლიტერატურის არა ერთი თვალსაჩინო მოღვაწე. მაგალითად, ქართველ 

სამოციანელთა დასახელებაც იკმარებდა, ანდა,  მე-20 საუკუნის გამოჩენილი 

მწერლები, რომელთა შემოქმედებაში ასევე მნიშვნელოვანია პუბლიცისტური 
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ნააზრევი: კ. გამსახურდია, მ. ჯავახიშვილი, ტ. ტაბიძე, გრ. რობაქიძე, ა. ბაქრაძე, ო. 

ჭილაძე და არა ერთი სხვა კალმოსანიც. 

არც ის უნდა დავივიწყოთ, რომ ცნობილი პოლიტიკური მოღვაწეები, სწორედ 

პუბლიცისტიკით აზიარებდნენ მკითხველ საზოგადოებას თავის ნაფიქრალს. ეს აზრი 

დიფერენცირებული იყო განსხვავებული იდეოლოგიების მიხედვით. ყველაზე 

მძლავრი საშუალება მათ ხელში იყო სწორედ პერიოდული გამოცემა და 

პუბლიცისტიკა. ეს ტენდენცია დღესაც არსებობს, თუმცა არსებითად, პოლიტიკოსები 

და ექსპერტები დღეს საკმაოდ მძლავრად იყენებენ მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებს, განსაკუთრებით კი, ონლაინმედიას და ტელევიზიას.  

შემოქმედების მეცნიერული და მხატვრული სფეროსაგან განსხვავებით 

პუბლიცისტიკა იყენებს თავის მეთოდებსა და ხერხებს. ასევე იყენებს ჟანრის 

თავისებურ კატეგორიებს, რომელმაც თანდათან დროთა განმავლობაში მიიღო სახე, 

ფორმა და შესაბამისი ნიშან-თვისებები. ჟურნალისტიკაში ჟანრი არ არის გაყინული, 

დოგმატური სქემა. იგი სფეროს განვითარების პარალელურად იცვლება და 

შესაბამისად ეძიებს გამოსახვის ახალ გზებსა და ფორმებს. პუბლიცისტურ ტექსტში 

მკვეთრად იგრძნობა ავტორის სუბიექტური ,,მე”, განსხვავებით ოპერატიული და 

ანალიზური ჟურნალისტური ტექსტისგან, რომლებიც არსებითად ფაქტზე, ახალ 

ამბავზეა აგებული და გულისხმობს მოვლენის ყოველმხრივ ასახვას, სხვადასხვა 

თვალსაზრისითა და არგუმენტით, პირობითად, მას ,,ობიექტური” ჟურნალისტიკა 

შეიძლება ვუწოდოთ.  ეს არის საგაზეთო და საჟურნალო სტატიები, ინტერვიუები, 

სვეტები, ნარკვევები, პორტრეტები  და  სხვ.  პუბლიცისტიკის კლასიკურ ნიმუშებად 

შეიძლება დავასახელოთ, ილია ჭავჭავაძის, აკაკი წერეთლის, ვაჟა-ფშაველას, მიხეილ 

ჯავახიშვილის, აკაკი ბაქრაძის, ოთარ ჭილაძის, ჯემალ ქარჩხაძის და სხვათა 

წერილები 

 

ჟურნალისტური მედიატექსტის  ნიმუში 

დათო ტურაშვილი 
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privet iz baku                                                              

ბევრი ცუდი თვისება მაქვს და მათ შორის ერთი, განსაკუთრებით   საშინელი - 

ზოგჯერ ადამიანებს ფეხსაცმელებზე ვაკვირდები ხოლმე და მეჩვენება, რომ ამ 

ნიშნით, მათი ამოცნობაც კი შემიძლია. თუმცა (რადგან) იმასაც ვხვდები, რომ ეს ცუდი 

თვისებაა, ზოგჯერ მის გამოსწორებასაც ვცდილობ, მაგრამ ყოველთვის ამას ვერ 

ვახერხებ და თვალიც სხვისი ფეხსაცმელებისკენ, მაინც უნებლიეთ გამირბის. 

ერთხელაც (რამდენიმე წლის წინ), შუა ზაფხულში, მერაბ კოსტავას სახელობის 

ქუჩაზე, ერთი ჩვენებური დეპუტატი შემხვდა, რომელსაც ფეხებზე მაშინვე, 

შეხვედრისთანავე დავხედე (მაინც, ყოველი შემთხვევისთვის) და აღმოვაჩინე, რომ მას 

(ძალიან ვიწრო შარვალზე) ძალიან შავი ფერის ისეთი წვეტიანი ფეხსაცმელები ეცვა, 

რომ შევშინდი კიდეც. უცებ ისიც კი გავიფიქრე, რომ მასსავით (შუა ზაფხულში), ასეთი 

გრძელი, შავი და პრიალა თხილამურებით რომ დავდიოდე, ალბათ ძალიან მალე, მეც 

პარლამენტში აღმოვჩნდები-მეთქი და ამიტომაც ეს შიში კარგა ხანს გამყვა.  

ბაქოში ჩასვლისთანავეც, ის ჩვენი დეპუტატი იმიტომ გამახსენდა, რომ პირველივე 

აზერბაიჯანელს, რომელიც ბაქოს აეროპორტში გავიცანი, სწორედ ზემოთ აღწერილის 

მსგავსი ფეხსაცმელი ეცვა. თუმცა, იმ პირველივე აზერბაიჯანელის მსგავსად, ბაქოში 

მხოლოდ კარგი ადამიანები მხვდებოდნენ და საქართველოსადმი არაკეთილად 

განწყობილი აზერბაიჯანელი, იქ არც მინახავს. ჩემთვის ისიც აღმოჩენა იყო, რომ ბაქო 

ძალიან ლამაზი ქალაქია და მისი ძველი ნაწილი კი - უბრალოდ, საოცრება და 

ამიტომაც ძველი ბაქოს ქუჩებში იმდენი ვისეირნე, სანამ ფეხები არ ამტკივდა. 

სამაგიეროდ, საერთოდ არ ამტკივდა თავი, როგორც მოველოდი, რადგან (ჩემდა 

გასაკვირად) ისიც აღმოვაჩინე, რომ ბაქოში ნავთობის სუნი არც კი იგრძნობა. იმ 

ქართველებისგან კი, ვინც ხშირად სტუმრობს ამ ქალაქს, ისიც გავიგე, რომ ბაქო ძალიან 

სწრაფად იცვლება და შენდება, და ძალიან მალე, ალბათ, სწორედ ისეთი იქნება, 

როგორიც (მაგალითად) დუბაია. რასაკვირველია, თვითონ ბაქოელებსაც 

განსხვავებული აზრები აქვთ იმ ცათამბჯენებთან დაკავშირებით, რომელთა ნაწილი 

უკვე ააშენეს (ან აშენებენ), მაგრამ რაც ძალიან თვალშისაცემია, აქ მშენებლობისა და 

განვითარების დაუჯერებელი ტემპები და მასშტაბებია. მართალია, ამ აღმშენებლობას 
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დიდი ფული განსაზღვრავს, მაგრამ ჩვენი არქიტექტურული  წარმატებები, მაინც 

ძალიან მოკრძალებულად გამოიყურება ჩვენს მეზობელ ქვეყანასთან შედარებით. 

სხვათა შორის, ალბათ, ქართული ხასიათის რომელიმე უცნაურ თავისებურებას უნდა 

მიეწეროს იმ ფაქტის ახსნა, რომ მეზობლებისადმი ინტერესი საქართველოში მხოლოდ 

მინიმალურად არსებობს. სამაგიეროდ, არსებობს სტატისტიკა, რომლის თანახმადაც 

თბილისიდან ბაქოსკენ თითქმის ცარიელი მატარებელი მიდის და პირიქით -  ბაქოდან 

თბილისისაკენ მომავალ მატარებელში ცარიელი ადგილის აღმოჩენაც კი ძნელია. 

არადა, საქართველოს რამდენი მოქალაქე აღმოაჩენდა (ჩემსავით პირდაღებულ 

მდგომარეობაში) ბაქოში ჩასვლისთანავე იმ საოცარ ქალაქს, რომელიც რადიკალურად 

განსხვავდება ჩვენი სტერეოტიპული წარმოდგენებისაგან. 

პირველივე დღეს აღმოვაჩინე, რომ ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე სუფთა და გემრიელი 

ქალაქი, რომელიც ოდესმე მინახავს და სამწუხაროა, რომ ქართველებმა უკვე 

მსოფლიოს მრავალი ქალაქი და ქვეყანა ავითვისეთ და მეზობელი ქვეყნის მშვენიერ 

დედაქალაქს კი, საერთოდ არ ვიცნობთ. არადა ეს ის ქვეყანაა, სადაც 1920 წელს რუსმა 

ბოლშევიკებმა საქართველოს მტრები და მოწინააღმდეგეები ვერ მოძებნეს და 

საქართველომაც კიდევ ერთი წლით შეინარჩუნა ნამდვილი დამოუკიდებლობა. უფრო 

ადრე კი, 1918 წლის მაისში, მაშინდელმა ადერბეიჯანმა, პირველმა ცნო ქართული 

სახელმწიფოებრიობის აღდგენა და ამ თვალსაზრისით, მხოლოდ აზერბაიჯანელებმა 

დაასწრეს შორეულ და ახლობელ არგენტინელებს. როგორც ჩანს, გენეტიკური 

მეხსიერება, ძველ ნათესაურ კოდს მაინც ინარჩუნებს და შირვანშაჰების 

კეთილგანწყობა ქართული სამეფო კარისადმი, სულაც არ იყო შემთხვევითი. 

მართალია, მათი ქართველებისადმი დამოკიდებულება, ზოგჯერ რადიკალურად 

იცვლებოდა, მაგრამ ზემოთქმულში დამნაშავეები, რასაკვირველია, არცთუ იშვიათად, 

ჩვენც ვიყავით ხოლმე. ბაქოს ულამაზეს ბულვარში სეირნობისას (გადაუდებელი 

საჭიროების გამო), იქვე, ბულვარში მდებარე საზოგადოებრივ ტუალეტში აღმოვჩნდი 

და ისეთი შოკი მივიღე, რომ კინაღამ გადამავიწყდა იქ მოხვედრის მიზეზი. ჩემი 

გაოცება კი გამოიწვია მართლა დაუჯერებელმა სისუფთავემ, რადგან არაფერი მსგავსი 

თბილისსა და საქართველოში (რომელიმე საზოგადოებრივ ტუალეტში), არასოდეს 
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მინახავს. ჩვენ ყოველთვის ვამაყობთ ჩვენი წარსულით, მაგრამ ხშირად გვავიწყდება, 

რომ კულტურა მხოლოდ სვეტიცხოველს არ ნიშნავს და როცა თბილისის ქუჩებში 

(დღემდე), პირდაპირ ფანჯრებიდან და აივნებიდან ყრიან ნაგავს, ეს მხოლოდ ჩვენს 

უკულტურობაზე მეტყველებს. 

ბაქოში კი (ისევე, როგორც ნებისმიერ ევროპულ ქალაქში), ნაგვის სწორედ ისეთი 

უზარმაზარი ურნები დგას, სადაც ნაგავს, ნახატებისა და წარწერების მიხედვით, 

წინასწარ ახარისხებ, ამიტომ (მაგრამ არა მხოლოდ ამის გამო), ისიც მომეჩვენა, რომ 

ჩვენზე აღმოსავლეთით მდებარე ბაქო, ჩვენზე მეტად დასავლურია და ევროპული. 

რასაკვირველია, ჩვენსავით ჯიპებსდახამებულ ადამიანებს, იქაც ნახავთ, მაგრამ მათ 

(ჩვენგან განსხვავებით), იმდენი ევროპული, მხოლოდ ქვეითებისათვის განკუთვნილი 

ქუჩა და მოედანი აქვთ, რომ აუცილებლად შეგშურდებათ, თუ ფეხით სეირნობისას 

კარგი ამინდიც დაგემთხვევათ. ალბათ, დამთხვევა იყო, რომ მასპინძლებმა, წიგნების 

საოცარ მუზეუმთან ძალიან ახლოს დაგვასახლეს, მაგრამ, ალბათ, არ იყო 

შემთხვევითი, რომ ბაქოში ჩვენსაზე უკეთეს წიგნის მაღაზიებშიც მოვხვდი და 

წიგნების ძეგლიც ვნახე. მეტიც, ისიც კი მომეჩვენა (ალაგ-ალაგ), რომ აზერბაიჯანის 

დედაქალაქი, ბარსელონასაც წააგავს და თბილისისაგან განსხვავებით, ბაქოში 

საბჭოური არქიტექტურა თითქმის აღარ არსებობს. აზერბაიჯანელებმა საბჭოთა 

პერიოდში აშენებული მასივების კორპუსებიც ისეთი მონდომებით შეფუთეს, რომ 

ერთი შეხედვით, თანამედროვე არქიტექტურა გეგონება. რაც ბაქოში ნამდვილად 

ახლად აშენებულია, რამდენიმე ევროპული დონის საკონცერტო დარბაზია და ერთ-

ერთი მათგანი (ამასწინათ) ბიორკსაც კი მასპინძლობდა. 

თუმცა, აზერბაიჯანელებმა, ჩვენც ისეთი მონდომებით გვიმასპინძლეს, რომ ჩემი 

ძველი და არასწორი წარმოდგენების გამო დაუფარავად მეღიმებოდა კიდეც, რადგან 

ახალგაზრდობაში მართლა გულუბრყვილოდ მეგონა, რომ სტუმართმოყვარე ხალხი 

მხოლოდ ჩვენ, ქართველები ვიყავით. ამიტომაც ყოველთვის მადლობელი ვიქნები 

ქალბატონი ჯულიეტ სქოფილდისა, რომელიც   იმ ინგლისურ ორგანიზაციას 

ხელმძღვანელობს, ვისი დამსახურებითაც ბაქოში აღმოვჩნდი ბატონ გურამ 

ოდიშარიასა და ბესო ხვედელიძესთან ერთად. აზერბაიჯანელ მწერლებსა და 
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მკითხველებსაც სწორედ იმ ინგლისური ორგანიზაციის მიერ გამოცემული საერთო 

კავკასიური ლიტერატურული კრებულები ჩავუტანეთ და მომავალი 

ურთიერთობებიც დავგეგმეთ. თუმცა რამდენიც არ უნდა ვისაუბრო აზერბაიჯანული 

ლიტერატურის ან ბაქოს ცათამბჯენების შესახებ, ყველაზე შთამბეჭდავი ჩემთვის 

მაინც იმ კეთილგანწყობის აღმოჩენაა, რომელიც აზერბაიჯანელებს ქართველების 

მიმართ გააჩნიათ. ჩემი წიგნის აზერბაიჯანულ ენაზე მთარგმნელ რამილია ალიევას 

კი, საქართველო ისე უყვარს, რომ ამ თარგმანის ჰონორარზე უარი თქვა და რა 

გასაკვირია, რომ ამ მეზობელი ქვეყნის დედაქალაქიდან, აღფრთოვანებული 

ჩამოვედი... 

P.S. ბავშვობაში (მგონი კაი სიჭაბუკემდე), მეზობელი აზერბაიჯანის შესახებ, 

ერთადერთი, რაც ვიცოდი, მხოლოდ ის დებილური ანეკდოტი იყო, რომელიც მაშინ 

ჩემსავით ყველამ იცოდა (ალბათ) და ამიტომაც აქ, მხოლოდ იმ ეროტიული 

ანეკდოტის ფინალს გავიხსენებ: privet  iz baku, priekhat ne mogu”.    

P.P.S. სხვათა შორის, აზერბაიჯანელებმა უკვე დაიბრუნეს ლათინური, კირილიცას 

ნაცვლად... 

 

განმარტებები:  

კირილიცა (  ტრადიციული სახელი პირველი ორი ასო-ნიშნის, „აზისა― და „ბუკის―, 

მიხედვით) 

 მიდია (ძვ. ბერძნ. Μῆδοι, ძვ. სპარს.  )iadāM ماد— ძველი სახელმწიფო და ძველი 

ეთნოგრაფიული მხარე ირანის დასავლეთით - მდინარე არაქსიდან ფარსის საზღვრებამდე, 

სამხრეთით ზაგროსის მთიანეთიდან დასავლეთით დეშთე-ქევირის უდაბნომდე. 

 

 მეცნიერულ ლიტერატურა 

მეცნიერება ადამიანის მოღვაწეობის ისეთი სფეროა, რომელიც რეალურად მომხდარი 

ფაქტების, მოვლენების პროცესების სისტემატიზაციას და გამოკვლევას ისახავს 

https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%AB%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%91%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%AB%E1%83%9C%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%A3%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%94%E1%83%9C%E1%83%90
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A1%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%96%E1%83%90%E1%83%92%E1%83%A0%E1%83%9D%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98
https://ka.wikipedia.org/w/index.php?title=%E1%83%93%E1%83%94%E1%83%A8%E1%83%97%E1%83%94-%E1%83%A5%E1%83%94%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%98&action=edit&redlink=1
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მიზნად. იგი სინამდვილეს ასახავს ისე, როგორც სინამდვილეშია. მხატვრულ 

ლიტერატურაში თხრობა აგებულია ,,მხატვრულ ლოგიკაზე”, მეცნიერებაში კი 

,,რეალურ ლოგიკაზე”, ანუ მსჯელობისა და დასკვნების მკაცრ თანამიმდევრობაზე. 

შესაბამისად, მწერლობა ,,აზროვნებს” სახეებით, მეცნიერება – ცნებებით.  

მეცნიერებას თანაბრად აინტერესებს წარსულიც, აწმყოც და მომავალიც, მაშინ, როცა 

პუბლიცისტიკის ,,უმთავრესი საგანი აწინდელი ცხოვრებაა, თავის სრულის 

წარმოებითა, სრულის ვითარებითა” (ი. ჭავჭავაძე). პუბლიცისტი, ჟურნალისტი, 

შეიძლება დააინტერესოს წარსულმა ან მომავალმა, მაგრამ იგი წარსულის 

გამოცდილებასა თუ მომავლის პროგნოზს  თანამედროვეობის სამსახურში აყენებს. 

პუბლიცისტიკას პრაქტიკული შედეგები აინტერესებს, მეცნიერებას კი თეორიული. 

 

 ფაქტი ჟურნალიზმში და მისი ანალიზი რეალიათა კონტექსტში. 

პუბლიცისტიკის (ჟურნალიზმის) ძირითადი, არსებითი და ამოსავალი ცნება არის 

ინფორმაცია. როგორც გვახსოვს, ამ ტიპის ლიტერატურის სპეციფიკაა მისი 

ინფორმაციულობა. შესაბამისად,  ინფორმაცია გამორიცხავს დეზინფორმაციას ანუ 

არასწორი, არასწორად ინტერპრეტირებული, კომენტირებული ან ნებისმიერი მცდარი 

ცნობის გავრცელებას, საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა ჟურნალისტიკაში ერთ-ერთი 

ყველაზე მიუტევებელი  ცოდვაა.  

დემოკრატიული ჟურნალიზმის  უპირველესი მოთხოვნა არის ფაქტის სიზუსტე და 

ნდობის ფაქტორის მოპოვება. არ დაგვავიწყდეს, რომ ჟურნალისტი კომუნიკაციას 

ამყარებს  მასობრივ აუდიტორიასთან, აქედან გამომდინარე, ცხადი ხდება მისი დიდი 

გავლენა საზოგადოებრივ ცნობიერებაზე, ადამიანის სულიერებაზე. ობიექტურობა და 

სარწმუნოობა პუბლიცისტიკაში ასევე უმთავრესი მოთხოვნებია. მათ მიღწევას 

ცხადია, განაპირობებს ჟურნალისტის, პუბლიცისტის პიროვნული მზაობა, 

მოქალაქეობრივი და სახელმწიფოებრივი აზროვნება. კვლავ მივდივართ 
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პროფესიონალიზმის გაგებამდე, ვინაიდან მაღალპროფესიონალური ჟურნალისტიკა 

თავისთავად, გულისხმობს ყველა ამ მოთხოვნას. 

პუბლიცისტური ნაწარმოებისათვის დამახასიათებელი მთავარი  მეთოდია — 

ასახული ფაქტებისა და მოვლენების ცხოველმყოფელობა, ორიგინალურ სულიერ 

ღირებულებათა შექმნა, თავის არსით, გამოსახვის საშუალებებით მიმდინარე 

ისტორიის ღრმა  ასახვას, ე. წ. სინკრეტულ ასახვას ისახავს მიზნად. 

ყოველგვარ შემოქმედებას აქვს თავისი არსი და იდეა ე. წ. მიზანდასახულობა. 

მიზანდასახულობა უნდა გავუზიაროთ როგორც გარკვეულ მსოფლმხედველობრივ 

სისტემაზე აგებული იდეურ-შინაარსობრივი ინფორმაციის შექმნა-გავრცელება. 

ნაწარმოებებს სფეროთა მიკუთვნების თვალსაზრისით სწორედ მიზანდასახულობა 

განასხვავებს. შესაბამისად,  პუბლიცისტურ ნაწარმოებს, ზოგადად, მედიატექსტს 

ვთქვათ, მხატვრულისაგან გამოარჩევს კონცეპტუალური მიზანდასახულობა. ზოგჯერ 

კამათის საგანია, თუ რომელ სფეროს მივაკუთვნოთ ამა თუ იმ ავტორის ნაწარმოები, 

თუ პუბლიცისტურ ტექსტში ჭარბობს მხატვრული ქსოვილი, მხატვრული ელემენტი, 

ლირიკული ჩანართი, პორტრეტი და მხატვრული გამოსახვის ფორმები, ცხადია, 

მხოლოდ ამიტომ მას ვერ მივაკუთვნებთ მხატვრული აზროვნების სფეროს. მაგ. ილია 

ჭავჭავაძის ,,სპირიდონისა და თადეოზის ბაასი~, ორივე პერსონაჟი ავტორის 

გამოგონილია, მაგრამ ცხადია, ეს არ არის მხატვრული ნაწარმოები,  ვინაიდან მისი 

იდეური მიზანდასახულებაა პუბლიცისტური, თანამედროვე ნიშნით აღბეჭდილი და 

ცხადად, გამოკვეთილად გაშიშვლებული. 

    ყოველმა პროფესიონალმა ჟურნალისტმა წერის დაწყების წინ ზუსტად იცის, რა არის 

მისი ნაწარმოების მიზანი, იდეა-კონცეფცია, მიზანდასახულობა და მიისწრაფვის 

პუბლიცისტური ოსტატობა სწორედ ამ ნიშნით მიმართოს. ობიექტურობა, 

სარწმუნოება, მიზანდასახულობასთან ერთად წარმატებული პუბლიცისტური 

ტექსტის საწინდარია. 

როდესაც თანამედროვე ქართული პრესისადმი წაყენებულ ,,ბრალდებებს~ 

გაიაზრებენ,  უმთავრესად ყურადღებას ამახვილებენ შემდეგ მომენტებზე: 
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უნდა ვაღიაროთ, რომ პოსტსაბჭოური ჟურნალისტიკის დღევანდელი დონე 

მნიშვნელოვანი მონაპოვარია, მაგრამ ისიც აღსანიშნავია, რომ პრესის 

თვითგამორკვევის დამკვიდრების პირველი ეტაპი განვლილია და ე. წ. თავისუფლება 

ზოგჯერ უკვე ,,სადემარკაციო ხაზსაც~ არღვევს. ბევრი მკვლევრის აზრით პრესის 

თავისუფლების პარამეტრების დადგენა, თავისთავად არის უაღრესად რთული. 

მაგრამ თვალში საცემი გახდა ის საშიშროება, რომ პრესის თავისუფლების ძიებაში, 

შესაძლოა აქტუალური გახდეს ჟურნალისტის პასუხისმგებლობის მომენტი. 

მოვიშველიოთ ნობელის პრემიის ლაურეატის ამარატია სენის ერთი შეხედვით 

პარადოქსული ფორმულა:  ,,ქვეყანას კი არ მოეთხოვება მზადყოფნა დემოკრატიის 

მისაღებად, არამედ სწორედ დემოკრატიის მეშვეობით აღწევს იგი ამ მდგომარეობას~. 

მასობრივი კომუნიკაციის არხებით გადაცემული არაპუბლიცისტური მასალის 

პუბლიცისტური მიზანდასახულობა. კულტურა და მასობრივი კულტურა. 

როგორც ვიცით, მასობრივი კომუნიკაციის არხებით არაპუბლიცისტური მასალაც 

გადაიცემა, რაც, პრაქტიკულად, იკავებს მედიასივრცის საკმაოდ დიდ ნაწილს. ეს 

ტრადიცია პრესით დაიწყო, როგორც გვახსოვს მე-19, მე-29 საუკუნის კულტურის 

პოპულარიზატორი იყო სწორედ პრესა, ქართული ჟურნალ-გაზეთები, რონლებშიც 

იბეჭდებოდა მეტ-ნაკლებად მნიშვნელოვანი ესა თუ ის მხატვრული თუ ისტორიულ-

გეოგრაფიული ნაწარმოები, რომელსაც დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა კულტურული 

ფასეულობების დამკვიდრების თვალსაზრსით. დღეს არაპუბლიცისტური მასალების 

მძლავრი  პოპულარიზატორი პრესასთან ერთად არის რადიო, ტელევიზია და 

ინტერნეტმედია. თუმცა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები უმთავრესად 

ავრცელებენ მასობრივ კულტურას. 

 ჟურნალისტურ  ფორმათა  დეფინიციის  საფუძველი,  

      ქართული  და  დასავლური  გამოცდილება. 

სიტყვა ,,ჟანრი” ფრანგულიდან მომდინარეობს და ნიშნავს ,,გვარს”, ,,სახეობას”. ჟანრი 

დღევანდელი გაგებით ისტორიულად ჩამოყალიბებული კატეგორიაა, რომელსაც  
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ფორმისა და შინაარსის სპეციფიკურ ნიშანთა ერთობლიობა ქმნის მხატვრული 

მოღვაწეობის  სხვადასხვა სფეროში (მხატვრული ლიტერატურა, სახვითი ხელოვნება, 

მუსიკა...)  ჟანრი ესთეტიკური  კატეგორიაა, ჟურნალისტიკამ ჟანრი (ფორმები) 

ლიტერატურათმცოდნეობიდან დაისესხა და დღეს სიტყვა ,,ჟანრი” იხმარება უფრო 

,,ფორმის” გაგებით, ვიდრე ამ სიტყვის კლასიკური გაგებით. 

    ჟურნალისტიკაში, ისევე როგორც ყოველგვარ ლიტერატურაში (შემოქმედებაში), 

სათქმელი მოითხოვს გარკვეულ ფორმას, ანუ ყალიბს. სხვადასხვა ჟურნალისტური 

ტექსტის შემთხვევაში ეს ყალიბი სხვადასხვაგვარია. მაგ. თუ ტექსტში მხოლოდ 

ინფორმაცი ა- ე.წ. ,,ნიუსში” უნდა აისახოს, მას თავის დადგენილი ფორმა და სტილი 

აქვს. დასავლური ჟურნალისტიკის სტანდარტით  ფორმა ,,ნიუსი” უნდა მოიცავდეს 

შემდეგ ძირითად ხუთ კითხვას: რა ? (რა მოხდა?), სად ? (სად მოხდა?), როდის ? 

(როდის მოხდა?), ვინ ? (ვინ იყო ამბის მთავარი მოქმედი ფუგურა, ფიგურები ?), 

როგორ? (როგორ მოხდა?), ზოგჯერ ამას ემატება რატომ ? (ანუ მომხდარის მიზეზი). 

    ზოგჯერ ჟურნალისტური ინფორმაცია მოითხოვს ,,ინტერვიუს” ფორმას. 

,,ინტერვიუ”-კითხვებით და პასუხებით  ასახავს ამბავს, ინტერვიუს შემთხვევაში  

გააქტიურებულია მსჯელობა საკითხებზე. მისი საბაბი მნიშვნელოვანი ინფორმაციაა-

სიახლეა, რომელიც იძლევა განსჯის საფუძველს. როცა ერთ შემთხვევაში ჟურნალისტს 

ებადება კითხვები, კონკრეტული, ამ თემისათვის კომპეტენტური რესპოდენტის 

მიმართ, როცა დამაჯერებლობა ძლიერდება, ამავე რესპოდენტის არგუმენტების 

შედეგად. 

ზოგჯერ ამბავი, თემა მოითხოვს ფართოდ, ყოველმხრივ ანალიტიკურად წარმოჩენას. 

ამ დროს შეიძლება ყველაზე კარგი ჟანრი (ფორმა) იყოს სტატია, ზოგჯერაც 

რეპორტაჟი-ვთქვათ, როცა გვინდა მოვლენა ოპერატიულად მივაწოდოთ 

აუდიტორიას. მაგალითად,  ტელერეპორტაჟში. ჩვენ სულ იოლად შეიძლება 

გავხადოთ ტელემაყურებელი მოვლენის თანამონაწილე, ანუ შევუქმნათ მას 

მოვლენაზე ,,დასწრების ეფექტი”.  
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საქართველოში, ისევე როგორც სხვა ქვეყნებში არსებობს ტრადიციული, მყარი 

ჟანრები, რომელიც მე-19 საუკუნიდან გვხვდება პრესაში. ასეთი ფორმებია: ,,ნიუსი”, 

(თუმცა, იმჟამად, ცხადია, მას ასე არ ერქვა) –ეს იყო ,,ახალი ამბავი”. ასეთივე ჟანრებია: 

სტატია, მიმოხილვა. გავიხსენოთ ი. ჭავჭავაძის, აკაკის, ვაჟას სტატიები-წერილები, 

რომლებიც სწორედ ჟურნალ-გაზეთებით მიეწოდებოდა მკითხველს. ჟურნალისტური 

ჟანრი-ფორმა არ არის მყარი კატეგორია, იგი ხშირად იცვლება დროისა და ეპოქის 

შესატყვისად. მასზე მოქმედებს ქვეყანაში  არსებული პოლიტიკური რეჟიმიც. 

მმაგალითად, საბჭოთა კავშირში ძალზე ხშირად გამოიყენებოდა  ჟანრი-ანგარიში. 

(სხდომების, ყრილობების, პლენუმების სიჭარბის შესაბამისად.)   ეს ჟანრი 

თანამედროვე მედიაში თითქმის აღარ გვხვდება, ხოლო თუ გვხვდება, ისიც 

სახეცვლილი. თანამედროვე ჟურნალისტიკაში  დემოკრატიული პროცესების შედეგად 

სულ უფრო დაინგრა ოდინდელი, მყარი წარმოდგენა ჟანრებზე. ის უფრო მოქნილი, 

პრაქტიკული და მობილური გახდა ჟურნალისტის ხელში, გაძლიერდა დასავლური 

ტენდენციებიც-ახალი ფორმები, ფორმათა ახლებური ინტერპრეტაცია, სინთეზური 

ფორმები. ამის საუკეთესო ნიმუშია სატელევიზიო ,,ტოქ-შოუ―, რაც ასე დამკვიდრდა 

ქართულ საეთერო სივრცეში. ეს ქართული ჟურნალისტიკისთვის შედარებით ახალი 

ფორმაა, რომელიც სინთეზურ ფორმად შეიძლება განვიხილოთ. მასში გამოყენებულია 

დიალოგი-ინტერვიუ, კომენტარი, რეპორტაჟის ელემენტი, მიმოხილვა და სხვ. 

,,დოსიე”-პროფილი, ესეც დასავლური ფორმა გახლავთ, მას იყენებენ ჟურნალისტები 

პიროვნების პორტრეტის შესაქმნელად. ასევე არსებობს ,,სვეტი”, ,,ედიტორიალი” და 

სხვ. ჟანრები. ამჯერად ამით შემოვიფარგლოთ, ვინაიდან მომავალში თქვენ უფრო 

დაწვრილებით შეისწავლით ამ საკითხებს ცალკეულ სალექციო კურსებში და ბოლოს: 

დღეს ჟურნალისტიკას ყოფენ ,,ახალი ამბების” –(ოპერატიულ) და ანალიზურ 

ჟურნალისტიკად. პირველი უფრო სწრაფია  და საჭიროებს ისეთ ჟანრებს, 

როგორებიცაა: ნიუსი, ინტერვიუ, რეპორტაჟი, მეორეში (ანალიზურში) სჭარბობს 

ანალიტიკური ელემენტი და იგი ნაკლებ ოპერატიულია. მაგ.: სტატია, მიმოხილვა, 

ნარკვევი, პორტრეტი, ესე, სვეტი და ა. შ. 
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ცხადია, ჟანრი, ჟურნალისტიკაში არ არის გაყინული დოგმა და, როგორც აღვნიშნეთ, 

ის შეიძლება შეგხვდეს ტრანსფორმირებული სახითაც. იგი სფეროს განვითარების 

პარალელურად იცვლება და შესაბამისად ეძიებს გამოსახვის ახალ გზებს და ფორმებს.  

 

 

 

პუბლიცისტური ტექსტის ნიმუში: 

       მიგელ დე უნამუნო (დ. 29 სექტემბერი, 1864 — გ. 31 დეკემბერი, 1936), ესპანელი 

ესეისტი, ნოველისტი, პოეტი, დრამატურგი და ფილოსოფოსი.  

 

მიგელ დე უნამუნო 

                                                          ანტიპოლიტიკოსები 

 კანარის კუნძულებზე რომ ვიყავი,წარმოიდგინეთ, ჩემი ყურადღება მიიპყრო იმ 

გარემოებამ, თუ რამდენად ხშირად და რანაირი კილოთი მეუბნებოდნენ ჩემი 

თანამოსაუბრეები: ~უნდა მოგახსენოთ, ჩემო ბატონო, რომ მე პოლიტიკოსი არ 

გახლავართ~. თან ამ სიტყვებს იმგვარად წარმოთქვამდნენ, თითქოს ან უთქმელი 

ბრალდებისაგან იცავდნენ თავს, ან კიდევ ჯერ ჩემი აზრი უნდოდათ გაეგოთ. ლამის 

ყოველ ნაბიჯზე მესმოდა: `ისა? ის ხომ პოლიტიკოსია!~ იქ, კანარის კუნძულებზე, 

პოლიტიკოსებზე ჩვეულებრივად ისე ლაპარაკობენ,  გეგონებათ, ისინი 

განსაკუთრებული ჯურისა თუ არა, ძალზე უსიამოვნო საქმეს შეჭიდებული 

ადამიანები იყვნენ. ბევრს, ბევრს კი არა, უმეტესობას,  თავიც კი მოაქვს 

პოლიტიკისადმი გულგრილი დამოკიდებულებით.  

  მართალი გითხრათ, დიდად არა ვარ აღფრთოვანებული ამ დემოკრატიებით, მაგრამ 

ახლა ეს გარდუვალია. როგორც ვხედავ, დემოკრატია რაღაცნაირად ომსაც ჰგავს. 
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ცივილიზაციასაც ანდა თვით არსებობასაც კი!  რაღაც გარდუვალი ბოროტებაა და ეგ 

არის. ან უნდა აღიარო, ან არადა, დაიღუპო.  

დემოკრატია გაცილებით მეტ ვალდებულებებსა და მოთხოვნილებებს გვიყენებს, 

ვიდრე  პრივილეგიებსა და უფლებებს გვიწყალობებს. პირველი, რასაც იგი 

გვაკისრებს, არის ჩვენივე დაინტერესება და ჩვენივე მონაწილეობა საზოგადოებრივ 

საქმეში, რასაც რეს-პუბლიკა-ს ვეძახით. 

  ,,პირადად მე მთავრობა არას მარგებს!~ -  აი, რა სტერეოტიპულ სულელურ 

ფორმულას აიფარებენ ხოლმე არცთუ მცირერიცხოვანი ეგოისტები და სხვა 

მუქთახორები, როცა მათ პოლიტიკურ ბრძოლაში მონაწილეობისაკენ მოუწოდებენ 

ხოლმე. ვერ შეუგნიათ, რომ თუკი მთავრობა არაფერს აძლევს,  მაშინ რაღაცას ართმევს 

და ართმევს კი სწორედ ცხოვრებისაგან განდგომის გამო. ის, ვინც აგდებულად 

უყურებს პოლიტიკურ ცხოვრებაში მონაწილეობას, აქტიური ამომრჩეველი იქნება ის, 

თუ რომელიმე პარტიის წევრი, მიტინგებსა და კრებებს რომ ესწრება, - მას არცა აქვს 

უფლება დაიჩივლოს, კანონით გათვალისწინებული თუ თვითონ მთავრობისაგან 

მომდინარე დადგენილება ჩემს ინტერესებს ბღალავსო. 

  მოქალაქისათვის პირველი და აუცილებელი პირობაა მოქალაქეობრიობა და არც 

შეიძლება არსებობდეს ისეთი სამშობლო, ჭეშმარიტი სამშობლო რომ ჰქვია, სადაც 

მოქალაქეებს პოლიტიკური პრობლემები არ აწუხებდეთ. 

  კანარის კუნძულებზე კი სწორედ ეს დავინახე. ყველაზე დიდი პოლიტიკური 

პრობლემებისადმი საყოველთაო გულგრილობა და ამან განმაცვიფრა და გული 

მატკინა; თუნდაც ერთი ბეგარის განაწილების პრობლემა ვთქვათ, რაც თითქოს ყველას 

უნდა შეხებოდა და თანაც ყველაზე უშუალოდ. ესეც არ იყოს, ვერც იმ პატარ-პატარა 

ჯგუფებისა გავიგე ვერაფერი, ადგილობრივი პოლიტიკოსები რომ ქმნიან. რაღაც იჩხიბ 

დევიზებს იკერებენ და ერთმანეთისგან კი მარტო თავისი კაუდილიოებით და 

კასიკებით განსხვავდებიან - ხოლო მათ ისეთი პიროვნებებიც ეტმასნებიან ხოლმე, 

რომლებიც მარტო იმაზე ფიქრობენ, როგორმე დაიკავონ და საკუთარი 

ინტერესებისათვის გამოიყენონ საზოგადოებრივი მდგომარეობა. ,,აი, როგორია 
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თქვენი პოლიტიკა!~ _ გამარჯვებული სახით მეჩიჩინებოდა ერთი ასეთი 

თავგამოდებული ანტიპოლიტიკოსი. მე კი ამაზე ვპასუხობდი: `რაღა თქმა უნდა, ეს 

არც არის პოლიტიკა, ანდა უკეთ რომ ვთქვათ, ესაა უვარგისი პოლიტიკა, ხოლო 

დამნაშავენი, რომ ყველაფერი ეს ხდება, თქვენა ბრძანდებით, თქვენ, ვინც განზე 

დგომას ამჯობინებთ~. 

  როგორ არ მოვინდომე, კანარის კუნძულების პოლიტიკურ რუკაში გავრკვეულიყავი, 

- ასე დავარქვათ, - მაგრამ ისიც მახსოვს, რომ არც მანამდე დამიკლია ცდა, ცოტა მაინც 

გავრკვეულიყავი ასევე ესპანური ამერიკის პოლიტიკურ რუკაშიც. ჩვენი ევროპული 

პოლიტიკის თითქმის ყველა კლასიკური კატეგორიები, იქნება ეს ლიბერალიზმი, 

სოციალიზმი თუ ინდივიდუალიზმი, ეტატიზმი თუ ანარქიზმი, რეგალიზმი თუ 

ულტრამონტეანელობა და ა.შ. - თითქმის არც ერთი არ გამოდგება, როცა არის ცდა 

მოახდინონ უმრავლესობათა პარტიების კლასიფიცირება ამ რესპუბლიკებიდან, და 

მათთანაც, ისევე როგორც ჩვენს პატარა პროვინციულ სოფლებში, პარტიებად რომ 

არიან დაყოფილი, ცალკეულ პიროვნებათა პარტიებად. 

  ბოლოს და ბოლოს გავერკვიე,  თუ რა თიშავდა უნიტარისტებსა და ფედერალისტებს 

როსასისა და სარმიენტოს დროს არგენტინაში, მაგრამ ვერაფრით ვერ მივხვდი, მაინც 

რას ნიშნავს ეს დაყოფა ,,ბლანკოსად~ და ,,კოლორადოსად~ ურუგვაიში. 

  განა ჩვენი მოუქნელობა, ეს ჩვენი განთქმული მოუქნელობა არ არის მიზეზი, რომ 

პოლიტიკას მოქმედების ასეთი შემოზღუდული არე მივაკუთვნეთ! პოლიტიკა 

პროფესია არ არის; პოლიტიკა გაგების ფორმაა, ნებისმიერი პრობლემის დასმა და 

გადაჭრაა, პოლიტიკა ნებისმიერი საზოგადოებრივი პრობლემის გარსია. პოლიტიკა 

ეკონომიკური, პოლიტიკა რელიგიური, პოლიტიკა სანიტარულ-ჰიგიენური, 

პოლიტიკა კულტურული - ყველა ეს საკითხი, რაც კი კაცობრიობის წინაშე დგას 

დემოკრატიის პერიოდში. 

  იმის მტკიცებაც შეიძლება, რომ ყველაფერი ის, რაც კი ათენისა და მთელი 

საბერძნეთის სამარადისო დიდებად იქცა, პოლიტიკა იყო; პლატონის ფილოსოფია, 

პინდარეს ლირიკა, ესქილეს ტრაგედიები, თუკიდიდეს ისტორიული თხზულებები, 
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რომ არაფერი არ ვთქვათ დამოსთენის მჭევრმეტყველებაზე. დიახ. ყველაფერი ეს 

პოლიტიკა იყო. ბერძნული დემოკრატიები, უწინარეს ყოვლისა,  და ყველაზე მეტად 

პოლიტიკური სკოლები იყო. ისევე როგორც იტალიური რესპუბლიკები. სადაც ხალხი 

პოლიტიკისადმი ინტერესს ჰკარგავს, იქ უთუოდ დაცემის გზას დაადგება 

მეცნიერებაც, ხელოვნებაც და ხელოსნობაც კი. 

  რასაკვირველია, არც უნდა ვიფიქროთ, რომ პოლიტიკა შეიძლება გამოვლინდეს 

მხოლოდ პოლიტიკურ გამოცოცხლებაში, მეცნიერული დოქტრინის წარმოშობის 

გარეშე. თვით პოლიტიკური გამოცოცხლება წარმოშობს დოქტრინას, ბოლოს და 

ბოლოს. 

  მართლაც ძლიერი პოლიტიკური ციებ-ცხელების დროს ისე ჩანს ხოლმე, თითქოს 

ხელოვნება, მეცნიერება, კულტურა, ყველაფერი ჩრდილში მოექცევა ანდა 

განვითარებას შეანელებს. თითქოს გახურებულ პოლიტიკურ ბრძოლაში ჩაფლული 

სულები კარგავენ ყოველგვარ ინტერესს ცხოვრებისა და კულტურის სხვა 

პრობლემებისადმი, მაგრამ ეს პრობლემები ღვივდება პოლიტიკური გამოცოცხლების 

პროცესში და სწორედ შემდეგშიც კი.  და მე არ მომბეზრდება იმის გამეორება, - რადგან 

თუ რაიმეს ვცოდავ, იმაში ვცოდავ, რომ მეტისმეტად აბეზარი გახლავართ და ეს 

ყველას კარგად მოეხსენება, - რომ პოლიტიკა ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო 

თვალთახედვით წერტილია, როცა გინდათ რაიმე პრობლემას პირისპირ სახეში 

შეხედოთ. 

  მეორეს მხრივ, ცხადია, რომ შეიძლება დაინტერესდე და აქტიურადაც ჩაება 

პოლიტიკაში და ამავე დროს შენი ქვეყნის არც ერთ პარტიას არ ეკუთვნოდე, მე, 

მაგალითად,… თუ ვინმე ამ ადგილამდე მოვა და წამოიძახებს: ,,აი, ეგოისტი!~ - მე 

ვუპასუხებ, ჩემი თავი იმიტომ მომყავს მაგალითად, შორს წასვლა არა მჭირდება-

მეთქი... პირადად მე გავბედავ და ჩემს თავს იმ ესპანელების რიცხვს მივათვლი, ვინც 

ყველაზე მეტად იყო ჩაბმული პოლიტიკურ მოღვაწეობაში ჩვენთან, ჩვენს 

სამშობლოში, მაგრამ არც ერთ პარტიაში არ იყო გაერთიანებული. იმასაც 

ვითვალისწინებ, რომ ეს არ შეიძლება ყველა შემთხვევაში გამოდგეს მაგალითად, 

მაგრამ პირადად მე მოქმედების თავისუფლებას მაინც მაძლევს. 
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  ანტისოციალური - ანდა ყოველ შემთხვევაში, არასოციალური - განწყობილებანი ამ 

ფრაზას რომ იშველიებენ: `მთავრობა მე არაფერს მარგებსო!~ აი, ამას კი ნამდვილად 

უნდა მოვუღოთ ბოლო. ყველა ქვეყნის მთავრობები ყველა მოქალაქეს, რომელთაც 

ისინი მართავენ, ბევრსაც აძლევენ და ბევრსაც ართმევენ -  როგორც წესი, ართმევენ 

უფრო მეტს, ვიდრე აძლევენ. ხოლო იქ, სადაც მძაფრი პოლიტიკური ცხოვრება არ  

არის, კულტურაც ზედაპირული გახდება ხოლმე და თავის ფესვებსაც სწყდება  (1911წ)                                                
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                                                               V ლექცია 

              მედიის ფუნქციათა შესახებ (მიმოხილვა) 

 მედიისათვის  მთავარია საინფორმაციო ფუნქცია. ყოველ ადამიანს და მთლიანად 

საზოგადოებასაც აქვს სუვერენული უფლება, ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე 

მიიღოს მისთვის სასურველი და საინტერესო ინფორმაცია (ცხადია, ეს არ ეხება 

ინფორმაციას ამა თუ იმ პიროვნების პირადი ცხოვრების შესახებ). ეს 

ყოვლისმომცველი უფლება განსაზღვრულია ადამიანთა უფლებების 

საერთაშორისო დეკლარაციის მიერ და ჩაწერილია ყველა დემოკრატიული 

სახელმწიფოს კონსტიტუციაში. მნიშვნელოვანია ისიც,  რომ საქმე ეხება ზუსტ, 

უტყუარ ინფორმაციას. ადამიანებს სურთ იცოდნენ ფაქტები და ჟურნალისტები 

ვალდებულნი არიან, შეატყობინონ მათ სწორედ ეს ფაქტები. ცხადია, ეს იმას არ 

ნიშნავს, რომ ჟურნალისტებს არ შეიძლება ჰქონდეთ ამა თუ იმ მოვლენის  

მიმართ საკუთარი მოსაზრებები. მკაფიოდ უნდა იყოს დაცული მედიატექსტის 

(გადაცემის) ფორმატში   ჟურნალისტის როლი და მიზანი.  

   რეპორტიორის ყოველმხრივი მიუკერძოებლობის მიუხედავად, მკითხველი, 

მსმენელი თუ მაყურებელი მოვლენას აღიქვამს ჟურნალისტის მოღვაწეობის 

პროდუქტის მეშვეობით. აუდიტორია მოვლენებს თვალ-ყურს ადევნებს მედიის 

საშუალებით. ამ მოვლენების არსის წარმოდგენას, მათი ჩვენების რაკურსს, 

დეტალებს, მომხმარებელი არასდროს განსაზღვრავს. იგი არ ერევა იმ ფაქტებისა  

და მოვლენების შერჩევაში,  რომლებსაც  მასობრივი ინფორმაციის საშუალებები 

აშუქებენ საკუთარ საინფორმაციო გამოშვებებში. ყველა ამ ფაქტსა და მოვლენას, 

რაც მაუწყებელმა  საზოგადოებას უნდა აუწყოს, ირჩევენ ჟურნალისტები. ასე 

რომ, ჟურნალისტები აუდიტორიის ინფორმირების პროცესში ძნელია იყვნენ 

აბსოლუტურად ობიექტურნი. ისინი გარკვეულად პასუხისმგებელნიც არიან 

მიწოდებული ინფორმაციით გამოწვეული პროცესების შედეგებზეც, ამიტომ 

პროფესიული სტანდარტები და პროფესიული ეთიკა მასობრივი ინფორმაციის 
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საშუალებებს არ უნდა აძლევდეს შესაძლებლობას, აუდიტორიას თავს მოახვიოს 

საკუთარი აზრი. თავის მხრივ, მკითხველი, მსმენელი თუ მაყურებელი 

უფლებამოსილია, თავად აირჩიოს ინფორმაციის წყარო, რომელსაც იგი, როგორც 

წესი, ჟურნალისტების პროფესიონალიზმის გათვალისწინებით გამოარჩევს. 

    ჟურნალისტური პროფესიული ოსტატობის საკითხია ფაქტების 

მოსაზრებებისგან გამიჯვნა. ჟურნალისტიკა საზოგადოების ინფორმირებისას, 

შემეცნებისა და გართობის ფუნქციებსაც ითავსებს.  შემთხვევითი არ არის, რომ 

ბრიტანული საზოგადოებრივი სამაუწყებლო კორპორაციის —ბი-ბი-სის დევიზია: 

`ინფორმირება, განსწავლა, გართობა~. მსოფლიო ჟურნალისტიკის 

ქრესტომათიული პოსტულატი კი ასე გამოიყურება:  `ფაქტი — ხელშეუხებელი, 

კომენტარი — თავისუფალი~. ეს არის ბუნებრივი წყალგამყოფი ფაქტებსა და 

შეფასებებს შორის. 

მკვლევართა ერთი ნაწილის თვალსაზრისით საინფორმაციო ფუნქციასთან ერთად, 

მასმედიას გააჩნია პროპაგანდისტული ფუნქცია, რომლის უმთავრეს არსს 

წარმოადგენს აუდიტორიაზე მუდმივი, მიზანმიმართული ზემოქმედება 

გარკვეული სახის ცხოვრების წესის, პოლიტიკური, სულიერი და ზნეობრივი 

ფასეულობების დასამკვიდრებლად.  ასევე საზოგადოების სოციალური მართვის 

ფუნქციაც. ამ შემთხვევაში საქმე ეხება სახელმწიფო ან საზოგადოებრივი 

ცხოვრების არა პირდაპირ რეგულირებას, არამედ მასმედიის მოვალეობას, ქვეყნის 

ყოველ მოქალაქეს გააცნოს სავალდებულო ნორმატიული აქტები, მოქმედი 

კანონები; მოახდინოს მოსახლეობის მობილიზება კანონების შესასრულებლად; 

მიუთითოს საზოგადოებას და სახელმწიფო სტრუქტურებს საერთაშორისო 

სამართლის ნორმებსა და ადამიანის უფლებებთან დაკავშირებული მოქმედი 

კანონების შეუსაბამობის შესახებ, მიაღწიოს კანონების შესაბამისობას 

თანამედროვე მოთხოვნებთან და ა. შ. ამგვარად, ჟურნალისტიკის სოციალური 

მართვის ფუნქცია გულისხმობს იმგვარი ცხოვრების წესის პროპაგანდას, 

რომელიც შეესაბამება საზოგადოების სამართლებრივ ნორმებს. გამოჰყოფენ 

ორგანიზაციულ ფუნქციასაც, რომელსაც  პრესა ახორციელებს როგორც 
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გაშუალებულად, ისე უშუალოდ. პირველ მდგომარეობას იგი იყენებს 

პროპაგანდისტული კამპანიების დროს, ხოლო მეორეს საზოგადოების 

მობილიზებისათვის ამა თუ იმ საზოგადოებრივად აქტიური მოვლენისას. 

საქართველოში ტელეკომპანიები არსებითად მხოლოდ პოლიტიკური მოვლენების 

მიმართ იყენებენ მასმედიის საზოგადოებრივი ორგანიზების ფუნქციებს. 

უიშვიათესია მასმედიის მიერ სოციალური, ეკონომიკური, სამართლებრივი, 

ეკოლოგიური, კულტურული ან სხვა მრავალი პრობლემის გადასაჭრელად 

საზოგადოების ორგანიზების მცდელობები. გამონაკლისს წარმოადგენს 

სპორტული ღონისძიებები, როდესაც მასმედია კვლავ გვევლინება საზოგადოების 

მობილიზების ორგანიზატორად. მაგალითად, მნიშვნელოვანი სპორტული 

მატჩების დროს ფეხბურთში, კალათბურთსა და რაგბიში, მასმედია 

საზოგადოების უდიდეს  ნაწილის უყრის თავს სპორტულ მოედნებზე. სხვა 

შემთხვევებში, მასმედიის მიერ მოსახლეობის მასობრივი ორგანიზება მხოლოდ 

პოლიტიკური ნიშნით ხორციელდება.  

საქართველოს უახლესი ისტორიიდან არა ერთი ამგვარი მაგალითის მოხმობა 

შეიძლება (გავიხსენოთ მაგ., 2003 წლის ,,ვარდების რევოლუციის~ დროს 

ტელეკომპანია ,,რუსთავი 2~-ის როლი, ასევე 2007 წლის ნოემბრის მოვლენები, 

როდესაც ტელეკომპანია `იმედი~ იქცა ოპოზიციური პარტიების მიერ 

ხელისუფლების მიმართ უკმაყოფილების გამოხატვის მიზნით გამართულ 

მიტინგებზე მოსახლეობის დასწრების ორგანიზატორად). 

მასმედია   საკუთრივ ჟურნალისტური პროდუქტის შექმნის პროცესშიც 

ვლინდება ორგანიზატორად.  ეს არის მრგვალი მაგიდის ორგანიზება პრესაში, 

რადიოდისკუსიების, ტელეხიდების, ტელედებატების, თოქ-შოუების ორგანიზება 

და ა. შ., რომელშიც მრავალი ადამიანი მონაწილეობს. ჟურნალისტური 

ორგანიზების შედეგია მრავალი გასართობი გასართობი გადაცემა, რაც მასმედიის 

კიდევ ერთ ფუნქციაზე მიუთითებს. ეს არის მისი გასართობი, ანუ როგორც მას 

უწოდებენ, რეკრეატიული ფუნქცია. რეკრეაცია დასვენებას, ადამიანის მიერ 

შრომის პროცესში დახარჯული ძალების აღდგენას ნიშნავს. მაგრამ 
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მასმედიიასთვის გართობის ფუნქცია იმდენად ბუნებრივია, რამდენადაც 

ბუნებრივია ადამიანის მისწრაფება დასვენებისა და გართობისკენ. მიუხედავად 

ამისა, დაუშვებელია,  მასმედია მორჩილად დაჰყვეს აუდიტორიის დიდი 

ნაწილის მოთხოვნებს და ქმნიდეს მხოლოდ და მხოლოდ გასართობ 

ჟურნალისტურ ნაწარმოებებს, როგორც ამას აკეთებს არა ერთი თანამედროვე 

ჟურნალი, რადიო თუ ტელევიზია. თუმცა ისიც დაუშვებელია, მასმედიამ 

სათანადოდ არ შეაფასოს ჟურნალისტიკის რეკრეატიული ფუნქცია და იგი 

მხოლოდ იდეოლოგიური და ტოტალურად პროპაგანდისტული გადაიქცეს. 

ჟურნალისტიკის გასართობ ფუნქციას შედარებით მწირად იყენებს ბეჭდური 

მედია და გაცილებით ფართოდ — ელექტრონული მედია. არსებობს გასართობი 

ჟურნალ-გაზეთებიც, რომლებიც ყოველგვარ პუბლიკაციებს ბეჭდავენ, რათა 

გაზარდონ ტირაჟი და კარგად გაყიდონ პროდუქტი. პრესის ცალკეულ 

გვერდებზე იბეჭდება ჰოროსკოპები, კროსვორდები, თავსატეხები, რებუსები, 

ტესტები და ა. შ.,  რომლებიც არ ითვლება ჟურნალისტურ პროდუქტად, მაგრამ 

მისი განთავსება პრესის ფურცლებზე ჟურნალისტიკის გასართობ, რეკრეატიულ 

ფუნქციაზე მიუთითებს. იგივე შეიძლება ითქვას ელექტრონულ მედიაზეც. 

რადიოს აუდიტორია უსმენს. მუსიკა ან მხატვრული კითხვის ნიმუშები, 

სპექტაკლები ან კონცერტები, რომლებიც  რადიოთი გადაიცემა, ცხადია, არ არის 

ჟურნალისტური პროდუქტი, მაგრამ რადიოარხების პროგრამებში მათი მუდმივი 

განთავსება თავად რადიოს რეკრეატიულ დანიშნულებაზე მიუთითებს. 

ტელევიზიაში საქმე უფრო სხვაგვარადაა. მიუხედავად იმისა, რომ აქაც არის 

სხვადასხვა მექანიკური პროდუქციის ტრანსლაცია, მათი გადმოცემა 

აუცილებლად მოითხოვს რედაქტორის საქმიანობას (რედაქტორი კი 

ჟურნალისტური პროფესიაა), ხოლო თამაშების, ვიქტორინების და რეალური 

შოუების წამყვანებისთვის აუცილებელია, ფლობდნენ ჟურნალისტის თვისებებს. 

სხვა შემთხვევაში, ისინი ვერ მოახერხებენ პროგრამის წაყვანას, აუდიტორიისთვის 

მუშაობას და, რაც მთავარია, სატელევიზიო ტექნიკასთან ურთიერთობას. 
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როგორც ვხედავთ, გასართობი პუბლიკაციები და გადაცემები დიდ ადგილს 

იკავებს მასმედიის ფუნქციონირების არეალში, შესაბამისად, რეკრეატიული 

ფუნქციაც პირდაპირ კავშირშია ჟურნალისტიკასთან. ხშირად გასართობი 

გადაცემები თუ პუბლიკაციები ატარებს შემეცნებით ღირებულებას. 

მნიშვნელოვანია, როდესაც გასართობი ფუნქცია გადაჯაჭვულია მასმედიის 

კულტურულ-საგანმანათლებლო ფუნქციასთან, რომლის ელემენტებიც შეინიშნება 

მრავალ შემეცნებით და გასართობ პუბლიკაციებსა თუ პროგრამებში. მაგრამ 

ბევრი სტატია, პუბლიკაცია, გადაცემა თუ პროგრამა უშუალოდ ეძღვნება 

კულტურულ-საგანმანათლებლო თემატიკას. უფრო მეტიც, არსებობს საგანგებო  

გაზეთები,  ჟურნალები და ტელე-რადიო არხები, რომელთა ჟურნალისტური 

პროდუქციაც მხოლოდ ამ ფუნქციის მატარებელია. 

მეცნიერთა აზრით მასმედიის კულტურულ-შემეცნებითი ფუნქცია უნდა 

გავმიჯნოთ  მის საგანმანათლებლო ფუნქციისგან, რადგან ამ უკანასკნელის 

მეშვეობით საზოგადოებაში ვრცელდება განათლება. მაგალითად, არსებობს 

გამოცემები, რომელთა საშუალებით შესაძლებელია უცხო ენების შესწავლა, ასევე 

მეთოდური რეკომენდაციების გაცნობა და ა. შ. ასევე, სპეციალური 

საგანმანათლებლო არხები და პროგრამები.  მსოფლიოში ელექტრონულმა მედიით 

ბევრი ადამიანი კერძო არხებზე მაუწყებელი ტელეუნივერსიტეტების საშუალებით 

იმაღლებს ცოდნას და კვალიფიკაციას. მართალია, საგანმანათლებლო ფუნქცია  

სამაუწყებლო კომპანიებმა თანდათან დაკარგეს, მაგრამ ის შეიძინა საკასეტო 

ტელევიზიამ და დღეს კასეტების და ვიდეოდისკების საშუალებით ნებისმიერი 

რამის შესწავლა შეიძლება. 

ბევრი ექსპერტი და მკვლევარი ბოლო დროს მასმედიის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან 

ფუნქციად საინტეგრაციო ფუნქციას მიიჩნევს. მართლაც, ეს მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებების უმნიშვნელოვანესი ფუნქციაა, რადგან თანამედროვე 

საზოგადოებაში, რომელიც დაყოფილია სახელმწიფო საზღვრებით, 

დიფერენცირებულია ეროვნული თავისებურებებით, აღმსარებლობით, 

მატერიალური მდგომარეობით და სოციალური სტატუსით, მასმედიის გარდა, 



63 

 

არც ერთ იდეოლოგიურ ინსტიტუტს არ შესწევს შემაკავშირებელი და 

მაკონსოლიდირებელი ფუნქციის შესრულება.  

 ფრანგი მეცნიერის კლოდ-ჟან ბერტნარის მიერ ჩამოყალიბებული თანამედროვე 

მედიის ფუნქციები ოპტიმალურად გამოხატავს მედიის ყველა მთავარ ფუნქციას.  

კლოდ-ჟან ბერტნარი წიგნიდან ,,მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულებების 

სისტემები― , 2004.  (La Deontologie des medias, 1997) 

 მედიის ფუნქციები 

იმისათვის, რომ განსაჯოთ, თუ რამდენად კარგად ემსახურება მედია 

საზოგადოებას, საჭიროა ვიცოდეთ, თუ სავარაუდოდ, რა მომსახურებით 

უზრუნველყოფს მედია საზოგადოებას. შესაძლოა, გამოვყოთ მედიის 

დაახლოებით ექვსი ფუნქცია, რომელიც დამახასიათებელია დემოკრატიული 

მედიაგარემოსათვის. 

1. მეთვალყურეობა 

დღევანდელ საზოგადოებაში მხოლოდ მედიას ძალუძს, მოგვაწოდოს დროული 

და სრული ინფორმაცია იმ მოვლენებზე, რომლებიც ჩვენს გარშემო ან ჩვენს 

მიღმა ვითარდება. მედიის ფუნქციაა ინფორმაციის მოძიება, გაფილტრვა, 

გაანალიზება, ინტერპრეტირება და შემდგომ მისი გავრცელება ყველასათვის 

გასაგებ ენაზე. კერძოდ, მედიამ არჩევნებს შორის დროის ინტერვალში თვალყური 

უნდა ადევნოს სამი პოლიტიკური სახელისუფლებო შტოს (აღმასრულებელი, 

საკანონმდებლო და სასამართლო) საქმიანობას. 

2. საზოგადოებრივი კომუნიკაციის უზრუნველყოფა  

დემოკრატიულ საზოგადოებაში საზოგადოებრივი კონსენსუსის მისაღწევად, 

რომლის გარეშეც მშვიდობიანი თანაარსებობა შეუძლებელია, აუცილებელია 

საჯარო დისკუსია. მასიურად დასახლებულ ქალაქებში დებატებისთვის საჯარო 

ფორუმს სწორედ მედია წარმოადგენს. მედია ცალკეულ ინდივიდს გარკვეულ 
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ჯგუფს მიაკუთვნებს, ჯგუფებს ერის სახეს აძლევს, წვლილი შეაქვს 

საერთაშორისო თანამშრომლობაში. გარდა ამისა, მცირე მედია უზრუნველყოფს 

ლატერალურ (კოორდინაცია, შეხვედრები) კომუნიკაციას ერთი და იმავე 

ეთნიკური წარმოშობის, პროფესიის ან მისწრაფების მქონე ადამიანებს შორის _ 

რომლებიც ხშირად გაფანტულნი არიან მასობრივ საზოგადოებაში. 

3. ახალი ამბებით უზრუნველყოფა 

მთელი სამყაროს შესახებ პირდაპირ და უშუალო ინფორმაციას არავინ ფლობს. 

პირადი გამოცდილების გარდა, ადამიანი ცოდნას მსოფლიო მოვლენების შესახებ 

იღებს სკოლიდან, საუბრებიდან, თუმცა მთავარ წყაროს მაინც მედია 

წარმოადგენს. ჩვეულებრივი პიროვნებისათვის ის არეალი, ადამიანები და 

საკითხები, რომლებიც მედიის ფოკუსში არ ხვდება, უბრალოდ არ არსებობს. 

3. კულტურის გავრცელება 

ნებისმიერი ჯგუფის კულტურული მემკვიდრეობა თაობიდან თაობას უნდა 

გადაეცემოდეს: ეს არის წარსულის გარკვეული ხედვა, მსოფლიოს დღევანდელი 

დღე და მისი მომავალი, ფასეულობათა და ტრადიციათა ის ერთობა, რომელიც 

ინდივიდის ეთნიკურ იდენტურობას განსაზღვრავს. საჭიროა ყველამ იცოდეს, თუ 

რა გაკეთდა ან არ გაკეთდა, რა არის საზრუნავი და რა არა. სოციალიზაციის 

ასეთ პროცესში დასავლეთის უმეტეს ქვეყნებში, განსაკუთრებით კი ევროპაში, 

ეკლესია უკვე აღარ ასრულებს იმ როლს, რომელსაც ის წინათ ასრულებდა. ამ 

ფუნქციას ვეღარც ოჯახი ასრულებს, 

განსაკუთრებით კი შეერთებულ შტატებში. რჩება სკოლა და მედია, რომელიც 

გავლენას ინდივიდებზე მთელი ცხოვრების მანძილზე ახდენს. 

4. ბედნიერების ხელშეწყობა: გართობა 

მასობრივ საზოგადოებაში გართობა ახლა უფრო საჭიროა, ვიდრე ადრე, რადგან 

აუცილებელია ისეთი დაძაბულობის მოხსნა, რომელმაც შეიძლება ფიზიკური ან 

მენტალური დაავადება გამოიწვიოს. ამ ფუნქციას უმთავრესად მედია ასრულებს. 
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მომხმარებელი მედიისგან გართობას უფრო მოელის, ვიდრე სხვა რამეს _ და ეს 

ფუნქცია შესანიშნავად ესადაგება დანარჩენ ხუთ ფუნქციას. 

5. გაყიდვა 

მედია რეკლამის გავრცელების მთავარი საშუალებაა. მედია საშუალებების 

მესაკუთრეთა უმთავრესი მიზანი ძალიან ხშირად არის საზოგადოების ცდუნება 

და შემდეგ რეკლამის განმთავსებლებისათვის ფართის/დროის მიყიდვა. ისინი 

ცდილობენ რეკლამისთვის ხელსაყრელი გარემოს შექმნას. ზოგიერთ მაყურებელს 

რეკლამა პოზიტიურ სამსახურს უწევს: უზრუნველყოფს ინფორმაციით, 

მოხმარებისა და კონკურენციის სტიმულირების გზით იწვევს ფასების (მედიის 

ფასების ჩათვლით) ვარდნას. კრიტიკოსები კი პირიქით თვლიან, რომ 

რეკლამირება იწვევს ადამიანებით მანიპულირებას, გარემოს დაბინძურებასა და 

სახსრების ფლანგვას. 

მითითება: კოლოკვიუმისა და გამოცდისათვის იხელმძღვანელეთ მედიის 

ფუნქციების კლოდ-ჟან ბერტნარისეული ვარიანტით. 

მედიის საინფორმაციო  ფუნქცია. 

   ახალი ამბები არის მოვლენის ან საგნის შესახებ თანადროული და ახლად 

მიღებული ინფორმაცია, რომელსაც მოპოვებისა და გადამუშავების შემდეგ 

მიაწვდიან საზოგადოებას. ამერიკელი მკვლევრის უოლტერ ლიპმანის აზრით, 

ზუსტი ფაქტების მეშვეობით იქმნება შესაბამისობა, ,,გარე სამყაროსა” და ,,ჩვენ 

შიგნით არსებულ გარე სამყაროს” შორის. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, სინამდვილე 

არის ახალი ამბების ერთადერთი წყარო. ახალი ამბების ერთ-ერთი 

მნიშვნელოვანი კატეგორიაა ბუნებრივი დაყოფა ტერიტორიების მიხედვით.  

აახალი ამბები შეიძლება იყოს ადგილობრივი, რეგიონული, ნაციონალური ან 

საერთაშორისო. ასევე არსებობს დამატებითი, სპეციალიზებულ თემებზე 

დაფუძნებული კატეგორიები. მათ შორის ყველაზე ტიპურია: პოლიტიკა, 

ეკონომიკა, მეცნიერება, ჯანმრთელობა, სპორტი, მოდა, ამინდი, გართობა, 
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კრიმინალი და სხვ. ახალი ამბების კატეგორიებში მნიშვნელოვანი ადგილი 

უჭირავს დროის კატეგორიას.  

ტიპოლოგიის მიხედვით  არსებობს:  

1. მომენტალური ახალი ამბები - ზოგიერთი ამბავი დროში ხანმოკლეა, (მაგ., 

აფეთქება, ხანძარი), მასალის მომზადებისა და საჯაროდ გადაცემის შემდეგ, თემა 

ამოიწურება ხოლმე. თუმცა არსებობს მოვლენები, რომელთა დალაგებაც 

შესაძლებელია თემატური  ჯაჭვის მიხედვით. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამბები 

შეიძლება გაშუქდეს ეტაპობრივად, მოვლენათა განვითარების კვალდაკვალ.  

მაგალითისათვის შეიძლება გავიხსენოთ  რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის 

სამხედრო დაპირისპირება. ამ მოვლენის გაშუქება ერთი ამბით, ცხადია არ 

ამოიწურება და იგი განგრძობილია დროსა და სივრცეში, შედგება უამრავი 

თემატური ამბებისაგან 

2. დაუსრულებელი ახალი ამბები - ეს არის ერთმანეთთან დაკავშირებულ 

ამბავთა წყება, რომლებსაც არც დასაწყისი აქვთ და არც დასასრული-. მაგ., 

რომელიმე თემასთან დაკავშირებული პროტესეტები, საპასუხო პროტესტები, 

სასამართლო გარჩევები, რომლებიც ზოგჯერ თვეების (წლების) განმავლობაში 

მიმდინარეობს. (ასეთი თემებია ნარკომანია, ბირთვული ნარჩენების განადგურება, 

გარემო და ტექნიკური პროგრესი, სიკვდილით დასჯა, აბორტი, ეუთანაზია, 

საბიუჯეტო დეფიციტი და სხვ.).  

3. ცხელ-ცხელი ახალი ამბები – მათ მიეკუთვნება ისეთი ყოველდღიური, 

კონკრეტული ახალი ამბები, როგორებიცაა: ბანკის გაძარცვა, მკვლელობა, 

სტიქიური უბედურებები, ავარიები, ავიაკატასტროფები, ხიდის (გზის) ჩანგრევა 

და სხვ.  

4. თემატური ახალი ამბები – ასეთი ამბები დროის თვალსაზრისით სასწრაფო 

არ არის და მათ შეუძლია საზოგადოების ინტერესის გამოწვევა და მომენტალურ 

გაშუქებას არ საჭიროებს. მაგ., თბილისის ზოოპარკში სპილოს ოპერირების ამბავი, 

მისი შემდგომი შესაძლო განვითარებით და სხვ.   



67 

 

გაზეთს, ჟურნალს, რადიოს, ტელევიზიასა და ინტერნეტს ახალი ამბები 

სხვადასხვაგვარად ესადაგება. აამ პროცესს ახალი ამბების შეფუთვას უწოდებენ. 

მმასალის არჩევის დროს ახალი ამბები გარკვეულ ღირებულებებს 

ითვალისწინებენ. აასევე მნიშვნელოვანია ახალი ამბების მონტაჟი, რაც ნიშნავს 

მათ წარმოჩენას გარკვეული კუთხითა და თანმიმდევრობით. აასევე 

მნიშვნელოვანია ყოველდღიური განრიგი, რომლის მიხედვითაც მაუწყებლობს ესა 

თუ ის მედიაარხი. 

ახალი ამბების ღირებულებები 

ამერიკელი ავტორები ევერეტ დენისი და მელვინ დეფლორი წიგნში ,,მასობრივი 

კომუნიკაციის გააზრებისათვის” გამოყოფენ ახალი ამბების ტრადიციული 

ღირებულებების შემდეგ კატეგორიებს: 

1. გავლენა – ეს  კატეგორია გულისხმობს ახალი ამბების გავლენებს ადამიანებზე. 

მაგ., თუ რომელიმე საფუნთუშის მუშები გაიფიცებიან, ეს გავლენას 

საზოგადოების დიდ ნაწილზე ვერ მოახდენს, მაგრამ თუ რკინიგზის სადგურის 

თანამშრომლები გაიფიცებიან, ეს მეტ-ნაკლებად  შეეხება საზოგადოების დიდ 

ნაწილს. აქედან გამომდინარე მეორე ამბავს მეტი გავლენის მოხდენა შეუძლია. 

2. ოპერატიულობა – ახალი ამბების მთავარი მახასიათებელია. ეს იმას ნიშნავს, 

რომ ახლად მომხდარ ამბებს მეტი მნიშვნელობა აქვს საზოგადოებისათვის, 

ვიდრე უკვე ჩავლილს. ამნიშვნელოვანია კონკურენცია ანუ ახალი ამბების სხვაზე 

უფრო სწრაფად მიწოდება.  

3. ცნობილი ადამიანები – გულისხმობს ამბებს იმ ადამიანებზე, რომლებიც 

საზოგადოებისათვის უფრო ცნობილნი არიან. მაგ., საყოველთაოდ აღიარებული 

სპორტსმენის ამბავი ბევრად დიდ ინტერესს იწვევს, ვიდრე საზოგადოების 

რიგითი წევრისა. გავიხსენოთ თხილამურებით სრიალის დროს დაშავებული 

ფორმულა 1-ის ლეგენდარული გერმანელი მსრბოლელის, შვიდგზის მსოფლიო 

ჩემპიონის მიხაელ შუმახერის  ისტორია და ამ თემის მიმართ მსოფლიო 

საზოგადოების დღემდე ცხოველი ინტერესი. 1997 წელს მომხდარი პრინცესა 
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დაიანას ავტოკატასტროფის ამბავი, ინტერესი რომელიმე ცნობილი პიროვნების 

სასამართლო პროცესის მიმართ და სხვ. 

4. ლოკაცია – ეს კატეგორია გულისხმობს, რომ საზოგადოებისათვის აქვე, ახლოს 

მომხდარი ამბები უფრო ღირებულია, ვიდრე შორს მომხდარი. მაგ., საზოგადოება 

უფრო სენსიტიურად (მგრძნობიარედ) აღიქვამს ახლოს, იმავე ქვეყანაში სტიქიური 

უბედურების დროს დაღუპული ადამიანების ფაქტს, ვიდრე სხვა ქვეყანაში, შორს 

დატრიალებულ ტრაგედიას. 

5.  უცნაური შემთხვევები -  ამ კატეგორიის მიხედვით საზოგადოების მეტ 

ინტერესს იწვევს განსხვავებული, საინტერესი მოვლენები, ვიდრე რუტინული 

ახალი ამბები. ამიტომაც მედიაში არც თუ იშვიათად გვხვდება ამბები ამოუცნობი 

მფრინავი ობიექტების, თვითმფრინავების, გემების  გაუჩინარებისა თუ  

გარდაცვლილი პოპულარული ადამიანების ორეულების შესახებ. 

6. კონფლიქტი - ეს კატეგორია გულისხმობს, რომ ,,სიმშვიდე და ჰარმონია 

მოსაწყენია, არეულობა –საინტერესოა~. ჩვეულებრივ აქ იგულისხმება ამბები 

ადამიანთა პოლიტიკური დაპირისპირების შესახებ, სხვადასხვა კონფლიქტი, 

პიროვნული შურისძიებები, ხმაურიანი განქორწინებები და სხვ. 

7. თანადროულობა – უფრო მეტი ღირებულება გააჩნია ისეთ ახალ ამბებს, 

რომლებიც ასახავს საზოგადოების საჭირბოროტო თემებს, ვიდრე 

ადამიანებისათვის ნაკლებად მნიშვნელოვან საკითხებს. მმაგ., ინფლაციის თემა, 

ფასების მომატება, ხელფასებისა და პენსიების ზრდა და სხვ. 

დასავლური (ამერიკის შეერთებული შტატების) გამოცდილების მიხედვით 

წლების განმავლობაში ამბებს სხვადასხვა სტილით აშუქებდნენ, რამაც ახალი 

ამბების ინდუსტრიაზე თავისი კვალი დატოვა. 

 სენსაციური ჟურნალისტიკა – ჟურნალისტიკის ეს სტილი 1800-1920 

წლებში გავრცელდა, როცა ყურადღების ცენტრში ექცეოდა  შოკისმომგვრელი 
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დეტალები, უცნაური ამბები, გაზეთები ამ დროს უპირატესად უზნეობასა და 

საშინელებს ავრცელებდა და ფაქტებს დიდ მნიშვნელობას არ ანიჭებდა.  

 ობიექტური ჟურნალისტიკა – განვითარდა, როცა სენსაციურ 

ჟურნალისტიკას ჩაენაცვლა ობიექტური ჟურნალისტიკა. ეს სტილი მე-20 

საუკუნის შუა წლებამდე იყო გავრცელებული და ის ბევრად წინგადადგმული 

ნაბიჯი იყო. 1960-იან წლებში კრიტიკოსებმა მოუხშირეს საუბარს იმაზე, რომ 

ობიექტურობა ჟურნალისტიკაში შეუძლებელია და რომ საჭიროა მისი შეცვლა 

სამართლიანობის დაცვის პრინციპით. ასე გაჩნდა რამდენიმე ალტერნატიული 

სტილი. ასეთები იყო: 

 ,,ახალი~ ჟურნალისტიკა – როგორც აღვნიშნეთ, მე-20 საუკუნის 60-იანი 

წლებიდან გაჩნდა ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ეს იყო ერთგვარი 

ექსპერიმენტი, რომელიც რამდენიმე ახალგაზრდა მწერალმა წამოიწყო. ახალი 

ჟურნალისტები მოქმედების ადგილას მიდიოდნენ და დაწვრილებით აღწერდნენ 

ყოველივეს. მათ ტექსტებში დაიწყეს დიდი პასაჟების გამოყენება, იყენებდნენ 

ვრცელ დიალოგებს და ობიექტურობისა და მიუკერძოებლობის ნაცვლად წინა 

პლანზე აყენებდნენ სხვათა დამოკიდებულებებსა  და ღირებულებებს. ავტორები 

არ ასახელებდნენ ახალი ამბების წყაროებს,  არამედ იყენებდნენ ლიტერატურულ 

ხერხებს, რაც, მათი აზრით, ახალი ამბების სიუჟეტს უფრო ამდიდრებდა და 

ცხოვრებისეულ შტრიხებს მატებდა. აახალი ჟურნალისტის ტექნიკა 1980-1990-იან 

წლებში გაზეთებზე, რადიოსა და ტელევიზიაზეც გავრცელდა, მისი გავლენა 

შესამჩნევი იყო, მაგრამ არა საყოველთაო. კრიტიკოსები კი მრავლად ჰყავდა. 

 ადვოკატის სტილი (დამარწმუნებელი ჟურნალისტიკა) – ადვოკატის 

სტილიც ალტერნატიული ჟურნალისტიკის სტილს მიეკუთვნება და ისიც მე-20 

საუკუნის 60-იანი წლებიდან გაჩნდა. ასეთი ტიპის ჟურნალისტიკის შემთხვევაში 

რეპორტიორი (ჟურნალისტი) ცდილობს თავისი პოზიციის დაცვას. მას 

მიეკუთვნება ჰიბრიდული ახალი ამბები, სადაც გამოხატულია გარკვეული 

შეხედულებები. ეს სტილი უფრო ჟურნალებში გვხვდებოდა. მის შემთხვევაში 

ავტორები არ იცავენ სამართლიანობასა და ბალანსს და თავის აზრით 

სამართლიანობას ამკვიდრებენ. ამ სტილს ჩვეულებრივ ბევრი კრიტიკოსი ჰყავს. 
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 კვლევითი (ზუსტი) ჟურნალისტიკა – ეს სტილი ახალი ამბებისათვის 

ინფორმაციის მოპოვებისა და რაოდენობრივი ანალიზის პროცესში გულისხმობს 

სოციალურ მეცნიერებათა გარკვეული მეთოდების გამოყენებას. ამ შემთხვევაში 

ჟურნალისტების მიზანია აუდიტორიას ახალი ამბების სახით მიაწოდოს 

რაოდენობრივი ინფორმაციის ანალიზი. თუ ჩვეულებრივ ჟურნალოსტები 

ინტერვიუს ასაღებად გამვლელ ადამიანებს ირჩევენ, კვლევითი ჟურნალისტიკის 

შემთხვევაში  ჟურნალისტი რესპოდენტებს მეცნიერული მეთოდის 

გათვალისწინებით არჩევს.  ტექსტს დართული აქვს სქემები, გრაფიკები, 

რომლებსაც მაგალითების სახით იყენებენ, ცხადია, არა მეცნიერული 

მნიშვნელობით. ასეთი სტილიც ვერ ჩაანაცვლებდა ტრადიციულ ჟურნალისტიკას. 

(ეს სტილიც მე-20 საუკუნის 60-იან წლებში გაჩნდა) 

 სამოქალაქო, ანუ საჯარო ჟურნალისტიკა –ეს ჟურნალისტიკის ბოლო 

სიტყვაა და დღეს სწორედ ამ სახის ჟურნალისტიკაა დამკვიდრებული.  მისი 

მიზანია მხარი დაუჭიროს ,,სამოქალაქო საზოგადოების~  განვითარებას და 

მიმართულია საზოგადოებრივი ცხოვრების გაუმჯობესებისაკენ. ამ სტილის 

მიხედვით ჟურნალისტიკა, მასმედია ჩვეულებრივი ადამიანების ინტერესს უნდა 

ასახავდეს და არა ელიტური საზოგადოებისა. მისთვის ნიშანდობლივია ისეთი 

თემები, როგორებიცაა: დანაშაულის თემა, პოლიტიკური კორუფცია, არასწორად 

გადანაწილებული გადასახადები და სხვ. იგი მიზნად ისახავს, დაეხმაროს 

საზოგადოებას.  ამჟამად, როგორც აღვნიშნეთ, ეს ჟურნალისტიკაა  მიიჩნევა 

დემოკრატიული საზოგადოების განვითარებისათვის ხელშემწყობად. 

 საბაზრო მიდგომა ახალი ამბების სტრატეგიაში  – საბაზრო მიდგომა 

გამომცემლებს და არხების მეპატრონეებს შესაძლებლობას აძლევს განსაზღვრონ, 

რა შემთხვევაში ეყოლებათ მათ დიდი აუდიტორია და როდის გაიყიდება იგი 

კარგად. ამას ახალი ამბების მარკეტინგსაც უწოდებენ. ეს მიდგომა იწყება ბაზრის 

კვლევით და მასში სტატისტიკური მონაცემებით აისახება მედიათავისებურებები 

და აუდიტორიის ინტერესები (სურვილები). აქ ბუნებრივად ჩნდება კითხვა - 

ადამიანს ეხმარება თუ პირიქით, ცუდ გემოვნებას უყალიბებს საბაზრო მიდმომა? 

ამ საკითხის შესახებ მკვლევართა მოსაზრებები განსხვავებულია. ბბევრი 
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ფიქრობს, რომ ასეთი სტრატეგია ხელს უწყობს ახალი ამბების ტრივიალიზაციას, 

როცა კონსულტანტებს წამყვანის თმის ვარცხნილობა უფრო აინტერესებთ, 

ვიდრე სიუჟეტის შინაარსი,  თუმცა არიან მომხრეებიც (მაგ, ფილიპ მეიერი- 

ზუსტი, კვლევითი ჟურნალისტიკის სტილის მიმდევარი, რომელიც მიიჩნევს, 

რომ საბაზრო მიდგომა გამოცემებს აუდიტორიასთან უკუკავშირის დამყარებაში 

ეხმარება). ერთი რამ უდაოა: საბაზრო მიდგომის შედეგად ახალი ამბების 

განმარტება შეიცვალა –საზოგადოების ინფორმირებიდან აქცენტმა საზოგადოების 

მოთხოვნილების დაკმაყოფილებაზე გადაინაცვლა. 

 

 

განმარტებები: 

პროპაგანდა –  (ლათ. propaganda, გავრცელების ქვემდებარე) - რაიმე იდეების 

გავრცელება მომხრეების გაჩენის მიზნით. ინფორმაციის მიწოდების ფორმა, 

რომელიც გულისხმობს ნებისმიერი საკომუნიკაციო ფორმის გეგმაზომიერ 

გამოყენებას ადამიანთა გონებაზე, ემოციებსა და ქცევაზე ზემოქმედების მიზნით.  

რეკრეაცია ლათ. recreatio   – აღდგენა, ტერმინი აღნიშნავს დასვენებას, 

ადამიანის ძალების აღდგენას, რაც დაეხარჯა მას შრომის პროცესში. 

ინტეგრაცია- ძალიან ზოგადად, ეს არის ცალკეული ელემენტების გაერთიანებისა 

და კოორდინირების პროცესი. ინტეგრირება - ჰარმონიულ და კოორდინირებულ 

ერთიან მთლიანობად გადაქცევა, ინტეგრაცია განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია 

სოციალურ-ეკონომიკური და კულტურული თვალსაზრისით, როდესაც 

„ელემენტებად“ მოიაზრებიან პიროვნებები/ადამიანები, რომლებიც განსხვავდებიან 

თავისი მახასიათებლებით (რასა, სქესი, რელიგია, ეთნოსი, სოციალური კლასი და 

ა.შ.).     

ტრივიალური – სიახლეს მოკლებული, გაცვეთილი,  ერთფეროვანი, ბანალური, 

აქდანაა სიტყვა –ტრივიალიზაცია.                                                                                       
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                                                     VI   ლექცია   

                                     

                              ჟურნალისტიკის  პრინციპები 

 პროფესიული ჟურნალისტიკა 

მსოფლიოში მიღებულ მრავალ ჟურნალისტური ქცევის კოდექსსა და საკუთარ-

რეპორტიორის და რედაქტორის –გამოცდილებაზე დაყრდნობით, ხუთი სიტყვით 

შეიძლება განისაზღვროს, თუ როგორი უნდა იყოს პროფესიონალი ჟურნალისტიკა: 

ფაქტობრივი, პატიოსანი, მიუმხრობელი, ყოვლისმომცველი და თანმიმდევრული. 

ფაქტობრიობა    ნიშნავს, წერისას უპირატესობა მიანიჭო ფაქტებს და არა საკუთარ 

შეხედულებებს, ეს აგრეთვე ნიშნავს, იყო ზუსტი, აკურატული და აუთენტური, 

სწორად გესმოდეს ფაქტები, ამავე დროს, თავად მოპოვებული ფაქტების ზუსტი უნდა 

იყოს. 

პატიოსნება    ნიშნავს, არ ტყუოდე და არ ცდილობდე სხვების მოტყუებას. არასდროს 

უნდა შეურიგდე ფაქტების არასწორი კუთხით წარმოჩენას და არასოდეს დაიზარო 

შეცდომების გასწორება. 

მიუმხრობლობა  ნიშნავს, აღიარო და გააკონტროლო საკუთარი ინტერესები, არ იყო 

არავის წინააღმდეგ უმიზეზოდ განწყობილი და არ დაუშვა ფავორიტიზმი. არასდროს 

დაუშვა მიკერძოებულობა ახალი ამბების გაშუქებისას, 

ყოვლისმომცველობა  ნიშნავს, გაითვალისწინო ყველაფერი: ფონი, კონტექსტი, 

ბალანსი და პერსპექტივა, შეიკავო თავი ემოციებისაგან, არ გამოიყენო არასწორი ტონი 

და ენა, ტესტებში არ გაამჟღავნო საკუთარი განცდები.  ბალანსი ნიშნავს, რომ ერთი 

თვალსაზრისის წარმოჩენისას არ  დაივიწყო ყველა საწინააღმდეგო, განსხვავებული 

თუ დამატებითი თვალსაზრისის გაშუქებაც. 

თანმიმდევრულობა ნიშნავს, მუდამ იცავდე ჟურნალისტურ პროფესიულ 

სტანდარტებს.  ფართო საზოგადოება ჟურნალისტისაგან აგრეთვე ხშირად მოითხოვს 

უტყუარობას და ობიექტურობას.  

ჟურნალისტურ პრაქტიკაში სიმართლე უნდა განისაზღვრებოდეს, როგორც ფაქტების 

სიზუსტე - ობიექტური, ავტორისგან სრულებით დამოუკიდებელი ჟურნალისტიკა-

მითია. როგორც ყველა ადამიანს, ჟურნალისტებსაც აქვთ საკუთარი თვალსაზრისი და 

მისწრაფებები. პროფესიონალი ჟურნალისტი აცნობიერებს ამას და აღიარებს, რომ 
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აბსოლუტური ობიექტურობა მიუღწეველია. მაგრამ პროფესიონალმა ჟურნალისტმა 

იცის, როგორ გამოიყენოს პროფესიული სატანდარტები, რათა შეძლოს თავისი 

არაობიექტურობის დაძლევა.  

პრინციპი (ლათ.Principium    - საფუძველი) – ეს არის სახელმძღვანელო იდეა, 

რომელსაც ემყარება ადამიანი თავის მოქმედებაში. ჟურნალისტიკის მთავარი 

ამოცანაა, ადამიანებს მიაწოდოს ინფორმაცია, რომელიც მათ სჭირდებათ 

თავისუფლებისა და დამოუკიდებლობისათვის. პრინციპები –ეს არის ჟურნალისტური 

მოღვაწეობის თეორიულ-მეთოდოლოგიური საფუძვლები, პრინციპების 

ფორმირებისას საფუძველს ქმნის გენეზისის ფუნდამენტური კანონების ჯგუფი, 

პრინციპების სისტემის ფორმირებისათვის აუცილებელი კანონების შერჩევის 

კრიტერიუმს წარმოადგენს მისი საყოველთაობა. ჟურნალისტიკის პრინციპების 

სისტემა –სიმართლის პრინციპია. სიმართლე გულისხმობს ცხოვრებისეული ფაქტების 

მაქსიმალურად ზუსტ წარმოდგენას. ფაქტი შემოწმებული, უტყუარი ცოდნაა 

არსებულ მოვლენაზე. ამ დროს უპირველესი მნიშვნელობა აქვს ცნობებს, რომლებიც 

ჟურნალისტმა მიიღო უშუალოდ ცხოვრებიდან. თავისებურად მნიშვნელოვანია 

ფაქტები. რომლებიც მიღებულია ,,მეორე ხელიდან~, ჟურნალისტის 

ინფორმატორისგან, ,,მესამე რიგის ფაქტებს მიეკუთვნება დაუმტკიცებელი ცნობები-

სხვადასხვა სახის ხმები, ვარაუდები, რომლებსაც აქვს საფუძველი, მაგრამ არანაირად 

არ არიან დოკუმენტირებული, რეალობის  ასახვის  ობიექტურობის მიღწევა 

გაცილებით რთულია, ვიდრე მომხდარი ფაქტების უტყუარობის დადგენა. 

ამ ამოცანის შესასრულებლად ბილ კოვაჩი და ტომ როზენსტილი წიგნში 

,,ჟურნალისტიკის ელემენტები” გამოყოფენ 9 პრინციპს: 

1. ჟურნალისტიკა, უპირველეს ყოვლისა სიმართლეს უნდა ემსახურებოდეს 

2. ჟურნალისტიკა, პირველ რიგში, მოქალაქეების ერთგული უნდა იყოს 

3. ჟურნალისტიკის არსი ინფორმაციის მუდმივი გადამოწმებაა 

4. ჟურნალისტმა უნდა შეინრჩუნოს დამოუკიდებლობა მათგან, ვისაც აშუქებს 

5. ჟურნალისტი უნდა მოქმედებდეს, როგორც ხელისუფლების დამოუკიდებელი 

მაკონტროლებელი 
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6. ჟურნალისტიკა ხალხს საჯარო კრიტიკისა და მსჯელობის საშუალებას უნდა 

აძლევდეს. 

7. ის, რაც მნიშვნელოვანია, ჟურნალისტმა საინტერესოდ და ადეკვატურად უნდა 

წარმოადგინოს. 

8. ჟურნალისტმა უნდა შეინარჩუნოს ინფორმაციის პროპორციულობა და ეს 

ინფორმაცია ყოველმხრივი უნდა გახადოს 

9. ჟურნალისტი პასუხს აგებს სინდისის წინაშე. 

ამგვარად, ჩამოთვლილი 9 პრინციპიდან პირველია:   

•ჟურნალისტიკა, უპირველეს ყოვლისა,  სიმართლეს უნდა ემსახურებოდეს 

პენტაგონის ქაღალდები – ჯონ კენედის მკვლელობიდან რამდენიმე დღის შემდეგ 

მისმა შემცვლელმა ლინდონ ჯონსონმა, თავდაცვის მინისტრი დაიბარა. მას უნდოდა 

შეეტყო, თუ რა ხდებოდა  ამერიკა-ვიეტნამის ომის ფრონტზე. თავდაცვის მინისტრმა 

მაკნამარამ ორი პრესკონფერენცია გამართა. ერთი აეროპორტ ,,ტან სონ ნჰუტში‖, 

მეორე კი ენდრიუსის საჰაერო ძალების ბაზაზე. როგორც მან აღნიშნა, ომში 

ნამდვილად შეიმჩნეოდა პროგრესი ამერიკის შეიარაღებული ძალების სასარგებლოდ. 

8 წლის შემდეგ გაზეთებმა  ,,ნიუ-იორკ ტაიმსმა~ და ,,ვაშინგტონ პოსტმა~ გამოაქვეყნა 

მთავრობის საიდუმლო ინფორმაცია  ვიეტნამის ომის შესახებ. სწორედ ამ 

დოკუმენტებს ეწოდა ,,პენტაგონის ქაღალდები”, საიდანაც ჩანდა, რომ ვიეტნამში ომის 

საქმე უაღრესად ცუდად მიდიოდა. ეს იყო იმის საპირისპირო ინფორმაცია, რაც 

თავდაცვის მინისტრმა განაცხადა 8 წლის წინ, პრესკონფერენციაზე. ,,ვაშინგტომ 

პოსტის~ ყოფილი პასუხისმგებელი რედაქტორი ბენჯამენ ს. ბრიდლი ორი 

ათწლეულის შემდეგ ცდილობდა გარკვეულიყო იმაში, თუ რა მოხდებოდა 

,,სიმართლე 1971 წლის ნაცვლად 1963 წელს რომ გამოაშკარავებულიყო. ფაქტია, რომ 

მაკნამარამ პრესკონფერენციაზე იცრუა. ,,პენტაგონის ქაღალდებმა~ კი  გამოამზეურა, 

თუ რა უთხრა მან სინამდვილეში ჯონსონს და რა ხდებოდა რეალურად.  

 ამგვარად,   მაშინ პრესამ ზუსტად გამოაქვეყნა მაკნამარას სიტყვები კონფერენციაზე, 

მაგრამ ვერ მიაგნო ჭეშმარიტებას.  ეს არის კლასიკური მაგალითი იმისა, თუ როგორ 

განსხვავდება ზოგჯერ ფაქტები სიმართლისგან. (აღსანიშნავია, რომ აშშ-ს ეს ომი 
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დაუჯდა 352 მილიარდი დოლარი, დაიღუპა 58 000 ჯარისკაცი და 450 ათასი დროებით 

გამოვიდა მწყობრიდან). 

  საყოველთაო ჭეშმარიტებაა ის, რომ ჟურნალისტი სიმართლეს  ასახავდეს, 

სიმართლის სამსახურში  იყოს.  სწორედ ამას ითხოვს საზოგადოება მედიისაგან. 

განვმარტოთ, რას ნიშნავს ,,სიმართლის” გაგება ჟურნალისტიკაში.  ზოგიერთი 

ექსპერტის მოსაზრებით ,,ჟურნალისტი ვერ იქნება ობიექტური, რადგან მასაც აქვს 

გარკვეული მიდრეკილებები,. მაგრამ მას შეუძლია ეძებოს სიზუსტე, პატიოსნება და 

სიმართლე” (პატი კალუნი, ამერიკელი ექსპერტი).  სიმართლისაკენ ლტოლვა 

ადამიანის თანდაყოლილ თვისებად უნდა ჩაითვალოს. ,,პირველად იყო სიტყვა”-ასე 

იწყება წმინდა იოანეს სახარება.  თავდაპირველი ჟურნალისტებისაგან ყოველთვის 

სიმართლეს მოელოდნენ.  

     თანამედროვე პრესა დემოკრატიული თეორიის დაბადებასთან ერთად გაჩნდა და 

მის მიმართ წაყენებული აუცილებელი პირობა იყო, რომ პრესა ზუსტი და 

სამართლიანი ყოფილიყო. ჟურნალისტიკამ, პოლიტიკურ კონტროლს თავი დააღწია 

მე-19 საუკუნეში, როდესაც მან სენსაციურ კრიმინალზე, სკანდალზე, მძაფრ 

შეგრძნებებსა და პოპულარული ადამიანების თაყვანისცემაზე დაყრდნობით მიიზიდა 

თავისი პირველი აუდიტორიის დიდი მასა.  ეს იყო უილიამ რენდოლფ ჰერსტის, 

ჯოზეფ პულიცერისა და ,,ყვითელი ჟურნალისტიკის” ხანა. ყვითელი პრესის 

,,მეფეებიც” კი ცდილობდნენ მკითხველის დარწმუნებას, რომ მას უნდა დაეჯერებინა 

ის, რასაც კითხულობდა, მაშინაც კი როცა ეს თავად ეეჭვებოდათ. 

ჟურნალისტებისათვის რეალიზმისა და რეალობის,  სიზუსტისა და სიმართლის, ასევე 

თანასწორობის მიღწევა არც ისე ადვილი იყო. მე-20 საუკუნის დასაწყისში აშშ-ში ჯერ 

კიდევ არ განასხვავებდნენ სიტყვებს: ,,სიმართლე” და ,,ახალი ამბები”. თუმცა უკვე 

1922 წელს სახელგანთქმული ამერიკელი პოლიტოლოგი, ექსპერტი, მეცნიერი და 

ჟურნალისტი  უოლტერ ლიპმანი აღნიშნავდა: ,,ახალი ამბები და სიმართლე 

სხვადასხვა რამაა”.  მართლაც  ,,ჟურნალისტური სიმართლე~ უფრო მეტია, ვიდრე 

მხოლოდ სიზუსტე.  ეს არის გადარჩევის პროცესი, რომელიც ერთი მხრივ საწყის 

ამბავსა და მეორე მხრივ საზოგადოების, ახალი ამბების ამსახველებისა და 
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ჟურნალისტების ურთიერთქმედების დროს ვითარდება.  ჟურნალისტიკის პირველი 

პრინციპი-სიმართლის ობიექტური ძიება –საბოლოოდ არის ის, რაც მას კომუნიკაციის 

ყველა სხვა ფორმისგან გამოარჩევს. გადარჩევის პროცესის აზრი რომ გავიგოთ, უნდა 

დავიმახსოვროთ, რომ ჟურნალისტიკა მხოლოდ სოციალურ კონტექსტში არსებობს. 

საზოგადოება ელის მოვლენათა სწორ და სანდოდ წარმოჩენას. 

 საერთოდ, ჟურნალისტიკა ცდილობს სიმართლის პრაქტიკული ან ფუნქციონალური  

ფორმის მიღწევას, იგი არ არის სიმართლე აბსოლუტური  ან ფილოსოფიური 

მნიშვნელობით, ეს არ არის ქიმიური განტოლების სიმართლე, მაგრამ ჟურნალისტიკას 

შეუძლია   და ვალდებულიცაა ეძიოს სიმართლე იმ მნიშვნელობით, რომლითაც ჩვენ 

ყოველდღე შეგვიძლია ვიხელმძღვანელოთ.  მაგრამ ისიც არ იქნება მართებული, 

ჟურნალისტები მხოლოდ ფაქტებს ჩაებღაუჭონ და სახელებისა და თარიღების სწორად 

თქმით შემოიფარგლონ. მმხოლოდ სიზუსტეზე აგებული ჟურნალისტიკა არ არის 

საკმარისი, ანუ მშრალი სიზუსტეც არ არის მთავარი.  საჭიროა დაიწეროს სიმართლე 

ფაქტის, მოვლენის შესახებ.  საჭიროა ფაქტებთან შესაბამისობა და 

თანამიმდევრულობა. ეს ნიშნავს იმას, რომ ჟურნალისტმა ფაქტები სწორად უნდა 

გადმოცეს და მოვლენიდან მთავარი აზრი გამოიტანოს, რაც თავისთავად არ ნიშნავს 

იმას, რომ სიზუსტე  უმნიშვნელოა. ზოგჯერ მხოლოდ ფაქტით ვერ გავიგებთ, რა 

მოხდა რეალურად. ისიც აღსანიშნავია, რომ სიმართლე რთული და 

წინააღმდეგობრივი ფენომენია. ის გულისხმობს ჟურნალისტის მიერ ნებისმიერი 

ინფორმაციის, მცდარი ინფორმაციისა თუ დეზინფორმაციისაგან  ნამდვილი 

ინფორმაციის გამოცალკევებას.  ზოგჯერ  მედია ვერ უმკლავდება საზოგადოებრივი 

ინტერესების დამცველის ფუნქციებს და დაკავებულია რაიმე ,,დიდი ამბის“ 

მოპოვებით, მას შეიძლება ,,შერეული მედიაკულტურა ვუწოდოთ” 

ამგვარად, შერეული მედიაკულტურაა ისეთი მახასიათებლები, რომლებიც  დროებით 

შეკრებს  დანაწევრებულ მასობრივ აუდიტორიას. 

თანამედროვე მედიის ხანაში, როდესაც საინფორმაციო საშუალებები სულ უფრო 

იზრდება, სიმართლე ძალზე საჭიროა. ამბების ზედმეტი ინტერპრეტაცია კი 

საფრთხილოა მანამ, ვიდრე არ დაზუსტდება, რა მოხდა რეალურად. 
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იმის მაგივრად, რომ კონტექსტისა და ინტერპრეტაციის დამატება დაიწყოს, პრესამ 

სინთეზსა და შემოწმებაზე უნდა გაამახვილოს ყურადღება. იგი უნდა 

გათავისუფლდეს ჭორების, ცილისწამების, უმნიშვნელო დეტალების, შეთხზული 

ისტორიებისგან და ყურადღება გაამახვილოს ყველაზე არსებითზე. საჭიროა 

მნიშვნელოვნის გამიჯვნა უმნიშვნელოსაგან, მთავარი საზოგადოებრივი თემების 

გამოყოფა და გაფილტვრა. საჭიროა ინფორმაციის გადარჩევა, წყაროების მიწოდება, 

რათა აუდიტორიამ უშუალოდ და პირდაპირ შეიტყოს, რა არის მართალი და რა არა. 

• ჟურნალისტიკა, პირველ რიგში,   მოქალაქეების ერთგული უნდა იყოს  - ეს 

ჟურნალისტიკის მეორე პრინციპია. აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ მოქალაქეების, 

საზოგადოებისადმი მოვალეობა უფრო მაღლა დგას, ვიდრე ჟურნალისტთა 

პროფესიული ეგოიზმი. მოქალაქეებისადმი ერთგულება არის ის, რასაც შეიძლება 

,,ჟურნალისტური დამოუკიდებლობაც “ ვუწოდოთ.  ამ ტერმინს ხშირად იყენებენ 

სინონიმად სხვა ისეთი ცნებებისა, როგორებიცაა: ,,თავისუფლება~, ,,ინტერესის 

არქონა~, ,,მიუკერძოებლობა~. თუმცა ეს ტერმინები, მასთან მიმართებაში,  

არაზუსტია. 

 უკვე აღვნიშნეთ, რომ მედიაარხის სტრატეგიას განსაზღვრავს დამფუძნებელი, 

მფლობელი. ჟურნალისტიკა მაშინ არის ღირებული, როდესაც ორივე მხარე – 

მფლობელი და ჟურნალისტიც პროფესიული ფასეულობების ერთგულია და არა მაშინ, 

როდესაც ერთი მხარე ბიზნესს ემსახურება, მეორე კი - საზოგადოებას. ეს იმ 

შემთხვევაშია შესაძლებელი, როდესაც კომპანიის მფლობელს გაცნობიერებული აქვს 

ჟურნალისტიკის ღირებულებების მნიშვნელობა.  ამიტომაც: 

1. ფლობელი/კორპორაცია მოქალაქის ერთგული უნდა იყოს. 

2. ან უნდა დაიქირავოს ის ბიზნესმენეჯერები, რომლებიც პირველ ადგილზე 

აყენებენ ადამიანის ინტერესებს.  

3. საჭიროა ნათელი სტანდარტების ჩამოაყალიბება და გავრცელება  

4. ახალ ამბებში საბოლოო სიტყვა ჟურნალისტებს ეკუთვნით  
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• ჟურნალისტიკის არსი ინფორმაციის მუდმივი გადამოწმებაა. –ეს 

ჟურნალისტიკის ერთ—ერთი მთავარი პრინციპია. ჟურნალისტიკამ უნდა მოიპოვოს 

ინფორმაცია იმის შესახებ, რაც ნამდვილად ხდება. ჟურნალისტიკასთან 

დაკავშირებულია ისეთი სიტყვები, როგორებიცაა: სამართლიანობა და ბალანსი. 

თუმცა ბალანსს დამახინჯებამდე მიყვანაც შეუძლია. მაგალითად, თუ მეცნიერთა 

უმრავლესობა დარწმუნებულია, რომ გლობალური დათბობა მეცნიერული ფაქტია, ან 

ვთქვათ, მკურნალობის რომელიმე მეთოდი უსაფრთხოა, ისეთი შთაბეჭდილების 

შექმნა, თითქოს ამ საკითხების შესახებ მეცნიერთა აზრი გაიყო, ცუდ სამსახურს 

გაუწევს  ადამიანებს და სამართლიანობის პრინციპიც დაირღვევა. ჟურნალისტური 

ბალანსის დაცვა იმ გაგებით, რომ თითქოს საუკეთესოა სტატია, სადაც თანაბარი 

რაოდენობით არის წარმოდგენილი დაპირისპირებულ მხარეთა ციტატები, მცდარია, 

რადგანაც ხშირად ამბავს ორზე მეტი მხარე აქვს და ხანდახან მათი თანაბრად 

წარმოდგენა სინამდვილეს რეალურად არ ასახავს. სამართლიანობაც შეიძლება ისე 

იქნეს გაგებული როგორც თვითმიზანი, რაც არასწორია. სამართლიანობა იმას უნდა 

ნიშნავდეს, რომ ჟურნალისტი სამართლიანი იყოს ფაქტების მიმართ და სწორად 

მიაწოდოს იგი. გაუგებრობის თავიდან ასაცილებლად საჭიროა,  გადამოწმების 

წესების შემუშავება, რაც გააუმჯობესებს ახალი ამბების ხარისხს. ამ მიზანს ემსახურება 

ინფორმაციის  მიწოდების  ინტელექტუალური  პრინციპები, ეს პრინციპებია:  

   1. არასოდეს დაამატო ინფორმაციას ის, რაც არ მომხდარა 

   2.არასოდეს მოატყუო აუდიტორია 

   3.გქონდეს მაქსიმალურად გამჭვირვალე მეთოდები და მოტივები 

   4.დაეყრდენი გადმოცემის საკუთარ, ორიგინალურ სტილს 

   5.იყავი თავმდაბალი 

  ვნახოთ, რას გულისხმობს ეს პრინციპები:  

   ჟურნალისტიკას მნიშვნელოვან პარალელად გასდევს ზრდა იმ ლიტერატურისა, 

რომელიც თავს დოკუმენტურად ასაღებს. მას ჰქვია დოკუდრამა. 

(ფსევდოდოკუმენტური დრამა). დოკუდრამაში ყველაფერი მოგონილია. ზოგჯერ 
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დოკუდრამა, უბრალოდ, ტყუის, რადგან მასში გამოყენებულია ლიტერატურული 

სტილის გამონაგონი, მაშინ როცა დოკუმენტურ ფილმებს გამონაგონი არ სჭირდებათ.  

ამერიკელმა ავტორებმა ბილ კოვაჩმა და ტომ როზენსტილმა, პოინტერის ინსტიტუტის 

უფროს მასწავლებელ როი პიტერ კლარკთან ერთად ჩამოაყალიბეს შეხედულებათა  

ერთობლიობა იმ ჟურნალისტებისათვის, რომლებიც ,,ცდილობენ ცურვას თავთხელ 

წყალში ფაქტსა და გამონაგონს შორის~. ეს არის : 

 არ დაუმატო - ანუ არ დაუმატო ის, რაც არ მომხდარა, ეს შეგონება უფრო ღრმაა, 

ვიდრე ,,არ გამოიგონო”, რადგანაც იგი ორიენტირებულია მოვლენების ან 

კონფლიქტში მყოფი გმირების დროში ან სივრცეში გადაადგილებაზე. 

 არ იცრუო - ეს ნიშნავს: არასოდეს აუბნიო თავგზა აუდიტორიას. აადამიანების 

მოტყუება და გაბრიყვება  ტყუილის ფორმაა და ეწინააღმდეგება პრინციპს, რომ 

ჟურნალისტიკა სიმართლის ერთგულია.  

 გამჭვირვალობა -  თუ ჟურნალისტები სიმართლეს ეძებენ, ისინი გულახდილები და 

მართლები უნდა იყვნენ თავიანთი აუდიტორიის მიმართ. ხალხს რომ მკაფიოდ 

მივაწოდოთ  ამბავი, რაც შეიძლება მეტი წყარო და მეთოდი უნდა აღმოაჩინო, საიდან 

იცი ის, რაც იცი? ვინ არის შენი წყარო? რამდენად სრულია მისი ცოდნა? რა 

მიდრეკილებები შეიძლება ჰქონდეს მას? ხომ არ არის აქ ურთიერთგამომრიცხავი 

მონაცემები? რა არ იცით. ამას შეიძლება ვუწოდოთ ,,გამჭვირვალობის კანონი~. 

გადამოწმების წესისათვის, ავტორთა აზრით, ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი 

დამოუკიდებელი ელემენტია. გამჭვირვალობას სხვა ღირსებაც აქვს -  იგი მოწმობს, 

რომ ჟურნალისტი პატივს სცემს აუდიტორიას, რადგან საშუალებას აძლევს მას, 

შეაფასოს ინფორმაციის საფუძვლიანობა.   ამიტომაც,   არასწორია და შეცდომაა, 

როცა ახალი ამბების გამოშვებებში გვესმის სიტყვები:  ,,წყაროებმა თქვეს~, 

,,გავრცელებული ხმებით” და სხვ. აუცილებელია წყაროების დაზუსტება და 

აღნიშვნა. რა ურთიერთმიმართებაშია სიმართლე, გამჭვირვალობა და შენიღბვა. ანუ 

როდის ინიღბებიან ჟურნალისტები? 

1. ინფორმაცია იმდენად მნიშვნელოვანი უნდა იყოს საზოგადოებისათვის, რომ 

ტყუილი გაამართლოს. 
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2. ჟურნალისტებმა მხოლოდ მაშინ უნდა გამოიყენონ შენიღბვა, როდესაც 

ცნობების მოპოვების მეტი გზა არ არსებობს. 

3. თუ ინფორმაციის მოსაპოვებლად ჟურნალისტებმა წყაროები შეცდომაში 

შეიყვანეს, მათ უნდა აუწყონ აუდიტორიას, აუხსნან ამგვარი ქმედების მიზეზები და 

ისიც, თუ რატომ იყო ეს ფაქტების მოპოვების ერთადერთი გზა. 

 სკეპტიკური რედაქტირება. -ეს დეფინიცია ეკუთვნის  რეიდ მაკლაგიჯს. 

(ამერიკელი გამოცემელი და რედაქტორი).  ეს მიდგომა გულისხმობს ინფორმაციის 

,,გასამართლებას”, როცა თითოეულ ნახსენებ  ფაქტსა თუ  განცხადებას 

დეტალურად ამოწმებ და ჩხრეკ. საიდან ვიცით ეს? რატომ უნდა დაუჯეროს 

მკითხველმა ამას? ვინ ვარაუდობს რაიმე მოსაზრებას- ჟურნალისტი? წყარო? 

მოქალაქე?  თუ სტატიაში წერია, რომ ,,წყაროები ამბობენ”, რედაქტორმა უნდა 

დააზუსტოს: ..ვინ არიან ეს წყაროები”, ,,ერთზე მეტია?~. თუ წყარო მხოლოდ ერთია, 

ეს სტატიაში მითითებული უნდა იყოს. 

 სიზუსტის შემოწმების სია –ეს სია შეიმუშავა დევიდ იარნოლდმა  (,,სან-ხოსე 

მერკური ნიუსის” აღმასრულებელმა რედაქტორმა. იგი მოიცავს შემდეგ 

კითხვებს: 

• საკმარისადაა თუ არა დასაბუთებული სტატიის შესავალი? 

• ვინმემ თუ გადაამოწმა, დარეკა ან ნახა სტატიაში მოცემული ყველა ტელეფონის 

ნომერი, სახლის ან ინტერენეტის მისამართი? ზუსტია თუ არა სახელები და 

ტიტულები? 

• საჭირო ხომ არ არის დამატებითი მონაცემები იმისათვის, რომ სტატია 

სრულყოფილად იქნეს აღქმული? იდენტრიფიცირებულია თუ არა სტატიაში 

ნახსენები ყველა მხარე და დაუკავშირდნენ თუ არა ყოველი მხარის 

წარმომადგენლებს, ან მისცეს თუ არა მათ აზრის გამოთქმის საშუალება? 

• რომელიმე მხარისაკენ ხომ არ იხრება სტატია, თუ ობიექტურ, სამართლიან 

შეფასებას იძლევა? ვინმეს იმაზე მეტად ხომ არ მოეწონება სტატია, ვიდრე საჭიროა?  

• რამე ხომ არ აკლია? 

• ხომ  ზუსტია ყველა ციტატა?: ხომ სწორადაა მოყვანილი? ჩანს თუ არა ის, რასაც 

ციტატის ავტორი გულისხმობდა? 
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თავიდან ეს იყო ერთგვარი ექსპერიმენტი. ეს სია იარნოლდმა გაუგზავნა 30 

ჟურნალისტისა და რედაქტორისაგან შემდგარ ჯგუფს, რათა იგი სტატიების წერის 

დროს გამოეყენებინათ. ჯგუფმა სიას 80 %-ით მისდია და აღმოჩნდა რომ 20% -ით 

ნაკლებ შესწორებას საჭიროებდა, ვიდრე მეორე ჯგუფისა, რომელიც შემოწმების 

გარეშე მუშაობდა. შესაძლებელია ეს სია ცოტა მექანისტურია, თუმცა მეთოდის 

ობიექტურობას უთუოდ უწყობს ხელს. 

ტომ ფრენჩის ფერადი ფანქარი- პულიცერის პრემიის ლაურეტის, ტომ ფრენჩის 

მეთოდი მეტად მარტივია. ის გულისხმობს ტესტს, რომლითაც შეუძლია თავისი 

სტატიის ნებისმიერი ფაქტის შემოწმება. ვიდრე სტატიას ჩაიბარებს, იგი იღებს ნაბეჭდ 

ასლს, სიტყვა-სიტყვით მიჰყვება ნაწერს ფერადი ფანქრით ხელში და მასში თითოეულ 

ფაქტსა და მტკიცებულებას ხაზს უსვამს, რათა დარწმუნდეს, რომ სიმართლე ორჯერ 

გადაამოწმა. ეს წესი ყველა პროფესიონალ ჟურნალისტს შესისხლხორცებული აქვს. 

ანონიმური წყაროები. სანამ ანონიმურ წყაროებს გამოიყენებდნენ, ჟურნალისტებმა და 

რედაქტორებმა საკუთარ თავს ორი შეკითხვა უნდა დაუსვან: 

1. რამდენად უშუალოდ იცნობს მოვლენას ანონიმური წყარო? 

2. რა უნდა ვქნათ, თუკი ინფორმაციის წყაროს აქვს რაიმე მოტივი იმისათვის, რომ 

თავგზა აგვიბნიოს, სურათი შეალამაზოს, ან დამალოს მნიშვნელოვანი ფაქტი, 

რომელსაც შეუძლია შეცვალოს ჩვენი წარმოდგენა ამ საკითხზე.  

,,ნიუჰაუსის” გაზეთების ვაშინგტონელ რედაქტორს დებორა ჰოუელს ანონიმური 

წყაროებისათვის ორი განსხვავებული კრიტერიუმი აქვს, რომლებიც 

ზემოდასახელებულს აძლიერებს: 

1. სხვისი აზრის მისაწოდებლად არასოდეს გამოიყენო ანონიმური წყარო 

2. არასოდეს  გამოყენო  ანონიმური  წყარო  წერილში  პირველ  ციტატად. 
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                                                    VII   ლექცია 

 

 ჟურნალისტიკის პრინციპები (გაგრძელება) 

 

 ჟურნალისტმა უნდა შეინარჩუნოს დამოუკიდებლობა მათგან,  ვისაც აშუქებს - ეს 

ამერიკელი ავტორების ბილ კოვაჩისა და ტომ როზენსტილის მიერ ჩამოყალიბებულ 9 

პრინციპის ჩამონათვალში    მეოთხე და ერთ-ერთი მთავარი პრინციპია. ეს პრინციპი 

ასე უნდა აუხსნას: ჟურნალისტი ნეიტრალურობისკენ  კი არ უნდა მიილტვოდეს, 

არამედ მან უნდა მიაღწიოს ,,სულისა და გონების დამოუკიდებლობას~.  მათი აზრით, 

თუკი ჟურნალისტი რომელიმე მოვლენის თანამონაწილე გახდება, ეს მას ხელს 

შეუშლის  მოვლენათა ობიექტურ წარმოჩენაში, რადგან მოვლენის სხვა 

პერსპექტივიდან დანახვა  ძნელი იქნება, ისევე როგორც, გაძნელდება სხვადასხვა 

დაინტერესებული მხარეებისა და წყაროების ნდობის მოპოვება. ასევე  რთული  და 

შეუძლებელი იქნება აუდიტორიის დარწმუნება იმაში, რომ მათ ინტერესებს უფრო 

მაღლა აყენებ, ვიდრე იმ გუნდისას, ვისთვისაც მუშაობ. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, 

შეიძლება ჟურნალისტი  გახდეს საიდუმლო მრჩეველი იმ ადამიანებისა, ვისთვისაც 

იგი წერს, თუმცა ეს აუცილებლად მოახდენს გავლენას მის ჟურნალისტურ 

საქმიანობაზე. როგორც აღვნიშნეთ, ჟურნალისტიკის ისტორია ბოლო 300 წლის 

განმავლობაში პოლიტიკური პარტიების ერთგულებიდან საზოგადოების 

ინტერესების ერთგულებაზე გადავიდა. ფაქტობრივად, პრესამ პარტიული 

ერთგულება ჩაანაცვლა ახალი პრინციპით – ,,ჟურნალისტიკა არ უნდა იყოს ფარული 

გეგმების ნავსაყუდელი~. სარედაქციო და პოლიტიკური თვალსაზრისი, რომელიც 

მანამადე შერეული იყო ან ზოგჯერ მოიცავდა პირველ გვერდზე გამოტანილ ახალ 

ამბებს, დღეს ცალკეა გამოტანილი ან აღნიშნული.  ასეთი მარტივი 

გადაწყვეტილებებით, რომლებიც დღეს ასე ბუნებრივად გვეჩვენება, ჩამოყალიბდა 

დღევანდელი ჟურნალისტური ეთიკის სტანდარტების დიდი ნაწილი, 

განსაკუთრებით ის პრინციპები, რომლებიც ჟურნალისტის პოზიციას ეხება. 
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    დროთა განმავლობაში წესები შეიცვალა და გამკაცრდა. დღეს რეპორტიორებს და 

რედაქტორებს არა აქვთ ისეთ აქციებში მონაწილეობის უფლება, როგორებიცაა 

პოლიტიკურ საკითხებთან დაკავშირებული საზოგადოებრივი შეკრებები.  

მაგალითად, 1980 წელს კონსერვატორმა მიმომხილველმა ჯორჯ ვიოლმა, რომელიც 

რესპუბლიკელების  მმაშინდელი საპრეზიდენტო კანდიდატის რონალდ რეიგანის 

აქტიური მხარდამჭერი იყო, ფაქტობრივად, მოამზადა რეიგანი პრეზიდენტ ჯიმი 

კარტერთან დებატებისათვის. დებატების შემდეგ ვიოლი, როგორც ,,ეი-ბი-სის” 

კომენტატორი, რეიგანის გამოსვლას გამოეხმაურა და თქვა, რომ რეიგანი, ზეწოლის 

მიუხედავად, უშეცდომოდ იქცეოდა. სხვა მაგალითის მოყვანაც შეიძლება: უოლტერ 

ლიპმანი სხვადასხვა პრეზიდენტის, მათ შორის ლინდონ ჯონსონისთვისაც წერდა 

სიტყვებს, მაგრამ მოგვიანებით ასეთი საიდუმლო რჩევების გამჟღავნებამ მისი 

რეპუტაცია ერთგვარად შელახა.  

2000 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების დროს ,,ნიუ უიკლი სტანდარტის― რედაქტორ 

უილიამ კრისტოლს ხშირად იწვევდნენ კომენტატორად ტელევიზიაში კანდიდატების 

პოზიციის, სტრატეგიისა და შესაძლებლობების შესაფასებლად, მთელი სეზონის 

განმავლობაში ის თავს ,,მიუკერძოებელს” უწოდებდა, სინამდვილეში კი ჯონ მაკეინის 

არაფორმალური მრჩეველი და მხარდამჭერი იყო. თუმცა ასეთ პოზიციას ყველა როდი 

იზიარებდა: სან-ფრანცისკოს ქრონიკის ყოფილმა რეპორტიორმა ელიოტ დირინჯერმა, 

რომელიც მოგვიანებით შეუერთდა კლინტონს თეთრ სახლში, მეცნიერ-

მკვლევარებთან საუბარში აღნიშნა: ,,ჩვენ გვეუბნებიან, რომ თუ ჟურნალისტები ვართ, 

არ უნდა გვაინტერესებდერს კერძო თვალსაზრისი,… უარი უნდა ვთქვათ სამოქალაქო 

საქმეებზე. ჩემი აზრით, ეს საკმაოდ შემაწუხებელია, არ მესმის, რატომ ეწინააღმდეგება 

აქტიური მოქალაქეობრივი პოზიციის გამოხატვა ჟურნალისტის პროფესიას”.  

   ამ პრობლემების კონტექსტში  ბუნებრივად იბადება კითხვა: შეიძლება თუ არა,  რომ 

ეთნიკურმა და  სქესობრივმა კუთვნილებამ ხელი შეუწყოს ჭეშმარიტების დადგენას. 

არის თუ არა სიმართლე, რომ მხოლოდ იმავე ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელმა 

წეროს სიმართლე მასზე, წარმოადგინოს სწორი და ზუსტი ინფორმაცია მასზე, 
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ვისზედაც წერს. ეს მიდგომა არ არის სწორი, რადგან ეს რასობრივი და ეთნიკური 

სტერეოტიპული  მიდგომის კიდევ  ერთი გამოვლინებაა. 

სხვადასხვა ჯგუფისგან დამოუკიდებლობა გულისხმობს, რომ ჟურნალისტმა 

შეინარჩუნოს სამართლიანობასა და საზოგადოების ინფორმირებაზე დამყარებული 

ერთგულება ჟურნალისტიკის ძირითადი პრინციპებისადმი, ისე, როგორც 

პოლიტიკურ იდეოლოგიასთან მიმართებაში. მთავარი ამოცანა მიზანი უნდა იყოს და 

არა ნეიტალურობა. დამოუკიდებლობისაკენ მოწოდებულმა ჟურნალისტიკამ 

ყველაფერზე მაღლა ჟურნალისტების კულტურა და საკუთარი პიროვნული ისტორია 

უნდა დააყენოს. მთავარი ის არის, რომ ჟურნალისტის როლი დამყარებული იყოს 

გარკვეულ მოვალეობაზე – საერთოდ, ჟურნალისტიკა მიმართულია საზოგადოების 

ინფორმირებისაკენ, მაგრამ ეს როლი მან უნდა შეასრულოს არა როგორც აქტივისტმა, 

ამას შეიძლება ,,ჩართული დამოუკიდებლობაც~ ეწოდოს. ეს ნიშნავს იმას, რომ 

ჟურნალისტი არ მოწყდეს საზოგადოებას და საზოგადოებრივ მოვლენებს, რადგან 

მოქალაქეებისა და ჟურნალისტის მოთხოვნები ურთიერთგადაჯაჭვულია. 

ჟურნალისტი ვალდებულია დაეხმაროს საზოგადოებას, გაითავისოს მისი 

პრობლემები, გამონახოს  საერთო სასაუბრო ენა. პრესა უნდა იყოს იმ შემაკავშირებლის 

ნაწილი, რომელიც საზოგადოებას განსაზღვრავს და აერთიანებს.  ამას შეიძლება 

პირობითად ვუწოდოთ ,,ჩართული დამოუკიდებლობა”. 

  ამგვარად, მოვლენებში პიროვნული თუ ინტელექტუალური მონაწილეობის 

არანაირი აკრძალვა არ იძლევა იმის გარანტიას, რომ ჟურნალისტი პოლიტიკური თუ 

სხვა სახის დამოუკიდებლობას შეინარჩუნებს. მთავარია კარგი შეფასება და 

მოქალაქეების ერთგულების პრინციპის მყარი პირობა ის არის, რაც ჟურნალისტს 

მიკერძოებული ადამიანისაგან განასხვავებს. თვალსაზრისის ქონა მხოლოდ 

ნებადართული, მხოლოდ ბუნებრივი კი არ არის, არამედ სასარგებლოა ბუნებრივი 

სკეპტიციზმისათვის, რომლითაც უდგება თემას კარგი ჟურნალისტი. ჟურნალისტი 

ჭკვიანი და პატიოსანი უნდა იყოს, რომ გააცნობიეროს – საკუთარი აზრი, როცა ის 

ჟურნალისტიკაში აისახება, უნდა ეფუძნებოდეს რაღაც უფრო მატერიალურს, ვიდრე 

პიროვნული რწმენაა.  ეს არის პროფესიისადმი თავდადება, ცოდნა იმ საქმისა, 
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რომელსაც ეფუძნება მასალის მომზადება, გააზრება, საზოგადოების ინფორმირება. 

თუ ამ პროცესს ჟურნალისტი კეთილსინდისიერად არ შეასრულებს, იგი დაკარგავს 

საზოგადოების  ნდობას. 

 ჟურნალისტი უნდა მოქმედებდეს, როგორც ხელისუფლების დამოუკიდებელი 

მაკონტროლებელი – ეს პრინციპი ჟურნალისტიკის პრინციპთა ჩამოათვალში ერთ-

ერთი უმნიშვნელოვანესია, რაც  ზოგჯერ თავად ჟურნალისტებსაც კი არ ესმით 

სწორად და  ხშირად ხსენების გამო, საზოგადოების გულის მოგებას უფრო ისახავს 

მიზნად, ვიდრე მის სამსახურს. არადა ის ერთ-ერთი  მნიშვნელოვანი პრინციპია.  

ამერიკელი პოლიტიკოსის, აშშ-ის რიგით მეოთხე პრეზიდენტის ჯეიმს მედისონის 

(1751-1836) თქმით, სწორედ მაკონტროლებლის ფუნქციამ აქცია ჟურნალისტიკა 

,,თავისუფლების ბასტიონად~, ხოლო სიმართლე - პრესის საუკეთესო დამცველად. 

მაკონტროლებლის პრინციპი  მხოლოდ მთავრობის გაკონტროლებას როდი 

გულისხმობს, ის საზოგადოების ყველა გავლენიან ინსტიტუტზეც ვრცელდება. ის 

აზრიც, რომ პრესა გაჭირვებულთა დახმარებისა და მატერიალურად 

დალხინებულთა წინაღმდეგ ბრძოლისათვის არსებობს, მაკონტროლებლის იდეას 

ამახინჯებს. ეს პრინციპი გაცილებით უფრო ღრმა და ყოვლისმომცველია, ვიდრე ის, 

რასაც უბრალოდ დახმარება თუ დაპირისპირება გულისხმობს. როგორც ისტორია 

გვიჩვენებს, მაკონტროლებლის ფუნქციის მიზანი მხოლოდ მთავრობის 

გამჭვირვალობის ცდებს სცილდება და ამ საქმიანობის შედეგების აღქმასა და 

გაგებასაც გულისხმობს. აქედან ლოგიკურად გამომდინარეობს, რომ პრესა უნდა 

აცნობიერებდეს, როდის მუშაობს ესა თუ ის ინსტიტუტი ეფექტურად და როდის არა, 

როგორ უნდა განახორციელოს პრესამ ხელისუფალთა კონტროლი, თუკი, როგორც 

მათი წარმატებების, ისე წარუმატებლობის ილუსტრირებას არ განახორციელებს? 

ისიც აღსანიშნავია, რომ უსასრულო კრიტიკა უფასურდება, აზრს კარგავს და 

საზოგადოებას აღარ აქვს ის საფუძველი, რომელზე დაყრდნობითაც მან კარგი 

ცუდისგან უნდა განასხვაოს. 

 ჟურნალისტიკა, როგორც სახალხო ფორუმი –  ჟურნალისტიკა ხალხს საჯარო 

კრიტიკისა და მსჯელობის საშუალებას უნდა აძლევდეს – ეს ჟურნალისტიკის მეექვსე 
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პრინციპია. იგი გულისხმობს საჯარო დისკუსიის შესაძლებლობას მედიაში.  ყოველი 

ფორმა, რომელსაც ჟურნალისტები ყოველდღიურად იყენებენ, შეიძლება ფორუმის 

უზრუნველყოფის ფუნქციას ემსახურებოდეს და ხალხს აწვდიდეს კონკრეტულ 

საკითხებს, რომლებიც დისკუსიის დაწყებას უდებს სათავეს. როგორც ვიცით, 

მოვლენების, დეტალების, უკანონო ქმედებების შესახებ ინფორმაციისა და ახალი 

ტენდენციების ზოგადი სურათის მიწოდებით ჟურნალისტიკა ადამიანში ინტერესს 

აღვივებს. საზოგადოება ამ ინფორმაციაზე რეაგირებს და ის საჯარო დისკუსიებით 

ივსება. იწყება ინტერაქტიული რადიოგამოკითხვები და კონკრეტული 

საკითხებისადმი მიძღვნილი სატელევიზიო თოკშოუები, გაზეთები თავიანთ პირველ 

გვერდებს მკითხველთა მოსაზრებებს  უთმობენ. ყოველი ეს ხმა კარგად ესმით 

ხელისუფლებაში მყოფთ, რომლებიც თავს  ვალდებულად თვლიან, დაადგინონ ამ 

საკითხების გარშემო შექმნილი საზოგადოებრივი აზრის ბუნება. სწორედ ეს პროცესი 

იწვევს თანამედროვე საზოგადოებაში იმ უძველესი ფორუმების აღორძინებას, 

რომლებიც მსოფლიოს უძველესი დემოკრატიების პროცესის აუცილებელი ატრიბუტი 

იყო.  პრესის ამ თვისების შედეგად, შესაძლებელი ხდება დემოკრატიის წარმოქმნა 

დიდ, მრავალფეროვან ქვეყანაშიც კი. ეს თვისება ხელს უწყობს იმას, რასაც ჯეიმს 

მედისონიც და სხვებიც უწოდებენ იმ საძირკველს, რომელზეც დემოკრატია დგას.- ეს 

არის კომპრომისის ხელოვნება. პრესის ამ ფუნქციას ვერაფერი დააკლეს დღევანდელმა 

პროპაგანდისტულმა ორგანიზაციებმა და პოლიტიკურმა პარტიებმაც. 

ყოველწლიურად მილიონობით დოლარი იხარჯება საზოგადოებრივი აზრის მართვის 

მიზნით, რისთვისაც ხშირად ნახევრად სიმართლე ან სულაც აშკარა ტყუილი 

გამოიყენება. სწორედ ამიტომ აქვს გადამწყვეტი მნიშვნელობა იმას, რომ მასმედია 

საჯარო დისკუსიებს მართავდეს და ამ გზით მიუკერძოებელი მსაჯულის როლს 

ასრულებდეს. მასმედიის განვითარების ახალ ეპოქაში ჟურნალისტიკას უფრო მეტად 

ევალება კომერციალიზებული მსჯელობების, ლობისტებისა და პოლიტიკური 

პროპაგანდის  სიცრუეების გამომჟღავნება და საჯაროდ გამოტანა. გაზეთის 

სარედაქტორო სვეტს, კონკრეტული რუბრიკის მიმომხილველსა და საკუთარი 

თვალსაზრისის გამომხატველ საჟურნალე სტატიას თავის პოზიციაზე მტკიცედ 

დგომის ყველანაირი უფლება აქვს. ეს არის მისი მისია. მაგრამ თუ ავტორებს უნდათ, 
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რომ ჟურნალისტები ერქვათ, მაშინ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა დაუშვან 

ფაქტების არასწორი ინტერპრეტირება, მათ უნდა დაიცვან სიმართლის თქმისა და 

საზოგადოების ინტერესების უზენაესობის პრინციპები. 

 ამგვარად, ჟურნალისტიკა ხალხს საჯარო კრიტიკისათვის ასპარეზს უნდა აძლევდეს. 

თუმცა საზოგადოებრივი დისკუსია იმავე პინციპებზე უნდა აიგოს, რაზეც დანარჩენი 

ჟურნალისტიკა-სიმართლისადმი ერთგულებაზე, ფაქტებსა და ინფორმაციის 

შემოწმებაზე. ფორუმი, რომელიც ფაქტებზე არ ზრუნავს, ინფორმაციის მიწოდებას 

ვერ ახერხებს. ის მხოლოდ   შეხედულებებისა და ჰიპოთეზებისგან შემდგარ დებატებს 

იწვევს. ამას გარდა, ეს ფორუმი მთელი საზოგადოებისათვის  უნდა არსებობდეს და 

არა მხოლოდ მისი პრივილიგირებული თუ  დემოგრაფიულად უფრო მნიშვნელოვანი 

ნაწილისათვის.  

  საინტერესო მონაცემია, რომ აშშ-ში 2000 წლისათვის საშუალო სატელევიზიო დღე-

ღამის განმავლობაში ახალი ამბებისა და საზოგადოებრივი საკითხებისადმი  

მიძღვნილი 178-საათიანი საეთერო დროის 40 პროცენტი ტოკშოუებს ეთმობოდა. ეს 

რიცხვი კიდევ უფრო გაიზარდა ინტერნეტის განვითარების, განსაკუთრებით კი მისი 

საშუალებით  გადაცემის სიჩქარის მკვეთრი მატების შემდეგ. 

ტელეფორუმებში ხშირია სიტყვის შეწყვეტინება, ლანძღვა, ხმამაღალი ინტონაციები 

და გამოყენება ისეთი ფაქტებისა, რომლებიც მნიშვნელოვანს არაფერს ამტკიცებს, 

თუმცა მოსაუბრეთა პოლარიზაციას კიდევ უფრო აძლიერებს.  არსებობს განსხვავება 

ფორუმსა და კინკლაობას შორის, ასევე ჟურნალისტიკას, რომელიც დებატებში 

შუამავლის როლს ასრულებს, ასევე ფსევდოჟურნალისტიკას შორის, რომელიც ხელს 

უწყობს ხელოვნური დებატის გამართვას, რომელთა ერთ-ერთი მიზანი ხალხის 

პროვოცირება და უსაგნო ვნებათა ღელვაა. ნაცვლად იმისა, რომ გაზვიადებები და 

სხვადასხვა ინსინუაცია (მონაჭორი, ცილისწამება) შეამცირონ, მასმედია ხშირად 

სწორედ ამას ცდილობს. ახალი ,,ექსპერტების~ გამოყენებით მასმედია რეალურ 

საჯარო დებატებს კი არ ასახავს, არამედ საკუთარ ხელოვნურ სპეციალურად 

ტელევიზიისთვის შექმნილ დებატებს მართავს. დიდი საჯარო განხილვის თემებიდან 

გაქრა მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომლებიც ქვეყნის წინაშე დგას. ტელეარხები 
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სულ უფრო ნაკლებად აშუქებენ საზოგადოებრივი ცხოვრების საკვანძო საკითხებს. 

რაც შეეხება დისკუსიის ბუნებას… მედიის სიყვარული  ლაპარაკისადმი თანდათან 

პოლარიზაციის სიყვარულში გადაიზარდა. ,,დისკუსიებს~ ძალიან ცოტა ან თითქმის 

არაფერი აქვს საერთო ჟურნალისტიკის საგანმანათლებლო მისიასთან. ამის ნაცვლად , 

ყველა თავისი სიმართლის დამტკიცებას ცდილობს და ამიტომ ყველა პრობლემა  

გადაუჭრელი გვეჩვენება. მყვირალა დისკუსიები ხალხს მასმედიისაგან აშორებს. 

სახალხო დებატები არ უნდა იყოს მყვირალა მატჩი, პოლიტიკოსების მიერ 

ერთმანეთთან ლანძღვა ან გასართობი შოუ. პრესას დისკუსიაში ცენტრალური 

ადგილი უკავია და ზუსტად უნდა ასახავდეს, თუ სინამდვილეში საზოგადოების რა 

ნაწილში მიმდინარეობს დებატები და სად უნდა ვეძებოთ თანხმობისაკენ მიმავალი 

გზები. მედიაფორუმების ასეთი გააქტიურების ერთ-ერთი მიზეზი ისაა, რომ 

მედიაკომპანიები კამათს საზოგადოებასთან კავშირის საშუალებად მიიჩნევენ, როცა ეს 

კავშირი სუსტდება. თუმცა, პრობლემის გადაჭრის ადეკვატური და ქმედითი ხერხი 

მხოლოდ ღია მიკროფონია.  

 მასმედია  და   დემოკრატია 

მასმედიის გავლენა დემოკრატიაზე მედიისა და პოლიტიკის ურთიერთქმედების 

ყველაზე უფრო საკამათო ასპექტთაგანია. ბევრისთვის თავისუფალი პრესის არსებობა 

დემოკრატიული მართვის ერთ-ერთი მთავარ ნიშანს წარმოადგენს. და მაინც, როგორ 

მოქმედებს მასმედია დემოკრატიის დამცველის რანგში და რატომ აყენებს ზოგიერთი 

კითხვის ნიშნის ქვეშ მედიის დემოკრატიულ მანდატს; თანაც მიიჩნევს, რომ მედიამ  

ძირიც კი  შეიძლება გამოუთხაროს დემოკრატიას? უნდა ითქვას, რომ მასმედია 

დემოკრატიის განვითარებას ხელს უწყობს  შემდეგი გზით: 

• ხელს  უწყობს   საჯარო დებატებს და პოლიტიკურ ჩართულობას 

• მოქმედებს, როგორც “საჯარო მეთვალყურე,” ძალაუფლების ბოროტად 

გამოყენების მხილების მიზნით 

• ახდენს ძალაუფლებისა და პოლიტიკური გავლენის გადანაწილებას 

• გვთავაზობს   მექანიზმს, რომლის მეშვეობითაც მოქმედებს დემოკრატია 
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 მასმედია და მართვა 

 გარდა დემოკრატიაზე ზემოქმედებისა, მასმედია გავლენას ახდენს მართვის 

პროცესზეც. მთავარი გზა, რომლითაც მასმედიამ გარდაქმნა პოლიტიკური 

ხელმძღვანელობა, არის მზარდი ინტერესი წამყვანი პოლიტიკური ფიგურების 

პირადი ცხოვრების მიმართ, სერიოზული და ჯანსაღი პოლიტიკური და 

იდეოლოგიური დებატების ნაცვლად. ეს ნაწილობრივ იქიდან გამომდინარეობს, რომ 

მედია და, კერძოდ, ტელევიზია უფრო მეტად იმიჯითა და პიროვნებებით არის 

გატაცებული, ვიდრე საკითხების არსით. ჩამოყალიბდა ტენდენცია არჩევნებისადმი, 

როგორც “ცხენების დოღისადმი” დამოკიდებულებისა, სადაც ხალხის ყურადღება 

მიპყრობილია არა პროგრამების მნიშვნელობისაკენ, არამედ იმისკენ, თუ ვინ 

გაიმარჯვებს. უეჭველია, რომ მედიის საუკუნემ შეცვალა პოლიტიკური ლიდერების 

ქმედება და გავლენა მოახდინა ცალკეული პოლიტიკოსის კარიერულ 

პერსპექტივებზე. მაგალითად, ისეთი ფაქტორები, როგორებიცაა: გარეგნული იერსახე, 

ჩაცმის სტილი და ა.შ.  

მეტად მნიშვნელოვანია პოლიტიკური უპირატესობის მოსაპოვებლად. ამგვარად, 

პოლიტიკურ კულტურაზე ზემოქმედებით, მასმედიამ მართვაზეც მოახდინა 

ზეგავლენა.  ზოგჯერ მედიას პასუხს სთხოვენ იმის გამო, რომ საზოგადოებაში 

ცინიზმს ნერგავს და იწვევს პოლიტიკით იმედგაცრუებას, ამცირებს   ნდობას  

მთავრობებისა  და  პოლიტიკოსების   მიმართ. 

დასასრულ, მასმედია გავლენას ახდენს მართვაზე პოლიტიკის შემუშავების 

მექანიზმითაც. ხშირად სწორედ მედია და არა მთავრობა ქმნის პოლიტიკური დღის 

წესრიგს და კარნახობს პოლიტიკის მიმართულებას. მაგალითად, 2004 წლის 

დეკემბერს აზიაში მომხდარი ცუნამი მყისიერად გააშუქა მედიამ მთელ პლანეტაზე. 

ამან გამოიწვია ხალხის ისეთი თანაგრძნობა მსხვერპლთა მიმართ, რომ არნახულად 

მოიმატა კერძო საქველმოქმედო ფულადი გადარიცხვების ოდენობამ. აქედან 

გამომდინარე, მთავრობები იძულებული გახდნენ რამდენიმე დღის განმავლობაში 

საგრძნობლად გაეზარდათ დახმარების მასშტაბები. 
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 პოლიტიკური  კომუნიკაციები  

 

წარმოდგენა, თითქოს მთავრობა და მასმედია ყოველთვის  მოწინააღმდეგე ძალებია და 

რომ მედია იმისთვის არსებობს, ამხილოს ხელისუფლების შეცდომები, აშკარად 

მცდარია. სინამდვილეში, მედია მთავრობების პირდაპირ თუ არაპირდაპირ 

კონტროლს ხშირად ექვემდებარებოდა და გამოყენებული იყო როგორც 

პროპაგანდისტული იარაღი. კლასიკური პროპაგანდისტული მანქანა ნაცისტურ 

გერმანიაში შექმნა ჰებელსმა. ნაცისტებმა დააწესეს ე.წ. კოორდინაცია  გერმანელი 

ხალხისათვის იდეოლოგიური მოძღვრების ქადაგების  გზით. 

მედიაპროპაგანდა კომუნისტური საზოგადოების მნიშვნელოვან ბერკეტსაც 

წარმოადგენდა. საბჭოთა კავშირში შემოღებული იყო მკაცრი ცენზურა მედიაზე და 

ამავე დროს, ჟურნალისტებს მოეთხოვებოდათ დამორჩილებოდნენ კომუნისტური 

პარტიის იდეოლოგიას. თუმცა, ყველაფერი შეიცვალა მიხეილ გორბაჩოვის მიერ 

“გლასნოსტის” პოლიტიკის გატარების შედეგად, რასაცა მოჰყვა შეუქცევადი 

პოლიტიკური პროცესი. 

მედიის, როგორც პროპაგანდისტული იარაღის კრიტიკა, გაისმის არა მხოლოდ 

დიქტატორულ რეჟიმებთან და ახალ დემოკრატიებთან მიმართებაში. მაგალითად, 

1994 და 2006 წლებში იტალიაში დიდი კამათი გაჩაღდა პრემიერ-მინისტრ 

ბერლუსკონისთან დაკავშირებით. გარდა პოლიტიკოსობისა, იგი როგორც 

უმდიდრესი იტალიელი,  ფლობდა მედიაქსელს, რომელიც აკონტროლებდა იტალიის 

ექვს კერძო სატელევიზიო არხთაგან სამს. მიუხედავად იმისა, რომ მომწიფებულ 

დემოკრატიებში ბერლუსკონის მაგალითი ტიპური არ არის, მაინც არცთუ იშვიათია 

შემთხვევები, როცა დემოკრატი პოლიტიკოსები ცდილობენ გავლენა მოახდინონ   

მედიაზე.  
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განმარტებები: 

ინფორმაციული საზოგადოება: საზოგადოება, რომელშიც ინფორმაციის შექმნა, 

განაწილება და მართვა უმთავრესი ეკონომიკური და კულტურული საქმიანობაა, 

რასაც კომპიუტერიზებული პროცესებისა და ინტერნეტის სულ უფრო მზარდი 

გამოყენება უწყობს ხელს. ინფორმაციულმა საზოგადოებებმა ინდუსტრიული 

საზოგადოებები ჩაანაცვლეს, რამდენადაც ფიზიკური კაპიტალის, როგორც 

დოვლათის უმთავრესი წყაროს ადგილი უკვე ინფორმაციამ და ცოდნამ დაიკავა.  

გლასნოსტ: (რუსული სიტყვაა და “სიმართლის გაცხადებას” ნიშნავს), პოლიტიკური 

გაგებით, განსხვავებული მოაზროვნეებისა თუ მედიის მიმართ კონტროლის 

შესუსტება. 

პიარი: არც მთლად ეჭვშეუტანელი ინფორმაციის სასურველ შედეგზე გათვლით 

მიწოდება. 

პროპაგანდა: ინფორმაცია ან დეზინფორმაცია, რომელიც შეგნებულად ვრცელდება 

საზოგადოების გარკვეული განწყობის შესაქმნელად ანდა პოლიტიკური ქმედებების 

გამოსაწვევად.  

პოლიტიკური მიკერძოება: ერთი ჯგუფის ღირებულებებისა თუ ინტერესებისათვის 

მუდმივად უპირატესობის მინიჭება სხვათა საზიანოდ. მიკერძოება ზოგჯერ უფრო 

მოსაზრებების გაშუქებაა, ვიდრე ფაქტებისა და ასეთ დროს მის საპირწონედ 

“ობიექტურობა” მოიაზრება; მაგრამ, როცა ფაქტები და მოსაზრებები 

თვალშისაცემადაა ერთმანეთზე გადაბმული, მაშინ მიკერძოების საპირისპირო ცნებად 

უკვე “ბალანსი” ითვლება. მიკერძოების განსხვავებული ფორმები არსებობს: 

შეუნიღბავი მიკერძოება აშკარაა და გამიზნული (მაგ.: სარედაქციო მინაწერი თუ 

კომენტარი); პროპაგანდისტული მიკერძოება მიზანმიმართული და შეგნებული, 

ოღონდ კლიშეების დონეს ვერ ცდება (მაგ.: “ზარმაცი სტუდენტობა” ან “ 

პირსისხლიანი მაჰმადიანები”); უნებლიე - როცა პროფესიულ საქმიანობას 

აკვიატებული წინასწარგანწყობით წარმართავ (ვთქვათ, ახალი ამბების “შერჩევისას”); 

იდეოლოგიური მიკერძოება შენიღბული და სუბიექტურია _ იგი გარკვეული 
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მრწამსით განპირობებულ მოსაზრებებსა და ღირებულებებს ემყარება (როცა მავანს 

მიაჩნია, რომ კერძო საკუთრება, არჩევნის უფლება და სეკულარიზმი - პოლიტიკური 

ცხოვრების “ნორმალური” ნიშან-თვისებებია).  
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                                                         VIII  ლექცია 

                                            მედია   და   პოპულარული კულტურა 

      მასმედია თავიდანვე გახდა პოპულარული  კულტურის შექმნისა და დამკვიდრების 

მონაწილე. იგი ყველაფერს საკუთარი მოგების წყაროდ გადააქცევდა ხოლმე. 

პოპულარული კულტურა გამიზნულია დიდი აუდიტორიისათვის, რომელიც 

ძირითადად, საშუალო და დაბალი კლასის, სხვადასხვა განათლებისა და 

შემოსავლების მქონე ადამიანებისაგან შედგებოდა. ამრიგად, პოპულარული 

კულტურა მიზნად ისახავდა, რაც შეიძლება დიდი აუდიტორიის მიზიდვას, 

გასართობი და იოლად გასაგები საშუალებებით, კრიტიკოსები მუდმივად 

უკმაყოფილებას გამოხატავდნენ იმის გამო, რომ მედია ხალხს იაფფასიანი 

პოპულარული კულტურის ნიმუშებს სთავაზობდა, რაც მათზე უარყოფითად 

მოქმედებდა. ისინი აღნიშნავდნენ, რომ პოპულარული კულტურა ეგრეთ  წოდებულ 

მაღალ კულტურასა და ხელოვნებას  საარსებო სივრცეს უზღუდავდა.  

1902-1903 წლებში კრიტიკოსმა უილ ირვინმა New York Sun -ში გამოაქვეყნა სტატიების 

სერია, სადაც გამოიყენა ტერმინები ,,დაბალშუბლიანი~ და  ,,მაღალშუბლიანი~. ამ ორი 

ტერმინიდან გამომდინარე დამკვიდრდა  ტერმინი ,,საშუალოშუბლიანი”. 

დაბალშუბლიანს ვულგარული  და დაუხვეწავი გემოვნების ადამიანს უწოდებდნენ, 

მაღალშუბლიანს კი ისეთს, რომელსაც “დახვეწილი და განათლებული” ადამიანის 

შესახედაობა (ან პრეტენზია) ჰქონდა. საშუალო შუბლიანებს კი უბრალოდ,  ამ ორს 

შორის არსებული ადგილი ეჭირათ. 

          მეცნიერები, კრიტიკოსები,  ჟურნალისტები და სხვები პოპულარული 

კულტურის შინაარსსა და გავლენას დღესაც იკვლევენ, არც ტერმინების შესახებ 

შემწყდარა დავა და დისკუსიები.  საუბარი მედიის შინაარსს, კერძოდ, საპნის ოპერებს, 

კომიკურ სკეტჩებს, სატელევიზიო სიტუაციურ კომედიებს, რეკლამის ხელოვნებას, 

სანახაობრივ სპორტსა და პოპულარული კულტურის სხვა მაგალითებს შეეხება. მათი 

შინაარსისა და შესაძლო გავლენის განხილვის დროს, ფინანსებთან დაკავშირებული 
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საკითხებიც არ უნდა დავივიწყოთ, რადგან მასმედიის საშუალებით მიწოდებული 

პოპულარული კულტურა ყველაფერთან ერთად დიდი ბიზნესიცაა. 

 მასმედიის შინაარსის ნახევარზე მეტი შედგება პოპულარული კულტურის 

ნიმუშებისაგან, რომლებსაც მედია ფინანსური მოგების მიზნით ყიდის. ამდენად, 

პოპულარული კულტურა მედიის ეკონომიკის შემადგენელი ნაწილიცაა. 

პოპულარული კულტურის ნიმუშებში, რომლებსაც აუდიტორიებს დაჟინებით 

სთავაზობენ, უამრავი რამ შედის  - დაწყებული პოპულარული გასართობი 

სიუჟეტებიდან, სპორტისა და პორნოგრაფიის ჩათვლით. პოპულარული კულტურის 

დეფინიციის ირგვლივ მსჯელობა დაუსრულებლად შეიძლება. გავლენა, რომელსაც ის 

ახდენს, ხომ მარადიული კამათის მიზეზია და თემების მთელ ნაკრებს მოცავს – 

ჩაანაცვლა თუ არა მან უკეთესი ხარისხის პროგრამები,  მაღალი დონის დიზაინი და 

წერის უფრო ელეგანტური მანერა, რამდენად საზიანოა პოპულარული კულტურის 

გავლენა ადამიანებზე და ა.შ. 

  განმარტება  

რა არის პოპულარული კულტურა? ისევე, როგორც ბევრი სხვა საკამათო საკითხის 

შესახებ, მასზეც არსებობს რამდენიმე სახის განმარტება. კრიტიკოსი რეი ბრაუნი, 

რომელმაც ამ თემას რამდენიმე წიგნი მიუძღვნა, პოპულარული კულტურის ზოგად 

განმარტებას გვთავაზობს: “პოპულარული კულტურა ცხოვრების ელემენტია, 

რომელსაც ვიწრო ინტელექტუალურობა ან შემოქმედებითი ელიტურობა არ 

ახასიათებს და რომელიც თავისთავად, მასმედიის გარეშეც არსებობს”. მეცნიერმა 

დევიდ მედენმა პოპულარული კულტურის დამატებითი თვისებები ჩამოაყალიბა: “ეს 

არის ნებისმიერი რამ, რაც მასმედიის ან მასობრივი წარმოების  მიერ პირდაპირი ან 

არაპირდაპირი ფორმით იქმნება და ადამიანების უმრავლესობამდე აღწევს.~ 

რატომ  არის  მნიშვნელოვანი  პოპულარული  კულტურის შესწავლა 

მრავალი წლის განმავლობაში გრძელდებოდა დებატები პოპულარული ხელოვნებისა 

და მასთან შედარებით მაღალი კულტურის უპირატესობის შესახებ. ამ კამათის 

ძირითადი იდეა ის არის, რომ პოპულარული კულტურის უმეტეს ნაწილს 
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ღირებულება საერთოდ არ გააჩნია. ტრადიციულად, არც ერთი წინა თაობა 

ახალგაზრდების კითხვის ჩვევებს, მუსიკალურ გემოვნებასა და სხვა პოპულარულ 

გატაცებებს არ იზიარებს. განათლებული ადამიანისათვის პოპულარული კულტურის 

გაგების ერთადერთი გზა საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესების ცოდნაა. ცნობილი 

მუსიკოსი, აწ უკვე ნობელის პრემიის ლაურეატი,  ბობ დილანი პოპულარული 

კულტურის დასაცავად წერდა: ,,თქვენ წაგიკითხავთ სკოტ ფიცჯერალდის ყველა 

წიგნი, ჩვენ ეს ვიცით. ისიც ვიცით, რომ ბევრი სხვა რამეც წაგიკითხავთ, მაგრამ 

გაიგეთ, რომ რაღაც ხდება, რაღაც ისეთი, რის შესახებაც თქვენ არ იცით, მისტერ ჯონს! 

~.( Bollad of a Thin Man). 

   კომუნიკაციის სპეციალისტი მაიკლ რეალი ასეთი სახის გავლენას ,,გამასმედიებულ 

კულტურას” უწოდებს. მისი აზრით, პოპულარული (თუ გამასმედიებული) 

კულტურის შესწავლის რამდენიმე მიზეზი არსებობს: 

1. ის ადამიანებს ართობს; 

2. ასახავს ადამიანის ცხოვრებას და ახდენს მასზე გავლენას; 

3. საყოველთაოდ ავრცელებს იდეებსა და იდეოლოგიას; 

4. შეუძლია წამოჭრას სერიოზული პოლიტიკური საკითხები, რომლებსაც კავშირი 

აქვთ განათლებასთან და სამეცნიერო კვლევასთან; 

5. ბოლოს  და  ბოლოს, პოპულარული კულტურა – ეს ჩვენ ვართ. 

შეუძლებელია პოპულარული კულტურისაგან გათავისუფლება ერთი ხელის მოსმით. 

პირიქით, პოპულარული კულტურის სერიოზული ანალიზი კომუნიკაციის 

შესწავლისათვის აუცილებელია. ამისათვის რამდენიმე სოლიდური მიზეზის მოყვანა 

შეიძლება. პოპულარული კულტურა 

ა) ამა თუ იმ ფორმით მთელ საზოგადოებას მოიცავს;  

ბ) ჩვენგან დამოუკიდებლად ჩვენს აზროვნებაზე, ქცევაზე, ტანსაცმელზე და სხვებთან 

ურთიერთობაზე მოქმედებს;  
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გ) მედიასა და მთელი მასობრივი კომუნიკაციის შინაარსზე უზარმაზარ ეკონომიკურ 

გავლენას ახდენს. 

    ადვილი შესაძლებელია, რომ ის, რაც დღეს პოპულარული კულტურაა, ხვალ მაღალ 

კულტურად იქცეს. მაგალითად, ტედ ფრენდი, New Republic –ის რედაქტორი, წერს: 

,,როდესაც პოპულარული კულტურა თავის ეპოქას ამოწურავს, მოვლენ ახალი 

კრიტიკოსები, რომლებიც მას ახლებურად დაინახავენ და შეაფასებენ. გაივლის დრო, 

იგი დაიწმინდება, დაკანონდება და ამაღლებული სახით აუდიტორიებს ხელახლა 

მიეწოდება.” ამის მაგალითებია მეთიუ ბრედის სამოქალაქო ომის ფოტოები, ჩარლი 

ჩაპლინისა და ბასტერ კიტონის ფილმები, პეტსი კლაინისა და ჯიმ მორისონის მუსიკა. 

ისტორიკოსებიც ხომ ეპოქას მისი პოპულარული კულტურის მიხედვით სწავლობენ, 

რადგან მას ადამიანების შესახებ ბევრი რამის თქმა შეუძლია. 

     მედიასა და პოპულარულ კულტურას შორის მჭიდრო კავშირი არსებობს. მისი 

კვლევა ორგვარი მეთოდის გამოყენებით შეიძლება. ეს არის გმირისა და პორტრეტის 

(სახის) კვლევის მეთოდები. ნებისმიერი პერიოდის პოპულარული გმირები – 

ათლეტები, როკ ვარსკვლავები, სექსის ქალღმერთები კინოფილმებიდან, ზოგიერთი 

სამხედრო და პოლიტიკური ლიდერიც კი მასმედიის მიერ დახატული პორტრეტებია. 

მასმედიის მიერ შექმნილი სხვადასხვა პორტრეტის მიხედვითაც შეიძლება 

პოპულარული კულტურის შესახებ ბევრი რამის გაგება.  

 

 მედიის  გავლენა  მომხმარებლის  ხელოვნებაზე 

მედიას გააჩნია ყველაზე საკამათო (და ამასთანავე მიმზიდველი) სოცკულტურული 

გავლენის მთელი არსენალი, რომელშიც პოპულარული მუსიკა, იაფფასიანი, 

თხელყდიანი წიგნები, სატელევიზიო დრამები, მდარე თრილერები, კომედიები სხვა 

დაბალი სინჯის პროდუქტი შედის. ისინი უზარმაზარი რაოდენობის ხალხს 

მიეწოდება და მათი ცხოვრების ნაწილი ხდება. ადამიანები ახალ პოპულარულ 

მელოდიებს ღიღინებენ, საპნის ოპერის პერსონაჟი ქალის პრობლემებს განიცდიან, 

ერთმანეთს ახალ ამბებში მოსმენილი სპორტის სიახლეების შესახებ აზრებს 
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უზიარებენ, თავიანთ საქმიანობას კვირის სატელევიზიო პროგრამის მიხედვით 

გეგმავენ.  ეს ყველაფერი პოპულარული კულტურის არსია.   ადამიანები 

განუწყვეტლივ კამათობენ მედიის მიერ შექმნილი კულტურის მხატვრულ 

ღირებულებებსა და გავლენაზე, რომელსაც იგი თაობებზე ახდენს. მედიის 

კრიტიკოსები და დამცველები ცხარედ კამათობენ - ვერ გადაუწყვეტიათ, თუ რა არის 

ბოლოს და ბოლოს მასობრივი “ხელოვნება” – ღვთის მადლი თუ რისხვა. მასობრივი 

კომუნიკაციისა და მისი პროდუქტის, როგორც მხატვრული ფორმის ანალიზი, 

მეცნიერების ფარგლებს გარეთ მიმდინარეობს.  

     იმისათვის, რომ გავიგოთ, თუ რა არის პოპულარული კულტურა და რატომ არის 

მისით ასე გაჟღენთილი მთელი მასმედია, საჭიროა მისი ხელოვნების უფრო ზოგად 

კონტექსტში მოაზრება. კრიტიკოსები მიიჩნევენ, რომ მასმედიის განვითარებამდელ 

პერიოდში, ხელოვნების ორი დიდი კატეგორია არსებობდა: ფოლკლორული 

ხელოვნება და ელიტური ხელოვნება. ორივე მათგანი მაღალ, ჭეშმარიტ ხელოვნებად 

ითვლება. პოპულარული კულტურის იმ თეორიის მიხედვით, რომლის 

ჩამოყალიბებასაც ახლა ვაპირებთ, მათ შორის მნიშვნელოვანი ურთიერთობა 

არსებობს. 

     ფოლკლორული ხელოვნება 

 ეს კატეგორია იმ ნაწარმოებებს მოიცავს, რომლებიც ანონიმი ავტორების მიერ 

სპონტანურად იქმნება.ეს ლოკალიზებული, ბუნებრივი და დაუხვეწავი ხელოვნებაა. 

მას ნიჭიერი და შემოქმედებითი ადამიანები ქმნიან, მაგრამ მათი პიროვნული 

წვლილი ყოველთვის აღიარების გარეშე რჩება. ეს  არის ხელოვნება, რომლითაც 

მრავალრიცხოვანი ავტორები თავიანთ ღირებულებებსა და ყოველდღიურ ცხოვრებას 

გამოსახავენ. სოფლები, რეგიონები და ერები აყალიბებენ მხოლოდ მათთვის 

დამახასიათებელ მუსიკას, ცეკვებს, არქიტექტურულ ფორმებსა და დეკორატიულ 

მოტივებს. ფოლკლორული ხელოვნება ელიტური საზოგადოებისაგან ყოველთვის 

განზე დგას, რადგან იგი სათავეს უბრალო ხალხის ტრადიციებიდან იღებს და 

ყოველდღიური მოხმარებისაა. 
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     ელიტური ხელოვნება 

ელიტური ხელოვნების ნაწარმოები “მაღალი კულტურის” ნიმუშია, რომელსაც 

ნიჭიერი და შემოქმედებითი ადამიანი ქმნის. მისი სახელი, ფოლკლორის 

შემქმნელთაგან განსხვავებით, არ იკარგება. ელიტური ხელოვნების ნიმუში 

ტექნიკურად და თემატურად უფრო რთული და ინდივიდუალურია, რადგან მისი 

ავტორი თავისი გამოცდილების ინტერპრეტირებისა და გამოხატვის ახალ გზებს 

ეძებს. ელიტურ ხელოვნებაში შედის მუსიკა, ქანდაკება, ცეკვები, ოპერა და მხატვრობა, 

რომელიც ევროპაში ჩაისახა და შემდეგ მთელ მსოფლიოში გავრცელდა.  

    კიჩი 

თანამედროვე ეპოქის ბევრი კრიტიკოსი მიიჩნევს, რომ ელიტურ და ფოლკლორულ 

ხელოვნებას შეიძლება საფრთხე დაემუქროს. კერძო, ფინანსურ მოგებაზე 

ორიენტირებული მედია პოპულარულ, სრულიად ახალი ტიპის ხელოვნებას ქმნის. 

პოპულარული ხელოვნების განვითარება იაფფასიანი გაზეთების, ჟურნალების, 

თხელყდიანი წიგნების, რადიოს, კინოფილმებისა და ტელევიზიის გამოჩენასთან 

ერთად დაიწყო. ხელოვნების ამ ახალი ფორმის შინაარსი, როგორც კრიტიკოსები 

აღნიშნავენ, მარტივი და ტრივიალურია. მისი ტიპური სალიტერატურო ფორმები - “ეს 

ვინ ჩაიდინა” დეტექტივებითა და სექსჟურნალებით შემოიფარგლება. მისი ტიპური 

მუსიკალური კომპოზიცია სხვა არაფერია, თუ არა ბოლო როკ-ჰიტი, მისი ტიპური 

დრამის ფორმა საპნის ოპერა, კონკურსი, კომედია და ფილმია, რომელიც სექსს ან 

ძალადობას შეიცავს. ამ გამასმედიებულ ხელოვნებას გერმანული სიტყვა კიჩი 

შეარქვეს. კიჩი იგივეა, რაც ინგლისურად ―junk‖   – უვარგისი, ჭყეტელა,მდარე 

გემოვნების ნიმუში, რომელსაც მხატვრული ღირებულება არ გააჩნია. პოპულარული 

კულტურის თეორიიდან გამომდინარე, რომლის ჩამოყალიბებასაც ვცდილობთ, 

მედიას მუდმივად სჭირდება გასართობი შინაარსის პროდუქცია, რომელიც 

პრინციპში, სხვა არაფერია, თუ არა კიჩის ერთი დიდი, დაუსრულებელი ნაკადი. 
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   მედიის კიჩ-გმირები 

 პოპულარული კულტურის ჩვენეული თეორიის დამტკიცებისათვის საჭიროა 

მასმედიის გმირთა სახეები განვიხილოთ. ადრე  გმირებად იშვიათი და 

არაჩვეულებრივი თვისებების ადამიანები ითვლებოდნენ და თავიანთი საქციელით 

ირგვლივ მყოფთ აღაფრთოვანებდნენ. მეთვრამეტე-მეცხრამეტე საუკუნის გმირების 

ნუსხაში ისეთი გამოჩენილი ადამიანები შედიოდნენ, როგორებიც იყ6ვნენ ჯორჯ 

ვაშინგტონი, , დენიელ ბუნი, ჰარიეტ თაბმენი, ჯერონიმო, დეივი კროკეტი  და ჰარიეტ 

ბიჩერ სტოუ. (ისტორიული გმირები და დიდი მოღვაწეები საქართველოშიც მრავლად 

იყვნენ, მათი ჩამოთვლა შორს წაგვიყვანდა). ადამიანები რეალურად არსებობდნენ, 

მათი საქმეები ისტორიაში შევიდა. მათი სახელი სილამაზითა და გართობით კი არა 

არამედ ისეთი საქციელით მოიპოვეს, რომელიც შეუპოვრობას, სიმამაცეს, 

ერთგულებასა და თავგანწირვას მოითხოვდა. მეოცე საუკუნეში, როდესაც მედია ის-ის 

იყო მკვიდრდებოდა, გმირული ტრადიცია კიდევ შემორჩა. ელვინ იორკი და ედი 

რიკენბეკერი პირველი მსოფლიო ომის გმირები არიან. თუმცა ამის შემდეგ (ახალი 

მედიის გამოჩენასთან ერთად), ნამდვილი გმირების რიგები საგრძნობლად 

შეთხელდა. სოციოლოგმა ლეო ლოუენტალმა დაასკვნა, რომ გმირებს დრო, 

ღირებულებები და გემოვნება აყალიბებს.  ბევრს ჰგონია, რომ დღევანდელ რეალობაში 

გმირების ადგილი აღარ არის. მედიის პოპულარობისა და გავლენის ზრდასთან 

ერთად, კეთილშობილი გმირი კიჩ-გმირმა შეცვალა.  

ამრიგად, პოპულარული კულტურის თეორიის მიხედვით გამოიკვეთა, რომ 

თანამედროვე გმირი მედიის მიერ შექმნილი კიჩია, რომლის დიდებასაც მის მიერ 

ჩადენილი  დიდი საქმეები კი არ განსაზღვრავს, არამედ ქაღალდზე დაწერილი და 

ტელევიზიის მიერ  შექმნილი  ხატი  და  ბგერები.  

ჩვენ შეგვიძლია მედიაგმირების რამდენიმე კატეგორია გამოვყოთ: 

1. ბურთისა და ჯოხის გმირები. ესენი კი არიან სუპერსპორტსმენები, რომლებიც 

შესაბამის ფინანსურ ანაზღაურებას იღებენ.  (მაიკლ ჯორდანი,  მუჰამედ ალი,  

შუმახერი, პელე, მესი,  გაბრიელა საბატინი და მრავალი სხვ.) 
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2. აკვიატებული მელოდიის გმირი. როგორც ცნობილია, გამოჩენილ მომღერლებს 

მილიონობით თაყვანისმცემელი ჰყავთ.  ადამიანები მაშინვე ცნობენ ფრენკ სინანტრას, 

ბობ დილანის, ჯონ ლელონის, პოლ მაკარტნის, მაიკლ ჯეკსონის, ჩაკ ბერის და  

მრავალი სხვა მომღერლის ხმას. ბევრი სიმღერა პოპულარობას სწორედ მედიის 

საშუალებით აღწევს და ის თანამედროვე კიჩის მნიშვნელოვანი ნაწილი ხდება. 

სიმღერებიდან ჩანს, რომ პოპულარული კულტურა დამოკიდებულია ფოლკლორსა და 

ელიტურ ხელოვნებაზე.  

3. მესამე კატეგორიაში შედის გმირი, რომელიც ზებუნებრივ ძალას ფლობს. მედია 

ქმნის ,,სუპერმენებს~, რომლებშიც შეიძლება ანტიკური გმირები ამოვიცნოთ. ესენი 

არიან: სადაზღვევო აგენტები, ,,ფოლადისთვალებიანი” კერძო დეტექტივები, 

პოლიციელები და სხვ. გავიხსენოთ თუნდაც ჯეიმს ბონდი, ან სუპერმენი, 

ტერმინატორები,   ბეტმენი  და  სხვ. ამ გმირებთან შედარებით რეალური ადამიანების 

ყოველდღიური ცხოვრება უფერულად გამოიყურება. აქ შედის ასევე ყველა ის გმირი, 

რომლებიც  მკვიდრდება ადამიანის წარმოდგენაში სხვადასხვა სახით: უმამაცესი, 

ულამაზესი, უმდიდრესი, უბოროტესი და სხვ.  

  სოციოლოგმა ჰერბერტ განსმა თვისობრივი დაკვირვების მეთოდის გამოყენებით 

საზოგადოებაში გემოვნების ხუთი ძირითადი დონე გამოავლინა: 

1. მაღალი კულტურის საჯარო გემოვნება. ასეთი გემოვნების ადამიანებს 

“სერიოზული” მწერლების, მხატვრებისა და კომპოზიტორების ნაწარმოებები 

მოსწონთ. მაღალი გემოვნების შესაფერისი ხელოვნება ბროდვეიზე, პატარა 

ჟურნალებში, რამდენიმე კინოთეატრსა და იმ იშვიათ სატელევიზიო პროგრამებში 

უნდა ვეძიოთ, რომლებსაც ხანდახან საგანმანათებლო სატელევიზიო არხები 

გადასცემენ ხოლმე. ეს არის ინოვაციური ხელოვნება, რომელიც მუდამ ახალ, 

ექსპერიმენტულ ფორმებსა და მეთოდებს ეძიებს. 

 2. საშუალოზე მაღალი საჯარო გემოვნება. საშუალოზე მაღალი სოციო-ეკონომიკური 

კლასის გემოვნებაა, რომელშიც უმთავრესად პროფესიონალები, აღმასრულებლები, 

მენეჯერები და მათი ოჯახები შედიან. მათ კარგი  განათლება და მყარი ფინანსური 
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მდგომარეობა აქვთ, მაგრამ ხელოვნებისა და კრიტიკოსებისაგან განსხვავებით, 

არაფერს ქმნიან. ეს ფენა ლიტერატურის, მუსიკის, თეატრისა და ხელოვნების იმ სხვა 

დარგების მომხმარებელია, რომლებიც აღიარებულია, როგორც “კარგი”. 

    საშუალოზე მაღალი კლასის საჯარო გემოვნების დასახასიათებლად საკმარისია 

აღვნიშნოთ ის ფაქტი, რომ ამ კლასის წარმომადგენლები უპირატესობას ანიჭებენ ისეთ 

სიუჟეტებს, რომლებიც მათნაირ ადამიანებზე მოგვითხრობს, მათ წარმატებულ 

კარიერასა და იმ  მნიშვნელოვან როლზე, რომელსაც ისინი სხვადასხვა სახით 

ასრულებენ. 

 3.საშუალოდ დაბალი კლასის საჯარო გემოვნება. ამ ტიპის გემოვნებას მასობრივ 

კომუნიკაციაზე ყველაზე დიდი გავლენა აქვს. ამის მიზეზი, უპირველეს ყოვლისა, მათ 

რიცხობრივ უპირატესობაში უნდა ვეძიოთ. მეორე ის არის, რომ ამ ჯგუფს საკმაო 

შემოსავალი აქვს იმისათვის, რომ მედიის მიერ რეკლამირებული პროდუქცია 

შეიძინოს. ესენი უმეტესად თეთრსაყელოიანი მუშაკები არიან (საჯარო 

მასწავლებლები, შედარებით დაბალი რანგის მენეჯერები, კომპიუტერის 

პროგრამისტები, სამთავრობო ოფისების ბიუროკრატები, ფარმაცევტები, 

მაღალხელფასიანი კლერკები). მათი უმრავლესობა კოლეჯდამთავრებული 

სპეციალისტია, ბევრს ტექნიკურ საგნებში ხარისხიც კი აქვს. ეს ადამიანები ხშირად 

მათზე მაღლა მდგომი კლასების კულტურას შეგნებულად უარყოფენ, მაგრამ ხანდახან 

მის რომელიმე ფორმას მაინც ეცნობიან, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც მას 

პოპულარული კულტურის სახე აქვს. 

     საშუალოზე დაბალი კლასის წარმომადგენლები რელიგიასა და მის ზნეობრივ 

ღირებულებებთან კავშირს არ წყვეტენ. მათ უყვართ წიგნები, ფილმები და 

სატელევიზიო დრამა, სადაც ძველმოდური კეთილშობილება იმარჯვებს. 

4.დაბალი კულტურის საჯარო გემოვნება. ამ ტიპის გემოვნებას ძირითადად 

კვალიფიციური და ნახევრად კვალიფიციური მუშები და შტატგარეშე 

თანამშრომლები იზიარებენ (ქარხნის მუშები, ავტომანქანების შემკეთებლები, 
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ლითონის მდნობლები,სანტექნიკოსები). მათი განათლება და პროფესიული 

კვალიფიკაცია სკოლის ცოდნით შემოიფარგლება. 

   1950-1960 –იან წლებში მედიის ძირითადი შინაარსი სწორედ ამ კატეგორიის 

გემოვნებაზე იყო გათვლილი. მას დღესაც გარკვეული ადგილი უჭირავს, მაგრამ, 

რადგან საბოლოოდ მსყიდველუნარიანობით საშუალოდ დაბალმა ფენამ გაუსწრო, 

მედიას ორიენტირება სწორედ ძირითადად ამ უკანასკნელის გემოვნებაზე უწევს. 

მიუხედავად ამისა, მედია არც დაბალ ფენას ივიწყებს და მას საკმაო რაოდენობის 

მდარე შინაარსის პროდუქციით ამარაგებს. ამ ადამიანებს ისეთი ფილმები და 

სატელევიზიო დადგმები მოსწონთ, სადაც ბევრი მოქმედებაა და თუ ეს მოქმედება 

ძალადობასაც შეიცავს. 

 5.კვაზიფოლკლორული საჯარო გემოვნება. ამ ტიპის გემოვნებას სოციოეკონომიკური 

კიბის ყველაზე ქვედა საფეხურს ასახავს. ეს არის ღატაკთა ფენა, რომელსაც არც 

განათლება გააჩნია და არც განსაკუთრებული კვალიფიკაცია. ბევრი მათგანი 

სოცუზრუნველყოფის ხარჯზე ცხოვრობს ან დროებით და შავ სამუშაოებს ასრულებს. 

  სოციალურად შეჭირვებულთა ფენის გემოვნება დაბალი კულტურის საჯარო 

გემოვნებას მოგვაგონებს. ღატაკთა ფენასაც პრიმიტიული შინაარსის სხვადასხვა 

სატელევიზიო შოუ მოსწონს. მათ გემოვნებას უფრო ქალაქის პირობებში არსებული 

უცხოენოვანი არხების შინაარსი შეესაბამება.  (რა თქმა უნდა, ასეთი დაყოფა ერთობ  

საკამათოა და ავტორის სუბიექტურ აზრს გამოხატავს) 

პოპულარული კულტურის თეორიის  არსი. 

    როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, პოპულარული კულტურა, როგორც მედიაკონტენტი, 

უნდა განვიხილოთ ერთიანი მსყიდველუნარიანობისა და საზოგადოების სხვადასხვა 

სეგმენტის გემოვნების თვალსაზრისით. კრიტიკოსების პროტესტების, არგუმენტებისა 

და კონტრარგუმენტების მიუხედავად, მედიამ უნდა გააგრძელოს ისეთი შინაარსის 

შექმნა, რომელიც ყველაზე დიდი აუდიტორიის გემოვნებას დააკმაყოფილებს, რათა 

აუდიტორიის ყურადღება სპონსორებს მიჰყიდოს და ბიზნესში დარჩენა შეძლოს. 

ამგვარი ურთიერთდამოკიდებული ბუნების გათვალისწინებით, ნაკლებად 
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სავარაუდოა, რომ მედიამ, რომელიც მაღალ ან თუნდაც საშუალოდ მაღალი 

კულტურის საჯარო გემოვნებაზე კონცენტრირდება, კულტურული რევოლუციის 

დამოუკიდებლად გამოწვევა შეძლოს. ამდენად, სრულიად ნათლად იკვეთება 

პროგნოზი: მასობრივი კომუნიკაცია მომავალშიც საშუალოდ დაბალი და დაბალი 

ფენების გემოვნებაზე ორიენტირებული დარჩება. ამერიკელი ავტორების დენისისა და 

დეფლორის აზრით  - 

მუდმივად განვითარებული ტექნოლოგიები _ დიდი ეკრანი, უფრო მკაფიო 

გამოსახულება, უფრო მეტი არხი და გადაცემის ალტერნატიული ხერხები 

მიმართული იქნება იმისკენ, რომ აუდიტორიებს საშუალოდ დაბალი კატეგორიის 

შინაარსის პროდუქცია მიაწოდონ. 

 

 სპორტი, როგორც პოპულარული კულტურა 

  სპორტი პოპულარული კულტურის ფორმაა, რომელსაც თანამედროვე 

საზოგადოების ცხოვრებაში დიდი ადგილი უჭირავს. ყოფილა შემთხვევა, როდესაც 

სპორტულ მოვლენას თავისი მნიშვნელობით საპრეზიდენტო დებატებიც კი 

დაუჩრდილავს. 1996 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების კამპანიის დროს ოლიმპიურ 

თამაშებთან დაკავშირებული საორგანიზაციო საკითხები დებატების პროგრამის 

საკვანძო პუნქტად იქცა და ვერც ერთმა პოლიტიკურმა პარტიამ ვერ გაბედა ეთქვა, 

ჯერ პრეზიდენტი ავირჩიოთ და სპორტთან დაკავშირებული საკითხები შემდეგ 

გავარჩიოთო.   სპორტს, როგორც მედიაკონტენტის ერთ-ერთ შემადგენელ ნაწილს, 

სერიოზული საერთაშორისო გავლენის მოხდენა შეუძლია. რამდენიმე წლის წინათ, 

როდესაც ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჩინეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა 

არ ჰქონდა, ამ პრობლემის გადაწყვეტას ხელი სწორედ ამერიკისა და ჩინეთის გუნდებს 

შორის გამართული მაგიდის ჩოგბურთის მატჩის ტრანსლაციამ შეუწყო. სამწუხაროდ, 

ოლიმპიური თამაშები ტრაგიკული მოვლენების საერთაშორისო ასპარეზიც გამხდარა, 

როდესაც 1972 წელს მიუნხენის ოლიმპიადაზე ტერორისტებმა ებრაელი 

სპორტსმენები დახოცეს. 1980 წელს პრეზიდენტმა ჯიმი კარტერმა მოსკოვის 
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ოლიმპიადაზე შეერთებული შტატების  სპორტსმენები არ გაუშვა და ამით პროტესტი 

გამოხატა კრემლის წინააღმდეგ, რომელმაც საერთაშორისო კანონი დაარღვია და 

კორეის თვითმფრინავი ჩამოაგდო. 

     არსებობს სპორტული კულტურის მთელი ინდუსტრია, დაწყებული თამაშებითა და 

სათამაშოებით, ბარათების, კალენდრების, ჟურნალების, წიგნების, მაისურების, 

ტანსაცმლისა და სხვა ნივთების ჩათვლით. მათზე მოთხოვნას, რა თქმა უნდა, 

განაპირობებს მედია, რომელიც სპორტსა და ყველაფერს, რაც მასთან კავშირშია, 

რეკლამას უწევს.   თუ პოპულარული კულტურის ამა თუ იმ ასპექტის მიმართ 

ყურადღებას საზოგადოებისათვის მისი მნიშვნელობის მაჩვენებლად ჩავთვლით, 

სპორტი პირველ ადგილზე აღმოჩნდება. 

   სპორტი პოპულარული კულტურის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ასპექტია. 

გამარჯვება და დამარცხება, წარმატება და უიღბლობა, ტკივილი და სიხარული – ეს 

ყველაფერი სპორტს მოაქვს.  სპორტული პროგრამები პოპულარული კულტურის 

ერთ-ერთ ყველაზე გავრცელებულ ფორმად დარჩება. მიუხედავად იმისა, რომ 

მოსახლეობის საკმაოდ დიდ სეგმენტს, სპორტი არ აინტერესებს, სანახაობრივი 

სპორტი, რომელსაც მაყურებლის მიზიდვის საოცარი უნარი აქვს, რეკლამის 

განმთავსებლისათვის საოცნებო სარეკლამო დროდ კვლავ რჩება. 

 

 რეკლამა, როგორც კომუნიკაცია 

 რეკლამა, უპირველეს ყოვლისა, სოციალური ინსტიტუტი და კულტურის 

განუყოფელი ნაწილია. იგი მასმედიის უბრალო დანამატი არ არის. მას თავისი 

საკუთარი სტრუქტურა აქვს და თავისთვის, სრულიად დამოუკიდებლად არსებობს. 

გარდა ამისა, ეკონომიკის მნიშვნელოვან ფაქტორსაც წარმოადგენს. როგორც 

ეკონომიკის ისტორიკოსი დევიდ მ. პოტერი წერდა : რეკლამა თავისი სოციალური 

გავლენის მასშტაბით ისეთ უძველეს ინსტიტუტებს გაუტოლდა, როგორიცაა სკოლა 

და ეკლესია. იგი მედიაზე დომინირებს და   პოპულარული სტანდარტების შექმნის 
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უზარმაზარ ძალას ფლობს. რეკლამა იმ ინსტიტუციების მცირე ჯგუფს განეკუთვნება, 

რომელსაც სოციალური კონტროლის განხორციელება შეუძლია. 

რა არის რეკლამა? 

ლექსიკონი შემდეგ გამარტებას გვთავაზობს: “რეკლამა არის ქმედება, რომელიც 

საზოგადოების ყურადღებას პროდუქტის ან ბიზნესისაკენ მიმართავს, იგი ასევე არის 

რეკლამის დამზადებისა და მიწოდების ბიზნესი”. აი, კიდევ ერთი განმარტება, 

რომელსაც მარკეტინგის ასოციაცია გვთავაზობს: “გარკვეული სპონსორის მიერ 

იდეების, პროდუქციის და მომსახურების ნებისმიერი ფორმის ფასიან 

არაპერსონალურ პრეზენტაციას და მათთვის ბაზარზე ადგილის დამკვიდრებისათვის 

ხელშეწყობას რეკლამა ეწოდება.” უნდა ითქვას, რომ ამ ორი განმარტებიდან მასმედიის 

როლი განსაზღვრული არც ერთში არ არის. ამ ნაკლის შესავსებად მოვიყვანთ 

განმარტებას რეკლამის ერთ-ერთი წამყვანი სახელმძღვანელოდან: “რეკლამა არის 

დაზუსტებული (გაკონტროლებული), ჩამოყალიბებული (ფორმირებული) 

ინფორმაცია და ამასთანავე დარწმუნების ხერხი, რომელიც მასობრივი კომუნიკაციის 

მედიის საშუალებით გადაიცემა”. 

 

  

 

                                                          

                                                          

 

 

 

 

 

 



106 

 

                                                                    IX  ლექცია  

                                        

                                           კინო, როგორც    მედიასაშუალება    

 

 კინოს ისტორიიდან 

კინოს  აღმოცენებას ტექნიკურად მარტივი და ცნობილი ხერხი დაედო საფუძვლად. 

ამობურცული კვარცის ლინზები გამადიდებელი ეფექტისა და მზის სხივების 

ფოკუსირებისათვის ჯერ კიდევ ჩვენს წელთაღრიცხვამდე 600 წლიდან 

გამოიყენებოდა. ეს არის გამადიდებელი შუშის მეშვეობით მზის სხივების 

კონცენტრაცია  და ქაღალდის ნაგლეჯისათვის ცეცხლის გაჩენა. ლინზების ეს თვისება 

დიდი ხნის წინათ იცოდნენ. ჩვ. წ-მდე 212 წელს არქიმედემ სახელი გაითქვა იმით, რომ 

სირაკუზის დაცვის დროს ლინზების მეშვეობით რომაელებს დიდი ხნის 

განმავლობაში აშინებდა. გადმოცემის თანახმად, მან ქალაქის კედელზე დიდი 

“ცეცხლოვანი მინა” დაამაგრა და რომაელთა გემებს ცეცხლი წაუკიდა. ეს ამბავი 

ნამდვილია თუ არა,  უცნობია, მაგრამ ერთი რამ ფაქტია: ადამიანები ჯერ კიდევ 

უძველეს დროში ცდილობდნენ გადაეჭრათ პრობლემა, რომელიც კინოს შემთხვევაში 

კამერებსა და პროექტორებს ეხება – ეს არის სინათლის ფოკუსირება ლინზების 

მეშვეობით.  არქიმედეს აღმოჩენას ორი ათასი წლის დაგვიანებით გერმანელი 

პასტორის ათანასე კირხერის ექსპერიმენტი მოჰყვა. იგი შეეცადა, სინათლის 

ტრანსპარანტის გატარებით გამოსახულების პროეცირება მოეხდინა. მან 1645 წელს 

კოლეგიო რომანოში თავის კოლეგა სწავლულებს მოუწყო  “ჯადოსნური ფარანის 

შოუ”,  რომელშიც  თავისი დახატული სლაიდები გამოიყენა. ეს იყო რელიგიური 

ფიგურების ძლივს შესამჩნევი გამოსახულებები, მაგრამ შოუ ნამდვილ სენსაციად 

იქცა. ასეთი რამ ჯერ არავის ენახა. გამოსახულებები კედლებზე აჩრდილებს ჰგავდა. 

შოუმ მითქმა-მოთქმა გამოიწვია, ხმები დაირხა, თითქოს მოძღვარი ეშმაკს შეეკრა და 

“შავი მაგიით” სულებს იძახებდა. მეთვრამეტე საუკუნეში ხალხი თანდათან გაერკვა 

გამოსახულებების პროეცირების საკითხში. მოხეტიალე მაგები და მსახიობები 

ადამიანებს აჩრდილის მსგავსი ფიგურების პროეცირებული გამოსახულებებითა და 
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ჩრდილების თეატრით ართობდნენ. 1800-იანი წლების შუა რიცხვებში ფარანს 

კონდენსირებული ლინზები და ამრეკლი სარკეები დაუმატეს, რაც გამოსახულებას 

სინათლის უწყვეტი ნაკადით უზრუნველყოფდა. 1870-იან წლებში მარტივი ნავთის 

ფარანი უფრო ძლიერი ნათების მქონე ფარანმა შეცვალა, რომელსაც კირით სავსე 

ცილინდრი ჰქონდა და წყალბადის ან ჟანგბადის გაზით მუშაობდა. განათების ეს 

ფორმა საყოველთაოდ გავრცელდა თეატრებშიც. საბოლოოდ, რა თქმა უნდა, 

ელექტროგანათება დამკვიდრდა. 

ტექნოლოგიის განვითარება 

 კინო თავიდანვე გართობის პოპულარულ საშუალებად იქცა, მისი განვითარება 

სერიოზულ მეცნიერულ ცოდნას მოითხოვდა. მოძრავი სურათების ტექნოლოგიური 

კომპონენტები  ბეჭდვასთან შედარებით გაცილებით რთულია, ამიტომ მათ 

განვითარებას უფრო დიდი ხანი დასჭირდა, მაგრამ მეცხრამეტე საუკუნის დასასრულს 

მათ საბოლოოდ მოიყარეს ერთად თავი. 

   ფოტოგრაფია 

 ლინზებისა და პროეცირების მეცნიერება ფოტოგრაფიაზე უფრო ადრე განვითარდა. 

ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნემდე ადამიანებს შეეძლოთ გამოსახულებების პროეცირება, 

მაგრამ გამოსახულების უძრავი სურათის სახით დაჭერა იმ დროისათვის 

შეუძლებელი იყო. თუმცა 1700-იანი წლების ბოლოს და 1800-იანი წლების დასაწყისში 

ქიმიაში მომხდარმა სიახლეებმა ფოტოგრაფიის განვითარებას ჩაუყარა საფუძველი. 

რამდენიმე ექსპერიმენტმა წარმატებაც კი მოიპოვა, მაგრამ ნამდვილი გადატრიალება 

ფრანგმა მხატვარმა და გამომგონებელმა ლუი დაგერმა და ქიმიკოსმა ჯოზეფ ნიპსმა 

მოახდინეს. წლების მუშაობის შემდეგ მათ საუკეთესო მეთოდი შეიმუშავეს. ნიპსი 

წარმატებას ვერ მოესწრო, მაგრამ მისმა პარტნიორმა დაგერმა საქმე ბოლომდე 

მიიყვანა. 

   1839 წელს დაგერმა თავისი მიღწევების შესახებ საყოველთაოდ განაცხადა და 

პუბლიკას მკაფიო და სუფთა ფოტოები წარუდგინა. მან თავის პროცესს დაგეროტიპი 

უწოდა. ყოველი სურათი ვერცხლით დაფარულ სპილენძის გაპრიალებულ თეფშზე 
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კეთდებოდა. სრულ სიბნელეში მკრთლად მოკიაფე  ვერცხლით დაფარულ თეფშს 

იოდის კვამლი მოედებოდა, რომელიც სინათლეზე მგრძნობიარე ვერცხლის თეფშის 

ზედაპირზე იოდის თხელ ფენას ქმნიდა. როდესაც სინათლისაგან კარგად დაცულ 

თეფშს კამერაში მოათავსებდნენ და შემდეგ წამიერად ძლიერ სინათლეს 

მოახვედრებდნენ, ნათელი და ბნელი კონტურებისაგან წარმოქმნილი გამოსახულება 

კამერის ლინზების გავლით ვერცხლის იოდზე აღიბეჭდებოდა. ეს ტექნოლოგია 

უმალვე აიტაცეს, რადგან სხვებთან შედარებით (რომლებიც ქაღალდს იყენებდნენ), 

დაგერის სურათებს უფრო სუფთა და მკაფიო გამოსახულება ჰქონდათ. მალე 

ფოტოგრაფია მთელ მსოფლიოში გავრცელდა. 

  ფოტოგრაფიას ამერიკაში დიდი ენთუზიაზმით შეხვდნენ. პირველი მსოფლიო ომის 

დაწყებამდე დაგეროტიპის სტუდიები ყველა ქალაქში იყო. ყველას სურდა, საკუთარი 

და ახლობელი ადამიანების ფოტო ჰქონოდა. გარდაცვლილებისათვის კუბოში 

სურათის გადაღებაც კი გავრცელდა, რადგან ოჯახს სურდა მიცვალებულის 

უკანასკნელი გამოსახულება სახსოვრად შეენახა. მოხეტიალე ფოტოგრაფები ქვეყნის 

ყველა კუნჭულში დილიჟანსით მოგზაურობდნენ, რომ შეკვეთა მიეღოთ. 

  1800-იან წლებში ქიმიისა და ტექნოლოგიის განვითარებასთან ერთად ჯორჯ 

ისტმენმა ფოტოგრაფია ხელობიდან პოპულარულ, გასართობ საქმიანობად აქცია. 

ცელულოიდის დრეკადი, დახვეული ფირისა და კამერის მარტივი ყუთის არა მარტო 

განვითარება, არამედ მათი მარკეტინგიც შეიძლება მთლიანად ისტმენის 

დამსახურებად ჩაითვალოს. ყოველივე ამან პოპულარულ ფოტოგრაფიას წარმატება 

მოუტანა. დრეკადი ფირის არსებობამ მოძრავი სურათების შექმნა ტექნიკურად 

შესაძლებელი გახადა, მაგრამ იმისათვის, რომ რეალობა გამხდარიყო, ფოტოგრაფიის 

განვითარებასთან ერთად საჭირო იყო ვიზუალური პროცესებისა და მოძრაობის 

აღქმის საკითხებში გარკვეული პროგრესის მიღწევა. 

  მოძრაობის ილუზია 

 მოძრავი სურათები, რა თქმა უნდა, არ ,,მოძრაობენ―.  ეს არის სურათების სერია, 

რომელიც ისე სწრაფად მოძრაობს, რომ სხვადასხვა პოზიციებში ერთმანეთის 
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მიყოლებით ნაჩვენები საგანი მოძრავად გვეჩვენება. როდესაც უძრავი 

გამოსახულებები პროექტორში საჭირო სისწრაფით გაირბენს, მაყურებელს მოძრაობის 

ილუზია ექმნება. ამ ილუზიას საფუძვლად უდევს მხედველობითი პერსევერაცია: 

“ტვინი აგრძელებს საგნის აღქმას მაშინაც კი, როდესაც მას თვალი ვეღარ ხედავს”. ჩვენ 

“ვხედავთ’ საგანს მისი მხედველობის არიდან გაქრობის შემდეგ წამის რაღაც 

მონაკვეთში. თუკი ჩვენ წინ გამოსახულებებს ერთიმეორეს მიყოლებით 

დაატრიალებენ, პირველი გამოსახულების დაჟინებული ხედვა შეავსებს უხილავ 

პაუზას მეორე გამოსახულების გამოჩენამდე ისე, რომ შეიქმნება განგრძობითობის 

შეგრძნება. 

  მე-19 საუკუნის შუა ხანებში “სიცოცხლის ბორბალი” (მას ფენაკისტოკოპსაც 

უწოდებდნენ) გამოიგონეს. მას  ჰქონდა დიდი დისკი, რომელზეც განთავსებული იყო 

ადამიანის ან ცხოველის სხვდასხვა პოზიციებში მოცემული ნახატების სერია. დისკი 

ტრიალებდა  და ადამიანი “მოძრაობას” ხედავდა. როდესაც ამ პრინციპს 

ფოტოგრაფიის პრინციპიც დაუმატეს და ორივე ერთად გადაამუშავეს, შედეგად 

მიიღეს ტექნოლოგია, რომელიც კინოს დაედო საფუძვლად.   

1880-1890-იან წლებში  მოძრავი სურათების პირველი, მოუხეშავი კამერა ჯერ კიდევ 

განვითარების სტადიაში იყო, ხოლო მსახიობები ხალხს მოძრავი სურათებით 

ართობდნენ. 

1895 წლის 28 დეკემბერს პარიზში, კაპუცინების ბულვარში, ,,გრან კაფეს― 

საბილიარდო ,,ინდურ  სალონში― იშვა მეათე მუზა, ,,მეოცე საუკუნის სასწაულად― 

წოდებული მეშვიდე ხელოვნება – კინემატოგრაფი. ამ საღამოს გაიმართა მსოფლიოში 

პირველი საჯარო ფასიანი კინოსეანსი, რომლის ორგანიზატორებიც ლიონელი 

ფაბრიკატები, ძმები ოგიუსტ და ლუი ლუმიერები გახლდნენ. ლუმიერებმა 

მაყურებელს მათ მიერ შექმნილი აპარატის მეშვეობით გადაღებული და ეკრანზე 

პროეცირებული ,,გაცოცხლებული ფოტოგრაფია―  წარუდგინეს. აპარატს მათ 

კინემატოგრაფი უწოდეს. პირველი სეანსი სულ ოციოდე წუთი გრძელდებოდა და 

რამდენიმე ერთწუთიანი სიუჟეტისგან შედგებოდა. მაყურებელმა დღეისათვის 

სახელგანთქმული ფილმები იხილა: ,,კედელი”, ,,მატარებლის შემოსვლა”, ,,მუშების 
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გამოსვლა ლუმიერების ფაბრიკიდან”, ,,ბავშვის საუზმე”, ,,გაწუწული მებაღე”… 

ეკრანზე ამოძრავებულმა რეალური ცხოვრების სურათებმა წარმოუდგენელი ეფექტი 

მოახდინა მაყურებელზე. ცნობა ახალი სასწაულის შესახებ ელვის სისწრაფით 

გავრცელდა ქალაქში. მეორე დღეს საღამოს მაყურებელთა რიგი უკვე მიმდებარე 

ქუჩებს ავსებდა. იწყება კინემატოგრაფის ტრიუმფალური სვლა.… 

მე-19 საუკუნის 30-იან წლებისთვის კინემატოგრაფის ძირითადი კანონი, რომელზეც 

დაფუძნებულია კინოგადაღება, უკვე აღმოჩენილი და ჩამოყალიბებული იყო, ხოლო 

1853 წელს პირველად ხდება “მოძრავი სურათების” ეკრანზე ჩვენება. ამისთვის 

ევროპელებს “ჯადოსნური ფარნის” გახსენება მოუწიათ. იგი უძველესი დროიდან იყო 

ცნობილი და წარმოადგენდა კამერას, რომელშიც იდგმებოდა სინათლის წყარო 

(მაგალითად, ზეთის ლამპარი). მისი სხივები გაივლიდა მინაზე დახატულ 

გამჭვირვალე სურათს, შემდეგ ლინზისებურ სისტემას და თეთრ კედელზე ბუნდოვან 

გამოსახულებას იძლეოდა. მხოლოდ მე-19 საუკუნის 60-იან წლებისათვის მიაღწია 

ფოტოგრაფიამ მიზანს – დაეჭირა გადასაღები ობიექტი მოძრაობაში. 

იმ მკვლევართა რიგში, რომელთაც ღვაწლი მიუძღვით კინემატოგრაფის აღმოჩენაში, 

არ შეიძლება არ აღინიშნოს ამერიკელი მეცნიერის, ,,ყველა დროის უდიდესი 

გამომგონებლის” (როგორც მას აინშტაინმა უწოდა), ამერიკელი მეწარმისა 

ელექტროფიკაციის სფეროში გამომგონებლის თომას ალვა ედისონის (1847-1931) 

სახელი  (მან სახელი გაითქვა ფონოგრაფის გამოგონებით). 

   მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში ედისონი ინტერესდება ,,მოძრავი ფოტოგრაფიით” და 

თავის მოსწავლე უილიამ დიქსონთან ერთად იწყებს მუშაობას კინოკამერის შექმნაზე. 

ამ ცდების პროცესში კეთდება კინემატოგრაფიის დაბადებისთვის მეტად 

მნიშვნელოვანი გამოგონება – ცელულოიდის ფოტოფირის ბაზაზე ედისონი ქმნის 

პერფორირებულ ფირს იმ სახით, რომლითაც დღემდე თითქმის უცვლელად შემორჩა. 

ფირის კიდეზე განლაგებული პერფორაციები აქამდე არსებული კინოაპარატების 

ბევრი ნაკლის თავიდან აცილების საშუალებას იძლეოდა – უზრუნველყოფდა 

ფოტოგრაფიის მაღალ ხარისხს, მოძრაობის ზუსტ დაფიქსირებას ფირის თანაბარი 

გადაადგილების მეშვეობით, აადვილებდა ნეგატივის ბეჭდვას. 
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    ედისონისა და დიქსონის მიერ კონსტრუირებული აპარატი წარმოადგენდა 

ათწლეულით ადრე ედისონის მიერ გამოგონებული ხმის ჩამწერი აპარატის 

ფონოგრაფის კინოკამერასთან გაერთიანების ცდას. ექსპერიმენტები უკვე დასასრულს 

უახლოვდებოდა, როცა ედისონი ევროპაში გაემგზავრა 1889 წლის მსოფლიო 

გამოფენაში მონაწილეობის მისაღებად. როდესაც  ევროპიდან  დაბრუნებული 

ედისონი თავის ლაბორატორიას ესტუმრა, ჩაბნელებულ ოთახში ქაღალდის ფურცლის 

მეოთხედი ზომის ეკრანიდან მას თავად დიქსონი მიესალმა ქუდის მოხდით: 

“გამარჯობა, მისტერ ედისონ! ბედნიერი ვარ თქვენი ხილვით. ვიმედოვნებ, 

კმაყოფილი ხართ თქვენი კინეფონოგრაფით”. ამრიგად, 1889 წლის 6 ოქტომბერს 

ეკრანზე ნაჩვენები იყო პირველი ფილმი და ეს ფილმი ხმოვანი გახლდათ.  ედისონის 

კინეფონოგრაფი არა მარტო კინოგადამღები აპარატი იყო, მისი გამოყენება ფილმის 

ჩვენებისთვისაც შეიძლებოდა. 

    ათასობით გამომგონებელი ეძებდა ფილმის ეკრანზე ჩვენების საიდუმლოს და მათ 

თითქმის ერთდროულად მიაღწიეს მიზანს. ლუმიერების ნაცვლად კინემატოგრაფიის 

აღმომჩენის საპატიო სახელით ისტორიაში შესვლის თანაბარი შანსი ჰქონდათ 

ინგლისელ პოლს, ფრანგ ანრი ჟოლის, იტალიელ ფილოტეო ალბერინის, ამერიკელ ლე 

როის, გერმანელ სკლადანოვსკის… მათგან ზოგიერთის მიერ ორგანიზებულმა 

კინოსეანსებმა რამდენიმე კვირით დააგვიანა, დანარჩენები ხარისხითა და შინაარსით 

მკვეთრად ჩამორჩებოდა ლუმიერების კინემატოგრაფს, რის გამოც მსოფლიოში 

გამოძახილი ვერ ჰპოვა.  

ლუმიერების კინოსეანსებმა მსოფლიო რეზონანსი გამოიწვია. ლაბორატორიული 

გამოკვლევების ხანა სრულდება. იწყება კინემატოგრაფიის მეფობის ხანა. კინო 

სწრაფად იპყრობს ამერიკას, ინგლისს, მთელ ევროპას. 1896 წლის 4 მაისს ლუმიერის 

კინემატოგრაფის პრემიერა შედგა სანკტ-პეტერბურგში, ამავე წლის 26 მაისს – 

მოსკოვში, ხოლო 16 ნოემბერს – თბილისში. რეპერტუარი ყველგან იგივე იყო. 

ლუმიერების ფილმები ძირითადად ,,საოჯახო ალბომის” პრინციპზე გახლდათ 

აგებული და მცირე ჩანახატებისაგან შედგებოდა. მაგრამ ეს რეპერტუარი საკმარისი არ 

აღმოჩნდა მოზღვავებული მაყურებლის ცნობისმოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად. 
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სიუჟეტების ძიებაში ოპერატორები მთელ მსოფლიოს მოედვნენ.  კინემატოგრაფის 

მამამთავრის ლუი ლუმიერის აზრით, კინოაპარატი მხოლოდ ცხოვრების 

რეგისტრაციისათვის იყო შექმნილი. კინემატოგრაფი იმ პერიოდისთვის მხოლოდ 

ატრაქციონი, მასობრივი სანახაობა იყო. მას ხანგრძლივი და რთული გზა ედო წინ, 

სანამ ხელოვნების სხვა დარგთა შორის სრულფასოვან ადგილს დაიმკვიდრებდა.   

 კინო  მედიასაშუალება  ხდება 

თავდაპირველი ფილმები 1-2 წუთს არ აღემატებოდა. მაგრამ მაყურებელზე დიდ 

შთაბეჭდილებას ახდენდა. 1903 წლისათვის პროდიუსერები უკვე 10-12 წუთიან 

ფილმებს იღებდნენ, ნებისმიერ თემაზე საპრიზო ბრძოლებიდან დაწყებული, 

რელიგიური თემების ჩათვლით. ასეთი ფილმებია, მაგ.: ,,მოგზაურობა მთვარეზე~ 

(1902) ,,ამერიკელ მეხანძრეთა ცხოვრება~ (1903) და ,,მატარებლის დიდი ძარცვა (1903). 

აღსანიშნავია, რომ მაშინდელი ფილმების უმრავლესობა არც არის შემონახული. 1905 

წლისათვის უკვე ორმოცდახუთწუთიანი ფილმები გავრცელდა. 

1905 წლს გაჩნდა ე.წ. ,,ნიკელოდეონი” (The Nickelodeons). ეს იყო შენობა, რომელიც 

აღჭურვილი იყო იაფფასიანი მორთულობით: დასაკეცი სკამებით, პროექტორით, 

ეკრანით ანუ, ეს იყო ერთგვერი მცირე თეატრი, სადაც ფილმებს უჩვენებდნენ.  

ნიკელოდეონები სწრაფად გავრცელდა, მას თავის უნივერსალობისა და დაბალი ფასის 

გამო ,,დემოკრატიის თეატრები “ უწოდეს.  1900-იანი წლებისათვის  იქ დიდძალი 

ხალხი დადიოდა, მიუხედავად იმისა, რომ იგი ასოცირდებოდა ჭუჭყიან გარეუბნებსა 

და გეტოებთან. სულ მალე კინო დიდი ბიზნესი გახდა.… დაიწყო მისი წარმოება, 

მიწოდება და ჩვენება. 

საშუალო კლასის კინო 

ნიკელოდეონმა კინო ქალაქის ღარიბი მოსახლეობისათვის ხელმისაწვდომი გახადა, 

მალე მიიზიდა საზოგადოების სხვადასხვა ფენა. იქ ყველაზე მრავალრიცხოვანი მასა, 

საშუალო კლასის ოჯახები იკრიბებოდნენ. კინო უხამს, ტრივიალურ გასართობად 

მიიჩნეოდა და ამიტომ მის სანახავად წარჩინებული საზოგადოება სიარულს  

თაკილობდა. ეს შეხედულებები გაიფანტა მას შემდეგ, რაც უკეთეს უბნებში ააშენეს 
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ახალი, უფრო მიმზიდველი კინოთეატრები და დაიწყეს უფრო ხანგრძლივი  და 

დახვეწილი ფილმების გადაღება. 

1914 წლისათვის კინოში კვირის განმავლობაში უკვე 40 მილიონი ადამიანი დადიოდა 

და ნიკელოდეონების დრო წარსულს ჩაბარდა.   პირველი მსოფლიო ომის გამო 

ევროპაში კინოინდუსტრია დაიხურა. ჰოლივუდი კი უკვე იყო ამერიკული კინოს 

ცენტრი.  ამასობაში კინოც იქცა საშუალო კლასის მაყურებლის სანახაობად.   

კინოხელოვნების პირველი ნიმუშები გაუხმოვანებელი ფილმები იყო, მაგრამ, 

მიუხედავად ამისა, მისმა გმირებმა საერთაშორისო აღიარება მოიპოვეს და უამრავი 

მაყურებელი მოხიბლეს. 

  უხმო კინოს გენიოსია ჩარლზ სპენსერ ჩაპლინი (1889-1977). ჩაპლინმა ითამაშა, 

გადაიღო, სცენარები დაწერა და საკუთარი მუსიკაც კი შექმნა ყველა თავისი 

ფილმისათვის, რაც ხაზს უსვამს მის კრეატიულობას და მუნჯი კინოს ეპოქის 

ფილმებზე გავლენას. მისი შემოქმედებითი გზა მოიცავს 65 წლიან პერიოდს, 88 წლის 

ასაკამდე. ინდივიდუალური მიმიკითა და ჟესტიკულაციით, იგი უსაზღვრო 

გრძნობებსა და ემოციებს ავრცელებდა. მისი "მაწანწალა" იყო ერთდროულად 

მოწყენილი, მოხერხებული და საზრიანი. მისი სიტყვებია: "მაშინაც კი როდესაც 

თავშესაფარში ვცხოვრობდი ანდა ქუჩაში დავეხეტებოდი და სარჩოს დავეძებდი, თავს 

მსოფლიოს უდიდეს მსახიობად ვთვლიდი. ეს რწმენა, რომელიც ჩემს 

თავდაჯერებულობას ემყარებოდა, არასოდეს გამნელებია. ამ რწმენის გარეშე ადამიანს 

უსათუოდ დამარცხება ელის~ 

   ხმოვანი კინო  ტექნიკური შესაძლებლობა 1920 წლიდან  გაჩნდა, 1926 წელს ძმებმა 

უორნერებმა ხელი მოაწერეს შეთანხმებას, რაც ნიშნავდა, რომ ხმოვანი კინო 

გარდაუვალი რეალობა იყო.  

1900-იანი წლებიდან დიდი კულტურული ცვლილებები განხორციელდა. ეს პერიოდი 

ემანსიპაციის და ძველი ვიქტორიანული  ეპოქის ნორმების რღვევის პერიოდია.  

ოქროს ხანა 
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1940-იანი წლებისათვის კინო მთელი ოჯახის გასართობ სანახაობად იქცა, თუმცა მის 

მიმართ ამ დროს ცენზურა არსებობდა. კინო განსაკუთრებით პოპულარული აშშ-ში 

იყო, მეორე მსოფლიო ომის წლებში (1941-1946). 1946 წელს კვირაში  90 მილიონი 

ბილეთი იყიდებოდა  და ეს გრძელდებოდა, ვიდრე ახალი მედიასაშუალება 

ტელევიზია არ  განვითარდა, რომელიც აშკარა კონკურენტად მოევლინა კინოს. 

ტელევიზიის აღზევებასთან ერთად იწყება კინოს ,,დაცემა”. 1960 წლისათვის 

ტელევიზია უკვე საყოველთაოდ გავრცელებული იყო, კინოს მომხმარებელი კი 

საგრძნობლად შემცირებული. თუმცა  კინომ კვლავ დაიბრუნა მაყურებელი მას   

შემდეგ, რაც მისი გამოსახულება ფერადი გახდა, თემატურად გამდიდრდა და 

ტექნიკურადაც  განვითარდა. ასე შეინარჩუნა მან დღემდე წამყვანი პოზიცია, 

კინოინდუსტრიამ განავითარა სამაუწყებლო და საკაბელო ტელევიზიებისათვის 

წარმოებები,  სპეცეფექტები, საგანზომილებიანი (3D) ფილმები, ცხადია, მისი 

ტექნიკური განვითარება ამაზე არ შეჩერებულა. 

 ქართული  კინო 

ქართული კინოს ისტორია მე-20 საუკუნის დასაწყისიდან იწყება. ქართული 

აუდიტორია ძმები ლუმიერების კინემატოგრაფს 1896 წელს გაეცნო. 1900 წელს 

ფოტოგრაფმა დავით დიღმელოვმა ლუმიერების სისტემის საპროექციო აპარატურა 

შეიძინა და ვაჟთან  ალექსანდრესთან ერთად, ჯონ მორისის ფსევდონიმით 

საქართველოს სხვადასხვა მხარეები მოიარა. 1905 წელს სოფია ივანიცკაიამ – 

ოდესელმა საქმიანმა ქალმა – მუშტაიდის ბაღში იმ დროისათვის საკმაოდ დიდი 

საზაფხულო კინო ააშენა. სოფია ივანიცკაიას ფინანსური მხარდაჭერით ალექსანდრე 

დიღმელოვმა 1909 წელს დაიწყო კინო ქრონიკის გადაღება. შემდგომში ამ კინოს 

ნეგატივები კინოქრონიკისათვის შეიძინა. 

1912 წელს  ვასილ ამაშუკელმა გადაიღო პირველი სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური 

ფილმი  "აკაკი წერეთლის მოგზაურობა რაჭა-ლეჩხუმში", რომელიც დიდი ქართველი 

პოეტის მოგზაურობას აღწერს. 1916-1928 წწ. პროდუსერი გერმანე გოგიტიძე ჩაუდგა 

სათავეში პირველი ქართული მხატვრული ფილმის –ალექსანდრე წუწუნავას 

"ქრისტინეს" - გადაღებას. ფილმი ეგნატე ნინოშვილის მოთხრობას ეფუძნება.  



115 

 

განათლების სახალხო კომისარიატში 1921 წელს კინოს სექცია გაიხსნა, რომელიც 1923-

1928 წლებში საქკინმრეწველობად მოიხსენიებოდა.  

ქართული ფილმების პირველი ჩვენება – "არსენა ჯორჯიაშვილი" (1921, რეჟისორი 

ივანე პერესტიანი), ,,სურამის ციხე-სიმაგრე" (1922, რეჟისორი ივანე პერესტიანი), 

გამზრდელი (1922, ვლადიმერ ბარსკი) – ლიონის საერთაშორისო კინო ფესტივალზე 

1924 წელს ჩატარდა. 

მე-20 საუკუნის პირველ ნახევარში ფილმების უმეტესობა ლიტერატურულ 

ნაწარმოებებს ეფუძნებოდა. ალექსანდრე წუწუნავამ და კოტე მარჯანიშვილმა 

გაუკვალეს გზა ახალი თაობის ქართველ კინემატოგრაფებს, როგორებიცაა: მიხეილ 

კალატოზიშვილი, მიხეილ ჭიაურელი, კოტე მიქაბერიძე, ნიკოლოზ შენგელაია და 

სხვები. ამ რეჟისორებმა თავიანთი ფილმებით ხელი შეუწყეს ქართული კინოს 

აღმავლობას. 1928 წლიდან შემდგომი ოთხი წლის განმავლობაში შეიქმნა ისეთი 

ცნობილი ფილმები, როგორიცაა ნიკოლოზ შენგელაიას "ელისო" (1928), კოტე 

მიქაბერიძის "ჩემი ბებია" (1929), მიხეილ კალატოზოვის "ჯიმ შვანთე" (1930) და 

მიხეილ ჭიაურელის "ხაბარდა" (1931). ახალგაზრდა რეჟისორებმა ჩამოაყალიბეს 

კინემატოგრაფიის ახალი და ორიგინალური ფორმები. 

  ზოგიერთი ფილმი აღმოჩნდა მიუღებელი საბჭოთა ცენზურისთვის. მაგალითად, 

ავანგარდის ხელოვნების ნიმუში "ჩემი ბებია" 40 წლის მანძილზე იყო აკრძალული. 

მიხეილ კალატოზიშვილის ფილმი "ლურსმანი ჩექმაში" (1931),  ასევე აკრძალული 

იყო, მიუხედავად იმ ფაქტისა, რომ მისი რეჟისორი 40-იან წლებში საბჭოთა კავშირის 

კინემატოგრაფიის მინისტრის მოადგილე იყო, მისი ფილმი `წეროები მიფრინავენ~ კი 

1958 წლის კანის კინოფესტივალის მთავარი ჯილდოს მფლობელი გახდა. 

   კინორეჟისორების ახალი ტალღა 50-იანების დასაწყისიდან გამოჩნდა.  რეზო ჩხეიძეს 

და თენგიზ აბულაძის ფილმმა ,,მაგდანას ლურჯა~ კანის ფესტივალის მთავარი 

ჯილდო მიიღო. კიდევ რამდენიმე ახალი რეჟისორი გამოჩნდა 60-იან წლებში, 

რომელთაც ქართულ კინოში სრულიად ახალი კინომატოგრაფიული ენა დაამკვიდრეს. 

ისინი განსხვავდებოდნენ ერთმანეთისგან და თავიანთი წინამორბედებისგან. მათ 
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შორის იყვნენ: ელდარ შენგელაია, გიორგი შენგელაია, ოთარ იოსელიანი, მერაბ 

კოკოჩაშვილი, სერგო ფარაჯანოვი, ალექსანდრე რეხვიაშვილი, მიხეილ კობახიძე და 

სხვები. ისინი წარმოადგენდნენ ქართული კინოს პროტაგონისტებს, რომლებიც 

იბრძოდნენ დამკვიდრებული წეს-ჩვეულებებისა და სტერეოტიპების წინააღმდეგ. 

საბჭოთა კავშირში 60-70-იან წლებში  შექმნილი ფილმები მიჩნეული დისიდენტურად 

და არსებული სისტემის მოწინააღმდეგედ,  ფაბულების, მეტაფორებისა და 

სიმბოლოების საშუალებით. ბოლო დროს ჩატარებული გამოკვლევის მიხედვით ოთარ 

იოსელიანის "გიორგობის თვე", გიორგი შენგელაიას "ალავერდობა", ელდარ 

შენგელაიას "არაჩვეულებრივი გამოფენა" და მერაბ კოკოჩაშვილის "დიდი მწვანე 

ველი" დღესაც ყველაზე საყვარელ, 10 ქართული ფილმის სიაში შედის.  40-იან წლებში 

წარმოებული რამდენიმე ფილმის შემდეგ, 60-იანი წლები ითვლება ქართული კინოს 

აღორძინების პერიოდად. 

   შემდეგი თაობა 80-იან წლებში გამოჩნდა – თემურ ბაბლუანი, ნანა ჯორჯაძე, დიტო 

ცინცაძე, ტატო კოტეტიშვილი, ლევან ზაქარეიშვილი, გოგიტა ჭყონია, ალეკო ცაბაძე 

და სხვები. სამწუხაროდ, ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური, სოციალური და 

ეკონომიკური მდგომარეობის გამო მათ საქართველოში მხოლოდ რამდენიმე ფილმის 

გადაღება მოახერხეს.  

     90-იანი წლებიდან დაწყებული ქართული კინო სტაგნაციის პერიოდს განიცდიდა – 

ამ პერიოდში ფილმების მინიმალური რაოდენობა გამოვიდა.  2005 წლიდან ქართული 

კინო განახლების პერიოდს განიცდის. გამოჩნდა ახალი თაობა, ქვეყანას დაუბრუნდნენ 

რეჟისორები, რომლებმაც სამშობლო 90-იან წლებში დატოვეს.    სახელმწიფო და კერძო 

სექტორებმა დაიწყეს კინოწარმოების დაფინანსება. ქართული კინო დაბრუნდა ქვეყნის 

კინოთეატრებსა და საერთაშორისო ფესტივალებზე.  

ფილმი,  როგორც თანამედროვე  მედიასაშუალება  

არ არსებობს სხვა მედიასაშუალება, რომელიც ადამიანების წარმოსახვას ისე 

იპყრობდეს, როგორც კინოხელოვნება. 
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კინო ბევრად მეტია, ვიდრე გართობა. ის ჩვენი კულტურის ჩამოყალიბებაში დიდ 

როლს თამაშობს. ქალის სილამაზისა და მამაკაცური მიმზიდველობის ჩვენი 

სტანდარტები,  მეტწილად,  კინოდან მოდის. ამ სტანდარტებმა განუზომელი გავლენა 

მოახდინა  მილიონების ქცევაზე.    პოპულარობა და ცნობადობა კინოს გაგებას ხელს 

უფრო უშლის, ვიდრე ეხმარება. ჭორებისა და ბრწყინვალების მიღმა 

კინოინდუსტრიის  რთული სინამდვილე იმალება. გარდა იმისა, რომ იგი 

კომუნიკაციის მედიასაშუალებას და სოციალურ იარაღს წარმოადგენს, კინო ერთსა და 

იმავე დროს უზარმაზარი, მრავალფეროვანი ინდუსტრია და ხელოვნების დარგია, 

რომელიც ოსტატობას მოითხოვს. როგორც ხელოვნება, კინო თავის თავში მოიცავს იმ 

ფორმათა მთელ სპექტრს, რასაც ეს ტერმინი გულისხმობს: კინო საშემსრულებლო 

ხელოვნებაა, როგორც თეატრი ან ცეკვა; რეპრეზენტატულია, როგორც მხატვრობა და 

ბოლოს, ჩანაწერია, როგორც მუსიკა. 

   ფილმთან, როგორც სოციალურ იარაღთან, დაკავშირებულია საკითხები, რომლებიც 

მისი, როგორც მედიასაშუალებისა და ინდუსტრიის, საზოგადოების ზნეობაზე, 

მანერებზე, შეხედულებებსა და ქცევაზე გავლენას შეეხება. 

ფილმის ფუნქციები 

   მზა ფილმი შეიძლება იყოს ფრივოლური (არასერიოზული, უხამსი, ურიგო) ან 

გასართობი, სასწავლო ან ინფორმაციული, შეიცავდეს სოციალურ ან პოლიტიკურ 

შინაარსს, გამოირჩეოდეს მაღალი ესთეტიკურობით. ყოველი კონკრეტული ფილმი 

შეიძლება იყოს გასართობი, საგანმანათებლო, პროპაგანდისტული და (უფრო 

იშვიათად) კულტურულ-საგანმანათებლო. უფრო ხშირად ფილმს კომბინირებული 

ფუნქციები აქვს. ფილმი მაყურებელმა შეიძლება აღიქვას, როგორც საინტერესო 

გაკვეთილი ისტორიულ, ზნეობრივ ან ადამიანების ურთიერთობების საკითხებთან 

დაკავშირებით; ფილმი შეიძლება იყოს ინფორმაციის წყარო ან გაქცევა 

სინამდვილიდან. პროდიუსერებისათვის ფილმი შემოსავლის წყაროა, რეჟისორებისა 

და მსახიობებისათვის – მხატვრული ღირებულებების მხარდაჭერის საშუალება, 

მწერლებისათვის კი, სოციალური მოვლენების შეგნების ამაღლების გზა. 
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სხვადასხვა სტილისა და თემის განვითარება 

 კინო თავიდან თემებს უკვე არსებული თეატრალური ჟანრებიდან (დრამა, კომედია, 

ტრაგედია, მიუზიკლი), იღებდა. გარკვეული დროის შემდეგ იგი დღემდე უფრო 

ხშირად წიგნის ეკრანიზაციას მიმართავს. მაყურებლის დონიდან გამომდინარე, 

ადრინდელი საშემსრულებლო მანერა ძირითადად მიმიკის ხელოვნებას 

ეყრდნობოდა. თუმცა მალე კინომ საკუთარი ფორმები და ტრადიციები შეიძინა. კინოს 

სტილი და შინაარსი დრამატულ ფორმად  უფრო მეტად თვითონ მის შიგნით 

ჩასახულმა ტრადიციებმა ჩამოაყალიბა, ვიდრე პიესებიდან და წიგნებიდან აღებულმა 

მასალებმა. 

   მაყურებელი მოითხოვს ფილმში ადგილმდებარეობის ან ეპოქის რეალისტურ ასხვას, 

ჯუნგლები იქნება ეს, ქალაქი თუ წყალქვეშა ნავი. ხალხს ასევე მოსწონს სპეცეფექტები, 

თუ ისინი რეალისტურად გამოიყურება. მაყურებელი მოითხოვს ლოგიკურ სიუჟეტურ 

სტრუქტურას. ძველი ვესტერნები ძირითადად ტიპურ მელოდრამას წარმოადგენს 

თავისი დადებითი, უარყოფითი და მეორეხარისხოვანი გმირებით, ლამაზი ყმაწვილი 

ქალით, ბედაურითა  და არასწორად წარმოსახული ინდიელებით. მაყურებელს 

თავისი მოლოდინი აქვს ამასთან დაკავშირებით, თუ რის ნახვა სურს, ფილმის 

სიუჟეტი ამ მოლოდინს უნდა პასუხობდეს. ეს პრინციპი დღესაც მოქმედებს. 

     ძველი ფორმულები თანდათან ცვდება. დროთა განმავლობაში მაყურებელი 

შეიცვალა, შეიცვალა მისი მოთხოვნილებები. მაყურებლის შენარჩუნების მიზნით 

სტუდიებმა დაიქირავეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევითი ინსტიტუტის ჯგუფები, 

რომლებმაც კინომაყურებელთა პორტრეტი შეადგინეს. დღეს, მაგალითად, 

კინომაყურებელთა სამი მეოთხედი ოცდაათ წლამდე ასაკის ხალხია, მათი დიდი 

ნაწილი თინეიჯერებისაგან შედგება. ათ პროცენტზე ცოტა მეტი ორმოცდაათი ან ცოტა 

მეტი წლისაა. ამდენად, ახალგაზრდული ფილმების შექმნა კომერციულად უფრო 

მომგებიანი გახდა. 

    და მაინც სხვადასხვა პრინციპს შორის წონასწორობის შენარჩუნება ერთადერთი 

ფაქტორი არ არის, რომელიც ფილმის ფორმას განსაზღვრავს. რეჟისორებს, მსახიობებს 
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და პროდიუსებსაც კი, სურთ ფილმზე თავიანთი წარმოსახვის კვალი დატოვონ. 

როგორც ერთი კინოს ისტორიკოსი ამბობს, ამ დაპირისპირებული ძალების შედეგზე 

დგას ჰოლივუდი: ეს ის შემთხვევაა, როდესაც მსახიობის მგრძნობელობისა და 

თხრობის კლასიკური მითოლოგიური სტრუქტურის თანხვედრა მიღებული და 

პოპულარული ხდება. სწორედ ამ თანხვედრის შედეგად იშვა ამდენი ფილმი და მათი 

ჟანრები. 

  ჟანრები. ფილმის მესვეურთა ინდივიდუალურობისკენ სწრაფვის საპირწონე 

კინოზმანების შექმნის საჭიროებაა. მისცე მაყურებელს ის, რაც მას ყველაზე მეტად 

სჭირდება, წარმატების მიღწევის საწინდარია. ამ მიზნის მისაღწევად საჭიროა მეტ-

ნაკლებად სტანდარტული სიუჟეტი. თხრობის ტიპების, ანუ ჟანრების მიხედვით 

ფილომები კატეგორიებად იყოფა. ყოველი კატეგორია ერთი და იმავე ხასიათის, 

ეპოქისა და სიუჟეტის ფილმებს აერთიანებს. მაგალითისათვის ავიღოთ განგსტერული  

ან ომის თემაზე შექმნილი ფილმი.  ალბათ ყველა დროის პოპულარული ჟანრია 

ვესტერნი-თავიდან ბოლომდე ამერიკული გამოგონება. კომედია, რომელიც  

ყოველთვის უამრავ მაყურებელს იზიდავდა. რა თქმა უნდა, საშინელებათა ფილმები, 

ისტორიული რომანები და დეტექტიური თრილერები. მელოდრამები, დეტექტივები, 

კრიმინალური დრამები. დროდადრო მაყურებელთა გემოვნების გათვალისწინებით 

იქმნება ახალი ჟანრები, მაგალითად, სამეცნიერო ფანტასტიკის თრილერები 1950-იან 

წლებში, თინეიჯერების საშინელებათა ფილმები 1980-იან წლებში და ექშენ-

თრილერები 1990-იან წლებში. კომპიუტერული ტექნიკის დახმარებით გაჩნდა 

კიბორგების (კიბერნეტიკული ორგანიზმი) ჟანრი.  

   საზოგადოების დამოკიდებულება და სოციალური პირობები ხშირად გავლენას 

ახდენს (ხანდახან კარნახობს კიდეც) რასობრივი და ეთნიკური უმცირესობებისადმი 

დამოკიდებულებაზე ფილმებში. წლების განმავლობაში აფრო-ამერიკელებისა და 

ლათინო-ამერიკელებისათვის ფილმში მნიშვნელოვანი როლის მიღება თითქმის 

შეუძლებელი იყო. მათ ხშირად წარმოაჩენდნენ დაქვემდებარებულ პოზიციებში, რაც 

რასობრივ სტერეოტიპებს კიდევ უფრო ამყარებდა. ბოლო ხანს კინოში უმცირესობის 
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სახე შეიცვალა. 1970-იან წლებში რამდენიმე დიდმა სტუდიამ გაავრცელა ფილმები 

აფრო-ამერიკელების ცხოვრების, მიღწევებისა და პრობლემების შესახებ.   

საბჭოთა ფილმებზე კომუნისტური იდეოლოგია ძლიერ გავლენას ახდენდა და ის, 

დიდწილად,  პროპაგანდისტული იყო. განსაკუთრებით ეს ეხება 30-იანი წლების 

საზოგადოებრივი ცხოვრების ამსახველ ფილმებს. ანტიფაშისტური პროპაგანდითაა 

აღბეჭდილი მეორე მსოფლიო ომის  შესახებ გადაღებული ფილმები. 

საუკეთესო საბჭოთა ფილმებიდან შეიძლება გავიხსენოთ: მიხეილ კალატოზოვის 

,,წეროები მიფრინავენ”, ფილოსოფიური ფილმი ანდრეი ტარკოვსკის ,,სარკე~. ძიგა 

ვეტროვის ,,ადამიანი კინოაპარატით”, ელდარ რიაზანოვის ,,გარაჟი”, გიორგი 

დანელიას ,,აფონია” და ,,საშემოდგომო მარაფონი” უამრავი პოპულარული კომედია 

და სხვა ჟანრის ფილმები. 

 დოკუმენტური ფილმი 

დოკუმენტური ფილმი – კინოხელოვნების სახეობა, რომელიც გულისხმობს რეალური 

ისტორიული მოვლენებისა თუ რეალური ადამიანების ასახვას (განსხვავებით 

მხატვრული ფილმისაგან). იგი არაგასართობი კინოს მნიშვნელოვანი კატეგორიაა. ეს 

ტერმინი ბრიტანელმა ჯონ გრირსონმა შემოიღო. პირველი დოკუმენტური ფილმი (the 

Drifters) გადაიღეს 1929 წელს და აღწერდა მეთევზეების ცხოვრებას. დოკუმენტური 

ფილმი კაცობრიობის  განვითარების კონკრეტულ პერიოდს და მრავალ თემას თუ 

მოვლენას შეეხება.  

ფსევდოდოკუმენტალური ფილმი- ეს არის   კინო-თამაში, რაც რეალურად არის  

დოკუმენტურობის, ფალსიფიკაციის და მისტიფიკაციის  იმიტაცია. ჟანრი  გაჩნდა 

1950-იან წლებში, დოკუმენტური კინოს კომერციალიზაციის ტენდენციაზე 

საპასუხოდ. როცა დოკუმენტურ ფილმში ბევრი სიცრუეა, დეზინფორმაცია და 

დადგმული სცენები. ფსევდოდოკუმენტალურ ჟანრში ეს ყველაფერი აბსურდის სახეს 

იღებს. შენიღბულია, როგორც ნამდვილი.   
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ეს ყველაფერი უფრო სერიოზულ სახეს იღებს დოკუდრამაში, სადაც განხილულია 

აქტუალური საკითხები გამოგონილი საგნის (თემის) შესახებ. ამ კინოს პიონერი იყო  

რეჟისორი პიტერ უოტკინსი, ჯერ რედაქტორის თანაშემწე, შემდეგ კი ტელეკომპანია 

BBC-ის  დოკუმენტური განყოფილების  რეჟისორი 60-იან წლებში. მის  მიერ შექმნილი 

ფილმები ერთდროულად იყო თამაშიც და დოკუმენტურიც  და მას ერქვა ,,დრამები, 

რომლებიც გადაწყვეტილი იყო  დოკუმენტური ტექნიკით“. იგი ისე წარმოადგენდა 

ისტორიულ თუ მომავლის თემებზე ფილმებს, თითქოს თანამედროვე რეპორტიორები  

იღებენ ინტერვიუს  მათი უშუალო მონაწილეობით. ანუ იგი ფილმებს იღებდა 

ჟურნალისტური მასალის მიწოდების სახით, ისე რომ ,,ფილმები მოწოდებული იყო, 

,,ცხელი ამბების“ სტილში. პირველი ასეთი  პროექტი  იყო Culloden,  რომელიც 

ეძღვნებოდა 1715 წლის  იაკობიტების (ასირიელი მონოფიზიტების) აჯანყებას და 

წარმოჩენილი იყო ვიეტნამის ომის რეპორტაჟების  სტილიზებით. დოკუდრამამ 

ბირთვული ომის შესახებ  1965 წელს მიიღო ,,ოსკარი“, შემდეგ აიკრძალა  და 

პირველად ეთერში გამოჩნდა 1985 წლის 31 ივლისს. ამვარად, ეს არის ისტორიული და 

რთული სოციალური თემატიკის ამსახველი ფილმი, რომელიც გაჩნდა დასავლურ  

მასმედიის სისტემაში. ბევრი მიიჩნევს, რომ არსებობს სერიოზული საფრთხე იმისა, 

რომ  დოკუდრამამ დაიკავოს სერიოზული დოკუმენტალური ფილმის ადგილი. 

ფილმის შექმნა  

ფილმის შექმნის 7 საფეხური  

1.კონცეპტუალიზაცია-ფილმის შექმნის იდეა. 

2.წარმოება- ფილმის გადასაღებად თავი უნდა მოეყაროს ფინანსებს, ორგანიზება 

გაუკეთდეს ყველა იმ ადამიანს, ვინც ამ საქმეში მონაწილეობს და  პროცესის 

წარმართვას. 

3. რეჟისურა –  იდეის ავტორი შეარჩევს რეჟისორს, თუმცა თავად რეჟისორიც 

შეიძლება იყოს იდეის ავტორი. 

4.  საშემსრულებლო მხარე - გულისხმობს სცენარის მიხედვით  მსახიობების შერჩევას. 



122 

 

5.ვიზუალიზაცია –ფილმის უშუალო გადაღება უნდა დაიგეგმოს და შესრულდეს 

კინემატოგრაფისტების, განათების ოსტატების და სხვათა მიერ. 

6. სპეცეფექტები- ამ დასახელებაში შედის ყველაფერი, კამერის ეფექტებიდან 

დაწყებული  

7. მონტაჟი – ეს ეტაპი ფილმის დაასრულების შემდეგ იწყება და ფილმის მიღების 

პროცესს მოიცავს. 

რამდენჯერმე მოეწყო რეჟისორებისა და კრიტიკოსების გამოკითხვა, რომელიც 

მიზნად ისახავდა ყველა დროის საუკეთესო ფილმების გამოვლენას.  ამ მხრივ 

ყველაზე ამბიციური ძალისხმევა ეკუთვნის ამერიკული ფილმის ინსტიტუტს. 1997 

გამოკითხვის ორგანიზებაში მონაწილეობდა ინსტიტუტის 35 000 თანამშრომელი. 

ჩატარდა ყველაზე მასშტაბური გამოკითხვა. თვალისმომჭრელ ცერემონიალზე 

დასახელდა 50 ფილმი. აქედან ათია: 

 ქარწაღებულნი (1939) 

მოქალაქე კეინი (1941) 

კასაბლანკა (1942) 

აფრიკელი დედოფალი (1953) 

მრისხანების მტევნები (1940) 

ვიღაცამ გუგულის ბუდეს გადაუფრინა (1975) 

წვიმაში მომღერალნი (1952) 

ვარკვლავური ომები (1977) 

კოსმიური ოდისეა (1968) 

ჯადოქარი ოზიდან (1939) 

ასევე საუკეთესო ფილმებად დასახელებულია : 
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ნათლია – ფრენსის ფორდ კოპოლა 

ერთხელ ამერიკაში – სერჯიო ლეონე 

ნაიარევი სახე – ბრაიან დე პალმა 

ცხოვრება მშვენიერია – რობერტო ბენინი 

უკანასკნელი იმპერატორი – ბერნარდო ბერტოლუჩი 

სილამაზე ამერიკულად – სემ მენდესი 

სალო, ანუ სოდომის 120 დღე – პიერ პაოლო პაზოლინი 

შინდლერის სია – სტივენ სპილბერგი 

რექვიემი ოცნებაზე – დარენ არონოფსკი 

რიგითი რაიანის გადასარჩენად – სტივენ სპილბერგი 

შერეკილები – ელდარ შენგელაია 

ნატვრის ხე – თენგიზ აბულაძე 

მონანიება – თენგიზ აბულაძე 

ლეგენდა პიანისტზე – ჯუზეპე ტორნატორე 

ქალის სურნელი – მარტინ ბრესტი 

21 გრამი – ალეხანდრო გონსალეზ–ინიარიტუ 

მექანიკური ფორთოხალი – სთენლი კუბრიკი 

ამადეუსი – მილოშ ფორმანი 

თმები – მილოშ ფორმანი 

იესო სუპერ ვარსკვლავი – ნორმან ჯუისონი 
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მამაცი გული – მელ გიბსონი 

კაბარე – ბობ ფოსე 

კარგი, ცუდი, ბოროტი – სერჯიო ლეონე 

როკო და მისი ძმები – ლუკინო ვისკონტი 

ორასი წლის ადამიანი – ქრის კალამბუსი 

პერსონა – ინგმარ ბერგმანი 

ლოცვა ბობისთვის – რასელ მალკახი 

მაკულატურა – კვენტინ ტარანტინო 

დოგვილი – ლარს ფონ ტრიერი 

წაიკითხე და დაწვი – ჯოელ ქოენი 

პატარა – ჩარლზ ჩაპლინი 

უძილობა – ქრისტოფერ ნოლანი 

ფორესტ გამპი – რობერტ ზემეკისი 

წვიმის კაცი – ბარი ლევინსონი 

ჯუმანჯი – ჯო ჯონსთონი 

ნიღაბი – ჩაკ რასელი 

ფოსტალიონი ყოველთვის ორჯერ რეკავს – ბობ რეფელსონი 

იესო ნაზარეთიდან – ფრანკო ძეფირელი 

რა თქმა უნდა, ეს სია არასრულია და მასში არ არის ასახული არაერთი შესანიშნავი 

ფილმი (მათ შორის  ძალზე საინტერესო ევროპული, იაპონური, ირანული, 

იტალიური, რუსული თუ სხვა ფილმები და რეჟისორები) 
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   მასმედიის სახეები და მისი გამოხატვის საშუალებები 

 

    გაზეთი 

მასობრივი ინფორმაციის საშულებათაგან გაზეთი უძველესია, მისი ისტორია იოჰან 

გუტენბერგის მიერ სტამბის გამოგონების შემდგომ იწყება, წიგნის განვითარების 

პარალელურად ვითარდება და მასავით ტირაჟულია, რაც მას ბუნებრივად აახლოვებს 

წიგნის კომუნიკაციურ სპეციფიკასთან. უმთავრესი განსხვავება წიგნსა და გაზეთს 

შორის შინაარსობრივი და სპეციფიკურია. ფუნქციურად გაზეთის დანიშნულებაა 

ახალი ამბების გავრცელება და მათი ანალიზი.  

გაზეთისათვის დამახასიათებელია პერიოდულობა, დოკუმენტური ინფორმაციის 

უწყვეტი ნაკადის გავრცელების შესაძლებლობა, რაც, ცხადია, მას წიგნისგან 

განასხვავებს. ასევე განსხვავებულია მათი ფორმატირებისა და დაკაბადონების წესები. 

გაზეთის ეს თავისებურებები მის კომუნიკაციურ სპეციფიკას განაპირობებს.  გაზეთის 

პერიოდულობა საზოგადოებაში მუდმივად მიმდინარე პროცესებს უკავშირდება, 

მაგრამ გაზეთის მიერ ამ მოვლენათა ასახვა სიმულტანური არ არის. თავისი 

პერიოდულობით ის, ბეჭდვის მომენტში, წყვეტს მოვლენათა მდინარებას, რათა 

შემდგომ ჩვეულებრივ გააგრძელოს იგი. ამგვარად, პერიოდულობა და წყვეტილობა–

განგრძობითობა გაზეთის ურთიერთშემავსებელ ნიშნებად უნდა განვიხილოთ. 

პერიოდულობა-ეს არის გაზეთის მიერ დოკუმენტურ სინამდვილეში მოპოვებული 

ფაქტების დროსა და სივრცეში სპეციფიკური  ორგანიზაცია და მისი შესაბამისი ასახვა.  

სიმბოლურად გაზეთის პერიოდულობა თავისებური წრეა, მარადიულად მბრუნავი 

ბორბალია, რომელიც დროის უწყვეტ მდინარებას გამოხატავს. ეს ის სოციალური 

დროა, რომელშიც მოძრაობს ინფორმაცია, უწყვეტ ნაკადად ცვლის ერთმანეთს 

ფაქტები და მოვლენები. გაზეთი პერიოდულად წყვეტს ამ მარადიულ პროცესს. თავის 

ფურცლებზე აღნუსხავს მის ცალკეულ მომენტებს და ინფორმაციის ფუნქციონირების 

მეორე, მის პარალელურ, ოღონდ ,,ხელოვნურ~ ციკლებს ქმნის. ეს თავისებურება 

გაზეთის ერთ-ერთ უმთავრეს კომუნიკაციურ თვისებად უნდა მივიჩნიოთ. გაზეთი 
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პერიოდულობისა და ტირაჟული ბუნების გამო ვერ ახერხებს ზუსტად წარმოაჩინოს 

სინამდვილის ემპირიული დრო და სივრცე, იგი  მიისწრაფვის მაქსიმალურად 

დაუახლოოს ერთმანეთს სინამდვილის ჩვენებისა და ინფორმაციის მასობრივ 

აუდიტორიაში გავრცელების მომენტები, მაგრამ საბოლოო სინქრონულობის მიღწევა 

მისთვის შეუძლებელია, რადგანაც იგი ტირაჟული საშუალებაა და ნივთიერ სახეში 

აქცევს ინფორმაციას. ელექტრონული გაზეთი, როგორც ციფრული ტექნოლოგია, 

ცხადია, ზრდის გაზეთის ოპერატიულობას, მაგრამ შეუძლებელია მთლიანად და 

პრინციპულად ჩაენაცვლოს წერით მეტყველებას, როგორც კომუნიკაციის ფორმას. ასე 

რომ მოხდეს, მაშინ ის დროში მაუწყებლობად გადაიქცევა და დაკარგავს იმ 

თავისებურებას, რომლის მეშვეობითაც იგი სივრცული კომუნიკაციის საშუალებაა. 

წერითი მეტყველება, რომელსაც გაზეთის ენა ეყრდნობა, მასში ნივთიერად, 

კონკრეტულ-საგნობრივ ფორმაშია წარმოდგენილი. ეს არის გაზეთის ქაღალდი, 

რომელზეც მასალაა დაბეჭდილი. ქაღალდზე ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ ნებისმიერი 

სახის კომუნიკაციური ნიშანი. მაგრამ მათ შორის, ბუნებრივია, ნიშანი-სიმბოლოები-

ასოები ჭარბობენ. გაზეთი გამოირჩევა სხვადასხვა ტიპის საკომუნიკაციო ნიშნის 

გამოყენების მრავალფეროვნებით. ამ თვალსაზრისით მას უაღრესად მდიდარი 

გრაფიკულ-გამომსახველობითი  პალიტრა გააჩნია, რაც ამა თუ იმ კუთხით აძლიერებს 

მასში გამოქვეყნებული მასალების შინაარსს.  

გაზეთის ენისთვის დამახასიათებელია ასო-სიმბოლოების სპეციფიკური გამოყენება. 

არსებობს საგაზეთო შრიფტის მრავალი გარნიტურა-ნირგვარი მოხაზულობისა და 

ზომის შრიფტი: სწორი, დახრილი, სატექსტო და სასათაურე, ჩვეულებრივი და 

მთავრული, ეს შრიფტები სხვადასხვა შეტყობინების დასაბეჭდად გამოიყენება.  

გაზეთში ასოებს გარდა, ჩვეულებრივ გამოიყენება მრავალგვარი იკონური ნიშანიც, 

ასევე ხაზები, გრაფიკული გამოსახულებები, გეომეტრიული ფიგურები, ნახატი 

ელემენტები. ამგვარი გრაფიკული ელემენტების გამოყენების განუსაზღვრელ 

საშუალებას იძლევა თანამედროვე კომპიუტერული პროგრამები.  საგაზეთო ენა 

იკონურ ნიშნებსაც უხვად იყენებს მაგ. ფოტოგამოსახულებებს. ფოტოსურათის 

სპეციფიკა ის არის, რომ იგი თვით არის აღსანიშნიც და აღნიშნულიც, ვინაიდან არც 



127 

 

მას ესაჭიროება რაიმე ისეთი სიმბოლო, რომელიც პირობითად, შეესაბამება ამა თუ იმ 

მნიშვნელობას.  გაზეთის ენა მუდმივი განვითარების პროცესშია. ტექნიკის 

განვითარების კვალდაკვალ გაზეთის შესაძლებლობები ახლებურად და 

მრავალფეროვნად გამოიყურება. გაზეთის ელექტრონული ვერსიას ყოველთვის 

შეუძლია მოახდინოს ის კომუნიკაციური ეფექტი, რომელიც მის ბეჭდვით ანალოგს 

აქვს. აქვე უნდა დავძინოთ, რომ ელექტრონულ საშუალებებს მუდამ ექნებათ 

უპირატესობა ოპერატიულობისა და ინფორმაციის კონსერვაციის თვალსაზრისით.  

გაზეთის ან ჟურნალის თითოეული ნომერი წარმოგვიდგება როგორც შინაარსობრივი 

მთლიანობა, რომელიც ერთმანეთისაგან დამოუკიდებელი კომპონენტებით არის 

შექმნილი., რადგანაც ყოველ მასალას საკუთარი ავტორი (კომუნიკატორი) ჰყავს და 

აქვს კონკრეტული კომუნიკაციური მიზანდასახულობა. რედაქცია კი გვევლინება 

კოლექტიური კომუნიკატორის  როლში. 

გაზეთში ორი ძირითადი ასპექტია გასათვალისწინებელი: 

1. საგაზეთო გვერდების კომუნიკაციური სპეციფიკა, რაც ნიშნავს, რომ 

აუდიტორიის მიმართება მათთან ერთგვაროვანი არ არის. მკითხველი ყოველთვის 

ცდილობს, უპირატესად, თავისთვის საინტერესო მასალა აირჩიოს.  

2. მასალათა ხასიათის შესაბამისობა გვერდების კომუნიკაციურ სპეციფიკასთან. 

ეს, თავის მხრივ, ჟურნალისტურ მასალათა კლასიფიკაციას საჭიროებს: რაც, ზოგადად 

ასეთია: ოპერატიული  და ანალიზური მასალები. 

ჟურნალი 

გაზეთის მსგავსი კომუნიკაციური  თავისებურებებით ხასიათდება ჟურნალიც. ისინი 

ერთნაირია, როგორც ჰორიზონტალურ და ვერტიკალურ ჭრილში გავრცელებით, ასევე 

თემატურ-პრობლემატური თვალსაზრისითაც. მიუხედავად ამისა, მათ შორის 

არსებობს განსხვავებებიც: 

1.ჟურნალი გაზეთთან შედარებით ნაკლებად ოპერატიული პერიოდული გამოცემაა. 

შეიძლება იყოს  ყოველკვირეული,  ორკვირეული ან ყოველთვიური. 
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2.ჟურნალის ფორმატი ყოველთვის მცირეა გაზეთის ფორმატთან  შედარებით. 

3. ჟურნალს გაზეთისაგან განსხვავებით აქვს ყდა  და  ღერძულად იკინძება.  

4. ყველაზე მნიშვნელოვანი და საგრძნობი განსხვავება ჟურნალსა და გაზეთს შორის 

შინაარსშია.  ჟურნალი ორიენტირებულია უფრო მეტად თემების სიღრმისეულად 

წარმოჩენაზე. 

5. ჟურნალი კომუნიკაციური სპეციფიკის გათვალისწინებით ერთ-ერთი ყველაზე 

უფრო სტრუქტურირებული გამოცემაა, მისი თემატური სპექტრი განსაკუთრებით 

მრავალფეროვანი და დიფერენცირებულია. მაგალითად, თუნდაც სამეცნიერო 

ჟურნალები, რაც გაზეთს არ მოეთხოვება. 

აუდიოარხი (რადიო) 

რადიოს, როგორც მასობრივი ინფორმაცის საშუალებას, ისევე როგორც ტელევიზიას, 

ახასიათებს ტრანსლიაციურობა და აკუსტიკურობა. რადიოჟურნალისტიკა 

,,მოლაპარაკე ჟურნალისტიკაა~, რადიოსიტყვა უჩინარი სიტყვაა, რომელიც 

განსაკუთრებულ სახეს აძლევს რადიომეტყველებას- დიალოგში აუდიტორიასთან 

ადამიანი თანამონაწილედ მიიჩნევა.  

რადიო იყენებს პრაქტიკული მეტყველების ისეთ თვისებებს, როგორებიცაა: 

იმპროვიზაციულობა, სპონტანურობა, უშუალობა.  

ზეპირი და სასაუბრო ენა სხვადასხვა რამ არის. სასაუბრო ენის საპირისპირო ცნებაა 

წიგნიერი ენა. ის შეიძლება არსებობდეს: ზეპირი და წერილობითი ფორმებით.  

სასაუბრო ენას იყენებენ პიროვნული, უშუალო ურთიერთობის პროცესში, ამიტომ ის 

ხშრად შეიცავს დიალექტურ თუ ჟარგონულ გამოთქმებს და მაქსიმალურად 

შეკუმშულია, აზრი ხშირად დაუმთავრებელი. მას არავერბალური ხერხები-მიმიკა, 

ჟესტიკულაცია, ტონი, მეტყველების დინამიკა და სხვ. ავსებს. ამდენად,  რადიოენა არც 

მთლიანად წიგნიერი ენაა და არც მხოლოდ სასაუბრო ენა. 
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რადიოკომუნიკაციის ძირითადი თავისებურებაა, ასევე, აღქმის სპეციფიკური 

ხასიათი, რადგან მისი სპეციფიკაა წარმოსახვის შესაძლებლობა. მსმენელს შეუძლია 

წარმოიდგინოს ის, რასაც ისმენს. ვიცით, რომ ეს წიგნის კითხვის დროსაც არის 

შესაძლებელი, მაგრამ ბგერა განსაკუთრებულ აქტივიზაციას იწვევს.  

რადიო თითქოს ფილტრავს ბგერით ინფორმაციას ყველა სხვა კოპონენტისაგან და 

მხოლოდ მასზე მიაპყრობს ყურადღებას. 

რადიოს გამოსახვის საშუალებებია: ზეპირი სიტყვა, მუსიკა და ხმაური. 

ტელევიზია –მისი პოპულარობა მის კომუნიკაციურ ეფექტურობას ემყარება. იგი 

მომენტალურად აერთიანებს მასობრივ, გაფანტულ აუდიტორიას და შეუძლია 

ერთდროული გლობალური კავშირ-ურთერთობის დამყარება. იმთავითვე ტელევიზია 

ჩაფიქრებული იყო ადამიანების ურთიერთობის ისეთ საშუალებად, რომლითაც 

ერთდროულადაა შესაძლებელი ერთმანეთის დანახვა და მოსმენა.  

ტელევიზიის კომუნიკაციური სისტემა განკუთვნილია ინფორმაციის 

ცენტრალიზებული გავრცელებისათვის, რაც მიმართულია მასობრივი, 

სხვადასხვაგვარი და დაშორებული აუდიტორიისადმი. აუდიტორიამ ინფორმაცია 

უნდა მიიღოს არა სპონტანურად, შემთხვევიდან შემთხვევამდე, არამედ მუდმივად, 

რეალურ დროში, მოვლენების განვითარების პარალელურად. ამიტომ სატელევიზიო 

შეტყობინების რეალურ დროს, ემატება ტელემაუწყებლობის უწყვეტობა(რაც 

დამახასიათებელია ტელევიიზიის, როგორც კომუნიკაციის სისტემისათვის. სწორედ 

აუდიოვიზუალური შეტყობინების რეალური დრო და უწყვეტობა განსაზღვრავს 

სატელევიზიო კომუნიკაციის პრინციპულ თავისებურებებს.  

ტელევიზიისთვის დამახასიათებელია: 

1. აუდოვიზუალური ინფორმაციის განუწყვეტელი მოხმარების  შესაძლებლობა 

2. სატელევიზიო მაუწყებლობის პრინციპული უწყვეტობა. 

3. გლობალური აუდიტორიის ქონა.  
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მასობრივი კომუნიკაციის განვითარების პერსექტივა დღეისათვის ორ მაგიტრალურ 

მიმართულებას გამოკვეთს-მოხმარების ინდივიდუალიზაციასა და გავრცელების 

გლობალიზაციას. ტელევიზის განვითარებამდე ინფორმაციის აღქმის სამი ძირითადი 

ვარიანტი არებობდა ერთეული ადამიანის კონტაქტი ტექსტთან,  მცირე ჯგუფის მიერ 

ტექსტის აღქმა, მაკროჯგუფის ტექსტთან ურთიერთობა, ტელევიზიამ ამას დაუმატა  

მეგააუდიტორია. 

  4.კიდევ ერთი თავისებურებაა ინფორმაცის მეყსეული გავრცელების შესაძლებლობა, 

რაც 

  გულისხმობს მოვლენის მიმდინარეობის თანხვედრას. დროში მაქსიმალურ 

განფენილობას და სივრცულ ყოვლისმომცველობას.  

ტელევიზიის კომუნიკაციურ სტაბილურობას განსაზღვრავს, მისი პროგრამულობა. 

აუდიტორიას განსაზღვრულ მომენტში შეუძლია მიიღოს მისთვის საინტერესო 

გადაცემა და არ გაწყვიტოს კომუნიკაციური ჯაჭვი. ტელევიზიაში არსებობს ე. წ. 

დროის ნაკადი, ე. ი.  მაუწყებლობის პროცესის დრო. აქ ერთიანდება: რეალური, 

ემპირიული (მოვლენის ასახვის დრო), ტექსტის შეტყობინების და მაყურებლის დრო 

(აღქმის დრო), რაც განპირობებულია ამწუთიერობითა და სიმულტანობით. 

სიმულტანობა ნიშნავს მოვლენისა და მისი ასახვის ერთდროულობას. ტელევიზიის 

თავისებურებაა ე. წ. ,,დასწრების ეფექტიც~. ამწუთიერობა და სიმულტანობა ქმნის 

რეალურ დროს, იგია არის ერთგვარი ინფორმატორი, რომელიც ამბავს 

,,გადაუმუშავებლად~, არსებული თანმიმდევრობითა და რეალურ დროში 

გადმოსცემს. 

ტელემაუწყებლობისთვის დამახასიათებელია აგრეთვე ე. წ. ინტერაქტიული 

კომუნიკაცია, რაც უზრუნველყოფს:  

1.მასობრივ აუდიტორიასთან ურთიერთობის აბსოლუტურ ოპერატიულობას და 

უუკავშირს. 

2. პროცესის წინასწარ განუსაზღვრელობას, იმპროვიზაციულ ხასიათს. 
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3. ინფორმაციის მეტ დამაჯერებლობას, რადგან გადაცემა წინასწარ არ არის 

რედაქტირებული ეს ყველაფერი ზრდის ე.წ. ტელეგენურობას.. ამიტომაც 

ჟურნალისტებს, რომლებსაც პირდაპირი ეთერი მიჰყავთ, უნდა ჰქონდეთ ექსპრომტისა 

და იმპროვიზაციის უნარი. 

ზემოთ ჩამოთვლილი მახასიათებლები ქმნის ტელჟურნალისტიკის დოკუმენტალურ 

ხასიათს  და აუდიტორასთან რეალური დიალოგის შესაძლებლობას 

ინტერნეტი  (Internet) —„მსოფლიო-ქსელი―, ერთმანეთზე მიერთებული 

კომპიუტერების საჯაროდ ხელმისაწვდომი ქსელი. ინტერნეტს, ზოგჯერ უწოდებენ, 

უბრალოდ „ქსელს― (The Net ) ანუ ქსელთა ქსელს, სადაც მომხმარებლებს, თუ მათ აქვთ 

უფლებები, შეუძლიათ ნებისმიერი კომპიუტერიდან მიიღონ ინფორმაცია. ინტერნეტი 

ქმნის გლობალურ საინფორმაციო სივრცეს და წარმოადგენს მსოფლიო ქსელის 

საფუძველს. (ამ თემას უფრო დეტალურად შეეხება  ცალკე სალექციო თემა)  

საინფორმაციო სააგენტო –ინფორმაციის გავრცელების ერთ-ერთი უძველესი 

საშუალებაა. მის განვითარებას დასაბამი დაედო 1835 წელს, როდესაც ახალგაზრდა 

ფრანგმა შარლ-ლუი ავამ ჩამოაყალიბა ,,ავას“ სააგენტო პარიზში, რომელიც 

დღევანდელი ,,ეი-ეფ-პის“ წინამორბედი იყო. 1944 წელს ნაცისტური ოკუპაციისგან 

განთავისუფლების შემდეგ ,,ავას“ სააგენტოს ეწოდა მისი ამჟამინდელი სახელი ,,აჟანს-

ფრანს-პრესი“. 1957 წელს საფრანგეთის პარლამენტმა დაამტიკიცა კანონმდებლობა, 

რომელმაც ,,აჟანს-ფრანს-პრესს“ დამოუკიდებლობა მიანიჭა. 

ფრანს-პრესი (ფრანგ.Agence France-Presse ან AFP) — მსოფლიოს უძველესი 

საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტო. „როიტერსა“ და „ასოშეიტედ პრესთან“ 

ერთად ის შედის მსოფლიოს უმსხვილეს საინფორმაციო სააგენტოთა სამეულში. მისი 

შტაბ-ბინა მდებარეობს პარიზში. საფრანგეთის საზღვრებს გარეთ მას აქვს 110 ბიურო. 

სააგენტო ავრცელებს ინფორმაციას (ტექსტური და მულტიმედიური პროდუქტები) 

ფრანგულ, ინგლისურ, ესპანურ, გერმანულ, პორტუგალიურ, იაპონურ და ჩინურ 

ენებზე 
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ასოშეიტედ პრესი(AP) წარმოიქმნა ,,ჰარბორ ნიუს“ ასოციაციიდან, სადაც 

გაწევრიანებული იყო ქალაქ ნიუ-იორკის 6 გაზეთი, რომლებიც გაერთიანდენ, რათა 

ახალი ამბების ,,საინფორმაციო ნავებით“ შეგროვებაზე ხარჯები დაეზოგად. ეს ნავები 

ევროპიდან ჩამოსულ გემებს ხვდებოდნენ და ნაპირზე ინფორმაციით 

დატვირთულები ბრუნდებოდნენ. ,,ჰარბორ ნიუს“ ასოციაცია ფაქტობრივად გახლდათ 

ინფორმაციის შეგროვების კოოპერატივი და დღევანდელი ,, AP “-ს საქმიანობა ახლაც 

მსგავს პრინციპს ემყარება. 1857 წელს კიდევ ერთ საინფორმაციო სააგენტოსთან 

გაერთიანების შემდეგ ,,ჰარბორ ნიუს“ ასოციაცია გახდა ნიუ-იორკის პრესის 

ასოციაცია, ანუ ,,ნიუ-იორკ-ასოშეიტედ -პრესი“. მისი არსებობის მანძილზე 

საინფორმაციო კოოპერატივის წევრები იყვნენ მხოლოდ ქალაქ ნიუ-იორკის გაზეთები 

და მათი რიცხვი არასოდეს ყოფილა 7-ზე მეტი. 

1885 გაზეთების ერთერთი გაერთიანება ,,ვესტერნ-ასოშეიტედ-პრესი“ გამოეყო 

კოოპერატივს და დამოუკიდებელი საინფორმაციო სამსახური დააფუძნა, რომელსაც 

ეწოდა ,,ასოშეიტედ -პრესი“ (,,AP “). ორგანიზაციის კორპორატიული ცენტრი 1892 

წელს განთავსეს ილიონისის შტატში. ,,ნიუ-იორკ-ასოშეიტედპრესი“ ამაოდ ეცადა 

წინაამღდეგობა გაეწია ასეთი პერეტრუბაციებისთვის და იმავე წელს გაკოტრდა. ,, AP “ 

თავბრუდამხვევი სისწრაფით იზრდებოდა და მე-19 საუკუნის 80-იან წლებში მის 

ხელმომწერთა რიცხვი უკვე 700 გაზეთს ითვლიდა. 1900 წელს განხორციელდა ,, AP “-ს 

რეორგანიზაცია. სათაო ოფისმა ნიუ-იორკში გადაინაცვლა და მას შემდეგ ,,AP― 

კორპორატიული ცენტრი იქ იმყოფება. 

როიტერი კომპანია ,,როიტერის“ დამაარსებელი იყო ბრიტანეთში ემიგრაციაში 

მცხოვრები გერმანელი პაულ იულიუს როიტერი, რომელმაც 1851 წელს ლონდონში 

სატელეგრაფო სამსახური დააფუძნა. ლონდონის საფონდო ბირჟის მახლობლად 

მდებარე პატარა ოროთახიანი ოფისიდიან როიტერსი ახორციელებდა პარიზსა და 

ლონდონს შორის ინფორმაციას მიმოცვლას ფასიანი ქაღალდების კურსის შესახებ, 

რისთვისაც ის იყენებდა მსოფლიოში პირველ წყალქვეშა კაბელს. თავდაპირველად 

როიტერი საბირჟო მაჩვენებლების შესახებ ინფორმაციას კონტინეტზე საფოსტო 

მტრედების დახმარებით ავრცელებდა. 
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მცირე ხნის მერე როიტერსმა თავისი კომპანიის მომსახურება მიაწოდა ევროპის სხვა 

ქვეყნებს. ასევე გაიზარდა სერვისის თემატური მრავალფეროვნება და ეკონომიკურ 

სიახლეებთან ერთად ზოგადი შინაარსის ახალი ამბების გავრცელება დაიწყო. 1859 

წლისთვის ,,როიტერსი“, რომელიც თავიდან მხოლოდ ფინანსურ დაწესებულებებს 

ემსახურებოდა, უკვე ბრიტანეთისა და კონტინენტური ევროპის წამყვანი გაზეთს დიდ 

უმრავლესობას ამარაგებდა ზოგადი სახის ახალი ამბებით. როიტერსის ბიზნესი 

მყისიერად იზრდებოდა. საერთაშორისო ტელეგრაფის სისტემის განვითარებასთან 

ერთად ,,როიტერსის“ ფილიალები ერთი მეორის მიყოლებით ჩნდებოდა როგორც 

ევროპაში, ისე მის საზღვრებს მიღმა. 1861 წელს ,,როიტერსს“ წარმომადგენლები 

ჰყავდა აზიაში, სამხრეთ აფრიკასა და ავსტრალიაში, ხოლო 1972 წელს კომპანიის 

ოფისი გაიხსნა იაპონიაში. სააგენტო, რომელიც 1915 წლამდე ოჯახური კონცერნი 

გახლდათ, კერძო კომპანიად ჩამოყალიბდა და დღევანდელი სახელი შ.პ.ს. ,,როიტერი“ 

დაერქვა. 1941 წელს ,,როიტერის“ აქციების დიდი ნაწილი ბრიტანეთის 

ჟურნალისტურმა ასოციაციებმა შეიძინეს და სააგენტო ბრიტანული პრესის საერთო 

საკუთრება გახდა. 1947 წელს ავსტრალიული ,,ასოშეიტედ-პრესი“ და ახალი 

ზელანდიის პრესის ასოციაცია კომპანია ,,როიტერის“ პარტნიორები გახდნენ. ამჟამად 

,,როიტერის“ მეწილეები მთელ მსოფლიოში არიან გაფანტულნი, თუმცა ძირითადი 

წილის მფლობელები იმყოფებიან დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკის შეერთებულ 

შტატებში. სააგენტოს საქმიანობას 15-წევრიანი დირექტორთა საბჭო მეურვეობს. 

იტარ-ტასი 

საბჭოთა კავშირის რღვევამ და დამოუკიდებელი სახელმწიფოების თანამეგობრობის 

(დსთ) ჩამოყალიბებამ სააგენტო ,,ტასს“ პარტნიორი საინფორმაციო სააგენოტები 

დააკარგვინა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში. ამ სააგენტოებმა დამოუკიდებლად 

განაგრძეს საქმიანობა. რუსეთის უზენაესმა საბჭომ 1991 წელს მიიღო კანონი პრესის 

შესახებ, რითაც რუსეთის ისტორიაში პირველად გაუქმდა ცენზურა და ადამიანებს 

მიენიჭათ უფლება თავისუფლად აერჩიათ ნებისმიერი საინფორმაციო პუბლიკაცია. 

თუმცა, მედია ორგანიზაციების გარკვეული რაოდენობა, მათ შორის ,,ტასი“, 

კლასიფიცირდა როგორც ,,ოფიციალური“ ორგანიზაცია და მათ საბუჯეტო 
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დაფინანსება დაუწესდათ. მართალია სააგენტომ  ობიექტურობასა და 

პროფესიონალიზმზე გააკეთა განაცხადი, მაგრამ სააგენტოს გენერალური დირექტორი 

პრეზიდენტის მიერ ინიშნება. 1992 წელს რუსეთის სატელეგრაფო სააგენტოსთან 

შერწყმის შედეგად ორგანიზაციას ,,იტარ-ტასი“ ეწოდა. 

დღეს საქართველოში არა ერთი საინფორმაცო სააგენტო არსებობს, მათ შორის: 

ინტერპრესნიუსი,  GeoNews,  GHN,  მედიანიუსი და სხვ.  სააგენტოს რეიტინგულობას 

განაპირობებს ინფორმაციის ოპერატიულობა და სიზუსტე(უტყუარობა).    
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                                                         X  კვირის ლექცია                                                                   

                                                  

                                                 პრესის   თავისუფლება 

პრესის თავისუფლება არის თავისუფლების ის ხარისხი, რომლითაც მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებები სახელმწიფო და საზოგადოებრივ პრობლემებს აშუქებენ. 

ეს განსაკუთრებით ეხება იმ პუბლიკაციებს, რომლებშიც გაკრიტიკებულია 

ხელისუფლების ორგანოები. პრესის თავისუფლება აზრის თავისუფალი გამოთქმის 

უფლებაზეა დაფუძნებული. ეს უფლება მოიცავს არჩევანის მიხედვით ზეპირად, 

წერილობითი თუ ბეჭდვითი, ან სხვა ნებისმიერი ფორმით ნებისმიერი სახის 

ინფორმაციისა და იდეების მოძიების, მიღების და გავრცელების თავისუფლებას 

საზღვრების მიუხედავად.    

     დემოკრატიულ საზოგადოებაში პრესას განსაკუთრებული სტატუსი ენიჭება, 

ვინაიდან პრესის თავისუფლება საზოგადოებრივი აზრის გამოვლენისა  და 

ფორმირების სუკეთესო საშუალებაა, შესაბამისად, პოლიტიკური დებატები - 

დემოკრატიული საზოგადოების საფუძველია. პრესას აკისრია პოლიტიკური და სხვა 

საზოგადოებრივად მნიშვნელოვანი საკითხების გავრცელების მისია. თუ პრესას 

ინფორმაციის გავრცელების ამოცანა აკისრია, საზოგადოებას, თავის მხრივ, აქვს 

უფლება, მიიღოს იგი. პრესის თავისუფლება  მნიშვნელოვან სტატუსს იძენს, თუ მისი 

მეშვეობით განსაკუთრებული ინტერესის მქონე საკითხები შუქდება. პრესამ არ უნდა 

გადააჭარბოს იმ საზღვრებს, რომლებიც დადგენილია სხვასთან ერთად, სხვა პირთა 

რეპუტაციის დასაცავად. პრესის თავისუფლების კონტექსტში დიდი ყურადღება 

ეთმობა ისეთ პუბლიკაციებს, რომლებიც ვარაუდს ან ჭორს ეყრდნობა. 

ჟურნალისტური ინფორმაციის წყარო ასევე ექცევა ამ უფლებების დაცვის ქვეშ. 

ბეჭდვის თავისუფლების ერთ-ერთი ფუძემდებლური პირობა ჟურნალისტური 

ინფორმაციის წყაროა, ვინაიდან დაუცველობის შემთხვევაში ინფორმაციის წყაროები 

მას ვერ შეუწყობს ხელს საზოგადოებისათვის საინტერესო საკითხებით 

ინფორმირებაში. პთ დაკავშირებულია როგორც აზრის გამოხატვის თვისუფლებასთან, 

ასევე ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თავისუფლებასთან. თავის მხრივ, 
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ინფორმაციის მიღებისა და გავრცელების თავისუფლება არ უშლის ხელს 

სახელმწიფოს, შემოიღოს რადიომაუწყებლობის, ტელევიზიისა და კინოწარმოების 

ლიცენზირება. ეროვნულ ხელისუფლებას ლიცენზირების მექანიზმების შემოღება 

მხოლოდ ტექნიკურ საკითხებთან დაკავშირებით შეუძლია, და ეს ზომები ხელს არ 

უნდა უშლიდეს გამოხატვის თავისუფლებას (გარდა შეზღუდვასთან დაკავშირებული 

მოთხოვნებისა) აუდიოვიზუალურ საშუალებებზე სახელმწიფო მონოპოლიის 

დაწესება ეწინააღმდეგება აზრის გამოხატვის თავისუფლებას. ამგვარი 

მონოპოლიზაცია არ არის აუცილებელი დემოკრატიული საზოგადოებისათვის და არ 

შეიძლება გამართლებული იყოს გადაუდებელი სოციალური მოთხოვნებით. 

საზოგადოებრივ მოთხოვნათა მრავალფეროვნება არ შეიძლება დაკმაყოფილდეს 

მხოლოდ ერთი სამაუწყებლო კომპანიის ძალების მეშვეობით. დემოკრატიულ 

საზოგადოებაში უნდა არსებობდეს წყაროების მრავალფეროვნება, რათა 

პლურალიზმის პრინციპები იქნეს დაცული. პრესის თავისუფლების შინაარსი მოიცავს 

ასევე მასობრივი ინფორმაციის აუდიოვიზუალური მასობრივი საშუალებების 

მეშვეობით გაშვებულ კომერციულ რეკლამას. თუმცა ან სფეროში სახელმწიფოს, 

შეზღუდვების შემოსაღებად, ბევრად უფრო მეტი უფლებები აქვს. ეროვნული 

სასამართლო საქმიანობის განხორციელებისას გათვალისწინებული უნდა იყოს ის 

მორალური ფასეულობები, რომლებიც დემოკრატიული სახელმწიფოს მოწყობის 

საწინდარია. ბავშვებისათვის განკუთვნილი რეკლამა არ უნდა მოიცავდეს 

ინფორმაციას, რომელიც მათ ზიანს მიაყენებს. ასეთმა რეკლამამ უნდა 

გაითვალისწინოს ბავშვების ფიზიკური, ფსიქიკური თუ სულიერი განვითარების 

დონე. სახელმწიფოს შეუძლია, გარკვეული შეზღუდვები დააწესოს პრესის 

თავისუფლებაზე, იმ პირობით, რომ ეს შეზღუდვები ემსახურება კანონიერ მიზანს, 

აუცილებელი დემოკრატიულ საზოგადოებაში სახელმწიფო უსაფრთხოების, 

ტერიტორიული მთლიანობის ან საზოგადოებრივი წესრიგის დასაცავად, 

უწესრიგობისა და დანაშაულის აღსაკვეცად, ჯანმრთელობისა და ზნეობის, სხვათა 

რეპუტაციის ან უფლებათა დაცვისთვის, კონფიდენციალურად მიღებული 

ინფორმაციის გამჟღავნების თავიდან აცილებისა ან სასამართლო ხელისუფლებისა და 
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მიუკერძოებლობის შენარჩუნებისათვის (იხ. ევროპული კონვენცია ადამიანის 

უფლებათა შესახებ, მე-10 მუხ.) 

იმისდა მიუხედავად, თუ როგორია პროფესიული მედიის ფუნქცია, მისი უპირველესი 

მისია არის კომუნიკაციის თავისუფლების გამოყენება, რათა ხალხმა მიიღოს 

ინფორმაცია გარე სამყაროზე საკუთარი დაკვირვებების შესახებ. სწორედ ეს 

თავისუფლებაა ერთ-ერთი იმ რამოდენიმე ე.წ. ,,აბსოლუტურ” უფლებათაგანი, 

რომლის საჭიროებას სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. კომუნიკაციის გარეშე 

წარმოუდგენელია ადამიანთა საზოგადოების არსებობა, შესაბამისად, ადამიანთა 

მოდგმის გადარჩენა. როგორიც არ უნდა იყოს დიქტატურა, საერო თუ თეოკრატიული, 

მონარქიული თუ იმპერიული, სამხედრო თუ კოლონიალური, ბურჟუაზიული თუ 

პროლეტარული - ის ყოველთვის ზღუდავს სიტყვისა და პრესის თავისუფლებას. 

ამდენად, თავისუფლება იქცა დემოკრატიის სიმბოლურ ფაქტორად. უთუოდ ღირს 

გავიმეოროთ, რომ როგორც არ არსებობს ჭეშმარიტი თავისუფლება შეზღუდვების 

გარეშე, ასევე შეუძლებელია პასუხისმგებლობის არსებობა თავისუფლების გარეშე. 

პროფესიულ მედიას ესაჭიროება ჩაურევლობა როგორც სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე 

მედია მფლობელის მხრიდან. მას აგრეთვე ესაჭიროება ,,ეკონომიკური” 

დამოუკიდებლობა: სათანადო ანაზღაურების გარეშე ჟურნალისტს გაუჭირდება, 

გაუძლოს კორუფციის ცდუნებას ,,ყველას აქვს აზრის და გამოხატვის თავისუფლება; 

ეს უფლება მოიცავს თავისუფლებას, დაუბრკოლებლად მისდევდეს თავის მრწამსს და 

მოიძიოს და გაავრცელოს ინფორმაცია და იდეები ნებისმიერი საშუალებით, 

სახელმწიფო საზღვრების მიუხედავად”, - ასეთია გაერთიანებული ერების 

ორგანიზაციის მიერ 1948 წელს მიღებული ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო 

დეკლარაციის მე-19 მუხლი. გვიანი მე-19 საუკუნის ტექნოლოგიამ და მოგვიანებით, 

ელექტროობამ მედიის უზარმაზარი ექსპანსია გამოიწვია, რამაც, თავის მხრივ, 

კონცეპტუალური რევოლუციის საჭიროება შექმნა. წლების მანძილზე ,,პრესის 

თავისუფლება” აღიქმებოდა საყოველთაო უფლებად. მას შემდეგ, რაც პოლიტიკურ 

ცენზურას ბოლო მოეღო და იმ დრომდე, ვიდრე პერიოდული გამოცემისათვის მცირე 

თანხა იყო საკმარისი, ,,პრესის თავისუფლება” მართლაც არსებობდა. მოგვიანებით 
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ფასების ესკალაციამ თავისუფლება ნეგატიური გახადა: გასაყიდად გამოტანილ 

სხვადასხვა გაზეთს შორის მოქალაქეს შეეძლო, უგულბელყო ის გამოცემა, რომელიც 

მის მოთხოვნილებებს არ პასუხობდა ან სამყაროს მისთვის მიუღებელი კუთხით 

წარმოაჩენდა. ასე მაგალითად, 1945 წლიდან მოყოლებული ბევრ ქალაქში გაზეთების 

რაოდენობა ერთამდე შემცირდა. ახალი ყოველდღიური გაზეთის გამოცემა 

მილიონობით დოლარი ჯდება. შედეგად, ,,პრესის თავისუფლება” მოქალაქეთა 

უფლება კი აღარ არის, არამედ პლუტოკრატთა და მთავრობის პრივილეგიაა. 

ამიტომაც აღმოცენდა ახალი კონცეფცია. ის პირველად ანგლო-საქსურ და 

სკანდინავიურ დემოკრატიებში აღმოცენდა. ამ ქვეყნებში არსებობს ფასეულობებთან 

დაკავშირებული კონსენსუსი, პოლიტიკური პარტიების ხელისუფლებაში 

მონაცვლეობის ტრადიცია; რაც შეეხება ახალი ამბების მედიას, არსებობს 

თავისუფლებისა და ზომიერი აგრესიულობის ტრადიცია. სხვაგვარად რომ ვთქვათ, ამ 

ქვეყნებში ოპოზიციაც, მხარდამჭერებიც და ჟურნალისტებიც კარგად არიან 

ინტეგრირებული პოლიტიკურ ცხოვრებაში. პრესის თავისუფლებას უკვე 

განსაზღვრავენ არა როგორც უბრალოდ პოლიტიკური თუ სხვაგვარი ცენზურის 

არარსებობას, არამედ მისაღწევი მიზნის გაცხადებას: დაკმაყოფილდეს თითოეული 

მოქალაქის უფლება - იყოს კარგად ინფორმირებული. ინფორმირების უფლება კი 

მედიის ხელმისაწვდომობას გულისხმობს. 

წყარო: ბერტრანი კლოდ-ჟან. მედია ეთიკა და ანგარიშვალდებულების  - La Deontologie 

des Medias― 

      პრესის თავისუფლების ფილოსოფიური თეორიების ჩამოყალიბებას საფუძველი 

ჩაუყარეს ჰოლანდიელმა მოაზროვნეებმა: ჰუგო გროციუსმა და ბენედიქტ სპინოზამ, ეს 

იდეები შემდგომ გაღრმავდა თ. ჰობსის, ჯ.ლოკის, გ.ლესინგის, ფ.ვოლტერის, 

დ.დიდროს და სხვათა ნაშრომებში. გერმანელი ფილოსოფოსის გეორგ ფრიდრიხ 

ვილჰელმ ჰეგელის (1770-1831) აზრით, არსებობს სამი სახის თავისუფლება – 

სამოქალაქო, სიტყვის, რელიგიური და პოლიტიკური, რომლებიც თავისუფლების 

საყოველთაო გაგებიდან მომდინარეობს. ის მხოლოდ გარკვეულ საგანთან 

მიმართებაში გამოიყენება”, თავისუფლება განუკითხაობასა და თვითნებობაში არ 
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უნდა გადაიზარდოს. ,, განუკითხაობა თავისუფლებაა, მაგრამ ის ფორმალურია” 

ადამიანს რომ არ ჰქონდეს ნება, მაშინ არ იარსებებდა საყოველთაო კანონები, 

რომლებიც ადამიანს პასუხისმგებლობის, მოვალეობის გრძნობას გამოუმუშავებენ. 

მათ გარეშე ყველა სურვილისამებრ მოიქცეოდა და ყურადღებას არ მიაქცევდა სხვათა 

თავნებობას. ჰეგელის აზრით, ნების ძირითადი პრინციპი იმაში მდგომარეობს, რომ 

მისი თავისუფლება განხორციელდეს და შენარჩუნდეს.  

   გამოხატვის თავისუფლების ისტორიიდან (ჯონ მილტონი პრესის თავისუფლების 

შესახებ) 

ხანგრძლივმა ევრო-ამერიკულმა რევოლუციებმა, რომელთა ერთერთი ძირითადი 

ლოზუნგი თავისუფალი პრესის მოთხოვნა იყო, განსაკუთრებით მე-18 საუკუნეში 

სახელმწიფო ცენზურის შეზღუდვის თაობაზე ნოვატორული შეხედულებები 

ჩამოაყალიბა. დიდ ბრიტანეთში, სადაც პრესის თავისუფლების თანამედროვე 

პრინციპებს ჩაეყარა საფუძველი, სულ ცოტა, ოთხი თეორია შეიქმნა. ისინი 

ერთმანეთისგან არსებითად განსხვავდება და, რაც მთავარია, მათ ნიადაგი მოამზადეს 

მასმედიის თანამედროვე პოლიტიკური თეორიის  ჩამოსაყალიბებლად. 

1.რელიგიური თეორია სახელმწიფო ცენზურას განიხილავდა, როგორც ერთ-ერთ 

ბერკეტს ადამიანისთვის ღვთისგან ნაბოძები უფლებების შესაზღუდად. ეს თეორია 

ყველაზე გავრცელებული და წარმატებული ინგლისის სამოქალაქო ომის პერიოდში 

იყო და ნათლად აისახა ჰენრი ბარტონის,  ჰენრი რობინსონისა  და უილიამ უოლვინის 

ნაშრომებში.   

რელიგიური თეორიის ძირითადი დებულებები პრესის თავისუფლების 

მხარდასაჭერად ყველაზე დამაჯერებლად ახსნილი და ინტერპრეტირებულია ჯონ 

მილტონის ესეში ,,არეოპაგიტიკა” (1644).  

1637 წელს ინგლისის პარლამენტმა საგანგებო დეკრეტით მკაცრად შეზღუდა 

ბეჭდვითი ორგანოს გამოცემა და თავისუფალი აზრის გავრცელება.ინგლისელმა 

პოეტმა და საზოგადო მოღვაწემ ჯონ მილტონმა 1644 წელს მგზნებარე წერილობითი 
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მოწოდებით მიმართა ინგლისის პარლამენტს. მისი ტრაქტატი სწორედ ამ დეკრეტის 

წინააღმდეგ იყო მიმართული. 

სახელმწიფოს მოთხოვნას წიგნის ლიცენზირებისა და ცენზურის შესახებ მილტონი 

თავის ტრაქტატ -,,არეოპაგიტიკაში” პრესის თავისუფლების აუცილებლობას 

უპირისპირებს, როგორც ღვთისადმი სიყვარულის გამოვლენისა და თავისუფალი 

ნების მქონე ადამიანის ,,სულის აყვავების” საშუალებას. მილტონი ამტკიცებს, რომ 

პრესის თავისუფლების სრული შეზღუდვა უიმედო და განუხორციელებელია. ამ 

მხრივ სახელმწიფოს მცდელობებს ავტორი გონებაშეზღუდული ადამიანის იმ 

სასაცილო ქმედებას ამსგავსებს, რომელიც გაავებული ბრბოს ოთახში შემწყვდევას და 

კარების ჩაკეტვას ცდილობს. ცენზურა, პირველ რიგში, იმიტომ არის მიუღებელი, რომ 

ის თავისუფალი აზროვნებისა და არჩევანის უფლებას ზღუდავს. ცენზორს, რომელსაც 

`უცოდველობისა და გაურყვნელობის” ნიღაბი აქვს აფარებული, არ შეუძლია 

გადაწყვიტოს, თუ როგორ უნდა იცხოვროს ხალხმა. ღმერთმა ადამიანებს განსჯის 

უნარი უბოძა და, აქედან გამომდინარე, სწორი არჩევანის გაკეთებისა და სინდისის 

კარნახით ბოროტისა და კეთილის გარჩევის შესაძლებლობა მისცა. ღმერთის ნდობა 

ადამიანებისადმი იმითაც გამოიხატება, რომ ის საშუალებას გვაძლევს ნებისმიერი 

წიგნი ჩვენი სურვილისამებრ წავიკითხოთ და საკუთარი დასკვნები გამოვიტანოთ. 

სწორედ ამიტომ ილაშქრებს მილტონი განსჯის უნარის შეზღუდვის წინააღმდეგ. მისი 

აზრით, პიროვნების შესაძლებლობები და ღირსებები დაპირისპირებული 

შეხედულებებისა და განსხვავებული გამოცდილების მქონე პირთა კამათის გზით 

უნდა განვითარდეს. ღირსება არ არის დამყარებული უცოდველობაზე, სანამ ბოროტი 

და კეთილი ერთმანეთის გვერდით არსებობენ: `ადამიანისთვის შეუძლებელია 

განასხვაოს ხორბალი ბრინჯისგან და კარგი საქონელი ცუდისგან. ნებისმიერ 

შემთხვევაში მოკვდავის ხელიდან გამოსულ საგანთა უშეცდომო გარჩევა მხოლოდ 

ანგელოზს შეუძლია” განხვავებულ და საპირისპირო მოსაზრებათა მიმართ 

შემწყნარებლობა პიროვნების ღირსებისა და კეთილგონიერების მაჩვენებელია: `ჩვენი 

განწმენდა შინაგანად გარკვეული გამოცდის შედეგად ხდება, გამოცდა კი, 

საპირისპიროსთან შეჯახების გზით ხორციელდება”  
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მილტონი არ იყო პრესის სრული თავისუფლების მომხრე. ის ამტკიცებდა, რომ 

წიგნები, რომლებიც ფანატიზმს და ბრმად მორწმუნეობას ქადაგებდნენ, ყველა 

მართლმორწმუნესთვის მიუღებელი უნდა ყოფილიყო. ზნეობრიობისთვის ბრძოლის 

დროს ადამიანებს მსგავსი გამოცემების მიმართ შეუწყნარებლობა უნდა გამოეჩინათ 

და გაენადგურებინათ. მილტონი მოითხოვდა შემოეღოთ შესაბამისი კანონი, რომელიც 

სათანადოდ დასჯიდა პრესის თავისუფლების ბოროტად გამოყენებას. მილტონი 

თავისუფალი აზრის ჩახშობას და პრესის საშუალებით მის შეზღუდვას ბოროტებად 

თვლიდა. ავტორი მცდარად მიიჩნევდა მოსაზრებას იმის შესახებ, რომ ადამიანებმა 

ბოროტისა და კეთილის გარჩევის უნარისთვის ხარკი უნდა გადაიხადონ. მისი აზრით, 

ასეთი დამოკიდებულება მათ ღირსებებს ამდაბლებს და პიროვნებებს ზედაპირულ, 

გარყვნილ და ცოდვილ არსებებად წარმოაჩენს. ხელისუფლების მიერ დაწესებული 

შეზღუდვა – ცენზურა უარყოფს ღვთისგან ნაბოძები საჩუქრის – განსჯის უნარის 

არსებობას. ეს არის საღი აზრის მკვლელობის ერთ-ერთ ფორმა: “ის, ვინც ანადგურებს 

ადამიანს, კლავს გონიერ არსებას, ღვთის ხატს, ხოლო ის, ვინც ანადგურებს საღ აზრს, 

კლავს განსჯის უნარს, ღვთის ხატებას, რაც პირველ რიგში, ადამიანთა გონებაზე 

აისახება” –აღნიშნავდა იგი. 

II.  ადამიანთა ბუნებრივი უფლებების თეორია ასახულია მეთიუ ტინდალის, ჯონ 

ლოკისა და ჯონ ასგილის ნაშრომებში, ეს იდეა კიდევ უფრო პოპულარული გახდა 

კონსტიტუციური ცვლილებების განხორციელების შემდეგ, რომლებიც ამერიკისა და 

ევროპის რევოლუციებს მოჰყვა. 

III. უტილიტარული  თეორია ხელისუფლების მიერ დაწესებულ ცენზურას 

მოიაზრებს, როგორც დესპოტიზმის ხელშემწყობ ერთ-ერთ ფაქტორს, ხალხისთვის 

ბედნიერების წართმევის საუკეთესო საშუალებას. უილიამ გოდვინის `გამოკვლევა 

პოლიტიკური სამართლის საკითხებზე” (1798) და ჯეიმს მილის ,,პრესის 

თავისუფლება” (1811) ამ თეორიის რამდენიმე დებულებას განიხილავს.  

IV. პრესის თავისუფლების მეოთხე თეორია გულისხმობს მოქალაქეთა შორის 

წარმოებული საჯარო და შეუზღუდავი დებატების გზით სიმართლის დადგენას. 

ინგლისში შექმნილ ფილოსოფიურ თეორიებს ამ იდეამდე მივყავართ. მათ შორის 



142 

 

აღსანიშნავია, ლეონარდ ბუშერის ,,რელიგიური სიმშვიდე ანუ მოთხოვნა სინდისის 

თავისუფლებაზე” (1614).  

    როგორც აღინიშნა, პრესის თავისუფლების მოთხოვნის დასაბუთებული 

არგუმენტები ინგლისში მე-18 საუკუნეში ჩამოყალიბდა და დიდი პოპულარობით 

სარგებლობდა. ჯოზეფ პრისტოლის ნაშრომი ,,ესსე სახელმწიფოს ძირითად 

პრინციპებსა და პოლიტიკური, სამოქალაქო და რელიგიური თავისუფლების შესახებ” 

(1768) ამის ნათელი მაგალითია. ხსენებული იდეის ყველაზე გავლენიანი და 

მომავალში ფართოდ გავრცელებული ვერსია ინგლისში მე-19 საუკუნეში შეიქმნა ჯონ 

სტიუარტ მილის ნაშრომით ,,თავისუფლებაზე” (1859). ამ ესეში გამოთქმულია 

უკმაყოფილება იმის თაობაზე, რომ პრესის თავისუფლების უტილიტარული თეორია 

მოკლებულია დამაჯერებლობას, სავსეა სკეპტიციზმით და ემყარება იმ მოსაზრებას, 

რომ ადამიანებისთვის მთავარია არა მოსაზრებათა სისწორე (სიმართლე), არამედ მათი 

რენტაბელურობა. უტილიტარულ თეორიაში უფრო მეტად საუბარია შეხედულებათა 

სარგებლიანობასა და სარფიანობაზე, ვიდრე მათ მართებულობაზე, თუმცა ამავე დროს 

უნდა გავითვალისწინოთ, რომ მოსაზრებათა სარგებლიანობა თავისთავად 

გულისხმობს სიმართლის ძიებას. აქედან გამომდინარე, უნდა დავასკვნათ, რომ 

შეხედულებათა მართებულობა მათი პრაქტიკულობის, მართებულობის ძირითადი 

ნაწილია. მილის აზრით, პიროვნების განვითარებისთვის, განათლებისა და ზოგადად, 

კაცობრიობის კეთილდღეობისთვის აუცილებელია აზრის გამოხატვის თავისუფლება.  

პრესის თავისუფლების იდეები თანდათან მთელ მსოფლიოში გავრცელდა. ის 

განსაკუთრებით პოპულარული გახდა ამერიკის დამოუკიდებლობისა და 

საფრანგეთის რევოლუციის პერიოდში. თომას ჯეფერსონი ამტკიცებდა, რომ 

საზოგადოების თავისუფლება შეუძლებელია ბეჭდვითი სიტყვის თავისუფლების 

გარეშე, რომ მისი შეზღუდვა პრესის დაღუპვის ტოლფასია. 

თავისუფალი სიტყვის მნიშვნელობა კარგად ესმოდათ ქართველ პუბლიცისტებსაც. 

მაგ. თვალსაჩინო ქართველი პუბლიცისტი სერგეი მესხი გაზეთ ,,დროებაში” წერდა: 

,,მარტო თეორეტიული აზრების გავრცელებასა და სიტყვითს ქადაგებაში კი არა აქვთ 

ევროპისა და ამერიკის გაზეთებს მნიშვნელობა, არა უმთავრესი იმათი მნიშვნელობა 
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თვით საქმეშია, თვით პრაქტიკულ ცხოვრებაში და მთელი ხალხის ბედზე გავლენის 

ქონვაში. თითქმის ყოველი კეთილი საქმე, ყოველი რეფორმა მმართველობისა, 

წარმატება საზოგადო ცხოვრებაში, თავისუფლების გზაზე წინსვლა და სხვა 

ყველაფერი გაზეთებისა და ლიტერატურის შემწეობით, რჩევითა და ხან 

მოთხოვნილებით იწყება და სისრულეში მოდის ხოლმე, აი, ამისთანა ძალა აქვს 

ნაბეჭდ სიტყვას”. (1975 წ.)  

 

 

 

განმარტებები:  

უტილიტარული  [ ლათ.. utilitas სარგებლობა] – პრაქტიკული, გამოყენებითი  

რენტაბელური  -E. profitable,G. rentabelFr. rentable -სარგებლიანი, მომგებიანი  

მითითება: გამოხატვის თავისუფლების ისტორიიდან -  გამოცდისათვის ყურადღება 

გაამახვილეთ  ჯონ  მილტონის  შეხედულებებზე. 

თანამედროვე დემოკრატიული ღირებულებების კონტექსტშია განსახილველი დიდი 

ქართველი მწერლისა და პუბლიცისტის  მიხეილ ჯავახიშვილის ქვემოთ მოხმობილი 

სტატია 

 

                                                                                                                  

                                                                                                            მიხეილ ჯავახიშვილი 

                                                            შვიდი  თავისუფლება 

იმ ქვეყნებში, სადაც სახელმწიფოს თვით ხალხი განაგებს, თავის არჩეულ სანდო 

კაცების შემწეობით, ყოველს მცხოვრებს აქვს უფლებები, რომელთა წართმევა ან 
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შელახვა არავის შეუძლიან. ამ უფლებებით ყველა სარგებლობს, რა ტომისა, რა 

ჩამომავლობისა, ან რა რჯულისაც არ უნდა იყოს, სარგებლობს მდიდარიც და ღარიბ-

ღატაკიც. ამ უფლებათა თავისუფალ სარგებლობას უწოდებენ თავისუფლებას. 

ამისთანა თავისუფლება შვიდია. აქ ჩამოვთვლით მათ და თან განვმარტავთ, თუ რაში 

მდგომარეობს თვითოეული მათგანი: 

                                              1. პიროვნების ხელშეუხებლობა 

 ე.ი. არავის, არც მთავრობის კაცს, არც სხვას არ შეუძლია ტყუილუბრალოდ ვინმე 

შეურაცხყოს ან ავნოს რამე. არავის შეუძლიან დააპატიმროს ადამიანი, თუ ხელთ 

სასამართლოს დადგენილება არა აქვს. მოსამართლეს კი თავად ხალხი ირჩევს და 

ხელი არა აქვს სასამართლოს მოქმედებაში. მაგალითად, ინგლისში ამისთანა წესია: 

ვთქვათ, ვისმეზედ ეჭვი მიიტანეს, რომ მან ბოროტმოქმედება რამე ჩაიდინა ან 

დანაშაულობა რამე მიუძღვის და დააპატიმრეს. დაპატიმრებული 24 საათის (ხოლო იმ 

ადგილებში, საცა მსაჯული არ არის და იგი დაშორებულია), 3 დღის განმავლობაში 

უნდა წარუდგინონ მსაჯულს. მსაჯული გამოუცხადებს, თუ რა ბრალსა სდებენ და 

დაუყოვნებლივ გამოიძიებენ საქმეს. თუ აღმოჩნდა, რომ დაპატიმრებული დამნაშავეა, 

მაშინ მსაჯული წერილობით ბრძანებას გასცემს, რომ დამნაშავეს დაპატიმრება 

გაუგრძელონ, და სასამართლოში აძლევს. მსაჯულმა თავის ბრძანებაში უნდა 

აღნიშნოს დაპატიმრების მიზეზიც. 

  ხოლო თუ მსაჯულმა სცნო, რომ კაცი უსაფუძვლოდაა დაპატიმრებული, და 

გაათავისუფლა, პატიმარს უფლება აქვს სისხლის სამართალში მისცეს ის, ვინც მის 

დაპატიმრების ბრძანება გასცა, გინდ ეს დიდი მოხელეც იყოს, და აგრეთვე ისინიც, 

რომელთაც ეს ბრძანება აასრულეს. ნაპატიმარს შეუძლიან, აგრეთვე, მოსთხოვოს მათ 

იმ ზარალის ანაზღაურება, რომელიც მას უსაფუძვლო დაპატიმრებამ მიაყენა. ხალხის 

მოხელე ან ის პოლიციელი, რომელმაც დააპატიმრა, თავს ვერ გაიმართლებს მით რომ, 

მე `უფროსმა მიბრძანაო~. უმცროსი მოხელე მოვალე არ არის, აასრულოს უფროსის 

ბრძანება, რომელიც უსაფუძვლოდ ან უკანონოდ მიაჩნია, და თუ ამისთანა ბრძანება 

აასრულა, იგი პასუხს აგებს სასამართლოს წინაშე. 
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  არცთუ ვინმეს ბინაში შესვლა, იქაურობის გაჩხრეკა და გადაქოთება შეუძლიან 

პოლიციას, ხელთ სასამართლოს წერილობითი ბრძანება არა აქვს, და ისიც მხოლოდ 

მზის ჩასვლამდის შეუძლიან. არავის შეუძლია წერილების გახსნა ფოსტაში, თუნდ 

უმაღლესი მოხელისაგან ჰქონდეს ნაბრძანები. ეს შეიძლება მხოლოდ მაშინ, თუ აქვთ 

სასამართლოს წერილობითი ბრძანება. ამის დამრღვევი პასუხისმგებელია 

სასამართლოს წინაშე. 

   ყველას, იქნება ეს ქართველი, სომეხი, თათარი, რუსი, ფრანგი ან სხვა რაიმე ტომის ან 

რჯულის კაცი, თავისუფლად შეუძლია, საცა უნდა იქ წავიდეს ან დასახლდეს, რა 

ხელობასაც უნდა იმას მოჰკიდოს ხელი, ან სხვადასხვა ქონება შეიძინოს. ქაღალდები 

კი, რომელშიც კაცის გვარი, სახელი, წლოვანება და სხვაა აღნიშნული (ეგრეთ 

წოდებული პასპორტები), და ურომლისოდაც ჩვენში კაცი ფეხს ვერ გაადგამს, 

განათლებულ ქვეყნებში უცხო ხილია. ამერიკაში ყველას იარაღის ტარების უფლებაც 

კი აქვს. 

  იმ ქვეყნებში, საცა პიროვნების ნამდვილი ხელშეუხებლობაა, შეუძლებელია, რაც 

ჩვენში ეხლა ხდება: იქ ვერ იფარფაშებს უბრალო ჩაფარი, ყაზახი, პოლიციელი ან 

აფიცერი, რომელთაგან თვითეული ჩვენში ნამდვილი მეფეა და მთელ ხალხს თავის 

ქეიფზე ათამაშებს. გუბერნატორი იქ ვერ გამოსცემს საგანგებო წესებს, რომლის 

ძალითაც უბრალო დანაშაულობისათვის კაცს სიცოცხლეს უსპობენ. შეუძლებელია იქ 

ტყუილ-უბრალოდ საომარ დროის წესების გამოცხადება, ხალხის დახოცვა და ქუჩაში 

ხალხის უდიერი ჩხრეკა, ცემა-ტყეპა და ყველა ის, რაც ჩვენებურს კაცს კარგა აქვს 

გაცნობილი. 

                                   2. სინდისის და რწმენის თავისუფლება 

  ე.ი. ყველას თავისუფლად შეუძლიან თავის რწმენა, აზრი იქონიოს, თავის რჯულს 

მისდიოს. შეუძლია სწამდეს ღმერთი, უარჰყოს იგი, ერთი სიტყვით თავის აზრის, 

რწმენისა და რჯულის საქმეში არავის არ უნდა დაეკითხოს, არავის შეუძლია ძალით 

მოახვიოს ესა თუ ის აზრი, რწმენა და რჯული. მით უმეტეს არავის შეუძლია ამა თუ იმ 
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აზრის, ან რჯულის გულისათვის შეაწუხოს, ან სდევნოს ვინმე. ყველა ეს სინდისის 

საქმეა და მისი შეზღუდვა, შევიწროება არავის შეუძლია. 

                              3. და 4. თავისუფლება სიტყვისა და წერა-კითხვისა 

    ე. ი. ყველას თავისუფლად შეუძლია თავისი აზრი, რწმენა გამოსთქვას, დაწეროს ან 

დაბეჭდოს. ამისათვის ყველას თავისუფლად შეუძლია სტამბა იქონიოს და ჰბეჭდოს 

ყოველგვარი წიგნები, წიგნაკები, ჟურნალ-გაზეთები, ფურცლები და სხვა. და ყველა 

ამისათვის სრულიადაც არ არის საჭირო მთავრობის რაიმე ნებართვა. ამ წიგნაკებში, 

ჟურნალ-გაზეთებში, ფურცლებში ყველას თავისუფლად შეუძლია ანგარიში გაუწიოს 

ან გაჰკიცხოს მთავრობისა და მოხელეთა მოქმედება, ძალიან წარჩინებულნიც რომ 

იყვნენ ეს მოხელენი. დაბეჭდილ წიგნაკების, ჟურნალ-გაზეთების და ფურცლების 

გავრცელება და ვაჭრობა ყველას თავისუფლად შეუძლია. 

  აგრეთვე ყველას შეუძლია თავისუფლად ლაპარაკი კრებებზე, ყრილობებზედ. 

ყველას თავისუფლად შეუძლია გაჰკიცხოს და ანგარიში გაუწიოს მთავრობისა და 

მოხელეთა მოქმედებას და არავის შეუძლია ეს დაუშალოს. 

  ხოლო თუ ვინმემ ბოროტად გამოიყენა ეს თავისუფლება და ლაპარაკში ცილი 

დასწამა ვისმე, ჭორი გაავრცელა ან ტყუილი ცნობა მიაწოდა ხალხს, მაშინვე დამნაშავე 

პასუხს აგებს სასამართლოს წინაშე. 

  სიტყვის და წერის თავისუფლებას დიდი მნიშვნელობა აქვს და იმიტომ არის საჭირო, 

რომ მოხელეთა ძალმომრეობა შეიზღუდოს, თუ მსაჯული უკანონობას ჩაიდენს, 

მოხელე ქრთამს აიღებს ან დასჩაგრავს ვისმე, ვინ გამოესარჩლება უძლურს? 

თავისუფალი სიტყვა. რაკი თავისუფალი სიტყვის შემწეობით უკანონობას გაიგებენ, 

ხალხი ეცდება თავიდან აიშოროს და დასაჯოს ამისთანა უკანონობის ჩამდენი 

მოხელენი. 

                                             5. თავისუფლება კრებისა 

     ე. ი. ყოველ ადამიანს სრული უფლება აქვს, საცა უნდა და რამდენიც უნდა 

შეიკრიბნენ, რათა თავიანთ საქმეებზე  და სხვა და სხვა საჭირბოროტო საკითხებზე 



147 

 

მოილაპარაკონ. ამისთვის სრულიადაც საჭირო არ არის მთავრობის რაიმე ნებართვა ან 

განცხადება. ხალხს შეუძლია მრავლად შეიკრიბოს და ქუჩა-ქუჩა იაროს სიმღერით, 

დროშებით და სხვა. არც თუ ამის დაშლა შეუძლია ვისმე, ამ კრებებზე თავისუფლად 

შეიძლება ლაპარაკი სხვა და სხვა საგნებზე, მთავრობის, მოხელეთა მოქმედებაზე და 

სხვა... 

  კრების თავისუფლებას დიდი მნიშვნელობა აქვს ხალხისათვის, რადგან ხალხს 

თვითმოქმედებას აჩვევს... 

                                          6. კავშირგაბმულობის თავისუფლება 

  ე. ი. თუ რაიმე მიზნის მისაღწევად რამდენიმე კაცს შეერთება, შეკავშირება სურს, 

არავის შეუძლია ამის დაშლა. კავშირების შედგენა ერთობ ესაჭიროებათ მუშებს და 

გლეხებს. და საზოგადოდ მათ, ვინც სხვა და სხვა მეპატრონეთაგან არის დაჩაგრული 

და შევიწროებული. მეპატრონენი და მემამულენი ცდილობენ, რაც შეიძლება მეტი 

სისხლი გამოსწოვონ მუშებს და გლეხებს. ამიტომ მეპატრონეს ან მემამულეს 

სრულიად არ აწუხებს მუშისა და გლეხის გაჭირვება. ღარიბმა და მშრომელმა ხალხმა 

კარგად იცის, რომ მეპატრონენი და მემამულენი მათ გაჭირვებას არ უშველიან: მუშა 

და გლეხი შეიძლება წელებზე ფეხს იდგამდეს, სნეულდებოდეს, სიბნელით იყოს 

მოცული, შიშველ-ტიტველი და მშიერი დაიარებოდეს, ყველა ეს არ აწუხებს 

მეპატრონეთ და მემამულეთ. 

  მუშებმა შეიგნეს, რომ თავიანთ მდგომარეობის გასაუმჯობესებლად თვითონვე უნდა 

იზრუნონ. და აი, ამისთვის ისინი ერთმანეთს უკავშირდებიან, შეთანხმებულ 

მოქმედების პირობას სდებენ და კავშირს აარსებენ. ყოველი მუშა ცალცალკე 

მეპატრონესთან ბრძოლაში სუსტია. იგი ვერაფერს გააწყობს მასთან. მეპატრონე 

ადგილიდან დაითხოვს და   მის მაგიერ მისვე ამხანაგს მიიღებს. ხოლო თუ მუშები 

პირობას დასდებენ, რომ ერთი პირი იქონიონ, ერთად იმოქმედონ, მაშინ ისინი უკვე 

ძალას წარმოადგენენ, იმისთანა ძალას, რომელსაც მეპატრონემ ძალაუნებურად 

ანგარიში უნდა გაუწიოს. მაშინ იგი ისე უდიერად ვეღარ მოეპყრობა მუშებს, რადგან 

იცის, რომ ერთს რომ აწყენინოს, ან ტყუილუბრალოდ დასაჯოს, მას ამხანაგები 
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გამოესარჩლებიან. ძალაუნებურად უთმობს მუშებს და თანდათან მუშები 

აუმჯობესებენ თავიანთ მდგომარეობას. 

  გლეხებსაც სჭირიათ შეკავშირება: მემამულეებთან საბრძოლველად და მეურნეობის 

გასაძღოლად. მემამულეებთან საბრძოლველად გლეხები კავშირს აარსებენ და 

საიჯარო ქირის შემცირებას მოითხოვენ. თუ მემამულემ არ დაუთმო, მაშინ ისინი 

მოსამსახურეთ ჩამოართმევენ, მუშებს არ მისცემენ მიწებს დასამუშავებლად და სხვა. 

შეკავშირებულ გლეხებს შეუძლიათ მთლად ჩამოართვან მიწები მემამულეებს. 

როდესაც შეერთებულის ძალით ებრძვიან მემამულეებს, გლეხები ყოველთვის 

თავისას გაიყვანენ, იმიტომ, რომ ერთი პირი აქვთ, თორემ წინად ერთი რომ უარს 

ეტყოდა უზომო იჯარის ფასის გადახდაზე, მისსივე მეზობელი იღებდა მიწას. 

  გაუმჯობესებულ იარაღის, კარგი თესლის შესაძენად და ნაწარმოებ საქონლის, პურის, 

კვერცხების, ერბოს და სხვა გასაყიდად გლეხებს კავშირები ესაჭიროებათ. 

გაუმჯობესებული იარაღის და საუკეთესო თესლის შესაძენად საჭიროა დიდი ფული. 

ერთი გლეხი ვერ შესძლებს ყველა ამის შეძენას. საერთო ძალ-ღონით კი, საერთო 

ფულით, გლეხები შესძლებენ როგორც გაუმჯობესებულ იარაღის, ისე საუკეთესო 

თესლის შეძენას. საქონლის გასაყიდად გლეხმა საჭიროა იცოდეს, საით წაიღოს 

საქონელი, რამდენი დაამზადოს, _ ამასაც იგი მარტოკა ვერ მოახერხებს. ამასაც ხარჯი 

უნდა! საზოგადო ძალ-ღონით კი მათ შეუძლიანთ გაიჩინონ საზოგადო საწყობი, 

საზოგადო დუქანი, იქონიონ მიწერ-მოწერა ვაჭრებთან და მყვლეფელ ჩარჩებსაც თავს 

დაახწევენ. ამრიგად, კავშირებს გლეხებთათვის დიდი მნიშვნელობა აქვს. 

                                                           7. გაფიცვის თავისუფლება 

  ე. ი. ქარხანა-ფაბრიკის, სოფლის მუშებს საზოგადო სავაჭრო, საზოგადოებრივ და 

საქალაქო დაწესებულებაში მოსამსახურეებს, თუ მათი გაჭირვება აუტანელი გახდა, 

შეუძლიანთ გაფიცვა გამოაცხადონ, ე. ი. მუშაობაზე ხელი აიღონ და ამისათვის პასუხს 

არ აგებენ. 

  თუ გაფიცვის თავისუფლება არ არის, კავშირების თავისუფლება მაშინ ფუჭი სიტყვა 

იქნება, და ხალხს არ მოუტანს იმ სარგებლობას, რომლის მოტანაც შეეძლო. ერთმა 
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მუშამ მუშაობა აღკვეთოს, მეპატრონე მაშინვე დაითხოვს, მაგრამ თუ მრავალი მუშა, 

მთელი კავშირი სწყვეტს მუშაობას, მაშინ მეპატრონე იძულებულია დაუთმოს, რადგან 

თვითეული მოცდენილი დღე მას დიდ ზარალს აყენებს. ხოლო მუშების დათხოვნა არ 

შეუძლიან, რადგან დათხოვნილ ამხანაგების ადგილის დაჭერას არავინ იკისრებს. 

ამრიგად, რათა კავშირის მოქმედებას რამე ნაყოფი ჰქონდეს, საჭიროა კავშირების 

თავისუფლებასთანავე გაფიცვის თავისუფლებაც არსებობდეს; ხოლო თუ გაფიცვის 

თავისუფლება არ იქნება, მაშინ ყოველ გაფიცვაში მთავრობა ჩაერევა თავის ჯარით და 

პოლიციელებით და მუშებს გაფიცვას შეაწყვეტინებს, რადგან მუშები გაცილებით 

სუსტნი არიან, ვიდრე მეპატრონეთა და ჯარის კავშირი. 

  ამრიგად, ყოველ მშრომელს გაფიცვის თავისუფლება ისევე ესაჭიროება, როგორც 

დანარჩენი თავისუფლება. 

  ამრიგად, პიროვნების ხელშეუხებლობა, თავისუფლება სინდისისა და რწმენისა, 

სიტყვა-წერისა, კრებისა, თავისუფლება კავშირებისა და გაფიცვისა, აი, ის შვიდი 

უმთავრესი თავისუფლება, რომელიც უნდა ჰქონდეს ყოველ ადამიანს განურჩევლად 

სქესისა, სარწმუნოებისა, რჯულისა და ეროვნებისა,,,    (1906, 28 ივნისი)გაზეთი  

,,გლეხი~ 
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                                                        მე-11  კვირის ლექცია  

                                                   

                                             პროფესიული ეთიკა 

          

ეთიკა (ბერძნ. ἠθικόν, ძვ.-ბერძნ.  ἦθος-დან  — ეთოსი, «ზნე»), ფილოსოფიური 

მეცნიერება ზნეობის, მორალის შესახებ. ტერმინი „ეთიკა“ პირველად იხმარა 

არისტოტელემ, რომელმაც ზნეობის საკითხებს მიუძღვნა სპეციალური შრომა - 

„ნიკომაქეს ეთიკა“. უფრო ადრე ეთიკის საკითხები გაარჩია პლატონმა. მანვე 

შემოგვინახა არსებითი ცნობები სოკრატეს ეთიკურ შეხედულებებზე. სწორედ 

სოკრატეს მიიჩნევენ პირველ ფილოსოფოსად, რომელიც დიდ ყურადღებას აქცევდა 

ზნეობის პრობლემების დასმასა და გადაწყვეტას. 

 ეთიკა არის გარკვეულ ნორმათა ერთობლიობა, რომელიც არეგულირებს რომელიმე  

საზოგადოებრივი წრის, პროფესიის წარმომადგენელთა ქცევებს. ეთიკა 

ფილოსოფიური მოძღვრებაა მორალისა და ზნეობის, როგორც საზოგადოებრივი 

შეგნების ერთ-ერთი ფორმის შესახებ. იგი აყალიბებს ზნეობრივი ცნობიერებების 

თეორიულ კანონებს. 

    არსებობს პროფესიული ეთიკაც, ესაა ეთიკური განაწესი იმ ურთიერთობათა 

სფეროში, რომელშიც ადამიანი მოღვაწეობს როგორც პროფესიონალი. პროფესიული 

ეთიკის კანონებს ანუ პრინციპებს იურიდიული ძალა არ აქვს, ამ “კანონების” 

შესრულება ადამიანის და მისი შინაგანი ზნეობის მიერ კონტროლირდება. 

პროფესიული ეთიკის არსი ისაა, რომ ამა თუ იმ საქმის პროფესიონალმა 

მაქსიმალურად კარგად შეასრულოს მასზე დაკისრებული მოვალეობები. სწორედ ეს 

დანიშნულება აქვს პედაგოგიურ, საექიმო, იურიდიულ და ჟურნალისტურ ეთიკას.  

      ჟურნალისტური ეთიკა – ეს არის იურიდიულად გაუფორმებელი, თუმცა 

ჟურნალისტთა წრეში მიღებული და აღიარებული “კანონთა კრებული~, მას მხარს 

უჭერს საზოგადოებრივი აზრიც. ჟურნალისტის პროფესიული ეთიკა მოიცავს ქცევისა 

და აკრძალვების გარკვეულ წესებს, რომელთა დარღვევაც აღიქმება როგორც 
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არასაკადრისი საქციელი. ესაა ღირსების კოდექსი, რომელსაც “დაუწერელ კანონებსაც” 

უწოდებენ. ამ ნორმებს აკონტროლებს თვით პიროვნება-ჟურნალისტი.  

      ჟურნალისტიკის ეთიკის ნორმები,  სხვადასხვა ქვეყანაში ერთმანეთისგან 

განსხვავებულია, მაგრამ ძირითადი და ამოსავალი დებულებები საერთოა მთელ 

მსოფლიოში.  მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნის ჟურნალისტები ერთმანეთისგან ბევრ 

რამეს სწავლობენ და ერთგვარ “ჟურნალისტურ ოჯახს” ქმნიან. 

      დროთა განმავლობაში, საჭირო გახდა ეთიკის “დაუწერელი კანონების” 

დაწერილად ქცევა და შეიქმნა პროფესიული ეთიკის საერთაშორისო პრინციპები, 

ქცევის კოდექსები, ჟურნალისტთა ქცევის დასარეგულირებლად. თუმცა, მისი 

გამოყენება პრაქტიკაში ნებაყოფლობითია და არა სავალდებულო. ამ კოდექსებითა და 

პრინციპებით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში, პრესისა  თუ ტელევიზიის უამრავი 

ჟურნალისტი ხელმძღვანელობს. 

      "ყველა რეპორტაჟი ხალხის შესახებ მოგვითხრობს. ჟურნალისტი არ უნდა 

მოერიდოს რეალობის ასახვას, რაგინდ მტკივნეულიც არ უნდა იყოს ეს რეალობა. 

მაგრამ ჟურნალისტი ასევე უნდა ეცადოს, რომ თავისი ქმედებით ტკივილი არ 

მიაყენოს საზოგადოებას". 

      (ფრაგმენტი  თომსონ როიტერის ფონდის ეთიკის სახელმძღვანელოდან) 

      ჟურნალისტური ეთიკა არ არის მეცნიერება, - ვკითხულობთ "როიტერის" ეთიკის 

სახელმძღვანელოს შესავალში. ის ეფუძნება ჩვენს გამოცდილებას და იმ 

საზოგადოების პრინციპებსა და ღირებულებებს, რომელშიც ვიზრდებით და 

ვცხოვრობთ. ეთიკა ვერ გვასწავლის, თუ რა არის სწორი და რა - არასწორი. ყველაფერი 

ასეთი მარტივი რომ იყოს, ჩვენ ჟურნალისტებისათვის უნივერსალურ კანონებს 

ჩამოვაყალიბებდით.   

      დგება დრო, როცა ჟურნალისტმა უნდა აწონ-დაწონოს და შეაფასოს სიტუაცია: მაგ.: 

თუნდაც ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ეთიკური დილემა: უნდა გაავრცელოს თუ 

არა ჟურნალისტმა ინფორმაცია, რომელმაც, შესაძლოა, ადამიანის სიცოცხლე 
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საფრთხეში ჩააგდოს?  სწორედ ასეთ და სხვა უამრავ შემთხვევაში  უნდა ამოქმედდეს  

პროფესიული ეთიკა.  

      "როიტერი" ის ორგანიზაციაა, რომელიც განსაკუთრებულ ყურადღებას უთმობს   

ჟურნალისტური ეთიკის საკითხებს. "როიტერის" სააგენტოში ეთიკური 

ჟურნალისტიკის პრინციპები საგანგებო დოკუმენტის სახითაც არის 

ჩამოყალიბებული. დოკუმენტს-ნდობის პრინციპები- ჰქვია. მათ შორის 

დასახელებულია ის სამი ძირითადი პრინციპი, რომელთა გარეშეც ჟურნალისტიკის 

არსებობა უბრალოდ წარმოუდგენელია: დამოუკიდებლობა, პატიოსნება და 

მიუკერძოებლობა.  

      დემოკრატიული რეჟიმებისთვის, ძირითადად, დამახასიათებელია 

მედიაფასეულობების ერთგვაროვნება. მედიაეთიკა ეფუძნება ისეთ საყოველთაო 

ღირებულებებს, როგორებიცაა: სიძულვილის, ძალადობის, ადამიანთა დამცირების 

(ფაშიზმის), ან მათი რომელიმე გამოვლენის (რასიზმის) უარყოფა. 

      საყოველთაო ფასეულობებია: ახალი ამბების სრულად, ზუსტად, რელევანტურად 

და დაბალანსებულად გადმოცემა; მოქალაქეებისათვის საჭირო ინფორმაციის 

მიწოდება, სხვა ადამიანებისათვის ზიანის მიყენების გარეშე; საკუთარი თავის 

წარმოდგენა იმ ადამიანების ადგილზე, ვისაც გამოქვეყნებული სტატია ეხება; 

უშუალო თუ დროში გაწელილი სავარაუდო შედეგის გათვლა, რაც შესაძლოა, მასალის 

გამოქვეყნებას მოჰყვეს. თუ ყოველივეს განვაზოგადებთ, ცხადია, რომ 

ჟურნალისტური ფასეულობები აშკარა კავ- შირშია მედიის ფუნქციებთან. ამდენად, 

აუცილებელია, რომ ჟურნალისტს ნათლად ჰქონდეს გაცნობიერებული ეს ფუნქციები. 

ბუნებრივია, რომ `მედიის არასწორი ქცევა~ იმისდა მიხედვით განისაზღვრება, თუ 

როგორია  ამა თუ იმ ერის კულტურა, ქვეყნის ეკონომიკური განვითარების დონე და 

არსებული პოლიტიკური რეჟიმი. ის ვერ იქნება იდენტური კომუნისტურ და 

ლიბერალურ, არქაულ და ზეთანამედროვე, მუსლიმანურ და ჰინდურ ქვეყნებში. 

თუმცა კოდექსთა უმრავლესობაში შეიძლება, აღმოვაჩინოთ ერთი და იგივე 

ფუნდამენტური ნორმები. ამის ახსნა შესაძლებელია იმ გავლენიანი ქვეყნების 

კულტურათა ერთიანობით, სადაც პირველი კოდექსები გაჩნდა _ აგრეთვე იმ 
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საერთაშორისო დიალოგით, რომელიც ათწლეულების განმავლობაში მიმდინარეობს. 

ცხადია, სხვადასხვა კოდექსები ერთმანეთისაგან განსხვავდება, თუნდაც მათი 

მოცულობის გამო. (კლოდ-ჟან ბერტნარი) 

           სინთეზური კოდექსი ასე შეიძლება წარმოვიდგინოთ: 

ფუნდამენტური ფასეულობები: 

- სიცოცხლის პატივისცემა 

-ადამიანთა შორის სოლიდარობის ხელშეწყობა. 

ძირითადი შეზღუდვები: 

- არ იცრუო 

-უსაფუძვლოდ არავის ავნო 

-არ მიითვისო სხვისი ქონება 

ჟურნალისტური პრინციპები: 

-  კომპეტენტურობა (შესაბამისად, თავდაჯერებულობა,შეცდომების აღიარების უნარი) 

-პოლიტიკური, ეკონომიკური, ინტელექტუალური ძალებისაგან დამოუკიდებლობა. 

- სრულად, ზუსტად, სამართლიანად და გასაგებად გადმოიცეს ახალი ამბები. 

- ფართოდ და ღრმად განსაზღვროს ახალი ამბები (არა მარტო როგორც აშკარა, 

საინტერესო, ზედაპირული). 

-მოემსახუროს ყველა ჯგუფს (მდიდარსა და ღარიბს, ახალგაზრდასა და მოხუცს, 

კონსერვატიულს, ლიბერალურს და სხვ.). 

- ხელი შეუწყოს ადამიანის უფლებებისა და დემოკრატიის დაცვას. 

- იღვაწოს საზოგადოების განვითარებისათვის. 
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-  არაფერი მოიმოქმედოს ისეთი, რაც შეამცირებს საზოგადოების ნდობას მედიისადმი 

(ჟურნალისტური ეთიკა და თვითრეგულირების მექანიზმები, თბ.2003.) 

არსებობს საერთაშორისო და ეროვნული, საშინაო მოხმარების კოდექსები, ეთიკის 

კოდექსები შემუშავებული აქვს ცალკეულ მნიშვნელოვან მედიაარხებს. (,,გარდიანი”, 

,,ნიუ-იორკ თაიმსი”,  ,,ვაშინგტონ პოსტი”, ,,ბი-ბი-სი”, ,,სი-ენ-ენი”, ,,როიტერი” და სხვ) 

საქართველოში ერთ-ერთი პირველი  იყო ,,დილის გაზეთის” ეთიკური კოდექსი.  

ეთიკური კოდექსი აქვს ,,საზოგადოებრივ მაუწყებელს~. 

ცენზურა და თვითცენზურა 

   ცენზურა (ლათ.censura) - არის ხელისუფლების მეთვალყურეობა ნაბეჭდ 

პროდუქციაზე, მუსიკალურ თუ სასცენო ნაწარმოებებზე, რადიო და 

ტელეგადაცემებზე, ხოლო ზოგჯერ კერძო მიმოწერის შემოწმება, რათა არ დაუშვან ან 

შეზღუდონ ხელისუფლებისათვის მიუღებელი მანკიერი და მავნე ინფორმაციის 

გავრცელება. დემოკრატიული ქვეყნების კანონმდებლობა აღიარებს ინფორმაციის 

თავისუფლებას და კრძალავს ცენზურას.      

      ცენზურა, როგორც გართობისა და პუბლიკაციების სახელმწიფო კონტროლი,  

პირველად ძველ რომში შემოიღეს და დღესაც გამოიყენება სხვადასხვა სახელმწიფო 

სისტემაში სამოქალაქო და სამხედრო ხელისუფლების, ან რელიგიური 

დაწესებულებების მიერ.   არსებობს  ორი სახის ცენზურა: 

      1. პრევენტული - მოითხოვს კონტროლის ობიექტის წარდგენას მის 

გამოქვეყნებამდე 

      2. როგორც დისციპლინარული სასჯელი, იმ პირის მიმართ, რომელმაც გამოაქვეყნა 

თავისი ნაშრომი ამა თუ იმ ფორმით ამ ქვეყანაში მოქმედი კანონმდებლობისა და 

სასამართლო პრაქტიკის მიუხედავად. დისციპლინარული სასჯელის ფორმებია: 

კონფისკაცია, ჯარიმა, ან პატიმრობა (ცალ-ცალკე ან ერთად). 

      თვითცენზურა (E. Selfcenzorship) 
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      ცენზურის სახე, რომელიც სიმართლის ბოლომდე ართქმით გამოიხატება და 

რომელსაც სხვადასხვა მოსაზრებით (შიშის სინდრომი, ავტორის აზრით ნაკლებად 

მნიშვნელოვანი ინფორმაციის გამოქვეყნებაზე უარის თქმა სხვა უფრო მაღალი 

ღირებულების მქონე ინფორმაციის, ან მოსაზრების გამოქვეყნების სურვილით და ა.შ.) 

ახორციელებს არა სახელმწიფო, არამედ თავად ცენზურის ობიექტის ავტორი.  

 არსებობს ეთიკური თვითცენზურა, რაც გულისხმობს კომუნიკაციის ვალდებულების 

შესრულებას მედიის მხრიდან. რამდენადაც მაღალია პოლიტიკური თვითცენზურის 

ხარისხი, იმდენადვე დაბალია ეთიკური თვითცენზურა. 

არაეთიკურობა ყოველთვის უკანონობას არ ნიშნავს  - ამერიკელი ავტორების 

დენისისა და დეფლორის აზრით, სავალდებულო არ არის, საეჭვო ქმედება ან აშკარა 

ტყუილი მაინცდამაინც კანონსაწინააღმდეგო ქმედება იყოს. კრიმინალურ 

დანაშაულებებს კანონი სჯის, ასევე არსებობს სამოქალაქო სამართალდარღვევაც, 

რომელსაც კანონსაწინააღმდეგო ქმედებად განიხილავენ. მორალური კოდექსი 

სოციალურ ადათ-წესებს ეყრდნობა და მათი დარღვევა ყოველთვის არ არის 

გაიგივებული კანონის დარღვევასთან. მედიასთან მიმართებაში არსებობს ქმედებები, 

მაგ. დაწესებულებაში შეღწევა, საკუთარი თავის სხვად გასაღება და დოკუმენტების 

მოტყუებით მოპოვება. არაერთი ფაქტი არსებობს, როდესაც ჟურნალისტები 

არაეთიკური მეთოდებით აგროვებენ ინფორმაციას (ფარული კამერების გამოყენება) 

ზოგჯერ ასეთი მეთოდებით ისინი უამრავ დარღვევასა თუ დანაშაულს ამზეურებენ. 

ასეთი შემთხვევები, ზოგჯერ მნიშვნელოვან საზოგადოებრივ ამოცანებს ისახავს 

მიზნად, კანონით არ ისჯება, თუმცა ეთიკური თვალსაზრისით არ არის მისაღები და 

მუდმივად ცხარე კამათსაც იწვევს. თითოეულმა თავად უნდა შექმნას საკუთარი 

წესები, საკუთარი სტანდარტები და საკუთარი კარიერა –აღნიშნავდა ამერიკელი 

ავტორი ბილ კერტისი. ეს იმას ნიშნავს, რომ თავად ჟურნალისტი უნდა იცავდეს 

პრინციპს:   ,,ჟურნალისტი პასუხს  აგებს” საკუთარი სინდისის წინაშე. ეს იმას ნიშნავს, 

რომ პროფესიული საქმიანობა მას ავალდებულებს  იმოქმედობს საკუთარი  

მორალური მრწამსისა და ეთიკის კარნახით. 

პროფესიული ეთიკის დაცვის კუთხით  მნიშვნელოვანი დოკუმენტია 
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პროფესიული ეთიკის საერთაშორისო პრინციპები ჟურნალისტიკაში 

(იუნესკო, 1983 წელი.) 

საკონსულტაციო შეხვედრის შემდეგ, რომელიც 1978 წელს ჩატარდა იუნესკოს 

ეგიდით, გაერთიანდნენ პროფესიონალი ჟურნალისტების საერთაშორისო და 

რეგიონალური ორგანიზაციები, რომელთა რიგებში 400 000 ჟურნალისტია. 

მეორე საკონსულტაციო შეხვედრამ (1980 წელს მეხიკოში) სრული მხარდაჭერა 

გამოუცხადა იუნესკოს დეკლარაციის იმ ძირითად პრინციპებს, რომლებიც ეხებოდა 

მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წვლილს მშვიდობის განმტკიცების, 

საერთაშორისო ურთიერთგაგებისა და ადამიანის უფლებების განვითარების საქმეში, 

აპარტეიდის, რასიზმისა და ომისადმი მოწოდების წინააღმდეგ ბრძოლაში. გარდა 

ამისა, შეხვედრაზე მიიღეს `მეხიკოს დეკლარაცია~, რომელიც მოიცავდა 

ჟურნალისტური ეთიკის ეროვნულ და რეგიონალურ კოდექსებში მოქმედ პრინციპებს, 

აგრეთვე, სხვა საერთაშორისო და სამართლებრივ დებულებებს. 

1983 წელს პარიზსა და პრაღაში მე-4 საკონსულტაციო შეხვედრამ აღნიშნა იუნესკოს 

დეკლარაციის უცვლელი ფასეულობების შესახებ, კერძოდ: `სიტყვის, აზრისა და 

ინფორმაციის თავისუფლება, ადამიანის უფლებათა უმნიშვნელოვანესი შენაძენი, 

მშვიდობისა და სერთაშორისო ურთიერთობების განმტკიცების სასიცოცხლოდ 

მნიშვნელოვანი ფაქტორია~. შეხვედრაზე აგრეთვე აღინიშნა ის უდიდესი როლი, 

რომელსაც ინფორმაცია და კომუნიკაცია ასრულებს ეროვნულ და საერთაშორისო 

დონეზე. 

შეხვედრაზე შეიმუშავეს ჟურნალისტთა პროფესიული ეთიკის პრინციპები, 

რომლებიც გამიზნულია პროფესიული ორგანიზაციების დამოუკიდებელი 

განვითარებისათვის. 

I პრინციპი 

მოქალაქეთა უფლება სარწმუნო ინფორმაციაზე 
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ხალხს, მთლიანად და, კერძოდ, მოქალაქეებს უფლება აქვთ, სარწმუნო და ზუსტი 

ინფორმაციის საშუალებით, იღებდნენ სინამდვილის ობიექტურ სურათს, აგრეთვე, 

გამოხატავდნენ საკუთარ აზრს მის-ით, როგორც ურთიერთკავშირის და კულტურული 

გაცვლის სააშუალებას. 

II პრინციპი 

მოვლენების ობიექტური გაშუქება ჟურნალისტის მოვალეობაა 

ჟურნალისტის უპირველესი ამოცანაა, მოვლენების სამართლიანი ასახვით 

უზრუნველყოს მოქალაქეთა უფლება სარწმუნო და ობიექტურ ინფორმაციაზე, 

როდესაც ფაქტები შუქდება საკუთარ კონტექსტში, სხვადასხვა მოვლენებთან 

კავშირების მინიშნებით, დამახინჯების გარეშე, და შემდეგ ჟურნალისტის მიერ 

შემოქმედებითად გადამუშავებული. ასეთ შემთხვევაში საზოგადოება სარწმუნო 

ინფორმაციის საშუალებით იღებს მიმდინარე მოვლენის რეალურ სურათს, სადაც 

მოვლენათა ფესვები და ბუნება, განვითარების პროცესი და ფაქტების დღევანდელი 

მდგომარეობა მაქსიმალურად ობიექტურად იქნება ასახული. 

III პრინციპი 

ჟურნალისტის სოციალური პასუხისმგებლობა 

ჟურნალისტიკაში ინფორმაცია აღიქმება არა როგორც მოსახერხებელი რამ, არამედ 

როგორც სოციალური სიკეთე. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჟურნალისტი პასუხისმგებელია 

მის მიერ მოწოდებულ ინფორმაციაზე არა მარტო იმ პირების წინაშე, რომლებიც 

აკონტროლებენ მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს, არამედ მთლიანად 

საზოგადოების წინაშე. მან უნდა გაითვალისწინოს სოციალური ინტერესების მთელი 

სპექტრი. სოციალური პასუხისმგებლობა ჟურნალისტისაგან მოითხოვს ნებისმიერ 

სიტუაციაში ეთიკაზე პირადი წარმოდგენის შესაბამისად იმოქმედოს. 

IV  პრინციპი 

ჟურნალისტის პროფესიული პატიოსნება 
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ჟურნალისტიკის სოციალური როლი, ამ პროფესიის წარმომადგენლებს პატიოსნების 

მაღალ სტანდარტებს უყენებს, იმ უფლების ჩათვლით, რომ ჟურნალისტმა არ 

შეასრულოს სამუშაო თავისი რწმენისა და პრინციპების წინააღმდეგ, დაიცვას 

ინფორმაციის წყაროს კონფიდენციალობა, ჩაერთოს გადაწყვეტილებების მიღებაში. 

პროფესიული პატიოსნება ჟურნალისტს უკრძალავს მიიღოს ნებისმიერი ფორმის 

ანაზღაურება ვისიმე კერძო ინტერესის სასარგებლოდ, თუკი ეს ეწინააღმდეგება 

საზოგადოებრივ კეთილდღეობას. 

პროფესიული პატიოსნება აგრეთვე გულისხმობს პატივისცემას ინტელექტუალური 

საკუთრების მიმართ, კერძოდ, პლაგიატის მიუღებლობას. 

V პრინციპი 

ინფორმაციის საზოგადოებრივი ხელმისაწვდომობა და მასობრივი ინფორმაციის 

საშუალებებში მონაწილეობა 

პროფესიის ბუნება მოითხოვს ჟურნალისტისაგან უზრუნველყოს 

საზოგადოებისათვის ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა და მოქალაქეების 

მონაწილეობა მასობრივი ინფორმაციის საშუალებების მუშაობაში, უარყოფისა და 

პასუხის უფლების ჩათვლით. 

VI პრინციპი 

პირადი ცხოვრებისა და ღირსების პატივისცემა 

ჟურნალისტიკის პროფესიული სტანდარტების განუყოფელი ნაწილია მოქალაქეთა 

უფლებებისა და რეპუტაციის დაცვის, ცილისწამების, შეურაცხყოფისა და დიფამაციის 

აკრძალვის სფეროში, საერთაშორისო და ეროვნული უფლებების დაცვის დებულებათა 

შესაბამისად, პირადი ცხოვრებისა და ადამიანური ღირსების პატივისცემა. 

VII პრინციპი 

საზოგადოებრივი ინტერესების პატივისცემა 
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ჟურნალისტიკის პროფესიული სტანდარტები გულისხმობს საზოგადოებრივი 

ინტერესების, მისი დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და საზოგადოებრივი მორალის 

პატივისცემას. 

VIII პრინციპი 

საყოველთაო ფასეულობებისა და კულტურული მრავალფეროვნების პატივისცემა 

ჭეშმარიტი ჟურნალისტი იცავს ჰუმანიზმის საყოველთაო პრინციპებს, 

პირველყოვლისა მშვიდობას, დემოკრატიას, ადამიანის უფლებებს, სოციალურ 

პროგრესს, ნაციონალურ თავისუფლებას; ამავე დროს პატივს მიაგებს თითოეული 

კულტურის განსხვავებულობას, ფასეულობებსა და მიღწევებს, როგორც თითოეული 

ადამიანის უფლებას, თავისუფლად აირჩიოს და განავითაროს თავისი პოლიტიკური, 

სოციალური, ეკონომიკური და კულტურული სისტემა. ამ მიზნით ჟურნალისტი 

აქტიურად მონაწილეობს სოციალურ გარდაქმნებში საზოგადოების სრულყოფაში. მას 

საკუთარი წვლილი შეაქვს საერთაშორისო ურთიერთობებში ნდობის კლიმატის 

დამკვიდრებაში, ხელს უწყობს საყოველთაო მშვიდობასა და სამართლიანობას, 

დაძაბულობის შემცირების, განიარაღების, ეროვნული განვითარების პოლიტიკას. 

პროფესიის ეთიკა ჟურნალისტისაგან მოითხოვს, იცოდეს საერთაშორისო 

კონვენციების, დეკლარაციებისა და რეზოლუციების შესაბამისი დებულებები. 

IX პრინციპი 

ბრძოლა ომებისა და სხვა უბედურებების წინააღმდეგ, რომლებიც კაცობრიობას 

ემუქრება 

    ჰუმანიზმის საყოველთაო ფასეულობების წინაშე ეთიკური ვალდებულებები 

მოუწოდებს ჟურნალისტს თავი შეიკავოს ნებისმიერი ფორმით აგრესიული ომებისა 

და გამალებული შეიარაღების (განსაკუთრებით ბირთვული) ან ომისაკენ მოწოდების, 

ნებისმიერი ფორმის ძალადობის, მტრობისა ან დისკრიმინაციის, კერძოდ — 

რასიზმისა და აპარტეიდის, ცალკეული რეჟიმების მხრიდან ტირანიის, 

კოლონიალიზმისა და ნეოკოლონიალიზმის, აგრეთვე, ისეთი უბედურებების, 
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რომლებიც ემუქრება კაცობრიობას: სიღატაკის, შიმშილისა და ავადმყოფობის 

გამართლებისაგან. ამგვარად, ჟურნალისტს შეუძლია დაეხმაროს საზოგადოებას, რათა 

აღმოიფხვრას უნდობლობა ხალხთა შორის, გახადოს თავისი ქვეყნის მოქალაქეები 

სხვათა გაჭირვების მიმართ თანამგრძნობი, უზრუნველყოს ერების, ხალხებისა და 

ცალკეული მოქალაქის უფლებისა და ღირსების დაცვა მიუხედავად რასისა, სქესისა, 

ენისა, ეროვნებისა, რელიგიისა თუ ფილოსოფიური მსოფლმხედველობისა. 

X პრინციპი 

ახალი მსოფლიო საინფორმაციო და საკომუნიკაციო წესრიგის განვითარება 

თანამედროვე მსოფლიოში ჟურნალისტი მოღვაწეობს, ერთი მხრივ, ახალი 

საერთაშორისო ურთიერთობების, და, მეორე მხრივ, ახალი საინფორმაციო წესრიგის 

პირობებში. წარმოადგენს რა ახალი საერთაშორისო ეკონომიკური წესრიგის წევრს, იგი 

მოწოდებულია ინფორმაციის და კომუნიკაციის დარგში დეკოლონიზაციისა და 

დემოკრატიისათვის, როგორც ეროვნულ, ისე საერთაშორისო დონეზე. ახალი 

მოწყობის ბაზად უნდა იქცეს ხალხთა შორის მშვიდობიანი თანაარსებობა და 

კულტურული თვითმყოფადობისადმი სრული პატივისცემა. ჟურნალისტის 

მოვალეობაა, ხელი შეუწყოს ინფორმაციის დარგში საერთაშორისო ურთიერთობათა 

დემოკრატიზაციას, კერძოდ დაიცვას და განავითაროს ქვეყნებსა და ხალხებს შორის 

მშვიდობიანი და მეგობრული დამოკიდებულება. 

ჰურნალისტიკის დარგში პროფესიული ეთიკის საერთაშორისო პრინციპები 

მომზადებულ იქნა სხვადასხვა საერთაშორისო და რეგიონალური ორგანიზაციების 

საკონსულტაციო შეხვედრებზე 1978 წლიდან 1983 წლამდე. ესაა ჟურნალისტთა 

საერთაშორისო ორგანიზაცია), ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაცია, პრესის 

საერთაშორისო კათოლიკური კავშირი, ჟურნალისტთა ლათინოამერიკული 

ფედერაცია, პრესის მუშაკების ლათინოამერიკული ფედერაცია, არაბ ჟურნალისტთა 

ფედერაცია, აფრიკელი ჟურნალისტთა კავშირი, სამხრეთ აღმოსავლეთი აზრიის 

სახელმწიფოთა ასოციაციის ჟურნალისტთა ფედერაცია. ჟურნალისტთა 
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საერთაშორისო ფედერაცია არ მონაწილეობდა დასკვნით შეხვედრაზე პარიზში 1983 

წელს, სადაც მიღებულ იქნა ზემოაღნიშნული დოკუმენტი. 

 

ჟურნალისტთა ქცევის პრინციპების დეკლარაცია 

მიღებულია 1954 წელს ჟურნალისტთა საერთაშორისო კონგრესის მიერ. შესწორებები 

შეტანილია ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის კონგრესზე 1986 წელს. 

მოცემული საერთაშორისო დეკლარაცია გამოცხადებულია პროფესიული ქცევის 

სტანდარტად იმ ჟურნალისტებისათვის, რომლებიც, მოვლენების გაშუქების მიზნით, 

მოიპოვებენ, ამუშავებენ, კომენტარს უკეთებენ და ავრცელებნ ახალ ამბებსა და 

ინფორმაციას. 

1. ჭეშმარიტებისა და ჭეშმარიტებისადმი საზოგადოების უფლების პატივისცემა 

ჟურნალისტის უპირველესი მოვალეობაა. 

2. ამ მოვალეობის შესაბამისად, ჟურნალისტი ვალდებულია დაიცვას ახალი ამბების 

ობიექტური მოპოვებისა და გამოქვეყნების თავისუფლების პრინციპები; აგრეთვე, 

მიუკერძოებელი კომენტირებისა და კრიტიკის უფლება. 

3. მოვლენების გაშუქების დროს, ჟურნალისტი მოვალეა მხოლოდ ის ფაქტები 

გამოიყენოს, რომელიც პირადად მოიპოვა და შეამოწმა. ჟურნალისტმა არ უნდა 

დამალოს მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, არ უნდა გააყალბოს დოკუმენტები. 

4. ჟურნალისტი მოვალეა გამოიყენოს ინფორმაციის, ფოტომასალისა და 

დოკუმენტების მოპოვების მხოლოდ ღირსეული მეთოდები. 

5. ჟურნალისტი მოვალეა ყველაფერი გააკეთოს, რათა გაასწოროს ან უარყოს 

ინფორმაცია, თუ იგი ჭეშმარიტებას არ შეესაბამება. 

6. ჟურნალისტი მოვალეა პროფესიულ საიდუმლოდ შეინახოს კონფიდენციალურად 

მიღებული ინფორმაციის წყარო. 
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7. ჟურნალისტი მოვალეა გაითვალისწინოს დისკრიმინაციის საფრთხე, რომელიც 

შეიძლება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა მოქმედების შედეგად დაემუქროს 

ადამიანს. ჟურნალისტმა ყველაფერი უნდა იღონოს, რათა არ დაუშვას 

დისკრიმინაციის თუნდაც უნებლიე სტიმულირება, 

კერძოდ, რასის, სქესის, სექსუალური ორიენტაციის, რელიგიური, პოლიტიკური და 

სხვა რწმენის, აგრეთვე ეროვნული და სოციალური წარმოშობის მიხედვით. 

8. ჟურნალისტი ვალდებულია მიუღებლად მიიჩნიოს პროფესიული ეთიკის შემდეგი 

დარღვევები: 

•  პლაგიატობა; 

• განზრახ არასწორი ინტერპრეტაცია; 

• გამონაგონი (ჭორი), ცილისწამება, დიფამაცია (ვისიმე სახელის გასატეხი 

ცნობების — ნამდვილისა თუ გამოგონილის — გამოქვეყნება პრესაში), ცრუ 

ბრალდებები; 

• ქრთამის აღება ნებისმიერი ფორმით პუბლიკაციისა ან ინფორმაციის 

დამალვისათვის; 

ჟურნალისტად ჩაითვლება მხოლოდ ის, ვინც თავის საქმიანობაში ზემოჩამოთვლილი 

პრინციპებით ხელმძღვანელობს. 

იცავს რა თავისი ქვეყნის კანონებს, ჟურნალისტი პროფესიულ საკითხებში მხოლოდ 

ჟურნალისტურ იურისპრუდენციას ცნობს, იგი გამორიცხავს ნებისმიერი ხასიათის 

ჩარევას მთავრობისა და სხვა პირების მხრიდან. 

საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაციის” მიერ შექმნილი 

,,ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსი”. 

ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსი გამოიყენება როგორც შიდა სარეგულაციო მექანიზმი, 

ერთგვარი სახელმძღვანელო, რომელიც ემყარება მორალურ პრინციპებს და 

საერთაშორისოდ აღიარებულ ნორმებს. 
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წარმოდგენილი კოდექსი შემუშავებულია "საქართველოს ჟურნალისტთა 

დამოუკიდებელი ასოციაციის" მიერ 2000 წელს(მიღებულია 2001 წელს). 

ქვემოთ მოყვანილი წესები, რომლებიც ჟურნალისტური საქმიანობის ნორმებს 

აღწერენ, მთლიანად შეესაბამება ევროსაბჭოს რეკომენდაციებს სიტყვის 

თავისუფლებისა და ჟურნალისტური მოღვაწეობის ნორმების შესახებ, აგრეთვე, 

ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის დეკლარაციას ჟურნალისტური 

მოღვაწეობის თაობაზე. 

"ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსის" შემუშავებაში მონაწილეობა მიიღო საქართველოს 

ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და საქართველოს მომხმარებელთა კავშირმაც. 

მათი შენიშვნები აგრეთვე გათვალისწინებულია ამ კოდექსში. 

"ჟურნალისტთა ეთიკის კოდექსის" ქართულ მედიაში საერთაშორისო ნორმების 

დამკვიდრებისკენ არის მიმართული, რაც საბოლოოდ ადამიანთა უფლების დაცვას 

ისახავს მიზნად. ჩვენ მივესალმებით ყოველი ჟურნალისტის, მედია ორგანიზაციის 

გადაწყვეტილებას იხელმძღვანელოს ამ კოდექსით. 

ჟურნალისტური ეთიკის კოდექსი  

პრეამბულა 

საქართველოში სიტყვის თავისუფლება გარანტირებულია ქვეყნის ძირითადი კანონით 

- კონსტიტუციით, რომელიც მოიცავს აზრის, შეხედულების თავისუფლად 

გამოხატვის, გავრცელების, ასევე ინფორმაციის მოპოვებისა და გამოქვეყნების 

უფლებას. ჟურნალისტი ამ უფლებათა რეალიზების ძირითადი ინსტრუმენტია. 

მასმედიის ნებისმიერმა წარმომადგენელმა უნდა გაიცნობიეროს საზოგადოების 

წინაშე აღებული პასუხისმგებლობა - დაიცვას საზოგადოების უფლება იცოდეს 

სიმართლე. ჟურნალისტმა პატიოსნად და კეთილსინდისიერად უნდა განახორციელოს 

პროფესიული მოვალეობანი. "ჟურნალისტური ეთიკის კოდექსი" შექმნილია 

ჟურნალისტთა ეთიკის ძირითადი პრინციპების დასაცავად. მას არ გააჩნია კანონის 

ძალა. 
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1. სიმართლე  

საზოგადოებამდე სიმართლის მიტანა ჟურნალისტის უპირველესი მოვალეობაა. 

1.1 ჟურნალისტი მოვალეა არ დამალოს ინფორმაცია, რომლის მნიშვნელობა და 

შინაარსი მას საზოგადოების საერთო ინტერესის საგნად აქცევს.  

1. 2. ჟურნალისტმა უნდა გამოაქვეყნოს ისეთი შეხედულებებიც, რომელსაც ის არ 

ეთანხმება. იმ მოვლენათა გაშუქებისას, რომლებიც აზრთა სხვადასხვაობით 

ხასიათდება, მაქსიმალურად უნდა იყოს დაცული მხარეთა თანაბრად წარმოჩენის 

პრინციპი. 

2. ობიექტურობა 

ჟურნალისტი მუდამ უნდა იცავდეს სამართლიანი კრიტიკისა და კომენტირების 

უფლებას. 

2.1. ნებისმიერი სახის ინფორმაციული მასალა (ვიდეო, აუდიო, ტექსტობრივი და 

ფოტომასალა) მაქსიმალური სიფრთხილითა და ყურადღებით უნდა გადამოწმდეს, 

რათა ფაქტი დამახინჯებულად არ გადმოიცეს. ჭორი და ვარაუდი აუცილებლად უნდა 

გადამოწმდეს. 

2.2. არადოკუმენტალურ ილუსტრაციას, ფოტო და ვიდეომონტაჟს, ასევე სხვა 

სახეცვლილებას, რომელსაც საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა შეუძლია, შესაბამისი 

მინაწერი უნდა გაუკეთდეს. 

2.3. ამა თუ იმ გაზეთის ან სხვა საინფორმაციო საშუალების მიერ გამოქვეყნებული 

მასალის მიმოხილვისას, არ უნდა შეიცვალოს მისი ძირითადი შინაარსი. ტექსტის 

შემცირებამ, ან რაიმე დამატებამ არ უნდა გამოიწვიოს სტატიის ძირითადი აზრის 

დამახინჯება და არ უნდა დაუშვას საზოგადოების მიერ მცდარი აზრის გამოტანა. 

2.4. ჟურნალისტი ყოველთვის უნდა ასახელებდეს თავის ვინაობას ინფორმაციის 

წყაროსთან მუშაობისას. ეს პრინციპი შეიძლება დაირღვეს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, 

თუ ინფორმაცია საზოგადოების განსაკუთრებულ ინტერესს ეხება და მისი მოპოვება 
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სხვა გზით შეუძლებელია. (იხილეთ 3.3) ჟურნალისტმა განსაკუთრებული 

სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს ინტერვიუს რეზიუმეს სახით გადმოცემისას, 

იმისთვის, რომ არ შეილახოს რესპონდენტის, როგორც თანაავტორის უფლება. 2.5 

მკითხველთა წერილები რედაქციაში შემოსული წერილი უნდა გამოქვეყნდეს 

შესაბამისი მინაწერით, იმისთვის, რომ საზოგადოებამ იცოდეს ვინ არის ავტორი. 

ამასთან, წერილიდან უნდა ჩანდეს, რომ ავტორს სურს მისი გამოქვეყნება. რედაქცია 

დამოუკიდებლად იღებს შემოსული წერილის გამოქვეყნების, ან აღნიშნულზე უარის 

თქმის გადაწყვეტილებას. ამ მიზნით, შესაბამისად უნდა იყოს განხილული წერილის 

შინაარსი. კერძოდ, ეხება, თუ არა ის საზოგადოების საერთო ინტერესს. 

ჟურნალისტებმა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინონ, რათა არ გამოქვეყნდეს მკითხველთა 

ისეთი წერილები, რომლებიც მესამე პირის დამამცირებელ განცხადებებს შეიცავენ. 

რედაქციამ საშუალება უნდა მისცეს დაინტერესებულ პირს, იმავე საშუალებით პასუხი 

გასცეს მის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებას, რომელსაც გამოქვეყნებული წერილი 

შეიცავდა. ფიქტიურ მკითხველთა წერილების გამოქვეყნება საზოგადოების 

მოტყუებაა. იმ შემთხვევაში, თუ არსებობს რაიმე ეჭვი წერილის წარმოშობასთან 

დაკავშირებით, ჟურნალისტი ვალდებულია გადაამოწმოს იგი. სარედაქციო კოლეგიამ 

მაქსიმალურად უნდა დაიცვას შემოსული წერილის შინაარსი, მისი შემცირების 

შემთხვევაში. ამასთან, კოლეგიამ, წერილის შემცირებასთან დაკავშირებული 

გადაწყვეტილება აუცილებლად უნდა შეათანხმოს მის ავტორთან. 

3. პატიოსნება  

3.1. მოვლენები და სიახლეები ჟურნალისტმა უნდა აღწეროს მხოლოდ იმ ფაქტებზე 

დაყრდნობით, რომელთა უტყუარობაშიც ის დარწმუნებულია. ჟურნალისტმა არ უნდა 

დამალოს არსებითი ინფორმაცია ან გააყალბოს დოკუმენტები. 

3.2. ჟურნალისტმა თავი უნდა აარიდოს ინფორმაციის, სიახლეებისა და 

ფოტოსურათების უკანონო გზით მოპოვებას. 

3.3. მხოლოდ განსაკუთრებულ შემთხვევაში შესაძლოა ჟურნალისტური კვლევის 

საიდუმლოდ წარმართვა. კერძოდ, თუ ის ააშკარავებს საზოგადოებისთვის 
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განსაკუთრებით მნიშვნელოვან ინფორმაციას, რომლის მიღება სხვა გზით 

შეუძლებელი იყო. საზოგადოებრივი ინტერესი არ ამარლებს სიახლეთა მოპოვების 

მიზნით ჩადენილ უკანონობას. 

3.4. ინფორმაციის გადმოცემისას, ან კომენტირებისას დაშვებული უზუსტობა (თუ ის 

მომავალში ასეთად იქნა აღიარებული), იმავდროულად და იმავე საშუალებით უნდა 

შესწორდეს იმავე უწყების ან ჟურნალისტის მიერ, რომელმაც ინფორმაცია გამოაქვეყნა. 

ამასთან ერთად, უარმყოფელი განცხადება მაშინაც უნდა გაკეთდეს, როდესაც 

დაშვებული შეცდომა სხვა ადგილას საჯაროდ იქნა აღიარებული. 

4.კონფიდენციალურობა  

ჟურნალისტმა უნდა დაიცვას პროფესიული საიდუმლოება - კონფიდენციალურად 

მოწოდებული ინფორმაციის წყარო. ამ წესის წესაბამისად, ჟურნალისტმა უნდა 

დაიცვას გაუმჟღავნებლობის თაობაზე, ინფორმატორისთვის მიცემული პირობა. ეს 

პირობა შეიძლება დაირღვეს მხოლოდ მაშინ, თუ ინფორმაცია კრიმინალური აქტის 

დაგეგმვას, ან ადამიანთა სიცოცხლისათვის მოსალოდნელ საშიშროებას ეხება. 

5. დამოუკიდებლობა  

ჟურნალისტმა არ უნდა დაუშვას მისი საქმიანობის კერძო ინტერესებით, ბოროტად 

გამოყენება. 

5.1. ჟურნალისტმა პროფესიული მოვალეობანი გარეშე პირთა ჩაურევლად უნდა 

განახორციელოს. კერძოდ, ხელისუფლების, ან სხვა გარეშე პირთა მხრიდან 

ზემოქმედებამ არ უნდა ხელყოს ჟურნალისტური საქმიანობის დამოუკიდებლობა და 

არ უნდა შეცვალოს ჟურნალიტური მასალების შინაარსი. მასმედიის ნებისმიერი 

წარმომადგენელი ვალდებულია წინააღმდეგობა გაუწიოს ყველას, ვინც მათ 

დამოუკიდებლობას ლახავს. ეს პრინციპი ეხება იმ შემთხვევებსაც, როდესაც მასალაში 

მოყვანილი ფაქტების გაყალბებას იმ საინფორმაციო უწყების ხელმძღვანელი 

ცდილობს, სადაც ჟურნალისტი მუშაობს. 
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5.2. ჟურნალისტი რომელიც პარალელურად სამთავრობო უწყებაში მუშაობს, 

ვალდებულია თავიდან აიცილოს ინტერესთა კონფლიქტი და გამიჯნოს საჯარო 

მოვალეობები ჟურნალისტური საქმიანობისაგან, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა 

ჟურნალისტური საქმიანობა საჯარო მოვალეობების განუყოფელი ნაწილია. 

5.3. გაუმართლებელია მესამე პირის კერძო, ან ფინანსური ინტერესების გავლენის ქვეშ 

მომზადებული სარედაქციო მასალის ან შეხედულების გამოქვეყნება. რეკლამა და 

სარედაქციო მასალა ნათლად უნდა იყოს გამიჯნული. იმისათვის, რომ საზოგადოების 

შეცდომაში შეყვანა თავიდან იქნას აცილებული, რეკლამა შესაბამისი ფორმით, 

მინაწერით, ან კომენტარით უნდა გამოქვეყნდეს. 

5.4. ჟურნალისტის მიერ საზოგადოების წინაშე აღებული პასუხისმგებლობა ზღუდავს 

ფარულ რეკლამას სარედაქციო მასალების მეშვეობით. 

5.5. ჟურნალისტური საქმიანობის დამოუკიდებლობისა და მიუკერძოებლობის 

პრინციპი გამორიცხავს ჟურნალისტის მიერ ისეთი სახის საჩუქრის მიღებას, 

რომელსაც მისი პროფესიული თავისუფლების ხელყოფა შეუძლია. 

6. ადამიანის უფლებების პატივისცემა  

    ჟურნალისტი პატივს უნდა სცემდეს ადამიანის პირად ცხოვრებას და სოციალურ 

გარემოს, რომელშიც ის ცხოვრობს. თუმცა, თუ ამა თუ იმ პირის მიერ ჩადენილი 

ქმედება უკავშირდება საზოგადოებას, ეს საკითხი შესაძლებელია განხილულ იქნას 

ჟურნალისტთა მიერ. ასეთ შემთხვევებში ჟურნალისტებმა უნდა გამოიჩინონ 

სიფრთხილე, რათა არ ხელყონ სხვა გარეშე პირთა პირადი უფლებები. 

6.1. ჟურნალისტმა სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს სამართალდარღვევის, ან უბედურ 

ფაქტებთან დაკაშირებული მოვლენების აღწერისას. ის უნდა ეცადოს, თავისი 

საქციელით საფრთხეში არ ჩააგდოს ადამიანთა სიცოცხლე. ასეთი მოვლენების 

აღწერისას, გაუმართლებელია დაზარალებულის, ეჭვმიტანილის ან მათი ნათესავების 

ვინაობის დასახელება ან ისეთი ინფორმატიული მასალის გამოქვეყნება, რაც აშკარად, 

ამ პირთა იდენტიფიკაციის საშუალებას იძლევა. იმისათვის, რომ საზოგადოება 
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გაერკვეს მოვლენაში ვინაობის იდენტიფიცირება არ არის აუცილებელი. ეს წესი 

შეიძლება დაირღვეს მხოლოდ ისეთი გარემოებებისას, როდესაც დაზარალებული ან 

ეჭვმიტანილი ცნობილი პიროვნებაა (თანამდებობის პირი, საზოგადო მოღვაწე და 

სხვა), რაც მოვლენას ფართო საზოგადოებრივ ინტერესს უკავშირებს. 

6.2. გაუმართლებელია სისხლის სამართლის ძებნასთან, გამოძიებასთან ან 

სასამართლო პროცესთან დაკავშირებულ რეპორტაჟში ტენდენციური სახის 

კომენტარისა თუ შეფასების კეთება. დანაშაულის ჩადენაში ეჭვმიტანილი, 

ბრალდებული, განსასჯელი პირი არ შეიძლება დამნაშავედ იქნას წარმოდგენილი 

მანამ, ვიდრე მის მიერ დანაშულის ჩადენა არ დამტკიცდება კანონით 

გათვალისწინებული წესით და არ დადგინდება კანონიერ ძალაში შესული, 

სასამართლოს გამამტყუნებელი განაჩენით. 

6.3. განსაკუთრებული სიფრთხილე უნდა იყოს გამოჩენილი იმ კრიმინალური 

ფაქტების აღწერისას, სადაც საქმე არასრულწლოვანს ეხება. არასრულწლოვანთა 

მომავლის პატივისცემის პრინციპი ზღუდავს არასრულწლოვან დამნაშავეთა 

სახელებისა თუ გამოსახულების გამოქვეყნებას. გარდა იმ შემთხვევებისა, როცა 

კანონით დადგენილი წესით, ასეთ პირზე ძებნაა გამოცხადებული. ეს წესი ეხება იმ 

შემთხვევებსაც, როდესაც დაზარალებული არასრულწლოვანია. 

6.4. ჟურნალისტმა განსაკუთრებული ყურადღება უნდა გამოიჩინოს სტიქიურ, ან სხვა 

უბედურ შემთხვევებში. მან ასეთი შემთხვევების დროს, პრიორიტეტად უნდა 

მიიჩნიოს ადამიანთა სიცოცხლის გადარჩენა და სამსახურეობრივი მოვალეობა მეორე 

პლანზე დააყენოს. ასეთ შემთხვევებში, დაუშვებელია დაზარალებულთა გრძნობებით 

მანიპულირება. 

6. 5. დაუშვებელია პიროვნების დისკრიმინაცია რასის, სქესის, ეროვნების, რელიგიის, 

ფიზიკური მდგომარეობის, სექსუალური, პოლიტიკური ორიენტაციისა და 

სოციალური ნიშნით. ჟურნალისტი უნდა მოერიდოს ადამიანის რომელიმე ამ 

ნიშნისადმი კუთვნილების დასახელებას, თუ ეს აუცილებელი არ არის მომხდარ 
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ფაქტში თუ მოვლენაში საზოგადოების გასარკვევად. ჟურნალისტმა მაქსიმალური 

სიფრთხილე უნდა გამოიჩინოს, რათა არ ხელყოს ინდივიდის პატივი და ღირსება. 

6.6. დაუშვებელია პლაგიატი, უსაფუძვლო დადანაშაულება. 

"ჟურნალისტური ეთიკის კოდექს"-ში გათვალისწინებულია ჟურნალისტთა 

პროფესიული საქმიანობის საერთაშორისოდ აღიარებული პრინციპები. 

"საქართველოს ჟურნალისტთა დამოუკიდებელი ასოციაცია" ჟურნალისტთა 

საერთაშორისო ფედერაციის (www.ifj.org) IFJ-ს)  წევრი ორგანიზაციაა. 

ის ასევე, კავკასიისა და შუა აზიის ჟურნალისტური ორგანიზაციების ქსელის 

(www.CASCFEN.org) დამფუძნებელი და სრულუფლებიანი წევრია. 

ყურადღება: აღნიშნული დოკუმენტის გამოქვეყნება ნებადართულია მხოლოდ მისი 

ორიგინალური წყაროს მითითებით. ტექსტის ცვლილება ან რაიმე სახით 

დამახინჯება, ან წყაროს შეცვლა დაუშვებელია. 

                                                                                                                

    ყვითელი პრესა 

ტერმინი „ყვითელი პრესა“ გაჩნდა აშშ-ში, როდესაც საგაზეთო ბიზნესის ყველაზე 

მსხვილი მონოპოლისტები პულიტცერი და ჰერსტი ბაზრისთვის იბრძოდნენ. ეს 

სიტყვათშეთანხმება მომდინარეობს „ყვითელი ბიჭუნას“ შესახებ კომიქსიდან, 

რომლის ირგვლივ სასამართლო პროცესი გაიმართა ამ ორ კომპანიას შორის. 1896 წელს 

მესამე გაზეთის რედაქტორმა თავის ორ კონკურენტ გამოცემას „ყვითელი“ უწოდა. 

ამგვარად, ტერმინი „ყვითელი პრესა“ პირველად ეწოდა იმ პერიოდიკას, რომელიც 

ბეჭდავდა კომიქსს კონკრეტული გმირის შესახებ. მოგვიანებით მან სხვა, უფრო ღრმა 

მნიშვნელობა შეიძინა, რომელიც დღესაც არ დაუკარგავს  დღეს  „ყვითელი“ პრესის 

დამახასიათებელ ნიშნად  შეიძლება აუდიტორიასთან მისი დამოკიდებულების 

სპეციფიკა ჩავთვალოთ. თუ ხარისხიანი პრესა საკუთარ თავს მიიჩნევს გამომცემლად, 

რომელიც მკითხველს თანამედროვე რეალობაში მიმდინარე არსებითი პროცესების 
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თანაგააზრებისა და დაფიქრებისკენ მოუწოდებს, მასობრივი პრესა ორიენტირებულია 

მაქსიმალურად აქტუალურ სოციალურ-ყოფით პრობლემებზე, რომლებიც მასობრივი 

აუდიტორიისთვის ადვილი აღსაქმელია და პირველ რიგში, იმ მკითხველზე, 

რომელსაც აუცილებელია მიაწოდო გასართობი ხასიათის ინფორმაცია, რომელიც მას 

თანაგააზრებისკენ არ უბიძგებს. ადრესატისა და ადრესანტის ურთიერთობა „ყვითელ“ 

პრესაში არაპარიტეტულია: ავტორი არ აიგივებს საკუთარ თავს მკითხველთან, ის მას 

სთავაზობს თამაშს, რომელიც გამომდინარეობს ავტორის პირადი წარმოდგენიდან, 

თუ რა სჭირდება მის მკითხველს. ამასთანავე, აუდიტორიაზე ავტორის წარმოდგენის 

დონე საკმაოდ დაბალია. ძირითადი მომენტი აქ არა აუდიტორიის მიმართ 

ინტელექტუალური ნდობაა, არამედ მისი მზადყოფნა აითვისოს ნებისმიერი 

მოწოდებული ტექსტი. „ყვითელი პრესის“, როგორც გამოცემის ტიპის, ფორმირების 

ისტორიაში ექსკურსმა და ამგვარი ნაბეჭდი პროდუქციის ტექსტების შესწავლამ, 

საშუალება მოგვცა გამოგვეყო „ყვითელი“ პრესის ყველაზე დამახასიათებელი 

ტიპოლოგიური ნიშნები. 

1.ამ ფენომენის ერთ-ერთი მახასიათებელია ტაბუდადებული თემატიკის 

ეპატირებული გაშუქება, რომელიც ადამიანის ყოფის ნებისმიერი სფეროს, საჯარო 

დისკუსიებიდან ყველაზე დაფარულზეც კი, ხელუხლებლობაზე უარის თქმას 

გულისხმობს. „ყვითელი“ პრესა განსაკუთრებით დიდ ინტერესს სამი ტიპის 

ტაბუდადებული ინფორმაციისადმი იჩენს. 

2. პირველ რიგში, ეს ინტიმურ ურთიერთობებისადმი ინტერესია. მოცემულ თემის 

ექსპლუატირებას გამოცემის ეს ტიპი განსაკუთრებული წესით — მისი სესაციური და 

ბიოლოგიურ-ნატურალისტური შემადგენლის აბსოლუტიზებით ახდენს. ხშირად კი 

მოცემული თემატურ პლასტს მხოლოდ ერთი — პორნოგრაფიული მხრიდან აშუქებს. 

შიშველი ნატურის გამოქვეყნება და გენიტალიებზე ყურადღების ჰიპერტროფირების 

მიზანია მიიპყროს უბრალო, მაგრამ ამავდროულად, მასობრივი მკითხველის 

ყურადღება. დასავლეთის „ყვითელ“ გაზეთებში ილუსტრაციული მასალის ბირთვი 

დღეს ან ფოტომოდელების გამოსახულებებია (მსგავსი ფოტომასალის გამოყენების 

პიონერები ამერიკული ჟურნალი „ფლეიბოი“ და ინგლისური გაზეთი „სანი“ იყვნენ), 
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ან მკითხველების (როგორც წესი, ქალების) ფოტოები, რომლებიც ამა თუ იმ 

„გულახდილ“ კონკურსზეა გამოგზავნილი. მოცემული მეთოდიკა კიდევ უფრო 

მკვეთრადაა წარმოჩენილი „ყვითელი“ პრესის სხვადასხვა ტექსტურ მასალაში, 

რომელშიც ჰიპერტროფირებულია კულტურაში სექსუალური ურთიერთობების 

როლი, ხოლო კერძო ინტერესი საერთო ტენდენციის სახითაა მოწოდებული, 

რომელიც არსებობის ბიოლოგიური კანონებითაა გაპირობებული (გაჩნდა ცალკე 

ტერმინი, რომელიც ამ პრაქტიკას აღნიშნავს — სექსპლუატაცია„ Seksploitation“: ანუ 

სექსი და ექსპლუატაცია). ინტიმური ურთიერთობების თემის გაშუქებასთან 

მიმართებაში „ყვითელი“ პრესა იგნორირებას უკეთებს კულტურის მთავარ 

პოსტულატს, ანუ იმ ფაქტს, რომ ტაბუს დარღვევისთვის საფუძვლიანი მიზეზების 

ქონაა აუცილებელი. მეორე მხრივ, „ყვითელი“ პრესა გადამეტებულ ინტერესს იჩენს იმ 

ადამიანების პირადი ცხოვრების მიმართ, რომლებიც საზოგადოებრივი ყურადღების 

ცენტრში აღმოჩნდნენ. მოცემული სფეროს უფრო დეტალური განხილვა ბეჭდვითი 

პროდუქციის ნებისმიერი სახისთვისაა დამახასიათებელი. ხარისხიან პრესაში ეს 

ხერხი ფართოდ გამოიყენება გმირის ხასიათის, მასალის გაშლის ან ჟურნალისტური 

გამოძიებისთვის. აუცილებლად უნდა აღინიშნოს, თუ ხარისხიანი პრესა პირად 

ცხოვრებაში შეღწევის სიღრმეს ეთიკური საზღვრებით ზღუდავს, „ყვითელი“ პრესა ამ 

საზღვრებს თავისუფლად არღვევს. ასეთ შემთხვევაში, ხშირია კონფლიქტი პუბლიკის 

ინფორმაციის უფლებებზე და ადამიანის პირად ცხოვრებასა და უსაფრთხოებაზე 

უფლებას შორის. 

გამოიყოფა „ყვითელი“ პრესის პირად ცხოვრებაში შეღწევის ორი დონე: „მსუბუქი“ და 

„მძაფრი“. „მსუბუქი“ ჩარევის მაგალითებია — ცნობილი ადამიანების ცხოვრებიდან 

ამა თუ იმ ოფიციალური და ნახევრადოფიციალური მოვლენის შესახებ 

შეტყობინებები (ქორწინება, განქორწინებები, დაბადება და ა. შ.). ამ პრაქტიკას 

„მსუბუქს“ იმიტომ უწოდებენ, რომ ამგვარი მოვლენების შესახებ ცნობები არც 

დაფარულია და არც ინტიმურია, მაგრამ ხშირად მათ შესახებ მხოლოდ მონაწილეების 

ვიწრო წრემ იცის. პირად ცხოვრებაში ჩარევის „მძაფრი“ ტიპი კი არაოფიციალური, 
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ინტიმური ურთიერთობების სფეროში, ჯანმრთელობის სფეროში ღრმად შეღწევას 

გულისხმობს. 

მესამე მხრივ, „ყვითელ“ პრესაში ხშირია არაჯანსაღი ინტერესი სიკვდილის თემის 

მიმართ; განსაკუთრებით მაშინ, როცა სიკვდილი დაკავშირებულია რაიმე ანომალიურ 

ან განსაკუთრებულ გარემოებებთან. მოცემულ თემაზე ბევრ სენსაციურ ინფორმაციას 

„ყვითელ“ გამოცემებს კრიმინალური სფერო აძლევს. მსგავს მასალებში აშკარად 

შეიმჩნევა არა მომხდარის მიზეზებში გარკვევის მცდელობა, არამედ მკითხველის 

შეშინების ტენდენცია, ამიტომაც დიდი ყურადღება ეთმობა ნატურალისტური 

დეტალების აღწერას. „ყვითელი“ პრესა შეუხამებლის შეხამების მეთოდს იყენებს. ერთ 

ნომერში, ერთ გაშლაზე შეიძლება იუმორისტული და კრიმინალური მასალები 

ეხამებოდეს ერთმანეთს და მეტიც, ერთ მასალაში — ტრაგიკული და კომიკური 

ნიშნები. აქედანაა სიკვდილის თემაზე პრაქტიკულად ყველა პუბლიკაციის 

განმასხვავებელი თვისება — დაუფიქრებელი ან შეიძლება, ცინიკური 

დამოკიდებულება ტრაგედიისადმი. 

2. სენსაციურობა „ყვითელი“ პრესის არანაკლებ მნიშვნელოვანი მახასიათებელია. ის 

ვლინდება იმის წინაწარ განსაზღვრაში, თუ რამდენად სკანდალურია ესა თუ ის 

მოვლენა, რომელიც შემდგომში დაარღვევს მკითხველის ემოციურ წონასწორობას 

როგორც დადებითი, ისე უარყოფითი მხრივ. ნამდვილი სესნაციების და სკანდალების 

ძიება პრესის ნებისმიერი ტიპის განუყოფელი ამოცანაა, მათ შორის ელიტურისაც. 

რეალური სენსაციების „ყვითელ“ პრესაში გაშუქება პრაქტიკულად არ განსხვავდება 

მათი ხარისხიან პრესაში გაშუქების პრაქტიკისგან. განსხვავება ამ შემთხვევაში 

მხოლოდ მიზანშია. პირველ რიგში, მასობრივი გამოცემები სენსაციებს უფრო ხშირად 

იყენებენ და როგორც წესი, მხოლოდ ყურადღების მიქცევის მიზნით. მეორე მხრივ, ამ 

ტიპის პრესის სპეციფიკა ვლინდება ემოციურ და არა რაიმე სხვა ზემოქმედებაზე 

აქცენტით. „ყვითელი“ გამოცემები თითქმის არასდროს  მოუწოდებენ მკითხველს 

თანაგააზრებისკენ, მაგრამ ყოველთვის — თანაგანცდისკენ. ამ ტიპის ბეჭდვითი 

პროდუქციის სენსაციური ინფორმაციისადმი მოპყრობის თავისებურება 

მდგომარეობს იმაში, რომ „ყვითელი“ გამოცემები ძირითადად ისეთ რეალურ 
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სენსაციებს აშუქებებენ, რომლებიც აუდიტორიაში იწვევენ (ან ცდილობენ, რომ 

გამოიწვიონ) მნიშვნელოვან მღელვარე ან მრისხანე ემოციებს და გაცილებით 

ნაკლებად — პოზიტიურს. მესამე მრივ, „ყვითელი“ პრესის სენსაციურობა ხშირად 

სიცრუეა. ადრე თუ გვიან, მასობრივი გამოცემების სენსაციებზე წერის სურვილი 

წინააღმდეგობაში მოდის რეალურ სინამდვილეში „მღელვარე ფაქტების“ შეზღუდულ 

არსებობასთან. მოცემული პრობლემის გადაწყვეტის ძიებისას „ყვითელი“ პრესა არა 

იმდენად რეალურ ფაქტებთან მოპყრობის პრაქტიკას მიადგა, არამედ ცრუ 

სენსაციებთან (ცნობები განსაცვიფრებელი ფაქტების შესახებ, რომლებსაც 

სინამდვილეში ადგილი არ ჰქონიათ), რომლებსაც გააჩნიათ დეზინფორმაციული 

საფუძველი, არამართლზომიერად მაღალი სუბიექტურობის ხარისხი, მონომერულობა 

(ერთნაირობა). დამახასიათებელია აგრეთვე კვაზისენსაციების (სენსაციების შესახებ 

შეტყობინებები, რომლებიც რეალური სინამდვილის ფაქტების გარკვეული 

დამუშავების შემდეგ არიან მიღებული) გამოყენებაც, რომელთა დამახასიათებელი 

თვისებებია სუბიექტურობა, „მონომერულობა“,  აზრობრივი აქცენტის გადატანა 

მეორეხარისხოვან დეტალზე (დეტალებზე), მოვლენის მნიშვნელობის და მისი 

ემოციური მოწოდების არაადეკვატურობა. ამის საფუძველზე, შეიძლება გაკეთდეს 

დასკვნა, რომ „ყვითელი“ ჟურნალისტიკა არ წარმოაჩენს სინამდვილეს, არამედ 

რეაგირებს მასზე და მის ინსცენირებასაც კი ახდენს. ხელოვნური სენსაციები — 

მასობრივი ლიტერატურის ერთგვარი ჟურნალისტური ანალოგია. „ყვითელ“ პრესას 

არ გააჩნია ინფორმაციული ინტერესების ბალანსი, ადვილად შესამჩნევია 

სერიოზული ინფორმაციის ხარჯზე, სენსაციური ინფორმაციისკენ გადახრა. აქედან 

პარადოქსული შედეგი — ინფორმაციის არასაკმარისობა, ერთი მხრივ, და მისი 

სიჭარბე — მეორე მხრივ. არასაკმარისობა ერთი ტიპის მასალის გამოყენებაში 

გამოიხატება, როცა ეკონომიკური, პოლიტიკური და სხვა ტიპის პრობლემების 

საკმაოდ ფართო სპექტრის იგნორირება ხდება. ამის გამო, ადამიანი არ იღებს 

სრულყოფილ, დასრულებულ ცოდნას. სენსაციებისადმი მიწერილი განსაკუთრებული 

მნიშვნელობის და უნიკალურობის წყალობით, მთელი ყურადღების კონცენტრირება, 

პრაქტიკულად, ასეთი სახის თემატიკაზე ხდება, რომელიც შემდეგ არასაკმარისია 

ნამდვილად მნიშვნელოვანი მოვლენებისთვის. სიჭარბე — მსგავსი თემების 
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ინტენსიური გამოყენება, რითაც ჟურნალისტი ანაგვიანებს ინფორმაციულ სივრცეს, 

ქმნის ინფორმაციული ხმაურის დამატებით ნაკადებს. 

3. „ყვითელი“ პრესის შემდეგი ტიპოლოგიური თვისებაა თემატური ეკლექტიზმი. 

„ყვითელი“ გაზეთებისგან განხვავებით, ხარისხიან გაზეთებში ნარჩუნდება თემების 

იერარქია, რომელიც ინფორმაციული ფასეულობის თვალსაზრისით, მათი გაშუქების 

მიმდევრობას განსაზღვრავს. არ დაიშვება პირველ ხაზზე წმინდად გასართობი 

ინფორმაციის გამოტანა. „ყვითელ“ პრესაში კი თემები მკითხველის ყურადღების 

მიპყრობის შესაძლებლობის მიხედვითაა გადანაწილებული. ამის გამო, ამგვარ 

გამოცემებში ან „ნულოვანი“ ინფორმაციის შემცველი (რომელიც მხოლოდ მოზიდვაზე 

და გართობაზეა მიმართული) ჟურნალისტიკა ყვავის, ან ის ადამიანის არსებობის ამა 

თუ იმ სფეროდან აღებული ძალზედ განსხვავებული თემების მოზაიკური ნარევია 

(ნამდვილად მნიშვნელოვანის და აშკარა სიჭარბის ნარევი). ეკლექტიზმის ერთ-ერთ 

მიზეზად „ყვითელი“ მასალების ექსკლუზივობისადმი გადამეტებული სწრაფვა 

შეიძლება დასახელდეს. მასობრივი ბეჭდვითი პროდუქტის შინაარსს აგრეთვე შეეხო 

სპეციალიზების ტენდენცია. მაგრამ მოცემულმა სპეციალიზაციამ განსაკუთრებული 

სახე მიიღო. მისი აღნიშვნა შეიძლება, როგორც „სპეციალიზაცია არარსებულზე“. არ 

არსებობს არცერთი კონკრეტული სფერო, რომლის გაშუქებასაც „ყვითელი“ პრესა 

რეგულარულად მიმართავს. მას სხვადასხვა დონის მოვლენების ყველაზე ფართო 

სპექტრი აინტერესებს, ოღონდ ერთი პირობით — ინფორმაციის 

არასტანდარტულობით. გამოყოფენ „ყვითელ“  გამოცემებში ეკლექტიზმის 

გამოვლინების ორ ხერხს: 

ა) ნიველირება. ის მნიშვნელოვანი და არამნიშვნელოვანი მოვლნების გათანაბრებისკენ 

სწრაფვას გულისხმობს. ინფორმაციული ნაკადის გაფანტვას მხოლოდ და მხოლოდ 

მოჩვენებითი ხასიათი აქვს. მოვლენებს გარკვეული სოციალური სტრუქტურის 

მიხედვით არჩევენ. ფაქტობრივად, მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებები თვითონვე 

განსაზღვრავენ ამა თუ იმ ფაქტის „მნიშვნელოვნებას“. 

ბ) გადამეტება. თემატური ეკლექტურობის ამ გამოვლინების საშუალებაში უფრო 

მძაფრად გამოიხატება სერიოზული და უფრო გასართობი ხასიათის მასალების 
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დაპიპირისპირება. ამის გამო იქმნება განსაკუთრებული მდგომარეობა, როცა დაბალი 

საზოგადოებრივი მნიშვნელობის მქონე მასალები მნიშვნელოვან ინფორმაციების 

ავიწროებს და ისინი მეორე ან მესამე პლანზე გადააქვს. სერიოზული თემები, 

რომლებზეც ისეთ გაზეთებში წერენ, როგორებიცაა რუსული „КП“, „Жизнь“, 

ინგლისური ,,The Sun― და სხვ. ხშირ შემთხვევაში გასართობ ინფორმაციებთან 

შედარებით, მეორეხარისხოვანია. ინფორმაციის მომხმარებელს თვალწინ ისეთი 

სურათი ეშლება, რომ მისთვის შეუძლებელი ხდება მნიშვნელოვანის და 

მეორეხარისხოვანის გარჩევა, რაც ხშირად კოგნიტური დისონანსის (შემეცნებითი 

არაშეთანაწყობა)  ერთ-ერთი მიზეზი ხდება. 

4. „ყვითელი“ პრესის სისტემის ერთ-ერთი „ბირთვული“ ელემენტია ვიზუალური 

შემადგენლის ტექსტურ კომპონენტზე პრევალირება. ვიზუალიზაცია მსოფლიოს 

ყველა მ. ი. ს.-ს საერთო ტენდენციაა, მაგრამ ამის მიუხედავად, ხარისხიან გამოცემებში 

ილუსტრაციულ რიგს ტექსტური მასალები ორგანულად ავსებენ. „ყვითელ“ პრესაში 

ხშირია „კაშკაშა“ გასაფორმებელი ელემენტების ექსპანსია: ფერის, ილუსტრაციის, 

სათაურების. სწორედ რომ „ყვითელი“ გამოცემები იყვნენ პირველები, ვინც 

ჟურნალისტიკის ისტორიაში პირველად ამგვარ ასპექტებთან ექსპერიმენტირება 

დაიწყეს და პირველ რიგში ფერთან, რომელიც ორ ფუნქციას ასრულებს: ერთის მხრივ, 

კონკრეტული მასალის მნიშვნელობას უსვამს ხაზს, რომელიც ნომრის გასაყიდაა 

გათვლილი, მეორეს მხრივ, ვიზუალურად გამოჰყოფს გაზეთს მის მსგავსებს შორის. ეს 

ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია, რადგან „ყვითელი“ გამოცემები არსებითად 

ვრცელდება საცალო ვაჭრობის ქსელის საშუალებით. სტანდარტული შავი და თეთრი 

(თავფურცელზე) სათაურების გარდა, ასევე, ძირითადად, გვხვდება ყვითელი, 

სტაფილოსფერი, წითელი და ცისფერი. ზოლების შეფერადების ფერები — 

სტაფილოსფერი, ყვითელი და ცისფერი ფონები. ეს ფერთა გამა, პრაქტიკულად,  აქ 

განხილული ყველა გამოცემისთვისაა დამახასითებელი. სახელდობრ, ამ ფერების 

გამოყენება შემთხვევითი არაა, რადგან, როგორც ფსიქოლოგები მიიჩნევენ, ეს 

ტონალობები მთელი ფერთა სპექტრიდან ყველაზე მიმზიდველია. რაც შეეხება 

ილუსტრაციებს, „ყვითელ“ გამოცემებში მათ გაბატონებული მდგომარეობა უკავიათ, 
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რადგან მათ გარეშე ასევე შეუძლებელია მთავარი ამოცანის შესრულება — 

აუდიტორიის ყურადღების მიპყრობა. ხშირად ამგვარ გაზეთებში ილუსტრაციებს 

ნახევარი გვერდი და მეტი უკავიათ. ეს თავისებურება ნებისმიერი მასობრივი 

კომუნიკაციის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფსიქოლოგიური ეფექტის განსხეულებას 

წარმოაჩენს — ემოციურის და ესთეტიურის. მაგრამ „ყვითელი“ პრესის თავისებურება 

იმაში მდგომარეობს, რომ ემოციური შემადგენელი პირველ პლანზე გამოდის, ხშირად 

ესთეტიურის ხარჯზე. ანუ ექსკლუზიური ან სენსაციური ფოტომასალა იკავებს 

მნიშვნელოვან ადგილს, დაბალი ხარისხის შემთხვევაშიც კი. მასობრივი პრესის 

ფურცლებზე ცენტრალური ადგილი ეთმობა „პრეს-ფოტოგრაფიას“, ანუ რეპორტაჟულ 

ილუსტრაციას, რომელიც კონკრეტულ ფაქტს მჭიდროდ უკავშირდება და კერძო 

მოვლენის ფარგლებს არ სცილდება. აქედან გამომდინარე, იგი გამორიცხავს 

ვარიაციულ განმარტებას. „ყვითელ“ ფოტოგრაფიას გამოყენებითი მნიშვნელობა აქვს, 

პოპულარობით მეორე ადგილზე მყოფი ვიზუალური შემადგენლის — საინფორმაციო 

გრაფიკის მსგავსად. დიაგრამების, ცხრილების, რუკების აქტიური გამოყენების 

მთავარი მიზანი მასალის მაქსიმალური გამარტივებისკენ „ყვითელი პრესის“ 

მისწრაფებაშია. „ყვითელი“ გაზეთები ცდილობენ ტექსტი საინფორმაციო გრაფიკით 

შეცვალონ, რომ ამით გაზეთი მომხმარებლისთვის მაქსიმალურად უბრალო და 

კომფორტული გახადონ. ამ მხრივ, მასობრივი პრესა იდეალურად მარტივ და 

თვალსაჩინო საგაზეთო მასალას — ერთგვარ კომიქსს ემსგავსება. „ყვითელი“ 

გაზეთების უმრავლესობისთვის მასალების „კომიქსური“ მიწოდება უკვე ჩვეული 

გახდა. ის სამი ელემენტის გაერთიანებაში ვლინდება. ესენია: ინფორმაციულობა, 

ხელმისაწვდომობა და გასართობი ხასიათი, რაც ერთად „ინფოტეიმენტის“, ანუ 

გასართობ-ინფორმაციულობის არსს შეადგენს. 

ჯერ კიდევ მე-19 საუკუნის დასასრულს სწორედ „ყვითელმა“ პრესამ აქცია 

სათაურების კომპლექსი განსაკუთრებულად გასაფორმებელ ელემენტად. ამასთანავე, 

„ყვითელმა“ პრესამ სათაურების კომპლექსი პირველმა გამოიყენა განსაკუთრებული 

აზრობრივი დატვირთვის მქონე სიგნალის ფუნქციით. ინფორმაციულ სათაურებს 

ერთი და იგივე წარმატებით იყენებენ როგორც „ყვითელ“, ისე ხარისხიან პრესაში. 
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თუმცა, მასობრივი გაზეთების სპეციფიკის გათვალისწინებით, მათი ინფორმაციული 

სათაურები გარკვეულად განსხვავდება. ყველაზე თვალშისაცემად — გაფორმების 

მხრივ. „ყვითელ“ პრესაში სათაურებს უკვე დიდი ხანია იყენებენ, როგორც 

ილუსტრაციის ერთგვარ სრულყოფილ სახეობას. „ყვითელი“ პრესის სათაურები 

მუდმივად სიცრუისა და სიმართლის ზღვარზეა. მკითხველის გულის მოგების 

მიზნით, ტექსტური შემადგენლის სათაურის ადეკვატურობა იგნორირებულია. 

პრაქტიკაში შემოვიდა შემდეგი ქვეტიპის დეზინფორმაციული სათაურები: 

ა) ტექსტგარეშე სათაურები. ისინი არა მასალის კონკრეტულ ტექსტთან არიან 

დაკავშირებულნი, არამედ უფრო ტექსტგარეშე სიტუაციასთან, რომელიც გაცილებით 

საინტერესოა, ვიდრე ტექსტის შინაარსი. 

ბ) სათაურები, რომლებიც პუბლიკაციის ერთ-ერთ თეზისს წარმოადგენენ. ხარისხიანი 

პრესის შინაარსიანი სათაურებისგან გასხვავებით, ბულვარული სათაურები ამბის 

მთელი შინაარსის გადმოცემას კი არ ცდილობენ, არამედ ყურადღებას უბრალოდ 

რაიმე დეტალის საშუალებით იპყრობენ. 

გ) სათაური, რომელიც  დამახინჯებული და გაყალბებულია ტექსტში შემავალი 

ფაქტები.  

მიზანშეწონილი არ არის იმ ტენდენციის უსაფუძვლოდ გაკრიტიკება, რომ „ყვითელი“ 

გაზეთები დინამიური, ზოგჯერ კი აგრესიული ტიპის დაკაბადონებისკენ ისწრაფვიან, 

ვინაიდან ეჭვგარეშეა, რომ ინდივიდუალური გრაფიკული სახე ნებისმიერ გაზეთს 

უნდა ჰქონდეს. თუმცა, თუ ცალკეულ მაგალითებს განვიხილავთ, აღმოჩნდება, რომ 

ამა თუ იმ მასობრივ გამოცემას ინდივიდუალური სახე აქვს; ხოლო თუკი საერთო 

მასშტაბით შევაფასებთ, ასეთი ტიპის გამოცემები სტანდარტიზებული იქნება. 

პრაქტიკულად, ყველა „ყვითელი“ გაზეთი დიდი ზომის ილუსტრაციებს, კარგად 

დამუშავებულ ფოტოებს, ინფოგრაფიკას, დიდ სათაურებს (სადაც ხშირად მასალაში 

განხილული თემა არ აისახება), მცირე ზომის ტექსტებს, ერთი ტიპის ფერთა გამას 

იყენებს. ამგვარად, ინდივიდუალობისკენ სწრაფვის პროცესში მასობრივი გაზეთები 

სინამდვილეში სულ უფრო ემსგავსებიან ერთმანეთს, იხრებიან უნივერსალური 
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მოდელისკენ, რომელიც მკითხველის ყურადღების მიპყრობისთვის მეტად 

ეფექტურია. მაგრამ „ყვითელი“ პრესისთვის უფრო დამახასიათებელია ტექსტის 

სარეკლამო ხასიათი. ყოველდღიურ პრაქტიკაში მასობრივი პრესა თვალსაზრისით კი 

არ მანიპულირებს, არამედ სურვილით, რომელიც მკითხველს კონკრეტული მასალის 

შეთავაზებით, გაზეთის ყიდვას აიძულებს. 

მთელი მე-19 საუკუნე მჭიდროდაა დაკავშირებული კაპიტალისტური (საბაზრო) 

ურთიერთობების განვითარებასთან. გარკვეულ ეტაპზე, ამ ურთიერთობებმა მ. ი. ს.-ის 

სფეროშიც შეაღწიეს. „ყვითელ“ ტექსტში სულ უფრო ნათლად ჩანს ნაწარმის 

თვისებები. „ყვითელ“ პრესაში სულ უფრო მეტი მკითხველის დაკმაყოფილების 

ტენდენცია ვლინდება. მეწარმე ხომ ყოველთვის მაქსიმალურ მოგებას ესწრაფვის. ამის 

შედეგად, ცდილობენ ტექსტი (ან გაზეთი, როგორც ტექსტების ნაკრები) მაქსიმალურ 

ფასად გაყიდონ, მისი რეალური ღირებულების მიუხედავად. ტექსტის შინაარსის 

ხარისხი მეორე პლანზე გადადის, პირველ პლანზე კი — პროდუქტის „შეფუთვა“ — 

მისი ვიზუალური გაფორმება, რომელიც მკითხველის ყურადღებას იპყრობს. 

„ყვითელი“ გაზეთები პირველები იყენებენ ფერს, თან დართულ ილუსტრაციებს, 

მსხვილ სათაურებს. „ყვითელი“ პრესის გამოჩენის ერთ-ერთ მიზეზად შეიძლება 

დასახელდეს ჟურნალისტიკის ფუნქციის შემდგომი გაფართოება. შემეცნებით 

ფუნქციასთან ერთად, სულ უფრო დიდ როლს ასრულებს აქსიოლოგიური, 

შემოქმედებით-კრეატიული, ესთეტიკური, რეკრეატიული და ჰედონისტური 

ფუნქციები. ბოლო ორის გამოჩენასთან არსებითად დაკავშირებულია „ყვითელი“ 

პრესის წარმოშობა. რეკრეატიული ფუნქცია აუდიტორიისთვის გასართობი და 

ბანალობამდე დაყვანილი მასალის შეთავაზების გზით ხორციელდება, რომელიც 

მკითხველს მოშვების, საკუთარი პრობლემებიდან და სამსახურიდან ყურადღების 

გადატანის საშუალებას აძლევს. ჰედონისტური ფუნქცია მკითხველის „შეკვეთის“ 

შესრულებას და მისი მხრიდან საკუთარი თავის ისეთ ინდივიდად აღქმას 

გულისხმობს, რომელიც საკომუნიკაციო პროცესშია ჩართული. ამ ფუნქციას 

ნებისმიერი ტიპის პრესა ასრულებს, მაგრამ „ყვითელი“ ჟურნალისტიკის სფეროში 

რეკრეატიული და ჰედონისტური მოთხოვნების დაკმაყოფილება ამ ტიპის 
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საფუძველია. მაშასადამე, „ყვითელი“ პრესის წარმოქმნის მესამე, ძირითადი მიზეზი 

ეფუძნება მასობრივი ცნობიერების ევოლუციის თავისებურებებს ინდუსტრიულ და 

პოსტინდუსტრიულ საზოგადოებაში. 

ტიპად ჩამოყალიბების ნიშან-თვისებების (რომლებიც გამოცემის სტრუქტურა 

ეფუძნება) ქონა-არქონიდან გამომდინარე, „ყვითელი“ პრესის გროვაში შეიძლება 

გამოიყოს გამოცემის გარკვეული სახესხვაობები იმის მიხედვით, თუ რამდენად 

იკლებს სინამდვილის ანალიზის ხარისხი. ესენია: 

1. „შუალედური“ გამოცემები, რომლებიც ხარისხიანი გაზეთებისკენ ისწრაფვიან, 

თუმცა „ყვითელი“ პრესისთვის დამახასიათებელი რამდენიმე თვისება აქვთ. 

2. ბულვარული გამოცემები, რომლებიც, როგორც წესი, „ყვითელი“ გამოცემების ყველა 

ძირითად თვისებას აერთიანებენ. თუ ხარისხიან პრესას შევადარებთ, მათ მეტწილად 

ბანალური შინაარსი ექნებათ და უფრო „მერკანტილურები“ იქნებიან, ვიდრე 

„შუალედურნი“. 

3. საკუთრივ „ყვითელი“ პრესა — გაზეთები, რომლებსაც ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი 

თავისებურება. მკვეთრად გამოხატული ჰედონისტური პათოსით, სენსაციური 

ხასიათით და ღია ვულგარულობით გამოირჩევა. 

4. ნახევრადპორნოგრაფიული და პორნოგრაფიული გამოცემები (მათთვის 

დამახასიათებელია, რომ ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი მოდიფიკაციების თვისებებს 

ინარჩუნებს, მაგრამ უფრო მეტად დევიაციურ სექსუალური ურთიერთიერთობების 

განხილვისკენ იხრება). 

ასე რომ, „ყვითელი“ პრესის ჩამოყალიბება და განვითარება მე-20 საუკუნეში 

დასავლეთში ღრმა სოციოკულტურულ ცვლილებებსა და მასობრივი საზოგადოების 

აქსიოლოგიური პარადიგმის ცვლილებაზე მიუთითებენ. 
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განმარტებები: 

აქსიოლოგია (ბერძნ.ἀξίᾱ, axiā – ღირებულება, λογία - მოძღვრება)– ფილოსოფიური 

მოძღვრება ღირებულებებზე. ღირებულებებში იგულისხმება იდეები, იდეალები, 

შეხედულებები, პრინციპები, რომელიც საფუძვლად უდევს ადამიანთა ცხოვრების 

წესს. აქ იგულისხმება ზნეობრივი, სამართლებრივი, პოლიტიკური, რელიგიური, 

მეცნიერული, მხატვრული (ხელოვნების) და სხვა იდეები, ადეალები და პრონციპები, 

რომელთაც ღირებულება გააჩნიათ საზოგადოებისა და პიროვნებისათვის. 

ჰედონიზმი (&lt; ბერძ. . hēdonē  სიამოვნება] – ეთიკის იდეალისტური მიმდინარეობა, 

რომლის მიხედვითაც ცხოვრების მიზანს წარმოადგენს უდიდესი სიამოვნება, 

სიტკბოება. 

დევიაციური ქცევა – ინდივიდის ან ჯგუფის ქცევა, რომელიც არ შეესაბამება 

საზოგადოდ მიღებულ ნორმებს, რის შედეგადაც ეს ნორმები მათ მიერ ირღვევა. 

ტაბლოიდი  E. tabloid  -ტაბლეტი - ამერიკის შეერთებულ შტატებში ბულვარული 

გაზეთი, საერთოდ იაფფასიანი გამოცემა 
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                                                              XII  ლექცია  

                გლობალიზაციის პროცესი  და  ჟურნალისტიკა 

          გლობალიზაცია  ურთიერთგადახლართულ კავშირთა ერთობლიობაა, რაც იმას 

ნიშნავს, რომ ჩვენს  ცხოვრებაზე  სულ უფრო მეტ გავლენას ახდენს მანძილით დიდად 

დაშორებულ ადგილებში  მომხდარი  მოვლენები თუ მიღებული გადაწყვეტილებები. 

შესაბამისად, გლობალიზაციის უმთავრესი ნიშანი მანძილის ფაქტორის გაუფასურებაა 

და სახელმწიფოთა შორის არსებული საზღვრებიც, ფაქტობრივად, სიმბოლურ 

დანიშნულებას ასრულებს.  ეს სრულებითაც არ ნიშნავს, რომ “ადგილობრივი” თუ 

“ეროვნული”, უბრალოდ, მსხვერპლად ეწირება “გლობალურს”. გგლობალიზაცია 

პოლიტიკური პროცესის როგორც გაღრმავებას, ისე გაფართოებასაც მოასწავებს იმ 

თვალსაზრისით, რომ ადგილობრივი, ეროვნულ-სახელმწიფოებრივი  და  

გლობალური მოვლენები მუდმივად ახდენენ ზეგავლენას ერთმანეთზე. 

გლობალიზაციის განსაზღვრების საუკეთესო მცდელობა ალბათ კენიჩი ომაეს (1989) 

დეფინიციაა - “მსოფლიო საზღვრებს გარეშე”.   არსებული წარმოდგენის მიხედვით, 

გლობალიზაციის მიზანი საერთო გლობალური სისტემის შექმნაა, რომელიც 

მსოფლიოს ყველა ნაწილში აისახება. ასეთი მიზანი ჰომოგენიზაციაა, ანუ 

კულტურული, სოციალური, ეკონომიკური თუ პოლიტიკური განსხვავებების  

გაქრობა და ცხოვრება ისეთ სამყაროში, სადაც  ყველა ერთნაირ სატელევიზიო 

პროგრამებს  ვუყურებთ, ერთნაირ პროდუქტს მოვიხმართ და ა.შ. თუმცა, 

გლობალიზაცია მულტიკულტურალიზმის, ლოკალიზმისა და რეგიონალიზაციის 

პროცესებსაც მშვენივრად ეწყობა. 

როგორც წესი, გლობალიზაციის  მახასიათებელ  რამდენიმე ასპექტს გამოყოფენ. 

მათგან მნიშვნელოვანია: 

ეკონომიკური გლობალიზაცია 

კულტურული გლობალიზაცია 

პოლიტიკური გლობალიზაცია  
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     ეკონომიკური  გლობალიზაციის  იდეა საერთო გლობალურ ეკონომიკას ემყარება. 

დღესდღეობით დამოუკიდებლად ვერც ერთი ქვეყნის ეკონომიკა ვერ იარსებებს – 

უკლებლივ ყველა სახელმწიფო, მეტად თუ ნაკლებად, მსოფლიო ეკონომიკურ 

სისტემაზეა დამოკიდებული. ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციამ (OECD)  გლობალიზაცია შეაფასა როგორც  ,, ნაბიჯი დამოუკიდებელი 

სახელმწიფო ეკონომიკების სამყაროდან – გლობალურ ეკონომიკაში, რომელშიც 

პროდუქცია საერთაშორისოა, კაპიტალი კი ქვეყნებს შორის დაუბრკოლებლად  და  

უსწრაფესად  მოძრაობს”.  კომუნისტური ბანაკის დაშლამ ეკონომიკურ 

გლობალიზაციას  დიდი  ბიძგი  მისცა – კაპიტალისტურ სისტემას შეუერთა 

სახელმწიფოების ის ერთადერთი ბლოკი, რომელიც აქამდე მის საზღვრებს გარეთ იყო. 

ეკონომიკური გლობალიზაციის ერთ-ერთი ყველაზე საგულისხმო შედეგია ის, რომ 

უმეტესწილად, სახელმწიფო ხელისუფლებამ საკუთარი ქვეყნის ეკონომიკაზე სრული 

კონტროლი დაკარგა.  

   კულტურული გლობალიზაცია – ინფორმაციის, საერთო ღირებულებების, 

ტრადიციებისა თუ ჩვეულებების გაცვლა - გამოცვლით  - ერებს, რეგიონებსა და 

ადამიანებს შორის განსხვავებების გაქრობის საფრთხეს აჩენს. მაკდონალდიზაციის 

პროცესი ამის საუკეთესო მაგალითია. კულტურის  გლობალიზაციას  ხელს ე.წ. 

საინფორმაციო რევოლუციაც უწყობს, ანუ სატელიტური კომუნიკაციის, 

ტელეკომუნიკაციების, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტის 

განვითარება. თუმცა, კულტურას გლობალიზაციის მხარდაჭერის გარდა, მისი 

შეკავებაც შეუძლია.  ყველა საზოგადოება, თვით ძლიერი და უზრუნველყოფილიც კი, 

გლობალიზებულ  კულტურულ  ბაზარზე  ცდილობს  საკუთარი  გამორჩეულობისა  

თუ განსხვავებულობის  შენარჩუნებას. ჰოლივუდური ფილმების, “ნაიკის” ფირმის 

სპორტული აღკაზმულობისა  თუ “სტარბაქსის” ყავის სახლების მომრავლებასთან 

ერთად, ადგილობრივი კულტურისა და ჩვეულებების გათვალისწინებაც 

აუცილებელია.  

პოლიტიკური გლობალიზაცია  აშკარად გამოიხატება  საერთაშორისო  

ორგანიზაციების მნიშვნელობისა და ზეგავლენის ზრდაში. ორგანიზაციები 
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ზენაციონალურია იმ გაგებით, რომ კონკრეტულ ქვეყნებზე ძალაუფლება არა აქვთ, 

მაგრამ, ამავე დროს, რიგი სახელმწიფოებისგან შემდგარ  საერთაშორისო სივრცეს  

საკუთარი იურისდიქციის ქვეშ აქცევენ. რამდენიმე ასეთი ორგანიზაცია 1945 წლის 

შემდეგ ჩამოყალიბდა: გაერო, ნატო, ევროპის ეკონომიკური თანამეგობრობა, ევროპის  

გაერთიანება, ევროკავშირი, მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, 

მსოფლიო სავაჭრო და ეკონომიკური თანამშრომლობისა და განვითარების 

ორგანიზაციები. იდეალურ ვარიანტში საერთაშორისო ორგანიზაციები 

სახელმწიფოებს სთავაზობენ   თანამშრომლობისა  და ერთობლივი მმართველობის 

ისეთ მექანიზმს, რომლითაც სახელმწიფოს არც ძალაუფლება აკლდება და არც 

სუვერენიტეტი ელახება. მეორე მხარეს კი ზე-ეროვნული ჯგუფებია, რომელთაც ერი-

სახელმწიფოზე ზეგავლენის მოხდენა შეუძლიათ. იქიდან გამომდინარე, რომ 

პოლიტიკური გლობალიზაცია ინტერნაციონალიზმისადმი იდეალისტურ 

მისწრაფებებსა  და  გარკვეულწილად, მსოფლიო მთავრობის იდეაში აისახება, 

სახელმწიფოთა შორის  დამოკიდებულებაზე  გაკეთებული აქცენტი, ეკონომიკური 

თუ კულტურული გლობალიზაციის პროცესებთან შედარებით, მას საკმაოდ აფერხებს. 

მაშინ როცა საერთო სახელმწიფოს იდეა ჯერ მაინც შორეულ პერსპექტივაში რჩება, 

ტრანსნაციონალური კორპორაციების, არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და სხვა 

საერთაშორისო ჯგუფების მოღვაწეობაზე დაფუძნებული გლობალური 

საზოგადოების არსებობა, ძალიანაც რეალურია.  

როგორ  არის   ორგანიზებული  მსოფლიო  მედია  

ამჟამად დასავლეთის მედიის მონიტორინგის ჯგუფები, მაგალითად,  Freedom House, 

მსოფლიო ახალი ამბების მედიას შემდეგნაირად ყოფს:  ,,თავისუფალი, ნაწილობრივ 

თავისუფალი და კონტროლირებადი”. ასეთი დაყოფა  იმის მიხედვით ხდება, თუ 

რამდენად არის დამოკიდებული პრესა მთავრობის პირდაპირ კონტროლზე.  ჩვენ 

მიერ  ,,თავისუფალ პრესად” წოდებული ორგანიზაცია რეკლამიდან ან კერძო 

სექტორიდან  გამოწერის თანხებს იღებს. გამონაკლისად შეიძლება ჩაითვალოს 

მხოლოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაგალითად,  BBC,  რომელიც 

სანქცირებულია მთავრობისაგან, მაგრამ შემოსავლებს გადასახადების 
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გადამხდელებისაგან შემოსული  თანხიდან იღებს. შეერთებულ შტატებში 

საზოგადოებრივ მაუწყებელს  - რადიოსა და ტელევიზიას – მთავრობა აფინანსებდა,  

ბოლო დროს კი კერძო სექტორის, განსაკუთრებით,  საქველმოქმედო ფონდებისა 

ბიზნესის სახსრებით არსებობს.  

  დასავლეთში   ,,თავისუფალ და დამოუკიდებელ მედიას― ისეთ მედიას უწოდებენ, 

რომელსაც მთავრობისაგან გარანტიები აქვს, ხოლო კონფლიქტის შემთხვევაში 

შეუძლია, დამოუკიდებელ სასამართლოს მიმართოს. 

   გავლენიანი საერთაშორისო გაზეთები 

  ელიტური საერთაშორისო გაზეთების უმეტესობა თავისი მასშტაბით 

კოსმოპოლიტურია. მათი ზოგადი ტონი სერიოზულია, შინაარსი – მრავალფეროვანი. 

ელიტურ პრესაში პოლიტიკაზე, ეკონომიკაზე, ხელოვნებას და სხვა მნიშვნელოვან 

საკითხებზე წერენ. მათ აქვთ აგრეთვე ეგრეთ წოდებული “ინსტიტუციური 

იდენტობა”, რომელიც წერის დახვეწილ მანერას, მაღალი დონის ჟურნალისტიკას და 

რეიტინგულ სტატიებს გულისხმობს. ყოველივე ამას რჩეული პერსონალი ასრულებს. 

ელიტური პრესა სენსაციური, ტაბლოიდური ხასიათის ნაწარმი არ არის. ქვემოთ 

მოგვყავს ელიტური პრესის ნუსხა, რომელშიც პირველი ოცი საუკეთესო გაზეთი (მათ 

შორის რამდენიმე მაღალი ხარისხის ამერიკული გაზეთი) შედის. 

Asahi Shimbun  (იაპონია) 

 Berlingske Tidende (დანია)  

 Christian Science Monitor (ამერიკის შეერთებული შტატები)  

 Corriere Della Sera (იტალია)  

 Daily telegragh (ბრიტანეთი)  

 El Pais (ესპანეთი)  

 Frankfurter Allgemeine Zeitung (გერმანია)  
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 Globe and Mail (კანადა)  

 Le Monde (კანადა)  

 Los Angeles Times (ამერიკის შეერთებული შტატები)  

 New York Times  (ამერიკის შეერთებული შტატები) 

 O Estado de S. Paulo (ბრაზილია)   

 Suddeutche Zeitung (გერმანია)  

 Svenska Dagbladet (შვედეთი)  

 Sydney Morning Herald (ავსტრალია) 

 Wall Street Journal (ამერიკის შეერთებული შტატები) 

 Washington Post   (ამერიკის შეერთებული შტატები) 

 

მსოფლიო თანამეგობრობა, როგორც დაფარვის ზონა  

როგორ ხდება საერთაშორისო ახალი ამბების არჩევა პრესაში? ბევრი 

ამერიკელისათვის საერთაშორისო კომუნიკაცია ამერიკულ მედიაში მსოფლიოს ახალი 

ამბების გაშუქებას ნიშნავს. დანარჩენი მსოფლიოს შესახებ ინფორმაციის ჩატევა ახალი 

ამბების “სარკმელში” , რომელიც უფრო და უფრო მცირდება, გაზეთებისათვის 

მართლაც გამოწვევაა. ტელევიზიებში ახალი ამბების ოცდაათწუთიან პროგრამას 

შინაარსის გადმოსაცემად მხოლოდ ოცდაორი წუთი აქვს. ასეთ პირობებში 

საერთაშორისო ახალ ამბებზე აუცილებელია მკაცრი კონტროლის დაწესება. ამერიკის 

შეერთებულ შტატებში რედაქტორები საერთაშორისო ახალი ამბების სიუჟეტების 

ასარჩევად ძირითადად ოთხი კრიტერიუმით ხელმძღვანელობენ. ესენია: 

1. პოლიტიკური მნიშვნელობა 

2. ეკონომიკური მნიშვნელობა 
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3. უსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ურთიერთობები 

4. პირდაპირი ჩართვა, მაგალითად, სტიქიურ მოვლენებთან დაკავშირებით.  

ასევე: 

1. მედიამ ერთი და იგივე საკითხი რამდენჯერმე უნდა გააშუქოს 

2. ყოველი გაშუქება ერთმანეთთან კონტექსტუალურ კავშირში უნდა იყოს და 

უნდა არსებობდეს მეტ-ნაკლებად გამოკვეთილი ერთიანი ინტერპრეტაცია. 

3. მთავარი მედიაარხები (გაზეთი, რადიო, ტელევიზია, ჟურნალები) პარალელურ 

რეჟიმში უნდა მუშაობდნენ და ერთმანეთის აზრს მხარს უნდა უჭერდნენ. 

ახალი   მსოფლიო   მედია 

    ახალი მსოფლიო მედია ეს არის მედია, რომელიც  წარმოიშვება და ვითარდება 

ტრადიციული სისტემებისა და თანამედროვე კომპიუტერული ტექნოლოგიის 

შერწყმის შედეგად. ახალი ტექნოლოგიების განვითარებასთან ერთად ყველაზე 

მნიშვნელოვანი საკითხი ტელესაკუმუნიკაციო ინდუსტრიების რეფორმა და 

სახელმწიფო ტელესაკომუნიკაციო სპეციალისტების პოლიტიკაა: ელექტრონული 

მედიით სარგებლობის უფლება, რაც შეიძლება მეტ ადამიანს ჰქონდეს. ბევრი კომპანია 

და მათ შორის გლობალური მედიის გიგანტები, ახალი მედიის ოპერაციებში 

უზარმაზარ ფულს აბანდებენ და ექსპერიმენტებს აგრძელებენ იმ იმედით, რომ 

მომხმარებელთა ინტერესი გაიზრდება და მსოფლიოში ახალი ტექნოლოგიები 

საბოლოოდ დამკვიდრდება.   

 მეცნიერები  გლობალიზაციისა  და  მასმედიის  ურთიერთმიმართებასთან  

დაკავშირებთ  ყურადღებას მახვილებენ   შემდეგ უარყოფით (ნეგატიურ) მხარეებზე :  

 წარმოიქმნება გლობალური, ტრანსნაციონალური მედიაკონგლომერატები, 

რომელთა მიზანიც არის სხვათა დაქვემებარება, ვიდრე ეკონომიკის 

განვითარება. 
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 გლობალური მასმედიის დაუბალანსებელი  შინაარი და მისი ასიმეტრიული 

განვითარება ხელს უშლის კულტურულ ავტონომიებს და მათ განვითარებას. 

 ინფორმაციის გავრცელებაში გლობალური უპირატესობა აქვთ ინფორმაციის 

მწარმოებელ დიდ და მდიდარ ქვეყნებს, რითაც ისინი ახშობენ ეროვნული 

აღორძინებისა და თვითდამკვიდრების შესაძლებლობას. 

 გლობალური მედიის განვითარება წარმოშობს და ამკვიდებს ჰომოგენური და 

სინქრონული კულტურის ისეთ ფორმებს, რომელიც დომინანტური ხდება და 

რომელსაც არა აქვს კავშირი ადამიანთა უმრავლესობის კულტურულ 

გამოცდილებასთან. 

 გაძლიერებულია უახლესი ტექნოლოგიების როლი, ფართოდ გამოიყენება 

თანამგზავრთა კომუნიკაციური შესაძლებლობები. 

 მცირდება გლობალურ ქსელებში ინფორმაციის შერჩევისა და მისაწვდომობის 

შესაძლებლობა. 

გლოკალიზაცია  -ეს არის გლობალურისა და ლოკალურის(ადგილობრივის) 

კომბინაცია, რომელსაც აქვს გლობალური ტენდენციები ლოკალური პირობების 

გათვალისწინებით. შოტლანდიელი მკვლევრის რონალდ რობერტსონის მიხედვით, 

გლოკალიზაცია არის გლობალიზაცია, რომელსაც გააჩნია საზღვრები, რომელიც 

აუცილებლად უნდა ადაპტირდეს ლოკალურ  რეალობასთან, არ უნდა დაუშვას მისი 

იგნორირება, მით უმეტეს არ უნდა გაანადგუროს ლოკალური რეალობა. წინააღმდეგ 

შემთხვევაში, ის დაუპირისპირდება საკუთარ თავს, გამოიწვევს გლობალურ 

საპროტესტო მოძრაობას. 

 

 

განმარტებები: 

კულტურის გლობალიზაცია: პროცესი, როცა დედამიწის ამა თუ იმ კუთხეში 

დაგროვილი ინფორმაცია ან მატერიალური თუ კულტურული პროდუქცია  ხდება  იმ 
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ერთიანი ტენდენციის ნაწილი , რომელიც, თავის მხრივ, ერებსა თუ ქვეყნებს შორის 

კულტურული სხვაობების ,,წაშლას” ცდილობს. 

ჰომოგენიზაცია:  (გაერთგვაროვნება) ყველა მხარისა თუ შემადგენელი ნაწილის (ამ 

შემთხვევაში, ქვეყნების) ტენდენცია, დაემსგავსონ ან გაიგივდნენ ერთმანეთთან. 

მაკდონალდიზაცია: როცა ე.წ. ,,სწრაფი კვების” ინდუსტრიისთვის დამახასიათებელი 

კომერციული და მარკეტინგული პრაქტიკა ეკონომიკისა და ცხოვრების  სულ უფრო 

მეტ სფეროში იკიდებს ფეხს. 

ტრანსნაციონალური კორპორაციები: ზენაციონალური კორპორაცია ის კომპანიაა, 

რომელიც ორ ან მეტ ქვეყანაში ეწევა ეკონომიკურ საქმიანობას შვილობილი 

კომპანიების მეშვეობით.  ბოლო დროს  ამ ტერმინს უფრო იყენებენ, ვიდრე 

“მრავალეროვნულ კორპორაციას”, რათა ხაზი გაუსვან, რომ კორპორატიული 

სტრატეგია და საქმიანობა საზღვრების მხოლოდ უპრობლემოდ კვეთას კი არა, მათ 

სრულ მოშლას ისახავს მიზნად. 

მომხმარებლობა: ეს ის ფსიქოლოგიური ფენომენია, როცა ბედნიერების პიროვნული 

განცდა მატერიალური სიმდიდრის მოხმარებასთანაა გაიგივებული და მას ე.წ. 

“სამომხმარებლო საზოგადოების” გაჩენას უკავშირებენ. ამგვარ საზოგადოებაში 

მთავარი მოხმარებაა და არა წარმოება თუ მომსახურება.   

მედიამაგნატი :  L. magnatus – დიდებული, მედიის უმსხვილესი მფლობელი 

კაპიტალისტი 
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                                                ვაჟა–ფშაველა 

                                          კოსმოპოლიტიზმი და პატრიოტიზმი 

     ზოგს ჰგონია, რომ ნამდვილი პატრიოტიზმი ეწინააღმდეგება კოსმოპოლიტიზმს, 

მაგრამ ეს შეცდომაა. ყოველი ნამდვილი პატრიოტი კოსმოპოლიტია ისე, როგორც 

ყოველი გონიერი კოსმოპოლიტი (და არა ჩვენებური) პატრიოტია. როგორ? ასე, - 

რომელი ადამიანიც თავის ერს ემსახურება კეთილგონიერად და ცდილობს თავის 

სამშობლო აღამაღლოს გონებრივ, ქონებრივ და ზნეობრივ, ამით ის უმზადებს მთელს 

კაცობრიობას საუკეთესო წევრებს, საუკეთესო მეგობარს, ხელს უწყობს მთელი 

კაცობრიობის განვითარებას, კეთილდღეობას. თუ მთელის ერის განვითარებისათვის 

საჭიროა კერძო ადამიანთა აღზრდა, აგრედვე ცალკე ერების აღზრდაა საჭირო, რათა 

კაცობრიობა წარმოადგენდეს განვითარებულს ჯგუფსა; თუ კერძო ადამიანისათვის 

არის სასარგებლო აღზრდა ნაციონალური, ინდივიდუალური, აგრეთვე ყოველის 

ერისათვისაა სასარგებლო ასეთივე აღზრდა, რათა ყოველმა ერმა მომეტებული ძალა, 

ენერგია, თავისებურობა გამოიჩინოს და საკუთარი თანხა შეიტანოს კაცობრიობის 

სალაროში... 

ყოველი მამულიშვილი თავის სამშობლოს უნდა ემსახუროს მთელის თავის 

ძალღონით, თანამოძმეთა სარგებლობაზე უნდა ფიქრობდეს და, რამდენადაც 

გონივრული იქმნება მისი შრომა, რამდენადაც სასარგებლო გამოგდება მშობელი 

ქვეყნისათვის მისი ღვაწლი, იმდენადვე სასარგებლო იქმნება მთელი 

კაცობრიობისათვის. ედისონი ამერიკელია, ამერიკაშივე მუშაობს, მაგრამ მისი შრომის 

ნაყოფს მთელი კაცობრიობა გემულობს. შექსპირი ინგლისელია, ინგლისში მუშაობდა 

და ცხოვრობდა, მაგრამ მისი ნაწერებით მთელი კაცობრიობა სტკბება დღესაც. 

ეგრეთვე სერვანტესი, გიოტე და სხვა გენიოსები თავის სამშობლოში, თავის 

თანამოძმეთათვის იღვწოდნენ, მაგრამ დღეს ისინი მთელს კაცობრიობას მიაჩნია 

თავის ღვიძლ შვილებად. 
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ყველა გენიოსები ნაციონალურმა ნიადაგმა აღზრდა, აღმოაცენა და განადიდა იქამდის, 

რომ სხვა ერებმაც კი მიიღეს ისინი საკუთარ შვილებად. მაშასადამე, გენიოსებმა თავის 

სამშობლოს გარეშეც ჰპოვეს სამშობლო - მთელი ქვეყანა, მთელი კაცობრიობა, მაგრამ, 

მიუხედავად ამისა, გენიოსთ ნაწარმოებნიც უფრო სარგები და შესაფერებელია 

ეროვნულ ნიადაგზე. „ჰამლეტით“, „მეფე ლირით“ ვერც ერთი ქვეყნის შვილი ვერ 

დასტკბება ისე, ნამეტნავად თარგმანით, როგორც თვით ინგლისელი, რომელიც 

ინგლისურს ენაზე კითხულობს ამ ნაწარმოებთ. შორს სად მივდივართ? ნუთუ სხვა 

ქვეყნის შვილი ისე დასტკბება „ვეფხისტყაოსნით“ და ისე გაიგებს მას, რაც უნდა კარგი 

თარგმანი წაიკითხოს, ან თუნცა კარგად იცოდეს ქართული ენა, როგორც თვით 

ქართველი? - არასდროს. გენიოსს, როგორც პიროვნებას, ინდივიდს, აქვს საკუთარი 

სამშობლო, საყვარელი, სათაყვანებელი, ხოლო მის ნაწარმოებს არა, ვინაიდან იგი 

მთელი კაცობრიობის კუთვნილებაა, როგორც მეცნიერება... 

მეცნიერება და გენიოსები გვიხსნიან გზას კოსმოპოლიტიზმისაკენ, მაგრამ მხოლოდ 

პატრიოტიზმის, ნაციონალიზმის მეოხებით. განავითარეთ ყოველი ერი იქამდის, რომ 

კარგად ესმოდეს თავისი ეკონომიური, პოლიტიკური მდგომარეობა, თავის 

სოციალური ყოფის ავ-კარგი, მოსპეთ დღევანდელი ეკონომიური უკუღმართობა და, 

უეჭველია, მაშინ მოისპობა ერთისაგან მეორის ჩასანთქმელად მისწრაფება, 

ერთმანეთის რბევა, ომები, რომელიც დღეს გამეფებულია დედამიწის ზურგზე. 

პატრიტიზმი, როგორც სიცოცხლე და სიცოცხლესთან გრძნობა, თითქო დაბადებასთან 

ერთად ჰყვება ადამიანს და შეიცავს ისეთ ნაწილებს, რომელთაც ვერც ერთი 

ჭკვათმყოფელი ადამიანი ვერ უარყოფს, როგორც მაგ. არის დედაენა, ისტორიული 

წარსული, სახელოვანი მოღვაწენი და ეროვნული ტერიტორია, მწერლობა და სხვა. 

იმავ წამიდანვე, როცა ბავშვი ქვეყანას იხილავს, მას, გარდა ჰაერისა, სადგომ-საწოლისა, 

ესაჭიროება აღმზრდელი, რძე - საზრდოდ, ნანა - მოსასვენებლად. 

ყველა ეს ხდება ოჯახში, დედის ხელმძღვანელობით და სწორედ აქ არის დასაბამი 

პატრიოტიზმისა. ყმაწვილი იმ თავიდანვე მჭიდრო კავშირს იმათთან ჰგრძნობდა, ვინც 

იმას ესაუბრება, ვინც გარშემო ახვევია, - ვისგანაც პირველ შთაბეჭდილებას 

ღებულობს. ამიტომ უყვარს ის ენა, რომელიც იმას სიყრმის დროს ესმოდა, და ის 



191 

 

ადამიანები მიაჩნია თავისიანებად, რომელნიც ამ ენაზე ლაპარაკობენ თუ მღერიან. 

თავის სოფლელთა სრულიად უმნიშვნელო სხვებისაგან განმასხვავებელი საუბრის 

კილოც კი შვენიერებად მიაჩნია. თავისი სოფლელი, თუნდაც უკანასკნელი ადამიანი, 

უცხო ადგილას, უცხო მხარეს რომ შეჰხვდეს, დიდ სიამოვნებას აგრძნობინებს. ვიდრე 

გაფართოვდება ბავშვის მხედველობა და გაიზრდება მისი პატრიოტიზმი, მას 

მხოლოდ განსაკუთრებით ის სოფელი, ან დაბა უყვარს, სადაც დაბადებულა და 

ბავშვობა გაუტარებია. 

ვერ წარმომიდგენია ადამიანი სრულის ჭკუისა, საღის გრძნობის პატრონი, რომ ერთი 

რომელიმე ერი სხვებზე მეტად არ უყვარდეს, ან ერთი რომელიმე კუთხე. რატომ? - 

იმიტომ: ერთი და იგივე ადამიანი ათასს ადგილას ხომ არ იბადება, არამედ ერთს 

ადგილას უნდა დაიბადოს, ერთს ოჯახში, ერთი დედა უნდა ჰყავდეს! თუ ვინმე 

იტყვის ამას, ყველა ერები ერთნაირად მიყვარსო, - სტყუის, თვალთმაქცობს: ან 

ჭკუანაკლებია, ან რომელიმე პარტიის პროგრამით არის ხელფეხშებოჭილი. 

სამოწყალეო სახლში აღზრდილი ბუშიც კი, რომელსაც, შეიძლება, ათასი ლალა 

გამოუჩნდეს და გარშემო ათასი ენა ესმოდეს, ბოლოს ერთს რომელსამე ენას იწამებს და 

ერთს ქვეყანას მიიჩნევს თავის სამშობლოდ... 

პატრიოტიზმი უფრო გრძნობის საქმეა, ვიდრე ჭკუა-გონებისა, თუმცა 

კეთილგონიერება მუდამ ყოფილა და არის მისი მათაყვანებელი და პატივისმცემელი. 

კოსმოპოლიტიზმი მხოლოდ ჭკუის ნაყოფია, ადამიანის კეთილგონიერებისა, მას 

ადამიანის გულთან საქმე არა აქვს, იგი საღსარია იმ უბედურობის ასაცილებლად, 

რომელიც დღემდის მთელს კაცობრიობას თავს დასტრიალებს. 

ამიტომ კოსმოპოლიტიზმი ასე უნდა გვესმოდეს: გიყვარდეს შენი ერი, შენი ქვეყანა, 

იღვაწე მის საკეთილდღეოდ, ნუ გძულს სხვა ერები და ნუ გშურს იმათთვის 

ბედნიერება, ნუ შეუშლი იმათ მისწრაფებას ხელს და ეცადე, რომ შენი სამშობლო 

არავინ დაჩაგროს და გაუთანასწორდეს მოწინავე ერებს. ვინც უარყოფს თავის 

ეროვნებას, თავის ქვეყანას იმ ფიქრით, ვითომ კოსმოპოლიტი ვარო, ის არის მახინჯი 

გრძნობის პატრონი, იგი თავისავე შეუმჩნევლად დიდი მტერის კაცობრიობისა, 

რომელსაც ვითომ ერთგულებას და სიყვარულს უცხადებს. ღმერთმა დაგვიფაროს ისე 
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გავიგოთ კოსმოპოლიტიზმი, ვითომ ყველამ თავის ეროვნებაზე ხელი აიღოსო. მაშინ 

მთელმა კაცობრიობამ უნდა უარჰყოს თავისი თავი. ყველა ერი თავისუფლებას ეძებს, 

რათა თავად იყოს თავისთავის პატრონი, თითონ მოუაროს თავს, თავის საკუთარის 

ძალ-ღონით განვითარდეს. ცალ-ცალკე ეროვნებათა განვითარება აუცილებელი 

პირობაა მთელის კაცობრიობის განვითარებისა. 

                                                                                                1905 წ. 
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                                                     XIII    ლექცია 

                          

                          მედიის გავლენა კულტურასა და საზოგადოებაზე    

                                      ჟურნალისტიკის თანამედროვე  თეორიები  

 

   ესა თუ ის მოდელი  თავად განსაზღვრავს იმ ფუნქციებს, რომელთაგანაც 

გამომდინარეობს ჟურნალისტიკის თანამედროვე კონცეფციები და თეორიები. 

ჟურნალისტიკის თეორიებთან დაკავშირებით საინტერესოა ამერიკელ ავტორთა 

მოსაზრებები. მათი უმეტესობა ჟურნალისტიკის ფუნქციებს უკავშირებს 

საზოგადოების სოციალურ-პოლიტიკური მოწყობის დოქტრინებს, რომლებიც თავის 

მხრივ სხვადასხვა ფილოსოფიური თეორიიდან გამომდინარეობს. თანამედროვე 

ჟურნალისტურ თეორიებსა  და კონცეფციებზე მსჯელობისას  შეუძლებელია გვერდი 

ავუაროთ მათი შექმნის ისტორიას, კერძოდ კი, კარგად ცნობილ  ,,პრესის 4 თეორიას~ , 

რომელმაც შემდგომში განვითარება ჰპოვა არა მხოლოდ ამერიკის  შეერთებული 

შტატების მკვლევართა ნაშრომებში, არამედ გავლენა იქონია მრავალი ქვეყნის 

ჟურნალისტიკის თეორიის განვითარებაზე. 

ოთხი თეორიის ავტორები, პრესის ცნობილი ამერიკელი თეორეტიკოსები და  

ისტორიკოსები, ილინოისის უნივერსიტეტის პროფესორები ფრედ სისბერტი, 

თეოდორ პეტერსონი და სტენფორდის უნივერსიტეტის პროფესორი უილბურ შრამი 

დათანხმდნენ ჟურნალ  ,,თაიმსის~ მფლობელს ჰენრი ლუს, რათა შეექმნათ კომისია 

(1942 წელს), რომელიც კვლევის საფუძველზე გასცემდა ამერიკის საზოგადოებას 

პასუხს კითხვაზე: არის თუ არა ამერიკაში სიტყვის თავისუფლება. აღსანიშნავია, რომ 

ამერიკული პრესის დეტალურ ანალიზზე დაყრდნობით კომისიამ დაადგინა, რომ 

სიტყვის თავისუფლება შეზღუდულია. 

 კვლევის შედეგად კომისიამ ჩამოაყალიბა პრესის ოთხი თეორია: ავტორიტარული, 

ლიბერტარიანული, სოციალური პასუხისმგებლობის და საბჭოთა კომუნისტური. 

ყოველ მათგანში ცენტრალური ადგილი ეკავა პრესის პასუხისმგებლობას, რომელიც 
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პირდაპირ დამოკიდებულებაში  იყო იმ სოციალურ, პოლიტიკურ სტრუქტურებთან, 

რომლის პირობებსა  და   ჩარჩოებში   უხდებოდათ  ფუნქციონირება  მასობრივი 

ინფორმაციის საშუალებებს. დროთა განმავლობაში ეს ძირითადი პოსტულატი 

ვითარდებოდა და დღეს თანამედროვე ამერიკული ჟურნალისტიკის თეორიაში 

არსებობს ბევრი საინტერესო მიდგომა თუ კონცეფცია პრესისა და პოლიტიკური 

ინსტიტუტების თუ პროცესების ურთიერთობაზე, რაც  განსაზღვრავს  

ჟურნალისტიკის ძირითად ფუნქციებს.  

   პირველ ფუნქციას გვთავაზობს უოლტერ ლიპმანი  და მკვლევართა ჯგუფი (გ. 

შილერი, გ. გლაისბერგი, ტ. სორენსენი). ისინი პრესას უპირველესად ანიჭებენ 

მანიპულატორის ფუნქციას, რაც ნიშნავს იმას, რომ პრესას ევალება ჩამოაყალიბოს 

საზოგადოებრივი აზრი და შემდეგ შეძლოს მართოს იგი. მკვლევართა სხვა ჯგუფი,  ე. 

მეიოს ხელმძღვანელობით,  მთავარ ფუნქციად მიიჩნევს კომუნიკაციას. იგი 

განიხილავს მედიას, როგორც მასობრივი ურთიერთობის საშუალებას. მოცემული 

ფუნქცია ხორციელდება  როგორც ვერტიკალურად (მმართველიდან მართვამდე), ისე 

ჰორიზონტალურად  (საზოგადოების  სხვადასხვა შრეებსა თუ დონეებზე).  

მკვლევართა მესამე ჯგუფი ჟურნალისტიკას მხოლოდ მეოთხე ხელისუფლების 

ფუნქციას აკისრებს.  ისეთი სწავლულები, როგორებიც არიან: უ. როსტოუ, დ. ბელი, ე. 

ბაგერსტამი არიან, მიიჩნევენ, რომ საზოგადოება მედიის მეშვეობით გავლენას ახდენს 

ხელისუფლების სამივე შტოზე. 

ამ კონცეფციამ შემდგომში განვითარება ჰპოვა ფრანგულ სკოლაში ორი თეორიის 

სახით: ,,დემოკრატურა~ — ავტორი ჟ. მერმე და  ,,მედიოკრატია~ — ავტორი ფ-ა დე 

ვირიე. ამ ორი ერთმანეთთან ახლოს  მდგომი  თეორიის თანახმად, პრესა 

წარმოდგენილია როგორც ფენომენი, რომელიც იყენებს დემოკრატიულ პროცესებს  

პირადი  დიქტატურის დასამყარებლად. 

  მკვლევართა მეოთხე ჯგუფი გვთავაზობს თანამედროვე მარქსისტულ 

თვალთახედვას, რის თანახმადაც კლასობრივ საზოგადოებაში პრესა ასრულებს 
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კლასობრივი ბრძოლის იარაღის როლს კონკრეტული რეჟიმის შესანარჩუნებლად და 

გასამაგრებლად. 

მკვლევართა მეხუთე ჯგუფს კი აერთიანებს კონცეფცია, რომლის თანახმადაც 

ჟურნალისტიკა წარმოადგენს სრულიად დამოუკიდებელ მოვლენას და ამ სტატუსით 

არის წარმოდგენილი სოციალურ და პოლიტიკურ პროცესებში. 

ისეთი მეცნიერები, როგორებიც არიან უ. ფრამი, ჯ. მერილი და ჯ. ტანსტელი, 

გამოყოფენ ე. წ. ,,ჟურნალისტურ მიდგომას~ საზოგადოებრივი მოვლენის 

ანალიზისადმი. ჯ. ტანსტელი აგრეთვე ანვითარებს  ,,პრესის დერეგულარიზაციის~ 

თეორიას, რომლის თანახმადაც მასმედიის კაპიტალიზაციაში აქტიურად ჩართული 

საბაზრო ურთიერთობების გათვალისწინებით ბევრი ამოცანის შერწყმა  ხდება. 

ოთხი  თეორიის  ავტორებმა  გარკვეული ბიძგი მისცეს ჟურნალისტიკის ფუნქციებს 

და დანიშნულებების  სხვადასხვა ხედვას. განვითარდა ბევრი საინტერესო თეორია, 

რომელთა მოკლე მიმოხილვაც კი შეუძლებელია ერთ სტატიაში. აღსანიშნავია, რომ 

მათ უმეტესობას აერთიანებს საერთო მიდგომა: პრაქტიკული ჟურნალისტიკა ხელს 

უწყობს საზოგადოებრივი აზრის ჩამოყალიბებას და შემდგომში მართავს მას. 

ამგვარ თეორიებს მიეკუთვნება — ,,მაგიური ტყვიის~, ,,ინექციის~, ,,მოდელირების~, 

,,აკუმულაციის~, ,,დიფუზიის~,  ,,პრესის დერეგულაციის~, ,,სტერეოტიპული 

კაფსულების~ და სხვა თეორიები. 

ამერიკული ჟურნალისტური თეორიები თუ კონცეფციები შეუძლებელია განხილულ 

იქნეს ევროპული კვლევების გაუთვალისწინებლად. ყველაზე მეტად საგულისხმო და 

საყურადღებოა, რომ ევროპულმა მეცნიერულმა კვლევებმა წარმოქმნეს სრულიად 

ახალი მიმდინარეობა ჟურნალისტიკის თეორიაში — მედიალოგია (მასობრივი 

კომუნიკაციის მეცნიერული კვლევის უახლესი მიმართულება). მედიალოგია 

(მედიისმცოდნეობა) სარგებლობს შედარებითი ანალიზის პრინციპებით 

ჟურნალისტიკაში, რაც მეტად ართულებს კვლევას, ვინაიდან ჟურნალისტიკა არის 

სინთეტიკური დისციპლინა, რომელიც მასთან შეხებაში მყოფი ყველა დარგის 

ანალიზისა და სინთეზის პრინციპებს და მეთოდებს იყენებს. თეორიული კვლევები, 



196 

 

უმეტეს შემთხვევაში, კომუნიკაციის ხაზოვანი, ინტერაქტიული და ტრანსაქტიური 

მოდელების თანახმად ვითარდება. 

ყოველდღიურ ჟურნალისტურ პრაქტიკაში გამოიყენება მრავალი თეორია თუ 

კონცეფცია, რომელიც ერთმანეთთან ცოცხალ კავშირშია და გამუდმებით განიცდის 

ურთიერთზეგავლენას.  

ჟურნალისტური პრაქტიკის განზოგადოებული შედეგები თეორიის ორგანული 

ნაწილი ხდება  და  ამავე დროს ახალ მიმდინარეობას ქმნის. მასობრივი კომუნიკაციის 

გავლენის ემპირიული კვლევა თავად მედიის  განვითარებას ბევრად ჩამორჩება. 1920-

იანი წლების ბოლომდე   ფართომასშტაბიანი კვლევები არ დაწყებულა. ამის მიზეზად 

უნდა ჩაითვალოს კვლევისათვის საჭირო პროცედურების, სტრატეგიისა და ტექნიკის 

არარსებობა. სოციალური მეცნიერებების, ძირითადად, ფსიქოლოგიისა და 

სოციოლოგიის განვითარებასთან ერთად, მასობრივი კომუნიკაციების კვლევაც 

შესაძლებელი გახდა.  

მედიის კვლევის სამოცდაათწლიანი ისტორიის განხილვასთან ერთად აუცილებელია 

მიმოვიხილოთ (ა) მკვლევართა მიერ წლების განმავლობაში ჩამოყალიბებული 

ძირითადი თეორიები, (ბ) კვლევის დახვეწილი მეთოდები და (გ) ახალი მიგნებები, 

რომელთა გამო მკვლევარები იძულებულები ხდებოდნენ, თავიანთ თეორიებში 

ცვლილებები შეეტანათ ან საერთოდ უარი ეთქვათ მათზე. საერთოდ, კვლევებმა 

მასობრივი კომუნიკაციის პროცესისა და მისი პიროვნებასა და საზოგადოებაზე 

გავლენის თანამედროვე გაგებაში დიდი წვლილი შეიტანეს.  

მედიის გავლენის თეორიები: 

,,ჯადოსნური ტყვიის―  თეორია 

      მეოცე საუკუნის დასაწყისში სოციალურ მეცნიერებათა წარმომადგენლებს და 

მათთან ერთად ხალხსაც სჯეროდათ, რომ  იმდროინდელი  დიდტირაჟიანი გაზეთი 

ძლიერი იარაღი იყო და მას შეეძლო საზოგადოების აზრებისა თუ ქცევის კონტროლი 

და მართვა. შეხედულებების ერთიანობა  მასობრივი კომუნიკაციებისა და მისი 
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ადამიანებსა და საზოგადოებაზე გავლენის შესახებ იმ დროს ჯადოსნური ტყვიის 

თეორიად მონათლეს. ამ თეორიის მიხედვით მასმედიას ადამიანებზე შეუზღუდავი 

გავლენის მოხდენა შეეძლო და ყველა, ვინც კი მედიაგზავნილს მიიღებდა, 

მომენტალური, პირდაპირი და უნიფიცირებული გავლენის ქვეშ ექცეოდა. 

    სოციალური მეცნიერებების წარმომადგენლებს, პირველ რიგში, აინტერესებდათ 

მასობრივი კომუნიკაციის გავლენის ფართომასშტაბიანი კვლევები, რომლებიც კინოს 

შეეხება.  კინოთი დაინტერესება იმით აიხსნებოდა, რომ  საუკუნის დასაწყისში იგი 

ახალი ხილი იყო და ოდნავ მოგვიანებით, კინო საოჯახო გართობის ერთ-ერთი 

მთავარი მედიასაშუალება გახდა. 1920-იანი წლების ბოლოს სრულმეტრაჟიანი 

ხმოვანი ფილმი სტანდარტი  გახდა და გასართობად კინოში სიარული ტრადიციად 

იქცა. საზოგადოებაში იმატა შეშფოთებამ იმასთან დაკავშირებით, რომ  ფილმები 

ძლიერ და უკონტროლო გავლენას ახდენდა ბავშვებზე. ამ საკითხის ფართომასშტაბიან 

კვლევას შეუდგა კერძო ორგანიზაცია-ფეინის ფონდი.  

    ფეინის ფონდის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო და ამასთანავე ზუსტი კვლევა 

სოციოლოგ ჰერბერტ ბლუმერს ეკუთვნის. ბლუმერს სურდა შეექმნა ბავშვების 

ყოველდღიური ქცევის ზოგადი სურათი-ჩაცმულობა, მანერები, მეტყველება, 

თამაშები, მათი შეხედულებები სიყვარულზე, ამბიციები, სურვილები და სამომავლო 

გეგმები. მისი მეთოდი საკმაოდ მარტივი იყო - მოზარდებისა და ახალგაზრდების 

მოგონებები (ავტობიოგრაფიული ფორმით) ბავშვობაში  ნანახ ფილმებზე.  

საბოლოოდ, ბლუმერმა  1200 –ზე მეტი ასეთი მოგონება შეაგროვა.  გამოკითხვის 

შედეგად მიიღო უამრავი მოსაზრება იმის შესახებ, თუ რა გავლენას ახდენდა ფილმი 

მათ ყოველდღიურ ქცევაზე.  მასალის ანალიზის საფუძველზე ბლუმერმა დაასკვნა, 

რომ ფილმი  იწვევს ემოციურ გავლენას, ბადებს მიბაძვის სურვილს და  უნებურად 

დასწავლის მექანიზმადაც კი გვევლინება, რომ გავლენა განსაკუთრებულია ბავშვების 

თამაშის შინაარსზე, რადგან ბავშვებს უყვართ სიუჟეტების ხელახლა გათამაშება და 

გმირების მიბაძვაც. ისინი ბაძავენ კინოგმირის სიცილს, ღიმილს, მრისხანებას, 

ჯდომის, სიარულისა და საუბრის მანერას. თუმცა ეს მანერები ხანგრლივად მათ არ 

გაჰყოლიათ.   რა არის ყველაზე ღირებული  ბლუმერის კვლევებსა  და დასკვნებში?  



198 

 

შეიძლება თუ არა ფილმი გარკვეული ქცევის გამომწვევ მიზეზად იქცეს? მოიცავს თუ 

არა ამ კვლევის შედეგები იმის განსაზღვრას, თუ რამდენად არის ხანგრძლივია 

გავლენა, რომელსაც ფილმი ბავშვებზე ახდენს?  ყველა ამ კითხვას აქვს უარყოფითი 

პასუხი, ჯერ ერთი, რაც არ უნდა აღმოეჩინა ბლუმერს კინოს პირველ თაობასთან 

დაკავშირებით, ამას დღევანდელ ახალგაზრდობასთან არავითარი საერთო აღარ აქვს. 

და ამ კვლევის მეთოდები  ძველმოდური და ნარატიული იყო. მიუხედავად იმისა, რომ 

ამ კვლევას აღარ გააჩნია თანამედროვე ღირებულება, მან თავის დროზე  დასახა 

კვლევის ახალი მიმართულება,   რომელიც წარმოსახვითი უნარით გამოირჩევა და 

ამჟამადაც გამოიყენება. 

 ფეინის კვლევის შედეგები 1930-იანი წლების დასაწყისში გამოქვეყნდა, რამაც არა 

მხოლოდ ჯადოსნური ტყვიის თეორიის შედეგები, არამედ საზოგადოებაში არსებული 

შიში მნიშვნელოვნად გაამყარა. აზრს იმის თაობაზე, რომ მედია ჯადოსნური ტყვიის 

ზემოქმედებით გავლენას ახდენდა საზოგადოებაზე, ყველა არ დაეთანხმა. თუმცა 

მყარი საფუძველი შეუქმნა იმ აზრს, რომ კინო დამნაშავეა ახალგაზრდების უზნეო 

აზრებსა და ქცევებში.  

1938 წლის 30 ოქტომბერს ამერიკის შეერთებული შტატების  მოსახლეობა  შოკში  

ჩავარდა. გავრცელდა ხმა, რომ საშინელმა მარსელმა არსებებმა დაიპყრეს აშშ. 

სინამდვილეში კი ეს იყო CBS -ის შოუ  ,,მერკურის რადიოთეატრი”, რომელსაც 6 

მილიონი ამერიკელი უსმენდა. ისინი უსმენდნენ  რადიოპიესას –უელსის 

ფანტასტიკური ნაწარმოების ,,სამყაროთა ომის” მიხედვით.  ეს ყველაფერი ახალი 

ამბების ფორმატში და იმდენად რეალისტურად გადაიცა, რომ ყველამ  დაიჯერა 

მარსელთაგან აშშ-ის დაპყრობა,  ანუ გადაცემა ბევრმა ადამიანმა სერიოზულად მიიღო.  

ეს მოვლენა მედიის ისტორიაში ყველაზე ცნობილ ამბად იქცა. (მასმედიის მიერ 

სტრესის გამოწვევის კლასიკური მაგალითი გახდა ტელეკომომპანია ,,იმედით” 2010 

წლის 13 მარტს გადაცემული ,,მოდელირებული ქრონიკა~, რომლის შესახებაც ქვემოთ 

იქნება საუბარი.) 

 მკვლევრებმა დაადგინეს, რომ ამ გადაცემაზე ხალხის გამოხმაურების ყველაზე 

მნიშვნელოვანი  ცვლადი (სოციალური ტერმინია)  ,,კრიტიკული დრო” იყო.  მათ, 
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ვისაც დაბალი კრიტიკული უნარი აღმოაჩნდათ, გადაცემის სინამდვილედ აღქმის 

ტენდენცია გამოამჟღვნეს და მიღებული ინფორმაციის შემოწმება ვერ მოიფიქრეს. 

თუნდაც, ვინმე პასუხისმგებელი პირისათვის დაერეკათ ან სხვა სადგურზე 

გადაერთოთ.  

ამგვარად, ,,ჯადოსნური ტყვიის თეორია” ერთი მხრივ მტკიცდებოდა, მეორე მხრივ,  

აშკარა იყო, რომ მედიის ძლიერი გავლენა ყველაზე ერთგვარად არ მოქმედებდა. 

აქედან გამომდინარე, ,,ჯადოსნური ტყვიის თეორია~  სავსებით უნაკლო არ იყო.        

მოგვიანებით კვლევებმა  აჩვენა, რომ მედიის გავლენა  აუდიტორიაზე სელექტური და 

შეზღუდული იყო  და გავლენის მოსახდენად ერთ-ერთი და არა ერთადერთი იყო.  

     ფსიქოლოგებმა აღმოაჩინეს, რომ ადამიანისათვის სწავლა-განათლებას უდიდესი 

მნიშვნელობა აქვს.  მათ უამრავი თეორია და ახსნა ჩამოაყალიბეს იმის თაობაზე, თუ 

როგორ აყალიბებს ადამიანის პიროვნებას სწავლის პროცესი. ასევე მნიშვნელოვანია 

სხვადასხვა შეხედულება, დამოკიდებულება, ინტერესი, ღირებულება და სხვა 

ფსიქოლოგიური ფაქტორიც მოქმედებს.  

  ამგვარად, მედიის სელექტური და შეზღუდული  გავლენის თეორია გულისხმობდა  

იმას, რომ მასმედიას აქვს არა საყოველთაო, არამედ მინიმალური გავლენა, რომელიც 

სხვადასხვა ფაქტორის (ინდივიდუალური განსხვავება, სოციალური კატეგორიები, 

სოციალური ურთიერთობები) ზემოქმედებით  იცვლება. 

ხანგრძლივი მოქმედების გავლენის თეორიები  

1.მცირე გავლენის აკუმულირების თეორია –ამ თეორიის მიხედვით ნებისმიერი 

გზავნილის გავლენა ადამიანზე, შესაძლოა, ძალზე მცირე იყოს, მაგრამ იგი მცირე 

ცვლილებებს  მაინც იწვევს და  დროთა განმავლობაში გროვდება. ადამიანები 

თანდათან იცვლიან  შეხედულებებს, ინტერპრეტაციებსა  და ორიენტაციას იმ 

საკითხებზე, რომლებიც სხვადასხვა მედიის მიერ განმეორებით შუქდება და ერთსა და 

იმავე მოსაზრებებს განუწყვეტლივ ამტკიცებს. ყოველივე ამას შედეგად  მოსდევს  

შეხედულებებისა  და  ქცევის მნიშვნელოვანი ცვლილებები. 
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2.აკუმულირების თეორია: მრავალჯერადი მცირე გავლენა საბოლოოდ თავს ,,ერთად 

იყრის~ - ისტორიული ანალიზი საშუალებას გვაძლევს აკუმულირების თეორია 

ხანგრძლივად პერსპექტივაში განვიხილოთ. ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ 

კოორდინირებული გავლენის ძალზე აშკარა და შთამბეჭდავი მაგალითები, როცა 

მედიის გადამწყვეტი როლის გამო, საზოგადოების გამოხმაურება რამდენიმე 

უმნიშვნელოვანეს მოვლენაზე  რადიკალურად შეიცვალა. 

  მაგალითად, ამერიკის შეერთებული შტატების ჯარისკაცებისა და მეზღვაურების 

სომალიში, ჰაიტისა და ბოსნიაში  გაგზავნის ფაქტი. უახლესი ისტორიის ეს 

ეპიზოდები ნათლად გვიჩვენებს,  თუ რა დრამატული შედეგები მოსდევს მედიის 

ასეთ უწყვეტ, დაჟინებულ  და კოორდინირებულ ყურადღებას ადამიანური 

ტრაგედიების მიმართ. თუმცა ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ფაქტები უნიკალური არ 

არის და ამის დასამტკიცებლად მოკლედ განვიხილავთ რამდენიმე დამატებით 

მაგალითსაც. 

  შეერთებული შტატების მიერ შეიარაღებული ძალების საზღვარგარეთ გაგზავნა 

უცხო ქვეყნის დაპყრობის მიზნით, საერთაშორისო მასშტაბის რადიკალური ნაბიჯია. 

ამერიკამ ასეთი ნაბიჯი ბოლო წლების განმავლობაში სამჯერ გადადგა. ადრე, 

საუკუნის დასაწყისში, როდესაც შეერთებულმა შტატებმა უცხო ქვეყანაში (ნიკარაგუა, 

ჩინეთი) ფლოტი გადასხა, სხვა ერებმა მისი  ეს ნაბიჯი მკაცრად დაგმეს. რამდენიმე 

წლის წინ, შეიარაღებული ძალების სომალიში, ჰაიტისა და ბოსნიაში შეყვანის გამო, 

შეერთებულმა შტატებმა იმავე ქვეყნის მოქალაქეებისა და დანარჩენი მსოფლიოსაგან 

მადლიერება და მოწონებაც კი დაიმსახურა.  

  როგორ შეიძლება ეს მომხდარიყო? ამ შეკითხვაზე აკუმულირების თეორიას ერთი 

პასუხი აქვს. 1991 – 1992 წლებში ყოველ საღამოს ამერიკის ტელევიზიით მოშიმშილე 

სომალელების შესახებ სიუჟეტებს გადასცემდნენ. ხშირად აჩვენებდნენ შიმშილისაგან 

ჩონჩხადქცეულ ბავშვებს. მათი დანახვა მართლაც ძალზე  მტკივნეული იყო. მათი 

ასეთი უკიდურესი  მდგომარეობის მიზეზად სახელდებოდნენ ადგილობრივი „ომის 

გამჩაღებლები”, რომელთა გამო ხალხი ჰუმანიტარულ დახმარებას ვერ იღებდა.  
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მედიაში არავინ ამბობდა, რომ ეს ხალხი ასეთ ხვედრს იმსახურებდა, არც ომის 

გამჩაღებლებს ამართლებდნენ, რომ შეერთებული შტატები ამ სიტუაციაში არ უნდა 

ჩარეულიყო. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ამ პრობლემას ყველა მედიასაშუალება 

უწყვეტ, დაჟინებულ და კოორდინირებულ რეჟიმში აშუქებდა.  ამის შედეგად 

საზოგადოების განწყობა იმდენად მკვეთრად შეიცვალა, რომ მათი თანხმობით 

პრეზიდენტ ბუშს საშუალება მიეცა სხვა ქვეყნის დასაპყრობად  ქმედითი  

ღონისძიებები განეხორციელებინა.  

დანარჩენი მსოფლიოც იმავე კადრებს ხედავდა. მათ შეერთებული შტატებისათვის 

სერიოზული წინააღმდეგობა არ გაუწევიათ., პირიქით, სხვა ქვეყნების მოქალაქეთა 

უმეტესობამ  ბუშის ეს ნაბიჯი მოიწონა, ზოგიერთი კი ამ კამპანიაში თვითონაც ჩაება. 

მცირე გავლენათა აკუმულირების გარეშე, რომელმაც თანდათან მოამწიფა 

საზოგადოებრივი აზრი, სომალის კამპანია ალბათ ვერ განხორციელდებოდა. 

მოგვიანებით, კლინტონის პრეზიდენტობის  დროს, იგივე განმეორდა – ტელევიზიით 

ასევე უწყვეტად და დაჟინებით მოედინებოდა სიუჟეტები ჰაიტიდან, შემდეგ 

ბოსნიიდანაც. ორსავე შემთხვევაში საზოგადოებრივი აზრი ამ ქვეყნებში შეერთებული 

შტატების  შეიარაღებული ძალების შესვლას მხარს უჭერდა.   

   მედიის დაგროვილი გავლენის ნათელი მაგალითია უოტერგეიტის საქმე. პრესამ და 

ზოგადად, ახალი ამბების მედიამ საზოგადოებრივი აზრი თანდათან მოამწიფა და 

საბოლოოდ აქცია იმ პოლიტიკურ ძალად, რომელმაც პრეზიდენტის პოსტიდან 

გადაყენება შეძლო. ამერიკის შეერთებული შტატების ისტორიაში ეს ერთადერთი 

შემთხვევა იყო. რასაკვირველია, ამ საქმეში პრესის გარდა, სხვა ფაქტორებიც 

მონაწილეობდა – იმ ფაქტორებიდან, რომლებმაც საბოლოოდ რიჩარდ ნიქსონის 

პრეზიდენტის პოსტიდან წასვლა გამოიწვია, თვითონ მედიას ვერც ერთის შექმნას ვერ 

დავწამებთ. პრესის როლი, რომელიც მან უოტერგეიტის საქმეში შეასრულა, 

დეტალური გამოძიება, უცნობი დეტალების მოპოვება და გამოაშკარავება იყო. მედია 

ყოველ წვრილმანს იძიებდა. ამ საქმესთან დაკავშირებულ ადამიანებს კი მათ მიერ 

ჩადენილი საქციელის დამალვის საშუალებას არ უტოვებდა. მედია ასევე იცავდა მათ, 
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ვინც ნიქსონის რისხვას დაიმსახურებდა. საბოლოოდ, ყოველივე ამას შედეგად, 

საზოგადოების უარყოფითი დამოკიდებულება მოჰყვა. 

   უოტერგეიტთან დაკავშირებული ფაქტები და მოსაზრებები ტელევიზიებში, 

ჟურნალ-გაზეთებსა და წიგნებშიც კი დღითიდღე, თვიდან თვემდე მანამ შუქდებოდა, 

ვიდრე მთელ ამ ისტორიას ფარდა არ აეხადა. ამერიკელი ხალხი ამ ამბავს ორი წლის 

განმავლობაში ადევნებდა თვალ-ყურს. თავიდან საზოგადოება  პროტესტს არ 

გამოთქვამდა, მაგრამ, რაც უფრო ხშირად აშუქებდა მედია პრეზიდენტის ღირსებისა 

და მისადმი ნდობის საკითხებს, მით უფრო ნაკლები პოპულარობითა და 

მხარდაჭერით სარგებლობდა რიჩარდ ნიქსონი ხალხში. საზოგადოების მხარდაჭერის 

დაკარგვასთან ერთად ნიქსონის ოპონენტებმა კონგრესში მისი იმპიჩმენტის საკითხი 

დააყენეს. პრეზიდენტი კონგრესის შედეგებს აღარ დაელოდა და თვითონ გადადგა. აი, 

ეს არის ძლიერი გავლენა! 

   ეს ყველაფერი 1972 წლის ივნისში დაიწყო, როდესაც საკმაოდ მოუხერხებელ 

მძარცველთა ხუთკაციანი ჯგუფი ვაშინგტონში უოტერგეიტის შენობაში, 

დემოკრატიული ნაციონალური კომიტეტის შტაბ-ბინაში შეიჭრა და მომავალი 

საპრეზიდენტო არჩევნებისათვის საჭირო მასალების მოპარვას შეეცადა. მათ 

შეუსწრეს, ორი მათგანი დაიჭირეს და გაასამართლეს. როგორც აღმოჩნდა, 

კრიმინალებსა და იმ ადამიანებს, ვინც მათ ხელს აფარებდა, კავშირი ჰქონდათ 

ცენტრალურ სადაზვერვო სააგენტოსა (CIA) და პრეზიდენტ ნიქსონის 

თანამშრომლებთან, რომლებიც თეთრ სახლში მსახურობდნენ.  

როგორც  გაზეთ   Washington Post  -ის  გულმოდგინე გამოძიების შედეგად დადგინდა, 

ეს იყო რთული გეგმა, რომელიც მიზნად ისახავდა ნიქსონის პოლიტიკური 

ოპონენტების დისკრედიტაციას.  ამის შემდეგ ნიქსონის ხალხი ამ ამბისა და მასში 

პრეზიდენტის მონაწილეობის დაფარვას შეეცადა, მაგრამ იმ მომენტში არ დარჩენილა 

მედიასაშუალება, რომელსაც ეს ამბავი არ გაეშუქებინოს.   რაც უფრო ფართო 

მასშტაბებს იძენდა ეს შემთხვევა, პოლიტიკოსებს ტელეკამერების წინ გამოჩენის მით 

მეტი შესაძლებლობა ექმნებოდათ. კონგრესის გამოძიებას ბოლო არ უჩანდა. ეს 

ისტორია საგაზეთო სტატიების სათაურების ამოუწურავ წყაროდ იქცა, ტელევიზიები 
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რამდენიმე თვის მანძილზე ,,აცხობდნენ  და აცხობდნენ~ სიუჟეტებს და 

საზოგადოებას საქმის ახალ-ახალი დეტალების შესახებ ინფორმაციით ამარაგებდნენ. 

საბოლოოდ, შექმნილ სიტუაციაში ნიქსონი დაადანაშაულეს და იმპიჩმენტის 

პროცესიც დაიწყო. ნიქსონი გადადგა და  მისი ადგილი ჯერალდ ფორდმა დაიკავა 

(მისი პირველი ოფიციალური  აქტი ექსპრეზიდენტ  ნიქსონის შეწყალება იყო).  

უოტერგეიტის საქმე მოვიხმეთ, რადგან იგი მასმედიის ქმედებისა და როლის შესახებ 

ქრესტომათიული მაგალითია. 

 ყოველ კონკრეტულ ვითარებაში უარყოფითი შეფასება, თითოეული მოქალაქისათვის 

უარყოფითი განწყობის შექმნა – ეს ყველაფერი ნელ-ნელა დაგროვდა და შედეგიც 

გამოიღო. სატელევიზიო გადაცემებისა და პრესის გარეშე, ამერიკის პრეზიდენტის 

გადაგომა წარმოუდგენელი და შეუძლებელი იქნებოდა. ამრიგად, ამ მიზეზ-

შედეგობრივ ჯაჭვში ახალი ამბების მედიის მონაწილეობა „აუცილებელი”, მაგრამ 

„არასაკმარისი” პირობა აღმოჩნდა. (ერთგვარ საპირწონე მაგალითად შეიძლება 

დავასახელოთ  ე.წ. ,,ციხის კადრები”, რომელმაც დიდი გავლენა მოახდინა 

დაგროვილი საზოგადოებრივი პროტესტის გამოხატვის პროცესზე და ბევრი 

ექსპერტის აზრით, ასევე მნიშვნელოვანი  როლი ითამაშა საქართველოს 2012 წლის 

საპარლამენტო არჩევნების შედეგებზე.) 

   მცირე გავლენების აკუმულირების მესამე მაგალითად გამოდგება მოწევის 

საწინააღმდეგო კამპანია, რომელიც მედიაში ხანგრძლივად და ფართოდ შუქდებოდა. 

ახალი ამბებისა და კომუნალური მომსახურების კამპანიების უწყვეტმა, დაჟინებულმა 

და კოორდინირებულმა ყურადღებამ მოწევის, როგორც ჯანმრთელობისათვის 

საზიანო ჩვევის მიმართ, საზოგადოების დიდი ნაწილის ქცევასა და აზროვნებაში 

მნიშვნელოვანი ცვლილებები შეიტანა. შედეგად, აშშ-ში საზოგადოებამ ამ საკითხთან 

დაკავშირებულ მრავალ ახალ კანონს დაუჭირა მხარი. 

   მიუხედავად იმისა, რომ ძველ და ახალ ფილმებში ჯერ კიდევ ნახავთ ადამიანებს, 

რომლებიც ეწევიან, მთელი მედია განუწყვეტლივ გადასცემს გზავნილებს მოწევის 

მავნებლობის შესახებ – ტელევიზიით თამბაქოს რეკლამირებაც კი აიკრძალა. გარდა 

ამისა, მედიამ შეწყვიტა გადაცემა ისეთი გზავნილებისა, სადაც ცნობილი ადამიანები 
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საზოგადოებას არწმუნებენ, რომ მოწევა არავითარ რისკს არ შეიცავს და 

ჯანმრთელობას არ აზიანებს.  კიდევ ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლებოდა, სადაც 

დაჟინებული და უწყვეტი ყურადღება რომელიმე საკითხის მიმართ, გავლენის ეფექტს 

იწვევს და საბოლოოდ  საზოგადოებრივი აზრის შეცვლას განაპირობებს. ასეთად 

შესაძლოა ჩაითვალოს, მაგალითად, ცხიმიანი, ქოლესტერინის მაღალი შემცველობის 

მქონე საკვების, ნარკოტიკებისა და ალკოჰოლის მავნებლობისა და ფიზიკური 

ვარჯიშის დადებითი შედეგების საკითხები. იყო პერიოდი, როდესაც მედია 

ნარკოტიკების მიმართ  არაერთგვაროვან დამოკიდებულებას იჩენდა. ამჟამად 

მედიისთვის ნარკოტიკების საკითხი ყველაზე აქტუალური თემაა. 

  ზოგადად, აკუმულირების თეორიის დანიშნულებაა ახსნა  საზოგადოებაში 

მიმდინარე იმ სოციალური და კულტურული ცვლილებებისა, რომლებიც მედიის 

მცირე ეფექტების დაგროვების შედეგად ხდება.  ამგვარ  დაგროვებას  საბოლოოდ 

საკმაოდ შთამბეჭდავი შედეგები აქვს, რაშიც მედია შეუმჩნეველ, მაგრამ მნიშვნელოვან 

როლს ასრულებს. ამისათვის მასმედია თავისთვის საინტერესო თემას განმეორებით 

უბრუნდება, განუწყვეტლივ აშუქებს და მისი სრულად წარმოჩენისა და გავლენის 

გაძლიერების მიზნით ყველა მედიასაშუალებას მიმართავს. 

   ინოვაციის ათვისების თეორია: მედიის როლი- თანამედროვე საზოგადოება 

სიახლეებს, მაგალითად, ახალ ტექნოლოგიებს, იდეებს, გატაცებებს, მოდასა და ქცევის 

ახალ სტანდარტებს მუდმივად უპირისპირდება და ის ყოველგვარ სიახლეს 

გამოჩენისთანავე არ ითვისებს, თუნდაც იგი სასარგებლო და ლოგიკური იყოს. ესეც 

აკუმულირების პროცესია-სიახლის თანდათან დამკვიდრება. მაგალითისათვის 

შეიძლება მოვიყვანოთ ავტომობილის უსაფრთხოების ღვედები. თითქოს ასეთი 

სიახლე სწრაფად უნდა იქნას ათვისებული, თუმცა ასე არ ხდება. რასაკვირველია, 

დღეს უსაფრთხოების ღვედებს უმრავლესობა იყენებს, თუმც ვერ ვიტყვით, რომ ამ 

მხრივ გამონაკლისები არ გვხვდება. ნელა და თანდათან ითვისებენ ადამიანები 

ტექნიკურ სიახლეებსაც. მაგ., გაყინული ნახევარფაბრიკატები, მიკროტალღური 

ღუმელი, საკაბელო ტელევიზია, სახლის კომპიუტერი და სხვ.  
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ინოვაციის პროცესში მედია და მასობრივი კომუნიკაცია უაღრესად დიდ როლს 

ასრულებს. ადრე სიახლის ათვისების პროცესი მის გარეშე მიმდინარეობდა. 

ადამიანები სიახლეებს ერთმანეთისაგან იგებდნენ. თანამედროვე საზოგადოებაში კი 

ეს როლი მასმედიას ეკისრება-სწრაფად და რაც შეიძლება ფართოდ გაავრცელოს ახალი 

ინფორმაცია და ამ გზით ბიძგი მისცეს სოციალურ ცვლილებებს. ამრიგად, ინოვაციის 

ათვისების თეორიის სახით მეცნიერებმა ჩამოაყალიბეს სიახლის შესახებ ინფორმაციის 

ადამიანებს შორის გაცვლისა და კომუნიკაციებით გადაცემის დინამიკა, საიდანაც ჩანს 

მასმედიის როლი იმ სოციალურ ძვრებში, რომლებიც მინიმალური ეფექტების 

აკუმულირებისა და ხანგრძლივი მოქმედების გავლენის შედეგად მიიღწევა. 

 სოციალიზაციის თეორია და მისი შედეგები –სოციალიზაცია ხანგრძლივი პროცესია, 

რომლის გავლაც ყველა ადამიანს უწევს იმისათვის, რომ საზოგადოების წევრის 

ფუნქცია შეასრულოს. საზოგადოებისათვის მისაღები ქცევის გაკვეთილების 

დასასწავლად ადამიანი თავისი განვითარების სხვადასხვა ეტაპზე უამრავ სხვადასხვა 

წყაროს მიმართავს. სიყმაწვილიდანვე იძენს ახალ  ჩვევებს, ახლებურად აფასებს 

საკუთარ თავს და ადამიანთა იმ წრეს, სადაც მას ცხოვრება უწევს. მოკლედ, 

სოციალიზაცია არის  დასწავლის ხანგრძლივი პროცესი, რომელიც საზოგადოებრივი 

ქცევის ნორმებისა და საზოგადოების კულტურული მოთხოვნების შესაბამისად 

აყალიბებს ინდივიდის პიროვნების ფსიქოლოგიურ ორგანიზაციას, რომლის მიზანიც 

არის ამ ინდივიდის მოცემული საზოგადოების სოციალურ წყობაში მონაწილეობა. 

იმისათვის, რომ  განვიხილოთ, თუ რა გავლენას ახდენს მასობრივი კომუნიკაციის 

ხანგრძლივი გავლენა სოციალიზაციის პროცესზე, განვიხილოთ ორი განსხვავებული 

ასპექტი. 

1. მოდელირების თეორია 

2. სოციალური მოლოდინების თეორია 

მოდელირების თეორია- ზოგადი   სოციალური დასწავლის თეორია  გულისხმობს  

მედიის მიერ მოწოდებული  ქცევის ადაპტირებას. (ავტორი ალბერტ ბანდურა). 

დამკვიდრდა როგორც ტერმინი, რომელიც ზოგადი დასწავლის თეორიას და 
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ადამიანების მიერ მედიაში შეთავაზებული ქცევების მიბაძვის შემთხვევებს 

ერთმანეთს უკავშირებს. ეს თეორია იმასაც გულისხმობს, რომ დროთა განმავლობაში 

მედიის გავლენები გროვდება და  საზოგადოებაში მომხდარი სერიოზული ძვრების 

მიზეზი ხდება. 

მაგალითები:  

1.როდესაც სერიალის მაყურებელი ასოციაციურად იხსენებს ფილმის ნანახ ეპიზოდს 

და ბაძავს პერსონაჟის ქცევას. 

2.როცა  დამკვირვებელი იმეორებს ან იწონებს  მედიის მიერ შექმნილ სახეს და მასთან 

საკუთარ თავს აიგივებს, ან მოსწონს მისი ქცევა და  სურს მიბაძოს მას. 

3.როცა კონკრეტულ სიტუაციაში იხსენებს მასმედიისგან მიღებულ მაგალითს და 

ხშირად იმეორებს მას, რადგან მისი ქცევა გარშემო მყოფთა მოწონებით სარგებლობს. 

ამ შემთხვევაში იზრდება ალბათობა, რომ მან ეს ქცევა მრავალჯერ გაიმეოროს. 

     სოციალური  მოლოდინების  თეორია – ეხება  მედიის  მოწოდებებს  იმის შესახებ,  

თუ რა აყალიბებს მისაღებ ქცევას საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფში. და 

გულისხმობს დროთა განმავლობაში ადამიანების მიერ სხვადასხვა წესისა და 

მოთხოვნების დასწავლას. ამ შემთხვევაში ძირითადი ყურადღება ეთმობა არა მედიის 

მოდელებისაგან ადაპტირებულ ცალკეულ  ქცევას, არამედ იმას, რომ ადამიანმა 

თანდათან, დროთა განმავლობაში გააცნობიეროს  და  შეითვისოს მედიის მიერ 

შეთავაზებული ქცევის ის წესები, რომლებსაც მისგან  ყოველდღიურად  ელიან. 

სიტყვათა   და მათი მნიშვნელობების ურთიერთმიმართების თეორიები – 

იგულისხმება იარლიყები და მნიშვნელობები, რომლებიც  საგნების, მოვლენებისა, 

სიტუაციების აღწერის დროს ვერბალურად გამოითქმის). 

სიტყვათა   მნიშვნელობის  თეორია –ამ თეორიის თანახმად ადამიანები, რომლებიც 

ყველაზე მეტად ექვემდებარებიან მასობრივი კომუნიკაციების გავლენას, 

განსხვავებულ სიტყვებს კონკრეტულ მნიშვნელობას მიაწერენ. თავის მხრივ, ეს 

მნიშვნელობები გავლენას ახდენენ ამ ადამიანების მიერ რეალობის აღქმასა და 
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რეალურ სამყაროში მათ მიერ გადადგმულ ნაბიჯებზე. კომუნიკაციურ პროცესში ფეხს 

იკიდებს იარლიყები და სიტყვათა გაგება საბოლოოდ ისე ყალიბდება, რომ ადამიანები 

ერთმანეთს მიუხვდნენ სათქმელს. სიტყვა კომუნიკაციის ძირითადი ერთეულია, 

რომლის მეშვეობითაც ხდება აღქმა, გაგება და კომუნიკაცია იმის შესახებ, რაც ჩვენ  

სიმართლედ მიგვაჩნია.   სიტყვათა მნიშვნელობები ,,სუბიექტური გამოცდილებაა~ და  

,,ეს ჩვენს თავებში აღბეჭდილი სურათებია~, რომლებიც ამა თუ ომ სიტყვით 

აღნიშნული რეალობის ასპექტს შეესაბამება. მასმედიას ცვლილებები შეაქვს ენაში, 

რადგან მისი მეშვეობით ცალკეული ადამიანებისათვის სიტყვათა მნიშვნელობები 

იცვლება და მკვიდრდება კიდეც მათი კონვენციური გამოყენების გზით. მასმედიის 

ასეთი გავლენა რეალურია, თუმცა შესაძლოა შენელებული მოქმედების იყოს.   

   ამერიკელ ავტორებს დენისსა და დეფლორს მაგალითად მოჰყავთ დეზოდორანტის 

ცნობილი ბრენდის რეკლამა, რომელიც იწყებოდა კადრით, სადაც წინა პლანზე 

ცხენებს მიაგელვებენ მექსიკელი განგსტერები. ცხენები ჩერდებოდნენ და კამერა 

გადადიოდა წინამძღოლზე. ზორბა, ჩასკვნილ,  გაბურძგნულ და ჭუჭყიან ბანდიტზე. 

ბანდიტი ჩანთიდან ცნობილი ბრენდის დეზოდორანტს იღებდა და ის-ის იყო, უნდა 

შეესხურებინა, რომ კადრს მიღმა ისმოდა სიტყვები: ,,მას თუ ეს უშველის, თქვენ, მით 

უმეტეს!”.  ამგვარად, მედიამ შექმნა იარლიყი, რომელიც მექსიკელებს უარყოფით 

აღქმასთან აიგივებდა. ცხადია, ბევრი დარჩა შეურაცხყოფილი და რეკლამა  

სასწრაფოდ გაუქმდა. 

სიტყვის დამკვიდრება არის პროცესი, რომლის მეშვეობითაც მედიის მიერ 

გავრცელებული ახალი სიტყვები და ახალი მნიშვნელობები ჩვენი ენის ნაწილი ხდება. 

მაგ. მერდის მიერ დამკვიდრებული ცნობილი სიტყვა ,,რემბო~ -თავდაპირველად 

ფილმის პერსონაჟს ერქვა, დროთა განმავლობაში კი იქცა დაუფიქრებელი, 

თავზეხელაღებული ადამიანის აღმნიშვნელ ტერმინად. ხშირად ადამიანები 

ითვისებენ მედიის მიერ დამკვიდრებულ სიტყვებს. მაგ. ,,პერესტროიკა~, თუნდაც 

ქართულ მასმედიაში სრულიად ახლად შემოტანილი ,,კოჰაბიტაცია:~ და სხვ. 
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სტერეოტიპების თეორია – ეს თეორია ასახავს მედიის მიმართ დამკვიდრებულ 

სიტყვათა მნიშვნელობების თეორიას, რომელიც უკავშირდება უმცირესობების 

უარყოფით მახასიათებლებს.  

სტერეოტიპი-იდენტიფიცირებული ჯგუფის წევრების მსგავსების შესახებ 

გავრცელებული აზრი. სტერეოტიპები მუშაობს, როგორც სქემები, ამ ჯგუფების აღქმის 

დროს. სტერეოტიპები ჯერ გავლენას ახდენს იმაზე, თუ რას აღვიქვამთ, შემდგომ კი 

იმაზე, თუ რას ვიმახსოვრებთ. იგი  გულისხმობს ადამიანების ან იდეების ძალზე  

გამარტივებულ, განზოგადებულ და ხშირად გაუცნობიერებელ აღქმას, რომელმაც  

შესაძლოა გამოიწვიოს წინასწარ შექმნილი ნეგატიური აზრი და დისკრიმინაცია. მაგ. 

1.უმცირესობანი  

2. სულით ავადმყოფები (შიში სულით ავადმყოფთა მიმართ) 

ორივე შემთხვევაში მედია ქმნიდა მნიშვნელოვან როლს მათ მიმართ სტერეოტიპების 

შექმნის საქმეში. ზოგჯერ ეს გართობის მიზნითაც ხდება. ერთი შეხედვით 

უმტკივნეულო კომიქსებში, ფილმებში, ტელევიზიაში თუ  სხვაგან, მაგრამ ყოველივე 

ეს ჩვენს ტვინებში ქმნის გარკვეულ სურათებს და კონვენციურ კონსტრუქციებს ისევე, 

როგორც გარკვეულ სტერეოტიპებს  ქმნის მედიაში გავრცელებელი ისეთი 

გამონათქვამები, როგორებიცაა, მაგალითად: ,,დარტყმული”, ,,გარეკილი”, 

,,ცალტვინა”, ,,შეშლილი” და სხვა მრავალი. (ეს სულით ავადმყოფების შემთხვევაში).  

ამგვარად, სიტყვებისა და მათი მნიშვნელობების თეორიის გამოყენება უაღრესად 

მნიშვნელოვანია სტერეოტიპების ანალიზის დროს. მისი დახმარებით  ჩანს, თუ 

როგორ ამკვიდრებს მედია ცალკეულ შეხედულებებს  გარკვეული კატეგორიის 

ადამიანების შესახებ. 
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განმარტებები: 

ალბერტ   ბანდურა (1925 - დღემდე) დაიბადა კანადაში. სწავლობდა აიოვას 

უნივერსიტეტში. 1951 წელს მიიღო მაგისტრის, შემდეგ დოქტორის ხარისხი და 1953 

წლიდან დღემდე მუშაობს სტენფორდის უნივერსიტეტში. იგი იკვლევდა აგრესიის 

გამომწვევ მიზეზებს, ბავშვების ქცევას და იმ ეკონომიკურ თუ სოციალურ ფაქტორებს, 

რომლებიც გავლენას ახდენენ ადამიანის რწმენაზე. მას უამრავი ჯილდო და პრემია 

აქვს მიღებული. მათ შორისაა 1980 წელს მიღებული ჯილდო აგრესიის კვლევის 

საერთაშორისო საზოგადოებისგან განუზომელი მიღწევებისათვის, ფორმულირებით: 

“მკველვარს, მასწავლებელსა და თეორეტიკოსს მიბაძვის უნაკლო მაგალითის 

შექმნისათვის. 

კონვენცია (კონვენციური ) –შეთანხმება, ხელშეკრულება  

ტრანსაქცია –ორ ხალხს  შორის  ურთიერთობის ერთეული,  კომუნიკაციური ფაქტი. 

(ფსიქოლოგიაში)  

 

   სასემინაროდ   წასაკითხი: 

აღმაშფოთებელი ტყუილების  ტოპ-ათეულში  ჟურნალ Time --ს რეიტინგში 

"მოდელირებული ქრონიკა" პირველ ადგილს იკავებს.  

  ,,ქართველებმა ცხოვრების ყველაზე დიდი სტრესი მიიღეს, როდესაც  13 მარტს არხმა 

,,იმედმა" გაავრცელა ინფორმაცია, რომ რუსული ტანკები ქვეყანას ხელახლა 

იპყრობდნენ, 2008 წლის ომიდან 18 თვის შემდეგ", - წერს გამოცემა ,,თაიმი~. როგორც 

სტატიის ავტორი გლენ  ლევი წერს, შაბათს საღამოს  ტელევიზიები მაყურებელს 

ჩვეულებისამებრ, სახალისო შოუებს,  ფილმებსა და სპორტულ გადაცემებს 

სთავაზობენ. თუმცა, ქართველებმა შოკი მიიღეს, როდესაც ,,იმედზე" პრაიმტაიმის 

დროს  შეიტყვეს, რომ რუსული ტანკები მათ ქვეყანას იპყრობენ. ,,ალბათ 

წარმოგიდგენიათ პანიკა, რომელიც სავსებით გასაგებია - ხალხი ქუჩაში  გაიქცა და 

სატელეფონო ხაზების ქსელი, ფაქტობრივად, მოიშალა. საბედნიეროდ, ომი არ იყო, 
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მაგრამ ტელეარხმა ეთერში გაუშვა დეტალების ამსახველი კადრები, თუ როგორ 

განვითარდებოდა მოვლენები, იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყნის პრეზიდენტს 

მოკლავდნენ", - წერია სტატიაში. 

   როგორც ჟურნალისტი წერს, ტელეარხი მაყურებელს მოვლენების მოდელირებულ 

ვარიანტს სთავაზობდა, მაგრამ ეს გაფრთხილება ბევრი ადგილობრივისთვის 

შეუმჩნეველი დარჩა: ადამიანები გამოწვეული სტრესის გამო საავადმყოფოში 

გადაიყვანეს. გავრცელებული ინფორმაციით, ერთი ქალბატონი, რომლის ვაჟიც ჯარში 

მსახურობდა, გულის შეტევით გარდაიცვალა. როგორც სტატიაში წერია, მოგვიანებით 

"იმედის" თანამშრომლებმა საჯაროდ ბოდიში მოიხადეს 

Time -ის აღმაშფოთებელი ტყუილების ტოპ-ათეული ასე გამოიყურება: 

1. საქართველო - "იმედის" მოდელირებული სიუჟეტი რუსეთ-საქართველოს 

ხელახალი ომის შესახებ. 

2. 2008 წლის აშშ-ის საარჩევნო კამპანია: გავრცელდა ინფორმაცია, რომ 20 წლის ეშლი 

ტოდს ბასრი დანით თავს დაესხნენ, რადგანაც ჯონ  მაკკეინის მხარდამჭერი იყო. ეშლი 

ამბობდა, რომ თავდამსხმელი მოუწოდებდა, "ბარაკ ობამას მხარდამჭერი 

გამხდარიყო". მას მოგვიანებით   ფსიქიკური აშლილობა  დაუდგინეს.  2 დღის შემდეგ 

ეშლიმ დანაშაული აღიარა და განაცხადა, რომ მთელი ამბავი მოიგონა. ის მეხსიერებას 

კარგავდა და ვერ იხსენებდა,  რა მოხდა. მართალია პოლიციისთვის ცრუ ინფორმაციის 

მიწოდებისთვის პატიმრობას გადაურჩა, მაგრამ ფსიქიატრთან კონსულტაციები 

დაენიშნა. 

3. 2009 წელს მსოფლიო შეძრა კოლორადოში მიმდინარე მოვლენებმა. ოჯახი 

ირწმუნებოდა, რომ 6 წლის ფალკონ ჰენი საჰაერო ბურთშია და ქარმა გაიტაცა. 

სინამდვილეში, პატარა არსად გაფრენილა და სრულიად უსაფრთხოდ სხვენში 

იმალებოდა. ოჯახის წევრებმა ეს ისტორია იმისთვის გამოიგონეს, რომ რეალითი შოუს 

პოპულარობა შეეძინა. გოგონას ძებნაში ჩართულები იყვნენ სამართალდამცავები, 

დაიხურა აეროპორტი, ზოგიერთი რეისი კი გადაიდო; ყველა ადამიანი კარგად 

მოფიქრებული, თვალთმაქცური გეგმის მსხვერპლია - მშობლებს პოპულარობა და 
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რეალითი შოუს ფართო მასისთვის გაცნობა სურდათ. საბოლოო ჯამში, რიჩარდ ჰენი 

და მისი მეუღლე 6 წლით დააპატიმრეს, ხოლო ჯარიმის სახით 500 000 დოლარის 

გადახდა დააკისრეს. 

4. აშშ-ის შტატ ორეგონში 1999 წელს KSJJ Radio  გამოაცხადეს, რომ კაშხალი   Ochoco 

გასკდა და თითქოს, კაშხლის დაზიანება ახლომდებარე  ტერიტორიას სახიფათო 

დატბორვით ემუქრებოდა.  მოგვიანებით  განაცხადეს, რომ  ყველაფერი ,,ხუმრობა" 

იყო; შედეგად, რადიომ რეიტინგი დაკარგა. 

5. 1985 წელს Sports Illustrated-მა გამოგონილი ბეისბოლის მოთამაშის, ვინმე ჰაიდენ 

ფინჩის ფოტო დაბეჭდა. ფინჩი ფენომენი იყო, რომელიც მარჯვენა ფეხზე წამოცმული 

ცალი სპორტული ფეხსაცმლით თამაშობდა და შეეძლო ბურთი საათში 168 მილის 

სიჩქარით ესროლა. 

6. რადიოეთერში გამოაცხადეს, რომ უცხოპლანეტელები შემოიჭრნენ. როგორც  

ამბობენ, "ექვსმა მილიონმა ადამიანმა ინფორმაცია  CBS--ით მოისმინა, 1.7-მა 

მილიონმა მსმენელმა იფიქრა, რომ ეს ამბავი სიმართლეა, 1.2 მილიონს კი 

გულწრფელად შეეშინდა". 

7. ანასტასია რომანოვა რუსეთის ბოლო იმპერატორის, ნიკოლოზ   II-ს  და მისი 

მეუღლის, ალექსანდრა ფეოდოროვნას  მეოთხე ქალიშვილია. ანასტატიას 

რეალურობის გარშემო აზრთა სხვადასხვაობა წლებია არსებობდა. არსებული 

ინფორმაციით, ბოლშევიკებმა ოჯახის წევრებთან  ერთად ის 17 წლის ასაკში 

დახვრიტეს. თუმცა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ პრინცესამ თავს გაქცევით უშველა. 

ეჭვი 1991 წელს კიდევ უფრო გამძაფრდა, როდესაც მისი საფლავი გათხარეს, მაგრამ 

ცარიელი აღმოჩნდა. მას შემდეგ  10 ქალი ამტკიცებს, რომ გადარჩენილი პრინცესაა. 

მათ შორის ყველაზე აქტიური და ცნობილი ანა ანდერსონია, რომელიც სხვადასხვა 

გამოცემასა და შოუში საკუთარ ისტორიებს ყვებოდა. 

8. 1983 წელს გერმანული ყოველკვირეული ახალი ამბების სააგენტოს Stern -ის 

ექსკლუზივს დიდი გამოხმაურება მოჰყვა; შტერნი  ამტკიცებდა, რომ მათ ხელში 

გერმანიის ფიურერის, ადოლფ ჰიტლერის დღიურები ჩაუვარდათ. სააგენტომ 
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დოკუმენტები 6 მილიონ დოლარად შეიძინა, თუმცა მალევე კრიტიკული 

ცდომილების  წინაშე აღმოჩნდნენ. 2 კვირის შემდეგ ცნობილი  გახდა, რომ ჰიტლერის 

დღიურები ყალბია, გამოყენებულია  თანამედროვე ქაღალდი  და 1980-იან წლებში 

დამზადებული მელანი. ამასთან, ტექსტი სავსეა ისტორიული უზუსტობებით. 

შედეგად, თანამშრომლების  ნაწილი სამსახურიდან დაითხოვეს, ნაწილი კი 42 თვით 

დააპატიმრეს. 

9. როდესაც 1912 წელს ინგლისში Eoanthropus Dawsoni-- (პილტდაუნის კაცის 

სახელით ცნობილი), პირველი ფრაგმენტი იპოვეს, მეცნიერებმა დაიჯერეს, რომ მათ 

მოიპოვეს კაცობრიობის  ევოლუციური განვითარების დასტური: გარდამავალი ჯაჭვი 

ადამიანსა და მაიმუნს შორის. შემდგომ, 40 წლის განმავლობაში ამ არქეოლოგიურ 

მონაპოვარზე 500-ზე მეტი სამეცნიერო ესსე დაიწერა. მაგრამ 1953 წელს გაირკვა, რომ 

ეს განზრახ ორგანიზებული მისტიფიკაცია იყო. 

10. პაბები  ხშირად არასარწმუნო ჭორების გავრცელების წყაროა ხოლმე. 1814 წელს 

უნიფორმაში ჩაცმული ოფიცერი, რომელიც თავს პოლკოვნიკ დიუ ბურგად ასაღებდა, 

ინგლისში, დუვრში ჩავიდა და ჩაიტანა ახალი ამბავი, რომ ნაპოლეონ ბონაპარტი 

მოკლულია. ეს კი იმას ნიშნავდა, რომ ინგლისის ომი ბურბონებთან დასრულდა. 

როგორც კი ეს ისტორია გავრცელდა, ლონდონის ბირჟაზე მთავრობის აქციების ფასი 

ავარდა. სწორედ ეს იყო თაღლითობის საფუძველი.  

ჟურნალ ,,თაიმ~-ის სტატია, სახელწოდებით - "აღმაშფოთებელი ტყუილების ტოპ-

ათეული",  2010 წელს დაიბეჭდა 

 

წყარო:http://www.ambebi.ge/sazogadoeba/103675-aghmashfothebeli-tyuilebis-top-atheulshi-

qmodelirebuli-qronikaq-shevida-time-s-reitingi.html   
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                                                                     XIV  ლექცია 

               

                   მედიის განვითარების თანამედროვე მიმართულებანი 

თანამედროვე კომუნიკაციის ტექნოლოგიური პრობლემები, უწინარეს ყოვლისა,  

კომპიუტერთან ასოცირდება. 

კომპიუტერი (ინგლ.computer) ინგლისური სიტყვაა და გამომთვლელს ნიშნავს. ეს 

არის ელექტრონული გამომთვლელი მანქანა, რომლის ძირითადი დანიშნულება 

ინფორმაციის სწრაფად დამუშავებაა; კომპიუტერი, ისევე როგორც ნებისმიერი 

მანქანა, ადამიანის ნება-სურვილს, ბრძანებას ემორჩილება. კერძოდ, იგი მუშაობს 

ადამიანის მიერ წინასწარ შედგენილი პროგრამის მიხედვით. დამუშავებული 

ინფორმაცია მრავალი სახის შეიძლება იყოს — რიცხვები, ტექსტი, გამოსახულება ან 

ხმა. კომპიუტერი ჯერ კიდევ მეორე მსოფლიო ომის (1939-1945) დროს ემსახურებოდა 

აშშ-ის სამხედრო მიზნებს. მასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიური ძვრები კი მე-20 

საუკუნის 60-იან წლებს უკავშირდება. ადამიანებს მიეცათ საგანმანათლებლო და სხვა 

სპეციფიკურ ინტერესთა დაკმაყოფილების შესაძლებლობა. კომპიუტერული 

პროგრამები ფართოდ გამოიყენება კინომრეწველობასა და ტელევიზიაში, 

მხატვრობასა და მუსიკაში. 1982 წელს უოლტ დისნეის სტუდიაში პირველად 

გამოიყენეს კომპიუტერული ანიმაციური პროგრამა, მას შემდეგ კომპიუტერული 

გრაფიკა ხელოვნების მიმართულებადაც იქცა. საზოგადოების კომპიუტერიზაცია, 

განსაკუთრებით,  გართობის ინდუსტრიაში გამოვლინდა (თამაშები),  თანამედროვე 

კომპიუტერიზაცია წარმოუდგენელია ინტერნეტის გარეშე. ინტერნეტის წარმოშობა 

დაკავშირებულია კავშირგაბმულობის, სხვადასხვა საშუალების (ფოსტა, ტელეგრაფი, 

ტელეფონის) შექმნასთან. კომპიუტერთა ქსელური გაერთიანება თავიდანვე 

კავშირგაბმულობის ისეთ საშუალებად იყო გააზრებული, რომელსაც, ტელეფონის 

მსგავსად, რეალურ დროში უნდა უზრუნველეყო ინფორმაციის გაცვლა ადამიანებს 

შორის.  
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ინტერნეტი (Internet) — „მსოფლიო-ქსელი―, ერთმანეთზე მიერთებული 

კომპიუტერების საჯაროდ ხელმისაწვდომი ქსელი. ინტერნეტს, ზოგჯერ უწოდებენ, 

უბრალოდ „ქსელს―(The Net), ანუ ქსელთა ქსელს, სადაც მომხმარებლებს, თუ მათ აქვთ 

უფლებები, შეუძლიათ ნებისმიერი კომპიუტერიდან მიიღონ ინფორმაცია. ინტერნეტი 

ქმნის გლობალურ საინფორმაციო სივრცეს და წარმოადგენს მსოფლიო ქსელის 

საფუძველს. 1957 წელს აშშ-ში შექმნეს პირველი კომპიუტერი, სახელად ,,აპრა‖.  ეს 

იყო თავდაცვის სამინისტროსთან არსებული ზესაიდუმლო სტრუქტურა, ლოკალური 

ქსელი.  (Apra- Advanced Research -Project Agency -უახლესი ტექნოლოგიების კვლევის 

სააგენტო).  რომელიც 1969 წლიდან რამდენიმე უნივერსიტეტის შესაბამისი კვლევის 

ცენტრთან კომპიუტერული ქსელით გაერთიანდა და ,,აპრანეტი‖ დაერქვა. მასში 

მხოლოდ ოთხი კომპიუტერი იყო ჩართული. სამიოდე წელში ქსელში აშშ-ის   

ორმოცამდე   კომპიუტერული ცენტრი იყო გაერთიანებული.  

1983 წლიდან სამხედრო დანიშნულების პროექტი ორად გაიყო: პირველი ,,მილნეტი‖ 

(სამხედრო ქსელი) ბოლომდე გასაიდუმლოებული დარჩა, მეორეს საქმიანობა 

სამოქალაქო და საგანმანათლებლო მიზნებით წარიმართა.(FNC-Federal Netvorking 

Council). 

მარშალ მაკლუენი გასული საუკუნის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული, 

წინააღმდეგობრივი და ბევრისთვის დამაბნეველი ფიგურა იყო, ―ფართო გაგებით, მან 

იწინასწარმეტყველა გლობალური ეპოქის დადგომა, ჩვენთვის უკვე კარგად ცნობილი 

ტერმინი – ,,გლობალური სოფელიც― ხომ სწორედ მან შექმნა. ,,გლობალური სოფელი 

ერთდროულად არის პლანეტასავით ფართო და პატარა ქალაქივით პატარა―, ამბობდა იგი, 

,,სადაც ყველა მავნებლურადაა დაკავებული სხვის საქმეში ცხვირის ჩაყოფი―. 

გლობალური სოფელი, მსოფლიო სოფელი. ტერმინი ეკუთვნის ტორონტოს სკოლის 

წარმომადგენელს, პროფესორ მარშალ მაკლუენს, რომელმაც 1960-იან წლებში მომავლის 

მსოფლიო აღწერა და დაახასიათა როგორც გლობალური ელექტრონული სოფელი. 

ინფორმაციის ელექტრონულად გადაცემას გლობალური ხასიათი აქვს და ინფორმაციის 

გადაცემაზე პასუხისმგებელი ინსტიტუციებიც - თავიანთი მასშტაბებით, გაქანებითა და 
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ინტენციებით - გლობალურ ინსტიტუტებს წარმოადგენენ. დღეს გლობალურ სოფელს 

უწოდებენ გაციფრულებული, კონვერგენციული ინფორმაციით დაკავშირებულ მსოფლიოს. 

1989 წელს შვეიცარიაში, მაღალი ენერგიების ფიზიკის ლაბორატორიის ახალგაზრდა 

თანამშრომელმა ბრიტანელმა ტიმ  ბერნერს-ლიმ ,,მსოფლიო აბლაბუდის―( WWW-

World Wide Web) პროექტი დაამუშავა. ამ პერიოდიდან ადამიანებს მიეცათ საშუალება 

ინტერნეტის მეშვეობით დაკავშირებოდნენ ერთმანეთს., გაეცვალათ სამეცნიერო თუ 

ნებისმიერი სხვა სახის ინფორმაცია და სამყარო საზღვართა გარეშე არსებულ  მთლიან 

ორგანიზმად წარმოედგინათ. ორიოდე წელიწაში ინტერნეტი ინფორმაციის შენახვისა 

და გავრცელების უზარმაზარ საცავად იქცა. ინტერნეტში ბეჭდვითი მედია არ კარგავს 

თავის სპეციფიკას და იგი უფრო ხელმისაწვდომი ხდება წაკითხვის მსურველთათვის, 

ისე როგორც მსხვილი საინფორმაციო სააგენტოების მრავალფეროვან მომხმარებელს 

შეუძლია მყისიერად მიიღოს სასურველი ინფორმაცია. ინტერნეტში მყარად 

დაიმკვიდრა ადგილი რადიო-ტელევიზიამაც. ინტერნეტში დამოუკიდებელი 

ჟურნალ-გაზეთები და ინტერნეტ-ტელევიზიებიც იქმნება. არსებობს 

დამოუკიდებელი ჟურნალ-გაზეთებიც.  დღეს ინტერნეტული ჟურნალისტიკა მედიის 

განუყოფელი ნაწილია. იქმნება ახალი სახელმძღვანელოები და განყოფილებები 

უნივერსიტეტებში ,,ონლაი მედიის― განხრით.   

  ინტერნეტულ მედიას ახასიათებს მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებისათვის 

აქამდე სრულიად უცნობი კომუნიკაციური უნარი, რომელსაც პირობითად შერეული 

პერიოდულობა (ოპერატიული + თემატურ-ანალიტიკური)  შეიძლება ვუწოდოთ. 

ინტერნეტულ მედიას ერთდროულად ახასიათებს როგორც სინქრონული, ისე 

მყისიერი, დიაქრონული კომუნიკაციის უნარიც, რაც მას საგრძნობ უპირატესობას 

ანიჭებს სხვა არხებთან შედარებით. ამ თვალსაზრისით ინტერნეტული მედია ერთ 

მთლიანობაში წარმოაჩენს მასობრივი კომუნიკაციის ისტორიულ და თანამედროვე 

პროცესებს. ციფრულ ტექნოლოგიას სხვაგვარად თავისუფლების ტექნოლოგიაც 

ეწოდება. 

  ,,კიბერსივრცის დამოუკიდებლობის დეკლარაციის” ავტორი ჯონ პერი ბარლოუ 

მიიჩნევდა, რომ ციფრული ინფორმაცია არის მოღვაწეობის, ცხოვრების წესი და 
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ურთიერთობა. იგი საყოველთაო გამოცდილებაა და არა ვინმეს კუთვნილება. იგი 

დროში განგრძობითი პროცესია და  არასოდეს შეიცავს დასასრულის  განცდას. ამ 

სივრცეში არ არსებობს საზღვრები და საკუთრება. ის კიბერსივრცის მოქალაქეთა 

სამყაროა და ამიტომ, არავის აქვს უფლება, მისი რეგულირება მოინდომოს. ამ  

შეხედულების საპირისპიროდ გამოთქმულია მოსაზრება, რომ ინტერნეტული 

მასმედია აიძულებს ადამიანებს განმარტოებით ისხდნენ კომპიუტერის 

კლავიატურასთან და ნაცვლად სხვა ადამიანებისა, ,,ვინდოუსებს“ ესაუბრონ, რომ 

ინტერნეტული გამოცემათა ქსელი ხელს უშლის მოქალაქეობრივი თვისებების 

განვითარებას, იწვევს თვითიზოლაციას, კარჩაკეტილობასა და აღვირახსნილობას.  

იგი საზოგადოებაში ამკვიდრებს სოლიფსიზმის –უკიდურესად განმარტოებული და 

ეგოიზმით გაჟღენთილი ადამიანების –მსოფლმხედველობას. ამგვარი თავისუფლება 

და დემოკრატიულობა კი მოჩვენებითია.  

 ინტერნეტული მასობრივი ინფორმაციის სახეა ასევე უამრავი  საცნობარო საძიებო 

სისტემა, რომელიც ქსელში არსებობს: ,,იაჰუ”, ,,გუგლი”, ,,ალტავისტა”, ,,რამბლერი, 

,,ვიკიპედია” და მრავალი სხვ.  ციფრული მედია, განსაკუთრებით კი ბეჭდვით 

გამოცემათა და რადიო-ტელე გადაცემათა ელექტრონული ვერსიები, აგრეთვე 

მუსიკალურ-გასართობ პროგრამათა მულტიმედიური ასლები და სხვ. ინტერნეტში 

მეორე, სხვა არხებით ერთხელ უკვე ასახული რეალური სამყაროს პარალელურ 

სინამდვილეს ქმნის. ამ სინამდვილეში მეორდება ის, რაც რეალობის პირველი 

ასახვით მივიღეთ. ანუ ხდება ასახულის ხელახლა ასახვა. ამგვარად 

ინტერნეტულიმასმედიისთვის დამახასიათებელია ორმაგი რეპროდუქციულობა.  

ახალი მედიის ერა-ბეჭდვა და ელექტრონული მედია ახალ ციფრულ ტექნოლოგიებში 

კომპიუტერის სახით ერთიანდება.  

ტექნოლოგია- ეს არის ინდუსტრიული ან კომერციული   მიზნების მიღწევისაკენ 

მიმართული მეთოდებისა და მასალების ერთიანობა. ახალი მედია მოიცავს ისეთ 

სატელევიზიო ტექნოლოგიებს, როგორებიცა: საკაბელო მომსახურება, ონლაინ-სერვის 

და გლობალური ქსელის კიბერსივრცეში არსებული სხვადასხვა გვერდი.   

საზოგადოებრივ კომუნიკაციას (ახალ მედიას) უწოდებენ სხვადასხვა 
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მედიაინდუსტრიების თანხვედრას ან გაერთიანებას, რომლებიც ადრე ცალ-ცალკე 

არსებობდა. ახალ მედიად გაერთიანებულია: მაუწყებლობის, 

სატელეფონოკომპანიების, საკაბელო ფირმები და კომპიუტერული კომპანიები.  

 მედიაკომუნიკაციის ექსპერტის მარტინ ირეინის აზრით  ინტერნეტი  შედგება სამი 

კომპონენტისაგან: 

1.გლობალური კომპიუტერული სისტემა  (a worldwide computer system) 

2.ადამიანთა წრე (community of people), რომელიც ზოგად საკომუნიკაციო 

ტექნოლოგიებს იყენებს.  

3.ინფორმაციის სისტემა (system of informacion), რომელიც  მსოფლიო  მასშტაბით  

ნაწილდება 

ამას ემატება ინტერნეტის განმარტება პრაქტიკული და ფუნქციური თვალსაზრისით:  

• 24-საათიანი უწყვეტი გლობალური ფორუმი და კომუნიკაციის სისტემა 

• ონლაინ ბიბლიოთეკა-საერთაშორისო  საინფორმაციო სისტემა 

• კომერციული და კორპორაციული საკომუნიკაციო მედიასაშუალებები 

• დისტანციური, დაუსწრებელი განათლების სისტემა 

• კომერციულ გარიგებათა მედიასაშუალება 

• ახალი ამბებისა და გართობის მულტიმედიური განათლების სისტემა 

• მთავრობის საინფორმაციო სერვისი 

• ყველა ზემოთ ჩამოთვლილი ერთად  

ინტერნეტისა და მისი გამოყენების შესახებ უამრავი წიგნი არსებობს, მაგრამ უნდა 

ვიცოდეთ, ყველა ელექტრონული ფოსტის მისამართს, რომელსაც ,,ქსელების ქსელი~ 

იყენებს სამი ასპექტი აქვს: მომხმარებლის სახელი, სევერის მისამართი, დომენი). 

პირველი ორი ერთმანეთისაგან გამოყოფილია @ ნიშნით, რაც ინდივიდუალურ 
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მომხმარებლებს ორგანიზაციებისაგან განასხვავებს. დომენის სახელი მიუთითებს, თუ 

რა სახისაა ის ინსტიტუცია, რომელსაც მომხმარებელი ეკუთვნის: 

edu – საგანმანათლებლო და კვლევითი ორგანიზაციები (8%) 

       com – კომეციული (ბიზნეს) ორგანიზაციები (45%) 

        gov – სამთავრობო არასამხედრო ორგანიზაციები (16%) 

      org – არამომგებიანი ორგანიზაციები (23%) 

     net ––ქსელური ორგანიზაციები და პროვაიდერები (24%)  

როჯერ ფიდლერი წიგნში ,,მედიამოrფოზები― ყოველგვარ კომუნიკაციას განიხილავს  სამ 

დომენის  თვალსაზრისით: 

 1.ადამიანთაშორისი (კომუნიკაციის პირდაპირი ფორმა). მაგ.: ონლაინ ჩათი, 

ელექტრონული ფოსტა და  კომპიუტერული თამაშები) 

 2.სამაუწყებლო (კომუნიკაცია ერთსა და მრავალს შორის. (მაგ. რადიო, საკაბელო 

ტელევიზია და მუსიკალური ვიდეო). 

3. დოკუმენტური (კომუნიკაცია ცოტასგან ბევრთან: ტექსტური გზავნილები, 

ვიზუალური კომუნიკაცია). ასეთი შინაარსი ინდივიდებს ძირითადად გლობალური 

ქსელისა და სხვა ტიპის ჰიპერტექტური დოკუმენტებით მიეწოდება. 

ჰიპერტექსტი - (hypertext) ანუ ჰიპერტექსტური სისტემა არის სხვადასხვა ტიპის 

დოკუმენტების სისტემა, რომელშიც ყოველი დოკუმენტი დაკავშირებულია 

რომელიმე სხვა დოკუმენტთან ამავე სისტემიდან. კავშირი  ჰიპერტექსტურ სისტემაში 

არის ერთი დოკუმენტის მეორე დოკუმენტზე გადასვლის საშუალება. კავშირს 

ჰიპერტექსტურ დოკუმენტში ზოგჯერ ჰიპერკავშირს უწოდებენ. კავშირზე მაუსის 

ერთხელ დაწკაპებით შესაძლებელია ჰიპერტექსტურ სისტემაში დაკავშირებული 

დოკუმენტების გამოძახება კომპიუტერის ეკრანზე. ჰიპერტექსტური დოკუმენტი არის 
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ისეთი დოკუმენტი ჰიპერტექსტური სისტემიდან, რომელშიც ერთი კავშირი მაინც 

არსებობს ამავე სისტემის სხვა დოკუმენტთან, როგორიც არ უნდა იყოს ის: ტექსტი, 

ნახატი, ხმა, კომპიუტერული პროგრამა, ხმაური, ანიმაცია, ვიდეო. სხვადასხვა ტიპის 

დოკუმენტების ერთ სისტემაში დაკავშირების შესაძლებლობის გამო ჰიპერტექსტურ 

სისტემას უწოდებენ აგრეთვე ჰიპერმედიურს უწოდებენ. „მსოფლიო აბლაbუდა“ არის 

ჰიპერტექსტური სისტემა. 

ტერმინი ,,საინფორმაციო სუპერგზა~ არის იდეა, რომლის მიხედვითაც ყველა 

ადამიანი ინტერაქტიური კომუნიკაციის პროცესის ნაწილი უნდა  გამხდარიყო და 

თითოეულ მათგანს გლობალური ინფორმაციის შეუზღუდავად მიღების საშუალება 

უნდა ჰქონოდა. ეს ტერმინი სათავეს იღებს 1909 წლიდან, როდესაც AT&T--ის 

რეკლამაში ზარების სისტემა მოიხსენიეს, როგორც ,,კომუნიკაციის სუპერგზა~. 1990 

წლების ბოლოს ამ ტერმინს უკვე ინტერნეტისა და გლობალური ქსელის, ასევე 

სატელევიზიო, ძირითადად, საკაბელო არხებით ნაჩვენები გადაცემების 

მნიშვნელობით იყენებენ. ამგვარად, საინფორმაციო სუპერგზა არის 

ინფრასტრუქტურის სისტემა, რომელიც საკომუნიკაციო კომპანიებს შესაძლებლობას 

უქმნის, თავიანთი სერვისი მომხმარებლებს ტელევიზორის ან კომპიუტერის 

ეკრანებზე შესთავაზონ. ეს არის: სატელევიზიო პროგრამები, ონლაინ სერვისი, 

ელექტრონული გაზეთი თუ სხვ. 

ტერმინი ,,ახალი მედია“  არის პლატფორმა, ტექნოლოგია, რომლის მეშვეობით 

აუდიტორიებს  გზავნილები  ინტერაქტიული  სახით მიეწოდება. 

ახალი მედიასაშუალებები მოიცავს ინფორმაციას (ონლაინსერვისი), გართობას, 

(ვიდეოთამაშები, ფილმები), ანალიზს (ჩატის ჯგუფები, კიბერსალონები, 

გზავნილების მიღება და გაგზავნა.) 

მულტიმედია (ინგლ.multi – ბევრი, media – medium, მედია - მედიუმ საშუალება) — 

ინფორმაციის (აკუსტიკური, ვიზუალური, ტექსტური და გრაფიკული) გადაცემის, 

შენახვისა და წარმოების სხვადასხვა საშუალების ტექნოლოგია, აგრეთვე, ასეთი 

ტექნოლოგიის მარეალიზებელი პროგრამებისა და საინფორმაციო სისტემების 
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ერთობლიობა . მულტიმედიას შეიძლება ჰქონდეს მარტივი სახე, მაგალითად, ერთი 

სურათის წარმოდგენა და კომპლექსური სახე, როდესაც კომპიუტერული პროგრამა 

ერთდროულად იტევს ხმას, გამოსახულებასა და ტექსტს. ინფორმაციული 

საშუალებების ასეთი კომბინაცია დღეს ყველა პერსონალური კომპიუტერისთვისაა 

შესაძლებელი, რაც გზას უხსნის განათლებისა და გართობის ახალ სამყაროს. 

სოციალური  ქსელი 

ტერმინი, სოციალური ქსელი, არც ისე დიდი ხნისაა. გასული საუკუნის 30-იან წლებში, 

ამერიკელი სოციოლოგები ადამიანებს შორის არსებულ ურთიერთკავშირებს 

სწავლობდნენ, ასეთ კავშირებს სოციოგრამების, ანუ ერთგვარი დიაგრამების 

საშუალებით გამოსახავდნენ. ამ გამოსახულებებში ცალკეული პიროვნებები 

წერტილებით იყვნენ აღნიშნულნი, მათ შორის კავშირები კი – ხაზებით. ამ სახით 

ვიზუალიზებულ ადამიანთა საზოგადოებას, ანუ ურთიერთგადამკვეთ ხაზთა რთულ 

სისტემას, სოციალური ქსელი დაარქვეს. ტერმინმა -სოციალური ქსელი, მოგვიანებით, 

სოციოლოგიიდან ინტერნეტშიც გადაინაცვლა. ინტერნეტში იგი აღნიშნავს ისეთ 

ვებგვერდებს ან სერვისებს, რომლებსაც თავად მომხმარებლები ამდიდრებენ. ასეთი 

საიტები წარმოადგენენ  ერთგვარ სოციალურ გარემოს, რომელიც საერთო 

ინტერესებით დაკავშირებულ მომხმარებლებს ერთმანეთთან ურთიერთობის, 

ინფორმაციისა და გამოსახულებების გაცვლის საშუალებას აძლევენ. ბოლო ხანს 

სოციალური ქსელების მომხმარებელთა რიცხვმა  მთელს მსოფლიოში  500 მილიონს 

გადააჭარბა. მისი შემქმნელი, მარკ ცუკერბერგი კი თავის დროზე, ყველაზე 

ახალგაზრდა მილიარდერად აქცია. სოციალური ქსელების ეპოქაში თითოეული 

ადამიანი ინტერნეტსამყაროს ცენტრში ექცევა. მომხმარებელი თავად ირჩევს, როდის 

და რას უყუროს, რას უსმინოს, რა წაიკითხოს. უფრო მეტიც, თავადვე ქმნის იმას, რაც 

მერე სხვისთვის ხდება საინტერესო. 

სოციალური მედია -მოიცავს   სოციალურ  ქსელებს  და  ბლოგებს. 
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განმარტებები: 

სოლიფსიზმ-ი (ლათ. solus - ერთი და ipse - თვითონ) - იდეალისტური 

ფილოსოფიური თეორია, რომლის მიხედვითაც რეალურად არსებობს მხოლოდ ერთი 

სუბიექტი - «მე», მთელი დანარჩენი სამყარო კი შექმნილია ადამიანის ცნობიერების 

წარმოდგენათა მიერ. ეს არის  უკიდურესი სუბიექტივიზმი. უკიდურესად 

განმარტოებული და ეგოიზმით გაჟღენთილი ადამიანების –მსოფლმხედველობა. 

ამგვარი თავისუფლება და დემოკრატიულობა კი  მოჩვენებითია.  

ინფორმაციული საზოგადოება- საზოგადოება, რომელშიც ინფორმაციის შექმნა, 

განაწილება და მართვა უმთავრესი ეკონომიკური და კულტურული საქმიანობაა, 

რასაც კომპიუტერიზებული პროცესებისა და ინტერნეტის სულ უფრო მზარდი 

გამოყენება უწყობს ხელს. ინფორმაციულმა საზოგადოებებმა ინდუსტრიული 

საზოგადოებები ჩაანაცვლეს, რამდენადაც ფიზიკური კაპიტალის, როგორც 

დოვლათის უმთავრესი წყაროს ადგილი უკვე ინფორმაციამ და ცოდნამ დაიკავა.  
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                                                             XIV  კვირის  მასალა 

ჟურნალისტური მოღვაწეობა, როგორც შემოქმედებითი პროცესი, მისი ზოგად 

ფსიქოლოგიური თავისებურებანი 

 

ჟურნალისტიკის მეშვიდე პრინციპია: ის, რაც მნიშვნელოვანია, ჟურნალისტმა 

საინტერესოდ და ადეკვატურად უნდა წარმოადგინოს. 

ჟურნალისტიკაში კარგად თხრობა და ინფორმატიულობა ერთმანეთს არ 

ეწინააღმდეგება. უკეთ რომ გავიგოთ, ისინი კომუნიკაციის კონტინუუმის – 

(უწყვეტობის) ორ წერტილად უნდა წარმოვადგინოთ.  ერთ ბოლოში შეგვიძლია 

მოვათავსოთ საბავშვო ზღაპარი, რომელსაც ბავშვებს ძილის წინ ვუკითხავთ და ამას 

ერთადერთი მიზანი აქვს: შვილებთან ერთად კიდევ რამდენიმე წუთის სასიამოვნოდ 

და საინტერესოდ გატარება. მეორე ბოლოშია მხოლოდ ფაქტები – სპორტულ 

შეჯიბრებათა შედეგები, ადგილობრივი მთავრობის განცხადებები ან აქციათა 

ცხრილები, სადაც არანაირი თხრობა არ გვხვდება. 

  ჟურნალისტიკა, ისევე, როგორც კომუნიკაციების უმეტესი ნაწილი,  ამ ორ წერტილს 

შორისაა. ჟურნალისტების ამოცანაა მნიშვნელოვანი ფაქტისა თუ მოვლენის 

საინტერესოდ წარმოჩენა თითოეულ სტატიაში და სერიოზულისა და ნაკლებად 

სერიოზულის სწორი ნაზავის შექმნა იმ ინფორმაციისგან, რასაც დღის მოვლენები 

იძლევა. შესაძლოა, ეს აზრი ამ გზით უფრო გასაგები იყოს: 

   ჟურნალისტიკა ამბის თხრობაა, რომელსაც თავისი მიზანი აქვს. ეს მიზანია 

ხალხისთვის იმ ინფორმაციის მიწოდება, რომელიც მას სამყაროს შესაცნობად 

სჭირდება. ამ დროს პირველი სირთულე მოძიებაა ისეთი ინფორმაციისა, რომელიც 

ხალხისთვის სასიცოცხლოდ აუცილებელია. მეორე სირთულე კი ამ ინფორმაციის 

გასაგებად, ადეკვატურად და საინტერესოდ  გადმოცემაა. 

   აუდიტორიისათვის ახალი ამბების საინტერესოდ მიწოდებას უამრავი დაბრკოლება 

ეღობება: დაუდევრობა, უვიცობა, სიზარმაცე, დოგმები, მიკერძოებულობა. 
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ორიგინალური, შაბლონებისგან თავისუფალი ამბის დაწერას გარკვეული დრო 

სჭირდება.  ეს სტრატეგიული ამოცანაა, რომელიც მხოლოდ ფაქტების მოკლე,  

დეკლარაციულ წინადადებებად დალაგებას როდი მოითხოვს. დრო კი ის ფუფუნებაა, 

რომელიც  ჟურნალისტების აზრით, მათ სულ უფრო ნაკლები აქვთ. 

ინფოტეიმენტი (ინგლ.infotainment ,გართობა, information –informacia)-იგივე 

ინფოგართობა  – საინფორმაციო გართობა - ეს არის რადიო და ტელემაუწყებლობის 

მასალათა მიწოდების ხერხი, რომელიც  გამიზნულია როგორც გართობაზე, ასევე 

აუდიტორიის ინფორმირებაზე. როცა  ინფორმაციას აქვს გასართობი ხასიათი 

მასალათა შერჩევის ან მისი გაფორმების ხარჯზე. ინფოტეიმენტი აღწევს  სხვადასხვა 

მედიურ ჟანრში (მაგ.თოქ-შოუში, სატელევიზიო ახალ ამბებში და ცალკეულ 

რეპორტაჟებში) და მისი განმასხვავებელი ნიშანია მაყურებლის ემოციებსა და  

გრძნობებზე ზემოქნედება. 

     ჟურნალისტიკაში ფაქტები იმაზე მეტყველებს, რომ პუბლიკის მიზიდვა მხოლოდ 

გართობით, როგორც ჟურნალისტიკის ბიზნესსტრატეგია, გრძელვადიან პერიოდში 

მარცხისთვისაა განწირული, რასაც სამი უბრალო, მაგრამ უდავო მიზეზი აქვს. 

პირველი პრობლემა ისა, რომ, თუ ხალხს მხოლოდ წვრილმანებსა და გასართობ 

ფაქტებს მიაწვდი, ამით საზოგადოების  ნაწილს  სხვა რამის მოლოდინს  შეუსუსტებ. 

მეორე გრძელვადიანი პრობლემა, რომელიც ”ინფოგართობის” სტრატეგიას 

უკავშირდება, ისაა, რომ ასეთი სტრატეგია სახელს უტეხს საინფორმაციო 

ორგანიზაციას და ამცირებს იმ ხალხის რაოდენობას, რომელიც მისგან სერიოზულ 

ახალ ამბებს მოელის. 

   დასასრულ, ,,ინფოგართობის” სტრატეგია, როგორც ბიზნესგეგმა, მცდარია, 

ვინაიდან, როცა თქვენს ახალ ამბებს გართობად აქცევთ, ამ დროს სხვის მოედანზე 

თამაშობთ. როგორ აჯობებს, გართობის თვალსაზრისით, საინფორმაციო გადაცემა 

გასართობს? ან რატომ უნდა დაისახოს ასეთი მიზანი? ახალი ამბების ფასეულობა და 

მიმზიდველობა სხვაგვარია. ის შინაარსს ემყარება. ,,ინფოგართობის” სტრატეგია კი, 

იმის მიუხედავად, რომ მოკლევადიან პერიოდში საზოგადოებას იზიდავს და 
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ნაკლებდანახარჯიანიცაა, თანდათან პუბლიკის შემცირებას გამოიწვევს, რადგან 

ფორმას ემყარება და არა შინაარსს. ასეთი პუბლიკა მალე გადაერთვება შემდეგ 

,,ყველაზე ამაღელვებელ― რამეზე, რადგან ეს პუბლიკა თავიდანვე გართობის უნაყოფო 

ნიადაგზე აღმოცენდა. ეს პრობლემები, მაგალითად, პუბლიკის შემცირება, 

ჟურნალისტიკას მხოლოდ  ართულებს.  განასხვავებს წარმატებულ ჟურნალისტს 

ზარმაცისგან, კარგს – ცუდისგან, კვალიფიციურს – ზედმეტად სენსაციურისგან. 

ცალკეული ჟურნალისტები ნამდვილად ახერხებენ ხალხისთვის მიმზიდველი და 

შინაარსიანი ინფორმაციის მიწოდებას. ამ დროს მნიშვნელოვანს საინტერესოდ აქცევენ 

და საინტერესოს – მნიშვნელოვნად.  

 თუ ჟურნალისტური ინდუსტრია თავისი საქმიანობის გაუმჯობესებას ეცდება, 

საკუთარი წარმომადგენლების აზრებს ერთმანეთს შეუდარებს და მასმედიის ყველა 

სხვა დარგში განსხვავებულ იდეებს მოძებნის, თავისთვის საინტერესო რამდენიმე 

ახალ იდეას აღმოაჩენს. 

 ვინ არის საზოგადოება და რის ცოდნა უნდა? ხშირად ჟურნალისტები სტატიაზე 

მუშაობას ”წვრილ-წვრილი ამბების” მოგროვებით იწყებენ, შემდეგ მონაცემებს 

ამოწმებენ, უახლეს ინფორმაციას უმატებენ და ისე მიაწვდიან აუდიტორიას. ეს, 

გარკვეულწილად, ინფორმაციას ზღუდავს.  

    დღეს ჟურნალისტების ერთი ნაწილი ახალ მიდგომას იყენებს. ნებისმიერი ამოცანის 

შესრულებისას ჟურნალისტმა უნდა დასვას და საზოგადოებამ უნდა აღმოაჩინოს 

შემდეგი კითხვები: 

1. ,,ვისთვის არის ეს ამბავი?”, ვინ დაინტერესდება ამ ამბით, თუნდაც ცოტა ხნით? 

2.,,რის ცოდნა სჭირდება ხალხს ამ საკითხზე, რათა მასზე საკუთარი აზრი შეიქმნას?” 

ეს მარტივი კითხვები ზოგჯერ სრულიად განსხვავებულ შედეგს იძლევა. ისინი 

ინფორმაციას უშუალოდ მოქალაქისკენ, საზოგადოებისაკენ მიმართავს, 

უპირველესად კი, დაინტერესებული ჯგუფებისა და სხვა უშუალო მონაწილეებისაკენ. 
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,,ვინ?”, ,,რა?”, ,,როდის?”, ,,რატომ?” და ,,როგორ?” კითხვების ახლებური განმარტება. 

ჟურნალისტებმა კიდევ ერთხელ უნდა გაიაზრონ ახალი ამბების ძირითადი 

ელემენტები – ”ვინ?”, ”რა?”, ”როდის?”, ”რატომ?” და ”როგორ?” 

    თხრობის ახალ ხერხებთან დაკავშირებული ექსპერიმენტი. ჟურნალისტური 

თხრობის ყველაზე გავრცელებული სტრუქტურა საკმაოდ შეზღუდულია. როცა 

ჟურნალისტიკა სერიოზულად გართულდა და მისი თემებიც ძალიან გამრავლდა, 

ბევრი საუკეთესო ჟურნალისტი ამ მეთოდის არაადეკვატურობაზე დაფიქრდა. ”სი-ბი-

ეს ნიუსის” ჟურნალისტის უილიამ უიტეკერის აზრით ,,ზოგჯერ A -თი დაწყება და Z -

ით დამთავრება თხრობის საუკეთესო გზა არ არის”, _ განუცხადა მკვლევარებს.  

,,ზოგჯერ L -ს, M -ს, N -ს, O -ს და P -ს შუიდან იღებ და თავში გადაგაქვს, იმიტომ, რომ 

სწორედ ესაა ყველაზე გონივრული, ხალხს გაგებას უადვილებს და მოვლენას 

პერსპექტივას ანიჭებს”. ტოდ ჰენსონმა, იუმორისტული ყოველკვირეული ჟურნალ  

,,ონიონის―  წამყვანმა ჟურნალისტმა, ,,ონლაინ ჯორნალიზმ რევიუსთან― ინტერვიუში 

განაცხადა, რომ მისი ჟურნალის იუმორის დიდი ნაწილის წყარო ის ანაქრონიზმია, 

რომელიც ბევრ გაზეთს ახასიათებს. 

 ქვიშის საათი. გასული საუკუნის 90-იანი წლების დასაწყისში მკვლევარმა როი 

კლარკმა აღმოაჩინა ის, რასაც ”ქვიშის საათის” სტრუქტურა უწოდა. ეს მხოლოდ 

თხრობა არ არის. ეს არის მხოლოდ ამობრუნებული პირამიდა. ესაა ფორმა, რომლის 

საშუალებითაც   ამბის მოკლე შინაარსს გადმოცემთ, ჰყვებით, რაც მოხდა, მერე კი 

პირამიდა ტყდება და მოდის ფრაზა, რომელიც უფრო დაწვრილებით, ხშირად 

ქრონოლოგიურ, თხრობას იწყებს, მაგალითად, ”ინციდენტი მაშინ დაიწყო, როცა...” ამ 

მომენტში ახალი ამბავი ”გამდნარია”, უფრო დრამატულია და ხშირად უფრო ახლოა 

სინამდვილესთან”. 

  კითხვა-პასუხის მომავალი. კონფერენციაზე, რომელიც მოქალაქეებთან კავშირის 

ახალი მეთოდების შესწავლას ეძღვნებოდა, ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის 

ჟურნალისტიკის პროფესორმა და პრესკულტურის ცნობილმა კრიტიკოსმა ჯეი 

როსენმა განაცხადა, რომ, მისი აზრით, კითხვა-პასუხის ფორმა ძალიან კარგი 

მეთოდია, რომელსაც არც ისე ხშირად იყენებენ. ის ჟურნალისტს აიძულებს თავისი 
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მასალის იმ საკითხების გარშემო აგებას, რომელთა შესახებაც მოქალაქეებს შეიძლება 

კითხვები გაუჩნდეთ. ამას გარდა, ეს მეთოდი იმის საშუალებას იძლევა, რომ 

მკითხველმა სტატიას თვალი გადაავლოს და კითხვა თავისთვის საინტერესო 

ადგილიდან დაიწყოს და არ იყოს იძულებული, იგი თავიდან ბოლომდე წაიკითხოს. 

ის, რაც ცხვირწინაა.   დაგ მარლეტი, ცნობილი კარიკატურისტი, რომელსაც პიესები, 

ფილმების სცენარები და მოთხრობებიც ეკუთვნის, აღნიშნავს, რომ ახალ ამბებთან 

დაკავშირებული უდიდესი პრობლემა ისაა, რომ ინფორმაციის დიდი ნაწილი 

უბრალოდ ”მოსაწყენია”.  ”როცა რაღაც გბეზრდება”, - ამბობს მარლეტი, - ”მოსმენას 

წყვეტ და კომუნიკაციაც წყდება”. თეატრში ასეთ მოწყენილობას საკუთარი ტერმინიც 

კი მოუგონეს. იქ ამას ეწოდება ”ის, რაც ცხვირწინაა”, ეს კი ნიშნავს, რომ ”ხალხს 

ეუბნებით იმას, რაც უკვე იცის”. 

 წარმოსახვითი სურათები. ამის ერთ-ერთი გზაა იმის ხელშეწყობა, რომ ხალხს ამბის 

შესახებ წარმოსახვითი სურათი თვითონ ჩამოუყალიბდეს და არა ჟურნალისტის 

თვალით დაინახოს. 

ამბის დაკავშირება უფრო სიღრმისეულ თემებთან. ”ენ-ბი-სი ნიუსის” კორესპოდენტი 

ჯონ ლარსონი ამტკიცებს, რომ სიურპრიზი ახალი ამბების გადმოცემის მთავარი 

შემადგენელი ნაწილია.  მაგრამ, აქვე უმატებს ლარსონი, ”სიურპრიზს შინაარსი უნდა 

ჰქონდეს, მარტო შოკს და გაოგნებას არ უნდა იწვევდეს”. ლარსონის გადაცემაში 

დეითლაინ (დატელინე)  ამას ,,გამოაშკარავებას” უწოდებენ. ლარსონის აზრით, ამბის 

გამოაშკარავების საუკეთესო მაგალითია, როცა ეს მიწოდებული ინფორმაცია უფრო 

ღრმა, მოულოდნელ თემებს უკავშირდება. ,,სწორედ მაშინ მივყავართ ამბავს ყველაზე 

დიდ სიღრმეებში, სადაც ლაპარაკია დედის სიყვარულზე შვილების მიმართ, ქმრის 

მიერ სამშობლოს სიყვარულზე, ამბიციებზე, სიხარბეზე, შურზე. კარგად გადმოცემულ 

ამბავში ყოველთვის არის რაღაც მნიშვნელოვანი, რაც ყოველთვის უბრალოდ  და 

გასაგებადაა გადმოცემული”.  თემებს ჟურნალისტები კი არ გვკარნახობენ, არამედ 

გვიჩვენებენ იმით, თუ როგორ გვაწვდიან მასალას : სწორი ციტატა, სწორი კადრი ან 

მზერა, რომელსაც ორი ადამიანი ერთმანეთს უთქმელად ესვრის. ”კარგ სტატიას 

მივყავარ სიმართლისკენ და არა გვეუბნება სიმართლეს”, ამბობს ლარსონი. 
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 ხასიათი და დეტალები. ჟურნალისტების დიდი ნაწილი ხასიათის ჩვენებას ვერ 

ახერხებს. მათთვის ადამიანები მუყაოს ფიგურებია, სახელები და სახეები, რომლებიც 

ჟურნალისტურ შაბლონებზეა მორგებული: სიმართლის მაძიებელი პოლიციელი, 

აბორტის წინააღმდეგ მებრძოლი, უმცირესობის უკმაყოფილო წარმომადგენელი, 

დამწუხრებული დედა და ა.შ.  ამის მთავარი მიზეზი ისაა, რომ ამ ადამიანებს ისე 

ლაპარაკის საშუალება არ ეძლევათ, როგორც სინამდვილეში ლაპარაკობენ. ციტატები 

ხშირად ინსტრუმენტებია და არა – ამბის გმირსა და პუბლიკას შორის მიმდინარე 

შინაარსიანი საუბრის ნაწილი. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორია ის, თუ როგორ 

იღებენ ინტერვიუებს ტელევიზიები. ხშირად ადამიანი რეალურს არც კი ჰგავს, როცა 

გაკაშკაშებულ ხელოვნურ ფონზე ან შენობის წინ, მიკროფონებით გარშემორტყმულს 

იღებენ. ასეთი ადამიანები მხოლოდ ხელოვნურ სამყაროში, ახალი ამბების სამყაროში 

არსებობენ და უფრო კარიკატურას ჰგვანან, ვიდრე პიროვნებებს. 

თხრობა სიმართლის სამსახურში. როდესაც ჟურნალისტურ მეთოდებზე 

ვლაპარაკობთ, არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ ფორმა ვერასოდეს განსაზღვრავს 

შინაარსს, წერის ტექნიკა ვერასოდეს შეცვლის ფაქტებს. ჟურნალისტის თხრობის 

ტექნიკა ყოველთვის უნდა იმართებოდეს სიზუსტისა და უტყუარობის პრინციპებით, 

რომლებზეც ზემოთ ვილაპარაკეთ. მიუხედავად იმისა, რა ფორმით გადმოვცემთ 

ინფორმაციას, ყველაზე  მთავარი და მიმზიდველი რამ ყოველთვის გონებაში უნდა 

გვქონდეს: ეს ამბავი მართალია. 

ამგვარად, მიმზიდველობისა და შინაარსიანობის პრინციპი იმის გაგებაში გვეხმარება, 

როგორ უნდა მოვექცეთ ცალკეულ ამბავს. ამ პრინციპს  შემდეგი პრინციპი უფრო 

ფართო კონტექსტში ათავსებს: როგორ გადავწყვიტოთ, რომელი ამბავი უნდა 

გავაშუქოთ პირველ რიგში? 

P.S. 

ჩვენმა სალექციო თემებმა დაგვარწმუნა, რომ მართლაც ძნელია  წარმოვიდგინოთ 

დღევანდელი დღე ჟურნალისტიკის-(რადიოწამყვანების სხარტი საუბრებისა და 

ტელევიზიით ყოველ საღამოს ახალი ამბების, გაზეთების ახალი საღებავების 
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არომატის და ინტერნეტის მისაწვდომი სიღრმეების,  - ონლაინგამოცემებისა და 

სოციალური ქსელების) გარეშე. ჟურნალისტიკა გახდა ჩვენი ცხოვრების აუცილებელი 

ნაწილი. ის რომ გაჰქრეს, სამყარო დაპატარავდება, გაფერმკრთალდება და დაკარგავს 

თავის მიმზიდველობას და საქმე განა მხოლოდ ისაა, რომ ჩვენს ბინებში ვეღარ 

შემოაღწევს  ახალი ამბები ტერაქტებზე, აფეთქებებსა და შეტაკებებზე, ასევე ისიც, რომ 

ჩვენ ვერ შევძლებთ თვალ-ყური ვადევნოთ სპორტული შეჯიბრებების 

მიმდინარეობას, ვერ გავიგებთ ახალი საინტერესო გამოფენებისა და კონცერტების 

შესახებ. სპეციალისტები ვერ მოგვიყვებიან ახალ კარგ ფილმზე. ხოლო 

პოლიტიკოსები ,,ნათელ მომავალზე,~ რომელიც დადგება მალე, მათი არჩევის შემდეგ.  

ჟურნალისტიკის მნიშვნელობა იმდენად დიდია, რომ მას შეიძლება ვუწოდოთ 

საზოგადოებრივი ცხოვრების სისხლძარღვთა სისტემა, იდეებისა და ინფორმაციის 

გადამტანი, რის გარეშეც საზოგადოება უბრალოდ, ვერ იარსებებს.  

    ბევრი ადანაშაულებს ჟურნალისტებს მათ თავს დატეხილ ყველა უბედურებაში — 

ტერორიზმსა და ომებში, გაზრდილ  დანაშაულებებსა და ჩინოვნიკების 

მექრთამეობაში. ჟურნალისტიკა იქცა თანამედროვეობის ,,თავისებურ ღმერთად―, 

რომელზედაც ლოცულობენ პოლიტიკოსები და უბრალო ადამიანები. იმაზე, თუ 

სახელდობრ, რას იტყვიან საღამოს ახალ ამბებში და როგორ კომენტარს გაუკეთებენ 

მოვლენებს, შეიძლება დამოკიდებული იყოს ქვეყნებისა და მთავრობების მომავალი, 

ანუ ეს თვითონ ბედისწერა გვიყურებს ჩვენ ტელეეკრანიდან, გულმოდგინედ 

ჩაცმული და წამყვანის მაკიაჟით. 

    ასეთი დამოკიდებულება ჟურნალისტიკისადმი — გვინდა ეს თუ არა — გვაიძულებს  

ჩვენ, ჟურნალისტებს, პასუხისმგებლები ვიყოთ ინფორმაციაზე ყველაფრის შესახებ, 

რაც ხდება მსოფლიოში. ამასთან ერთად ინფორმაცია მიწოდებული უნდა იყოს 

სწრაფად, ნათლად და პროფესიონალურად. და ჩვენ ვცდილობთ ეს გავაკეთოთ. ჩვენ 

ვეძებთ და მოვიპოვებთ ფაქტებს და თემებს, ხოლო სტატიის თემად შეიძლება იქცეს 

პრაქტიკულად ყველაფერი — საჭიროა მხოლოდ პროფესიონალურად მივიდეთ 

მასთან, რასაც ჩვენ ვხედავთ. მაგრამ მნიშვნელოვანია ასევე  ვიპოვოთ აღწერის სწორი 
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მეთოდი, ანუ ინსტრუმენტი, რომელიც დაგვეხმარება გავხადოთ ეს აღწერა სულ უფრო 

ახლობელი, ანუ ვიპოვოთ  ნამდვილი — ჟანრი(ფორმა). 

ვინ?  რა?  სად?  როდის?  რატომ? და როგორ? 

ეს კითხვები — ყველაზე მნიშვნელოვანია ჟურნალისტისათვის, მათზე, როგორც 

ფუნდამენტზე, შენდება ჩვენი პროფესია და კარგ ჟურნალისტს მუდამ უნდა ახსოვდეს, 

რაზე არ უნდა წერდეს ის.. 

არსებობს აზრი, რომ ასეთი ტიპის გამონათქვამი: თუ ადამიანს აქვს მწერლობის გენი, 

ანუ თუ მან იცის წერა, ესე იგი, მას შეუძლია იყოს ჟურნალისტი. თუ არადა, არც ღირს 

ცდა” ამგვარად, წერის პროცესი  მითოლოგიზდება, ხდება წმინდა და თითქოსდა 

ხელშეუხებელი. გამოდის, რომ არ შეიძლება ისწავლო ის, თუ როგორ დაიწეროს 

ჟურნალისტური ტექსტები. ანუ, თუ ადამიანს აქვს ჟურნალისტის ტალანტი, მაშინ ის 

შეძლებს წეროს კარგად. და თუ არა, მაშინ `არას არც განსჯიან~. 

რა თქმა უნდა, ტალანტი ჟურნალისტიკაში თამაშობს არცთუ უმნიშვნელო როლს. 

თუმცა, იმისათვის, რომ კარგად წერო, არ კმარა მხოლოდ ტალანტი, საჭიროა ფლობდე 

ჟურნალისტური ხელობის საფუძვლებს. 

და როგორც შეუძლებელია მთლიანად გახსნა  მხატვრის ტალანტი, თუ არ ასწავლი მას 

ხატვის ტექნიკის საფუძვლებს, ზუსტად ასევე, ჟურნალისტის ტალანტი არ გაიხსნება, 

სანამ ის არ გაიგებს, როგორ  უნდა  წეროს, როგორ მიაღწიოს გარკვეულ ეფექტებს  და 

რას  განერიდოს. 

ჟურნალისტიკა დიდწილად აგებულია სურვილზე, ითქვას სიმართლე. თუმცა, 

რეპორტიორს არ შეუძლია დაინახოს მოვლენის მთელი სიმართლე, მიზეზი მრავალია: 

ჟურნალისტს, როგორც წესი, არ აქვს შესაძლებლობა შეაღწიოს მოვლენების კულისებს 

მიღმა, გაიგოს მოქმედ პირთა ქცევის მოტივი. თვალი მიადევნოს მოვლენის ყველა 

პერიპეტიას, ზოგჯერ ჟურნალისტი, გატაცებული თავისი თვალსაზრისის გამოთქმის 

სურვილით, ექცევა თავის მოქალაქეობრივი, ნაციონალური ან პატრიოტული 
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წარმოდგენების ტყვეობაში და უკვე აღვნიშნეთ, რომ არსებობს ფაქტის ჟურნალისტიკა 

და სიმართლის ჟურნალისტიკა. 

ამ მსჯელობებს მივყავართ შემდეგ დასკვნამდე: რა თქმა უნდა, ჟურნალისტიკა 

ზემოქმედებს მკითხველის როგორც გონებაზე, ასევე ემოციებზე, მაგრამ ინფორმაციის  

მიწოდების საშუალებები შეიძლება სხვადასხვა იყოს: ერთ შემთხვევაში ავტორი 

აპელირებს მკითხველის გონებაზე (ჩვეულებრივ) ასე ეწყობა, სტატიები, რომლებიც 

აანალიზებენ ამა თუ იმ სიტუაციის პოლიტიკურ ან ეკონომიკურ განვითარებას.), 

ხოლო სხვა შემთხვევებში — მის გრძნობებზე, ემოციებზე. 

ფაქტის ჩვენებით, მკითხველს ვთავაზობთ თავად გააკეთოს დასკვნები, 

გათვალისწინებულია, რომ მას თვითონ ძალუძს გააკეთოს დასკვნები, სტატიის 

წაკითხვის შედეგად. მკითხველის ემოციაზე ზემოქმედებით, ჩვენ მას ვთავაზობთ მზა 

დასკვნებს, წინასწარ დახარისხებული `კარგი~ ან `ცუდი~ მოვლენით — ამ 

მოვლენისადმი ჩვენი დამოკიდებულების მიხედვით. 

 პოსტსაბჭოთა ჟურნალისტურ პრაქტიკაში ფაქტები ხშირად იყოფიან თვისებრივად — 

ითვლება, რომ ისინი შეიძლება იყვნენ ,,პოზიტიური~ ან `ნეგატიური~. `პოზიტიურია~ 

ის ფაქტები, რომელთა აღწერაც პრესაში უჩვენებს, რომ ხელისუფლებები მუშაობენ 

კარგად, შესაბამისად, ნეგატიური იქნება ის ფაქტები, რომელთა აღწერითაც 

ჟურნალისტი აჩვენებს ხელისუფლებების  ცუდ მუშაობას. 

დასავლეთის ჟურნალისტიკაში ასეთი დაყოფა არ არსებობს, არამედ  ფაქტი არსებობს 

როგორც ასეთი, მის გაგებაში ახალი ამბების ჟურნალისტიკა, თვითონ თავისი 

არსებობით მოწოდებულია გამოავლინოს უწესრიგობები, პრობლემები, 

ნაკლოვანებები და  უჩვენოს იგი საზოგადოებას. 

                      

                    კარგი ჟურნალისტიკის ათი წესი: 

1. ყველა ჟურნალისტს ასწავლიან, რომ დასვას შეკითხვები: ვინ? რა? სად? როდის?  

ამას გარდა საუკეთესო ჟურნალისტები იძლევიან კითხვებს როგორ? და რატომ?  
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2. დაინტერესდით ადამიანებით, საბოლოო ჯამში, ჟურნალისტიკა ხომ 

ადამიანებს ეხება. 

3. წინასწარი მომზადება არის ყველაფრის თავი და თავი. ნუ დარჩებით ბედნიერი 

შემთხვევის იმედად. წინასწარ მოამზადეთ ასეთი შემთხვევა. 

4. ისწავლეთ გამოკვლევა, ახალი ამბები არ არის ყვავლები, რომელიც უნდა 

დაკრიფო, არამედ განძია, რომელსაც უნდა მიაკვლიო. 

5. ყოველთვის შეამოწმეთ ფაქტები. შემდეგ კი გადაამოწმეთ კიდევ ერთხელ. 

ძალიან კარგია, რომ იყოთ პირველი, მაგრამ არავინ მოგცემთ ჯილდოს იმაში, რომ 

იყოთ პირველი, მაგრამ გაავრცელოთ მცდარი ინფორმაცია. 

6. იმუშავეთ დინჯად, მაგრამ არა მეტისმეტად ნელა. 

7. გახსოვდეთ, რომ თქვენ ფლობთ ძალაუფლებას-მას შეუძლია შელახოს სხვისი 

რეპუტაცია. ამ ძალაუფლებას ყოველთვის თან ახლავს პასუხისმგებლობა. 

8. იყავით სკეპტიკური, მაგრამ არა ცინიკური. 

9. ამბების მოყოლა ისევე ძველია, როგორც ცივილიზაცია. ძირითადად, კარგი 

ჟურნალისტიკა არის კარგი ამბების მოყოლის უნარი 

10. და ბოლოს-ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო რჩევა, რომელიც ჟურნალისტმა 

უნდა გამოიმუშაოს ის არის, რომ შეძლოს სხვის სამუშაო მაგიდაზე შებრუნებით 

დადებული ფურცლის წაკითხვა.  

  

                                                                                                   მაიკლ დელაჰეი 

მედია მენეჯმენტის კონსულტანტი. წლების განმავლობაში ბი-ბი-სის რედაქტორი და 

თოქშოუს წამყვანი 
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