მედიის
გადმობირება

სახელმძღვანელო
სამოქალაქო საზოგადოებისთვის

IMPRESSUM Making the Media Work For You | A Guide for Civil Society Organisations

Produced by:

European Journalism Centre
Oranjeplein 106, 6224 KV Maastricht the Netherlands,
www.ejc.net

Authors:

Lisa Essex and Brandon Oelofse

Co-author:

Oliver Wates

Editors:

Oliver Wates, Josh LaPorte, Melissa Rendler-Garcia

Photographs:

Photographs have been kindly provided
by Thomson Reuters Foundation
and Samir M Khan

Design and layout:

Sharl de Wet

Printing:

Grafico

Printing Date:

March 2015

ISBN/EAN:

978-90-819305-1-2

© January 2015 – The text of the handbook is licensed under a Create Commons
Attribution Non-Commercial Share Alike licence.

სარჩევი
წინასიტყვაობა
შესავალი

05
06

რაში მდგომარეობას ახალი ამბების – როგორც მედიის – არსი?
ჩაწვდით სოციალური მედიის არსს

08
14

კომუნიკაცია ახალი ამბების მეშვეობით
პრესრელიზი
პრესკონფერენცია
ინტერვიუ

22
30
36

სოციალური მედია და კომუნიკაცია
ტვიტერი
ფეისბუკი
ბლოგინგი
ონლაინ სტრატეგია

44
54
64
72

როგორ ვმართოთ ურთიერთობები
როგორი უნდა იყოს მედიაკამპანია
როგორ ვმართოთ ურთიერთობები კრიზისის დროს
რას ნიშნავს, იყო ურთიერთობების მენეჯერი

82
88
96

ფოტო Reuters/ დავით მძინარიშვილი /courtesy of Thomson Reuters Foundation

04

წინასიტყვაობა
არსებობს კითხვა, რომელიც ხშირად ხდება
კაცობრიობის კეთილდღეობაზე მზრუნველი
რიგითი ადამიანების იმედგაცრუების წყარო,
ვინც არ უნდა იყვნენ ისინი – მოხალისეები,
აქტივისტები, კამპანიების ინიციატორები და
სამოქალაქო საზოგადოების სხვა წარმომად
გენლები. კითხვა ასეთია: რატომ ვერ იძენს
საკადრის ცნობადობას, პოპულარობას სა
ზოგადოებაში უკამათოდ და ცალსახად მნიშ
ვნელოვანი საკითხები ადამიანური ურთიერ
თობების სფეროდან? წინათ ვიცოდით, რომ
პრობლემის თავი ელიტურ წრეებში უნდა
გვეძებნა – იმ ჯგუფებს შორის, რომლებიც
აკონტროლებდნენ მედიას – ბეჭდური პრესის
ბარონებს, მსხვილ საქმოსნურ კარტელებს,
ავტორიტეტულ მთავრობებს, პოლიტიკურ
პარტიებს და სხვა სპეციალურ დაინტერე
სებულ ჯგუფებს ვგულისხმობთ, რომელთა
ერთობაც დაფუძნებულია კლასზე, რელიგი
აზე, ან სულაც კანის ფერზე. ჟურნალისტები
მართალია უარყოფდნენ მაკონტროლებელი
ორგანოს არსებობას და აცხადებდნენ, რომ
აქვეყნებენ და ეთერით გადასცემენ ზუს
ტად იმას, რაც ხალხს სურს, თუმცა კვლავაც
მძლავრი იყო ეჭვი იმის თაობზე, რომ ახალი
ამბების პოლიტიკას ვიღაც ცვლიდა ან კარ
ნახობდა „ზევიდან”. მოგვიანებით ეს არგუ
მენტი „შესუსტდა” კომუნიკაციის სფეროში
მომხდარი რევოლუციების წყალობით, ეს იყო
გარდამტეხი ტალღა, რომელმაც მოგვიტა
ნა ინტერნეტი, მობილური კავშირგაბმულბა,
ფეისბუქი, ტვიტერი და გუგლი. რაც უფრო
მეტ ადამიანს მიუწვდება ხელი ინტერნეტზე,
მით მეტად იცვლება ინფორმაციის წვდომის
ჩვევებიც. ელიტური ჯგუფების ძალაუფლე
ბა, თუკი ასეთი რამ საერთოდ არსებობდა,
მცირდება, ანდა მეტიც, ძირფესვიანად ის
პობა. ელიტას აღარ შესწევს ძალა, რაღაცები
ზემოდან გვიკარნახოს. დღეს ინფორმაციის,
ახალი ამბების, კომენტარების წყაროების
ისეთი მრავალფეროვანი არჩევანი გვაქვს,
როგორზეც ჩვენი წინა თაობები ვერც კი
იოცნებებდნენ. თუმცა, მიუხედავად ამ ყვე
ლაფრისა, ხშირად მძლავრობს განცდა, რომ

მნიშვნელოვანი მასალები უყურადღებოდ
რჩება, იგნორირებას ეწირება, იკარგება. სა
ინფორმაციო ბიულეტინები და საკომუნიკა
ციო ეთერი ტრივიალურ და გასართობ ამ
ბებს, ჭორებს და სპორტის ცნობებს მიაქვს.
ახალი ამბების საიტები და პროგრამები თით
ქმის მთლიანად გაჯერებული ჩანს ახალი ამ
ბების ძველმოდური გადმონაშთებით – სკან
დალი, პოლიტიკა, კონფლიქტები, სპორტი
და ცნობილი სახეების კულტი. ნუთუ, ამ სა
ფასურის გარეშე არ შეიძლება ინფორმაციის
„დემოკრატიულ”, მრავალფეროვან არჩევანს
ვიმსახურებდეთ?
ამ მოკლე გზამკვლევის შედგენისას, არ
გვქონია ამბიცია, რომ მკითხველს ზუსტ პა
სუხებს შევთავაზებდით. ყოველთვის რთული
იყო ფართო საზოგადოებრივი დაინტერესება
გამოგვეწვია იმ სამუშაოს მიმართ, რასაც თა
ვიანთ სფეროებში, თავიანთი მიმართულებით
აკეთებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები,
სამოქალაქო ინსტიტუტები. ამ დაინტერესე
ბის გაჩენა ადვილი რომ ყოფილიყო, მაშინ,
ალბათ, საჭიროც აღარ გახდებოდა მსგავსი
კამპანიების წამოწყება. დღემდე რთულია
სწორი აქცენტების დასმა, სწორი თემების
მიმართ ინტერესის გაჩენა და, რასაკვირვე
ლია, ეს ტენდენცია ასეც დარჩება. ახალი,
უფრო „ღია” საინფორმაციო სივრცე ჰგავს
ჯუნგლებს, სადაც საზოგადოების ყურადღე
ბის მისაპყრობად სხვადასხვა მოთხოვნებით
იბრძვიან. გაყიდვების ხალხი ერთმანეთს ფუ
ლის გამო ეჯიბრება, პოლიტიკოსები – ამომ
რჩეველთა ხმების გამო, შემსრულებლები
– მოწონებისთვის, ყოვლისმცოდნენი – აღ
ფთოვანებულთა
აპლოდისმენტებისთვის.
კამპანიების წარმმართველნი კი ერთმანეთს
ეჯიბრებიან მხარდაჭერისთვის, ჩართულო
ბისთვის, აქტივიზმისთვის, დროისა და ფუ
ლის კონტრიბუციისთვის.

როგორ მოიპოვონ ყურადღება, როგორ შე
გიტყუონ ხელოვნური აღფრთოვანების, ცი
ტატებზე დაფუძნებული პოლიტიკის და მყი
სიერი კმაყოფილების სივრცეში. ამ აუტანელ
კაკაფონიაში სათქმელის მკაფიოდ ჩამოყა
ლიბება რომ შეძლოთ, კომპლექსური ტაქტი
კის შემუშავებაა საჭირო. გული რომ შეგტ
კივათ, არჩეული თემა რომ გაღელვებთ, არ
გეყოფათ. მხოლოდ ემოციები წინ ვერ წაგ
წევთ. რაციონალური განსჯის გამოვლენაა
საჭირო ისევე, როგორც უნარები, რომლებიც
თქვენს მიერ დასმული საკითხის და მთლია
ნად ორგანიზაციის ეფექტურად წარმოჩენაში
დაგეხმარებათ.
წარმატებული სამოქალაქო ინსტიტუცია
კარგად გააზრებული და დეტალურად დაგეგ
მილი მედია-სტრატეგიით ხელმძღვანელობს.
ამ პროცესში მთელ ორგანიზაციას ზურგს
უმაგრებს საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახურის გუნდი, რომელიც პროფესიონა
ლებით გახლავთ დაკომლექტებული, ასევე
გჭირდებათ დრო და ფული.
მხოლოდ შეგრძნება, რომ მართალი ბრძან
დებით, ვერ დაგეხმარებათ, სპეციალური
უნარ-ჩვევებიც არის საჭირო იმისათვის, რომ
თქვენს მიერ დასმული საკითხით საზოგა
დოება დაინტერესდეს. მხოლოდ რამდენიმე
გავლენიანი ჟურნალისტის, ანდა საზოგა
დო მოღვაწის მიმხრობა არ კმარა; საჭიროა
კონკურენტუნარიანი გახდეთ, როგორც ტრა
დიციულ, ისე სოციალურ მედიაში, როგორც
ძველ, ისე ახალ სამყაროში. გამოცდილება და
სათანადო განათლება – აი, რა არის გადამ
წყვეტი.
დაიწყეთ ამ საკითხებზე ზრუნვა ჩვენი გზამკ
ვლევის მეშვეობით.

ოლივერ უაიტსი
ზემოთ ჩამოთვლილთა უმრავლესობა ამ საქ
მეს ნამდვილი პროფესიონალიზმით ართმევს
თავს. იციან, როდის იყვნენ ცინიკურები,
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შესავალი
თქვენ ბრძანდებით საერთაშორისო არა
სამთავრობო ორგანიზაცია KosAid-ის
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამ
სახურის უფროსი. თქვენი ორგანიზაცი
ის მისიაა, დაუპირისპირდეს და მოსპოს
წყლით გამოწვეული, მომაკვდინებელი
დაავადება Aizrah-ი, რომელიც განვითა
რებად ქვეყნებში ბობოქრობს. ეს დაავა
დება, რომელმაც წინა საუკუნეში მილიო
ნობით ადამიანი იმსხვერპლა ან დააშავა,
განსაკუთრებით სახიფათოა ცუდად ნაკ
ვები ბავშვებისთვის. ყველაზე მძიმე სი
ტუაციაა ლუსიდიაში – დიდ, განვითა
რებად სახელმწიფოში, რომელიც შიდა
კონფლიქტებმა, კორუფციამ და ცუდმა
მმართველობამ ლამის გაანადგურა. ბო
ლო ექვსი თვის განმავლობაში დაფიქსი
რებულმა გადაუღებელმა წვიმებმა, თავი
სი რეკორდული მაჩვვენებლით, საშინელი
წყალდიდობები გამოიწვია ლუსიდიას
სხვადასხვა რაიონში. შედეგად, დაავადე
ბამაც იფეთქა და ახლა არნახული სისწ
რაფით ვრცელდება. ლუსიდიის მაცხოვ
რებლები იძულებული არიან, აიყარონ
წყალდიდობით დაზარალებული რაიონე
ბიდან და თავი ლტოლვილთა ბანაკებსა
და დროებით საცხოვრებლებს შეაფარონ.
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ამ აბობოქრებული დაავადების შესაჩერებ
ლად, KosAid-ი მიზნად ისახავს სოლიდური
კამპანია წამოიწყოს. ორგანიზაციაში ად
გენენ ექვს თვეზე გაწერილ სტრატეგიას,
რომლის მიზანიცაა:
• საერთაშორისო საზოგადოების და სე
რიოზული დონორების საქმეში ჩართ
ვით, დაზარალებულ რეგიონში ექიმთა
გუნდების ჩამოსაყალიბებლად საჭირო
თანხა შეგროვდეს.
• ხმა მიაწვდინონ ლუსიდიელებს მოსა
ლოდნელი საფრთხის შესახებ.
• დაზარალებულ რაიონებში მცხოვრებ
ადამიანებს მიაწოდონ ინფორმაცია
იმის შესახებ, თუ როგორ შეამცირონ
დაავადების გადადების რისკი.

•
•

•

ასწავლონ დაავადებულებსა და მათ ნა
თესავებს განკურნების მეთოდები.
მობილიზება გაუწიონ საერთაშორისო
ჰუმანიტარულ დახმარებას და საზო
გადოებას მთლიანად, რათა ყველამ და
უჭიროს მხარი ამ კამპანიას; და
დაარწმუნონლუსიდიელი
პოლიტი
კოსები, რომ სასწრაფოდაა გასაყვანი
სადრენაჟო არხები ისევე, როგორც სა
მედიცინო ჩარევაა საჭირო Aizrah-ის
ასალაგმად.

KosAid-ი ამ კომპლექსურ კამპანიას ერთერთ მსხვილ დასავლურ ქალაქში, ატლან
ტიდაში პრესკონფერენციის გამართვით
იწყებს. პრესკონფერენციას ცნობილი აქ
ტივისტები ესწრებიან, ღონისძიება ასე
ვე გადაიცემა ონლაინ, პირდაპირ რეჟიმ
ში. ვრცელდება პრესრელიზიც, ხოლო ვებ
გვერდზე ჩნდება ახალი განყოფილება, რო
მელიც მთლიანად ამ დაავადებას და მის
ასალაგმად დაგეგმილ კამპანიას ეძღვნება.
მონაცემები, ფოტოები და ვიდეოები უხვად
იტვირთება ვებ გვერდზე და ამ მასალით
სარგებლობა ყოველგვარი საფასურის გა
დახდის გარეშეა შესაძლებელი. ცნობილი
აქტივისტები და KosAid-ის აღმასრულებე
ლი დირექტორი ინტერვიუებს აძლევენ რო
გორც ტელევიზიისა და რადიოს, ისე ბეჭ
დურ მედიაში მომუშავე ჟურნალისტებს.
პრესკონფერენცია ონლაინ რეჟიმში გადა
იცემა და ფრაგმენტები ხშირ-ხშირად ქვეყ
ნდება ტვიტერზეც. იხსნება ახალი ფეისბუქ
გვერდიც. საჭირო ადამიანების საკონტაქ
ტო ინფორმაცია ერთად გროვდება, ხოლო
ყოველ ადეკვატურ კომენტარს ოპერატი
ულად პასუხობენ. კამპანია ნელ-ნელა ძა
ლას იკრებს. კვირაში რამდენჯერმე ქვეყ
ნდება ახალ-ახალი ინფორმაცია თანხის
დონაციის ანდა ექიმთა ჯგუფების შექმნის
მორიგი შემთხვევების შესახებ. ყოველ
დღიურად ქვეყნდება ცნობები ტვიტერსა
და ფეისბუკზე.

როდესაც მედიკოსთა პირველი გუნდი ჩა
დის ლუსიდიაში, იმართება ისეთივე მასშ
ტაბური პრესკონფერენცია, როგორც კამ
პანიის დაწყებისას ჩატარდა ატლანტიდაში.
ამჯერად ღონისძიებას ლუსიდიელი მინის
ტრი ესწრება. ტვიტერზე ინფორმაციის
გამოქვეყნება კიდევ უფრო რეგულარულ
ხასიათს იღებს იმ მიზნით, რომ მთლიანად
მოიცვან ყველაზე აქტიური მობილური ტე
ლეფონების ბაზარი. KosAid-ის ხელმძღვა
ნელი წერილს მთავარ ადგილობრივ გამო
ცემაში აქვეყნებს და შემდეგ პუბლიკაციას
უკვე რამდენიმე სხვა, წამყვან ლუსიდიურ
გაზეთებს უგზავნის დასაბეჭდად.
როგორც კი სპეციალისტთა ჯგუფები ლუ
სიდიის ყველაზე დაზარალებულ რაიონებ
ში იწყებენ მუშაობას, უფრო დეტალური
ინფორმაცია ვრცელდება დაავადების მას
შტაბის და მის შესაჩერებლად გადადგმული
ნაბიჯების შესახებ. ამ დეტალურ ინფორ
მაციას აქვეყნებენ როგორც KosAid-ის ვებ
გვერდზე, ისე ფეისბუკ გვერდზეც. KosAidის ადგილობრივ ხელმძღვანელს ნაციონა
ლური მედიის წარმომადგენელი ჟურნა
ლისტები რეგიონულ კლინიკაში მიჰყავს.
რეპორტიორებს უჩენებენ, თუ როგორ მუ
შაობენ ექიმები და ექთნები, როგორ მკურ
ნალობენ, ან ვერ მკურნალობენ პაციენ
ტებს. მათ ათვალიერებინებენ დატბორილ
რაიონებს, რომლებიც დაავადების გავრ
ცელების კერად რჩება და აცნობენ, როგორ
მიმდინარეობს გაწმენდის, დაავადების აღ
მოფხვრის სამუშაოები.
სხვადასხვა ქვეყნების წარმომადგენე
ლი ექიმები თავ-თავიანთ ენებზე იწყებენ
ბლოგპოსტების წერას შთაბეჭდილებების,
სამუშაო პროცესის შესახებ, იქვე აქვეყ
ნებენ სხვადასხვა ადგილისა და ადამია
ნების ფოტოებს. მთელი ეს ინფორმაცია
ვრცელდება ვებ გვერდებზეც, ფეისბუკზეც
და ინსტაგრამზეც. იუთუბზე კი ქვეყნდება
მოკლე ვიდეოები წყალდიდობის, დაავადე

ბული ადამიანების და საავადმყოფოებში მომუშავე ექი
მების შესახებ.
KosAid-ი აკეთებს სატელეფონო მომსახურებას და მოკლე
ტექსტურ შეტყობინებებს უგზავნის Aizrah-ის გამო დევ
ნილად ქცეულ ადამიანებს იმის შესახებ, თუ როგორ გა
მოიცნონ დაავადება, როგორ აირიდონ თავიდან ინფექცია
და როგორ და სად მიიღონ დახმარება დაავადების აღმო
ჩენის შემთხვევაში.
საველე ოპერაციები სამ თვეზე მეტია, რაც გრძელდება,
ამასობაში ადგილობრივი რელიგიური პირები თქვენი ერ
თ-ერთი გუნდის წევრებს ადგილობრივი ქალების გაუპა
ტიურებაში ადანაშაულებს. ბრალდება უსაფუძვლოა და
გამოწვეულია იმით, რომ სასულიერო პირებს არ სურთ,
ვიღაც გადამთიელებმა უმკურნალონ თავიანთი თემის
ქალებს. თუმცა, ინფორმაციას უმალ ჩაავლებს ოპოზი
ციურად განწყობილი რადიოსადგური და საერთაშორი
სო სოციალური მედია. KosAid-ი დაუყოვნებლივ იწყებს
კრიზისის მენეჯმენტისთვის საჭირო კომუნიკაციას, ხო
ლო როგორც ატლანტიდელი, ისე ლუსიდიელი პროგრამის
დირექტორები უამრავ ინტერვიუს აძლევენ მედიას და ასე
ცდილობენ გავრცელებული ჭორის ალაგმვას. მცდელობა
ამართლებს – უცებ აგორებული კამპანია უცებვე კვდება
– მეორე დღეს აღარავის ახსოვს.
ტვიტერზე და ფეისბუკზე, ასევე ვებ გვერდზე ინფორმა
ციის რეგულარული განახლება გრძელდება. ორი თვის
შემდეგ კიდევ ერთი საველე ვიზიტი ეწყობა ლუსიდიაში
და ამჯერად ტურში უფრო საერთაშორისო მედიაორგა
ნიზაციების წარმომადგენელ ჟურნალისტებს რთავენ. ვი
ზიტში მონაწილეობენ როგორც ცნობილი აქტივისტები,
ისე არასამთავრობო ორგანიზაციის აღმასრულებელი დი
რექტორი და მინისტრი. მედია თითოეულ მათგანს უსვამს
კითხვებს, იღებს მათ ფოტოებსა და იწერს ვიდეოებს, ფო
ნად კი თითქმის ბოლომდე დატბორილი რაიონებია.
კამპანიის დაწყებიდან ახლა უკვე ექვსი თვე იწურება და
ამ თარიღთან დაკავშირებით KosAid-ი პრესრელიზს აქ
ვეყნებს. წერილში აღწერილია მიმდინარე ეტაპისთვის
მიღწეული პროგრესი და აღნიშნულია თანხაც, რომელიც
ამ თვეების განმავლობაში შეგროვდა.

ახლა გისვამთ კითხვას: შეძლებდით კამპანიის ასე
დაგეგმვას და წარმართვას? თუ – ვერა, ესე იგი, ეს
სახელმძღვანელო თქვენთვის დაიწერა.
photo Reuters/ Thomas Mukoya /courtesy of Thomson Reuters Foundation
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თავი 1
რაში მდგომარეობას
ახალი ამბების –
როგორც მედიის –
არსი?

ჟურნალისტები საქმიანი ხალხია, მათი
დროისა და ყურადღების მისაპყრობად სულ
ვიღაცები ეცილებიან ერთმანეთს.
სამუშაო დღე
მოდი, დავიწყოთ ჟურნალისტის ერთ რიგით
სამუშაო დღეზე დაკვირვებით.
ცნება „ახალი ამბავი” ისე არ უნდა გავიგოთ,
თითქოს, ჟურნალისტები ფეხი ფეხზე გადა
დებულები სხედან და ელოდებიან, როდის
მოხდება „ახალი ამბავი”. რა თქმა უნდა, ზოგ
ჯერ ამბავი თავისითაც ხდება (მაგალითად,
თვითმფრინავი ჩამოვარდება), მაგრამ ეს
ცხელ-ცხელი, გადაუდებელი მოვლენები სა
მუ
შაო დღის მხო
ლოდ ერთ ნა
წილს შე
ად
გენს. ჟურნალისტები როცა შედიან რედაქ
ციაში, იქ უკვე საქმიანი ფუსფუსი სუფევს.
თუ დილაადრიან მივიდნენ, ესე იგი, ღამის
მორიგეობას იბარებენ. ყველაზე მსხვილ მე
დიაორგანიზაციებს რედაქციაში ღამის მო
რიგე ჟურნალისტები აუცილებლად ჰყავთ,
მაშინაც კი, თუ რედაქციის მეორე ფილიალი
დროის სულ სხვა სარტყელში მდებარეობს.
ზოგიერთი ჟურნალისტი რედაქციაში მხო
ლოდ მცირე ხნით თუ შეივლის ხოლმე, ამი
ტომ ასეთებთან დაკავშირება მობილურ
ტელეფონზე, იმეილზე, ანდა სოციალურ მე
დიაში უნდა სცადოთ.
თუმცა ძირითადად, ჟურნალისტები მაინც
მიდიან რედაქციაში, რადგან შეიძლება სა
რედაქციო შეხვედრა იგეგმებოდეს, ახალი
ამბების გადანაწილების მიზნით თათბირი
იმართებოდეს, ან უბრალოდ, აინტერესდებთ,
რამე საინტერესო ცნობა ხომ არ შევიდა რე
დაქციაში წინა ღამით. ერთი სიტყვით, ეს
ერთ-ერთი გზაა, დაუკავშირდეთ ჟურნალის
ტებს.
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სარედაქციო თათბირი ჰქვია თათბირს, როცა
ყოველ პოტენციურ სტატიას მთლიანობაში

განიხილავენ, რედაქტორები კი მსჯელობენ,
რამდენი დრო ან ადგილი დაუთმონ თითო
ეულ მათგანს. შეიძლება ფიქრობდეთ, რომ
ამ გადაწყვეტილებას მედიაში ახალი ამბის
მნიშვნელობიდან გამომდინარე იღებენ, თუმ
ცა, გახსოვდეთ, სულ ასე არ ხდება. მასალის
დიდი ნაწილი წინასწარ არის დაგეგმილი, გან
საკუთრებით ტელევიზიებში, რათა ყველამ
სწორად გადაინაწილოს ამოცანა, მშვიდად
დაკომპლექტდეს თემაზე დაკავებული პრო
ფესიონალების გუნდი და მორიგეობის გრა
ფიკებიც შესაბამისად გადანაცვლდეს. დრო
სჭირდება სწორ ლოკაციებზე ადამიანებისა
და ინსტრუმენტების განთავსებას, ჟურნა
ლისტებს შეიძლება ნებართვები დასჭირდეთ
და მათი აღება წინასწარ იყოს საჭირო. ამ
ადრიანად დაგეგმილ სტატიებს „დღიურებს”
(diary items) უწოდებენ. კვირებით ანდა თვე
ებით ადრე შეიძლება დაიგეგმოს ისეთი თე
მები, როგორიცაა იუბილეები, ოფიციალური
მოვლენები, კომპანიების ღონისძიებები. შე
ხედეთ ამ ტიპის სტატიებს, როგორც შესაძ
ლებლობას; როგორც შანსს, იპოვოთ ‘news
peg’-ი, – ღონისძიება ან შემთხვევა, რომელ
საც თქვენი რომელიმე გრძელვადიანი სა
კითხის ანდა კამპანიის შესახებ მასალის მო
სამზადებლად გამოიყენებთ.
მასშტაბური ახალი ამბავი, მაგალითად, გა
უჩინარებული სამგზავრო გემის შესახებ, შე
იძლება ნაკლებ პრიორიტეტული გახდეს, თუ
არ ექნება ფოტოები, საინტერესო ინტერვი
უები და ახალი ინფორმაცია. თუ შეძლებთ,
თქვენი თემა ამ კომპონენტებიდან რამდენი
მეთი მაინც გაამდიდროთ (მთავარ ექსპერტ
თან ინტერვიუ იქნება, თუ ლოკაციაზე მისას
ვლელად საჭირო ტრანსპორტი), გაცილებით
გაიზრდება ჟურნალისტის ყურადღების მიპყ
რობის შანსი. მოემზადეთ იმისთვისაც, რომ

შეიძლება რედაქციას, ანდა მის მფლობე
ლებს სუბიექტური დამოკიდებულება ჰქონ
დეთ მთავრობის მიმართ, ან მის წინააღმდეგ.
ესეც წინასწარ უნდა გათვალოთ – უნდა გა
მოიცნოთ კონკრეტული ინტერესი, რომელიც
რედაქციას შეიძლება ამოძრავებდეს. ხოლო
თუ რამე ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება, მა
გალითად, ხანძარი, თუ ავარია რკინიგზაზე,
მოდუნდით და ნუღარც ეცდებით რედაქციის
დაინტერესებას – ასეთ დღეს, ჩათვალეთ, იგ
ნორირებისთვის ხართ განწირული.
თუ ჟურნალისტს რედაქციაში დილიდან
ვე ვერ მიუსწარით, მერე რედაქციაში სულ
ვეღარ ნახავთ, დღის უმეტეს ნაწილს ისინი
გარეთ – ინტერვიუებზე, პრესკონფერენცი
ებზე, ქუჩებშ – გამოკითხვისთვის, კვლევაში
ანდა მონაცემების შეგროვებაში ატარებენ.
ახალი ამბავი რედაქციაში იშვიათად ხდება!
ბევრ ჟურნალისტს შესვენება სადილისთვის
თითქმ ის არ აქვს, მაგრამ თუ ამის დროს გა
მონახავენ, სიამოვნებით შეგხვდებიან სუფ
რასთანაც და თქვენს ამბავსაც სიამოვნებით
მოისმენენ. ყოველთვის თემის გასაღებას
ნუ ეცდებით. ჟურნალისტთან ურთიერთობა
რომ გაინტერესებთ და მეგობრობა გსურთ,
ამის გამოხატვა ზოგჯერ გამორჩენის – ანუ
დაუყვნებლივ სტატიის გამოქვეყნების გარე
შეც შეიძლება. დაპატიჟეთ ფინჯან ყავაზე
ანდა ერთ ჭიქა ღვინოზე სამსახურის შემდეგ
– თუ ასეთი რამ მისაღებია თქვენს კულტუ
რაში – შეიძლება ასე უფრო გაგიმართლოთ.
ზოგჯერ ჟურნალისტს რედაქციაში შუადღე
საც შეიძლება მიუსწროთ, რადგან ბევრ რე
დაქციაში მართავენ შუადღის თათბირებს
შემდეგი დღის დასაგეგმად, ანდა საღამოს
გამოშვების სისრულეში მოსაყვანად.

გაიხსენეთ, რომ რაც უფრო ახლოვდება
დღის ბოლო, მით უფრო აფრთხობს ყველას
მოახლოებული ვადები. სამუშაოს დასას
რულებლად გამოყოფილი ვადა შეიძლება
იყოს საღამოს ახალი ამბების გამოშვება,
ანდა დრო, როცა გაზეთი მიაქვთ სტამბაში
(‘putting the paper to bed’ – „გაზეთი დასაძი
ნებლად მიდის”). ამიტომ დაურეკეთ ან მის
წერეთ ჟურნალისტს დილასვე. ხშირად სულ
ერთი და იმავე შეცდომას უშვებთ: მთელ
დღეს პრესრელიზის ტექსტის დახვეწაში
ატარებთ და ადრესატებთან სამუშაო დღის
ბოლოსკენ გზავნით, სწორედ იმ დროს, რო
ცა ჟურალისტებიც და რედაქტორებიც მო
ახლოებულ ვადებთან გამკლავებას ცდი
ლობენ. რადიოს რეპორტიორები და ახალი
ამბების სააგენტოების ჟურალისტები გა
მუდმებით ახალი ამბების გაშვება-დახარის
ხებაში არიან, ამიტომ მათთან დაკავშირება
შეიძლება გაგიჭირდეთ. თუ საქმე ყოველ
კვირეულ გაზეთთან დაიჭირეთ, წინასწარ
გაარკვიეთ, როდისაა სტამბაში წასვლის
დღე და საკუთარი თემის წარდგენა სხვა
დღეებში სცადეთ. გამოჰკითხეთ გრაფიკის
შესახებაც, ესიამოვნებათ, თუ მათ მიმართ
ინტერესს გამოიჩენთ.
თუ ტვიტერის გამოყენებაზე ფიქრობთ, არ
დაივიწყოთ, რამხელა მნიშვნელობა აქვს
დროის სწორად შერჩევას. ტვიტები ხომ
სწრაფ-სწრაფად ენაცვლება ერთმანეთს,
ჩნდება და წამში ქრება. ამიტომ თუ დღეში
ერთხელ გამოაქვეყნებთ, დიდი შანსია, სა
ჭირო ხალხს თქვენი ტვიტი გამორჩეს, რად
გან სწორედ იმ დროს ტვიტერის შინაარსს
არ ამოწმებდა. თუმცა არც ისაა კარგი იდეა,
უამრავი პოსტი დაწეროთ და მერე თავიც და
ირწმუნოთ, რომ ახლა თქვენს ტექსტს აუცი
ლებლად ნახავდნენ. ნაცლად ამისა, საჭიროა
სწორად გათვალოთ ტვიტის გამოქვეყნების
დრო. დაფიქრდით, აბა, საქმიანი ჟურნალის
ტი დღის განმავლობაში, როცა ხან ინტერვი
უზეა, ხან წერს ან იღებს, ამოწმებს კი საერ
თოდ ტვიტერს? თქვენი ტექსტი მაშინ მივა
ადრესატამდე, თუკი ინფორმაციის უზარმა
ზარ ნაკადში, დილას პირველი შემოხვდება.
ასე რომ, ტვიტის გამოქვეყნება დილის ათი

საათისთვის შეიძლება ძალიან გონივრულიც
აღმოჩნდეს.

თემის წარდგენა (ფიჩინგი)
კარგი, ვთქვათ, ჟურნალისტთან დაკაშირება
შეძელით, ახლა მისი ყურადღება უნდა მოი
პოვოთ. ანუ უნდა მისცეთ თემა, რომელსაც
რედაქტორსაც თამამად წარუდგენენ და
ახალი ამბების ბიულეტინში თუ გაზეთშიც
გამოაქვეყნებენ. ჟურნალისტები სულ არ
არიან ვალდებული, შეთავაზებული თემით
აუცილებლად დაინტერესდნენ, რადგან თე
მა მართლაც მნიშვნელოვანია და იმსახურებს
რეზონანსულიც გახდეს. ჟურნალისტმა, რო
მელსაც საფოსტო ყუთიც გაუხსნელი წერი
ლებით გადავსებია, იქით კი გაბრაზებული
რედაქტორის საყვედურების მოთმენა უწევს,
შეიძლება სულ არ მიაქციოს ყურადღება თე
მას, თუ თქვენ ძალიან არ მოინდომებთ და არ
ეცდებით, თემის მთავარი არსი იოლად გაა
გებინოთ.
ვიდრე დარეკავდეთ, მაინც დაფიქრდით –
არის თუ არა შესაფერისი დრო საუბრისთვის.
აუცილებლად ჰკითხეთ, სცალია თუ არა სა
უბრისთვის, ანდა როდის აქვს მასალა ჩასა
ბარებელი. ორივე ფორმით დასმული კითხვა
ჟურნალისტს მიახვედრებს, რომ მისი საქმია
ნი გრაფიკის შესახებ თქვენც კარგად მოგეხ
სენებათ და პატივს სცემთ მისი ცხოვრების
წესს (შეიძლება ამ საუბარს ფლირტის მინიშ
ნებაც ჰქონდეს!)
თუ ჟურნალისტს გაესაუბრებით, ან სხვა
გზებით დაუკავშირდებით, მოგიწევთ თემა
ეფექტურად უნდა წარუდგინოთ (ამას ინგ
ლისურად ასე ჰქვია – a pitch).
ფიჩი – ესაა პოტენციური მასალის და მთა
ვარი იდეის მკაფიო აღწერა. ფიჩის დროს
ზუსტად უნდა გამოჩნდეს, რატომ ღირს ამ
მასალაზე მუშაობის დაწყება. მისი საშუა
ლებით, შესაძლებელი უნდა გახდეს, ერთი
კონკრეტული მასალის მომზადება განსაზღვ
რულ დროში. კარგი ფიჩის დროს სწრაფად და
სხარტად, რომ იტყვიან, ორ სიტყვაში უნდა

გამოჩნდეს ამბის მთავარი არსი და ისიც, თუ
რატომ არის ეს ამბავი მნიშვნელოვანი ჟურ
ნალისტისთვის ანდა საზოგადოებისთვის და
– არა პირადად თქვენთვის!
უკვე ვისაუბრეთ იმაზე, თუ როგორი და
ძაბული სამუშაო დღე შეიძლება ჰქონდეს
ჟურნალისტს, ამიტომ ფიჩისთვის არ უნდა
შეარჩიოთ დღე, როცა ამ თემაზე საჯარო
განცხადება ქვეყნდება, ანდა ანგარიში გა
მოდის. გაესაუბრეთ ჟურნალისტს ერთი-ო
რი დღით, ანდა სულაც ერთი კვირით ადრე,
რათა ჟურნალისტს ამბის გასააზრებლად და
გეგმების დასაწყობად დრო მისცეთ; რათა
მან შესაბმის გამოშვებასა და ბიულეტინში
ადგილი გაითვალისწინოს.

ცუდი მაგალითი:

„გამარჯობა, ბატონო ჟურნალის
ტო. გიგზავნით 300-გვერდიან კვლე
ვას, რომელშიც ახსნილია, თუ რატომ
არის მნიშვნელოვანი სუფთა წყალი.
თქვენ ეს კვლევა აუცილებლად უნდა
გამოიყენოთ”.

კარგი მაგალითი:

(ყურადღება მიაქციეთ აქტუალურო
ბას და ფიჩს)
„ნახეთ დღეს ახალ ამბებში მთავრო
ბის განცხადება? – დაადასტურეს,
რომ ქვეყნის ცენტრალურ ნაწილში
წყლის მილების გაყვანის გეგმა შე
ჩერებულია. ჩვენ ჩავატარეთ კვლევა,
რომელიც ცხადყოფს, რომ წყლით გა
მოწვეული დაავადებების რისკის წი
ნაშე 100 ათასი ბავშვი დადგება. შეგ
ვიძლია წაგიყვანოთ სოფელში, სადაც
ათი წელია ხალხი სუფთა წყლით უზ
რუნველყოფას ითხოვს”.
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აქტუალურობა
აქტუალურობა, ანუ კონტექსტი, რომელშიც ესა
თუ ის ინფორმაცია დროული და მნიშვნელოვანი
ხდება. შეიძლება თვეების განმავლობაში ატა
რებდეთ ვაქცინაციის კამპანიას, მაგრამ გამოს
ცემს თუ არა მთავრობა ახალშობილთა გარდაც
ვლების სტატისტიკას, თქვენი კამპანიაც უმალ
აქტუალური ხდება. და ეს იქნება მიზეზი, რომლის
გამოც ჟურნალისტები თქვენი მასალით დაინ
ტერესდებიან. ჟურნალისტების უმრავლესობას
სწორედ მსგავსი საფუძვლის დანახვა სჭირდება,
ვიდრე შეთავაზებული იდეის გამოყენებას დაჰ
ყაბულდებოდეს. თუ ეს აქტუალურობის საბაბი
ცხადად არ ჩანს, ძალიან უნდა ეცადოთ, რომ
გამოკვეთოთ, რადგან წინააღმდეგ შემთხვევაში
ჟურნალისტმა შეიძლება მთელი შრომა წყალში
ჩაგიყაროთ – ამბავი, რომელიც ასე მნიშვნელო
ვანი გგონიათ, დროსთან არაადეკვატურ, ანდა
ბუნდოვან, ზოგად თემად შეგიფასოთ. აქტუალუ
რობის დეფიციტი – ეს ის მიზეზია, რის გამოც
ჟურნალისტები ყველაზე სწრაფად კარგავენ ინ
ტერესს ამა თუ იმ თემის მიმართ. ახალ-ახალი
მონაცემების გამოქვეყნების გარდა, სხვა ტიპის
საფუძველიც არსებობს აქტუალურობისთვის.
მაგალითად, შეიძლება თქვენი პროექტის დასათ
ვალიერებლად ცნობილი ადამიანი მოდიოდეს,
ანდა იცვლებოდეს სტრატეგია, ან ახალი დაფი
ნანსების წყარო გაჩნდეს.

ციტატა
ჟურნალისტებს „კარგი ციტატა”, ანდა „სხარტი
სინქრონიც” სჭირდებათ. არ აქვს მნიშვნელო
ბა, რამხელა აზრს იტევს მთავარი სათქმელი,
თუ ის 20-წამიან კლიპად არ მოიჭრება, ჟურნა
ლისტები თქვენს ნათქვამს ვერ გამოიყენებენ;
განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, თუ სატელე
ვიზიო ან რადიო სიუჟეტი მზადდება. არ არის
აუცილებელი ციტატა თქვენ გეკუთვნოდეთ,
მეტიც, საზოგადოებასთან ურთიერთობის მე
ნეჯერის ნაცვლად, ცხადია, ჯობია წინა ხაზზე
მომუშავე ჰუმანიტარული დახმარების სპეცია
ლისტი, აქტივისტი ან სხვა კონკრეტული დარ
გის პროფესიონალი ამბობდეს სათქმელს. მაგ
რამ ასეა თუ ისე, ამ მასალის მედიამდე მიტანა
თქვენ უნდა უზრუნველყოთ.

ვერ გაშუქდება თუ თემას უფრო მეტ დროს არ
დაუთმობენ და რესპონდენტსაც უფრო საფუძ
ვლიანად არ აახსნევინებენ მოვლენის არსს.
თუმცა, სინამდვილეში აუდიტორიას ვრცელი
მასალის გასაცნობად დრო და კონცენტრაცია
არ ჰყოფნის. დოკუმეტური ფილმები ანდა ში
ნაარსიანი ფიჩერზი, რა თქმა უნდა, სათქმელის
აუდიტორიამდე მისატანად მისწრებაა, მაგრამ
ასეთი მასალის მომზადება ხანგრძლივ დროს
და მუშაობას მოითხოვს, თან უფრო ძვირიც
ჯდება და ამიტომ საინფორმაციო საშუალებე
ბი ბევრ ასეთ მასალას ვერ ამზადებენ.
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•

•

საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სამსახურები და მედია
უამრავ ჟურნალისტს ამბივალენტური დამოკი
დებულება აქვს მედიისა და საზოგადოებასთან
ურთიერთობის მენეჯერებთან. მათი აზრით,
პრესასთან ურთიერთობის სპეციალისტები
ხშირად თავს ახვევენ თავიანთ აზრებს რეპორ
ტიორებს, არ პასუხობენ ზარებს და არ სურთ
გაიგონ, თუ რამდენი საქმე აყრიათ ზოგჯერ
ჟურნალისტებს თავს.

•

•

•
მხოლოდ თქვენი სამსახური და საქმე არ კმარა
იმისთვის, რომ წონიან ჟურნალისტებთან წესი
ერი პროფესიული ურთიერთობა დაამყაროთ.
საჭიროა ამ ურთიერთობაზე იმუშაოთ ზუსტად
ისე, როგორც პირად ცხოვრებაში. მოდი, და
ვიწყოთ რამდენიმე რჩევით იმის შესახებ, თუ
როგორ დაამყაროთ სოლიდური ურთიერთობა
ჟურნალისტებთან.
•

•

•

•
ვინ იცის, ფიქრობთ, რომ მხოლოდ კარგი ციტა
ტით მოვლენა სრულფასოვნად ვერ გაშუქდება;

•

შეხვდით ჟურნალისტებს პირისპირ. დაპა
ტიჟეთ ფინჯან ყავაზე, ან საუზმეზე. რაც
უკეთ გიცნობენ, მით მეტი შანსია, თქვენი
მასალის გამოყენება მოინდომონ.
ნუ დაურეკავთ მხოლოდ მაშინ, როცა
მნიშვნელოვან მასალაზე მუშაობთ. მშვიდ
დღეებშიც შეეხმიანეთ ხანდახან. ასეთი
გულითადი მიდგომით რეპორტიორებს
თქვენს მიმართ ნდობა გაუჩნდებათ.
იყავით თავაზიანი და გულისხმიერი. ხმას
ნუ აუწევთ და ნურც უხე
შად უსაყ
ვე
დუ
რებთ, თუნდაც ფიქრობდეთ, რომ თქვენ
და თქვენს ორგანიზაციას ცუდად მოექცა.
გაუზიარეთ ინფორმაცია. ჟურნალისტებს
ყოველთვის აინტერესებთ საკუთარ წყა
როსთან კომუნიკაცია, თუ იციან, რომ წყა

რო იმ სფეროს კარგად იცნობს, რომელიც
თვითონაც აინტერესებს.
მიეცით დრო და დაუყოვნებლივ შედეგს
ნუ დაელოდებით.
ყოველთვის ნათლად გააცანით საკუთა
რი პირობები. მკაფიოდ ჩამოუყალიბეთ,
რას ეუბნებით კონფიდენციალურად, რი
სი გამოყენების უფლებას აძლევთ წყაროს
მითითებით, რა ტიპის ინფორმაციას უზი
არებთ, როგორც კონტექსტს და ასე შემ
დეგ.
პირადი, მეგობრული ურთიერთობა დაამ
ყარეთ ჟურნალისტებთან და ამისთვის გა
მოიყენეთ ნებსმიერი საერთო ინტერესი,
რასაც, შენიშნავთ, რომ, გაქვთ – მუსიკა
იქნება, სპორტი თუ სხვა.
გაარკვიეთ, სხვა არასამთავრობო ორგანი
ზაციები რომელ ჟურნალისტებთან დაკავ
შირებას ცდილობენ.
შეისწავლეთ გაზეთები/სპეციალიზებუ
ლი ჟურნალები ანდა ვებ გვერდები, რათა
დაადგინოთ, თქვენს სფეროში კონკრეტუ
ლად რომელი ჟურნალისტები მუშაობენ.
ყოველთვის შეასრულეთ პირობა. თუ ჟურ
ნალისტს მასალას შეჰპირდებით, ანდა
წვდომას გარკვეულ თემაზე თუ სულაც
ექსკლუზიურ ინტერვიუს, შეასრულეთ
მიცემული სიტყვა და ჩაეტიეთ აღთქმულ
ვადებშიც. თუ ამას ვერ ახერხებთ, დაურე
კეთ მაინც და შეატყობინეთ შეფერხების
მიზეზები.

გახსოვდეთ:

„ზოგჯერ მეგობარი, მაგრამ ყოველ
თვის ჟურნალისტია” – ეს გამოთქმა
აზრს მოკლებული არ არის. გახსოვ
დეთ, თქვენი ამოცანაა საკუთარი ორ
განიზაციის პოპულარიზაცია, მათი
ამოცანა კი სტატიის გამოქვეყნება ან
სიუჟეტის გადაღებაა საინტერესო ამ
ბავზე, რომელიც ან პოზიტიურია, ან
ნეგატიური – მნიშვნელობა არ აქვს.
ესაა ჟურნალისტების საქმე – ყოველი
შემთხვევისთვის მათი, ვისაც სამსა
ხური ჯერ კიდევ აქვს.

ფოტო/ Samir M Khan /www.behance.net/sk5sami
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თავი 2
ჩაწვდით
სოციალური მედიის
არსს

სოციალური მედია
ტრადიციული ახალი ამბების
ინდუსტრიისგან საგრძნობლად
განსხვავდება
მედიასთან ურთიერთობის პროფესიონალებს
კი ორივე ტიპის მედიის მომხმარებლებთან
უნდა ჰქონდეთ წვდომა. სოციალური მედი
ის მომხმარებლებს პროფესიონალი ჟურ
ნალისტებისგან სრულიად განსხვავებული
განათლება და მიზნები შეიძლება ჰქონდეთ.
შეიძლება ორივე ტიპის აუდიტორიასთან ურ
თიერთობაში ერთი და იმავე ტექნიკას იყე
ნებდეთ სათქმელის ჩამოსაყალიბებლად,
შეიძლება სათქმელიც თითქმის იგივე იყოს,
მაგრამ აუცილებლად უნდა განსხვავდებო
დეს მიდგომა ამ ორს შორის.
ადრეულ 2000-იან წლებამდე ტერმინი
„სოციალური მედია” ნიშნავდა ადამიანთა
ჯგუფს, რომელიც ერთად უყურებდა ფილმს,
ანდა ვიდეოთამაშს თამაშობდა სლოტ კლუბ
ში. დღეს კი ამ ტერმინით აღინიშნება ციფ
რული პლატფორმები, რომლებზეც მილიო
ნობით ადამიანს აქვს ერთმანეთთან იდეების
გაზიარების, მოწონება-დაწუნების, დაჯგუ
ფებების შექმნის, მსოფლიოს სხვა წერტილში
მომხდარ მოვლენაზე გამოხმაურების საშუა
ლება.
ჩვენ, ადამიანებმა უკვე კარგა ხანია, შევ
ქმენით კომპლექსური აგებულების მქონე
ციფრული საზოგადოება, რომელიც ზუს
ტად ასახავს ადამიანისა და გარესამყაროს
შორის არსებულ კავშირს და ონლაინ გა
მართული საუბრების საშუალებით გამოხა
ტავს ფიქრებსაც, რომლებიც ადამიანს ამ
სამყაროს შესახებ აქვს. სოციალურ მედიაში
შედის ტვიტერი, ფეისბუკი, ბლოგები, იუთუ
ბი, ინსტაგრამი, ლინკდინი და სხვა მსგავსი
პლატფორმები რომლებიც დაჯგუფებების
შესაქმნელად, დიალოგის გასახურებლადაა
მოფიქრებული.
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მედიასთან ურთიერთობის პროფესიონალებს
ძალიან გაუჭირდებათ სოციალური მედიის ამ
სამყაროში ლავირება, თუ არ ეცდებიან შეიც
ნონ საკუთარი აუდიტორია, გაესაუბრონ მათ
იმავე პლატფორმებზე, რომლებსაც ეს ადა
მიანები იყენებენ და ჩაერთონ განხილვებში,
რაც ონლაინ მიდის.
ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ასპექტი, რაც
სოციალური მედიით სარგებლობისას უნდა
გვახ
სოვ
დეს არის ის, რომ სწო
რედ თქვენ
ხართ ონლაინ განხილვების მონაწილე და აქ
ტიური წევრი. დიალოგი საერთოდ ორმხრივი
პროცესია და თქვენც, როგორც მოსაუბრე,
უსმენთ და პასუხობთ. არადა, უამრავი ორ
განიზაცია იყენებს სოციალურ მედიას ისე,
როგორც ტელერეკლამას, ან ბილბორდს, მა
უწყებლობას ანდა უფასო ხმის გამაძლიერე
ბელს ორგანიზაციის შესახებ ახალი ამბების
გამოსაცხადებლად. და შესაბამისად, დიდი
გავლენაც არ აქვთ: მათ ტვიტებს მეორედ
აღარავინ აქვეყნებს, გვერდის ნახვების ოდე
ნობა არასდროს გარდაიქმნება მოწონებების
ოდენობად, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,
ონლაინ შექმნილი ჯგუფები ასეთ ორგანიზა
ციებს უფრო ერიდებიან და საკუთარი სამე
გობროს ნაწილად ვერასდროს აღიქვამენ.
როცა სოციალურ მედიაზე მიდგება საქმე,
წარმოიდგინეთ, რომ ეს ფენომენი სოციალურ
თავყრილობას ჰგავს, სადაც ჩვეულებრივი
სოციალური წესები ვრცელდება: ჩაებით სა
უბარში, ნუ მიიყუჟებით კუთხეში მარტო, ნუ
წამოისვრით ენის წვერზე მომდგარ ყოველ
ფრაზას, განსაკუთრებით თუ საუბარი სამო
მავლო გეგმებზეა.

ტიმი – ყველაზე
უინტერესო სტუმარი
წვეულებაზე
საზოგადოებრივ ღონისძიებაზე შე
დის უცნობი კაცი, ყველას ესალმე
ბა და ამბობს: „გამარჯობა, მე ტიმი
ვარ, აი, მოვედი”. ვიღაცები ამჩნე
ვენ ტიმს და ახლოს მიდიან, თავადაც
რომ მიესალმონ. ტიმი აგრძელებს:
„გაჩვენოთ, რა მაგარი ტიპი ვარ? აი
წინა კვირას პრესკონფერენცია მქონ
და და ყველაფერი ძალიან კარგად ჩა
იარა”. და მერე: „ჩემმა ორგანიზაციამ
ჯილდო მოიპოვა. აი, ფოტოც მაქვს”.
ხალხი უსმენს ტიმს, მაგრამ ვიღაცებს
ინტერესი ეკარგებათ და გაეცლები
ან. სხვები კი ეკითხებიან, თუ მოჰყვა
პრესკონფერენციას ისეთი სტატია,
რომელიც ორგანიზაციას კიდევ უფ
რო მეტად ახეირებს. ტიმი კითხვას არ
იმჩნევს და ლაპარაკს განაგრძობს.
ამბობს, რომ მისმა ორგანიზაციამ
ახლახან გააფორმა ხელშეკრულება
და მალე სულ ახალი სპონსორი ეყო
ლებათ. ტიმი ისე იქცევა, ისე ლაპარა
კობს, რომ პირდაპირ მოითხოვს დამ
სწრეთაგან აღფრთოვანებას, მაგრამ
თანდათან სულ უფრო მეტი ადამიანი
ეცლება გარშემო. ისინი, ვინც უსმენ
დნენ ტიმს, ახლა სხვებთან სამუსაი
ფოდ იდიან. ვინც რჩება, ერთმანეთში
ჩურჩულს აჩაღებს. რაღა თქმა უნდა,
ტიმის ქცევებს განიხილავენ. ტიმი
კი მედიდურად აცხადებს: „მომავალ
კვირას კონფერენციაზე მივდივართ!”
ბოლოს ყველა მიდის, ტიმი კი მარტო
რჩება ოთახის კუთხეში და თავის თავ
თან ლაპარაკს აგრძელებს.

ფოტო Reuters/ David Mercado /courtesy of Thomson Reuters Foundation
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სოციალური მედიის ოქროს წესები
სოციალური მედია ძალიან აქტიურად მუშაობს თემების, ჯგუფების, წრეების შექმნაზე. ამ ჯგუფებს შეადგენენ ადამიანები, რომლებიც
იწონებენ თქვენი სოციალური მედიის გვერდს, თვალ-ყურს ადევნებენ სიახლეებს, მონაწილეობენ განხილვებში და გეხმარებიან კამპანიის
მიზნების განხორციელებაში.

საერთო ინტერესს + ერთობა = ჯგუფს, თემს
გთავაზობთ სამ წესს, რომელთა გათვალისწინებაც აუცილებელია სოციალური მედიასტრატეგიის დაგეგმვისას.

იცნობდეთ მათ
მარკეტინგის სპეციალისტების უმეტესობა
ზუსტად ხედავს იმ ადამიანთა წრეს, ვისთვი
საც ქმნიან რეკლამებს და ამზადებენ თავი
ანთი ორგანიზაციის საპრომოციო მასალასა
და კამპანიებს.
ამ ადამიანთა წრეს სამიზნე აუდიტორია
ჰქვია. სამიზნე აუდიტორიები განსხვავებუ
ლია. ყოველ მედიასპეციალისტს ზუსტად უნ
და ჰქონდეს წარმოდგენილი, ვის მიმართავს,
როცა საჯარო ინფორმაციას ამზადებს – დამ
ფინანსებლებს, ჟურნალისტებს, პოლიტიკო
სებს, იმ საზოგადოების წევრებს, რომელთაც
ორგანიზაციის საქმიანობა ეხებათ, თუ სპე
ციალისტებს, რომლებიც უშუალოდ მონაწი
ლეობენ პროექტში. ამ ცოდნის საფუძველზე
შეძლებთ უფრო სწორად და მიზანმიმართუ
ლად მოამზადოთ საკომუნიკაციო მასალა.
თვალსაჩინოებისთვის გაიხსენეთ, რამდენად
განსხვავდება ერთმანეთისგან თინეიჯერე
ბის საუბრის მანერა და ლექსიკა უფროსების
საუბრის მანერისა და ლექსიკისგან.
არც ერთი მარკეტინგის მენეჯერი წარმოსახ
ვაშიც კი არ დაუშვებს იმას, რომ თინეიჯერსა
და უფროსთან მსგავსი სასაუბრო ენა გამოი
ყენოს. ცხადია, ორივე ჯგუფს სულ სხვადასხ
ვა ლექსიკით, ანდა შერეული ტერმინოლოგი
ით გაესაუბრება.
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სამიზნე აუდიტორიის დასადგენად კარგი
სავარჯიშო იქნებოდა საერთო თათბირის
გამართვა და მსჯელობა თემაზე – ვის უნდა
მივაწვდინოთ ხმა? აბა, დააკვირდით, რა მოს
წონს თქვენს აუდიტორიას, რა – არ მოსწონს,
ვიზუალურად რა ტიპის ინფორმაციაზე რეა
გირებს, რა სიტყვებს იყენებს საუბარში, ვინ

ესიმპატიურება და როგორ შეიძლება მათი
გადმობირება. უნდა დააკვირდეთ იმასაც, თუ
როგორ აცვიათ, რა აინტერესებთ და შესაძ
ლებელია თუ არა ამ ადამიანების ფოტოების
მოძიება და ჯგუფის წევრებთან მათზე საუ
ბარი?
როგორც კი აუდიტორიის შესახებ კონკრე
ტულ ინფორმაციას შეაგროვებთ, დაადგი
ნეთ, რომელ სოციალურ მედიას იყენებენ და
რა სივრცეშია შესაძლებელი მათთან შეხვედ
რა. სულ არ არის აუცილებელი თქვენი შეხ
ვედრა მაინც და მაინც დიდ პლატფორმაზე
მოხდეს, ისეთზე როგორიც ტვიტერი და ფე
ისბუკია.

ვინ ვის სჭირდება?
სამიზნე აუდიტორიას კი არ ჭირდებით, არა
მედ თქვენ გჭირდებათ ის. დაანახეთ მათ
საკუთარი მისწრაფებები და გულწრფელად
აუხსენით, რატომ ირჩევთ ამ მიზნებს. გაოც
დებით, ისე დაინტერესდებიან თქვენი ამბით.
ცნობადობის ამაღლებაზე ზრუნავთ, თუ სხვა
მიზნის მიღწევა გსურთ, არ აქვს მნიშვნელო
ობა, შეულამაზებლად სთხოვეთ აუდიტორი
ას დახმარება და მონაწილეობა.
გულწრფელობის გამოხატვა დაუმუშავებე
ლი, შეუნიღბავი და ემოციური შინაარსის
მქონე მასალით შეგიძლიათ. ხალხი რეაგი
რებს მაშინ, როცა ემოციურ კავშირს ხედავს
ვიღაცას ან რაღაცასთან. ამიტომ, გარწმუ
ნებთ, აუცილებლად გამოგეხმაურებიან, თუ
ასეთ ამბავს შესთავაზებთ მათ.

2013 წელს და
ხურ
ვის პი
რას იდ
გა ბო
ლივიური ტელეგადაცემა ახალგაზ
რდებისთვის, სახელწოდებით „პიკა”.
ეს იყო პროგრამა რომელიც ეხებოდა
ახალგაზრდების პრობლემებს, ასახავ
და მათ შეხედულებებს. შესაბამისად,
ბოლივიელ ახალგაზრდებში ძალიან
ბევრი მიმდევარი გაიჩინა. მიუხედავად
ამისა, საზოგადოებრივმა მაუწყებელმა
გადაწყვიტა, გადაცემა ეთერში აღარ გა
ეშვა. „პიკას” მმართველმა გუნდმა, რო
მელიც არამომგებიანი ორგანიზაცია
იყო, თავისი ფეისბუკის გვერდის 4 ათას
ფანს სთხოვა დახმარება თანხების მო
ძიებაში და წამოიწყო კამპანია „ერთად
გადავარჩინოთ პიკა” (Let’s Save Pica).
თხოვნას ახალგაზრდა ბოლივიელები
გამოეხმაურნენ და თანხაც შეაგროვეს,
დროც გამოჰყვეს და მთავრობას, საზო
გადოებრივ მაუწყებელს და ბოლივიის
სხვა ორგანიზაციებს „პიკას” მხარდასა
ჭერი წერილებიც გაუგზავნეს. ამ კომ
პლექსური კამპანიის შედეგად „პიკას”
დასაფინანსებლად თანხა სრულად შეგ
როვდა და გადაცემა ეთერში დარჩა.

ჩაერთეთ საქმეში
სოციალური მედიის ყველაზე მსხვილი კამ
პანიები – მაგალითად, „არაბული გაზაფხუ
ლი”, „დაიკავე” ან
და „კონი 2012” – მშვე
ნივრად გამოხატავს სოციალური მედიის
ძალას. თითოეული ეს კამპანია აუდიტორიას
ხიბლავდა და სურვილს უჩენდა, გარკვეული
ფორმით ჩართულიყო პროცესში. არაბული
გაზაფხულის დროს მოქალაქეები ონლაინ
აქვეყნებდნენ ვიდეომესიჯებს, ავრცელებ
დნენ მხარდამჭერის გამომხატველ გზავნი
ლებს, თითოეული მათგანი იმაღლებდა ხმას
ძალადობრივი რეჟიმის წინააღმდეგ. კამპა
ნია „დაიკავეს” შემთხვევაში (რომელიც მი
მართული იყო მაღალჩინოსანი ბანკირების
უზარმაზარი ქონების წინააღმდეგ), ყვე
ლა ერთიანდებოდა კონკრეტული მიზნების
გარშემო. „კონი 2012”-ში (ცენტრალურ და
აღმოსავურ აფრიკაში მკვლელობათა კულ
ტის შესახებ), აუდიტორიის ინტერაქცია
გამოიხატებოდა იმაში, რომ ჯოზეფ კონის
ამბავი მთელ ქალაქში გაევრცელებინათ და
ამას „ქუჩების წითლად შეღებვით” აკეთებ
დნენ.

აუდიტორიის ჩართვამ შეიძლება ისეთი მასშ
ტაბური სახე არ მიიღოს, როგორც არაბული
გაზაფხულის შემთხვევაში ჰქონდა, თუმცა,
მაინც უნდა ეცადოთ, გამოიწვიოთ საჯარო
განხილვები ისევე, როგორც თქვენს ორგანი
ზაციასა და აუდიტორიას შორის ინტერაქციის
გაზრდა. როცა მიზანდასახულად მოქმედებთ
და მოუწოდებთ ადამიანებს კონკრეტული
ქმედებებისკენ, როგორც წესი, მცდელობა
ამართლებს. არ დაგავიწყდეთ, აუდიტორიას
ნათლად განუმარტოთ, რა ფორმით გსურთ
მათგან რეაგირების მიღება, რა ფორმით
გსურთ მათი პროცესში ჩართვა. გახსოვდეთ,
სოციალური მედიის მომხმარებლები პროფე
სიონალი ჟურნალისტები არ არიან. რა თქმა
უნდა, შეგიძლიათ სათქმელის ჩამოყალიბე
ბისთვის ორივე აუდიტორიის გასაგონად ერ
თნაირი ტექნიკა გამოიყენოთ, თუმცა არც ის
დაივიწყოთ, რომ სოციალური მედიის მომხმა
რებლებს სულ სხვადასხვაგვარი განათლება
და მიზნები აქვთ.
სოციალური მედია ის ადგილია, სადაც შე
მოქმედებითი მიდგომა ფასობს. ვინაიდან

ყველას აქვს წვდომა ინტერნეტზე, შეიძლე
ბა ყველა ტიპის იდეა მოსინჯოთ და ნახოთ,
რომელი უფრო იმუშავებს ონლაინ საზო
გადოებასთან ურთიერთობისას. ზოგიერ
თმა იდეამ შეიძლება ისე გაამართლოს,
რომ ვირუსივით მოედოს მთელ სოციალურ
ქსელს და ონლაინ მყოფმა მილიონობით
ადამიანმა ნახოს – ეს გასაკვირი არ არის
– ტრადიციული მედიის შეზღუდვები ამ
სივრცეში ხომ არ მოქმედებს. იდეის ასე
თი უსაზღვრო ზრდისა და გავრცელების
დასტურად შეგვიძლია „ყინულიანი წყლით
სავსე ვედროს შეჯიბრი” გავიხსენოთ. ეს
იყო კამპანია, რომლის მიზანიც გახლდათ
თანხის შეგროვება გარკვეული დაავადე
ბის წინააღმდეგ. ადამიანები თავზე ისხამ
დნენ ყინულიანი წყლით სავსე ვედროებს,
ონლაინ აქვეყნებდნენ ვიდეოებს და სხვებ
საც იწვევდნენ კონკურსში ჩასართავად.
დაწყების მომენტიდან, რაც 2014 წელს
მოხდა, რამდენიმე კვირის განმავლობაში,
კამპანიამ მილიონობით დოლარი შეაგ
როვა, პარალელურად, საოცრად აამაღლა
ცნობადობა ამ დაავადების მიმართ.

გახსოვდეთ:
სოციალური მედია სახიფათო სივრცეცაა. დაუფიქრებლად წამოსროლილი კომენტარი, რო
მელსაც საძინებელ ოთახში ნებივრობისას აქვეყნებთ ონლაინ, ისეთივე საჯარო მასალაა,
როგორც ინტერვიუ პირდაპირ ტელეეთერში. ასე რომ, ნუ მოიტყუებთ თავს დაცულობის
ყალბი შეგრძნებით.
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კომუნიკაცია
ახალი ამბების
მეშვეობით
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თავი 3
პრესრელიზი

პრესრელიზი ორგანიზაციასა და
მედიას შორის კომუნიკაციისთვის
საჭირო ცენტრალური კომპონენტია.
ჩვენი საუბრის საგანი არც ძველმოდური გან
ცხადებაა, რომელსაც ყველას ურიგებენ, და
არც მზეზე გაყვითლებული თაბახი, რომელ
საც ფოსტით გზავნიან და მედიაღონისძიე
ბებზე არიგებენ. ახლა ვსაუბრობთ თქვენი
მთავარი სათქმელის გულისყურით მომზადე
ბულ ფორმულირებებზე, რომლებიც მაქსიმა
ლურად ეფექტურად გამოხატავს კამპანიის
არსს და პრესრელიზის ფორმას იძენს. პრეს
რელიზი შეიძლება თქვენი მთავარი სათქმე
ლის ღერ
ძად იქ
ცეს. ფრთი
ან ფრა
ზად, რო
მელსაც ყველა ტრადიციულ და სოციალურ
მედია ფორმატებში გამოიყენებენ.
მიუხედავად იმისა, რომ პრესრელიზს ამხელა
დატვირთვა აქვს, უამრავი მსგავს დოკუმენტ
ში არც ახალი ამბავი ჩანს, არც მოხდენილად
დაწერილია და არც სისხარტით გამოირჩევა.
ამიტომ ეჭვგარეშეა, რომ ღირს პრესრელი
ზის დახვეწას იმდენი დრო დაახარჯოთ, რამ
დენიც საჭიროა ინფორმაციით გაჯერებული
და საინტერესოდ წასაკითხი ტექსტის მისა
ღებად, რომელიც არა მხოლოდ ტრადიციუ
ლი მედიის წარმომადგენლების ყურადღებას
მიიპყრობს, არამედ იმოქმედებს თქვენს სა
მიზნე აუდიტორიაზეც. როგორ? სოციალური
მედიის გავლით.
პრესრელიზის დაწერა ერთი შეხედვით რთუ
ლი ამოცანაა. კარგი ნაწერი უნდა იყოს და
ბევრი რამ უნდა ჰქონდეს საერთო კარგად
დაწერილ საინფორმაციო ტექსტთან. მართა
ლია, სათქმელს ისე ადგენთ, რომ პირდაპირ
შეძლოთ ფართო პუბლიკის წინაშე გამოქ
ვეყნება, მაგრამ არ დაივიწყოთ, რომ თქვენი
პირველი სამიზნე ჯგუფი ჟურნალისტები ან
რედაქტორები არიან, როგორც შუამავლები
ფართო აუდიტორიისკენ მიმავალ გზაზე.
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სტრუქტურა
როც ა პრესრ ელ იზ ის აგებ აზ ე დაი წყებთ
ფიქრს, აუცილ ებლ ად გაი ხს ენ ეთ სტრუქ
ტურ ა, რომ ელს აც „ამობრუნებული პირ ა
მიდ ა” ჰქვია – ესაა სტრუქტ ურ ა, რომ ელ
საც ტრად იც იულ ად მედ იაო რგ ან იზ აც იებ ი
იყენ ებ ენ ახალ ი ამბ ებ ის დას აწ ერ ად. პი
რამ იდ ის გან იერ ი ძირ ი, რომ ელ იც თავ
შია მოქც ეულ ი, ყველ აზ ე მნიშვნ ელ ოვ ან ი,
არს ებ ით ი, საი ნტ ერ ეს ო და მთავ არ ი ამ
ბის გადმ ოს აც ემ ად გამ ოიყ ენ ებ ა. სწორ ედ
ასეთ ი ტიპ ის მას ალ ა უნდ ა იყოს ტექსტ ის
თავშ ი მოქც ეულ ი, პირ ამ იდ ის ფსკერზ ე
მოქც ეულ ი წვრილ ი ნაწ ილ ი კი თავს უნდ ა
უყრ იდ ეს უფრ ო ნაკლ ებ ი მნიშვნ ელ ობ ის
მქონ ე ცნობ ებს.

ახალი ამბის წერის დროს ამ ფორმატს დიდ პა
ტივს სცემენ, რადგან მკითხველს საშუალებას
აძლევს, ტექსტის კითხვას ნებისმიერ დროს
დაანებოს თავი და თან მთავარი გაიგოს ისე,
რომ დეტალებს არ ჩაუღრმავდეს. ეს ფორმა
ტი რედაქტორებისთვისაც მოსახერხებელია,
თუკი მათ უსარგებლო დეტალების ამოღება და
ტექსტის დაპატარავება სურთ. ამ მომენტს ის
ტორიულად ჰქონდა დიდი მნიშვნელობა, რად
გან ტექსტების მორგება გაზეთის სივრცესა და
ზომაზე ხშირად იყო საჭირო. ახლა კი უფრო
დისციპლინისთვისაა მნიშვნელოვანი – რეპორ
ტიორები ფხიზლად რომ იყვნენ და მითითე
ბული სიტყვების ოდენობა ტექსტის წერისას
შეძლებისდაგვარად დაიცვან. იგივე პრინციპი
უნდა მივუსადაგოთ პრესრელიზებსაც.
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სათაური
თქვენი პრესრელიზის ჟურნალისტ მკითხვე
ლებს ხუთი წამი ან კიდევ ნაკლები დასჭირ
დებათ იმისთვის, რომ გადაწყვიტონ, აინტე
რესებთ თემა, რომელსაც წარუდგენთ, თუ
არა. მათი მიზიდვა რომ შეძლოთ, საამისოდ
დაგჭირდებათ სწორი სათაური; ანუ ფრაზა,
რომელიც ყურადღებას იპყრობს, მძლავრი
მესიჯიც აქვს და თან მარტივად წერია. შესა
ბამისად, თუ სათაური სუსტია და მოსაწყენი,
ვეღარაფერს შეცვლით, ინტერესდაკარგული
მკითხველი თქვენს შრომას სანაგვეში გადა
უძახებს.
ისმის კითხვა – რატომ უნდა ვიბრძოდეთ გა
მუდმებით სხვების ყურადღების მოსაპოვებ
ლად? იმიტომ, რომ ბოლო წლებში ადამია
ნებს სულ უფრო მეტად უჭირთ ერთ ამბავზე
კონცენტრაცია. გასაკვირი ამაში არც არაფე
რია: ისინი ხომ მუდმივად ინფორმაციის მო
რევში ტივტივებენ – ყოველი მხრიდან ახალ
ამბავს იგებენ – ინტერნეტი იქნება, ტელე
ვიზია, რადიო თუ ბლოგები. მეტიც, ინფორ
მაციის ასეთ იერიშებს საზოგადოების სხვა
წევრებზე მეტად ჟურნალისტები განიცდიან.
სათაური მაღაზიის ვიტრინას ჰგავს – ამზე
ურებს საინტერესო გარემოებებს და შინ –
სტატიაში ეპატიჟება მკითხველებს. რა თქმა
უნდა, პრესრელიზის მთავარ სათქმელს გარ
კვეულწილად გვიმხელს, მაგრამ გვიმხელს
ისე, რომ ამ ამბის გაყიდვაც მოახერხოს. აბა,
ვინ წაიკითხავს ტექსტს, რომელსაც სათაუ
რად აქვს გამოტანილი ფრაზა: ONGO თავის
ყოველწლიურ დონორთა კონფერენციას მარ
თავს.
არ დაივიწყოთ, სათაურები მოკლე უნდა
იყოს. ახალი ამბების ორგანიზაციებში შექ
მნილი სათაურები 50 ასო-ნიშანს არ აღემა
ტება, ინტერვალებისა და პუნქტუაციის ნიშ
ნების ჩათვლით. ასე რომ, გამოდის, მართლა
ძალიან მოკლედ და სხარტად, სისხლსავსედ
და არსებითად უნდა გადმოსცეთ სათქმელი.

გახსოვდეთ, ტვიტერში სულ 140 ასო-ნიშა
ნი გაქვთ იმისთვის, რომ ამბის აზრიანად
გადმოცემა შეძლოთ.
პრესრელიზის შემთხვევაში ოდნავ უფრო მე
ტი თავისუფლება გაქვთ. თან თქვენი სამიზნე
აუდიტორია ბეჭდური მედიის წარმომადგენ
ლებთან ერთად მაუწყებლობების ჟურნალის
ტებიც არიან. ამიტომ უფრო მნიშვნელოვანია
მკაფიოდ ჩამოაყალიბოთ მთლიანად ტექსტი,
ვიდრე მხოლოდ დახვეწილი საგაზეთო სტი
ლის სათაური შექმნათ. თუმცა, არის ერთი
საგულისხმო გარემოებაც: ზოგიერთ გამო
ცემას, განსაკუთრებით კი იმ გამოცემებს,
რომლებსაც შეზღუდული რესურსი აქვთ, შე
საძლოა, უცვლელად, რედაქტირების გარეშე
მოუნდეთ თქვენი პრესრელიზის დაბეჭდვა.
ამიტომ დასაბეჭდად ვარგისი სათაური უკვე
კარგი დასაწყისია.
ნუ იდარდებთ, თუ თავიდან არ გამოგივათ.
სათაურების კარგ მწერლებს უზარმაზარი
პრაქტიკა აქვთ, თან ბევრ გაზეთში მუშაობენ
ისეთი პროფესიონალები, რომელთა ერთა
დერთი საქმე სწორედ ეფექტური სათაურების
წერაა. გასაკვირი არაფერია – ცუდი სათაური
ადამიანს პრესრელიზის წაკითხვას გადაა
ფიქრებინებს და გამოვა, რომ სულ ტყუილად
დაგიხარჯავთ დრო ტექსტის წერაში.
ზოგ ადამიანს უფრო უიოლდება სათაურამდე
ტექსტი დაწეროს. სხვები კი ფიქრობენ, რომ
თუ საკუთარ თავს მარტივად და მოკლედ
აუხსნიან პრესრელიზის მთავარ არსს, სათა
ურიც ამ პროცესში თავისით დაიბადება. ასე
რომ, კარგად დაფიქრდით და ნუ ეცდებით, ან
ძალიან ჭკვიანი გამოჩნდეთ, ანდა იდუმალი
და რთული.

ლიდი
ზუსტად ისე, როგორც ახალი ამბის წერის
დროს ხდება, პრესრელიზის შემთხვევაშიც,
სათაურს ლიდი მოჰყვება (აშშ-ში ხშირად ასე
წერენ: LEDE). ლიდი თქვენი შანსია, მკითხ
ველს მისცეთ ის, რასაც ჩამთრევ, საინტე
რესო სათაურში დაჰპირდით. მარტივად რომ
ვთქვათ, ლიდია თქვენი ტექსტის პირველი
წინადადება, ანდა პირველი ორი წინადადება,
ოღონდ – მოკლე. სწორედ ლიდით უნდა ჩაი
ჭიროთ მკითხველი და აღარ მისცეთ დანებე
ბის საშუალება. ლიდით უნდა „იყიდოთ”მათი
დრო, რადგან თუ კითხვა მობეზრდებათ, ან
ტექსტი დააბნევთ, პრესრელიზს გვერდზე
გადადებენ. უთხარით რამე ისეთი, რაც არ
იციან და აინტერესებთ.
კარგი ლიდის დაწერას ნიჭი უნდა. ასეა რო
გორც ახალი ამბის, ისე პრესრელიზის შემ
თხვევაში. აქტიური მოქმედი ზმნა – შემასმე
ნელი – ძალიან მნიშვნელოვანია. თითოეულ
წინადადებაში აქცენტირებულად დასვით ეს
მთავარი მოქმედი სიტყვა და მიჰყევით ექვ
სი კითხვის პრინციპს ტრადიციულ ჟურნა
ლისტიკაში: ვინ, რა, როდის, სად, რატომ და
მერე რა. ლიდში სიტყვების ოპტიმალური რა
ოდეობა არის 25-30. არსებობს ასეთ მეთო
დიც: ცალკე ჩამოწერეთ ათი მთავარი სიტყ
ვა, რომელთა გარეშეც ამბავს უბრალოდ ვერ
გადმოსცემდით. შეიძლება ზუსტად ის სიტყ
ვები არც იყოს, რომელთა გამოყენებასაც
აპირებთ, მაგრამ სამაგიეროდ იყოს მთავარი
ფაქტები და კონცეფციები მაინც. ამ ლოგიკას
თუ მივყვებით, გამოვა, რომ ტექსტს წყლის
შესახებ ვერაფრით დაწერთ, თუ არ გექნებათ
სამი მთავარი სიტყვა: წყალი, უსაფრთხოება
და გვალვა. როგორც კი ამ მთავარ სიტყვებს
ერთად დაინახავთ, უკვე მკაფიოდ შეიგრძ
ნობთ ამბის მთელ არსს. მთავარი ფრაზების
უმეტესობა – თუ სრული შემადგენლობა არა
– პირველივე წინადადებაში უნდა მოხვდეს.
დანარჩენი – მეორე აბზაცის დასასრულამდე
მაინც უნდა გამოჩნდეს ტექსტში.
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არსებობს სხვა ვარიაციაც: გულისყურით
წაიკითხეთ ლიდი და მერე გადათვალეთ,
რამდენი სიტყვა გიწერიათ იმ სიტყვამ
დე, რომელიც ეფექტური, მძლავრი და არ
სებითია ამბის გადმოსაცემად; სიტყვამ
დე, რო
მელ
საც ვერ ამოჭ
რი
დით. თუ ამ
„სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვან სიტყვამ
დე” მისასვლელად სამ-ოთხი სიტყვი გა
შორებთ, მაშინ ლიდის ხელახლა გადაწერა
მოგიწევთ ისე, რომ არსებით სიტყვებს პირ
ველი წინადადებაშივე, მალევე შეხვდეთ.

ცუდი მაგალითი:
ტიპი შედის ღონისძიებაზე და დამსწ
რე საზოგადოებას მიმართავს: „ექიმი,
რომელსაც უმუშავია დაავადების გავ
რცელების გზებზე და ახლა პრობლე
მის გადასაჭრელად საჭირო დამატებით
დაფინანსებას ეძებს, ამბობს, რომ თუ
სუფთა წყალი არ იქნება ხელმისაწვდო
მი, ასობით ბავშვი დაიღუპება”.
დააკვირდით, რამდენი სიტყვა დახარ
ჯა ამ ტიპმა ვიდრე ჩამთრევ ფრაზას
– ასობით ბავშვი დაიღუპება – იტყოდა.
ახლა მოდი, შევაბრუნოთ მისი სათქმე
ლი: „სოფლად მცხოვრები ასობით ბავ
შვი დგას სიკვდილის საფრთხის წინაშე,
რადგან სუფთა წყლის შესაძენად გამო
ყოფილი დაფინანსება ამოიწურა, – გა
ნაცხადა ორშაბათს ექიმმა, რომელიც
წყლით გამოწვეული დაავადებების ექ
სპერტია.
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ტექსტი
ამ დროისთვის თქვენი სამიზნე აუდიტორი
ის დიდ ნაწილს პრესრელიზის კითხვა შეწყ
ვეტილიც ექნებოდა, თუ, რა თქმა უნდა,
ლიდი არ აღმოჩნდა იმდენად კარგი, რომ
მკითხველი დაეინტერესებინა. აი, ზუსტად
ამიტომ გვგონია, რომ კარგი ლიდის დაწე
რაზე დროის ხარჯვა ღირს.
მეორე აბზაცის დაწერა, როგორც წესი, გა
ცილებით იოლია, რადგან შეიცავს იმ დე
ტალების დიდ ნაწილს, რომელთა ჩატევაც
ლიდში ვერ მოასწარით. ანუ შეიცავს ე.წ.
„ნარჩენებს”. ეს პრესრელიზის ის მონაკვე
თი შეიძლება იყოს, რომელშიც თქვენი ორ
განიზაციის (CSO) დამსახურებები იქნება
გამოკვეთილი. მაგალითად, თვალსაჩინოე
ბისთვის, შეიძლება საუბარი იყოს ექიმზე,
რომელიც მუშაობს თქვენი ორგანიზაციის
მიერ წარმართულ პროექტში. ანდა ფანდ
რაიზინგის კამპანიის მხარდაჭერაზე. ასე
რომ, მეორე აბზაცი ეს ის მონაკვეთია, სა
დაც ახსენებთ სახელს.
პრესრელიზის მესამე აბზაცი, ტრადიციუ
ლად, ციტატას ეთმობა, რადგან მკითხველს
ამ დროისთვის უკვე სურს, პრესრელიზის
ავტორის გარდა, სხვა ადამიანის აზრიც
მოისმინოს. ციტატა მთელ ამბავს უფ
რო მეტ სანდოობას ანიჭებს, ასევე სძენს
ადამიანურ ინტერესს და განსხვავებულ
ჟღერადობას. თუმცა რა თქმა უნდა, პირ
ველ რიგში, ციტატაში უნდა იდოს სიახლე.
ციტატა, რომელშიც მხოლოდ მეორდება
ლიდში ნათქვამი ფრაზა, ახალს არაფერს
ჰმატებს ტექსტს.

თვალსაჩინოებისთვის შექმნილ ჩვენს მაგა
ლითში, ექიმის ციტატა, რომელშიც აღნიშნუ
ლია მხო
ლოდ ის, რომ „ასობით ბავ
შ
ვი და
ი
ღუპება”, არაფერში გამოგვადგება. საჭიროა
უფრო მძლავრი მესიჯი, მაგალითად ასეთი: „ამ
სოფელს მუდამ ბავშვების ჟრიამული ახალი
სებდა, მაგრამ ახლა გარემო დადუმდება, რად
გან პატარებს ტირილის ძალაც კი აღარ აქვთ”.
თქვენი ჟურნალისტი მკითხველებისთვის
პრესრელიზის ეს ნაწილი, ეს ციტატა გახ
დება სწორედ ტექსტის მთავარი ნაწილი.
შეძლებენ, სწორედ ამ სიტყვების გარშემო
ააგონ ამბის საკუთარი ვერსია. ესაა ნედლი
მასალა, რომლის გავრცობაც მოუნდებათ.
რაც უფრო კარგია ციტატა, მით უფრო მე
ტი შანსია, მოიზიდოთ ჟურნალისტი. თუ ამ
ექიმთან დაკავშირებას თვითონაც შეძლე
ბენ ინტერვიუს ჩასაწერად, კიდევ უფრო
გაცოცხლდება მათი მასალა.
მივადექით მეოთხე აბზაცს. ახალი ამ
ბის ამსახველ ტექსტში ამ აბზაცს NUT
GRAPH-ს უწოდებენ. სწორედ ამ ნაწილში
არის ახსნილი კონტექსტი, რელევანტურო
ბა და როგორც ახალი ამბის, ისე პრესრე
ლიზის მიზანი.
ამ აბზაცმა პასუხი უნდა გასცეს კითხვას,
მაგალითად ასე: ამ პრესრელიზს ვწერ,
რადგან უცხოელმა დონორმა პროექტი
სრულად პირველად დააფინანსა. ამ პრეს
რელიზს ვწერ, რადგან ჰუმანიტარული
დახმარების უცხოელი სპეციალისტები
ქვეყნიდან პირველად დაითხოვეს მას შემ
დეგ, რაც მთავრობამ მათ უსაფრთხოებაზე
პასუხისმგებლობა მოიხსნა.

ფოტო Reuters/ Gaston Brito /courtesy of Thomson Reuters Foundation
თუ თქვენ, როგორც პრესრელიზის ავტორი,
ვერ შეძ
ლებთ გრა
ფის – „ამ პრეს
რე
ლიზს
ვწერ, რადგან” – შევსებას, ჩნდება სოლი
დური ეჭვი, რომ სინამდვილეში მართლა არ
იცით, რა
ტომ წერთ პრეს
რე
ლიზს. და თუ
თქვენ არ იცით, ჟურნალისტებს როგორღა
დაუმტკიცებთ, რომ თემა მნიშვნელოვა
ნია?
ეს ოთხი აბზაცია ყველაზე რთული დასაწე
რი პრესრელიზში, დანარჩენი კი მხოლოდ
დამატებითი დეტალებია, რომელთა თან
მიმდევრობასაც დიდი მნიშვნელობა აღარ
აქვს.
გახსოვდეთ, რომ პრესრელიზი მოკლეც
იყოს. თუ ერთ გვერდზე მეტი დაგჭირდათ,
მთავარი სათქმელის გადმოსაცემად, ესე
იგი, ტექსტი არასწორად შეგიდგენიათ.

ინფორმაცია
პრესრელიზში სრული საკონტაქტო ინ
ფორმაცია და ლინკი უნდა შეიტანოთ.
ისეთი საბაზისო ინფორმაცია, როგორც
თქვენი სახელი, თანამდებობა, მობილური
ტელეფონის ნომერი და ელექტრონული
ფოსტის მისამართია, უკვე უნდა გქონდეთ
თქვენი ორგანიზაციის შაბლონურ ფურ
ცელზე. თუმცა ყოველი ახალი თემის შემ
თხვევაში, ახალი დეტალები და ლინკები
უნდა დაამატოთ. ეს ინფორმაცია პრესრე
ლიზის ბოლოსკენ უნდა მოაქციოთ, ტექ
სტის ძირითადი ნაწილი საინტერესო სა
კითხავი რომ იყოს. არ დაგავიწყდეთ ვიდეო
და ფოტომასალის ლინკების მითითებაც.
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კარგი და ცუდი პრეს რელიზის
მაგალითი
სასწრაფოდ გასავრცელებლად
(ასევე შეიძლება ეწეროს: თავი შეიკავეთ გავრცელებისგან # დრომ
დე / ანდა იკრძალება გავრცელება ამა და ამ რიცხვამდე)
მიმზიდველი, ჩამთრევი სათაური.
რისი ცოდნა სჭირდება საზოგადოებას? ასომთავრულით დაწერეთ
ყოველი ახალი სიტყვის პირველი ასო (არტიკლებისა და კავშირე
ბის გარდა). მთავარი წესი: ერთი წინადადება, რომელიც მკითხ
ველს თვალს მოჭრის და თავს დაამახსოვრებს.
ცუდი მაგალითი: 	გამოქვეყნდა კვლევა წყლის უსაფრთხო
ების შესახებ
კარგი მაგალითი: 	მსოფლიოში წყლის მარაგი საგანგაშოდ
მცირდება
ქვესათაური (ქვესათაურს წერთ სურვილის შემთხვევაში).
ქვესათაურში კი არ უნდა განმეორდეს სათაურში გამოთქმული აზ
რი, არამედ უფრო უნდა განივრცოს, შეივსოს ის.
ცუდი მაგალითი: 	გამოქვეყნდა კვლევა წყლის უსაფრთხო
ების შესახებ, რომელიც 900 გვერდს მო
იცავს.
კარგი მაგალითი: 	მსოფლიოში წყლის მარაგის სიმცირის
საფრთხე კიდევ უფრო მძაფრად დგას,
ვიდრე მანამდე მიიჩნევდნენ
დაწერეთ სად ხდება მოქმედება, დაწერეთ თარიღი.
სათაური-ქვესათაურის ქვეშ, დაწერეთ ქალაქის და რაიონის სა
ხელწოდებები. შემდეგ მიუთითეთ მიმდინარე თარიღი თვის, დღის
და წლის ჩათვლით.
ცუდი მაგალითი: 	11/12/2015
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პრესრელიზი

(გახსოვდეთ,

რომ აშშ-ში თარიღის აღსანიშნად განსხ
ვავებულ ფორმატს იყენებენ, ამიტომ გა
ურკვეველია ამ შემთხვევაში ნოემბერი
იგულისხმება, თუ დეკემბერი?)
კარგი მაგალითი: 	ლაგოსი, ნიგერია, 2015 წლის 10 ნოემბერი
პრესრელიზის ძირითადი ტექსტი.
ყოველთვის გახსოვდეთ, რომ თქვენი მიზანია სრულყოფილი, მიმ
ზიდველად დაწერილი ტექსტის შექმნა, რომელსაც ჟურნალისტე
ბი საკუთარი მასალის მოსამზადებლად გამოიყენებენ. ამიტომ
ეცადეთ, უპასუხოდ ყოველ ფუნდამენტურ კითხვას: ვინ, რა, სად,
როდის, რატომ და როგორ. წერეთ მოკლე და სხარტი აბზაცები.
იგივე ეხება ციტატებსაც. ეცადეთ ჩაეტიოთ 500 სიტყვაში. მაქსი
მუმ – ერთ გვერდში. განმარტეთ ყოველი აკრონიმი და ჟარგონული
ტერმინი.
ცუდი მაგალითი:
წარმოდგენილი კველვის გარე ანალიზის
მეთოდოლოგიით ცხადი ხდება, რომ რეგიონალურ და ქვე-რეგიო
ნალურ დონეზე ეფექტური TWCM დაგეგმარებისა და იმპლემენტა
ციისთვის TBL შეფასებაა საჭირო. ესაა შედეგი იმისა, რომ შესწევს
უნარი, გაითავისოს ურთიერთდაკავშირებული გარემო, ეკონომი
კური და სოციალური ფაქტორების დიდი არეალი, რომელთა გათვა
ლისწინებაც აუცილებელია, წყლის საერთო ციკლის მენეჯმენტის
ინტეგრირებისას.
კარგი მაგალითი:
სახმელეთო წყლები წყლის მსოფლიო მა
რაგის მესამედზე მეტს შეადგენს, მასზე, როგორც წყლის მთავარ
წყაროზე, 2 მილიარდზე მეტი ადამიანია დამოკიდებული. რეგიონა
ლური უსაფრთხოებისა და მდგრადი განვითარების საქმეში წყლის
უსაფრთხოება მნიშვნელოვანი კომპონენტია და ის მნიშვნელო
ვან გავლენას ახდენს რეგიონული განვითარების სტრატეგიებზე.
უსაფრთხოება დატბორვებში, წყლის რესურსებში და ასევე წყლის
გარემო უსაფრთხოება მთავარი კომპონენტებია წყლის უსაფრ
თხოების სისტემაში.

ცუდი მაგალითი: 	ბიოფიზიკური ემისიის და წყლის ხარის
ხის შედეგად მიღებული სურათის საშუ
ალებით, რომელიც დაკავშირებულია
წყლის რაოდენობრივი უზრუნველყოფის
ცვლილებასთან, რაც უამრავი სხავადას
ხვაგვარი პოტენციური მიზეზით შეიძლე
ბა იყოს გამოწვეული, შეიქმნა კვლევის
სფეროში განხილული ალტერნატივების
უფრო დეტალური დისტანციური ანალი
ზისა და ეკონომიკური ხარჯის შეფასების
საფუძველი, ამბობს პროფესორი ი აქუა.
კარგი მაგალითი: 	კონტინენტების უმრავლესობაზე, ყვე
ლაზე დიდი მიწისქვეშა წყლების რესურ
სების უმეტესობას უკვე მოიპოვებენ,
– ამბობს პროფესორი ი აქუა. თუმცა,
მდგრადი მიწისქვეშა წყლების რეზერვის
გარეშე, მსოფლიო წყლის უსაფრთხოება
კიდევ უფრო დიდი რისკის წინაშე აღმოჩ
ნდება, ვიდრე დღეს ვაცნობიერებთ.

შემდეგ დაასახელეთ კომპანია და მიუთითეთ საკონტაქტო
ინფორმაცია.
ეს საშუალებას მისცემს რეპორტიორს, დამატებითი კითხვების გა
ჩენის შემთხვევაში დაგიკავშირდეთ, ან დაგირეკოთ, თუ ინტერვი
უს შეთანხმება უნდა. ასევე მიუთითეთ თქვენი კომპანიის შესახებ
ძირითადი ინფორმაცია, რაც მკითხველს ზედაპირულ წარმოდგე
ნას მაინც შეუქმნის თქვენი ორგანიზაციის სამუშაო მიმართულე
ბის შესახებ.
ცუდი მაგალითი: 	წყლის თემაზე შექმნილი არასამთავრო
ბო ორგანიზაცია ქმნის კოლაბორაციულ
ჰიდრო ექსპერტიზას და საკითხების გა
დაწყვეტას მდგრად, მრავალპროფილიან
პლატფორმებზე.
კარგი მაგალითი: 	წყლის თემაზე შექმნილი არასამთავრობო
ორგანიზაცია გახლავთ საერთაშორისო
არასამთავრობო, რომლის მიზანიცაა უზ
რუნველყოს წვდომა სუფთა წყალზე, გა
ავრცელოს შესაბამისი ცოდნა ეფექტურ
სანიტარიასა და ჰიგიენაში მსოფლიოს იმ
რაიონებში, სადაც ყველაზე ღარიბი ადამი
ანები ცხოვრობენ და გავლენა მოახდინოს
კანონმდებლობებზე, როგორც ნაციონა
ლურ, ისე საერთაშორისო დონეებზე.

ამ ყველაფრის შემდეგ უკვე უნდა მიუთითოთ პირადი ინფორმაცია:
სახელი, პოზიცია, ტელეფონის ნომერი, მობილური ტელეფონის
ნომერი, ელექტრონული ფოსტის მისამართი, ვებ გვერდის მისა
მართი და ფიზიკური მისამართი.
ცუდი მაგალითი: 	თუ დეტალური ინფორმაციის მიღება
გსურთ, მოძებნეთ Google-ის საძიებო
სისტემაში ;)
კარგი მაგალითი: 	თუ მეტი ინფორმაციის მიღება გსურთ
ხსენებულ თემაზე, ანდა პროფესორ
აქუასთან ინტერვიუს ჩაწერა გნებავთ,
გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მერი სმიტს ამა
და ამ ტელეფონზე, ანდა – ელექტრონულ
ფოსტაზე, ანდა შემდეგ მისამართზე.
პრესრელიზის ბოლოს დასვით დასასრულის ნიშანი.
ამით ჟურნალისტები ერთი თვალის შევლებითაც მიხვდებიან, რომ
დოკუმენტი ამით დასრულდა.
სიტყვა „დასასრულის” ქვეშ კი დაწერეთ შემდეგი
სიმბოლოები: ###
ეს სიმბოლოები იწერება ყველა პრესრელიზის ბოლოს. თუმცა ასე
ვე შეგიძლიათ პრესრელიზის ბოლოს მიუთითოთ გვერდის ნომე
რიც.

გახსოვდეთ:

პრესრელიზი შესაძლოა უცვლელი სახით გამოქვეყნდეს გა
ზეთში ან ონლაინ – პირდაპირ ფართო აუდიტორიისთვის, წასა
კითხად. ამიტომ ტექსტის დაწერისას ნუ გაითვალისწინებთ მხო
ლოდ ჟურნალისტების უნარ-ჩვევებს და ცოდნას. მათ თქვენი
ლექსიკა კარგად იციან, იცნობენ კონტექსტსაც, მაგრამ ეცადეთ
პრესრელიზის შედგენისას რიგით მკითხველზეც იფიქროთ და
მარტივი ენით ყველაფერი მკაფიოდ ახსნათ.დააკვირდით, რამ
დენი სიტყვა დახარჯა ამ ტიპმა ვიდრე ჩამთრევ ფრაზას – ასო
ბით ბავშვი დაიღუპება – იტყოდა. ახლა მოდი, შევაბრუნოთ მისი
სათქმელი: „სოფლად მცხოვრები ასობით ბავშვი დგას სიკვდი
ლის საფრთხის წინაშე, რადგან სუფთა წყლის შესაძენად გამო
ყოფილი დაფინანსება ამოიწურა, – განაცხადა ორშაბათს ექიმ
მა, რომელიც წყლით გამოწვეული დაავადებების ექსპერტია.
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თავი 4
პრესკონფერენცია
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პრესკონფერენციის ჩატარება, ადრე
თუ გვიან, აუცილებლად მოგიწევთ
პრესკონფერენცია საზოგადოებასთან ურთი
ერთობის დადგმული ღონისძიებაა, რომლის
ფარგლებშიც ორგანიზაცია ანდა ინდივიდუ
ალური პირი ინფორმაციას მედიას უზიარებს.
ესაა მოვლენა, რომლის საშუალებითაც შეძ
ლებთ თქვენი გეგმები საზოგადოებას მკა
ფიოდ და ცხადად გააცნოთ. ტვიტერის ანდა
ვებკასტის გამოყენების შემთხვევაში კი აქ
ციოთ იგი საინფორმაციო მოვლენად პირდა
პირ ეთერში, რომლის მომხმარებელიც ყო
ველგვარი მედიუმის გარეშე საზოგადოებაც
გახდება.
საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეცია
ლისტები პრესკონფერენციებს იყენებენ პო
ტენციური მასალისადმი მედიის ყურადღების
მისაპყრობად. ასევე პოლიტიკური კამპანიე
ბის დასაწყებად, უსაფრთხოების ანდა ჯან
დაცვის სისტემებში არსებული საგანგაშო
სიტუაციების საპრეზენტაციოდ ისევე, რო
გორც საპრომოციო მიზნებისთვის, როგო
რიცაა ახალი პროდუქტის ანდა კამპანიის
დაწყება. თუმცა პრეს კონფერენცია შეიძ
ლება დროისა და ფულის ამაო ფლანგვადაც
იქცეს და თქვენს იმიჯზეც ცუდად აისახოს
ჟურნალისტთა წრეში, თუ ამბავი, რომელსაც
მედიას წარუდგენთ, საკმარისად მნიშვნე
ლოვანი არ არის, ანდა პრეს კონფერენციაა
ცუდად დაგეგმილი და წარმართული. გთავა
ზობთ რამდენიმე რჩევას, ვეცდებით დაგეხ
მაროთ პრესკონფერენციის დაგეგმვაში.
1. თავდაპირველად გადაწყვიტეთ, საჭი
როა თუ არა საერთოდ პრესკონფერენციის
მოწყობა. თუ თემის წარდგენა სხვა, უფრო
იაფი გზით შეგიძლიათ, დაფიქრდით, ამ სხვა
გზის არჩევა ხომ არ ჯობს. ზუსტად განსაზღ
ვრეთ, რა თემა გაგაქვთ პრესკონფერენცი
აზე. ყველაზე უკეთ პრესრელიზის დაწერა
დაგეხმარებათ, რადგან ეს ტექსტი უნდა იქ
ცეს მედიისთვის მოწყობილ ღონისძიებაზე
მთავარ სათქმელად. ზოგჯერ უმჯობესია და
არწმუნოთ ორგანიზაციის მაღალჩინიანი აღ

მასრულებლები, რომ პრესკონფერენციაზე
გასატანად სათქმელი არ კმარა.

დაახლოებით მაინც იცოდეთ, ვინ მოვა პრეს
კონფერენციაზე.

2. თუ პრესკონფერენციის ჩატარება მაინც
გადაწყდა, უმნიშვნელოვანესი გარემოებაა
დარბაზის სწორად შერჩევა. ჰკითხეთ საკუ
თარ თავს:
•
საკმარისი სივრცე გაქვთ თუ არა?
•
არის თუ არა ავტოსადგომზე ადგილი
ტელევიზიების მანქანებისთვის და ჟურ
ნალისტებისთვის?
•
არის თუ არა დარბაზში საკმარისი ოდე
ნობის დასაჯდომი ადგილი?
•
არის თუ არა სცენა ან პოდიუმი?
•
არის თუ არა საკმარისი ოდენობის ელექ
ტროშემაერთებლები, სურვილის შემთხ
ვევაში დენის წყარო ნებისმიერ მსურ
ველს რომ ეყოს?
•
აქვს თუ არა დარბაზს აუდიო-ვიზუალუ
რი ტექნიკის უზრუნველყოფა?
•
დაეტევა თუ არა ტელეკამერები, რადიო
მიკროფონები და სხვა მსგავსი ტექნიკა?
•
არის თუ არა დარბაზი ცენტრში, სადაც
ჟურნალისტების რედაქციებიც ახლოს
იქნება?

4. თავი დაიზღვიეთ და გადაამოწმეთ –
პრესკონფერენციაზე გამომსვლელები ხომ
ნამდვილად არიან მიჩვეული მედიასთან
ურთიერთობას? არ არის საჭირო ორ გამომ
სვლელზე მეტი – ეს პუბლიკას უფრო დააბ
ნევს. სთხოვეთ სპიკერებს, გადაბმულად ათ
წუთ
ზე მეტ ხანს ნუ ისა
უბ
რე
ბენ და ნურც
მთავარ სათქმელს გადაუხვევენ. პრესკონ
ფერენციის დაწყებამდე ერთად გადახედეთ
მასალას, რომლის წარდგენასაც აპირებენ –
ამით უსიამოვნო სიურპრიზებს აიცილებთ.
წინასწარვე მოამზადეთ იმისათვის, რომ ბევრ
კითხვაზე მოუწევთ პასუხის გაცემა, ამიტომ
სავარაუდო პასუხებიც მზად უნდა ჰქონდეთ.
მასალა თვალსაჩინოებისთვის ზოგჯერ ძა
ლიან კარგ ეფექტს ახდენს, მაგრამ დაიცავით
ზომიერება – პრესკონფერენცია საუნივერსი
ტეტო ლექცია არ არის.

3. წინასწარ შეადგინეთ იმ ადამიანების სია,
რომლებსაც პრესკონფერენციაზე ეპატი
ჟებით. შეუდექით ამ საქმეს ჟურნალისტების
საკონტაქტო ბაზის გადათვალიერებით. თუმ
ცა, პრესკონფერენციის გამართვა კარგი შან
სია სხვა ადამიანების მისაწვევადაც – იქნებ
მათაც მოიცალონ და დაინტერესდნენ. მოე
რიდეთ საერთო მოსაწვევების დაგზავნას. ეს
არაპროფესიონალური ტონია და თან სტუმ
რების სიაზე ფოკუსირებაში გიშლით ხელს.
აბა, როგორ დაუკავშირდეთ? არსებობს უამ
რავი მეთოდი, რომელთაგან ზოგი – ტრადი
ციულია: წერილის გაგზავნა, მაგალითად, ან
და უფრო კრეატიული – მოსაწვევის გაგზავნა
ფილა შოკოლადის თანხლებით. ეცადეთ,
პირველი მოსაწვევების დაგზავნის შემდეგ,
რომელთაც შეხსენებასაც მიაყოლებთ, უკვე

5. პრესკონფერენციის და მათ შორის კითხ
ვა-პასუხის სესიის წარმართვისთვის ფა
სილიტატორი ანდა მოდერატორი დაგჭირ
დებათ – მან უნდა წარადგინოს სპიკერებიც.
ხშირად ამ როლის შეთავსება თავად მოგი
წევთ. გახსოვდეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი
როლია. სწორედ მოდერატორმა/ფასილიტა
ტორმა უნდა მოახერხოს და აგრესიულად
განწყობილ სტუმრებს სხვებზე მეტი კითხვის
დასმის საშუალება არ მისცეს. ასევე უნდა
აკონტროლოს მგრძნობიარე და ემოციური
სპიკერები, რათა მათ კითხვის ავტორების შე
ურაცხყოფა ვერ შეძლონ. და საერთოდ, მო
დერატორმა/ფასილიტატორმა უნდა იზრუ
ნოს იმაზე, რომ პრესკონფერენციის მთავარი
თემა დარჩეს დამსწრეთა და გამომსვლელ
თა ფოკუსში; თითოეული დასმული კითხვა
ყველასთვის გასაგები იყოს (ზოგჯერ ხდება
ხოლმე, რომ სტუმრად ჩამოსული სპიკერების
სალაპარაკო აქცენტის გარკვევა ჭირს); ღო
ნისძიება დაგეგმილ დროში ჩაეტიოს.
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6. წინასწარ შეადგინეთ და დაახარისხეთ
პრესისთვის განკუთვნილი მასალა. ამ ნაკ
რებში უნდა შედიოდეს პრესრელიზი, თქვე
ნი ორგანიზაციის შესახებ სხვა დამატებითი
მასალა, ფურცელი და კალამი. ამავე შეკვ
რაში შეიძლება ჩადოთ სუვენირებიც – ჩაის
ფინჯანი ანდა კეპი, თუმცა მოერიდეთ ძვი
რადღირებული ნივთებით სტუმრების და
საჩუქრებას, რადგან არავის აფიქრებინოთ,
რომ მედიის მოქრთამვას ცდილობთ (და თუ
არ ფიქრობთ ამას, კიდევ უფრო მოერიდოთ
მოქრთამვის შთაბეჭდილების შექმნას). ასევე
შეგიძლიათ, გამომსვლელებს წინ სახელისა
და გვარის აღმნიშვნელი ტრაფარეტები და
უდოთ. ეს პატარა ნიუანსი აუდიტორიას და
ეხმარება, სულ იცოდეს, ვინ საუბრობს მოცე
მულ მომენტში.

შესასვლელში აუცილებლად დააყენეთ ვინ
მე, ვინც სტუმრებს მიესალმება და ნივთების
განლაგებაშიც დაეხმარება – ეს უფრო ტექნი
კურ გუნდს ეხება.

7. ღონისძიების დაწყებამდე ერთი საათით
ადრე უკვე მზად გქონდეთ აკრედიტაციე
ბისთვის განკუთვნილი მაგიდა. ეს მოგცემთ
საშუალებას, ყოველთვის იცოდეთ, ვინ მო
ვიდა და ვინ არის მოსასვლელი. წინდაწინვე
შეამოწმეთ დარბაზისა და სხვა სათავსოების
ტექნიკური და ფიზიკური ლოჯისტიკა. არ
დაივიწყოთ საპირფარეშოები, რომლებზეც
შესაძლოა ნიშნების დადება დაგჭირდეთ. სა
ზოგადოებასთან ურთიერთობის კარგი სპე
ციალისტის ჩანთა დაწყებითი კლასის დამ
რიგებლის ჩანთას ჰგავს: კალმებიც უდევს,
მაკრატელიც, სკოჩიც, ქაღალდიც, კლიპებიც
და სხვა მრავალი ნივთიც – ვინ იცის, როდის
დაჭირდება.

აკონტროლეთ კითხვების დასმის პროცესი –
საჭიროა ყველამ დაასახელოს საკუთარი ვი
ნაობა, მოდერატორმა კი უნდა გაიმეოროს
კითხ
ვა – ამით სპი
კერ
საც მის
ცემს დროს

პრესკონფერენციის დროს სტუმრებისთვის
კერძების შეთავაზება საჭირო არ არის, მაგ
რამ ყავით, ჩაით და წყლით გამასპინძლება
კარგი ტონია, თან არც ძვირი დაგიჯდებათ.
მიზანი ხომ გულითადი განწყობის შექმნაა.
ზოგიერთ ღარიბ ქვეყანაში კი ჟურნალის
ტები არც უფრო რამე ნოყიერზე იტყოდნენ
უარს.
მიჰყევით განრიგს და პრესკონფერენციას
ერთ საათზე მეტ ხანს ნუ გაჭიმავთ. ჩაეტიეთ
ამ დროში თავისი კითხვა-პასუხებიანად.

პასუხის მოსაფიქრებლად, თან ეცდება დარ
ბაზში ყველამ გაიგოს დასმული კითხვა.
ყველას მადლობა გადაუხადეთ მოსვლისთ
ვის და ნუ დაიკარგებით – თუ ჟურნალისტებს
დაჰპირდით დამატებითი მასალის მიწოდებას,
პირობა შეასრულეთ. პრესკონფერენციის დას
რულების შემდეგ დაინტერესებულ ჟურნალის
ტებს პირადი ინტერვიუებიც უნდა მოუწყოთ,
თუ გსურთ, რომ ტელე და რადიომაუწყებლო
ბების ჟურნალისტებმა უფრო მიზნობრივი
კითხვები დაუსვან გამომსვლელებს.
8. შეგიძლიათ, პრესკონფერენციიდან პირ
დაპირ რეჟიმში ტვიტერზე შეტყობინებე
ბიც გაავრცელოთ. ამით უფრო დიდ რეზო
ნანსს გამოიწვევთ, ჟურნალისტთა წრესაც
გაცდებით და უფრო მეტად მოანდომებთ
მათ, ღონისძიების შესახებ მასალა გაავრცე
ლონ. ტვიტერზე მუშაობას მოდერაციას ცხა
დია ვერ შეუთავსებთ, ამიტომ ჯობს ეს საქმე
სხვას გადააბაროთ.

გახსოვდეთ:
არ არის აუცილებელი ყველა აღფრთოვანდეს თქვენი კამპანიით და ყველას მოეწო
ნოს პრესკონფერენციის მთავარი გამომსვლელი. ამიტომ ცხადია, ღია და გამჭვირ
ვალე ურთიერთობები უნდა დაამყაროთ მედიასთან, მაგრამ მაინც ეცადეთ მტრულად
განწყობილმა დაჯგუფებებმა პრესკონფერენციაზე ვერ შემოაღწიონ და თავიანთი
დესტრუქციული გამოხდომებით ხელი არ შეუშალონ გამომსვლელს. მხოლოდ ნამდ
ვილი ჟურნალისტები და მიწვეული სტუმრები დაუშვით ღონისძიებაზე.

ფოტო Reuters/ David Mdzinarishvili /courtesy of Thomson Reuters Foundation
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ფოტო/ Samir M Khan /www.behance.net/sk5sami

რადიო და ტელეინტერვიუ თქვენი
საქმიანობის წარმატებისთვის
სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი ნაწილია.
არ არის აუცილებელი, თავად იყოთ ინტერვიუების წარმართვა-მიცე
მის სპეციალისტი, მთავარია, გესმოდეთ ამ ჟანრის საბაზისო მახასი
ათებლები და თქვენი ორგანიზაციის თითოეულ იმ წევრსაც, ვისაც
შეიძლება ინტერვიუს მიცემა მოუხდეს, კარგად აუხსნათ, როგორ მო
იქცნენ და დაიჭირონ თავი ინტერვიუს დროს.

ინტერვიუს, ეძებენ ციტატას, რომელიც კრავს აზრს, თან საინტერე
სოდ და სხარტად თქმულია. თქვენივე ინტერესში შედის, ჟურნალის
ტები ასეთი ციტატებით მოამარაგეთ, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ,
მოამარაგოთ ფრაზებით, რომელიც სრულყოფილად გამოხატავს მთა
ვარ სათქმელს. ამ ყველაფერს კი მომზადება სჭირდება.

„მესიჯი”

ხიდი

„ჯერ ვნახავ, რა კითხვებს დამისვამენ და შესაბამისად ვუპასუხებ”,
– ინტერვიუს მიზნების მიმართ ასეთი დამოკიდებულება საწყისშივე
მცდარია. „რაში შეიძლება გამომადგეს ეს ინტერვიუ? რა არის ყვე
ლაზე მთავარი, რაც ამ ეტაპზე მინდა ვუთხრა ხალხს?” – საკითხს აი,
ასე უნდა მიუდგეთ. ამ „ყველაზე მთავარს” კი ჟარგონის ენაზე ხშირად
„მესიჯს” უწოდებენ და ის სიტუაციის შესაბამისად, აუდიტორიის გათ
ვალისწინებით, შეიძლება სულ სხვადასხვაგვარი იყოს. მაქსიმალუ
რად ეცადეთ, არ წამოგცდეთ ფრაზები, რომლებიც სარეკლამო ლო
ზუნგებს, ან ბრიყვულ და უშინაარსო სადღეგრძელოებს ჰგავს. მესიჯი
ყოველთვის გაამაყრეთ არგუმენტებით. ყველაზე ძლიერი არგუმენტი
კი ხშირად შეიძლება რიცხვები იყოს. ამ ყველაფრის ერთობლიობა კი
უკვე „სინქრონია”. „სინქრონს” კიდევ ბევრი სხვა სახელი აქვს: კლიპი,
ციტატა, ამონარიდი (ინგლისურად არსებობს ასეთი ტერმინიც SOT –
sound-on-tape, ქართ. ჩაწერილი აუდიო).

მესიჯის საზოგადოებამდე მისატანად „ხიდის” ტექნიკა გამოგადგე
ბათ. ამ ტექნიკის მიხედვით, მოკლედ პასუხობთ ჟურნალისტის კითხ
ვას, შემდეგ კი ლინგვისტურ ხერხს – ერთ რომელიმე ფრაზას რთავთ
საუბარში და ამ ფრაზის მეშვეობით სასურველი მიმართულებით
მიგყავთ მსჯელობა. ამგვარ ლინგვისტურ ხერხებს „ხიდებს” უწოდე
ბენ. ფრაზები კი შიძლება იყოს: „ჩვენი მთავარი ამოცანა მიმდინარე
მომენტში არის...” „ახლა მთელი ძალა მიმართული გვაქვს...” ან უბ
რალოდ „თუმცა” და „მაგრამ”-იც გამოგადგებათ. წინასწარ ეცადეთ
გათვალოთ, რა კითხვებს დაგისვამენ ინტერვიუზე, რათა შესაბამისი
პასუხები მოამზადოთ. თავიდანვე დაფიქრდით რთულ კითხვებზეც
– რა თემა შეიძლება იყოს ყველაზე მწვავე? ეს წინასწარი ანალიზი
დაგეხმარებათ ინტერვიუს დროს, გამოჩნდეთ სოლიდური პროფესიო
ნალი. საუბრის დასაწყისშივე გამოიყენეთ პოზიტიური მესიჯები, მაგ
რამ ნუ შეეცდებით მწვავე საკითხების გადაფარვას და მიჩქმალვას.
ვგულისხმობთ საკითხებს, როგორიცაა, მაგალითად, დაღუპულთა
რაოდენობა. არ ღირს მსგავსი მონაცემების ისე წარმოჩენა, თითქოს,
უმნიშვნელო ან მეორეხარისხოვანი იყოს.

სინქრონი (ხმა გამოსახულებასთან სინქრონში). მისი ხანგრძლივობა
10-45 წუთია, გააჩნია მაუწყებელს. ამიტომ სწორება აიღეთ 20-25 წა
მიან ვერსიაზე. როცა ჟურნალისტები უსმენენ და ამოწმებენ ჩაწერილ
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პირველი ნეიტრალური კითხვა
არასწორ თემაზე:

ახლა, რა ხდება მტრულად დასმული
კითხვის შემთხვევაში:

როგორია წინსვლა პროექტ „ანის” შემთხვევაში?
-	პროექტი „ანი” მშვენივრად მიმდინარეობს, უკანასკნელ
მონაცემებს ვაგროვებთ და შედეგებს მომავალ კვირაში
გაგაცნობთ. თუმცა ჩვენი უპირველესი პრიორიტეტი ამ
ჟამად პროექტი „ბანია”, რომლის მნიშვნელობაც კიდევ
უფრო გაიზარდა მას შემდეგ, რაც...

-	კი, მაგრამ ბავშვები დღემდე იღუპებიან არამომაკვდინე
ბელი დაავადებების გამო. ამ მიმართულებით უფრო მეტს
უნდა მუშაობდეთ, არა? იმის ნაცვლად, რომ თანხა ახალი
ოფისის აშენებას დაახარჯოთ...

ანალიზი
პროექტი „ანი” მშვენივრად მიმდინარეობს, უკანასკნელ მონა
ცემებს ვაგროვებთ და შედეგებს მომავალ კვირას გაგაცნობთ.
კითხვას წინასწარ მომზადებული ფრაზით პასუხობთ, ანუ თემას
თავს არ არიდებთ, მაგრამ მასზე საუბარი არ გსურთ. თუმცა ჩვენი
უპირველესი პრიორიტეტი ამჟამად პროექტი „ბანია”... – აი, თქვე
ნი „ხიდი”, ერთგვარი დამაკავშირებელი ფრაზა, რომელსაც ისე
რთავთ პასუხში, დაწყებულ აზრს არც კი წყვეტთ და ჟურნალის
ტიც არ ერევა. პროექტი „ბანის” მნიშვნელობა კიდევ უფრო გაი
ზარდა მას შემდეგ, რაც... – ეს არის თემა, რომლის განვრცობაც
გსურთ ინტერვიუს დროს; თემა, რომელიც აუცილებლად შეიცავს
საინტერესო ასპექტებს, ისეთებს, როგორებიცაა: საფრთხე, კრიმი
ნალი, ზიანი, მუქარა, ტანჯვა, წარმატება, მიღწევა და ა.შ. სიტყ
ვა „საჩქარო” ნიშნავს იმას, რომ თემა აქტუალურია. ამის შემდეგ
იწყებთ თქვენს ხელთ არსებულ სტატისტიკაზე საუბარს და საცი
ტატედ გამოსადეგ ფრაზებსაც ამბობთ.
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-	ახალ ოფისებში ჩვენი თანამშრომლები უფრო ეფექტურად
იმუშავებენ ჩვილთა სიკვდილიანობის ამ გაუგონრად მაღალი
მაჩვენებლის შესაცვლელად. ყველას ყურადღება ამ ეტაპზე
ხუთ წლამდე პატარების ვაქცინაციისკენ უნდა იყოს მიმარ
თული, ამაში ჩვენი წვლილი რომ შევიტანოთ, მომავალი წლის
დაფინანსება გვაქვს მოსაპოვებელი. ათი ათასმა ადამიანმა ყო
ველთვიურად 3 დოლარიც რომ გადმოგვირიცხოს, შევძლებთ
ქვეყნის მასშტაბით თითოეულ ბავშვზე ზრუნვას. დღეში ათი
ცენტი – აი, ამდენს ხარჯავთ საღეჭ რეზინაზე ყოველდღიურად,
მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ ბავშვის სიცოცხლის გადარჩე
ნა ამაზე გაცილებით მეტი ღირს.

ანალიზი
ახალ ოფისებში ჩვენი თანამშრომლები უფრო ეფექტურად იმუშავე
ბენ ჩვილთა სიკვდილიანობის ამ გაუგონრად მაღალი მაჩვენებლის
შესაცვლელად – ეს წინადადება პირდაპირ პასუხობს კითხვას, მაგ
რამ, ამავე დროს, მყისიერად ანეიტრალებს თემის სიმწვავეს. მთელი
ყურადღება ამ ეტაპზე... – ეს ფრაზა საკმაოდ პირდაპირი გზაა, ხიდია
წამოწყებული საკითხის გავრცობა რომ შეძლოთ... ხუთ წლამდე პა
ტარების ვაქცინაციაზე უნდა იყოს მიმართული, ამაში ჩვენი წვლილი
რომ შევიტანოთ, მომავალი წლის დაფინანსება გვაქვს მოსაპოვე
ბელი. ათი ათასი ადამიანმა ყოველთვიურად 3 დოლარიც რომ გად
მოგვირიცხოს, შევძლებთ ქვეყნის მასშტაბით თითოეულ ბავშვზე
ზრუნვას. დღეში ათი ცენტი – აი, ამდენს ხარჯავთ საღეჭ რეზინაზე
ყოველდღიურად, მე კი დარწმუნებული ვარ, რომ ბავშვის სიცოცხ
ლის გადარჩენა ამაზე გაცილებით მეტი ღირს. – ეს არის თქვენი მთა
ვარი მესიჯი, რომელსაც დაასრულებს პოტენციური ციტატა.

თუ უბრალოდ კითხვაზე პასუხი არ იცით,
ჯობს, გულწრფელად აღიაროთ ეს. დაჰპირ
დეთ ჟურნალისტს, რომ საჭირო ინფორმაციას
მოიძიებთ და მოგვიანებით მიაწვდით. ზედი
ზედ რამდენჯერმე ნუ გამოიყენებთ „თემის
დახურვის ტექნიკას”, თუ ეს შესაძლებელია,
მიმართეთ ამ მეთოდს მთელი ინტერვიუს გან
მავლობაში მხოლოდ ორჯერ.
მთავარია, გახსოვდეთ, რომ რადიო და ტე
ლეინტერვიუს დროს, უშუალოდ მსჯელო
ბის გარდა, არანაკლებ ეფექტს ახდენთ
სხეულის ენის და საუბრის მანერის მეშვე
ობით.

•

ილაპარაკეთ ნელა და გარკვევით, ასე
უფრო მეტად პროფესიონალური ელ
ფერი ექნება თქვენს მსჯელობას და
თან პასუხის გააზრების დროსაც დაი
ტოვებთ.

•

საჭიროა, სანდომიანი, წარმოსადეგი იერი
გქონდეთ და არა გაუპარსავი, არეული და
აღელვებული.

•

შეინარჩუნეთ სიმშვიდე და თავაზიანობა
მაშინაც კი, როცა ჟურნალისტი გეუხეშე
ბათ და აგრესიულია.

•

რამდენჯერაც თემა სხვა მიმართულებით
გაიქცევა, ეცადეთ იმ ველში დააბრუნოთ,
სადაც თავს კომფორტულად გრძობთ. მი
მართეთ ხიდ ფრაზებს და სიტყვებს, რა
თა უსიამოვნო თემიდან ისევ თქვენთვის
„უსაფრთხო ტერიტორიაზე” გადმოინაც
ვლოთ.

•

თუ აღელვებული, გაბრაზებული უპასუ
ხებთ კითხვას, თუნდაც ერთხელ მთელი
ინტერვიუს დროს, ჟურნალისტი მაინც
დამაინც ამ ფრაგმენტს გამოიყენებს ცი
ტირებისთვის. კარგად გახსოვდეთ ეს!

•

გახსოვდეთ:
თქვენთვის მწვავე კითხვებს როცა სვამენ, ჟურნალისტები უბრალოდ თავიანთ პროფესიულ მოვალეობას ასრულებენ, რაც ამ შემთხვევა
ში ნიშნავს თქვენგან რაიმე საინტერესო ინფორმაციის მიღებას. ასე რომ, არაფერია ამაში პირადული. გახსოვდეთ, რომ განსაკუთრებით
ტელეინტერვიუს დროს ჟურნალისტი არ არის თქვენი მთავარი სამიზნე აუდიტორია და ამ ჟურნალისტზე გაბრაზებით კარგს ვერაფერს
ეტყვით იმ მაყურებელს, რომელიც ტელევიზორთან ზის და გისმენთ.
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სოციალური მედია
და კომუნიკაცია

ფოტო Reuters/ David Mercado /courtesy of Thomson Reuters Foundation

თავი 6
ტვიტერი

რა არის ტვიტერი?
ტვიტერი უფასო მიკრობლოგების პლატ
ფორმაა, რომელიც მომხმარებელს საშუა
ლებას აძლევს, საჯაროდ გამოაქვეყნოს სა
კუთარი ნააზრევი, ინფორმაცია და ახალი
ამბავი 140 ან კიდევ უფრო ნაკლები ასო-ნიშ
ნის გამოყენებით. ტვიტერის არსი დიალო
გებშია: თითოეული ტვიტით მომხმარებელი
აქვეყნებს ნაფიქრალს, სხვების ტვიტებსაც
იყენებს ამ პროცესში ან მხოლოდ საკუთარ
ნააზრევს წერს კონკრეტულ თემაზე. მომ
ხმარებლებს ეს პლატფორმა საინტერესო
ადამიანების ტვიტების გაცნობის საშუალე
ბასაც აძლევს. ცნობილი ადამიანები – პოლი
ტიკოსები, ჟურნალისტები ან სხვა სფეროში
მოღვაწე პროფესიონალები ტვიტერს ხშირად
მოცემულ მომენტში განვითარებული მოვ
ლენის შესახებ საკუთარი აზრის გამოსაქვეყ
ნებლად იყენებენ. ამ ინსტრუმენტს ხშირად
იყენებენ კომპანიები საკუთარი პროდუქტის
და მომსახურების პოპულარიზაციისთვის, ან
და მომხმარებელთა აზრის გასაგებად. ერთი
სიტყვით, ტვიტერი ძალიან ეფექტური პლატ
ფორმაა ახლად მომხდარი ამბის გასავრცე
ლებლად და მის უპირატესობებს უკვე მშვე
ნივრად აცნობიერებენ როგორც ბიზნესის,
ისე სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენ
ლები. ტვიტერის მომხმარებლებს შორის ის,
ვინც ყველაზე მეტ „მიმდევარს” დააგროვებს,
საკუთარ სფეროში ლიდერადაც კი აღიარე
ბენ. ტვიტერი თანამშრომლობის პრინციპზეა
აგებული და თქვენც შეგიძლიათ საკუთარი
მიკრო-საზოგადოების ჩამოყალიბება ერთი
კონკრეტული თემის, სადისკუსიო საგნის, ან
და ფანდრაიზინგის შესახებ.
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როგორ მუშაობს ტვიტერი?
ტვიტერი სელექციურად გაწვდით ახალი
ამბების ჩამონათვალს თქვენივე ინტერე
სებიდან და წინასწარ გაკეთებული არჩევა
ნიდან გამომდინარე. ასე რომ, თითოეული
ტვიტერის მომხმარებელი საკუთარი თავის
გამომცემელია (თითქოს, საკუთარ გაზეთს
ან ჟურნალს ფლობდეს); ის ზუსტად გამომ
ცემელივით არჩევს მისთვის საინტერესო
ინფორმაციას და თხზავს შესაბამისი ში
ნაარსის მქონე სტატიებს, ანდა აქვეყნებს
სხვების სტატიებს ამავე თემაზე. ტვიტერის
ზოგიერთ მომხმარებელს მოსწონს მიმდინა
რე მოვლენების განხილვა, ზოგი პოლიტიკურ
ანდა სოციალურ მიმართულებას ირჩევს, და
ნარჩენები მოდაზე ან პოპ კულტურაზე წე
რენ. ერთი სიტყვით, საკუთარი გემოვნებით
და პრიორიტეტებით ირჩევენ თემებს და ასეა
როგორც რიგითი მოქალაქეების, ისე ორგა
ნიზაციების შემთხვევაში. ძირითადი შეცდო
მა, რასაც ტვიტერის მომხმარებლები უშვე
ბენ, საკუთარი ხმის დაკარგვაა – იმდენ თემას
ეხებიან, საკითხების იმხელა სპექტრს წარმო
ადგენენ, რომ ბოლოს ყელაფერი მოსაწყენი
ხდება. არადა, ტვიტერს აქვს დიდი ძალა – ის

ადამიანის პირადი სივრცეა, ეხება ხალხს
და არა ბრენდებს. ტვიტერის მოხმარებლე
ბი ბრმად არც ყიდულობენ და არც იღებენ
ინფორმაციას კომპანიებისა და ბრენდების
გან; ისინი ყიდულობენ ნივთებს და იზიარე
ბენ შეხედულებებს მათივე მსგავსი და სანდო
ადამიანებისგან. ასე რომ, ტვიტერი ჩამოყა
ლიბდა პლატფორმად, სადაც ადამიანები ერ
თმანეთს უზიარებენ იდეებს და აყალიბებენ
მათთვის სანდო ადამიანებით შემდგარ მიკ
რო-საზოგადოებებს.
დიდი ხანია, ტვიტერი აითვალწუნეს იმ ჟურ
ნალისტებმა, რომლებსაც მიაჩნიათ, რომ ეს
სივრცე სავსეა სუბიექტური, მიკერძოებული,
არასანდო და ბანალური ამბებით. თუმცა,
ტვიტერი მაინც რჩება მსოფლიოში ყველაზე
დიდ სოციალურ მედიაპლატფორმად, რომე
ლიც მუდმივად იზრდება. ასე რომ, ჟურნა
ლისტებიც უკვე სწავლობენ ტვიტერის გა
მოყენებას და მას აქცევენ არა ინფორმაციის
წყაროდ, არამედ ამბების, მოვლენების კატა
ლიზატორად.

ტვიტერის ძირითადი ფუნქციები
ტვიტერზე საკუთარი გვერდის გახსნამდე
რამდენიმე გარემოება უნდა გაიაზროთ. ამ
პლატფორმას მოხმარების რამდენიმე საკმა
ოდ სპეციფიკური წესი აქვს. ამიტომ, ტვიტე
რის გამოყენება რომ შეძლოთ, ჯერ მის ენას
უნდა გაეცნოთ.
ტვიტი: ეს არის ტექსტი, რომელიც 140-მდე
ასო-ნიშნისგან შედგება. ტვიტი ეს არის ან
იდეა, ან შეხედულება, მოწონება ან დაწუნე
ბა. ხშირად ტვიტი რომელიმე საკითხის შე
სახებ სუბიექტური მოსაზრებაა; ანდა ახალი
ამბავი, რომელიც მსჯელობას იწვევს.
მიმდევარი (follower): ეს არის ადამიანი, რო
მელიც თქვენ გირჩევთ და სურს თქვენი ტვი
ტები მიიღოს. მიმდევარი – ეს არის ადამიანი,
რომელსაც სჯერა, რომ თქვენ ხშირად რაღაც
საინტერესო თემას აშუქებთ. მათ, ვისაც ყე
ლაზე მეტი მიმდევრები ჰყავთ, „ფიქრების
ლიდერებასაც” კი უწოდებენ ტვიტერზე.
თვალ-ყურის მიდევნება / მიმდევრო
ბა (following): იმ ადამიანების გვერდებზე,
რომლებსაც თქვენ ან თქვენი ორგანიზაცია
ირჩევთ. მათთან საუბარი მოგწონთ, ან ფიქ
რობთ, რომ თქვენსავით აზროვნებენ.

რე-ტვიტი (RT): ამ ტერმინით აღინიშნება
სხვის მიერ შექმნილი ტვიტის გამოქვეყნება.
ამ ჟესტით გამოხატავთ მოწონებას მისი შე
ხედულების, იდეის ან ამბის მიმართ. რე-ტვი
ტის დროს საკუთარ გვერდზე აქვეყნებთ იმ
მომხმარებლის ტვიტს, რომლის მიმდევარიც
თავად ხართ. ეს იგივეა, მეგობრებს რომ უთხ
რათ, ნახე, იმან რა თქვა, რა კარგი იყო!

პირდაპირი შეტყობინება (Direct Message
(DM): ამ ტერმინით აღინიშნება პირადი, 140
ასო-ნიშნიანი კორესპონდენცია ორ ადამიანს
შორის. ძალიან ჰგავს ელექტრონულ ფოს
ტას, უბრალოდ წერილს ტვიტერით გზავნით.
თუმცა პირდაპირი შეტყობინების გაგზავნა
შეგიძლიათ მხოლოდ იმ ადამიანთან, ვისი
მიმდევარიც ხართ (following).

წყარო (feed): წყარო შედგება იმ ადამიანების
ტვიტებისგან, რომლებიც მონიშნული გყავთ
და ტვიტერზე სხვადასხვა ტიპის მასალას აქ
ვეყნებენ. ტვიტერის გახსნისთანავე სწორედ
ამ ტვიტებისგან შემდგარი წყარო გადაგეშ
ლებათ თვალწინ.

ჰაშთაგი (Hashtag (#): სიტყვის წინ დასმული
ეს სიმბოლო თქვენს ტვიტს აქცევს ტოპიკად,
სასაუბრო თემად, ან აერთიანებს მას უკვე არ
სებულ ტოპიკში. პროცესი ასეთია: სხვადასხ
ვა მომხმარებლის მიერ დასმული და ერთმა
ნეთის მსგავსი ჰაშთაგები ერთად ჯგუფდება
და საუბრის თემაც ასე იკვრება. მაგალითად,
#ოლიმპიური თა
მა
შე
ბი ან #ოსკარები – ამ
წესით ერთმანეთს უკავშირდება თითოეული
ტვიტი ოლიმპიურ თამაშებზე ან ოსკარებზე,
რომელთაც, რა თქმა უნდა, წინ სიმბოლო #
ჰქონდათ დასმული. ჰაშთაგზე თითის დაჭე
რით, შეძლებთ თითოეული შესაბამისი ტვი
ტის წაკითხვას. # – ეს სიმბოლო შესანიშნავი
საშუალებაა თქვენს მიერ არჩეული თემის შე
სახებ რეზონანსი გამოიწვიოთ.

handle: ეს არის სახელი, რომელსაც ტვიტერ
ზე იყენებთ. შესაძლოა გამოიყენოთ საკუთა
რი სახელი ან რამე უფრო ორიგინალურიც
მოიფიქროთ.
mention (@): ტვიტერის სხვა მომხმარებლის
სახელის წინ ამ სიმბოლოს გამოყენებით,
შეძლებთ ისინი ტვიტში მოიხსენიოთ. მონიშ
ნული ადამიანი ასე დანამდვილებით ნახავს
თქვენს ტვიტს და გადაწყვეტს, გიპასუხოთ,
თუ არა. ერთი მხრივ, ეს ღილაკი დიალოგის
დასაწყებად მშვენიერ საშუალებას გაძლევთ.
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პირველი ნაბიჯები ტვიტერში
როცა ტვიტერის ანგარიშს ქმნით თქვენი კომპანიის ან ორგანიზაციისთვის, იხელმძღვანელეთ პრინციპით, რომ ეს თქვენი პირადი სივრ
ცეა. ადამიანები თვალ-ყურის მისადევნებლად (following) უფრო ხშირად ირჩევენ კერძო პირებს, ვიდრე კომპანიებსა და ორგანიზაციებს.
Handle-ის შექმნამდე ჯობს განსაზღვროთ, ვინ იქნება თქვენი კომპანიის ან ორგანიზაციის ოფიციალური წარმომადგენელი, ანუ ვინ
ილაპარაკებს მთელი სამსახურის სახელით.

გთავაზობთ ბილ და მელინდა გეიტსების ფონდის მაგალითს: გაითვალისწინეთ, რამდენი ადამიანი ადევნებს თვალ-ყურს
მათ ანგარიშს.
ანტერპრენუორობისა და ბიზნესის ერთ-ერთი მნიშვნელოვან წარმომადგენელს და მსოფლიო ლიდერს 18.5 მილიონი მიმდევარი ჰყავს,
მელინდა გეიტსს კი 600 ათასზე მეტი. გეიტსების ფონდს მილიონზე მეტი ტვიტერის მომხმარებელი ადევნებს თვალ-ყურს, თუმცა
მის უფრო მომცრ
 ო და უფრო ფოკუსირებულ გვერდებს – @gateshealth (გეიტსი/ჯანდაცვა), @gateseducation (გეიტსი/განათლება), @
gatespoverty (გეიტსი/სიღარიბე) – 50 ათასზე ნაკლები. ვისთან უფრო გააბამენ ისინი ურთიერთობას?
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ტვიტერი – პლატფორმა სოციალური
ცვლილებებისთვის:
როგორ მივაღწიოთ მიზანს ნაბიჯ-ნაბიჯ
1. ნურაფერს გაართულებთ. წარმა
ტება სიმარტივეშია
წინა თავში განვიხილეთ სათაურები და ლი
დები, ვნახეთ, როგორ უნდა მოვძებნოთ სა
გულისხო, ეფექტური სიტყვები და როგორ
უნდა შევაერთოთ ისინი მკითხველში ინტე
რესის გამოსაწვევად და ამბავში შემავალი
მთავარი ფაქტების გასაგებად. ტვიტერი
ძალიან ჰგავს ამ პროცესს. წარმოიდგინეთ,
რომ ტვიტი სტატიის ლიდია, ოღონდ – პირა
დი, თუმცა საგულისხმო სიტყვების და ფრა
ზების პოვნა მაინც მნიშვნელოვანია. გაქვთ
სულ 140 ასო-ნიშანი და მხოლოდ ამ შეზღუ
დული რესურსით უნდა მოახერხოთ აუდიტო
რიის ყურადღების მიპყრობა. ასე რომ, ნუ გა
დადებთ მთავარ სათქმელს და ტყუილად ნუ
გახარჯავთ ამ 140 ასო-ნიშანს.

2. ესაუბრეთ სხვებს
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მიუსადაგეთ ზუსტი ჰაშთაგი (#) სათქმელს.
თუ ჯერაც არ მიმდინარეობს თემა, თავად
შექმენით. წინა თავში განვიხილეთ, როგორ
უნდა მივიპყროთ აუდიტორიის ყურადღე
ბა სათაურის მეშვეობით. იპოვნეთ ისეთი
სიტყვები და სიტყვების ისეთი კომბინაციე
ბი, რომლებიც საუბრის ჰაშთაგად შეიძლება
გამოგადგეთ. თუ საუბრის წამოწყება გსურთ
წყლის თემაზე, ალბათ, ასეთი ჰაშთაგები და
გეხმარებათ: #watercrisis (წყლის კრიზისი),
#waterwise (წყლის გამო), #water4africa (წყალი
აფრიკას). თქვენს მომხმარებელსაც შეუძლია
გამოიყენოს ეს ჰაშთაგები ჩაერთოს საუბარ
ში და თავი წარმოდგენილი თემის ნაწილად
იგრძნოს. რაც უფრო გამომსახველია ჰაშ
თაგი მით უფრო მეტი ადამიანი მოინდომებს
თემაში ჩართვას. პრესკონფერენციას ვიდრე
დაიწყებთ, ანდა დიდი აუდიტორიის წინაშე
ვიდრე გამოხვალთ, პუბლიკას ჰაშთაგის ფრა
ზა თავად მიეცით. მაგალითად #watercon14 –
ეს კომბინაცია შეიძლება ყველამ გამოიყენოს

ღონისძიების შესახებ პირადი შეხედულებე
ბის ტვიტერზე გამოსაქვეყნებლად; იმის და
საწერად, თუ რა იყო წარმოდგენილ ამბავში
მათთვის ყველაზე დასამახსოვრებელი ან სუ
ლაც შთამაგონებელი.

3. პერსონალური მიდგომა მნიშვ
ნელოვანია ისევე, როგორც დია
ლოგის დაწყება სხვებთან.
ნუ გაფლანგავთ ტვიტერის შესაძლებლობებს
მხოლოდ ფაქტის გამოსაცხადებლად, პირი
ქით, ფაქტს საკუთარი შეგრძნებებიც დაურ
თეთ – რას ფიქრობთ თავად ამ ყველაფერ
ზე? ასე უფრო დიდი შანსია, თქვენი ტვიტი
სხვებმა გადაბეჭდონ, ან თვითონ დაწერონ
ტვიტი და თქვენც გახსენონ, რადგან თქვენი
ემოციური ნათქვამი გულზე მოხვდათ. უდა
ვოა, რომ რეალურ, რიგით ადამიანებს უფრო
მეტი ემოცია, განცდა ეტყობათ სოციალურ
ქსელებში, ვიდრე კრებით სახელებს – ორ
განიზაციებს, რომლებიც ნეიტრალური ხმით
გველაპარაკებიან. თუ თავად შეგტკივათ
გული გარკეულ თემაზე და გრძნობებს დაუ
ფარავად გამოხატავთ, იოლად მოახერხებთ
სწორედ ასეთი ადამიანები შემოიკრიბოთ.
ხოლო თუ თქვენი კომპანიის ტვიტები მარ
კეტინგულ ხრიკებს და სარეკლამო ლოზუნ
გებს ჰგავს, ბევრს ვერავის დააინტერესებთ.
ამას ჯობია, საუბარი დაიწყოთ ადამიანებთან
და თქვენთვის მნიშნელოვანი თემის შესახებ
სხვათა ფიქრები, განცდები გამოავლინოთ.
ვიდრე გამოქვეყნების ღილაკს დააჭერდეთ
თითს, კიდევ ერთხელ გადაიკითხეთ ტვიტი –
რა ჩადეთ ტექსტში ისეთი, რითაც საუბარში
ჩართვას მოანდომებთ სხვებს? მეტი თვალ
საჩინოებისთვის, რეალურ სიბრტყეში რომ
გადავიტანოთ ეს მაგალითი, ასეც გკითხავთ:
თქვენთან ლაპარაკისას როგორ უპასუხებდა
მიღებულ ინფორმაციას თანამოსაუბრე?

4. გააბით ურთიერთობები
ტვიტერში ურთიერთობების გაბმა გეხმარე
ბათ ინფორმაციის გავრცელებასა და თქვენს
აუდიტორიასთან სწრაფად დაკავშირებაში.
გამოიყენეთ სიმბოლო @ რათა გამოხატოთ
მადლიერება, ან უბრალოდ უპასუხოთ პოზი
ტიურ ან ნეგატიურ კომენტარს. ასევე შეგიძ
ლიათ გამოიყენოთ ხელახალი ტვიტის (RT-ის)
ფუნქცია და თქვენს თემას ახალი დეტალი
შეჰმატოთ ტვიტერის იმ მომხმარებლისგან,
რომლის მიმდევარიც თავად ხართ. ორგა
ნიზაციის სხვა წევრებსაც უნდა სთხოვოთ
თქვენი ტვიტი საკუთარი ტვიტერის ანგარი
შებიდან გაავრცელონ. ასე გაცილებით მე
ტი ადამიანი ნახავს ტექსტს. რაც მთავარია,
თქვენც ძალინ ბევრ ადამიანს, ორგანიზაცი
ას ან თემს უნდა დაუკავშირდეთ ტვიტერზე
(following) – ეს ინფორმაციის გავრცელების
და სხვებთან ინტერაქციის ერთგვარი გარან
ტიაცაა.

5. გამოჩნდით ხშირად
ღამ-ღამობით, როცა დასაძინებლად წვები
ან, მერწმუნეთ, თქვენი ორგანიზაციის შე
სახებ აღარავის ახსოვს. ამიტომ ტვიტერზე
ინფორმაციის თანმიმდევრული და მუდმივი
განახლება აუცილებელია – მიმდინარე ამბე
ბი იქნება თუ მნიშვნელოვანი ინფორმაცია,
თქვენი ორგანიზაციის ტვიტერზე სულ სი
ცოცხლე უნდა დუღდეს. რაც უფრო ახალია
ინფორმაცია, რაც უფრო ხშირად აქვეყნებთ
ტვიტებს, მით მეტია შანსი, ბევრი მიმდევარი
შემოკრიბოთ თქვენი ორგანიზაციის გარშე
მო. სათქმელი ყოველთვის შეიძლება იყოს –
ჩაერთეთ არსებულ განხილაში, ხელახლა გა
მოაქვეყნეთ სიახლის შემცველი ტვიტი, ანდა
ტვიტი, რომელიც თქვენი ორგანიზაციის და
მიმდევრების ინტერესებში ჯდება. ტვიტე

რი ძალია ეფექტურია „ცოცხალ ეთერში” და
ხშირად ცხელ-ცხელი ამბის წყაროდაც იყენე
ბენ. თუ თქვენი ორგანიზაცია აწყობს დემონ
სტრაციას, ან მასობრივ მსვლელობას, მუ
წოდეთ მონაწილეებს, ტვიტები მოქმედების
ადგილიდან გამოაქვეყნონ და ეს ყველაფერი
გამოიყენეთ მოვლენის უფრო მასშტაბურად
დასანახად. კიდევ ერთხელ ვიმეორებთ, სო
ციალური მედიის ამოსავალი წერტილი მიმ
დინარე მოვლენების შესახებ პირადი დამო
კიდებულებების გავრცელებაა. რაც უფრო
მეტი ადამიანი გამოაქვეყნებს ტვიტს თქვენი
ღონისძიების/მოვლენის შესახებ, რაც უფრო
მეტი ადამიანი გამოიყენებს ამ დროს თქვენს
მიერ შექმნილ ჰაშთაგს, შეძლებთ უწვრილმა
ნეს დეტალებამდე დაინახოთ მთელი სიტუა
ცია.

6. გამოიყენეთ მაღალჩინოსნები
ტვიტერი გაძლევთ საშუალებას, პირდაპირ
დაუკავშირდეთ მთავრობის ოფიციალურ პი
რებს, ვარსკვლავებს, კულტურული ცხოვრე
ბის მთავარ მოქმედ გმირებს. მონიშნეთ ეს
ადამიანები სიმბოლო @-ს გამოყენებით – ვინ
იცის, ნახონ თქვენი ინფორმაცია და ხელახ
ლა გადაბეჭდონ კიდეც. ასე თქვენი პოსტი
მათ მიმდევრებს შორისაც გავრცელდება და
საფუძველი ჩაეყრება არა მხოლოდ ცხარე
განხილვას – უფრო მეტი ადამიანის მონაწი
ლეობით, არამედ ახალ აუდიტორიასაც. ციფ
რულ ეპოქაში ასეა – პოლიტიკოსების, მთავ
რობის მაღალჩინოსნების და სხვა საზოგადო
მოღვაწეების ტვიტებს ციტატების წყაროდ
განიხილავენ და ანგარიშებსა და მედიასაშუ
ალებებში კომენტარის სახით იყენებენ.

ჩაუთქვი სურვილი – სან ფრანცისკოელი ბიჭუნა-ბეტმენი
2013 წლის ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული და შთაგონებით აღსავსე ამბავი Make-a-Wish
Foundation-ის კამპანია #SFBatKid იყო. 5 წლის მაილსმა, რომელიც ლეიკემიით იყო ავად, ფონდს
თხოვნით მიმართა, გადაექციათ თვითონ ბეტმენად, სან ფრანცისკო კი – გოთემ სიტიდ. ის რაც
ერთი რიგითი სურვილის ახდენა უნდა ყოფილიყო, ვირუსივით მოედო ყველას. გაიგეს თუ არა
ადამიანებმა ამ ბიჭუნას ოცნების შესახებ, ტვიტერზე მაშინვე შეიქმნა #SFBatKid, რომლის გა
მოყენებითაც გამოქვეყნდა 500 ათასზე მეტი ტვიტი, წვდომამ კი 777.453.544-ს მიაღწია. გამოჩნ
და უამრავი მოხალისე, რომლებიც მაილსის ოცნების ასახდენად გაერთიანდნენ. მათი სოლიდა
რობის წყალობით, არა მხოლოდ ბიჭუნას აუხდა ოცნება, არამედ ფონდის დონაციებიც შემდეგი
თვის განავლობაში 26 პროცენტით გაიზარდა.
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ფოტო Reuters/ David Mercado /courtesy of Thomson Reuters Foundation
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ინსტრუმენტები
და რესურსები
Twitterfall

Tweetbeep

ტვიტერის ნეგატიური მხარეები:

პირდაპირ რეჟიმში რომ ნახოთ, რას ლაპარა
კობენ ტვიტერზე თქვენი თემის შესახებ, შე
გიძლიათ უფასო აპლიკაცია Twitterfall (www.
twitterfall.com) გამოიყენოთ. ეს არის ინსტ
რუმენტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ,
მოძებნოთ თემა, მაგალითად „წყალი” და ნა
ხოთ, რას ამბობს წყლის შესახებ ნებისმიე
რი ადამიანი ტვიტერზე. შემდეგ, თუ სურვი
ლი გექნებათ, შეგიძლიათ, ამ გზით ნაპოვნი
რომელიმე ტვიტი ხელახლა გადაბეჭდოთ.
მაგალითად, თუ გაინტერესებთ, რას წერ
და ტვიტერზე თქვენს პრესკონფერენციაზე
დამსწრე საზოგადოება, შეგიძლიათ პირდა
პირ რეჟიმში გადაბეჭდოთ ტვიტი. ამ მომსა
ხურების გამოყენება ყველაზე მეტად მაშინ
დაგჭირდებათ, თუ თქვენს მიზნებში შედის
აუდიტორიის გაზრდა და მეტი მხარდაჭერის
მიღება.

ყოველ ჯერზე, როცა ვიღაც კონკრეტული
სიტყვის ანდა ფრაზის გამოყენებით აქვეყ
ნებს პოსტს, tweetbeep-ის საშულებით, ელექ
ტრონულ ფოსტაში შეტყობინებას იღებთ.
თუ გსურთ რომელიმე კომპანიის რეპუტაცია
შეამოწმოთ ონლაინ, ანდა გაინტერესებთ,
უბრალოდ, რას ამბობს ხალხი ერთი კონკ
რეტული ადამიანის, ორგანიზაციის ან სა
კითხის შესახებ, tweetbeep შეგატყობინებთ.
tweetbeep-ი შესანიშნავი საშუალებაა საზო
გადო მოღვაწეების, ან ვარსკვლავების რეპუ
ტაციის მენეჯმენტი ამოწმოთ.

ტვიტერს ბევრი დრო მიაქვს. ოპერატიულო
ბა და რელევანტურობა რომ შეინარჩუნოთ,
საჭიროა ძალიან ბევრი ტვიტი აქვეყნოთ და
ტვიტერის სხვა მომხმარებლებთანაც ურთი
ერთობა არ მოადუნოთ. ამას კი ბევრი დრო
სჭირდება. თუმცა, არ დაივიწყოთ ტვიტერის
დადებითი მხარეები განსაკუთრებით იმ შემ
თხვევაში, როცა მარკეტინგულ კამპანიას
აწარმოებთ, კონფერენცია გაქვთ, ან რამე
სხვა ღონისძიება გაქვთ დაგეგმილი და მხარ
დაჭერთა შემოკრება გჭირდებათ.
ერთი მინუსი პერსონალურ მიდგომასაც აქვს:
როგორ უნდა მოიქცეთ, თუ ადამიანი, რომე
ლიც ტვიტერზე თქვენი ორგანიზაციის სპი
კერად დანიშნეთ, სამსახურიდან წასვლას
გა
დაწყ
ვეტს? რას იზამს ის – ყვე
ლა
ფერს
თან წაიღებს? კითხვა – ვინ არის მფლობელი
– სხვათა შორის, ძალიან აქტუალურია დიდ
ბიზნესსა და გასართობ ინდუსტრიაში.

არ დაივიწყოთ:
ტვიტები ოპერატიულად უნდა იწერებოდეს და კავშირშიც უნდა იყოს მოვლენებთან. სწრაფად წერა კი სახიფათოა, მდიდარი ჟურნა
ლისტური გამოცდილება რომც გქონდეთ, მაინც. ასე რომ, ვიდრე გამოაქვეყნებდეთ, ტექსტი კოლეგას აუცილებლად გადააკითხეთ
და აიცილეთ თავიდან ან მსუბუქი შერცხვენა და უხერხულობის განდა ან კიდევ უარესი შედეგი.
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თავი 7
ფეისბუკი

რა არის
ფეისბუქი?
ფეისბუკი უფასო სოციალური ქსელის
პლატფორმაა, რომელიც საშუალებას აძ
ლევს მომხმარებელს, შექმნას საკუთარი
გვერდები, გამოაქვეყნოს კომენტარები,
ფოტოები, ვიდეოები, ჩაერთოს პირდაპირ
რეჟიმში მიმდინარე განხილვებში, გაგ
ზავნოს შეტყობინებები, კავშირი შეინარ
ჩუნოს მეგობრებთან, ოჯახის წევრებთან,
კოლეგებთან, საზოგადო მოღვაწეებთან,
ბიზნესებთან და ორგანიზაციებთან. ფეის
ბუკი შედგება ერთი ადამიანის, კომპანიის,
მოვლენის ან მოთხოვნისადმი მიძღვნი
ლი გვერდების ერთობლიობისგან. თითო
ეული ეს გვერდი შეიცავს ინფორმაციას
არჩეული თემის ან ადამიანის შესახებ და
ფეისბუკის სხვა მომხმარებლებს აძლევს
ინტერაქციის საშუალებას კომენტარების,
განახლებული ინფორმაციის მოწონების
სახით. ასევე ინტერაქციის მაგალითია მე
გობრების სიაში დამატება ან გვერდის
მფლობელისადმი პირადი წერილის გაგ
ზავნა. ფეისბუკი უკვე არსებობს მსოფლი
ოს თითქმის ყველა ენაზე.
ბევრი ორგანიზაცია ფეისბუკის გვერდს
ვებსაიტში ურევს. არადა, განსხვავება დი
დია: ფეისბუკის გვერდი ორმხრივი ურთი
ერთობისთვის შექმნილი პლატფორმაა,
ვებსაიტი კი, ამ ცნების ტრადიციული გა
გებით, სამაუწყებლო, ცალმხრივი საკომუ
ნიკაციო არხი. ფეისბუკი უნდა წარმოიდ
გინოთ, როგორც ორგანიზაციის საგარეო
დახლი, ციფრული მომხმარებლებისთვის
შექმნილი პორტრეტი. ფეისბუკის გვერდს
ბევრ გამოიყენებს როგორც ადგილს, სა
დაც თქვენს ორგანიზაციასთან პირდაპირი
კავშირის დამყარება შეუძლია; სივრცეს,
სადაც თქვენი პროდუქტის ან მომსახურე
ბის შესახებ საკუთარ შეხედულებებს და
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თქვენთან დაკავშირებულ პირად ისტო
რიებს გაგიზიარებთ. ფეისბუკი ასევე გახ
ლავთ სივრცე, სადაც თქვენი მოთხოვნის,
ან თქვენი ორგანიზაციის მნიშვნელობის
გააზრების შემდეგ, ადამიანები თქვენი
ქსელის წევრებად იქცევიან – ან მეგობრე
ბის სიაში გამატებენ, ან თქვენს გვერდს
იწონებენ.
ციფრულ ეპოქაში ყველაზე ძლიერ და გავ
ლენიან ორგანიზაციებად ის კომპანიები
აღიქმება, რომლებსაც სხვებზე ბევრი ფე
ისბუკ მეგობარი ან მომწონებელი ჰყავს.
ფეისბუკი მსოფლიოში უდიდესი სოცია
ლური ქსელია, რომლის აქტიური მომხმა
რებლების რიცხვიც 2015 წლის იანვრის
მონაცემებით 1.3 მილიარდს შეადგენს.
მცდარია მოსაზრება, თითქოს სოციალური
მედია ძირითადად ახალგაზრდების საკო
მუნიკაციო პლატფორმაა. თავად განსაჯეთ
– ფეისბუკის ყველაზე მზარდი ასაკობრივი
ჯგუფი 45-55 წლის ადამიანებისგან შედგე
ბა. ფეისბუკს ისინიც და დანარჩენებიც გა
ნათლების გასავრცელებლად, სიახლეების
შესამეცნებლად, შთაგონების მისაღებად
და პოზიტიური ცვლილებისთვის საჭირო
მობილიზებისთვის იყენებენ. ტვიტერისად
მი მიძღვნილ თავში ვსაუბრობდით იმაზე,
თუ რამდენად სჯობს ცალმხრივ კომუნიკა
ციას დიალოგის, განხილვის ხელშეწყობა.
ფეისბუკიც იმავეს აკეთებს – ხელს უწყობს
ფართო მსჯელობას და მიკრო-საზოგადოე
ბების წარმოქმნას.

როგორია ფეისბუკის
ანი-ბანი?
ფეისბუკის გვერდის გახსნამდე, საჭიროა
იცოდეთ რამდენიმე წესისა და ინსტრუმენ
ტის შესახებ.

გვერდი და პირადი პროფილი – რა
განსხვავებაა მათ შორის?
ორგანიზაციისათვის გვერდის შექმნამდე,
მნიშვნელოვანია გადაწყვიტოთ – პირადი
პროფილის შექმნა გსურთ, თუ გვერდის?
კერძო ადამიანისათვის შექმნილი სტან
დარტული ფეისბუკ პროფილი საგრძნობ
ლად განსხვავდება ბიზნესის ან სხვა ტიპის
ორგანიზაციისათვის გახსნილი გვერდის
გან. კერძო პროფილებს არ აქვს იმდენი
შესაძლებლობა, რამდენიც აქვს ფეისბუკის
გვერდს. გვერდის მოწონება უსასრულოდ
შეუძლიათ ფეისბუკის მომხმარებლებს,
პირადი პროფილის შემთხვევაში კი დაწე
სებულია ლიმიტი, თუ რამდენი ადამიანის
დამეგობრებას შეძლებთ.

პროფილის ფოტო და ფოტო
გარეკანზე:
ეს თქვენი ორგანიზაციის ვიზუალური მა
სალაა. ბევრი ამჯობინებს, პროფილის
ფოტოდ საკუთარი ლოგო გამოიყენოს, გა
რეკანის ფოტოდ კი რომელიმე პროექტის
ამსახველი კადრი. ამ გზით ადამიანებს
უმალ ექმნებათ წარმოდგენა თქვენი საქმი
ანობის სფეროს და ადგილის შესახებ.

გსურთ, ანდა მისამართის დაფიქსირება
– თუ ლოკაციის მითითებით რამე მნიშვ
ნელოვანის თქმა გსურთ. მაგალითად, თუ
მიუთითებთ საკუთარ ადგილ-სამყოფელს
მაშინ, როცა კლიმატის ცვლილებისადმი
მიძღვნილ სამიტზე იმყოფებით, ჰააგაში,
ეს შეიძლება მნიშვნელოვანი ინფორმაცია
იყოს თქვენი გვერდის ფანებისთვის.

გაზიარება:
ფეისბუკი გაძლევთ საშუალებას, საზოგა
დოებას გაუზიაროთ ნებისმიერი მასალა,
რაც ინტერნეტში მოიპოვება, ლინკის გა
მოქვეყნებით. რაც უფრო მეტ ორიგინალ
კონტენტს გააზიარებთ ფეისბუკზე, მით მე
ტი ადამიანი ნახავს მას.

ყოველ ახლად შექმნილ კონტენტს საკუთარ
გვერდზე აქვეყნებთ. კონტენტში ყველაფე
რი შედის – ფოტოც, განცხადებაც, ვებსა
იტის აღმნიშვნელი ლინკიც, საინტერესო
სტატიაც, რომლის სხვებთან გაზიარებაც

მოწონება (like):
ეს არის ღილაკი, რომლის საშუალებითაც
ადამიანები გამოხატავენ კეთილგანწყო
ბას, მოწონებას თქვენი ორგანიზაციის
მიმართ (უშუალოდ გვერდის მოწონება
ადამიანებს აძლევს საშუალებას, შეუერთ
დნენ გვერდს და თქვენი პოსტები სრულფა
სოვნად ნახონ). თუმცა მოწონების ღილაკს
ასევე იყენებენ თქვენს ლენტაზე (timeline)
გამოჩენილი რომელიმე კონკრეტული პოს
ტის მოწონების მიზნით.

კომენტარი:
ლენტა (timeline):
თაიმლაინი ბიულეტინს ჰგავს, საინფორ
მაციო ლენტას. მასზე ქრონოლოგიურად
ფიქსირდება თითოეული თქვენი პოსტი,
ანდა ადამიანი, რომელთაც პოსტში ახსე
ნებთ. შესაბამისად, გვერდზე შემოსული
ადამიანები ნახავენ თითოეულ აქტივობას,
რომლებიც თარიღების მიხედვით არის და
ლაგებული და მოიწონებენ ან კომენტარს
დატოვებენ ამ პოსტების ქვეშ. სწორედ ამ
ლენტით ჩაანაცვლა ფეისბუკმა ძველი კე
დელი (wall).

ჰაშთაგი (Hashtag):
პოსტი:

ნახვა კი, რომლებშიც იგივე ფრაზა სიმბო
ლო #-ით არის გადატანილი, ჰაშთაგზე და
ჭერით შეგიძლიათ.

ზუსტად ისე, როგორც ტვიტერში, # სიმბო
ლოს გამოყენება საძიებელი სიტყვის ან ერ
თად დაწერილი სიტყვების წინ (მაგალითად
#climatechange), თქვენს პოსტს გარ
დაქ
მნის სასაუბრო სივრცედ, რომელშიც ნე
ბისმიერს შეეძლება ჩართვა. იმ პოსტების

კომენტარი იგივე საუბრის გაბმაა, ანდა პა
სუხი იმაზე, რაც თქვენს გვერდზე გამოქ
ვეყნდა.

Insights:
ეს არის ფეისბუკის გვერდის შემქმნელთათ
ვის განკუთვნილი ინსტრუმენტი, რომლის
საშუალებითაც შესაძლებელია, გაიზომოს,
როგორი კვალი დატოვეთ ფეისბუკზე გარ
კვეული დროის განმავლობაში: რამდენმა
ადამიანმა მოიწონა თქვენი გვერდი, რამდენ
მა ადამიანმა ნახა კონკრეტული პოსტი და
როგორი იყო „წვდომა” თქვენს პოსტებსა და
ზოგადად, გვერდზე. Insights შესანიშნავი ინ
სტრუმენტია იმის შესაფასებლად, რა მუშა
ობს კარგად ფეისბუკზე და რა აკლია თქვენს
გვერდს. ის გაწვდით ინფორმაციას იმის
შესახებაც, თუ ვინ ათვალიერებს თქვენს
გვერდს და როგორ შეძლებთ უფრო ეფექტუ
რად მათი მხარდაჭერის მოპოვებას.
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Reach (წვდომა):
ამ ტერმინით აღინიშნება თქვენი პოს
ტის ნახვის, მოწონების და კომენტირე
ბის აქტივობა და ის, თუ რამდენ ადამი
ანს გამოესახა ეს აქტივობები საკუთარ
გვერდზე – newsfeed-ში. საშუალო ფე
ისბუკის მომხმარებელს 100-ზე მეტი
მეგობარი ჰყავს. როცა ისინი იწონებენ
თქვენს გვერდს, ან აკეთებენ სხვა ოპე
რაციას, რაც თქვენს გვერდთან არის
კავშირში, ეს აქტივობა აისახება მათ
გვერდზე – newsfeed-ში და ამ ყველა
ფერს მათი მეგობრებიც ხედავენ.

Newsfeed:
ამ ტერმინით აღინიშნება გვერდზე
მოვლენების ჩამონათვალი (ახალი მო
წონებები, კომენტარები და ა.შ.), სხვა
გვერდებზე თქვენი სახელის ხსენება
და ნებისმიერი სხვა აქტივობა თქვენი
ფეისბუკ მეგობრების გვერდებზე, ან იმ
გვერდებზე, რომლებიც მოიწონეთ და
რომლებსაც შეუერთდით.

თაგი (Tag):
თაგი ნიშნავს ფოტოზე გამოსახული სუბი
ექტის ან ობიექტისთვის ვინაობის მინიჭე
ბას. მაგალითად შეგიძლიათ, ფოტოს და
ურთოთ იმ ადამიანების თაგი, რომლებიც
ფანდრაიზინგს ესწრებოდნენ ფოტოზე მა
თი სახელების მონიშვნით. როცა ფოტოზე
სხვებს მონიშნავთ თაგის საშუალებით,
ფოტო მათ თაიმლაინზეც გამოჩნდება.
ეს კი მშვენიერი საშუალებაა მონიშნული
ადამიანის მეგობრებმა და მიმდევრებმაც
გაიგონ თქვენს შესახებ.

ჩეთი:
ფეისბუკის ჩეთის ფუნქცია საშუალე
ბას გაძლევთ მეგობრებს ან ფანებს პი
რადად გაესაუბროთ.

მესიჯი:
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მესიჯი თქვენს გვერდში გაწევრიანებულ
ადამიანებს ან ფანებს პირადი შეტყობინე
ბის გამოგზავნის საშუალებას აძლევს და
ძალიან ჰგავს ელექტრონულ წერილს. მე
სიჯის გაგზავნა ან მიღება არც newsfeedში აისახება, არც ტაიმლაინზე.

პირველი ნაბიჯები
ფეისბუკში
ვიდრე ფეისბუკის გვერდს გახსნიდეთ, გირ
ჩევთ, მეტი ფაქტი მოაგროვოთ საკუთარი
ორგანიზაციის შესახებ: მაგალითად, ფოტო
ები, ლოგო ან ხელოვნების ნიმუში, ასევე მისი
ფიზიკური მისამართი, ტელეფონის ნომერი
და ნებისმიერი სხვა ინფორმაცია, რომელსაც
თქვენს გვერდზე შემოსული სტურებისთვის
პროფესიონალური იერი ექნება და ნდობას
გამოიწვევს. როგორც კი სრულ მასალას მო
იძიებთ, ეწვიეთ გვერდს: www.Facebook.
com/pages, სადაც შეძლებთ გვერდი მარ
ტივი, ეტაპობრივად გაწერილი ინსტრუქციის
საშუალებით შექმნათ.
გახსოვდეთ, რომ ფეისბუკი შექმნილია მიკ
რო-საზოგადოებების
გასაერთიანებლად.
ამიტომ კარგად გაიაზრეთ, რისი მიღწევა
გსურთ ფეისბუკ გვერდის საშუალებით. მა
გალითად, იქნებ მოხალისეების შეკრება
გსურთ? ანდა გვერდის გამოყენება ფანდ
რაიზინგისთვის? შეიძლება თქვენი მიზანია,
მეტი ადამიანი შემოიკრიბოთ კონკრეტული
მოთხოვნის მხარდასაჭერად და ამის გაკე
თება ამბების გაზიარებით გსურთ? არ აქვს
მნიშვნელობა კონკრეტულ მიზანს, მთავარია
თქვენ გქონდეთ მკაფიო წარმოდგენა იმის
შესახებ, თუ რა ფორმით გსურთ ადამიანების
ჩართვა. ეს დაგეხმარებათ ზუსტად განსაზღ
ვროთ, როგორ პოსტებს შექმნით და შემდეგ
რა პარამეტრებით შეაფასებთ ფეისბუკ გვერ
დის ეფექტურობას.

რამდენიმე პრაქტიკული რჩევა
ფეისბუკზე შეგიძლიათ გამოაქვეყნოთ ის ის
ტორიები, რომლებიც თქვენი ორგანიზაციის
თვის მნიშვნელოვანია. ტვიტერის მსგავსად,
ფეისბუკი პერსონალური გამოცდილებების,
შთაბეჭდილებების შესაქმნელადაა აგებული.
თქვენს პოტენციურ მხარდამჭერებს სჭირდე
ბათ, იცოდნენ, რამდენად აღელვებთ თქვენი
ორგანიზაციის უკან მდგარ ადამიანებს თე
მები, რომელთა პოპულარიზაციასაც ეწევით.
მათთვის ეს უფრო მნიშვნელოვანი ინფორ
მაციაა, ვიდრე უღიმღამოდ, ნეიტრალური
განწყობით გადმოცემული ოფიციალური
განცხადება. საგულისხმოა, იცოდეთ, რომ
სოციალური მედია დემოკრატიული მედიაა:
ის აერთიანებს რიგით მოქალაქეებისთვის
მნიშვნელოვან ახალ ამბავს, შეხედულებას,
ნააზრევს. ამის გამო სოციალური მედია წარ
მოუდეგნლად იფურჩქნება, როცა ორგანიზა
ციაც ადამიანურ განცდის უნარს ამჟღავნებს
და არ ემსგავსება მანქანას. თქვენი ორგანი
ზაციის ისტორია ეფექტურად რომ მოჰყვეთ,
კარგი იქნება რამდენიმე ასპექტის გათვა
ლისწინება:

•

•

•
•

•

პირველ პირში ლაპარაკი გეხმარებათ
იმაში, რომ ფეისბუკ აუდიტორიას პერ
სონალიზების შთაბეჭდილება შეუქმნათ.
იმავე მიზანს ნეიტრალური ინტონაციით
ვერ მიაღწევთ. რამდენჯერაც ისტორიას
ახალ დეტალებს შეამატებთ და გამოაქ
ვეყნებთ, გამოიყენეთ პირველი პირის
ნაცვალსახელები: „მე” და „ჩვენ”. პოსტს
თან დაურთეთ ამ კონკრეტული პოსტის
ავტორის ფოტო, ანდა თაგით მონიშნეთ
ის ადამიანები, რომლებსაც პოსტში ახ
სენებთ.
პირად ისტორიებში შედის: ისტორია იმ
ადამიანის შესახებ, რომელსაც თქვენი
ორგანიზაცია დაეხმარა, ფოტო იმ სავე

•

ლე სამუშაოებიდან, რომელსაც თქვენი
ორგანიზაცია ატარებს, ანდა იმ სტატიის
აღმნიშვნელი ლინკი, რომელიც თქვენი
ორგანიზაციის შესახებ დაწერა ჟურნა
ლისტმა.
გაუზიარეთ ფეისბუკის მიმდევრებს თი
თოეული გამარჯვება და სიძნელე. ამგ
ვარ პოსტებში მკაფიოდ ჩამოაყალიბეთ
საჭიროებები და გამოწვევები და ისიც
ნათლად მიუთითეთ, თუ როგორ შეუძ
ლიათ სხვებს ორგანიზაციის მხარდაჭე
რა. არასამთავრობო ორგანიზაციების
წარმატებულ ფეისბუკის კამპანიებში
ჭარბობს ისეთი კამპანიები, რომლებშიც
ორგანიზაციები საკუთარ მარცხს აღია
რებენ და დახმარებას ითხოვენ.
გამოაქვეყნეთ თქვენი ორგანიზაციის
მუშაობის მიმართ რელევანტური ინ
ფორმაცია, სტატიები და ლინკები. მა
გალითად, თუ თქვენი პროექტები ეხება
კვების უსაფრთხოებას, კარგი იქნება ვი
დეოს გამოქვეყნება, რომელშიც ნაჩვენე
ბია, თუ როგორ მოვაწყოთ ვერტიკალუ
რი ბაღი მცირე ფართობზე.
როდესაც სხვის პოსტს ხელახლა აქვეყ
ნებთ, დაურთეთ თან კომენტარი ან შე
ფასება. ამით აუდიტორიას ეუბნებით,
რომ საკითხი კარგად გესმით და უბრა
ლოდ არ აქვეყნებთ რიგით უსარგებლო
ცნობას; ამით გზას უხსნით მსჯელობას,
რომლის ნაწილიც, რა თქმა უნდა, ორი
გინალი პოსტიც არის.
წარმატებულ ფეისბუკის კამპანიებში ის
ტორიის ცენტრალური ნაწილი ადამიანები
არიან. თემა ნებისმიერი შეიძლება იყოს,
მთავარია, არ დაკარგოთ პერსონალური
ხაზი. სწორედ ამ წესს ითვალისწინებენ
არასამთავრობო ორგანიზაციები, რომ
ლებსაც ყველაზე მეტი მოწონება აქვთ და
არც ფანების რაოდენობას უჩივიან.
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გამოიყენეთ ფოტოები და ვიდეოები საკუთარი
ისტორიების ასახსნელად.
ძველი გამონათქვამი, რომ ერთი ფოტო ათას სიტყვას უდრის, ჭეშ
მარიტებაა. ვიზუალური მასალა – ფოტო იქნება თუ ვიდეო – თქვენს
აუდიტორიას ნათელ სურათს უხატავს, რას ემსახურებით თქვენ და
თქვენი ორგანიზაცია, ვინ არიან ადამიანები, რომლებსაც ეხმარებით
და რა არის ის ადგილები, რომლებსაც სტუმრობთ. ვიზუალური მა
სალა თქვენს ორგანიზაციას ადამიანურ სახეს ანიჭებს. ორგანიზა
ციების გვერდების დათვალიერებისას, მომხმარებლების უმეტესობა
ფოტოებს და ვიდეოებს უყურებს, რადგან პირველად ყურადღებას
სწორედ იმიჯები იპყრობს. ვიდეოს, იმიჯს და ლინკს ფანების და მე
გობრების მხრიდან ყველაზე მეტი გამოხმაურება აქვს. ეს არის მასა
ლა, რომლის სხვებთან გაზიარება და გაგზავნა უფრო მარტივია.

არაფერი ჯობს იმას, როცა თქვენს ნაცვლად საინტერესო შინაარსის
მქონე მასალას თქვენი აუდიტორია ქმნის – აქვეყნებს პოსტებს, თაგის
საშუალებით ნიშნავს თქვენს ორგანიზაციას, # სიმბოლოს გამოყენებით
იწყებს მსჯელობას, ან ღია გვერდზე ლინკს გიზიარებთ. მომხმარებლე
ბის მიერ შექმნილ მასალას თითქმის 80-პროცენტიანი შანსი აქვს, გარ
ცელდეს მაშინ, როცა პირადად თქვენი კონტენტის შანსი მხოლოდ 12
პროცენტია. შეგიძლიათ სთხოვოთ ფანებს, ამბის გავრცელებაში დაგეხ
მარონ. ამის გაკეთება მათ პროფილის ან გარეკანის ფოტოს შეცვლით
შეუძლიათ, თუკი ფოტოდ თქვენი კამპანიის აღმნიშვნელ ვიზუალს ან
ლოგოს აირჩევენ. ამის ერთ-ერთი ყველაზე ეფექტური მაგალითია კამ
პანია, რომლის ავტორიც იყო The Human Rights Campaign.

თვალსაჩინო მაგალითი: HRC-ის წითელი ლოგო
2013 წლის მარტში The Human Rights Campaign (HRC.org)-მა კამპანია სწორედ
მაშინ წამოიწყო, როდესაც აშშ-ს უმაღლეს სასამართლოში თანასწორი ქორწინე
ბის უფლებების შესახებ ორი საქმე უნდა განხილულიყო. საზოგადოებრივი მხარ
დაჭერის შესაქმნელად, სოციალური შეგნების გამოსაფხიზლებლად და გეი ქორწი
ნების შესახებ დებატების დასაწყებად, the Human Rights Campaign-მა საკუთარი
ორგანიზაციის ლოგო, რომელიც მანამდე ლურჯ და ყვითელ ფერებში იყო გადაწყ
ვეტილი, წითელ და ვარდისფერ ფერებად გადააკეთა და საკუთარ ფანებს, ცნობილ
ადამიანებს და გადაწყვეტილების მიმღებ პირებსაც სთხოვა, გაევრცელებინათ ახა
ლი ლოგო თანასწორი ქორწინების უფლებების მხარდაჭერის ნიშნად. მართლაც,
წითელ და ვარდისფერ ფერებში გადაკეთებული ლოგო მალე მოედო ფეისბუკს. მის
შესახებ მსჯელობდნენ მსახიობები, სხვა ცნობილი მოღვაწეები სპორტის ვარსკვ
ლავები და პოლიტიკოსები და, ბუნებრივია, თავიანთ გვერდებზე აზიარებდნენ ლო
გოს. ლოგო ან მისი სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტაცია ბევრმა ბრენდმაც გამოიყე
ნა, მათ შორის იყვნენ: Smirnoff, Maybelline, Marc Jacobs, Kenneth Cole და HBO.
მათ ასე გამოხატეს მხარდაჭერა კამპანიის მთავარი მოთხოვნის მიმართ. ლოგოს
ახალი ინტერპრეტაციების შექმნა და გავრცელება ფეისბუკზე სწორედ ის იყო, რაც
HRC-ის ჰქონდა განზრახული. დღეს კი, 200 ათასამდე გაზიარების და 100 ათასამდე
მოწონების შემდეგ, კამპანია არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებულ
კამპანიებს შორის ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ ინიციატივად რჩე
ბა. მსჯელობის გაგრძელებას ხელი შეუწყო იმანაც, რომ გავრცელდა ლოგოს ათას
გვარი არტისტულად გადაწყვეტილი ვერსია.
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დასაბამი მიეცი მსჯელობას
პოსტის გამოქვეყნებამდე ყოველთვის ჰკითხე
საკუთარ თავს: რეალურ სამყაროში როგორ
რეაქციას მისცემდნენ ამ განცხადებას? თუ
თქვენი პოსტი არ იწვევს დისკუსიას, თავად გა
აჩინეთ დიალოგი, ანდა შეუერთდით უკვე მიმ
დინარე დებატებს. რატომ აქვეყნებთ პოსტს?
პოსტის მიზანი უნდა იყოს მსუყე დიალოგის
წარმოქმნა, რომელიც თქვენს ორგანიზაცი
ას აუდიტორიასთან აკავშირებს და პირიქით.
პოსტს უნდა ჰქონდეს მოწონების პოტენცი
ალი, უნდა უჩენდეს სხვებს გაზიარების სურ
ვილს, უნდა აძლევდეს აუდიტორიას კომენ
ტარის დატოვების და დისკუსიის დაწყების
საშუალებას.

შემოიკრიბეთ გარშემო
საზოგადოება
მოიძიეთ მსგავსი ორგანიზაციები, პარტნიო
რი ორგანიზაციები, ნაცნობი ჟურნალისტები
– ისეთები, რომლებსაც ინფორმაციას გაუზი
არებდით, ასევე თქვენთვის პატივსაცემი ადა
მიანები და დაამატეთ მეგობრებად ფეისბუ
კის გვერდზე, ანდა მოიწონეთ მათი გვერდები
თქვენი ორგანიზაციის სახელით. თუკი დაგიმე
გობრდებიან, შეძლებენ ნახონ თქვენი პოსტები
და ისტორიები. ჟურნალისტებს ამით მისცემთ
შანსს, უწყვეტ რეჟიმში მიიღონ ფოტოებით,
ახალი ამბებით და საერთოდ საინტერესო ში
ნაარსით გაჯერებული ლენტა.
უყურადღებოდ ნუ დატოვებთ ადამიანებს,
რომლებიც თქვენს გვერდზე ან პოსტზე ტო
ვებენ კომენტარებს. აგრძნობინეთ, რომ მათ
შეხედულებებს ითვალისწინებთ და რომ თქვე
ნი ორგანიზაცია მადლობას უხდის ჩართულო
ბისთვის. შეგიძლიათ თავადაც გამოაქვეყნოთ
მათი პოსტი – ასე მას თქვენს გვერდზე უკვე
ყველა ნახავს. ასევე შეგიძლიათ მათი ხსენება
საკუთარ პოსტში, ლინკის გაზიარებით, ან უბ
რალოდ, შეგიძლიათ, მოიწონოთ მისი კომენ
ტარი. მნიშვნელოვანია, გაიაზროთ, რომ მყა
რი ურთიერთობების ჩამოყალიბებით თქვენი
თემის წევრებთან, საქმე შეგიმსუბუქდებათ,
რადგან სათქმელის გავრცელებაში ისინიც და
გეხმარებიან.
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ინსტრუმენტები
და რესურსები
Facebook Insights

LinkedIn

ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ინსტრუმენტია ფეისბუკის გვერდის მფლო
ბელთათვის. მისი საშუალებით გვერდის მფლობელი ან ადმინისტრა
ტორი უამრავ ინფორმაციას მიიღებს გვერდის და ამ გვერდის მომხმა
რებელი ადამიანების შესახებ. ეს ინსტრუმენტი გაძლევთ საშუალებას,
ნახოთ, ვინ სტუმრობდა თქვენს გვერდს, გაიგოთ მათი დემოგრაფიული
მონაცემები, შეამოწმოთ, რომელმა პოსტებმა გამოიწვია ყველაზე ცხა
რე დებატები და საერთოდ, როგორ ახასიათებენ ფეისბუკის მომხმარებ
ლები თქვენს ორგანიზაციას. ამ ინსტრუმენტის საშუალებით შეძლებთ
კვლევების მიღებას და ამ კვლევებში გამოჩნდება, რომელი ნაბიჯები
ჭრის და რომელი მთავრდება მარცხით ფეისბუკზე. ამ კვლევების საშუ
ალებით, შეძლებთ უკეთ წარმართოთ ფეისბუკზე წამოწყებული განხილ
ვები და თანდათან გააუმჯობესოთ ფანებთან ურთიერთობაც.

ეს არის ბიზნესზე ორიენტირებული სოციალური ქსელი. ფეისბუკის
მსგავსად, LinkedIn-იც აძლევს საშუალებას საკუთარ მომხმარებელს,
შექმნას გვერდები, პროფილები და ტაიმლაინები, სადაც აღწერენ სა
კუთარ გამოცდილებას, გამოავლენენ ცოდნას, რაც პროფესიული კონ
ტაქტების გაზრდაში დაეხმარებათ. თითოეული მომხმარებლის გვერდი
ძალიან ჰგავს ონლაინ გამოქვეყნებულ რეზიუმეს, რომელშიც ჩამოთვ
ლილია კომპანიები, როგორც სამუშაო ადგილები, მათი გამოცდილება,
ჯილდოები, პრიზები და სხვა ბიზნესთან დაკავშირებული ინფორმაცია.
LinkedIn-ი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი წყაროა ახალი თანამ
შრომლების დაქირავებისას. ამიტომ მას ხშირად იყენებენ კომპანიები
ვაკანსიების გამოსაქვეყნებლად, აპლიკანტთა მიღების შესახებ ცნობე
ბის გასავრცელებლად. ამ ქსელს გააჩნია კომპლიმენტირების ფუნქცი
აც, სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, მომხარებლებს შეუძლიათ ერთმანეთს
კომპლიმენტები დაუწერონ და ასევევ სთხოვონ სხვებს, მისცენ დახასი
ათება-რეკომენდაციების წერილები. LinkedIn-ზე კომპანიებს შეუძლიათ
საკუთარი პროფილის გვერდები შექმნან და გამოაქვეყნონ იმ თანამშ
რომელთა სია, რომლებსაც ასევე აქვთ LinkedIn-ის გვერდები. LinkedIn-ი
მომხმარებელს აძლევს საშუალებას გაწევრიანდეს ან თავად შექმნას 50
სხვადასხვა ჯგუფი. ჯგუფებში შედიან საერთო ინტერესების მქონე ადა
მიანები, ან ისინი, ვინც მსგავს სექტორს და ინდუსტრიას წარმოადგე
ნენ, მაგალითად, შეიძლება შეიქმნას ასეთი ჯგუფები: „მცირე ბიზნესის
მფლობელთა გაერთიანება ლიმაში”, ანდა: „ზამბიური ტელეინდუსტრიის
ჯგუფი”.

ფეისბუკის აპლიკაციები
ფეისუკს უამრავი აპლიკაცია აქვს. ეწვიეთ ფეისბუკის აპლიკაციების
ცენტრს (მათი პოვნა ფეისბუკის გვერდის ზედა პანელზე შეგიძლიათ). ამ
აპლიკაციების დიდი ნაწილი შეგიძლიათ საკუთარ გვერდზე დაამატოთ,
თან წინასწარ გამოიკვლიოთ, რა შედეგს მოგცემთ თითოეული მათგანი.
მაგალითად, თუ ფეისბუკზე მოძებნით live video app-ს, იპოვით აპლიკა
ცია Livestream-ს, რომლის საშუალებითაც შეძლებთ ციფრული პრეს
კონფერენციის ჩატარებას, პირდაპირ რეჟიმში მაუწყებლობას რომელი
მე ღონისძიებიდან და დებატებს ასევე პირდაპირ ეთერში, რომელსაც
თქვენი ორგანიზაცია უხელმძღვანელებს. თქვენი ორგანიზაციის საქმი
ანობიდან გამომდინარე აუცილებლად იპოვით აპლიკაციას, რომელიც
მიზნის მიღწევაში დაგეხმარებათ.

გახსოვდეთ:
როდესაც ხელახლა აქვეყნებთ სტატიას, ფოტოს ან კომენტარს, ამით საკუთარ თავზე იღებთ ლეგალურ პასუხისმგებლობასაც გავ
რცელებულ შინაარსზე. ზუსტად ისე, როგორც ტვიტერის შემთხვევაში, ფეისბუკზეც ბევრ ადამიანს და ორგანიზაციას უჩივლეს
ცილისმწამებლური მასალის გავრცელების გამო. ასე რომ, ვიდრე გაზიარების ღილაკს დააჭერთ თითს, დაფიქრდით, გსურთ თუ არა,
მსგავს მასალასთან თქვენი ორგანიზაციის სახელი ასოცირდებოდეს.
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თავი 8
ბლოგინგი

რას ნიშნავს
ბლოგინგი?
ბლოგინგი – ესაა პროცესი, როცა ერთ კონკ
რეტულ ვებსაიტზე, რომელსაც ბლოგი ჰქვია
(თავდაპირველად მას უწოდებდნენ ვებლოგს,
ან ვებ დღიურს), ადამიანი წერს კომენტარებს
ან აქვეყნებს სხვა ტიპის მასალას სხვებთან გა
საზიარებლად. ამ ყველაფერს თითქმის ისევე
წერენ ავტორები და ისევე კითხულობენ მას
სხვები, როგორც ჩანაწერს დღიურში – დას
მული აქვს თარიღი და უახლესი პოსტი ყო
ველთვის ზევით არის მოქცეული – ანუ ჯერ
მას ხედავ და კითხულობ. ბლოგის შინაარსი
ძალიან მრავალფეროვანი შეიძლება იყოს –
სავსე ვიდეოებით, ფოტოებით და სტატიებით
(რომლებსაც ზოგჯერ ჩანაწერებს, პოსტებს
უწოდებენ). ამ მასალას ან სულ თვითონ ან ნა
წილობრივ მაინც ქმნის, ანდა უბრალოდ კურა
ციას უწევს ბლოგის ავტორი. შემდეგ მასალას
ინტერნეტში აქვეყნებს და საზოგადოებასაც
წაკითხვის საშუალება ეძლევა.
ბლოგის შექმნის სხვადასხვაგვარი სტრატეგია
არ
სე
ბობს. ზო
გი ბლოგს იმი
ტომ ქმნის, რომ
რომელიმე თემა იტაცებს მთელი გულით და
სურს ამ თემაზე წეროს, ვიზუალური მასალა
შექმნას ან შეაგროვოს და გაავრცელოს. სხვები
ინტერნეტში განთავსებული მასალით ინფორ
მაციის დეფიციტის შევსებას ისახავენ მიზნად.
ისე კი, ბლოგის შექმნა მაშინ ღირს, როცა ამ
ჩნევთ, რომ რომელიმე დისკურსს თქვენი აზ
რით მნიშვნელოვანი ხმა აკლია, მაგალითად,
ასეთი ბლოგი შეიძლება იყოს მუსლიმი დედის
ბლოგი მშობლობის შესახებ. ან ბლოგი, რო
გორც ქალაქში მოქმედი ვეგანური რესტორნე
ბის გზამკვლევი.
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ბლოგებზე სხვებსაც შეუძლიათ დაწერონ კომენტარი და პასუხი, გაავრცელონ თქვენი მასალა,
წამოიწყონ დისკუსია. სოციალური მედიისადმი მიძღვნილი საიტების მსგავსად, ბლოგზე იწყება
დისკუსიები სწორედ კონტენტის შექმნის შედეგად. თუმცა ბლოგი ვებსაიტი არ არის, მათ შორის
რამდენიმე მთავარი განმასხვავებელი ნიშანია:
ბლოგი

ვებსაიტი

კონტენტის განახლება რეგულარულად ხდება

კონტენტი სტატიკურია (დიდად არ იცვლება)

Informal

Formal/professional

ინტერაქტიულია

ინტერაქტიუობა არ არსებობს, მხოლოდ
ცალმხრივი კომუნიკაციაა

ინფორმაციული და შემეცნებითია

დაყოფილია სექციებად და ხშირად მთლიანად
ფოკუსირებულია პროდუქტის ან მომსახურების
აღწერაზე

ზოგიერთ ორგანიზაციას აქვს საკუთარი ბლოგი

ყოველ ორგანიზაციას სჭირდება ვებსატი

ვებსაიტის შექმნა ტექნიკური პროცესია და გარკვეულ უნარებს საჭიროებს, ამიტომ ვებსაიტების
განახლება ხშირად არ ხდება, თუ, რა თქმა უნდა, ორგანიზაციას საკუთარი ვების სპეციალისტი არ
ჰყავს. შედეგად ვიღებთ იმას, რომ ორგანიზაციის ვებგვერდი არ მიჰყვება მოვლენებს და არ ანახ
ლებს ინფორმაციას, რომელიც მომხმარებელს შეიძლება სჭირდებოდეს, ამიტომ ზოგ ორგანიზა
ციას აქვს საკუთარ ვებსაიტში ჩაშენებული ბლოგი, რომლის განახლებაც ორგანიზაციის სპეცი
ალისტებსაც შეუძლიათ. ბლოგ პოსტების შექმნა ისეთივე მარტივი პროცესია, როგორც ვორდის
დოკუმენტში წერა, ვებსაიტს კი სიახლის და ოპერატიულობის განცდას მაინც სძენს.
ბლოგი ორგანზაციისთვის ხდება ინტერაქტიული სივრცე, სადაც უფრო ღრმად და ამომწურა
ვად უზიარებს ისტორიებს მომხმარებელს (ვიდრე ნებისმიერ სხვა სოციალურ მედიაში შეიძლე
ბა), აქვეყნებს გარკვეულ თემაზე დაწერილ სტატიებს და პრობლემებსაც მყისიერად აგვარებს.

როგორია
ბლოგინგის პროცესი?
პროცესი მარტივია. უამრავ ადამიანს ყო
ველგვარი გართულებების გარეშე გამოსდის.
თუმცა ორგანიზაციისთვის ბლოგის შექმ
ნამდე, საჭიროა ბლოგის შესახებ რამდენიმე
მნიშვნელოვანი ტექნიკური ტერმინი ისწავ
ლოთ:

დეშბორდი (Dashboard):
ეს არის ვორდპრესის (wordpress) ან ბლოგის
შექმნისთვის გამოყოფილი სხვა ცნობილი
ვებსაიტების საწყისი გვერდი. პირველი ნა
ბიჯი გაწევრიანებაა, შემდეგ უკვე მუშაობას
იწყებთ. ქმნით სივრცეს – დეშბორდს, სადაც
იმუშავებთ ახალ პოსტებზე, ნახავთ რამდე
ნი კომენტარი გაქვთ, ან რამდენი ადამიანი
სტუმრობდა თქვენს ბლოგს.

კომენტარები:

RSS-ი:

კომენტარი ეს არის მოსაზრება, რომელ
საც ბლოგ პოსტის საპასუხოდ მკითხველი
ბლოგზე გიტოვებთ. კომენტირება ძალიან
მოსახერხებელი ფუნქციაა აუდიტორიასთან
დასაკავშირებლად და სასაუბრო სივრცის შე
საქმნელად. ხოლო თუ კომენტარები ზოგჯერ
ნეგატიური შინაარსისაა, მაინც გამოიყენეთ
ისინი, ვთქვათ, კომენტარის ავტორთან დია
ლოგის დასაწყებად.

ესაა აბრევიატურა, რომელიც იშიფრება, რო
გორც: Really Simple Syndication და მისი გა
მოყენებით მკითხველს ბლოგის გამოწერა
შეუძლია. ვინც ამ ფუნქციას გაააქტიურებს
თქვენს ბლოგზე, ყოველი მორიგი პოსტის გა
მოქვეყნებისას შეტყობინებას მიიღებს.

შინაარსი (content):
ეს არ გახლავთ ექსკლუზიიურად ბლოგის
ტერმინი და გულისხმობს ნებისმიერ შინა
არსს, რომელზეც თავად მუშაობთ – სტატია
იქნება, ვიდეო, პოდკასტი თუ კიდევ სხვა რამ.

ბლოგროლი:

ჰაიპერლინკი (hyperlink):

ეს არის იმ ბლოგების ლინკების ჩამონათვა
ლი, რომელსაც ბლოგერი კითხულობს, მხარს
უჭერს ან ემეგობრება. იდეალურ შემთხვევა
ში ბლოგროლში მართლა ის ბლოგები შეგ
ყავთ, რომლებიც გულწრფელად მოგწონთ და
რეკომენდაციასაც უწევთ.

ასე ჰქვა ლინკის სრულ ვერსიას და წარმოად
გენს შინაარსს, რომელზე დაწკაპუნებითაც
მასში შემავალი თითოეული კომპონენტი
იხსნება ოღონდ სხვა გვერდზე, სხვა ვებსა
იტზე, ანდა იმავე გვერდის სხვა ნაწილზე.
შეგიძლიათ ჰაიპერლინკი დაურთოთ ფეისბუ
კის გვერდს, ანდა ტვიტერს, რაც მკითხველს
თქვენი ბლოგის მოძებაში დაეხმარება.

თეგები (Tags):
თეგები ანუ საძიებო სიტყვები, რომლებიც
თქვენი აზრით სტატიაში ან პოსტში მნიშნე
ლოვანია. მაგალითად, თეგები შეიძლება იყოს
სიტყვები: „წყლის კრიზისი”, „განათლება”, ან
„იოჰანესბურგი”. თეგების შექმნით, საძიებო
სისტემებს როგორებიცაა Google ან Yahoo,
ეუბნებით, როგორ იპოვონ თქვენი მასა
ლა. თუ თქვენი საძიებო სიტყვები ემთხვევა
სიტყვებს, რომელთა გამოყენებითაც მომხ
მარებელი ეძებს რაღაცას, სისტემა პირველ
რიგში თქვენს ბლოგს შესთავაზებს, როგორც
ძებნის პირველად შედეგს.

ხელმოწერა (Subscribe):
ესაა ბლოგზე გაწევრიანების საშუალება.
ხელმოწერის მსურველებს სასურველია ბლო
გის გამოსაწერად სულ სხვადასხვაგვარი სა
შუალება მისცეთ. ამ საშუალებებს შორის
უნდა იყოს ელექტრონული ფოსტა და RSS-ი.
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პირველი ნაბიჯები
ბლოგზე
არსებობს ბლოგის უფასო ვებსაიტები, მათგან
უმსხვილესია ვორდპესი (www.wordpress.
org) და ბლოგერი (www.blogger.com). ამ
საიტებს რთული ტექნიკური აგებულება არ
აქვს და მათი განახლება შეუძლია კომპიუტე
რის საშუალო დონეზე მცოდნე ადამიანებსაც
კი. კარგი იქნება gmail-ზე ანგარიშზე გახსნა,
თან ეს პროცესი უმარტივესია და ათ წუთზე
მეტ ხანს არ წაგართმევთ.
ვიდრე საქმეს შეუდგებოდეთ, მნიშვნელოვა
ნია მოიფიქროთ ეფექტური სახელი, რომელ
საც ბლოგს მისცემთ. თუ ბლოგი ორგანიზა
ციისაა, შეგიძლიათ სათაურში ორგანიზაციის
სახელიც გამოიყენოთ. სახელწოდება იოლი
დასამახსოვრებელი უნდა იყოს და მარტივად
იწერებოდეს. მოერიდეთ სათაურში პუნქტუა
ციის ან სხვა სპეციფიკური ასო-ნიშნების გა
მოყენებას. როგორც კი დომეინის სახელზე
შეთანხმდებით, შემდეგ უკვე შინაარსის შექ
მნაც უნდა დაიწყოთ.

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

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

დასაწყისისთვის კარგი იქნება, დაიწყოთ იმ ისტორიების გადმოცემა, რომლებიც თავადაც
ძალიან გაღელვებთ. მესამე თავში ერთად ვნახეთ, როგორ უნდა აიგოს პრესრელიზი. იგივე
ჭეშმარიტება ვრცელდება კარგად დაწერილ სტატიებზეც. ასე რომ, მიუბრუნდით მესამე თავს,
თუ სტატიის დაწერისას წვალობთ.
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თვალსაჩინო მაგალითი
CASE STUDY:
ბლოგი The Exit Syria (გამოსვლა სირიიდან)

ჟურნალისტთა ჯგუფი ერთხელ ზა’ატარი
ში შევიდა – ეს გახლავთ მსოფლიოში სი
დიდით რიგით მეორე დევნილთა ბანაკი
სირია-იორდანიის საზღვარზე. ოთხი კვი
რის განმავლობაში აქვეყნებდნენ პოსტებს
დევნილების ყოველდღიური ტანჯვის შესა
ხებ და ღიად აღწერდნენ მათ საცხოვრებელ
პირობებს. ბლოგზე ქვეყნდებოდა ვიდეოე
ბიც, ფოტოებიც და სტატიებიც, ავტორები
აღწერდნენ საკუთარ გამოცდილებასაც.
ჩანაფიქრის მიხედვით ეს ბლოგი გახლდათ
პირდაპირ რეჟიმში შექმნილი დოკუმენტუ
რი პროექტი, შოკისმომგვრელი შინაარსით
– ჯერ კიდევ დაუწურავი და გაუფილტრავი
ემოციით სავსე და, რაც მთავარია, გულწ
რფელი. ეს ბლოგი საუკეთესო იყო ყველა
იმ კრიტერიუმის გათვალისწინებით, რასაც
ზოგადად უყენებენ ამ პლატფორმას: ჰქონ
და კონკრეტული თემა, ამ თემის ხედვის და
დამუშავებისთვის საჭირო უნიკალური, ექ
სკლუზიური სტილი, პირადი ინტერაქციის
სივრცე და გართობის ელემენტიც. ამიტო
მაც 2014 წელს, ის მოხვდა ვების დაჯილ
დოების ცერემონიალზე საუკეთესო ბლო
გების კატეგორიაში.
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2. ტონი და სტილი
ბლოგი ვებსაიტი არ არის. გასაგებია, რომ ამ
აზრს პირველად არ გიზიარებთ, მაგრამ გა
მეორება აუცილებელია, რადგან ასე უფრო
საქმიანად დავიწყებთ დისკუსიას თემაზე –
როგორ შევარჩიოთ ადეკვატური ტონი თქვე
ნი სტატიებისა და პოსტებისთვის. ვებსაიტის
მასალის შექმნას თუ ვაპირებთ, სულ უნდა
გვახსოვდეს, რომ ტონი ოფიციალური უნდა
იყოს. ტექსტი სადა და საქმიანი, ამავე დროს
– ნეიტრალური. ბლოგებში კი საქმე სხვაგ
ვარადაა – ტონი ნაკლებად ოფიციალური,
უფრო პერსონალურია და სასაუბრო მიმართ
ვებითაა სავსე. საუკეთესო ბლოგებს ქმნიან
ადამიანები, რომლებსაც საინტერესო შეხე
დულებები აქვთ, ან – ამ შეხედულებების გა
მოსათქმელად საჭირო უნიკალური სტილი და
ამ ნიჭს დაუფარავად ამჟღავნებენ საკუთარ
პოსტებში. არა მხოლოდ წინასწარ ჩაფიქრე
ბული მასალის გაფილტვრაა საჭირო, არამედ
უკვე დაწყებულ დისკუსიაში საკუთარი მკა
ფიოდ ჩამოყალიბებული პოზიციით შესვლა,
ან სულაც მსგავსი დისკუსიის წამოწყება.

3. დიალოგი
ბლოგი თქვენი მონაწილეობის გარეშე არა
ფერია. თქვენ უნდა შექმნათ კონტენტი და ეს
მასალა შემდეგ პუბლიკას გაუზიაროთ. ადა
მიანებს უნდა მისცეთ საშუალება გიპასუხონ,
კომენტარი დაგიწერონ, ციტატა გამოიყენონ
და საერთოდ ბლოგი საინფორმაციო წყაროდ
აქციონ. ბლოგი განსაკუთრებით ეფექტურია,
როცა საჭიროა რეაქცია გარკვეულ მოვლენა
ზე, როცა დასაწერია ღია წერილი, გამოსაქვეყ
ნებელია რელევანტური კომენტარი გარკვეულ
საკითხზე, რომელიც თქვენს ორგანიზაცი
ას ეხება – კვლევის მიგნებებს მოიცავს, ანდა
ახალი ამბების გაზიარებას გულისხმობს. თუ
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მკითხველი თქვენი პოსტის ქვეშ კომენტარს
დატოვებს, აუცილებლად უნდა უპასუხოთ მას,
მიჰყვეთ საკითხს და აზრი გამოჰკითხოთ. მე
ტიც, უნდა წაახალისოთ მკითხველი, ხშირად
დაგიტოვონ კომენტარი. შეგიძლიათ ახალი
მკითხველებიც მიიზიდოთ, თუ თქვენი ბლო
გის ლინკს ფეისბუკზე და ტვიტერზე გამოაქ
ვეყნებთ და მომხმარებელს ამ ორ სოციალურ
პლატფორმაზე გამოცხადებული მასალის
სრული ვერსიის გასაცნობად ბლოგზე გადა
ამისამართებთ. კარგი ბლოგერები საკუთარ
გვერდებს ეფექტურად ავითარებენ თუნდაც
მხოლოდ იმით, რომ ხშირად აქვეყნებენ პოს
ტებს სხვების ბლოგებზე, ასრულებენ სტუმა
რი ბლოგერების როლს მათთან, ანდა საკუთარ
შეხედულებებს კომენტარების სახით ტოვებენ
სხვადასხვა პოსტზე. ეს პროცესი გარკვეულწი
ლად ემსგავსება დებატებს და დისკუსიას ორ
სხვადასხვ ა ბლოგს შორის თუ, რა თქმა უნდა,
ერთი და იმავე საკითხის შესახებ განსხვავე
ბული წარმოდგენა აქვთ. როცა ამ ყველაფერს
მთელი სერიოზულობით მიუდგებით, მართ
ლაც შთამბეჭდავ შედეგს მიიღებთ. ბლოგების
შექმნით თქვენც და თქვენს ორგანიზაციასაც
საზოგადოება მიიღებს, როგორც ძალიან სან
დო და რესპექტაბელურ წყაროს ამა თუ იმ მის
თვის საინტერესო საკითხის გასაცნობად.

4. ვიზუალური სტილი
ფეისბუკს, ტვიტერს, იუტუბს, LinkedIn-ს და
სხვა პლატფორმებს ძალიან მკაფიოდ ჩამო
ყალიბებული დიზაინი აქვთ. თითოეულ შემ
თხვევაში ამოსავალი წერტილი სისადავეა
– სისადავე კითხვის და ნავიგაციის დროს. ამ
გვერდებს უნიფორმასავით მკაცრად აგებუ
ლი გარეგნობა აქვთ. დეველოპერებს მილიო
ნები აქვთ დახარჯული საუკეთესო დიზაინის
კვლევაში და იმის გარკვევაში, თუ როგორ

გრძნობს თავს მომხმარებელი ვებგვერდის
დათვალიერების პროცესში. ბლოგები კი ავ
ტორს მეტ კრეატიულ თავისუფლებას და
ვებგვერდის საკუთარ გემოვნებაზე მორგე
ბის საშუალებას აძლევს. შედეგად, ბლოგებს
ხშირად გადატვირთულ და ზედმეტად კომპ
ლექსურ დიზაინს ანიჭებენ.
გადატვირთული ფონის, ძნელად გასარჩევი
ასოების და რთული ტემპლეტების მოფიქ
რების ნაცვლად, წარმოიდგინეთ საკუთარი
თავი მკითხველის როლში. დამტკიცებულია,
რომ თეთრ ფონზე დაბეჭდილი შავი ტექსტი
ყველაზე იოლია წასაკითხად. ამგვარ იოლად
გასარჩევ და სადა ტექსტებს დაურთეთ თან
შესაბამისი შინაარსის ამსახველი ფოტოები
და მიეცით ბლოგს ვიზუალური დატვირთვაც.
ასევე გამოიყენეთ სათაურები და ქვესათაუ
რები ვრცელი ტექსტის გასაყოფად.

5. სიხშირე
რეგულარულად განაახლეთ ბლოგი ახალი
პოსტებით (თვეში ერთხელ მაინც დაამატეთ
რაიმე ახალი). ეს გვერდს შესძენს მუდმივ
აქტუალურობას და საძიებო სისტემებშიც
ყოველთვის ახალი ინფორმაციით გამოჩნდე
ბა. მკითხველები აუცილებლად შენიშნავენ
ამ ყველაფერს და ახალი ცნობების მისაღე
ბად ხშირ-ხშირად ესტუმრებიან მას. თუმ
ცა არსებობს მკითხველისა და ავტორის ე.წ.
„გადაწვის” ფენომენიც. ეს ფენომენი მაშინ
ჩნდება, როცა მასალას ზედმეტად ხშირად
ცვლით. იმ მკითხველებისთვის კი, რომლე
ბიც თქვენს ბლოგზე RSS-ით სარგებლობენ,
ეს მუდმივი ცვლილება შეიძლება გამაღიზი
ანებელიც აღმოჩნდეს. არ არის გამორიცხუ
ლი, ასეთი აქტიურობა უშინაარსო, არაფრის
მომცემ ქმედებებად შეაფასონ.

ინსტრუმენტები
და რესურსები
Blogcatalog.com და Technorati.com

Google Analytics

ეს ბლოგების ონლაინ დირექტორიებია, სადაც შეგიძლიათ მოძებ
ნოთ, სარეიტინგო ქულები მიანიჭოთ და შეფასება დაუწეროთ ათა
სობით ბლოგს. ამ დირექტორიებში შეგიძლიათ ბლოგები თემების
მიხედვითაც ეძებოთ.

თუ იყენებთ ბლოგერს (ასევე ცნობილია blogspot-ის სახელწოდებით),
გაააქტიურეთ Google Analytics-ის ფუნქცია. ეს ინსტრუმენტი მოგცემთ
საშუალებას, ნახოთ, ვინ სტუმრობდა ბლოგს, რომელი თეგების საშუა
ლებით შემოვიდნენ ისინი გვერდზე, მსოფლიოს რა ნაწილში ცხოვრო
ბენ და როგორ გამოიყენეს გვერდზე განთავსებული შინაარსი.

გახსოვდეთ:
სხარტი შინაარსის და ეფექტური ვიზუალური ფორმების მქონე ვებგვერდებს არასამთავრობო ორგანიზაციები დღეს უკვე ხშირად ქმნიან,
ამიტომ ყველასგან გამორჩეული იქნებით, თუ განსხვავებული ბლოგიც გექნებათ. ბლოგი გაზრდის ვებგვერდის ვიზიტორთა რაოდენობა
საც. შეძლებთ, სხვა გვერდების ლინკებიც გამოაქვეყნოთ, ასევე განათავსოთ ლინკები ფეისბუკის გვერდზე, ანდა ტვიტერში. ეს ყველა
ფერი ძალისხმევად და შრომად ნამდვილად ღირს.
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თავი 9
ონლაინ სტრატეგია

ვიდრე ონლაინ
სტრატეგიას შეადგენდეთ
გამოყავით ცოტაოდენი დრო ამ საკითხზე
დასაფიქრებლად: ვინ შეასრულებს ძირი
თად სამუშაოს? გეყოფათ თუ არა თავად
დრო? თუ – არა, ექნება თუ არა დრო თქვენს
რომელიმე თანამშრომელს?
აქტიური ონლაინ სტრატეიის განხორცი
ელება მსხვილი არასამთავრობო ორგანი
ზაციისთვის შეიძლება თქვენი რომელიმე
თანამშრომლის სრულგანაკვეთიან სამსა
ხურადაც იქცეს; ასე რომ, ნუ მოინდომებთ
უფრო მეტს, ვიდრე შეგიძლიათ. ორგანიზა
ციის რეპუტაციას ავნებს, თუ კითხვებს არ
უპასუხებთ, მოთხოვნებზე თვალს დახუ
ჭავთ, კომენტარებს შესაბამის რეაგირებას
არ მისცემთ მხოლოდ იმიტომ, რომ ამისთ
ვის დრო ვერავინ გამონახა. თვეობით გა
ნუახლებელი ბლოგი თქვენს შესახებ ბევრ
რამეს ამბობს. გაიხსენეთ, რამდენჯერ
შესულხართ დიდი ორგანიზაციების ვებ
გვერდებზე, სადაც ძველი ღონისძიებების
ანონსები, სამსახურიდან წასული თანამშ
რომლების მოკლე ბიოგრაფიები და მიტო
ვებული ისტორიები გხვდებათ, თითქოს,
შველას რომ ითხოვენ – განგვაახლეთო!
გაითვალისწინეთ, თუ ყველაფერს კარგად
გათვლით, აქტიური სოციალური მედიაპ
როფილი საკმარის შემოსავალს და თანამ
შრომელთა შრომის შესაბამისად ანაზღაუ
რების საშუალებასაც მოგცემთ. მთავარია,
თავიდანვე განსაზღვროთ, რა დროა საჭი
რო ასეთი კამპანიის დასაგეგმად და მხო
ლოდ მერე გაწეროთ ამბიციური ონლაინ
პროექტები. გამოთვალეთ სამუშაო საათე
ბი და გამოყავით შესაბამისი დრო შრომის
თვის.
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ონლაინ სტრატეგია
რადგან კომუნიკაციების სპეციალისტი ბრძანდებით, სავარაუდოდ სწორედ თქვენ გიწევთ
ორგანიზაციისთვის სტრატეგიის შემუშავება – მიზნების განსაზღვრა და ამ მიზნების მი
საღწევად საჭირო გეგმის შედგენაც სხვადასხვა ინსტრუმენტის გამოყენებით. იგივე ხდე
ბა ონლაინ სტრატეგიის გაწერის დროსაც. ეფექტური ონლაინ სტრატეგიის შექმნა იოლია
და თუ საქმეს კრეატიულად მიუდგებით, იმასაც მოახერხებთ თქვენმა ორგანიზაციამ
ამ მიმართულებით დროის გარდა, არაფერი დახარჯოს. ონლაინ კამპანიის დასაწყებად
სტრატეგია აუცილებელია შემდეგი გარემოებების გამო:
•

გეხმარებათ, გააცნობიეროთ, რა შეზღუდვები და ბარიერები გაქვთ.

•

გეხმარებათ, ყურადღება სრულად მიმართოთ აუდიტორიისადმი.

•

გეხმარებათ, კარგად დაფიქრდეთ მიზნების შესახებ.

•

გეხმარებათ, შეაფასოთ წარმატებული და მარცხით დასრულებული ინიციატივები.

•

კონკრეტული ამოცანების დასახვით გეხმარებათ მიზნის მიღწევაში.

აი, როგორი შეიძლება იყოს ეტაპობრივი მიდგომა:

1. დაიწყეთ აუდიტორიით
ვის მიმართავთ? თუ წინასწარ განსაზღვრავთ სამიზნე აუდიტორიას, უფრო იოლად მო
არგებთ სტრატეგიას მათ მისწრაფებებს. შეძლებთ, დაადგინოთ მათი წეს-ჩვეულებები და
უნარები, მათი გემოვნება და ასევე განსაზღვროთ საკუთარი კონკურენტებიც, რომლებიც
ადამიანთა იმავე ჯგუფს უმიზნებენ. ვის გსურთ მიაწვდინოთ ხმა – თუ ამას წინდაწინვე
განსაზღვრავთ, შეძლებთ უფრო ეფექტურად აირჩიოთ სასურველი ონლაინ პლატფორმა.

ქვევით მოყვანილ მაგალითში,
რომელშიც სამხრეთ აფრიკული ტელეგადაცემის შემთხვევაა განხილული, სამიზნე აუდიტორია იყენებდა მობილური კავშირგაბმულო
ბის სოციალურ მედია გვერდს MXIT-ს, ფეისბუკს და ტვიტერს. ამ ინფორმაციის წინასწარ მოძიებით, ორგანიზაციამ გადაწყვიტა სწორედ
ამ პლატფორმებზე დაემყარებინა მათთან ურთიერთობა და არა რომელიმე სხვა პლატფორმაზე, სადაც ეს ადამიანები არ ჩანდნენ.

ახლა შეადარეთ ქვემოთ მოყვანილ მაგალითში ნაჩვენები სამიზნე აუდიტორია. უმალ შენიშნავთ, თუ რატომ არის საჭირო ციფრული
პლატფორმების მყისიერი ცვლილება ამ ადამიანთა ჯგუფთან დასაკავშირებლად.
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2. ჩამოწერეთ საკუთარი ონლაინ კომუნიკაციის მიზნები
ვიდრე მიზნების ჩამოწერას მოახერხებთ, საჭიროა შეაფასოთ თქვენი
ორგანიზაციის მიმდინარე მდგომარეობა. რისი გაკეთება გსურთ ვებ
ზე? რამდენად ეფექტურია თქვენი ჩანაფიქრი? გადახედეთ კომუნიკა
ციის თქვენეულ მეთოდებს და განსაზღვრეთ, რას აკეთებთ სწორად
და რას – არა. ამის დადგენის შემდეგ ჩამოაყალიბეთ მიზნები – რისი
მიღწევა გსურთ ონლაინ აქტიურობით? ვებგვერდის შექმნის გარდა,
ონლაინ ყოფნა რას მოგიტანთ?
გთავაზობთ ყველაზე გავრცელებული მიზნების ჩამონათვალს:
•
•
•
•
•

ორგანიზაციის სახელი და აქტივობები მასობრივად გავრცელდეს
საზოგადოებაში
ორგანიზაციის ვებგვერდისა და პროექტების მიმართ გაიზარდოს
დაინტერესება
შეიქმნას ახალი ინიციატივები პროექტებისა და სამომავლო თა
ნამშრომლობისთვის
მარტივი ფორმით მიეწოდოს საზოგადოებას ინფორმაცია
აუდიტორიისგან მივიღოთ საპასუხო რეაქცია

•
•
•

დავამყაროთ ურთიერთობები და შევქმნათ ადამიანთა წრეები ონ
ლაინ.
წამოვიწყოთ განხილვები, შევუერთდეთ მიმდინარე განხილვებს
და გამოვთქვათ აზრი იმ თემის შესახებ, რომელიც გვაღელვებს.
მივიპყროთ საზოგადოების ყურადღება გარკვეული თემის ან
მოთხოვნისადმი.

ყოველ ორგანიზაციას თავისი მიზნები აქვს. თქვენს ორგანიზაციას
შეიძლება სავსებით აკმაყოფილებდეს ფეისბუკის გვერდის დამატე
ბა, ანდა ტვიტერის handle-ის შექმნა. ასე რომ, ნუ გადადგამთ ნურც
ერთ ნაბიჯს, თუ ის ორგანიზაციის მიზნებში არ შედის. ონლაინ მე
დია – ეს არის ინსტრუმენტი, რომელსაც თქვენი აუდიტორია იყენებს
და ამიტომ გახლავთ მოვლენაც, რომელიც იმსახურებს დროისა და
ძალისხმევის დახარჯვასაც, თუმცა უღიმღამო და არაფრისმთქმელ
ფეისბუკისა და ტვიტერის გვერდებს სულ არქონა ჯობს – შეუხედავი
გვერდები ვერაფრით ახეირებს თქვენს ორგანიზაციას. როგორც კი
გაარკვევთ ორგანიზაციის მიზნებს, შემდეგ უკვე სტრატეგიის დასახ
ვას წინ აღარაფერი უდგას.

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

სტრატეგია

არხი

სამიზნე

შეიქმნას სოციალური მედიის გვერდები,
რომლებიც „ჩვენს ორგანიზაციას” მიეძღვნება,
რომლის მეშვეობითაც დამყარდება
ურთიერთობა და დიალოგი ახალგაზრდებთან
(18-24 წლის) უსაფრთხო სექსის პრაქტიკის
შესახებ. გვსურს, შევქმნათ კეთილგანწყობილი
სივრცე, სადაც ახალგაზრდებს უხერხული
კითხვების დასმის არ მოერიდებათ არც
საჯაროდ და არც ანონიმურად.

1.
2.

ტვიტერი

მაქსიმუმ 1000 ტვიტერის
მომხმარებლის მოზიდვა
განსაზღვრულ დრომდე.

3.

4.

5.
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შეიქმნას ტვიტერის handle.
დავუმეგობრდეთ და თვალ-ყური
მივადევნოთ ჩვენს სამიზნე აუდიტორიაში
შემავალ გავლენიან მომხმარებლებს.
ხმა მივაწვდინოთ მხარდაჭერისთვის უფრო
ზემდგომ გადაწყვეტილებების მიმღებ
პირებს.
რეგულარულად გამოვაქვეყნოთ
განახლებული ინფორმაცია, სურათები,
სტატიები და სხვების ტვიტები – მინიმუმ
ხუთჯერ დღეში.
ვუპასუხოთ კითხვებს გამოქვეყნებიდან
ერთ საათში მაინც.

4. მუდმივად გაიმეორეთ და მოერგეთ
გამეორება საკუთარი ქმედებების მაგალითზე სწავლის პროცესია.
ციფრულ სამყაროში ყველაფერი სწრაფად იცვლება და ამიტომ იოლია
დროულად მიხვდე, რა მუშაობს და რა – არა. შეიძლება უცებ აღმოა
ჩინოთ, რომ ფეისბუკის პოსტებს, რომლებსაც დილის ცხრა საათზე
აქვეყნებთ, ძალიან ცოტა მოწონება აქვს ხოლმე, საღამოს ცხრაზე გა
მოქვეყნებულ პოსტებს კი გაცილებით მეტი ფეისბუკის მომხმარებე
ლი იწონებს. გამეორება იქნება ჯერ ამ ტენდენციის გამოვლენა, მისი
ახსნა და შემდეგ მასზე მორგება. ასეთ შემთხვევებში სტრატეგიული
გეგმის ცვლილებაც შეიძლება. უფრო მეტიც, ციფრული სტრატეგიე
ბის უმეტესობა აუდიტორიასთან კავშირის შემდეგ აუცილებლად შე
საცვლელი გახდება.
ქმედებათა გამეორება რომ შევძლოთ, ყური უნდა დაუგდოთ საკუთარ
პუბლიკას – გამოავლინოთ ტენდენციები, გააანალიზოთ, როგორ აფა
სებს თქვენთან გაბმულ ონლაინ ურთიერთობას მომხმარებელი. ტენ
დენციების დანახვის საუკეთესო საშუალებას Analytics-ი მოგცემთ.
Analytics-ი თქვენი პლატფორმის ანგარიშებს ქმნის. მას შეუძლია:

•
•
•
•
•
•
•

თვალ-ყური მიადევნოს, როგორ მუშაობს თქვენი გვერდები.
გითხრათ, რამდენ ადამიანზე გქონდათ წვდომა.
გაცნობოთ, რამდენია ახალი მომხმარებელი და რამდენი უნიკა
ლური სტუმარი (unique visitor) გყავდათ.
მოგაწოდოთ სპეციფიკური ინფორმაცია, თუ როგორ მოგაგნეს ამ
ადამიანებმა.
დაგითვალოთ დაახლოებით რამდენ ხანს დაჰყვეს გვერდზე.
შეგიფასოთ, რა მოეწონა ყველაზე მეტად საშუალო სტატისტი
კურ მომხმარებელს.
დაგიხასიათოთ მათი ქცევა თქვენს პლატფორმაზე.

სოციალური მედიის საიტების უმრავლესობას კარგად გამართული ანალი
ტიკური ფუნქციები აქვს, ანდა აქვს გვერდები, სადაც ზემოთ ხსენებული ინ
ფორმაციაა ხელმისაწვდომი. ასეთი გვერდია მაგალითად Google Analytics (მისი
საშუალებით განსაზღვრავთ, თუ როგორ მუშაობს ვებგვერდი, ბლოგი ანდა
სოციალური მედია), Facebook Insights (მხოლოდ ფეისბუკისთვის) და Hootsuite
ან Tweetdeck (ტვიტერისთვის). ანალიტიკური სისტემა შესანიშნავი საშუალე
ბაა, განსაზღვროთ, რამდენად მოახდინეთ გავლენა პუბლიკაზე გარკვეული
დროის განმავლობაში (ერთი დღის, კვირის და თვის).

დაგეგმეთ ერთი დღე: ციფრულ მედიის საჭიროებები
მთავარი საკითხი, რომლის გადაჭრაც ქვევიდან მართულ, არასამთავრობო და სამოქალაქო ორგანიზაციებს უხდებათ, რესურსების დეფიცი
ტია, უფრო კონკრეტულად კი – თანამშრომლების. აუდიტორიის ყურადღების მიქცევას ერთდროულად იმდენი მედიაარხი ცდილობს, კარგად
უნდა გაიაზროთ, ვისთან როგორი კომუნიკაცია მოგიწევთ დღის განმავლობაში. გთავაზობთ მარტივ დიაგრამას იმ ტიპური მოთხოვნების საი
ლუსტრაციოდ, რომლებიც სოციალური და ციფრული მედიისგან მოდის და დღის წესრიგში თქვენც აუცილებლად დაგიდგებათ.
მოუსმინეთ

გაავრცელეთ

ჩაერთეთ

გამოაქვეყნეთ

წრე შეჰკარით

დღეში 15 წთ.

დღეში 20 წთ.

დღეში 30 წთ.

კვირაში 3-5 სთ.

დღეში 1-2 სთ.

Track-ის შეტყობინებებს,
მოხსენიებებს, სხვა
შეტყობინებებს.
(analytics)

ტვიტერი

ფეისბუკი
LinkedIn
ტვიტერი

Blogger,
Wordpress,
Youtube

ფეისბუკი
ტვიტერი
LinkedIn

უპასუხეთ კითხვებს,
ტვიტებს, დაამატეთ
მოწონებები, მეგობრები.

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

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

დაბალი ჩართულობა

ინტენსიური კონტენტი

აქტიური ჩართულობა

არავითარი ჩართულობა

ტვიტი 3-5-ჯერ დღეში

გაზიარება და გავრცელება
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ინსტრუმენტები
და რესურსები
Google Analytics
Google analytics (www.google.com/analytics) – გახლავთ
ინსტრუმენტი, რომელიც გეუბნებათ, თუ როგორ იქცევა
მომხმარებელი ვებგვერდზე, ბლოგზე ან მასთან დაკავში
რებულ სხვა პლატფორმაზე.

Hootsuite
Hootsuite ეს ტვიტერისა და ფეისბუკის ანალიტიკური ინ
სტრუმენტია, რომელიც საშუალებას გაძლევთ ერთდროუ
ლად ნახოთ მონაცემები ორივე ანგარიშიდან.
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გახსოვდეთ:
ორგანიზაციის ონლაინ ცხოვრება არ უნდა იქცეს ციხედ ტექ
ნიკური უნარების მქონე რამდენიმე სპეციალისტისთვის. თითო
ეულმა თანამშრომელმა და აქტივისტმა უნდა იცოდეს, როგორ
მიდის პროცესი, რატომ ამართლებს ესა თუ ის ნაბჯი და თვი
თონ როგორ შეუძლიათ მონაწილეობა. დაუმუშავებელი მასალის
უდიდესი ნაწილი სწორედ ამ ადამიანებისგან მოდის და ამიტომ
თვითონ უნდა იქცნენ ინიციატორებად. მართალია, მსოფლიოს
თითქმის ყველა მხარეში მცხოვრებ დაბალ სოციალურ ფენაში
სოციალური მედია გავრცელებული არ არის, ის ნელ-ნელა მაინც
ვრცელდება და ადრე თუ გვიან თითოეულ ფენასაც დაფარავს.
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ფოტო Reuters/ David Mercado /courtesy of Thomson Reuters Foundation

როგორ
ვმართოთ
ურთიერთობები

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

თავი 10
როგორი უნდა იყოს
მედიაკამპანია

ახლა როცა უკვე განვიხილეთ ახალი
ამბების და სოციალური მედიის
ინსტრუმენტები...
მოდი, ვისაუბროთ იმ პრინციპებზე, რომლებ
ზეც წარმატებული კამპანიებია აგებული.

ჯერ შეარჩიეთ მიზანი
ნუ ეცდებით „ომის მოგებას”, მაგალითად,
ცხოველების მიმართ არსებული ძალადობის
სრულად აღმოფხვრას. მეტიც, ერთი კონკ
რეტული ბრძოლის მოგებასაც ნუ ეცდებით,
მაგალითად, ლაბორატორიის შენობასთან
დემონსტრაციის გამართვას, ან გარკვეული
პროდუქტების მიმართ ბოიკოტის გამოცხა
დებას. იპოვეთ უფრო კონკრეტული, პირ
დაპირი და მიღწევადი მიზანი, მაგალითად,
ეცადეთ, აიძულოთ კომპანია წარმოებაში
გადამუშავების მექანიზმი დანერგოს, ან იზ
რუნოს საკუთარი ნარჩენების გაწმენდაზე,
რითაც გარემოს აბინძურებს. სწორედ ასეთი
პატარ-პატარა ნაბიჯებით შეძლებთ, საბო
ლოო ჯამში, ომის მოგებასაც.
როდესაც კამპანიის მიზნებს ამუშავებთ,
ეცადეთ, ამ მიზნებს შორის არ იყოს შემდეგი
გარემოებები:
•
•
•
•
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ცნობადობის ამაღლება
განათლება
პროფილის დახვეწა
საკითხის შესახებ ცოდნის ამაღლება

რა თქმა უნდა, ამ შედეგებს მაინც მიაღწევთ,
მაგრამ თუ მიზნად დაისახავთ, არ გამოგად
გებათ, რადგან ყოველი მათგანი ბუნდოვანი
და ზოგადია. თქვენი კამპანიის მიზანი უნდა
იზომებოდეს, ის უნდა წარმოადგენდეს კონ
კრეტულ ქმედებას ან ცვლილებას. ჰკითხეთ
საკუთარ თავს: „ვინ მინდა, რომ განსხვა
ვებულად აკეთოს ის რაღაც?” და როდესაც
ის „ვიღაც” გადაწყვეტილებებს შეცვლის,
თქვენც ზუსტად დაინახავთ, რომ კამპანია
წარმატებული იყო.

მეორე ეტაპი – შეადგინეთ მთავა
რი სამიზნე ჯგუფების რუკა – ასე
უკეთ დაინახავთ, კამპანია წარმა
ტებული იყო თუ არა.
კონკრეტულად ვინ შეიძლება განახორციე
ლოს ცვლილება?
•
•
•
•

ვინ შეიძლება მოახდინოს მათზე გავლენა?
ვინ ეწინააღმდეგება ცვლილებას?
ვინ ემხრობა ცვლილებას?
ვინ შეიძლება დაგეხმაროთ?

წარმოიდგინეთ საკუთარი თავი თქვენი აუდი
ტორიის ადგილზე
•
•
•
•

•

რატომ ფხიზლობენ ღამით?
რა ან ვინ ახდენს მათზე გავლენას?
რას უსმენენ, უყურებენ და კითხულობენ?
რომელი საკომუნიკაციო არხებით შეძ
ლებთ მათთან ყველაზე ეფექტურად და
კავშირებას?
სავარაუდოდ როგორი რეაქცია ექნებათ
თქვენზე და თქვენს კამპანიაზე?

მესამე – გადასხით დესანტი
მიზნების მისაღწევად ორგანიზაციის სოცია
ლური და ახალი ამბების მედიაარხები გამოი
ყენეთ. ეფექტური კამპანიების დაგეგმვა თუ
გსურთ, უნდა გააკეთოთ შემდეგი:
•
•
•
•
•
•

დაარწმუნოთ, წააალისოთ, შთააგონოთ
მიწვდეთ მათ გულს და მათ გონებას
უამბოთ ისტორიები, დაუხატოთ სურა
თები და მოუწყოთ ღონისძიებები
დაეყრდნოთ იუმორის გრძნობას და მოუ
ლოდნელობის ეფექტს
ისაუბროთ მათი აუდიტორიის ენაზე
გააძლიეროთ ადამიანები – აგრძნობი
ნოთ მათ, რომ მართლაც შეუძლიათ რა
ღაცის შეცვლა.

უნდა იყოთ:
•
•
•
•

თანმიმდევრული
მიმწოლი
გაფაციცებული და მონდომებული
გულისხმიერი

ძნელია წინასწარ განსაზღვრო, როგორი რე
აქცია ექნება სამიზნე აუდიტორიას, თან ყვე
ლა კამპანიაში არ შეიძლება არსებობდეს ე.წ.
მტრის ხატი, მაგრამ მტრულად განწყობილი
აუდიტორიის კლასიკური პასუხი ასეთი შეიძ
ლება იყოს:
1. იგნორი
2. მოქრთამვა
3. ოპოზიციაში ჩადგომა
4. დანებება
ასე რომ, სტრატეგია შორ პერსპექტივაზე
უნდა ააწყოთ

გთავაზობთ წარმატებული კამპანიის
მაგალითს, რომლის ავტორიცაა Liberty –
ადამიანის უფლებებისა და თავისუფლებისთვის მებრძოლი ბრიტანული ორგანიზაცია.
http://www.liberty-human-rights.org.uk/campaigning/other-campaigns/charge-or-release
2007 წლის 6 დეკემბერს ბრიტანეთის მთავრობა ახალი ანტი-ტერორისტული ინიციატივებით გამოვიდა. მათ შორის იყო ადამიანის დაკავე
ბის ვადის 28 დღიდან 42 დღემდე გაზრდა ჯერ კიდევ იმ ეტაპზე, როცა განაჩენი გამოტანილი არ არის. დევიზი, რომელიც კამპანიის მთავარი
სათქმელი გახდა, ასე ჟღერდა: „მიუსაჯე ან გამოუშვი!” – ეს იყო მოკლე და ლაკონური, მძლავრი და ადვილად დასამახსოვრებელი ფრაზა.
საკუთარ კამპანიაში Liberty იყენებდა ადვილად შესადარებელ გრაფიკულ მონაცემებს.

ისინი იყენებდნენ ყველანაირ იმიჯს
(ბრიტანული აუდიტორიისთვის შე
საფერისს), რაც მიზანს – დაკავების
დღეების შემცირებას – გამოხატავდა.

ისინი ასევე იყენებდნენ ადამიანურ
იმიჯებს, რომლებიც ემოციური და
ახლობელი იყო ყველასთვის – ნაცი
ონალობისა და კულტურის მიუხედა
ვად.

ისინი უკავშირდებოდნენ
პოტენციურ მხარდამჭერებს.

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

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

გახსოვდეთ
ჟურნალისტებს თქვენგან განსხვავებული გეგმები აქვთ. ნუ იფიქრებთ, თითქოს, მათ აუცილებლად უნდა აღელვებდეთ ის მიზნები,
რაც ასეთი ძვირფასია თქვენი ორგანიზაციისთვის. თქვენი ამოცანაა, მედია ააღელვოთ და დააფიქროთ, ასევე მოამარაგოთ ისინი
ისტორიებით, რომლებიც ჟურნალისტებსაც დადებითად წარმოაჩენს. ისინი არაფერზე აღელდებიან, ვიდრე ამაში თქვენ არ დაეხ
მარებით.
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თავი 11
როგორ ვმართოთ
ურთიერთობები
კრიზისის დროს

ხშირად ამბობენ, რომ ტყუილი სიმართლე
ზე გაცილებით მალე ვრცელდება. ასეცაა
– ცუდი ამბავი გაცილებით მალე მოედება
ხოლმე აუდიტორიას, რას ვიზამთ, ყველანი
ადამიანები ვართ და კარგი, მსუყე სკანდა
ლი გაცილებით უფრო საინტერესოა ვიდრე
რომელიმე სტანდარტული კარგი ამბავი.
საქმე შეიძლება გაფუჭდეს ყველაზე კარგად
გამართულ ორგანიზაციაშიც კი და როცა ეს
მოხდება, საჭიროა ორგანიზაციის წარმომად
გენლებმა იცოდნენ, როგორ გაუმკლავდნენ
კრიზისს. ბრენდის და რეპუტაციის შექმნა ყვე
ლაზე რთულია, გაცამტვერება კი – ყველაზე
ადვილია. ეს აქსიომა კიდევ უფრო მნიშვნე
ლოვანი ხდება მაშინ, როცა თქვენი ორგანი
ზაციის შესახებ გავრცელებული უარყოფითი
ამბავი ან ბოლომდე არ არ შეესაბამება სიმარ
თლეს, ან მთლიანად არასწორია.
კრიზისულ
სიტუაციაში
კომუნიკაციის
დროს სამ ძირითად პრინციპს უნდა მიჰყვეთ:
•
•

გაიგეთ, რას ამბობენ თქვენზე ზუსტად.
მაშინვე გამოხატეთ პოზიცია საჯაროდ.

•

იყავით შეძლებისდაგვარად ღია და და
მაჯერებელი.

ახლა სამივე პრინციპი დეტალურად განვი
ხილოთ.

1. მონიტორინგი
ტრადიციული ახალი ამბების შემთხვევაში
ცუდი ამბავი თქვენამდე უმალ მოაღწევს.
ჟურნალისტები კომენტარს გთხოვენ ანგა
რიშზე ანდა ჭორზე, ვიდრე ამბავს თავიანთი
მედიასაშუალებით გადასცემდნენ და ამით
მოგცემენ შანსს, ამბის თქვენეული ვერსია
მოჰყვეთ. თუმცა ასეც რომ არ იყოს, ტვიტე
რი მაინც უცებ მოიტანს თქვენამდე ამბავს.
ონლაინ მონიტორინგი უფრო რთული გან
სახორციელებელია. ორგანიზაციის შესახებ
უსიამოვნო კომენტარები ნებისმიერ ადგილ
ზე, ნებისმიერ დროს შეიძლება გამოქვეყნ
დეს, თან წინასწარ არავინ გაგაფრთხილებთ.
თქვენ კი, როგორც ორგანიზაციის კომუნიკა
ციების მენეჯერმა, ყველაფერი უნდა გააკე
თოთ იმისთვის, რომ მუდმივად საქმის კურს
ში იყოთ – აბა, ვინ სად რა თქვა (ჟარგონული

ტერმინიც არსებობს ამ პოზიციის აღსაწე
რად – ონლაინ რეპუტაციის მენეჯმენტი).
არასწორ პლატფორმაზე გამოქვეყნებული
ნეგატიური კომენტარის კვალი შეიძლება
დიდ ხანს გაჰ
ყვ
ეს მთელ სამ
სა
ხურს. გახ
სოვდეთ – ინტერნეტი სპილოს ჰგავს, იოლად
არაფერს ივიწყებს.
უამრავი ინტერნეტპროგრამა არსებობს და
მათი საშუალებით შეგიძლიათ ყოველთვის
მიიღოთ შეტყობინება, როცა თქვენს მიერ
დასახელებულ საძიებო სიტყვას სადმე ახ
სენებენ. მაგალითად, თუ თქვენი ორგანი
ზაციის სახელი გაიჟღერებს რომელიმე სო
ციალურ მედიაში, ბლოგ პოსტში, სტატიაში
თუ უბრალოდ ვებგვერდზე, ელექტრონულ
ფოსტაში გამაფრთხილებელი შეტყობინება
მოგივათ. საძიებო სიტყვებად შეგიძლიათ
თქვენი მსგავსი ორგანიაციებიც მიუთი
თოთ, ანდა – რომელიმე კონკრეტული ინ
დუსტრია ან თემა. საძიებო სიტყვად შე
გიძლიათ თქვენი ცნობილი მხარდამჭერის
სახელიც აქციოთ. თუმცა ეცადეთ ეს სია
უსასრულოდ არ გაზარდოთ – მერე მისი
კონტროლი თავად უნდა შეძლოთ.
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აი, მაგალითი:
მაღალი დონის სამოქალაქო საზოგადოებებმა ამ მონიტორინგში შეიძლება შეიყვანონ პარტნიორი
ორგანიზაციებიც. ნეგატიური ასოციციები ზიანის მომტანია მთლიანად ბრენდისა და მისი რეპუტა
ციისთვის. მთავრობამ, არასამთავრობო ორგანიზაციამ ან პარტნიორმა კომპანიამ შეიძლება ისე
თი რამ ჩაიდინონ, რაც თქვენს მხარდამჭერებსა და სპონსორებს გააღიზიანებს. მაგალითად, პარ
ტნიორმა არასამთავრობომ შესაძლოა, მოინდომოს მუშაობა განახლებადი ენერგიის პროექტებზე
მსხვილ ნავთობ კომპანიასთან ერთად. ამ გადაწყვეტილების საწინააღმდეგოდ რომც არაფერი გქონ
დეთ, უნდა იცოდეთ და გადაწყვიტოთ, როგორ იმოქმედებს ეს თქვენს ურთიერთობაზე.
არანაკლები გართულებები შეიძება მოჰყვეს კიდევ ერთ მგრძნობიარე თემას – კოლეგების ან თანამ
შრომლების ონლაინ პოსტებს. რა თქმა უნდა, საკუთარი შეხედულებების ონლაინ გამოქვეყნებას მათ
არავინ უკრძალავს, მაგრამ დაუფიქრებელმა პოსტმა, თან თუ ავტორი ღიად აცხადებს, რომ თქვენი
გუნდის წევრია, შეიძლება უხერხული სიტუაცია შექმნას ან კიდევ უარესი. მაგალითად ამგვარ მწვა
ვე თემად შეიძლება იქცეს: გენეტიკურად მოდიფიცირებული პროდუქციის მხარდაჭერა; გენეტიკურად მოდიფიცირებული პროდუქტიის
კრიტიკა; ისრაელის სამხედრო პოლიტიკის მხარდაჭერა; ისრაელის სამხედრო პოლიტიკის კრიტიკა. შეგიძლიათ, თანამშრომლებს სთხო
ვოთ, თავიანთი პოსტები ხელმისაწვდომი მხოლოდ მეგობრებისთვის, ან მეგობრებისა და მათი მეგობრებისთვის გახადონ და არა – მთელი
ონლაინ საზოგადოებისთვის.

2. რეაგირება

3. ღიაობა

ეს სწრაფად უნდა მოხდეს. პროფესიონალი
ჟურნალისტები დიდხანს ვერ დააძველებენ
სტატიას მხოლოდ იმიტომ, რომ პასუხის
გასაცემად მზად არ ხართ. რამდენიმე სა
ტელეფონო ზარი და ოდნავი შეყოვნება –
სულ ეს არის, რისი იმედიც შეიძლება გქონ
დეთ. თუ მართლა არაფერი იცით იმ საქმის
შესახებ, რაზეც ჟურნალისტები მუშაობენ,
უთხარით, რომ გაარკვევთ და დათქმულ
დროში დაუკავშირდებით. მერე კი ასეც მო
იქეცით.

ამის გაკეთება საკმაოდ რთულია, რადგან
ყველა ორგანიზაცია ფლობს ინფორმაცი
ას, რომლის საჯაროდ გამომზეურებაც არ
სურს და არაფერია ამაში დასაძრახი ან
უკანონო. თუმცა, ეცადეთ უნივერსალურ
წესად დანერგოთ გულწრფელობა და ღი
აობა, ისევ გიმეორებთ, რამდენადაც ამის
საშუალება მოგეცემათ. გახსოვდეთ, არ
არის გამორიცხული თქვენი, როგორც კო
მუნიკაციების მენეჯერის, ყველაზე დიდი
გამოწვევა იყოს, კოლეგების ან ხელმძღვა
ნელობის დარწმუნება იმაში, რომ სწორედ
ღიაობაა საჭირო.

ზუსტად ასეა ინტერნეტიც – ვერაფრით
დაგიცდით. საზოგადოდ ჯობია ონლაინ
კრიტიკოსებს იქვე გასცეთ პასუხი. კარგი
ორგანიზაციაა ის, რომელიც უსმენს ხალ
ხის აზრს. ასე რომ, პირიქით, წაახალისეთ
მომხმარებელი, გაგიზიაროთ საკუთარი
შეხედულებები, დაკვირვებები და ნააზრე
ვი კომენტარების გრაფაში. რა თქმა უნდა,
აზრი შეიძლება ვერ შეაცვლევინოთ, მაგ
რამ იმასაც მაინც დაანახებთ სხვებს, რომ
გაინტერესებთ, რას ფიქრობს ხალხი. აგრძ
ნობინებთ სამიზნე აუდიტორიას, რომ აფა
სებთ და პა
ტივს სცემთ. ხალ
ხი ან
გა
რიშს
გაგიწევთ, თუ თქვენც გაუწევთ ანგარიშს,
ეს პროცესი კი მათი მოსმენით იწყება.

•

ერიდეთ სპეკულაციებსა და ტყუი
ლებს. აუცილებლად გაიგებენ ყველა
ფერს და ორგანიზაციის რეპუტაციას
ეს წარმოუდგენლად აზარალებს. ¥
თუ ინფორმაციის დაფარვის ლეგიტი
მური საფუძველი გაქვთ, დაასახელეთ
კიდეც მიზეზი. ლეგიტიმურ მიზეზებს
შორის შეიძლება იყოს სხვის კერძო
საქმეში ჩარევა, ან იურიდიული სა
კითხები, რომელთა გამოც მოვლენის
საჯაროდ გაშუქება შეუძლებელია.

•

თუ თქვენს ორგანიზაციას ფეხი დაუცდა,
აუცილებლად აღიარეთ შეცდომა და ბო
დიშიც მოიხადეთ – მაქსიმალურად ღი
ად და მთელი გულით. შემდეგ კი თქვით,
როგორ აპირებთ მსგავსი შეცდომების
მომავალში მაინც თავიდან არიდებას.

•

მნიშვნელოვანი კრიზისის დროს საჭი
როა განცხადების გაკეთება, ან მეტი
– სრულფასოვანი პრესრელიზის გავრ
ცელება. ეს იქნება მასალა, რომელსაც
ყველა საკომუნიკაციო არხს დაური
გებთ. უფრო მსუბუქი შეცდომის შემ
თხვევაში კი ბოდიში იმავე პლატფორ
მაზე, სადაც შეცდომა დაფიქსირდა,
საკმარისი იქნება.

გაეცანით რამდენიმე მინიშნებას:
•

•

შეინარჩუნეთ თავაზიანობა, რაც გინდა
უსიამოვნო, უსამართლო და მომწოლი
იყოს ჟურნალისტი ან ინტერნეტ კრი
ტიკოსი. თქვენი ნამდვილი აუდიტო
რია, ანუ ყველა დანარჩენი, გისმენთ და
გიყურებთ.
თუ დრო გჭირდებათ ინფორმაციის მო
საძებნად, დათქვით ვადები და შემდეგ
ეცადეთ დაპირებულ დროს არ გადაა
ცილოთ.
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•

•

თუ კრიზისი მწვავეა, მოემზადთ ჟურ
ნალისტების შემოსევისთვის, არ არის
გამორიცხული კარი მათ თქვენს ხელ
მძღვანელობასაც აუტალახონ. თუ
მთავარ შესასვლელთან ჩამწკრივე
ბულ ტელეკამერებსა და მიკროფონებს
გადააწყდებით, მოემზადეთ ადგილზე
რეაგირებისთვის – ან იქვე წაუკითხეთ
წინასწარ შედგენილი განცხადება,
ან პირდაპირ უპასუხეთ. თუმცა ასეთ
დროს, პასუხებიც წინასწარ მოფიქრე
ბული უნდა გქონდეთ.
არ დაემალოთ ახალი ამბების კამე
რას. თუ ბრძოლის ველს გაექცევით,
ეს თქვენს ოპონენტებს მისცემს ხელს.
ჯობია საზოგადოების თვალწინ დაიც
ვათ თქვენი შესუსტებული რეპუტაცია,
ვიდრე საერთოდ გაქრეთ.

ერთი შემთხვევის შესახებ
ბრიტიშ ეარვეიზი და დაკარგული ბარგი
ჰასან საიედი, მამასთან ერთად, ნიუ იორკიდან
ლონდონში, „ბრიტიშ ეარვეიზის” თვითმფრინა
ვით მგზავრობდა. დაფრენის შემდეგ გაირკა,
რომ კომპანიამ მამამისის კუთვნილი ჩემოდანი
დაკარგა. ჰასანს ავიახაზების თანამშრომლებ
თან უსიამოვნო ეპიზოდი შეემთხვა და მომხ
დარის შესახებ ტვიტი გამოაქვეყნა. მის კომენ
ტარს ტვიტერის ავტომატური პასუხი მოჰყვა
– ჰასანს ატყობინებდნენ, რომ მის კომენტარს
„ბრიტიშ ეარვეიზი” საოფისე საათებში უპასუ
ხებდა და არა – მანამდე. როგორც ჩანს კომპა
ნიას ბოლომდე არ ესმოდა სოციალური მედიის
თავისებურებები და ჰასანის ტვიტი უპასუხოდ
რვა საათის განმავლობაში დატოვა. ამასობაში,
გაბრაზებულმა მგზავრმა თანხაც გადაიხადა
იმისთვის, რომ მისი ტვიტი მთელს ტვიტერში
ყველას ენახა. მართლაც 76 ათასმა ადამიანმა
წაიკითხა მისი ტექსტი.76 000 people on Twitter
saw his tweet.
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ინსტრუმენტები
და რესურსები
IFTTT.com

Socialmention.com

Boardreader.com

„If This Then That” (IFTTT) – ეს არის ეფექტუ
რი ინსტრუმენტი ონლაინ რეპუტაციის შესა
მოწმებლად, რომელიც ძალიან მოქნილიცაა.
მაგალითად, თუ ვინმე თქვენი ორგანიზაციის
შესახებ დაწერს კომენტარს youtube-ზე, ტე
ლეფონზე მიიღებთ მოკლე ტექსტურ შეტყო
ბინებას, ხოლო თუ ბლოგ პოსტი გააზიარა
ვინმემ, ელექტრონული ფოსტით გაცნობე
ბენ.

ეს საძიებო სისტემა რეალურ დროში მოქმე
დებს და იკვლევს სოციალურ მედიას ამა თუ
იმ საძიებო ფრაზის/სიტყვის მოსაძებნად. სა
ჭირო ინფორმაციას ეძებს მთელ ვებზე და
აკვირდება, ვინ სად მოიხსენია თქვენს მიერ
შეყვანილი საძიებო სიტყვები. ძებნის დროს
ასევე ფიქსირდება რეპლიკა პოზიტიური იყო,
ნეგატიური თუ ნეიტრალური.

ეს ონლაინ ინსტრუმენტიც კომენტარების
მოსაძებნად გამოიყენება. სასურველი სიტყ
ვის პოვნას ის ბორდებსა და ფორუმებზე
ცდილობს.

გახსოვდეთ:
ვიდრე საჯაროდ უპასუხებთ რომელიმე ბრალდებას, დაფიქრდით, ღირს კი საერთოდ რეაგირება? მსუბუქი მნიშვნელობის მქონე
შეცდომა გაურკვეველ გამოცემაში, ან სტანდარტული ქოთქოთი პათოლოგიურად მტრული ინტერნეტ ტროლების მხრიდან სჯობს
დაივიწყოთ.
ასეთ შემთხვევებში რეაქცია კიდევ უფრო დიდ ინტერესს და გამოხმაურებას იწვევს, რაც ოპონენტებს მხოლოდ ახარებთ.
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კომუნიკაცია კრიზისის
მსხვერპლთან
რატომ

რისთვის

ადამიანები, რომლებიც ხშირად ავიწყდებათ
საზოგადოებრივი ურთიერთობების დაგეგ
მვისას არიან ისინი, ვის დახმარებასაც სა
ზოგადოებრივი ორგანიზაციები ცდილობენ
– ანუ კრიზისის დროს დაზარალებულები.
ეს, რა თქმა უნდა, არ ეხება მჭიდროდ დასახ
ლებულ რაიონებში მოქმედ ორგანიზაციებს,
ისეთებს, როგორებიცაა გარემოს დაცვის ან
და ცხოველთა უფლებებისთვის მებრძოლი
ორგანიზაციები. ასეთები ჩვეულებრივ იყე
ნებენ ტრადიციულ და ახალ მედიას ზუსტად
ისე, როგორც ამ სახელმძღვანელოშია აღწე
რილი.

მსოფლიოში ყოველი სამოქალაქო საზოგა
დოება თანხმობის საფუძველზე უნდა მოქმე
დებდეს. ხშირად მიზანია, მთავობების, ბიზ
ნესების, ფერმერების სხვა სპეციალიზებული
ჯგუფების და ზოგადად ხალხის დარწმუნება,
შეცვალონ ქცევა, ან გააკეთონ რამე უჩვე
ულო – მაგალითად, ჩაუტარონ ვაქცინაცია
შვილს. მაშინაც კი, როცა უბრალოდ საკვებს,
თავშესაფარს და სამედიცინო დახმარებას
ვურიგებთ გაჭირვებულებს, საჭიროა გადაა
მოწმოთ, რა აღწევს ამ ადამიანებამდე.

თუმცა თუ თქვენი ორგანიზაცია ცდილობს
გაჭირვებულებს დაეხმაროს – დევნილებს,
ომის ანდა შიდა კონფლიქტის დროს დაშა
ვებულებს, წყალდიდობის, გვალვის ან სხვა
ბუნებრივი კატასტროფის გამო იძულებით
გადაადგილებულებს, ასეთ ადამიანებთან
ურთიერთობა შეიძლება მართლა რთული
იყოს. მათ ხშირად არც ახალი ამბების საშუა
ლებებზე მიუწვდებათ ხელი, არც სოციალურ
მედიაზე, ნორმალურ საკომუნიკაციო საშუა
ლებები ან არ არსებობს, ან ფრაგმენტულად
და უხარისხოდ.
ამიტომ ძალისხმევა არ უნდა დაზოგოთ ამ
ადამიანებისთვის საკომუნიკაციო არხებით
უზრუნველსაყოფად. ასეთივე მნიშვნელობა
აქვს მათ მოსმენასაც. ეს მუდმივი ძალისხმე
ვა, შეიძლება ძვირი დაჯდეს, ბევრი დრო წაი
ღოს და რთულიც იყოს, მაგრამ საჭიროა.
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გადახედეთ ჩამონათვალს, ნახეთ, რა ინფორ
მაციის გამოყენებით შეიძლება ორგანიზაცი
ამ სამიზნე ჯგუფებს გააცნოს თავი:
•
•
•

ვინ ხართ თქვენ, რა ტიპის ორგანიზაცია
და საიდან მოდიხართ.
რისი შეთავაზება შეგიძლიათ და რამდე
ნი ხნით.
რას ელით მათგან. როგორ სარგებელს?

თავი მათ ადგილზე წარმოიდგინეთ
წარმოიდგინეთ, რომ ქარიშხალმა თქვენი სოფელი გაანადგურა. მთელი ცხოვრება
თავზე დაგენგრათ. მეზობლების დიდი ნაწილი დაიღუპა, მათ შორის თქვენი ნათე
სავებიც არიან. მიწასთან გასწორდა მთელი თქვენი ქონება, არ იცით, როგორ გა
მოკვებოთ ბავშვები. არც შემოსავალი გაქვთ და არც წარმოდგენა, თუ როგორ გა
აგრძელოთ ცხოვრება ოჯახთან ერთად. არც საკვები გაქვთ, არც თავშესაფარი, არც
სასმელი წყალი, არც საპირფარეშო. ნანგრევებს შორის ქურდები და მოროდიორები
უკვე გამოჩნდნენ. დაბნეული და განადგურებული ხართ. ამ სიტუაციაში ხართ ჩა
ვარდნილი, როცა თქვენს სოფელში უცხოელები მოდიან, მათ არ ესმით თქვენი ენა,
მაგრამ ჰუმანიტარული დახმარების პაკეტებს კი არიგებენ. მეზობელი, რომელსაც
უცხოელების ენა ოდნავ ესმის, გიხსნით, რომ ფუთებში პლედები, სუფთა წყალი და
ცოტა საჭმელია. დახმარებას იღებთ, რადგან სასოწარკვეთილი ხართ, მაგრამ დაბნე
ულობა და უნდობლობა სხვების მიმართ არ ქრება. გსურთ, გაიგოთ მეტი, რა ხდება
თქვენს თავს.

ეს ყველაფერი პირველადი რეაქციაა. ახლა
საჭიროა სტიქიის მსხვერპლებს თქვენი კამ
პანიის შესახებ უფრო დეტალურად აუხსნათ,
გააგებინოთ მათ, რომ საჭიროა წყალი იყოს
სუფთა, საჭიროა ჭამამდე ხელის დაბანა, პრე
ზერვატივის გამოყენება, ვაქცინაცია, ბავშვე
ბის საავადმყოფოს მოწყობა, სკოლა ან კიდევ
სხვა. თქვენზეა დამოკიდებული, რის თქმას გა
დაწყვეტთ მათთვის.
არანაკლებ მნიშვნელოვანია ბენეფიციარების
თვის, თქვენთან ურთიერთობა შეძლონ. მარ
კეტინგის ნებისმიერი სპეციალისტი გეტყვით,
რომ საჭიროა მომხმარებლის პასუხის გაგება,
რათა დარწმუნდეს სწორ პროდუქტს სწორი
მეთოდებით ჰყიდის თუ არა. იგივე მოდელი
ვრცელდება დაშავებულ, დამშეულ და სასო
წარკვეთილ ადამიანებზეც, რომლებიც სამოქა
ლაქო საზოგადების დახმარების იმედად არიან.
თუ ვერ გეტყვიან თავიანთ აზრს, საიდან გეცო
დინებათ, ეფექტურად ეხმარებით თუ არა მათ?
ამიტომ აუცილებელია მსხვერპლის დახმარე
ბის მოდელი ორმხრივი იყოს. უნდა მოუსმინოთ
და თან ესაუბროთ კიდეც. შეიძლება ზოგის
რეაქცია ნეგატიური იყოს, ან სულაც არასწორ
დასკვნებს ეფუძნებოდეს, მაგრამ ნებისმიერ
შემთხვევაში უნდა მისცეთ თვითგამოხატვის
საშუალება.

როგორ
ეს კი ნამდვილად რთული ნაწილია, რადგან
მარტივი პასუხი არ არსებობს. არ უნდა ჩაი
კეტოთ და შემოქმედებითი მიდგომებიც გა
მოიყენოთ. ცალ-ცალკე შეაფასეთ თითოეული
სიტუაცია და გადაწყვიტეთ, რომელი მეთოდი
მიესადაგება ამ კონკრეტულ შემთხვევას. ქვეყ
ნების, საზოგადოებრივი ჯგუფების, შემთხვე
ვების მიხედვით ეს მიდგომები განსხვავებული
იქნება. ის, რაც ამართლებს ერთ სიტუაციაში,
შესაძლოა ფუჭი აღმოჩნდეს მეორეგან.
გთავაზობთ რამდენიმე იდეას – როგორ შე
იძლება დაამყაროს ეფექტური კომუნიკაცია
სამოქალაქო ორგანიზაციამ კონფლიქტის ან
სტიქიური უბედურების მსხვერპლებთან:
•
•
•

საინფორმაციო ცნობარის მეშვეობით
ადგილობრივი რადიოს დახმარებით
ხმის გამაძლიერებლებით აღჭურვილი დი
დი მანქანებით

•
•
•
•
•
•
•

სოციალური მედიით
მობილური და ფიჭური ტელეფონებით
პლაკატებით
ინტერვიუებით ადგილობრივ რადიოში
ინტერვიუებით ადგილობრივ ტელევიზი
აში
ინტერვიუებით ადგილობრივ გაზეთებში
ელექტრონული წერილებით

გთავაზობთ რამდენიმე იდეას – როგორ შეიძ
ლება სამოქალაქო ორგანიზაციამ იმ ხალხის
აზრი გაიგოს, რომელთა დახმარებასაც თავად
ცდილობს.
•
•
•
•
•
•

სატელეფონო ჩართვებით ადგილობრივ
რადიოში
კითხვარის დარიგებით
ფოკუს-ჯგუფების შედგენით
საზოგადოებრივი გამოკითხვებით
სატელეფონო ცხელი ხაზებით
სოციალური მედიით

თითოეულ ამ მეთოდს თავისი დადებითი და
უარყოფითი მხარეები აქვს. ჰკითხეთ საკუთარ
თავს: ამ ინფორმაციას წერა-კითხვის უცოდი
ნარი ადამიანი გაიგებს თუ არა? მიუწვდებათ
თუ არა დაზარალებულ ადამიანებს ხელი ინ
ტერნეტზე ანდა სატელეფონო მომსახურება
ზე? პროცესში სხვადასხვა სფეროს წარმო
მადგენლები არიან ჩართული, თუ ყველაფერი
ინიციატივიან აქტივისტებზეა დამოკიდებუ
ლი? ძვირი ჯდება თუ არა? მთავარია შემოქ
მედებითად მიუდგეთ საკითხს და გადაწყვე
ტილებების მიღების პროცესში მოქნილობა
გამოავლინოთ.

წვდომა
მთავარი კითხვა ინფორმაციის გაცემის და სა
პასუხო რეაქციის მოძიების პროცესშიც ასე
თია: მოიცავთ თუ არა მთელ სამიზნე საზოგა
დოებას?
ინფორმაცია ძალაა და ამიტომ გაარკვიეთ,
სამიზნე აუდიტორიასთან ურთიერთობის მე
თოდებით ხომ არ აძლიერებთ ძალაუფლების
არსებულ სტრუქტურებს, უფრო სუსტ სექ
ტორს კი უყურადღებოდ ტოვებთ? გაიხსენეთ
ხანდაზმულები, თინეიჯერები, შეზღუდული
შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, ეთნიკუ
რი და რელიგიური უმცირესობების წარმომად

გენლები და ქალები. დაზარალებულ ჯგუფებ
ში უფრო მეტად შეხვდებით პატრიარქალურ
ცხოვრების წესს, ვიდრე განვითარებულ მსოფ
ლიოში. ამიტომ თქვენი ვალია, გადაამოწმოთ,
ინფორმაცია ხომ ნამდვილად აღწევს ქალებ
თანაც ისევე, როგორც კაცებთან. მათ შეიძ
ლება სულ სხვადასხვაგვარი პრიორიტეტები
ჰქონდეთ.

2014 წელს, დასავლეთ აფრიკაში ებოლას
ეპიდემიამ აშკარად ცხადყო, თუ როგო
რი მნიშვნელოვანი იყო დაზარალებული
ადამიანებისთვის ეფექტური კომუნიკა
ცია. ებოლას პირველი მსხვერპლი ხომ
ძირითადად მივარდნილ რეგიონებსა
და სოფლებში დაფიქსირდა – იქ, სადაც
ხალხმა ძალიან ცოტა რამ იცოდა დაავა
დების გადატანის გზებზე და ინფექციის
თავიდან აცილების საშუალებებზე. დი
დი ქალაქებიდან ჩამოსული და ფერად
დოლბანდებში ან დამცავ სამედიცინო
ტანსაცმელში თავიდან ფეხებამდე გახ
ვეული ექიმების დანახვა ბევრ ადამიანს
სცემდა შიშის ზარს. ისედაც დაბნეუ
ლი და განადგურებული ხალხი ზოგჯერ
თავს ესხმოდა ექიმებსა და მედდებს,
ზოგჯერ კი სოფლიდან გარბოდა და დაა
ვადება სხვა ადგილებში ძალაუნებურად
გადაჰქონდა.

გახსოვდეთ:
დაზარალებულების მოსმენა არ ნიშ
ნავს იმას, რომ ყოველთვის აუსრუ
ლოთ მოთხოვნები, ან დაიჯეროთ მა
თი ნათქვამი. თავად უნდა შეაფასოთ,
ერთი-ორი ადამიანის პასუხი გამო
ხატავს თუ არა დაზარალებულთა
მთელი დაჯგუფების პოზიციას; ანდა
გაარკვიოთ, ხომ არ შეიყვანა ისინი
ვინმემ შეცდომაში, ხომ არ მიაწოდეს
ცრუ ინფორმაცია, ან მარტივად –
თვითონვე ხომ არ აკეთებენ არასწორ
დასკვნებს. უმრავლეს შემთხვევაში
ამ კითხვებზე პასუხს თავად იპოვით.
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თავი 12
რას ნიშნავს იყო,
ურთიერთობების
მენეჯერი

ეს რთული საქმეა

ბრენდი თქვენს ხელშია, თქვენ განკარგავთ საზოგადოებრივ იმიჯს
და რეპუტაციას. ხშირად უმადური საქმეცაა. თუ მედიასთან ურთიერ
თობები უპრობლემოდ და ჰარმონიულად მიდის, გაწეულ საქმეს ვერა
ვინ ამჩევს. თუ სიტუაცია ირევა, მთელი ქვეყნიერება ზურგს გაქცევთ.
უამრავი წინააღმდეგობა არსებობს, ამიტომ გევალებათ მეგობრული
ურთიერთობა გააბათ პროფესიონალ ჟურნალისტებთან, მაგრამ ამავე
დროს გავლენა მოახდინოთ მათ ჟურნალისტურ მასალაზე. სიტუაცია
ისე უნდა მართოთ, რომ თქვენი ორგანიზცია თან გახსნილი, დემოკ
რატიული და ონლაინ გამჭვირვალობით გამოირჩეოდეს, თან ძალიან
დიდი დაკვირვებით უნდა აკოტროლოთ შედეგი. მედიის ყურადღების
მიპყრობა მიზანია, მაგრამ როგორ შეიძლება გაფუჭდეს ყველაფერი
მათი ჩარევის გამო, არც ეს უნდა დაივიწყოთ. ერთი სიტყვით, მოხერ
ხებაზეა დამოკიდებული, კმაყოფილი დარჩება თუ არა ორივე მხარე
– ორგანიზაციაც და ახალი ამბების მედიაც.
ხშირ შემთხვევაში თქვენი, როგორც მედიასთან ურთიერთობების
სპეციალისტის მთავარი მტერი, ცინიკოსი ჟურნალისტი ან გესლია
ნი ჟურნალისტი კი არ არის, არამედ თქვენივე დირექტორია. ორგა
ნიზაციაში დემოკრატიის დონე თუ დაბალია, ყველა თქვენს მცდე
ლობას, ეფექტური და მიმზიდველი კამპანია შექმნათ მედიისთვის,
საბოტაჟით შეხვდება მენეჯერი, რომელიც ვერ ხვდება მიზნობრივი
კომუნიკაციის მნიშვნელობას და დარწმუნებულია, რომ ფონს იოლად
გახვალთ მოსაწყენი და შაბლონური ფრაზებით სავსე კამპანიითაც.
მეორე მხრივ, არც ზედმეტი დემოკრატია ვარგა, დაუსრულებელი დე
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ბატები და სურვილი – ყველა მხარე კმაყოფილი დარჩეს, შესაძლოა
ვითომ განზოგადოებული, სინამდვილეში კი ბუნდოვანი მესიჯებით
სავსე კამპანიით დასრულდეს.
როგორც კომუნიკაციების მენეჯერს, უნდა გქონდეთ ავტონომიუ
რობაც და ავტორიტეტიც, რაც სწრაფად მუშაობაში და იმ მეთოდე
ბის გამოყენებაში დაგეხმარებათ, რომლებიც მხოლოდ თქვენ იცით
და არა სხვებმა. საჭიროა დაუკავშირდეთ მთავარ გადაწყვეტილების
მიმღებებს, რათა გადაწყვეტილებები კრიტიკულ მომენტებში ავტო
მატურად აისახებოდეს ორგანიზაციის საზოგადო იმიჯსა და კომუ
ნიკაციის სტილზე. გარდა ამისა, სწორედ თქვენ უნდა შეუქმნათ ორ
განიზაციის თითოეულ წარმომადგენელს, რომელიც საზოგადოების
წინაშე გამოდის, ნარატივის საერთო ხაზი. ასევე გევალებათ, მნიშვნე
ლოვან თემებზე, გარკვეულ სფეროებში მიღებულ გადაწყვეტილებებ
ზე, ანდა თქვენი კოლეგების მისამართით ხშირად დასმულ კითხვებზე
(Frequently Asked Questions – FAQs) პასუხების და შეფასებების მზა
ჩამონათვალი შექმნათ. ეს ყველაფერი მკაფიოდ და სადად გამოთქმუ
ლი, მედიისთვის იოლად გასაგები ენით უნდა იყოს დაწერილი და, რაც
მთავარია, საჭიროებისამერ რეგულარულად ახლდებოდეს.

ეთიკა ინტერნეტში
ინტერნეტი ჯერ კიდევ ძალიან ახალი რესურსია და შეიძლება არა მხო
ლოდ პროგრესის ხელშემწყობი, არამედ საფრთხის შემცველიც იყოს.
ინტერნეტი არაფერს ივიწყებს და სადღაც, რომელიმე გვერდზე დაუ
დევრად გამოქვეყნებული და შენახული კომენტარი შეიძლება წლების
შემდეგ ამოტივტივდეს და შეგარცხვინოთ. ინტერნეტის მართვისთვის
მიღებული კანონები მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში ერთმანეთისგან
განსხვავდება, მაგრამ მათ საერთო ის აქვთ, რომ ხშირად ამ კანონე
ბის ცხოვრებაში გატარება ვერ ხერხდება. ვიკილიქსმა კარგად აჩვენა,
თუ რამდენად შეზღუდულია სამოქალაქო ავტორიტეტი. სოციალურ
მედიას საკუთარ თავში ყველაზე მეტად ის აღაფრთოვანებს, რომ მყი
სიერად ერთი და იგივე პროდუქტი მილიონობით ადამიანმა შეიძლება

ნახოს, მაგრამ საქმეც იმაშია, რომ ბოთლიდან ამოშვებული ჯინის შე
ჩერება ან საოცრად რთულია, ან კიდევ უარესი – შეუძლებელი.
ასე რომ, უნდა გაითვალისწინოთ – ჯერ კიდევ დიდი დრო გვაშორებს
მოქნილი და ეფექტური ეთიკური კოდექსის მიღებისგან, ახალ-ახალი
ისტორიები და მაგალითები კი ყოველდღიურად გროვდება. ამიტომაც
ბევრ ორგანიზაციაში, თანამშრომლების და აქტიური წევრებისთვის,
საკუთარი ეთიკის სტანდარტები შეიმუშავეს და ყველას სწორედ ამ
წესების დაცვა ევალება. როცა საქმე ინტერნეტსა და სოციალურ მე
დიაზე მიდგება, თქვენი საქმეა პროცესის მართვა, საჭიროების შემ
თხვევაში კი – კოლეგების მკაცრი კონტროლი – მათ ვერ უნდა გამოაქ
ვეყნონ ონლაინ ისეთი მასალა, როგორიც ეთიკის კოდექსს არღვევს.

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

აკურატულობა

ღიაობა და პირდაპირობა

დაიცავით აკურატულობა წერის დროს. არ გადაბეჭდოთ, არ გაუზია
როთ სხვაგან გამოქვეყნებული ინფორმაცია სხვებს, თუ ბოლომდე არ
ენდობით წყაროს ანდა ზუსტად არ ხართ დარწმუნებული ინფორმაცი
ის სისწორეში. თუ აღმოჩნდება, რომ ინფორმაცია ცილისმწამებლუ
რია, მოგიწევთ, თავად აგოთ პასუხი მიყენებული ზიანის გამო. თქვენს
რეპუტაციას ჩრდილი მიადგება იმ შემთხვევაშიც კი, თუ ინფორმაცია
არავის არ ვნებს, მაგრამ არასწორია. როცა ოფისში ხარ მოკალათებუ
ლი, ინტერნეტგვერდზე – hystericalallegations.com-ზე (შეუსაბამეთ ამ
ვებგვერდს, სკანდალებზე მომუშავე რომელიმე ქართული გასართო
ბი ვებგვერდი – მთარგმნ.) გამოქვეყნებული ისტორია შეიძლება ისევე
მიმზიდველი გეჩვენოთ, როგორც როიტერსის სტატია, მაგრამ ამ ორ
წყაროს შორის, გახსოვდეთ, მხოლოდ ერთია სანდო.

ნურასდროს დამალავთ ვინაობას და ორგანიზაციის სახელს, რომელ
საც წარმოადგენთ. ასე უფრო სანდო და დამაჯერებელია თქვენი ქმე
დებები ინტერნეტში. გარდა ამისა, ადამიანებს უფრო მეტად უჩნდე
ბათ სურვილი, რეალური ურთიერთობები გააბან თქვენთან. ყალბი
პროფილის გვერდები და შენიღბული, ინტერნეტისთვის მოგონილი
იდენტობები კარგს არაფერს მოგიტანთ.

ანგარიშვალდებულება
თქვენი ორგანიზაცია იურიდიულადაც პასუხს აგებს იმ ინფორმაცი
ის სისწორის გამო, რასაც ონლაინ აქვეყნებს – საკუთარ ვებგვერდზე,
ფეისბუკის გვერდებზე თუ ტვიტერის ანგარიშზე. თუმცა, გაითვალის
წინეთ, განსხვავება პოზიციის ემოციურად ჩამოყალიბებას, სიძულვი
ლის ენას და დანაშაულის წაქეზებას შორის შეიძლება ძალიან მცირე
იყოს. ასე რომ, გაეცანით იმ ქვეყნის კანონმდებლობას, სადაც საქმია
ნობა უმეტესწილად გიწევთ. მოერიდეთ პლაგიარიზმსაც. თუ იყენებთ
სხვების მიერ შექმნილ მასალას, აუცილებლად ასეც მიუთითეთ.

ფოტოები
ზოგჯერ დიდია ცდუნება მოვნიშნოთ და უკითხავად გადმოვიტანოთ
საკუთარ ვებგვერდზე კარგი ხარისხის ფოტოები, რომლებიც ზუსტად
გამოხატავს ჩვენს მიზნებსა და სათქმელს. თუმცა, გაიხსენეთ, რომ
არსებობს საავტორო უფლებები და, რაც მთავარია, გადაამოწმეთ,
ფოტო ნამდვილია თუ ყალბი – ფოტომანიპულაციების პროგრამების
გამოყენებით გადიდებული, დამახინჯებული, ან უბრალოდ სულ სხვა
დროსა და სივრცეში გადაღებული. სწორედ ყალბი იმიჯების გამო
გართულდა ძალიან სირიისა და უკრაინის კონფლიქტების გაშუქება.
ამ ფოტოებს ორივე კონფლიქტის შემთხვევაში პროპაგანდისტული
მიზნებით ავრცელებდნენ.
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ბალანსი
რადგანაც წარმოადგენთ ორგანიზაციას, რომელიც კამპანიებს მარ
თავს ხოლმე, ესე იგი, გარკვეულ საკითხებზე მკაფიო მოსაზრებებიც
გაგაჩნიათ. ამიტომ დაუკვირდით საკუთარი ორგანიზაციის ვებგვერ
დის შინაარსს – დაუშვებელია ინტერნეტში ისეთ ცნობებს ავრცელებ
დეთ, რაც თქვენს ორგანიზაციაში შეთანხმებულ და ჩამოყალიბებულ
პრინციპებს ეწინააღმდეგება. თუმცა როცა სხვა მხარის, კომპანიის,
ორგანიზაციის ან ხალხის მიმართ გამოხატავთ კრიტიკას, მიეცით
მათ უფლება საკუთარი მოსაზრება, თუნდაც თქვენგან განსხვავებუ
ლი, თქვენსავე ვებგვერდზე გამოხატოს.

ინტეგრაცია
ინტერნეტი საჯარო სივრცეა. ყველაფერი რაც ორგანიზაციის ან ორ
განიზაციასთან მჭიდროდ დაკავშირებული პიროვნების მიერ ონლაინ
ქვეყნდება, მთლიანად უნდა შეესაბამებოდეს ბრენდის საზოგადო
ებრივ იმიჯს. ამიტომ ყველანაირი ცრურწმენა, მცდარი წინასწარი
განწყობა, შეურაცხყოფა ან სხვა მსგავსი საქციელი, რომელიც არც
თქვენ მოგეწონებოდათ, ოფლაინ – ინტერნეტს მიღმა – უნდა დარჩეს.

განცალკევება
ვერავის აიძულებთ, მით უმეტეს – თანამშრომლებს, ორგა
ნიზაციასთან დაკავშირებულ პირებს ან კოლეგებს, ონლაინ
ისე არ მოიქცნენ, როგორც მათ გემოვნებას და სურვილებს
შეესაბამება. გამოხატვის თავისუფლება ფუნდამენტური უფ
ლებაა. თუმცა, მეორე მხრივ, ამ ადამიანებმაც უნდა გაიაზ
რონ, რომ თუ საზოგადოება მათ თქვენი ორგანიზაციის ნაწი
ლად აღიქვამს, ჯობს, თავი შეიკავონ ორგანიზაციის საჯარო
იმიჯისთვის შეუფერებელი მოსაზრებების გამოხატვისგან.
ასეთმა კომენტარებმა შეიძლება შეგაფერხოთ მიზნისკენ მი
მავალ გზაზე და შეგილახოთ რეპუტაციაც. ასე რომ, კარგი
იქნება, თუ ცალკე წესებს შეიმუშავებთ, თუ როგორ განა
ცალკევოთ ორგანიზაციაში ერთმანეთისგან საჯარო და პი
რადი ანგარიშები ფეისბუკსა და ტვიტერზე.

უსაფრთხოება
ნებისმიერი ორგანიზაცია, რომელიც კამპანიას ატარებს
ხშირად, შეიძლება ჰაკერების თავდასხმის მსხვერპლი გახ
დეს. ასე რომ, აუცილებლად იზრუნეთ თქვენი ვებგვერდების
უსაფრთხოებაზე და მუდმივ განახლებაზე. ორგანიზაციის
წევრებმა აქტიურად უნდა გამოიყენონ გასაღები სიტყვები
(passwords) და მათ დაცვაზეც იზრუნონ.

ფოტო Reuters/ David Mercado
courtesy of Thomson Reuters Foundation
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ზოგადი რჩევები
სოციალურ და ახალი ამბების მედიასთან ურთიერთობისას, არსებობს გარკვეული სტანდარტები, რომლებიც აუცილებლად უნდა დაიც
ვათ და ამით საკუთარი ორგანიზაციის საჯარო იმიჯზეც იზრუნოთ.

სხარტი და დახვეწილი წერის მანერა
არავის მოსწონს ცუდი ნაწერი, არც პრეს
რელიზის, არც ბლოგპოსტის და არც ვებ
გვერდზე გამოქვეყნებული სტატიის შემ
თხვევაში. ამითაც კი უპატივცემულობას
იწვევთ მკითხველში. ასე რომ, ეცადეთ,
სხარტად და გარკვევით წეროთ.

აკურატულობა და ფაქტების
პატივისცემა
ეცადეთ თქვენი ამბის საფუძველს სანდო
წყაროებიდან მიღებული ინფორმაცია შე
ადგენდეს. თითოეული საკუთარი სახელი
სწორად იყოს დაწერილი, რიცხვები – გა
დამოწმებული, ფოტოები და ფოტოების მი
ნაწერები – ერთმანეთთან შესაბამისი, ორ
თოგრაფიული და სინტაქსური შეცდომები
– გასწორებული. გახსოვდეთ, შეცდომებით
აჭრელებული ტექსტი არაკომპეტენტურო
ბის და უნდობლობის განცდას აღძრავს და
თქვენს რეპუტაციასაც ვნებს.

მულტიმედიურობის მნიშვნელობა

სიტყვა სიტყვაა

ყოველთვის იზრუნეთ იმაზე, რომ იმიჯიც,
ვიდეოც, აუდიოც, გრაფიკაც და ლინკებიც
ყველა თქვენს მედიაპარტნიორს თანაბრად
მიაწოდოთ – არ აქვს მნიშვნელობა ონლაინ
გამოცემა იქნება თუ ძირძველი მედია.

საჯარო ურთიერთობებშიც ისევეა საჭირო
სანდოობა, გულწრფელობა და სოლიდუ
რობა, როგორც ნებისმიერ სხვა სფეროში.
თუ შეინარჩუნებთ მედიასთან მუდმივ კონ
ტაქტს, ისინიც ყოველთვის მოგაკითხავენ
ინფორმაციის გადასამოწმებლად. ამიტომ
ზარებს მაშინაც კი უპასუხეთ, როცა ახალი
ამბავი ცუდია – დამალვა საქმეს არ უშვე
ლის.

დარჩით ხაზზე
ზარებს შეძლებისდაგვარად სწრაფად უპა
სუხეთ, დაუტოვეთ შეტყობინებები, არ
აირიდოთ თავიდან ამა თუ იმ თემის მკვლე
ვარებთან ურთიერთობა. თუ არ შეგიძლი
ათ, ჟურნალისტის ან ონლაინ სტუმრის
თხოვნა დააკმაყოფილოთ, ასეც უთხარით,
თან პირდაპირ და მაშინვე.

გამოიჩინეთ ენთუზიაზმი
შეიძლება მარტივად ჟღერს, მაგრამ თუ
არ „გაყიდით” საკუთარ ამბავს ან კამპანი
ას, არც არავინ დაინტერესდება. შეიძლება
თქვენთვის თემა კარგად ნაცნობი და მო
ყირჭებულიც კია, მაგრამ მკითხველისთვის
ან ონლაინ მომხმარებლისთვის ის შეიძლე
ბა ახალი და შთამაგონებელი იყოს.

აკონტროლეთ ემოციები
შეიძლება ანგელოზის მოთმინება იყოს სა
ჭირო, მაგრამ რას იზამთ – თუ მოთმინებას
დაკარგავთ, საქმეს წაახდენთ. ჟურნალის
ტების საქმიანობა, ონლაინ დისკუსიების
გამართვა საქმეს სჭირდება. ამიტომ იფიქ
რეთ ამაზე, იფიქრეთ გრძელვადიან მიზ
ნებზე და მდუმარე აუდიტორიაზე, რომე
ლიც მათ მიღმაა.

გისურვებთ წარმატებას!
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www.ejc.net
ევროპული ჟურნალისტიკის ცენტრი (EJC) არამომგებიანი საერთაშორისო ფონდია,
რომელიც რეგისტრირებულია და დაფუძნებულია ნიდერლანდებში. ამ ორგანიზა
ციის მისიაა გააუმჯობსოს, გააძლიეროს და გაამყაროს ჟურნალისტიკა ზოგადად
და ახალი ამბების მედია კონკრეტულად ფუნქციური დემოკრატიული საჯარო სფე
როს ინტერესების გათვალისწინებით. EJC-ი მიზნად ისახავს ევროპულ თუ გლობა
ლურ დონეზე ხარისხიანი ჟურნალისტიკის დაცვას და გავრცელებას. გარდა ამისა,
ორგანიზაცია მხარს უჭერს იმ ინიციატივებს, რომლებიც განვითარებად ქვეყნებ
ში მედიის თავისუფლებისკენ არის მიმართული. ამ მიზნების შესასრულებლად EJC
ჩართულია პროფესიული უნარ-ჩვევების განვითარების პროცესში, ჟურნალისტი
კასთან დაკავშირებულ საფონდო პროგრამებში, ანალიზსა და კვლევაში. მისი სა
მიზნე ჯგუფები და ბენეფიციარები არიან ახალ ამბებსა და ინფორმაციაზე მომუ
შავე ჟურნალისტები, მედიაორგანიზაციები, საზოგადოებასთან ურთიერთობის
სპეციალისტები და სამოქალაქო საზოგადოების წარმომადგენლები.s.

პრესის თავისუფლების 2.0-ის კონსორციუმში (The Press Freedom 2.0 Consortium
(PF 2.0) შედის ევროპული ჟურნალისტიკის ცენტრი (EJC), ასევე: Free Press Unlimited,
World Press Photo, Mensen met een Missie და European Partnership for Democracy.
ამ გლობალური კოლაბორაციის შედეგად, რომელიც მოიცავდა პრესის თავისუფ
ლებას, მედიის განვითარებას და დემოკრატიის ადვოკატირებას განვითარებადი
მსოფლიოს 13 ქვეყანაში, PF 2.0 კონსორციუმმა გამოიკვლია კავშირი მედიას, დე
მოკრატიის მხარდაჭერის პროცესსა და ქვევიდან მართულ ორგანიზაციებს შორის,
როგორც ეფექტური გზა კონსტრუქციული ცვლილებების განხორციელებისა და პი
რად თუ საზოგადოებრივ დონეებზე დიალოგის წამოწყებისთვის.
გარდა ამისა, PF2.0 კონსორციუმმა გამოიკვლია სხვა მნიშვნელოვანი საკითხიც: თუ
როგორ შეიძლება ახალი მედია და საინფორმაციო ტექნოლოგიები იქცეს კატალი
ზატორად ორგანიზაციებს, მათ სამიზნჯე ჯგუფებს და აუდიტორიას შორის ორმხ
რივი კავშირების დასამყარებლად.
ამ კვლევის მთავარი რეზულტატია სწორედ ეს სახელმძღვანელო: მედია თქვენს
სამსახურში: გზამკვლევი სამოქალაქო ორგანიზაციებისთვის.
წიგნის თანაავტორები არიან როიტერსის ვეტერანი ჟურნალისტები – ლიზა ესექსი
და ოლივერ უაიტსი, ასევე არამომგებიანი კომპანიის Vuselela Media-ს წარმომადგე
ნელი და სოციალური მედიის ექსპერტი ბრენდონ ოელოფსი.
წიგნში შესულია უამრავი პრაქტიკული და ხარჯეფქეტური სტრატეგია იმ ორგანი
ზაციების ყურადსაღებად, რომლებიც ცდილობენ დაწინაურდნენ და შემდეგ ეფექ
ტურად შეინარჩუნონ ადგილი, როგორც რეალურ, ისე ვირტუალურ სამყაროში.
Press Freedom 2.0 – ამ პროექტს მხარს უჭერს ნიდერლანდების საგარეო საქმეთა
სამინისტრო.
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