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ÔÇ ÆÃ ÓÖ ÑÔ ËÕ ÃÉ ÃÐ 

თქ ვე ნს წი  ნა შეა გზ ამ კვ ლვი 
სო ცი ალ ურ მე  დი აში, წი  გნი 
ჟუ რნ ალ ის ტე ბი სა და  ჟუ რნ ალ-
ის ტი კის სტ უდ ენ ტე ბი სთ ვი საა 
გა ნკ უთ ვნ ილი,  თ უ მცა ა რც სხ-
ვა მკ  ით ხვ ელ ებ ის ათ ვის ი ქ ნე ბა 
უი ნტ ერ ესო. გა  მო ცე მა ა ე რთ-
ია ნე ბს რ ო გო რც კ ო ნკ რე ტულ 
რჩ ევ ებს სო  ცი ალ ური მე  დი ის 
ინ სტ რუ მე ნტ ის გა  მო ყე ნე ბი სა-
თვ ის, ი სე ზო  გა დად სა  ინ ეტ ერ-
სო ფ ა ქტ ებ სა და  მდ იდ არ ვ ი ზუ-
ალ ურ მა  სა ლას.





ჟუ რნ ალ ის ტის ყო ვე ლი სი ტყ ვა თუ კა დრი, თა ვი სუ ფა ლი უნ და იყ ოს 
ყო ვე ლგ ვა რი მი კე რძ ოე ბი სგ ან და ას ახ ავ დეს სი ნა მდ ვი ლეს. არ სე ბო ბს 
ღი რე ბუ ლე ბე ბი, რო მე ლთა და ცვა ნე ბი სმ იე რი მე დი ას აშ უა ლე ბის წა
რმ ომ ად გე ნლ ის   მო ვა ლე ობ აა. დღ ევ ან დელ სა ინ ფო რმ აც იო სა უკ უნ
ეში, რო დე საც ახ ალი ამ ბე ბი ლა მის სი ნა თლ ის სი ჩქ არ ით ვრ ცე ლდ ება, 
სა ინ ფო რმ აც იო სა შუ ალ ებ ებს შო რის ძა ლი ან დი დი კო ნკ ურ ენ ცი აა და 
მა თი რე პუ ტა ცი ის მთ ავ არი გა ნმ სა ზღ ვრ ელი კრ იტ ერ იუ მე ბი არ ის სა
იმ ედ ოო ბა, ო პ ერ ატ იუ ლო ბა და  ე ქ სკ ლუ ზი ურ ობა. 

სა მუ შაო პრ ოც ეს ის და ხვ ეწ ისა და პრ ოფ ეს იო ნა ლი ზმ ის ამ აღ ლე ბის 
მი ზნ ით, სულ უფ რო მე ტი მე დი ას აშ უა ლე ბა შე იმ უშ ავ ებს ქც ევ ის კო
დე ქსს, რო მე ლშ იც ნა თლ ად აა ჩა მო ყა ლი ბე ბუ ლი მე დი ის წა რმ ომ ად
გე ნე ლთა უფ ლე ბამო ვა ლე ობ ები. ჟუ რნ ალ ის ტს გა ნს აკ უთ რე ბუ ლი 
ვა ლდ ებ ულ ება აქ ვს სა ზო გა დო ებ ის წი ნა შე, რომ თა ვი სი მო ვა ლე ობა 
პა ტი ოს ნად, ზე დმ იწ ევ ნით გუ ლდ ას მით და პა სუ ხი სმ გე ბლ ობ ით შე ას
რუ ლოს.

ამ წი გნ ის მი ზა ნია, ჟუ რნ ალ ის ტე ბს შე ვთ ავ აზ ოთ გზ ამ კვ ლე ვი ახ ალი 
მე დი ის ჯერ კი დევ უც ნობ ლა ბი რი ნთ ებ ში გა სა რკ ვე ვად. ჩვ ენ არ გვ სუ
რს, რომ რა იმე აკ რძ ალ ვე ბის ან წე სე ბის ჩა მო ნა თვ ალი შე მო გთ ავ აზ ოთ 
 მხ ოლ ოდ რ ჩ ევ ები. 

და სა წყ ის ის თვ ის გვ სუ რს შე ვთ ან ხმ დეთ რა მდ ენ იმე მო სა ზრ ებ აზე. მა
გა ლი თად, იმ აზე, რომ მე დი აში და უშ ვე ბე ლია პლ აგ ია ტი და ფა ბრ იკ
აც ია. თუ მცა, აქ ვე უნ და აღ ვნ იშ ნოთ, რომ ჟუ რნ ალ ის ტი კა ში ძნ ელ ია 
რა იმე მკ აც რი წე სე ბის და წე სე ბა. სა სუ რვ ელ ია, რომ ძი რი თად ეთ იკ ურ 
პრ ინ ცი პე ბზე შე ვთ ან ხმ დეთ და და ვი ცვ ათ ის ინი. ჩვ ენ გვ აქ ვს მო კრ ძა
ლე ბუ ლი მც დე ლო ბა, შე ვა დგ ინ ოთ გა რკ ვე ული პრ ინ ცი პე ბის სა ხე ლმ
ღვ ან ელო, რო მე ლიც და გე ხმ არ ებ ათ ის ეთი გა და წყ ვე ტი ლე ბის მი ღე ბა
ში, რო მე ლიც სა სა რგ ებ ლო იქ ნე ბა რო გო რც თქ ვე ნი სა ქმ ია ნო ბი სთ ვის, 
ას ევე თ ქ ვე ნი მკ  ით ხვ ელ ებ ის, მა  ყუ რე ბე ლე ბი სა და  მს მე ნე ლე ბი სთ ვის. 

შესავალი
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ძნ ელ ია ცვ ლი ლე ბე ბის სრ ულ ად გა აზ რე ბა რო დე საც თა ვად ამ ცვ ლი
ლე ბე ბის ეპ იც ენ ტრ ში იმ ყო ფე ბი. დღ ეს იც ვლ ება ად ამ ია ნთა შო რის 
კო მუ ნი კა ცი ის სა შუ ალ ებ ები, იც ვლ ება ინ ფო რმ აც იის გა ცე მი სა და 
მი ღე ბის ფო რმ ები. ის რაც დღ ეს ხდ ება კი დევ უფ რო ფა რთო და მა
სშ ტა ბუ ლია, ვი დრე რა მო დე ნი მე სა უკ უნ ის წინ, გუ ტე ნბ ერ გის მი ერ 
წი გნ ებ ის სა ბე ჭდი პრ ეს ის გა მო გო ნე ბით გა მო წვ ეუ ლი ცვ ლი ლე ბე ბი.  
ამ ყვ ელ აფ რის მთ ავ არი მი ზე ზი ინ ტე რე ნტ ია.  ინ ტე რნ ეტი 1960–იან 
წლ ებ ში აკ ად ემ იურ წრ ეე ბში გა ჩნ და. შე მდ ეგ ოთ ხმ ოც და ათ ია ნე ბში 
ნე ბი სმ იერ მს ურ ვე ლს მო დე მის სა შუ ალ ებ ით ინ ტე რნ ეტ ში ჩა რთ ვის 
შე სა ძლ ებ ლო ბა მი ეცა. ხო ლო 2000–იან წლ ებ ში, ვებ2.0 პრ ინ ცი პე ბის 
ჩა მო ყა ლი ბე ბამ ფა ქტ იუ რად ინ ტე რნ ეტ ის ხე ლა ხა ლი და ბა დე ბა გა ნა
პი რო ბა.

რაც მთ ავ არ ია, ზო გა დად ინ ტე რნ ეტ მა და კო ნკ რე ტუ ლად სო ცი ალ ურ
მა მე დი ამ, სა ბო ლო ოდ ჩა მო აყ ალ იბა ახ ალი პრ ინ ცი პე ბი და ტრ ად იც
იუ ლი მა სმ ედ იის სა ხე სა ბო ლო ოდ შე ცვ ალა. რა ში გა მო იხ ატ ება ეს ცვ
ლი ლე ბე ბი?

რო დე სღ აც ჟუ რნ ალ ის ტე ბი მხ ოლ ოდ ბე ჭდ ურ მე დი აში მუ შა ობ დნ ენ, 
შე მდ ეგ გა ჩნ დნ ენ რა დიო და ჟუ რნ ალ ის ტე ბი იმ ხა ნად ახ ალი სი ვრ ცის 
ათ ვი სე ბას შე უდ გნ ენ. გა რკ ვე ული დრ ოის შე მდ ეგ, აუ დი ტო რი ამ ტე
ლე ვი ზო რე ბი სა კენ გა და ინ აც ვლა და ჟუ რნ ალ ის ტე ბმ აც არ და აყ ოვ ნეს. 
მე დია სულ უფ რო და უფ რო ოპ ერ ატ იუ ლი ხდ ებ ოდა, რე პო რტ აჟ ებს 
და ერ თო ვი დე ოგ ამ ოს ახ ულ ებ აც. დღ ეს ად ამ ია ნთა დი დი ნა წი ლის ყუ
რა დღ ება ინ ტე რნ ეტ ის კენ არ ის მი მა რთ ული, ად ამ ია ნე ბი არ ამ არ ტო 
იღ ებ ენ ინ ფო რმ აც იას ინ ტე რე ნე ტი დან, არ ამ ედ თა ვა დაც აყ ალ იბ ებ ენ 
ინ ტე რნ ეტ ის თ ა ნა მე დრ ოვე სა  ხეს.

ბე ჭდ ური მე დია

თა ვი დან, გა ზე თე ბის ინ ტე რნ ეტ გვ ერ დე ბი მათ ელ ექ ტრ ონ ულ კო პი ოს 
წა რმ ოა დგ ენ დნ ენ. ფა ქტ იუ რად, ის რაც იდ ებ ოდა ინ ტე რნ ეტ ში ნა ბე ჭდი 
ეგ ზე მპ ლი არ ის ას ლი იყო. დღ ეს კი ამა თუ იმ გა მო ცე მის ინ ტე რნ ეტ 

ტრადიციული და 
სოციალური მედია
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რე სუ რს ები თი თქ ოს თა ვი ან თი და მო უკ იდ ებ ელი ცხ ოვ რე ბით ცხ ოვ
რო ბენ. ხშ ირ ად, ინ ტე რნ ეტ ში ის ეთი მა სა ლაც იდ ება, რო მე ლიც არც კი 
გა მო ცე მუ ლა ნა ბე ჭდი სა ხით, ას ეთ ინ ტე რნ ეტ რე სუ რს ებ ზე შე იძ ლე ბა 
ჟუ რნ ალ ის ტე ბის, ან უბ რა ლოდ სხ ვა და სხ ვა პი რო ვნ ებ ებ ის ბლ ოგ ებ იც 
იხ ილ ოთ. აქ ვე უხ ვად არ ის ვი დეო პრ ოდ უქ ტე ბიც და რაც მთ ავ არ ია, 
მო მხ მა რე ბე ლთა კო მე ნტ არ ები. ჩვ ეუ ლე ბრ ივი ად ამ ია ნე ბის კო მე ნტ არ
ები უდ ავ ოდ ამ დი დრ ებ ენ ნე ბი სმ იერ თე მას.

რაც მთ ავ არ ია, ბე ჭდ ურ მა მე დი ამ და კა რგა ის ფუ ნქ ცია, რო მე ლიც მას 
სა კა მოდ დიდ ხნ ის გა ნმ ავ ლო ბა ში ეკ ის რე ბო და – დღ ეს არ ავ ინ ყი დუ
ლო ბს გა ზე თს ახ ალი ამ ბე ბის შე სა ტყ ობ ად.

ტე ლე ვი ზია

თა ვი დან ტე ლე მა უწ ყე ბლ ებს სრ ული კო ნტ რო ლი ჰქ ონ დათ, დღ ის გა ნრ
იგ ზე. ესა თუ ის გა და ცე მა, რო მე ლი ღაც კო ნკ რე ტულ დრ ოს გა დი ოდა 
ეთ ერ ში და მა ყუ რე ბლ ებს მხ ოლ ოდ ამ კო ნკ რე ტულ დრ ოს და მხ ოლ ოდ 
ტე ლე ვი ზო რის სა შუ ალ ებ ით ჰქ ონ და მი სი ყუ რე ბის შე სა ძლ ებ ლო ბა.

სწ ორ ედ ამ იტ ომ, არ სე ბო ბდა „პრ აიმ ტა იმ ის“ ურ ყე ვი ცნ ება. ანუ დრო, 
რო დე საც ტე ლე ვი ზო რთ ან აუ დი ტო რი ის მა ქს იმ ალ ური რა ოდ ენ ობა იკ
რი ბე ბო და. დრ ოის ეს მო ნა კვ ეთი პო პუ ლა რუ ლი ტე ლე არ ხის უზ არ მა
ზა რი გა ნძი იყო.

დღ ეს სი ტუ აც ია შე ცვ ალა. ამა თუ იმ გა და ცე მის ნა ხვ ის რა მდ ენ იმე ალ
ტე რნ ატ ივა არ სე ბო ბს, მა ყუ რე ბე ლი დრ ოში არ არ ის შე ზღ უდ ული. ინ
ტე რნ ეტ მა თა ვად „პრ აიმ ტა იმ ის“ მნ იშ ვნ ელ ობ აც შე ას უს ტა. შო რს რომ 
არ წა ვი დეთ, დღ ეს ქა რთ ველ მა ყუ რე ბე ლს შე უძ ლია შე ვი დეს სა იტ ზე 
– www.myvideo.ge. აი რჩ იოს სა სუ რვ ელი ტე ლე არ ხი და ტე ლე ვი ზო რს 
ინ ტე რნ ეტ ის სა შუ ალ ებ ით უყ ურ ოს. მა გრ ამ სა სწ აუ ლი ამ ით არ მთ ავ
რდ ება. ამ ვე ბს აი ტის და ხმ არ ებ ით, შე სა ძლ ებ ელ ია წა მყ ვა ნი ქა რთ ული 
ტე ლე არ ხე ბის მა უწ ყე ბლ ობა რა მო დე ნი მე დღ ით უკ ან იყ ოს „გა და ხვ ეუ
ლი“. ამ რე სუ რს ის მო მხ მა რე ბე ლი არა მა რტო იმ ას ირ ჩე ვს, თუ რას უყ
ურ ოს არ ამ ედ იმ ის აც, თუ რო დის უყ ირ ოს იმ ას რაც მას აი ნტ ერ ეს ებს.

ტე ლე არ ხე ბის დი დი ნა წი ლი ის ედ აც მი ხვ და, რომ ის, რაც იყო ოდ ეს
ღაც, აღ არ და ბრ უნ დე ბა, ამ იტ ომ აც ის ინი თა ვა დვე გა ნა თა ვს ებ ენ გა
და ცე მე ბს სა კუ თარ ვე ბგ ვე რდ ებ ზე.
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რა დიო

ინ ტე რნ ეტ მა რა დი ოს ად გუ რე ბის მუ შა ობ აშ იც შე იტ ანა კო რე ქტ ივ ები. 
შე გი ძლ ია შე ხვ იდე ამა თუ იმ რა დი ოს ვე ბს აი ტზე და სა სუ რვ ელ გა
და ცე მას ინ ტე რნ ეტ ის სა შა ულ ებ ით უს მი ნო. უფ რო მე ტიც, შე გი ძლ ია 
გა დმ ოი წე რო შე ნთ ვის სა ინ ტე რე სო აუ დიო მა სა ლა და MP3 ფლ ეი რით 
(კო მპ აქ ტუ რი აუ დიო ფა ილ ებ ის სა კრ ავი), რო დე საც გი ნდა და სა დაც 
გი ნდა იქ უს მი ნო.

ამ გვ არ `რა დი ომ აუ წყ ებ ლო ბას~ პო დქ ას თი ნგი (Podcast) ჰქ ვია.  თა ვად 
ტე რმ ინი პო დქ ას თი (Podcast) ორი სი ტყ ვი სგ ან არ ის ნა წა რმ ოე ბი Ipod 
– აი პო დი, აუ დიო ფა ილ ებ ის კო მპ აქ ტუ რი სა კრ ავი და  Broadcastingt – 
ანუ მა უწ ყე ბლ ობა.

არ სე ბო ბენ და მო უკ იდ ებ ელი პო
დქ ას ტე რე ბიც. ად ამ ია ნე ბი, რო
მლ ებ იც თა ვად ამ ზა დე ბენ სა კუ
თარ რა დი ოგ ად აც ემ ებს და მე რე 
მათ ინ ტე რნ ეტ ში ან თა ვს ებ ენ. 
ას ეთი გა და ცე მე ბი არ ას ოდ ეს 
არ გა დის რა დი ოე თე რში. სა ერ
თოდ ბე ვრს კა მა თო ბენ იმ აზე, 
არ ის თუ არა პო დქ ას თი ნგი რა
დი ომ აუ წყ ებ ლო ბა. ვი ნა იდ ან, რა
დი ოს ად გუ რე ბი ტრ ად იც იუ ლად 
რა დიო ტა ლღ ებ ის სა შუ ალ ებ ით 

ბე რლ ინი, ფრ უნ ქტ ურ მის 
ან ძა - 1924 წე ლს ბე რლ ინ
ში  აშ ენ ებ ული ერთერ თი 
პი რვ ელი სა მა უწ ყე ბლო 
ან ძა, რო მე ლი და ნაც რა
დიო სი გნ ალი 1926 წლ ის 3 
სე ქტ ემ ბე რს გა იშ ვა. დღ ეს 
ნა გე ბო ბა კუ ლტ ურ ის ძე
გლ ის სტ ატ უსს ატ არ ებს.
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მა უწ ყე ბლ ობ ენ.  ინ დი ვი დუ ალ ებ ის მი ერ და მზ ად ებ ული პო დქ ას თე ბის 
მო სმ ენა კი მხ ოლ ოდ ინ ტე რნ ეტ ით არ ის შე სა ძლ ებ ელი ან უშ უა ლოდ 
კო მპ იუ ტე რში ან კი შე იძ ლე ბა მა თი გა დმ ოწ ერა და შე მდ გომ კო მპ აქ
ტუ რი, აუ დი ოფ აი ლე ბის წა მკ ით ხვ ელ ის სა შუ ალ ებ ით მო სმ ენა.

სა ერ თოდ, რაც დრო გა დის, ჩვ ეუ ლე ბრ ივი მო ხმ არ ებ ლე ბის მი ერ ინ ტე
რნ ეტ ში გა ნთ ავ სე ბუ ლი ინ ფო რმ აც იის წი ლი სულ უფ რო მა ტუ ლო ბს. 
მა გა ლი თად, სულ რა ღაც 10 წლ ის წი ნათ, რა იმე სტ ატ ია რომ მო მწ
ონ ებ ოდა, გა ზე თის რა მდ ენ იმე ეგ ზე მპ ლა რს ვი ყი დდი და მე გო ბრ ებს 
და ვუ რი გე ბდი, ან რაც უფ რო რე ალ ურ ია, უბ რა ლოდ, ჩე მი სი ტყ ვე ბით 
მო ვუ ყვ ებ ოდი ნა ცნ ობ ებს სტ ატ იის ში ნა არ სს. ხო ლო თუ კი ჩე მი აზ რის, 
თა ვად გა ზე თის რე და ქც იი სთ ვის გა ზი არ ებ ის სუ რვ ილი მე ქნ ებ ოდა, წე
რი ლის გა გზ ავ ნა მო მი წე ვდა, თა ნაც ეს წე რი ლი ან მი ვი დო და სტ ატ იის 
ავ ტო რა მდე, ანარა. დღ ეს კი გა ზე თე ბსა და ჟუ რნ ალ ებ ში გა მო ქვ ეყ ნე
ბუ ლი მა სა ლე ბი ინ ტე რნ ეტ ში მა თს ავე ვე ბგ ვე რდ ებ ზე ქვ ეყ ნდ ება. შე სა
ბა მი სად, თუ კი ვი ნმ ეს რო მე ლი მე სტ ატ იის გა ზი არ ებ ის სუ რვ ილი გა უჩ
ნდა, ეს ერ თი ღი ლა კის მა რტ ივი და ჭე რი თაა  შე სა ძლ ებ ელი. რო გო რც 
წე სი, უმ ეტ ეს ობა FACEBOOKს მი მა რთ ავს. აქ შენ მი ერ გა ზი არ ებ ულ 
სტ ატ იას ყვ ელა შე ნი მე გო ბა რი ხე და ვს. და ხშ ირ ად კო მე ნტ არ ებ ის სა
ხით დი სკ უს იაც იმ არ თე ბა. დი სკ უს ია ში სრ ულ იად უც ნო ბი ად ამ ია ნე ბი 
ერ თვ ებ იან. თუ კო მე ნტ არ ებს თვ ალს გა და ავ ლე ბთ, შე იძ ლე ბა თა ვად 
სტ ატ ია ზე არ ან აკ ლებ სა ინ ტე რე სო მო სა ზრ ებ ებ იც ნა ხოთ.

ინ ტე რნ ეტ ის გა ნვ ით არ ებ აც, ალ ბათ, სწ ორ ედ ამ კუ თხ ით გა გრ ძე ლდ
ება. მო მხ მა რე ბლ ის რო ლი სხ ვა და სხ ვა სე რვ ის ებ ში კი დევ უფ რო გა
იზ რდ ება. თა ვად მო მხ მა რე ბლ ები შე ქმ ნი ან მო მა ვა ლში პო პუ ლა რულ 
მე დი არ ეს ურ სე ბს. პო დქ ას თე ბის, ბლ ოგ ებ ისა და ინ ტე რნ ეტ ტე ლე ვი
ზი ებ ის სა ხით. თუ ნდ აც YouTubeის სა შუ ალ ებ ით დღ ეს ნე ბი სმ იერ მს
ურ ვე ლს შე უძ ლია სა კუ თა რი ინ ტე რნ ეტ ტე ლე არ ხი იქ ონ იოს. მა გა ლი
თად ერ თე რთ ას ეთ ტე ლე არ ხს რო მე ლიც ამ მი სა მა რთ ზე მდ ებ არ ეო ბს: 
www.youtube.com/user/ijustine  500.000ზე მე ტი ხე ლმ ომ წე რი ჰყ ავს.

აქ ვე ის იც უნ და ით ქვ ას, რომ ზო გჯ ერ, თუ ნდ აც ბლ ოგ ერ ები, თა ვი სი 
რე იტ ინ გით ბე ვრ ტრ ად იც იულ მე დი ას აშ უა ლე ბას სჯ ობ ნი ან.
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 სტანდარტები და 
ფასეულობები
რას აკ ეთ ებს ჟუ რნ ალ ის ტი? 

ჟუ რნ ალ ის ტი კა ძა ლი ან მრ ავ ალ ფე რო ვა ნია და იგი ქმ ნის რო გო რც ტე
ქს ტურ, ისე აუ დიო, ვო დეო, ფო ტო და ელ ექ ტრ ონ ულ პრ ოდ უქ ცი ას. 
თუ მცა ამ მრ ავ ალ ფე რო ვბ ნე ბას აე რთ ია ნე ბს აე რთ ია ნე ბს ერ თი პრ ინ ცი
პი  რომ ყვ ელ აფ ერი ეს კე თი ლს ინ დი სი ერ ებ ის სა ფუ ძვ ელ ზე უნ და კე
თდ ებ ოდ ეს. ყვ ელა ტი პის მე დი ას აქ ვს თა ვი სე ბუ რე ბა, და ხშ ირ ად ის ინი 
დგ ებ იან დი ლე მის წი ნა შე  გა მო ქვ ეყ ნდ ეს შო კი სმ ომ გვ რე ლი ტე ქს ტი ან 
გა მო სა ხუ ლე ბა და და კმ აყ ოფ ილ დეს მე დი ის ინ ტე რე სი  ეფ ექ ტი მო ახ
დი ნოს აუ დი ტო რი აზე, თუ მა სა ლის გა მო ქვ ეყ ნე ბის დრ ოს პი რვ ელ ად
გი ლზე და დგ ეს მო მხ მა რე ბლ ის ინ ტე რე სე ბი  მი იღ ოს და ბა ლა ნს ებ ული 
და ნე იტ რა ლუ რი ინ ფო რმ აც ია. ას ეთ სი ტუ აც ია ში არ სე ბო ბს მე დი ის ქმ
ედ ებ ის გა მა მა რთ ლე ბე ლი ბე ვრი `მა რთ ალი~ პა სუ ხი, თუ მცა არ სე ბო ბს 
რა მდ ენ იმე პრ ინ ცი პი, რო მე ლიც მა რტ ივ ად მი გვ აღ ებ ინ ებს გა და წყ ვე ტი
ლე ბას და თა ვი დან აგ ვა ცი ლე ბს იმ იჯ ისა თუ რე პუ ტა ცი ის შე ლა ხვ ას.

რამდენიმე ფუნდამენტური პრინციპი:
�� ფა ქტ ებ ის აღ წე რი სას და იც ავ ით სი ზუ სტე;
�� და შვ ებ ული შე ცდ ომა არა მო ვა ლე ობ ის მო ხდ ის მი ზნ ით, არ ამ ედ გუ

ლწ რფ ელ ად გა ას წო რეთ;
�� ყო ვე ლთ ვის და იც ავ ით ბა ლა ნსი მხ არ ეე ბს შო რის და ნუ იქ ნე ბით მი

კე რძ ოე ბუ ლი;
�� არ და უშ ვა ინ ტე რე სთა კო ნფ ლი ქტი;
�� კა რგ ად აწ ონდა წო ნეთ რა არ ის მთ ავ არი და რა მე ორ ეხ არ ის ხო ვა ნი;
�� იფ იქ რეთ თქ ვე ნი წყ არ ოს უს აფ რთ ხო ებ აზე;
�� გა მი ჯნ ეთ ამ ბა ვი და მო სა ზრ ება;
�� არ ავ ით არი პლ აგ ია ტი და ფა ბრ იკ აც ია;
�� ყო ვე ლთ ვის შე არ ჩი ეთ ში ნა არ სის შე სა ბა მი სი ფო ტო/კა დრი;
�� არ ას დრ ოს გა და იხ ად ოთ ფუ ლი ინ ფო რმ აც იის მი ღე ბა ში და არც ქრ

თა მი აი ღოთ;

სი ზუ სტე არ ის ჟუ რნ ალ ის ტის სა ქმ ია ნო ბის თა ვი და თა ვი. მა რთ ალ ია, 
ჟუ რნ ალ ის ტს სუ რს, რომ ის იყ ოს პი რვ ელი, ვი ნც გა ავ რც ელ ებს ახ ალ 
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ამ ბა ვს, მა გრ ამ მას უნ და ეს მო
დეს, რომ ეს ამ ბა ვი აუ ცი ლე ბლ ად 
უნ და იყ ოს სი მა რთ ლე. ზო გჯ ერ 
სი ჩქ არე და სი ზუ სტე შე უთ ავ სე
ბე ლია, თუ მცა მრ ავ ალ წლ ია ნი გა მო ცდ ილ ებ ით შე ძე ნი ლი პრ ოფ ეს იო ნა
ლი ზმ ით ეს შე სა ძლ ებ ელ ია. 

...და თუ კი მა ინც გა იპ არა შე ცდ ომა, ის აუ ცი ლე ბლ ად უნ და გა სწ ორ დეს. 

ავ ღა ნე ლი გო გო ნა -  სკ რი
ნშ ოტი „Nationa Geograpfic“ 
 ის სა იტ იდ ან, რო მე ლიც 
ას ახ ავს  სტ ივ ენ მა ქქ იუ რის 
ცნ ობ ილ ფო ტოს. ფო ტო ზე 
ავ ღა ნე ლი ქა ლის, შე რბ ათ 
გუ ლას ორი გა მო სა ხუ ლე
ბაა აღ ბე ჭდ ილი  ჟუ რნ
ალ ის ყდ აზე გა მო ხა ტუ ლი 
გო გო ნა სწ ორ ედ ეს ქა ლბ
ატ ონ ია. ორ ივე ფო ტო სტ
ივ ენ მა ქქ იუ რმა თე ქვ სმ ეტი 
წლ ის შუ ალ ედ ით გა და იღო. 
პი რვ ელი ფო ტოს გა და ღე
ბის შე მდ ეგ ფო ტო გრ აფ მა 
არ იც ოდა ამ ამ ოუ ცნ ობი 
გო გო ნას სა ხე ლი, რო მლ ის 
გა მო სა ხუ ლე ბაც სა ქვ ეყ
ნოდ ცნ ობ ილი გა ხდა. დი დი 
ხნ ის შე მდ ეგ, რო დე საც 
`გო გო ნა~ აღ მო აჩ ინ ეს, ფო
ტოს პო პუ ლა რო ბა კი დევ 
უფ რო გა იზ არ და, ყვ ელა 
ად არ ებ და ძვ ელ და ახ ალ 
ფო ტოს.
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მო მხ მა რე ბე ლი აუ ცი ლე ბლ ად და გი ფა სე ბთ თქ ვე ნს გუ ლწ რფ ელ ობ ას და 
ეც ოდ ინ ება, რომ არ ას ოდ ეს იტ ყუ ებ ით, და თუ მა ინც გე შლ ებ ათ, ამ ას 
აუ ცი ლე ბლ ად აღ ია რე ბთ. 

სი ზუ სტე და მყ არ ებ ულ ია სა ნდო წყ არ ოე ბზე. თა ვად ჟუ რნ ალ ის ტი ყვ
ელა იმ მო ვლ ენ ის სა უკ ეთ ესო და სა ნდო წყ არ ოა, რა საც სა კუ თა რი თვ
ალ ით ნა ხა ვს, მა გრ ამ სა ჭი როა სხ ვა თვ ით მხ ილ ვე ლე ბის გა მო კი თხ ვაც. 

ან ონ იმ ურ წყ არ ოს ყო ვე ლთ ვის ჯო ბია ღია წყ არო, თუ მცა ზო გჯ ერ ან
ონ იმ ურ ობ ის და ცვ აც აუ ცი ლე ბე ლია. ყო ვე ლთ ვის და ას ახ ელ ეთ წყ არო, 
თუ კი ეს შე სა ძლ ებ ელ ია, რა დგ ან ის ინი არ ინ პა სუ ხი სმ გე ბლ ები სა კუ თარ 
ნა თქ ვა მზე. 

ყო ვე ლთ ვის ეც ად ეთ, რომ და ით ან ხმ ოთ თქ ვე ნი წყ არო ჩა წე რა ზე. ან ონ
იმ ური წყ არო გა მო იყ ენ ება მხ ოლ ოდ მა შინ, რო დე საც სა ზო გა დო ებ ის
თვ ის აუ ცი ლე ბე ლი ინ ფო რმ აც იაა და სხ ვა გზ ით ამ ინ ფო რმ აც იას ვერ 
მო ვი პო ვე ბთ. ყო ვე ლთ ვის გა და ამ ოწ მე ინ ფო რმ აც ია 23 და მო უკ იდ ებ ელ 
წყ არ ოს თან. ან ონ იმ ური წყ არ ოს გან მი ღე ბუ ლი ინ ფო რმ აც იის შე ფა სე
ბი სას გა ით ვა ლი სწ ინე წყ არ ოს გა მო ცდ ილ ება, პო ზი ცია და მო ტი ვა ცია. 
სა ქმ ეში ჩა რთ ეთ ინ ტუ იც იაც  თუ ან ონ იმ ური წყ არ ოს ინ ფო რმ აც ია სა
ნდ ოდ არ გე ჩვ ენ ებ ათ, ეც ად ეთ, რო გო რმე, აუ ცი ლე ბლ ად გა და ამ ოწ მოთ. 
ეს აუ ბრ ეთ და ვის ან კო ნფ ლი ქტ ის ყვ ელა მხ არს. მი იღ ეთ მა ქს იმ ალ ური 
ინ ფო რმ აც ია წყ არ ოს გან. გა ნს აკ უთ რე ბით, ჩა ეძ იეთ იმ სა კი თხ ებ ზე, რაც 
გა უგ ებ არ ია თქ ვე ნთ ვის. ყვ ელა სი ტუ აც ია ში სი ზუ სტე უმ თა ვრ ეს ია. ჯო
ბია ცო ტა გვ იან გა ავ რც ელო ინ ფო რმ აც ია, ვი დრე იყო პი რვ ელი და მც
და რი ინ ფო რმ აც იის გა მა ვრ ცე ლე ბე ლი. 

ცი ტა ტე ბი

წყ არ ოე ბის ცი ტა ტე ბი წმ ინ და თა წმ ინ დაა და მა თი რა იმე სა ხით და მა ხი
ნჯ ება ან ინ ტე რპ რე ტი რე ბა ყო ვლ ად და უშ ვე ბე ლია... მთ ელი ცო ტა ტი
დან ფრ აზ ებ ის შე რჩ ევ ით მა ამ ოჭ რამ შე იძ ლე ბა და არ ღვ იოს ბა ლა ნსი და 
შე ცვ ალ ოს კო ნტ ექ სტი. ყო ვე ლთ ვის და ტო ვეთ რე სპ ონ დე ნტ ის ის სი ტყ
ვე ბი, რო მე ლიც ზუ სტ ად გა მო ხა ტა ვს მთ ქმ ელ ის მთ ავ არ აზ რს და ეც ად
ეთ უჩ ვე ნოთ მთ ქმ ელ ის და მო კი დე ბუ ლე ბაც  ღი მი ლი, ირ ონ ია ან გა ბრ
აზ ება, რომ უფ რო ნა თე ლი იყ ოს მი სი ნა თქ ვა მის აზ რი. 

არ ას დრ ოს ეც ად ოთ `გა აკ ეთ ილ შო ბი ლოთ~ და „გა ალ იტ ერ ატ ურ ულ ოთ“  
რე სპ ონ დე ნტ ის ნა თქ ვა მი და მი სი სპ ეც იფ იკ ური თუ დი ალ ექ ტუ რი გა
მო თქ მა. თუ მცა არც ისე უნ და გა აკ ეთ ოთ, რომ ზე დმ ეტი `ეგ ზო ტი კუ
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რო ბის~ გა მო მი სი ნა თქ ვა მი და ცი ნვ ის ობ იე ქტი გა ხდ ეს. თუ კი ცი ტა ტის 
ორ იგ ინ ალი სხ ვა ენ აზ ეა, უნ და გა და ით არ გმ ნოს ნა თქ ვა მის ში ნა არ სი   
სი ტყ ვა სი ტყ ვი თი თა რგ მა ნი ამ შე მთ ხვ ევ აში არ გა მო დგ ება.

რე ალ ობ ის ას ახ ვა

მა სა ლის სი ზუ სტე ნი შნ ავს, რომ ტე ქს ტმა და გა მო სა ხუ ლე ბამ რე ალ ობა 
უნ და და ან ახ ოს მო მხ მა რე ბე ლს. არ შე იძ ლე ბა სა კუ თა რი ვა რა უდ ები და 
შთ აბ ეჭ დი ლე ბე ბი გა უზ ია რო მა ყუ რე ბე ლსა თუ მს ენ ელს, მა შინ რო დე
საც ის ჟუ რნ ალ ის ტი სგ ან რე ალ ურ სუ რა თს ელ ოდ ება. არ შე იძ ლე ბა ფა
ქტ ებ ისა და მო ვლ ენ ებ ის გა ზვ ია დე ბა ეფ ექ ტის მო ხდ ენ ის მი ზნ ით და ზე
დს რთ ავი სა ხე ლე ბის უკ ონ ტრ ოლ ოდ გა მო ყე ნე ბა.

მა სა ლა ში თვ ალ ნა თლ ივ უნ და იყ ოს მი ნი შნ ებ ული ვინ არ ის ავ ტო რი 
და სად მო მზ ად და. ას ევ კა რგ ად უნ და იყ ოს გა მო ყო ფი ლი ინ ფო რმ აც
ია, რო მე ლიც `სხ ვამ~ მი აწ ოდა ჟუ რნ ალ ის ტს. ეს `სხ ვა~ შე იძ ლე ბა იყ ოს 
თვ ით მხ ილ ვე ლი, მო ვლ ენ ის გმ ირი, რა იმე ორ გა ნი ზა ცია ან სა ხე ლმ წი ფო 
სტ რუ ქტ ურა.

და მო უკ იდ ებ ლო ბა

და მო უკ იდ ებ ლო ბა არ ის მე დია სა შუ ალ ებ ის რე პუ ტა ცი ის გა ნმ სა ზღ
ვრ ელი მთ ავ არი ნი შა ნი და სა ზო გა დო ება იმ ის მი ხე დვ ით გვ ენ დო ბა, 
რა მდ ენ ად და მო უკ იდ ებ ელი ვა რთ კო ნფ ლი ქტ ებ ისა თუ და ვე ბის გა შუ
ქე ბა ში. ყვ ელა ის ვის სა ქმ ია ნო ბა სა და ცხ ოვ რე ბა საც ვა შუ ქე ბთ, ამ ას
თან, ჩვ ენი მო მხ მა რე ბლ ები და მყ იდ ვე ლე ბი არ იან, თუ მცა სი ზუ სტე, 
ბა ლა ნსი და ჭე შმ არ იტ ება მათ ფი ნა ნს ებ ზე მა ღლა დგ ას. 

არ შე იძ ლე ბა თქ ვე ნი და მქ ირ ავ ებ ელი მე დი ისსა შუ ალ ებ ის სა ხე ლის 
რა იმე ფო რმ ით გა მო იყ ენ ება თქ ვე ნი ან თქ ვე ნი ოჯ ახ ის მი ერ ორ გა ნი
ზე ბუ ლი ბი ზნ ეს ის თუ ღო ნი სძ იე ბის გა პი არ ებ ის თვ ის. მე დი ის სა ხე ლი 
არ უნ და ას ოც ირ დე ბო დეს რო მე ლი მე ბი ზნ ეს თან.

წყ არ ოე ბთ ან გა და მო წმ ება

მე დია სა შუ ალ ებ ებ ის უმ რა ვლ ეს ობა გა მო სა ქვ ეყ ნე ბლ ად გა მზ ად ებ ულ 
მა სა ლე ბს არ ას ოდ ეს აძ ლე ვს გა და სა მო წმ ებ ლად სა კუ თარ წყ არ ოე ბს. 
ეს არ ღვ ევს მათ თა ვი სუ ფლ ებ ას. თა ვად ჟუ რნ ალ ის ტს შე უძ ლია გა და
ამ ოწ მოს კო ნკ რე ტუ ლი ცი ტა ტა ან ფა ქტ ობ რი ვი ინ ფო რმ აც ია წყ არ ოს
თან, თუ თა ვად ჩა თვ ლის სა ჭი როდ. 
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სა ჩუ ქრ ები და გა რთ ობა

ჟუ რნ ალ ის ტმა უა რი უნ და თქ ვას ყო ვე ლგ ვარ ფუ ლად თუ  სა ჩუ ქრ ის ან 
მო მს ახ ურ ებ ის მი ღე ბა ზე იმ ად ამ ია ნე ბი სგ ან, რო მლ ებ იც მი სი წყ არ ოე
ბი ან სა კო ნტ აქ ტო პი რე ბი არ იან. 

მი უკ ერ ძო ებ ლო ბა

მე დია სა შუ ალ ებ ის თა ნა მშ რო მლ ები უნ და ეც ად ონ, რომ სა კუ თა რი მო
სა ზრ ებ ები და პი რა დუ ლი ამ ბე ბი სა მს ახ ურ ის კა რს მი ღმა და ტო ვონ და 
ნე იტ რა ლუ რი, ცი ვი გო ნე ბით მო უთ ხრ ონ ხა ლხს ფა ქტ ებ ისა თუ მო ვლ
ენ ებ ის შე სა ხებ. პი რდ აპ ირ თუ ირ იბ ად, პრ ობ ლე მი სა და კო ნფ ლი ქტ ის 
გა შუ ქე ბის დრ ოს ჟუ რნ ალ ის ტი არ უნ და აღ იქ მე ბო დეს არც ერ თი მხ
არ ის გუ ლშ ემ ატ კი ვრ ად. ჟუ რნ ალ ის ტი ძა ლი ან ფრ თხ ილი უნ და იყ ოს 
სი ტყ ვე ბის შე რჩ ევ ის დრ ოს. სი ტყ ვე ბით `№მა გა ნა ცხ ადა~ ან `№ის 
თა ნა ხმ ად~ უჩ ვე ნე ბს, რომ ჟუ რნ ალ ის ტი სა უბ რო ბს მი სი რე სპ ონ დე ნტ
ის ნა თქ ვა მზე და ყრ დნ ობ ით. სი ტყ ვე ბით `ვშ იშ ობთ~ ან `იმ ედი გვ აქ ვს~ 

Á იმ ედ ის~ მო-
დე ლი რე ბუ-
ლი ქრ ონ იკა 
- ახ ალი ამ ბე ბის 
ფა ლს იფ იკ აც იის 
მს ოფ ლიო მა გა
ლი თი 
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უჩ ვე ნე ბს, რომ ჟუ რნ ალ ის ტი ვერ არ ის ნე იტ რა ლუ რი და რო მე ლი ღაც 
მხ არ ეს უთ ან აგ რძ ნო ბს. ზმ ნე ბი `უა რყ ოფს~ ან `კო მე ნტ არს არ აკ ეთ
ებს~ პი რნ ათ ელს ხდ ის ჟუ რნ ალ ის ტს თა ვის მო მხ მა რე ბე ლთ ან. 

მო სა ზრ ება და ან ალ იზი

მკ აც რად უნ და იყ ოს გა მი ჯნ ული ფა ქტ ები და მო სა ზრ ებ ები. გა ნს აკ
უთ რე ბით, ახ ალი ამ ბე ბი, რო მლ ებ იც უნ და ეყ რდ ნო ბო დეს მხ ოლ ოდ კა
რგ ად გა და მო წმ ებ ულ ფა ქტ ებს. 

დი სკ რი მი ნა ცი ული ენა და სტ ერ ეო ტა იპ ები

ჟუ რნ ალ ის ტი ძა ლი ან ფრ თხ ილი უნ და იყ ოს, რო დე საც გე ნდ ერ ულ, ეთ
ნი კურ, რე ლი გი ურ, კუ ლტ ურ ულ ფა სე ულ ობ ებ ზე, გა რე გნ ობ აზე, ას აკ
სა თუ სე ქს უა ლურ ორ იე ნტ აც ია ზე სა უბ რო ბს. 

სა ერ თოდ, სა ნამ ამ თე მე ბს შე ეხ ებ ით, კა რგ ად უნ და და ფი ქრ დეთ, რა 
მი ზა ნი აქ ვს ამ სა კი თხ ებ ის გა შუ ქე ბას. რო გო რც წე სი, მს გა ვს სა კი თხ
ებ ზე სა უბ რი სას თა ვს იჩ ენ ენ ხო ლმე სტ ერ ეო ტი პე ბი, რო მლ ებ იც ზი ანს 
აყ ენ ებ ენ გა ნხ ილ ვის ობ იე ქტ ებ ის რე პუ ტა ცი ას. 

და კი დევ, ჟუ რნ ალ ის ტი უნ და მო ერ იდ ოს რა იმე რჩ ევ ებ ის მი ცე მას. მა
ყუ რე ბე ლმა თა ვად უნ და გა აკ ეთ ოს არ ჩე ვა ნი მი უკ ერ ძო ებ ელი ინ ფო
რმ აც იის მო სმ ენ ის შე მდ ეგ.
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ინტერნეტ-ჟურნალისტიკა 
და სოციალური მედიის 
გამოყენება
ინ ტე რნ ეტრე პო რტ ინ გი სას აუ ცი ლე ბე ლია იმ ავე პრ ინ ცი პე ბი სა და ნო
რმ ებ ის და ცვა, რო მე ლთ აც ჟუ რნ ალ ის ტი კა ში ვი ცა ვთ.  სა მს ახ ურ ებ რი
ვი მო ვა ლე ობ ის გა ნს ხვ ავ ებ ული ფო რმ ით შე სრ ულ ება არ ცვ ლის ძი რე
ულ ნო  რმ ებ სა და  პრ  ინ ცი პე ბს. 

არ ან აი რი ფა ლს იფ იკ აც ია!

ონ ლა ინ დი სკ უს იე ბში მო ნა წი ლე ობ ის დრ ოს აც, ცხ ად ია, ჟუ რნ ალ ის ტმა 
არ ავ ით არ შე მთ ხვ ევ აში არ უნ და მო იტ ყუ ოს და არ ას წო რად არ მი უთ
ით ოს სა კუ თა რი ვი ნა ობა თუ მე დია სა შუ ალ ება. ამ ას თან, არ უნ და ეც
ად ოს არ აკ ან ონ იე რი გზ ით მო  იპ ოვ ოს ი ნ ფო რმ აც ია ი ნ ტე რნ ეტ ში. 

ინ ტე რნ ეტ სი ვრ ცე ში ინ ფო რმ აც იის მო პო ვე ბა სა მა რთ ლი ანი სა ქმ ეა, 
მა გრ ამ ამ ის თვ ის  ან გა რი შის გა ტე ხვა და კა ნო ნის და რღ ვე ვა სა ჭი რო 
არ არ ის. სა სუ რვ ელ ია, რომ გა აკ ეთ ოთ იმ ვე ბგ ვე რდ ის „სკ რი ნშ ოტი“, 
რო მლ იდ ან აც ინ ფო რმ აც იას იყ ენ ებთ. იგი გა მო გა დგ ებ ათ იმ შე მთ ხვ
ევ აში, თუ კი ვი ნმე არ არ სე ბუ ლი ინ ფო რმ აც იის გა ვრ ცე ლე ბა ში შე მო გე
და ვე ბათ. ეს არ ის სა უკ ეთ ესო თა ვდ აც ვა იმ შე მთ ხვ ევ ის ათ ვის რო დე
საც ი ნ ფო რმ აც ია ი ნ ტე რნ ეტ ში უც ებ ჩნ დე ბა და  ა ს ევე უც ებ ვე ქ რ ება. 

ამ ას თან, ყო ვე ლი სა ეჭ ვო ინ ფო რმ აც ია უნ და იწ ვე ვდ ეს სკ ეპ ტი ცი ზმს 
და აუ ცი ლე ბლ ად უნ და გა და მო წმ დეს შე სა ძლ ებ ლო ბის ფა რგ ლე ბში. 
ფრ თხ ილ ად მო ეკ იდ ეთ პე რს ონ ალ ურ ინ ფო რმ აც იას და ად ამ ია ნის პი
რად ც ხ ოვ რე ბა ში ჩა  რე ვას. 

და რაც მთ ავ არ ია, სა ავ ტო რო უფ ლე ბე ბი და კა ნო ნი ად ამ ია ნის პი რა დი 
ცხ ოვ რე ბის ხე ლშ ეუ ხე ბლ ობ ისა და ცი ლი სწ ამ ებ ის შე სა ხებ ინ ტე რნ ეტ
ზეც ვ რ ცე ლდ ება.

ინ ფო რმ აც ია ში, რო მე ლიც ინ ტე რნ ეტ შია მო პო ვე ბუ ლი, მკ აფ იოდ უნ
და იყ ოს ნა თქ ვა მი, რა გზ ით მო იპ ოვ ეთ ინ ფო რმ აც ია. სა მა რთ ლი ან ობ ის 
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მს ოფ ლიო გა მო ცე მე ბი Á იმ ედ ის~ მო დე ლი რე ბუ ლი ქრ ონ იკ-
ის  შე სა ხებ - ჟუ რნ ალ TIME  ის ვებგვ ერ დზე (1) გა ნთ ავ სე
ბუ ლია მა შო კი რე ბე ლი გა ყა ლბ ებ ული ახ ალი ამ ბე ბის ათ ეუ ლი, 
`იმ ედ ის~ მო დე ლი რე ბუ ლი ქრ ონ იკა პი რვ ელ ად გი ლს იკ ავ ებს. 
BBC - მ რა მდ ენ იმე სტ ატ ია და უთ მო ამ გა ხმ აუ რე ბულ ამ ბა ვს, 
მო ცე მულ სქ რი ნშ ოტ ზე (2) ვხ ედ ავთ დი დი ბრ იტ ან ეთ ის ელ ჩის 
სა პრ ოტ ეს ტო გა ნც ხა დე ბას, მი სი სი ტყ ვე ბის გა ყა ლბ ებ ისა და 
გა მო სა ხუ ლე ბის უკ ან ონ ოდ გა მო ყე ნე ბის შე სა ხებ.

1

2

პრ ინ ცი პი და ინ ფო რმ აც იის გა და მო წმ ება და მო უკ იდ ებ ელ წყ არ ოე ბზე, 
ვრ ცე ლდ ება ინ ტე რნ ეტ ში მუ შა ობ ის დრ ოს აც. ნე ბი სმ იე რი ინ ფო რმ აც
იის მო პო ვე ბის შე მთ ხვ ევ აში უნ და ვი კი თხ ოთ  ხომ არ არ ის წი ნა სწ არ 
გა მი ზნ ული ტყ უი ლი?

სო ცი ალ ური მე დი ის პრ ინ ცი პე ბი

სო ცი ალ ური მე დი ის გა მო ყე ნე ბას და დე ბით მხ არ ეს თან ერ თად, დი დი 
რი სკ იც ახ ლა ვს  რი სკ ის ქვ ეშ აა თქ ვე ნი მე დი ას აშ უა ლე ბის რე პუ ტა ცია.
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თუ კი სო ცი ალ ურ მე დი აქ სე ლს იყ ენ ებთ პი რა დი და პრ ოფ ეს იუ ლი სა ქმ
ია ნო ბი სთ ვის, და იმ ახ სო ვრ ეთ, რომ ძა ლი ან ძნ ელი იქ ნე ბა ამ ორი ინ ტე
რე სის გა მი ჯვ ნა მი უხ ედ ავ ად დი დი მც დე ლო ბი სა და ის ინი ყო ვე ლთ ვის 
და კა ვშ ირ ებ ული იქ ნე ბა თქ ვე ნს სა ხე ლთ ან. 

იც ოდ ეთ, რომ თქ ვე ნი წყ არ ოე ბი, კო ლე გე ბი, კო ნკ ურ ენ ტე ბი და მო მა
ვა ლი და მქ ირ ავ ებ ლე ბი ყო ვე ლთ ვის მი ად ევ ნე ბენ თვ ალ ყუ რს თქ ვე ნს 
სა ქმ ია ნო ბას პი რად თუ სა მს ახ ურ ებ რივ სო ცი ალ ურ ქს ელ ში. თუ კი თქ
ვე ნი Twitterის ლი ნკი თქ ვე ნს ავე სა მს ახ ურ ის ვე ბგ ვე რდ ზეა გა ნთ ავ სე
ბუ ლი, თქ ვენ იგ ივე პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა გა ქვთ მკ ით ხვ ელ ებ ის წი ნა შე, 
რო გო რც თქ ვე ნი მე დია სა შუ ალ ებ ის მო მხ მა რე ბლ ებ ის წი ნა შე. 

იფ იქ რე სა ნამ და პო სტ ავ დე!

სო ცი ალ ური მე დი ის წა რმ ატ ებ ის მთ ავ არი სა იდ უმ ლო არ ის ის, რომ 
მა სში ჩა რთ ვა ძა ლი ან მა რტ ივ ია, რა დგ ან სა ფრ თხე იმ ისა რომ თქ ვე ნს 
მი ერ გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი ინ ფო რმ აც ია და ამ ახ ინ ჯონ ან არ ას წო რი ინ ტე
რპ რე ტა ცი ით გა ავ რც ელ ონ მა ღა ლია. ყო ვე ლი თქ ვე ნი ნა აზ რე ვი მო წყ
ვლ ადი სტ ილ ურ ად გა სა მა რთ ია. სა ნამ თქ ვენ ამ ოწ მე ბთ, თქ ვე ნს ხე ლთ 
არ სე ბუ ლი ინ ფო რმ აც ია ტყ უი ლია თუ მა რთ ალი, შე იძ ლე ბა თქ ვე ნი მე
დი ას აშ უა ლე ბა გა მო იყ ენ ონ რო გო რც წყ არო, თქ ვე ნი ინ ფო რმ აც ია კი 
რო გო რც ფა ქტი. არ ას ოდ ეს აჰ ყვ ეთ ცდ უნ ებ ას და არ უპ ას უხ ოთ უხ ეშ
ად მათ, ვის კო მე ნტ არ ებს ან გა მო ხმ აუ რე ბას არ ას წო რად და უს ამ არ
თლ ოდ თვ ლით. წა რმ ოი დგ ინ ეთ, რომ ეს კო მე ნტ არ ები და შე ფა სე ბე ბი 
არა სო ცი ალ ურ ქს ელ ში, არ ამ ედ რო მე ლი მე დი დი გა ზე თის პი რვ ელ 
გვ ერ დზე ან ტე ლე ვი ზო რში მო ის მი ნეთ. რო გორ მო იქ ცე ოდ ით ამ შე
მთ ხვ ევ აში?!

არ და აყ ენ ოთ კი თხ ვის ნი შნ ის ქვ ეშ თქ ვე ნი მი უკ ერ ძო ებ ლო ბა

თქ ვე ნი პრ ოფ ილი Facebookზე, Twitterის მი მო წე რა ან პი რა დი ბლ ოგი 
თქ ვე ნი პო ლი ტი კუ რი და სხ ვა შე ხე დუ ლე ბე ბის სა რკე შე იძ ლე ბა გა ხდ
ეს, ამ იტ ომ კა რგ ად და ფი ქრ დით, სა ნამ რა იმ ეს და წე რთ. 

ნე ბი სმ იე რმა და ინ ტე რე სე ბუ ლმა პი რმა თქ ვე ნი ლი ნკ ებ ის, `სა მე გო ბრო 
წრ ისა~ და სხ ვა მო ნა ცე მე ბის გა ან ალ იზ ებ ის სა შუ ალ ებ ით შე იძ ლე ბა 
შე ქმ ნას თქ ვე ნი `პო რტ რე ტი~, რო მე ლიც და ყრ დნ ობ ილი იქ ნე ბა სწ ორ
ედ ინ ტე რნ ეტმო ნა ცე მე ბზე. 

ჩვ ენს ვც ხო ვრ ობთ ეპ ოქ აში, რო დე საც ყვ ელა ჩვ ენი ინ ტე რნ ეტ სა ქმ
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ია ნო ბა ტო ვე ბს `ან აბ ეჭ დე ბს~ ვი რტ უა ლურ სი ვრ ცე ში, ამ იტ ომ უნ და 
ეც ად ოთ, არ და ტო ვოთ ის ეთი `ან აბ ეჭ დი~, რო მე ლიც ეჭ ვის ქვ ეშ და აყ
ენ ებს თქ ვე ნს მი უკ ერ ძო ებ ლო ბა სა და პრ ოფ ეს იო ნა ლი ზმს. 

კა რგ ად შე ის წა ვლ ეთ ჯგ უფ ები, რო მე ლთ აც უე რთ დე ბით სო ცი ალ ურ 
ქს ელ ში. მა თში გა ერ თი ან ებ ით ან ვი ნმ ეს ად მი სო ლი და რო ბის გა მო ცხ
ად ებ ით, შე იძ ლე ბა თქ ვენ აღ მო ჩნ დეთ დე ბა ტე ბის ერთ მხ არ ეს და მი კე
რძ ოე ბის ილ უზ ია შე უქ მნ ათ სხ ვე ბს. 

იფ იქ რეთ იმ `ია რლ იყ ებ ზე~, რო მლ ებ იც შე იძ ლე ბა მო გა კრ ან. კა რგ ად 
და ეუ ფლ ეთ ინ ტე რნ ეტ მო ხმ არ ებ ის წე სე ბს, რომ შე ძლ ოთ თქ ვე ნი მო
ნა ცე მე ბი სა თუ გა რკ ვე ული ინ ფო რმ აც იის კო ნფ იდ ენ ცი ალ ურ ად და
ტო ვე ბა.

იყ ავი გა მჭ ვი რვ ალე!

მე დია ბი ზნ ესი გა მჭ ვი რვ ალ ეა, ამ იტ ომ იყ ავი ღია სა კუ თა რი სა ქმ ია ნო
ბით. სო ცი ალ ურ ქს ელ ზე და შენ ბლ ოგ ზე ყო ვე ლთ ვის ნა თლ ად გა ნმ არ
ტე, რო მელ მე დია სა შუ ალ ებ ას წა რმ ოა დგ ენ და რა არ ის შე ნი პი რა დი 
მო სა ზრ ება. კო მე ნტ არ ები ყო ვე ლთ ვის შე ნი სა ხე ლით გა აკ ეთე.

თუ კი სო ცი ალ ურ ქს ელს (Facebook, Twitter) იყ ენ ებთ რო გო რც პრ ოფ
ეს იუ ლი (ინ ფო რმ აც იე ბის მო ძი ება და გა ცვ ლა), ას ევე პი რა დი მო ხმ არ
ებ ის თვ ის, აუ ცი ლე ბლ ად გა მი ჯნ ეთ ის ინი და პი რა დი მო სა ზრ ებ ებ ის
თვ ის ცა ლკე გა ხს ენ ით თქ ვე ნი ან გა რი ში. 

სო ცი ალ ური ქს ელი გთ ხო ვთ, რომ რაც შე ილ ება მე ტი ინ ფო რმ აც ია გა
მო აქ ვე ყნ ოთ სა კუ თარ თა ვზე. გი რჩ ევთ, რომ იმ ან გა რი შს, რო მე ლს აც 
პრ ოფ ეს იუ ლი სა ქმ ია ნო ბი სთ ვის იყ ენ ებთ, ნუ გა და ტვ ირ თა ვთ პი რა დი 
მო ნა ცე მე ბით.

სო ცი ალ ურ ქს ელ ებ ში მუ შა ობა დიდ დრ ოს მო ით ხო ვს, ამ იტ ომ თქ ვე
ნი ზე მდ გო მი სა ქმ ის კუ რს ში უნ და იყ ოს. ამ ას თა ნა ვე, სო ცი ალ ურ ქს
ელ ში ყო ფნ ით თქ ვენ სხ ვე ბს აც უზ ია რე ბთ „სი მწ რით მო პო ვე ბულ“ კო
ნტ აქ ტე ბსა და წყ არ ოე ბს. ასე რომ, სა ნამ ამ ას გა აკ ეთ ებ დეთ, კა რგ ად 
და ფი ქრ დით  შე იძ ლე ბა თუ არა რომ ამ ან ავ ნოს თქ ვე ნს პრ ოფ ეს იულ 
სა ქმ ია ნო ბას.
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ბლოგინგი და 
სოციალური მედია
გა მო იყ ენე ინ ტე რა ქტ იუ ლი ინ სტ ურ მნ ტე ბი სა ზო გა დო ებ ას თან ურ თი
ერ თო ბის აღ სა დგ ენ ად!

რატომ არის ამბების ტირაჟირება სუსტი?
ამ ის მი ზე ზი ინ ტე რნ ეტ ია? არა. ად გი ლო ბრ ივი გა ზე თე ბი უფ რო ნა კლ
ებ ად სა ზი ან ოა, ვი დრე ნა ცი ონ ალ ური და მე ტრ ოს გა ზე თე ბი.
ამ ის მი ზე ზი რე ცე სი აა? არა. 
დი დი ეფ ექ ტი რე კლ ამ სთ ვის, მა გრ ამ ძა ლი ან მც ირე მკ ით ხვ ელ ებ ის თვ ის.
და იკ არ გა ურ თი ერ თო ბა სა ზო გა დო ებ ის წე ვრ ებს შო რის. რო გო რც რო
ბე რტ პუ ტნ ამი ტა ვის წი გნ ში „ბო ულ ინ გი მა რტო“ (Bowling Alone) წე რს, 
პა სი ური მო სა ხლ ეო ბა არ კი თხ ულ ობს გა ზე თე ბს.

სოციალურ მედიას შეუძლია დაგეხმაროს
მი წვ დი მკ ით ხე ლე ბს სა დაც არ უნ და იყ ვნ ენ ის ინი, იმ ის მა გი ვრ ად, რომ 
აი ძუ ლო ის ინი მო ვი დნ ენ შე ნთ ან...
ვი რტ უა ლუ რი სა ზო გა დო ებ ის ძა ლა კო მბ ინ ირ ებ ული იქ ნე ბა გე ოგ რა ფი
ულ ად მრ ავ ალ ფე რო ვან სა ზო გა დო ებ ას თან.
შე ნს ის ტო რი ებს ექ ნე ბა კო მე ნტ არ ები;
შე გე ძლ ება ბლ ოგ ინ გი (ის იც კო მე ნტ არ ებ ით);
შე ნს გა ნკ არ გუ ლე ბა შია Facebookი, Twitterი; Flickrი, YouTubeი;

კომენტარები და ბლოგინგი
ეს არ ის ყვ ელ აზე მო ხე რხ ებ ული შე სა ძლ ებ ლო ბა, რომ ინ ტე რა ქტ იუ ლი 
დი ალ ოგი გქ ონ დეს მკ ით ხვ ელ ებ თან;
დრ ოის შე ზღ უდ ულ ობ ის მი უხ და ვად, შე ნი მო ნა წი ლე ობა მთ ავ არ ია;
შე უზ ღუ და ვი რა ოდ ენ ობ ის წყ არ ოე ბი;

Faebook-ი ჟურნალისტებისთვის
თქ ვე ნი მკ ით ხვ ელ ებ ის დი დი ნა წი ლი სულ Facebookზეა;
Facebookი იმ აზე მა რტ ივ ტე ქნ ოლ ოგ იე ბს სთ ავ აზ ობს მათ, ვი დრე თქ
ვენ შე გი ძლ იათ შე სთ ავ აზ ოთ.
მკ ით ხვ ელ ებს შე უძ ლი ათ გა მო გე ხმ აუ როთ თქ ვენ და ეს აუ ბრ ონ ერ თმ
ან ეთს;
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Twitter-ის ხელოვნება
ეს მხ ოლ ოდ RSS feedის 
კო პი რე ბა არ აა;
მხ ოლ ოდ შე ნს მი მდ ევ რე ბს (followers) არ ეს აუ ბრო;
შე სთ ავ აზე რა იმე ორ იგ ინ ალ ური;
მკ ით ხვ ელ თა ფო ტო ები ილ უს ტრ აც იად
კა რგ ია: The Salem Newsი თა ვის მკ ით ხვ ელ ებს თხ ოვ და, რომ შუა ზა
მთ არ ში ზა ფხ ულ ში გა და ღე ბუ ლი სუ რა თე ბი გა მო ეგ ზა ვნ ათ;
უკ ეთ ეს ია: WBURი ახ ერ ხე ბს მო მხ მა რე ბლ ებ ის ფო ტო ებ ით უზ რუ ნვ
ელ ყო ფას Flickrზე, სო ცი ალ ურ მე დია ვე ბგ ვე რდ ზე;

რო გო რც იც ით, თქ ვე ნი ბლ
ოგ ის წა რმ ატ ებ ის ერთერ თი 
გა სა ღე ბი მდ იდ არი ვი ზუ ალ ური 
მა სა ლის გა მო ყე ნე ბაა, თქ ვე
ნს წი ნა შეა  ჩა რლზ მი ნა რდ-
ის, (Charles Joseph Minard) 
- ინ ფო რმ აც იუ ლი გრ აფ იკ ის 
გა მო მგ ონ ებ ლის  ერთერ თი 
პი რვ ელი ინ ფო რმ აც იუ ლი გრ
აფ იკი, (1) რო მე ლიც პრ ოფ ეს იით 
ინ ჟი ნე რმა ჩა რლზ მი ნა რდ მა 
ნა პო ლე ონ ის ათ ვის შე ქმ ნა. და 
ერთრთი პი რვ ელი `ფაიჩა რტი~ 
(2) რო მე ლიც ას ახ ავს თუ რქ ული 
იმ პე რი ის მო სა ხლ ეო ბის პრ ოპ
ორ ცი ულ მო ნა ცე მე ბს (1789)

1
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სახლი VS. სოცილაური ქსელი
უა მრ ავი სა შუ ალ ებ აა, რომ აღ მო გა ჩი ნონ;
შე ნი ვე ბგ ვე რდი შე იძ ლე ბა გა ხდ ეს ძა ლი ან პო პუ ლა რუ ლი;
მუ დმ ივი გა ნა ხლ ება და რე კლ ამ ირ ება
თქ ვე ნი მი ზა ნია, რომ სა ზო გა დო ებ ას მუ დმ ივ ად ჩა რთ ული ამ ყო ფოთ 
ინ ტე რნ ეტ ქს ელ ში;
თქ ვე ნი მკ ით ხვ ელ ებ ის უმ რა ვლ ეს ობ ამ თი თქ მის არ იც ის, რომ ად გი
ლო ბრ ივ გა ზე თე ბს ინ ტე რნ ეტ ვე რს იე ბიც აქ ვთ;
გა მო იყ ენე შე ნი ბე ჭდ ვი თი გა მო ცე მა, რომ რე კლ ამ ირ ება გა უკ ეთო შე
ნს ინ ტე რნ ეტ სა ქმ ია ნო ბას  ყო ველ კვ ირ აში ან ყო ვე ლდ ღე;

#1 წესი სოციალური მედიაში მუშაობისთვის
იხ ალ ისე  ამ სა ქმ ეში ექ სპ ერ ტე ბი არ არ სე ბო ბენ, მხ ოლ ოდ  იდ ეე ბი...

Twitter-ის პო ლი ტი კა

რა არის Twitter-ი?
Twitterი არ ის მი კრო ბლ ოგ ური სი სტ ემა, რო მე ლიც მო მხ მა რე ბე ლს აძ
ლე ვს სა შუ ალ ებ ას, რომ ინ ტე რნ ეტ ში გა აგ ზა ვნ ოს მო კლე, 140ნი შნ ია
ნი შე ტყ ობ ონ ება.

შემიძლია, Twitter-ი გამოვიყენო, როგორც წყარო?
სხ ვა სა შუ ალ ებ ებ ის გან გა ნს ხვ ავ ებ ით, Twitterით ინ ფო რმ აც იის და გა
მო სა ხუ ლე ბის გა და ცე მა ინ ტე რნ ეტ ის მო მხ მა რე ბლ ებ ის თვ ის უფ რო 
ად ვი ლი და ხე ლმ ის აწ ვდ ომ ია. 

როდის შემიძლია Twitter-ის გამოყენება?
არ სე ბო ბს Twitterის, რო გო რც მი კრობლ ოგ ინ გის გა მო ყე ნე ბის რა მდ
ენ იმე გზა:

მას ჟუ რნ ალ ის ტი იყ ენ ებს სა კუ თა რი მა სა ლის სხ ვე ბი სთ ვის გა სა ზი არ
ებ ლად და მი მდ ევ არ თა შე მო სა კრ ებ ად (build up a following); Twitterი 
გა მო იყ ენ ება ახ ალი ამ ბე ბის გა სა ვრ ცე ლე ბლ ად და მო მხ მა რე ბე ლთა 
კო მე ნტ არ ებ ის შე სა კრ ებ ად. იგი ას ევე გა მო იყ ენ ება მა სშ ტა ბუ რი მო
ვლ ენ ებ ის გა სა შუ ქე ბლ ად, მა გა ლი თად, რო გო რი ცაა სა მი ტე ბი. 

ვრცელდება Twitter-ზე `მეორე წყვილი თვალის~ წესები?
მი სი მც ირე მო ცუ ლო ბი სა და მო ხე რხ ებ ული გა მო ყე ნე ბის გა მო 
Twitterი, რო გო რც წე სი, გა მო იყ ენ ება მი მდ ინ არე (live) მო ვლ ენ ებ ის სწ
რა ფად გა სა ვრ ცე ლე ბლ ად. ამ ის გა მო, ზო გჯ ერ ძნ ელ ია ინ ფო რმ აც იის 
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ორ წყ არ ოს თან გა და მო წმ ება. ამ იტ ომ, სა ჭი როა, რომ ვი ნმ ემ ყო ვე ლთ
ვის გა და ამ ოწ მოს Twitterის პო სტ ებ ის ში ნა არ სი და მა თი სა ნდ ოო ბა.

რა წესებს უნდა დაემორჩილოთ პირადი Twitter-ის 
მოხმარებისას?
იგ ივე წე სე ბს, რაც პი რა დი ბლ ოგ ინ გის დრ ოს:
ა. იმ უშ ავ ეთ თქ ვე ნი მე დია სა შუ ალ ებ ის თვ ის;
ბ. თქ ვე ნი მო სა ზრ ებ ები არ გუ ლი სხ მო ბს თქ ვე ნი და მქ ირ ავ ებ ლე ბის 

მო სა ზრ ებ ებს;
გ. ის ეთი არ აფ ერი თქ ვათ, რაც რე პუ ტა ცი ას შე ულ ახ ავს თქ ვე ნს მე

დია სა შუ ალ ებ ას; 

თუ კი გა იპ არა შე ცდ ომა, აუ ცი ლე ბლ ად უნ და გა კე თდ ეს ახ ალი პო სტი 
`შე სწ ორ ება~.

ინ ტე რნ ეტ ენ ცი კლ ოპ ედ ია

ონ ლა ინ ინ ფო რმ აც ია, რო მე ლიც, რო გო რც წე სი შე ქმ ნი ლია მო ხა ლი სე 
და ზო გჯ ერ ან ონ იმ ური წყ არ ოე ბის მი ერ, სი ფრ თხ ილ ით უნ და გა მო იყ
ენ ოთ. Wikipedia, ინ ტე რნ ეტ `სა ხა ლხო ენ ცი კლ ოპ ედ ია~ შე იძ ლე ბა იყ ოს 
ძა ლი ან კა რგი მხ ოლ ოდ ძი ებ ის და სა წყ ებ ად, მა გრ ამ არა მთ ავ არ და სა
ნდო წყ არ ოდ. არ გა მო იყ ენ ოთ მა თი ფრ აზ ები და მო ნა ცე მე ბი, რა დგ ან 
Wikipediaს ინ ფო რმ აც ია შე იძ ლე ბა ყო ველ წუ თს შე იც ვა ლოს. შე და რე
ბით უფ რო სა ნდ ოა ოფ იც ია ლუ რი ვე ბგ ვე რდ ები. 

სი ზუ სტე არ ას დრ ოს უნ და შე ეწ ირ ოს ოპ ერ ატ იუ ლო ბას.

Facebook-ი ჟუ რნ ალ ის ტე ბი სთ ვის

Facebook-ზე ყველა ის არ არის, რადაც თავს გვაცნობს.
Facebookი და მი სი მს გა ვსი სა იტ ები, შე იძ ლე ბა ით ქვ ას, არ ის სა ზო გა
დო ებ რი ვი თა ვშ ეყ რის ად გი ლე ბი. ჟუ რნ ალ ის ტე ბს მა თი სა შუ ალ ებ ით 
შე უძ ლი ათ მო იძ იონ გა რკ ვე ული მა სა ლე ბი. გა ნს აკ უთ რე ბით ნა ყო ფი
ერ ია მა სში მუ შა ობა ის ეთ თე მე ბზე, რო მლ ებ იც არ და სრ ულ ებ ულა. 
ყო ვე ლთ ვის შე იძ ლე ბა თვ ით მხ ილ ვე ლე ბი სა და სხ ვა და სხ ვა ცნ ობ ებ ის 
მო გრ ოვ ება. 

ამ ას თან, ჟუ რნ ალ ის ტმა ყო ვე ლთ ვის უნ და გა ით ვა ლი სწ ინ ოს, რომ ას
ეთ სა იტ ებ ზე მო პო ვე ბუ ლი ინ ფო რმ აც ია ყო ვე ლთ ვის არ აა სა ნდო და 
მა თმა გა და უმ ოწ მე ბე ლმა გა მო ქვ ეყ ნე ბამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ჟუ რნ
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ალ ის ტი სა და მი სი მე დია სა შუ ალ ებ ის რე პუ ტა ცი ის შე ლა ხვა. 

გთავაზობთ რამდენიმე რჩევას ამის თავიდან 
ასაცილებლად:
1. კრ იტ იკ ულ ად შე ხე დე ყვ ელა ინ ფო რმ აც იას

ალ ბათ, უც ნა ურ ად არ მო გე ჩვ ენ ებ ათ ის, რომ ინ ტე რნ ეტ ში გა ვრ
ცე ლე ბუ ლი მა სა ლის დი დი ნა წი ლი ან გა მი ზნ ული ტყ უი ლია ან შე
ცდ ომა. სა მწ უხ არ ოდ, არც იმ ის სა შუ ალ ებ აა, რომ 100%ით გა და
ამ ოწ მოთ მო ძი ებ ული მა სა ლის სი სწ ორე. რთ ულ ია იპ ოვო სა ნდო 
წყ არო, რო მე ლიც და გი და სტ ურ ებს ინ ფო რმ აც იის სი სწ ორ ეს ან 
პი რი ქით. თუ კი თქ ვენ გა ქვთ ინ ფო რო მა ცია, რო მე ლიც უმ ნი შვ ნე
ლო ვა ნე სია თქ ვე ნი მა სა ლი სთ ვის, მა გრ ამ ვერ ახ ერ ხე ბთ მის გა და
მო წმ ებ ას, აუ ცი ლე ბლ ად მი უთ ით ეთ ამ ის შე სა ხებ სტ ატ ია ში.

რა თქ მა უნ და, ინ ფო რმ აც იის გა და მო წმ ებ ის ყვ ელ აზე რე ალ ური 
გზ აა, თა ვად ამ ინ ფო რმ აც იის ავ ტო რთ ან და კა ვშ ირ ება. ამ შე მთ
ხვ ევ აში, ყვ ელ აზე რე ალ ურ ია, რომ კო ნტ აქ ტი შე დგ ეს ინ ტე რნ ეტ ის 
სა შუ ალ ებ ით. ეს კი ვერ მო გც ემთ იმ ის გა რა ნტ იას, რომ ეს ად ამ ია
ნი ნა მდ ვი ლად არ სე ბო ბს და შე იძ ლე ბა მი სი ნდ ობა. ამ შე მთ ხვ ევ აშ
იც, თქ ვე ნს მა სა ლა ში ნა თლ ად უნ და ჩა ნდ ეს რო გორ მო ხდა ინ ფო
რმ აც იის გა და მო წმ ება. 

გუ ლდ ას მით წა იკ ით ხეთ მა სა ლა. და აკ ვი რდ ით, არ ის თუ არა შე
უს აბ ამ ობ ები თხ რო ბის დრ ოს. შე ეს აბ ამ ება თუ არა წე რის მა ნე რა 
შე სა ბა მი სი ას აკ ის, გა ნა თლ ებ ისა და გა მო ცდ ილ ებ ის ად ამ ია ნის წე
რას. და აკ ვი რდ ით ფო ტო საც, თუ კი ის ახ ლა ვს მა სა ლას და იფ იქ
რეთ  კო ნკ რე ტუ ლი ფა ქტ ის ამ სა ხვ ელი ფო ტოა, რო მე ლიც ავ ტო
რს შე იძ ლე ბა ჩა ვა რდ ნო და ხე ლში თუ ზო გა დი ფო ტო. არც ერ თი ამ 
არ გუ მე ნტ ებ იდ ან არ არ ის სა ნდო, მა გრ ამ მათ შე უძ ლი ათ გა აღ ვი
ძონ შე ნი ეჭ ვე ბი. 

Facebookზე შე გი ძლ ია შე ამ ოწ მო, რა მდ ენი ხა ნია ესა თუ ის პრ ოფ
ილი არ სე ბო ბს. შე გი ძლ ია გა და ხე დო მა სზე გა მო ქვ ეყ ნე ბულ ინ ფო
რმ აც იე ბს. ბლ ოგ ებ ზე კი გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი მა სა ლე ბის ის ტო რი ას. 

ჩა სვი ბლ ოგ ის მი სა მა რთი ბლ ოგ ებ ის სა ძი ებო სი სტ ემ აში Technorati
ში, ან Googleის სა ძი ებო სი სტ ემ აში და მო იძ იე, რა მდ ენ ად ავ ტო
რი ტე ტუ ლი პრ ოფ ილი ან ბლ ოგ ია. 

Whoisის მო ნა ცე მთა ბა ზა ინ ახ ავს ყვ ელა ვე ბგ ვე რდ ის მე სა კუ თრ
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Á ინ ფო რმ აც ია მშ ვე ნი ერ ია!~ - დე ვიდ მა ქქ
ენ დე ლს ის ბე სტ სე ლე რის სა თა ურ ია, სკ რი
ნშ ოტ ზე ხე და ვთ ავ ტო რის პე რს ონ ალ ურ 
ვებგვ ერ დს, სა დაც უა მრ ავი ვი ზუ ალ იზ აც
იაა წა რმ ოდ გე ნი ლი 

ეთა სა ხე ლე ბსა და მი სა მა რთ ებს. ზო გჯ ერ რე გი სტ რა ნტ ები შე იძ
ლე ბა იყ ვნ ენ web hosting კო მპ ან იე ბი, რო მლ ებ იც დი დად არ და
გე ხმ არ ებ იან. ერ თა დე რთი, რჩ ება ის, რომ გა და ვა მო წმ ოთ რო დის 
და რე გი სტ რი რდა ეს ვე ბგ ვე რდი. 
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2. იყ ავი ყუ რა დღ ებ ით
მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ ესა თუ ის ინ ფო რმ აც ია ხე ლმ ის აწ ვდ ომ ია 
სო ცი ალ ურ ქს ელ ებ ში, უნ და გა ვი თვ ალ ის წი ნოთ ის იც, რომ ის ინი, 
შე იძ ლე ბა, არ შე ქმ ნი ლა სა ზო გა დო ებ რი ვი მო ხმ არ ებ ის თვ ის. რა 
თქ მა უნ და, ის თქ ვე ნთ ვის არ ავ ის და უწ ერ ია. მა თმა გა უფ რთ ხი ლე
ბე ლმა გა მო ქვ ეყ ნე ბამ შე იძ ლე ბა გა მო იწ ვი ოს ვი ნმ ეს ინ ტე რე სე ბის 
შე ლა ხვა. 

სა სუ რვ ელ ია, რომ ავ ტო რს ან ვე ბგ ვე რდ ის მფ ლო ბე ლს უთ ხრ ათ 
რა საც აპ ირ ებთ. ბე ვრი ად ამ ია ნი მო ხა რუ ლი იქ ნე ბა და გე ხმ არ ოთ. 
თუ კი ავ ტო რს არ სუ რს და გე ხმ არ ოთ, რე და ქტ ორ თან ერ თად გა და
წყ ვი ტეთ გა და წო ნის თუ არა სა ზო გა დო ებ რი ვი ინ ტე რე სის და კმ აყ
ოფ ილ ება ამ ინ ფო რმ აც იის გა და უმ ოწ მე ბლ ად გა მო ყე ნე ბას. 

3. კო ნფ იდ ენ ცი ალ ურ ობა
მკ აც რი იუ რი დი ული კრ იტ ერ იუ მე ბით, გა მო მქ ვე ყნ ებ ელ ზეა გა მო
ქვ ეყ ნე ბუ ლის მთ ელი პა სუ ხი სმ გე ბლ ობა. სა ნამ რა იმე ინ ფო რმ აც
ია მო ხვ დე ბო დეს ინ ტე რე ნტ ში, მი სი ავ ტო რი კა რგ ად უნ და და ფი
ქრ დეს და გა და წყ ვი ტოს  სუ რს თუ არა ეს ინ ფო რმ აც ია ყვ ელ ას 
ჩა უვ არ დეს ხე ლში. თუ კი მა ინც გა და წყ ვე ტს გა მო ქვ ეყ ნე ბას, უნ და 
ელ ოდ ოს, რომ იგი შე იძ ლე ბა ყვ ელ ას თვ ის ხე ლმ ის აწ ვდ ომი გა ხდ ეს. 
მი უხ ედ ავ ად ამ ისა, სა ზო გა დე ობ ის ნა წი ლი ფი ქრ ობს, რომ მა თი პი
რა დი ინ ფო რმ აც ია და ცუ ლია კე რძო სა იტ ებ ზე და ეს უნ და გა ვი თვ
ალ ის წი ნოთ მს გა ვსი ინ ფო რმ აც იე ბის გა მო ქვ ეყ ნე ბის შე მთ ხვ ევ აში. 

4. კო ნკ ურ ენ ცია
გა ით ვა ლი სწ ინ ეთ, რომ თუ კი თქ ვენ მა სა ლე ბს აგ რო ვე ბთ ინ ტე რნ
ეტ ის გზ ით, თქ ვე ნი მი მო წე რა სხ ვე ბი სთ ვი საც შე იძ ლე ბა გა ხდ ეს 
ხე ლმ ის აწ ვდ ომი. თუ კი სო ცი ალ ურ ქს ელ ში `და იმ ეგ ობ რე ბთ~ წყ
არ ოს, შე იძ ლე ბა ეს კა რგ ად გა მო იყ ენ ოს თქ ვე ნმა კო ნკ ურ ენ ტმა და 
თქ ვენ წყ არ ოს და უკ ავ ში რდ ეს ინ ფო რმ აც იის მო პო ვე ბის მი ზნ ით. 
თუ კი ბლ ოგ ზე, სა სუ რვ ელ რე სპ ონ დე ნტს და უტ ოვ ებთ კო მე ნტ არს 
მი სგ ან ინ ტე რვ იუს აღ ებ ის თხ ოვ ნით, იც ოდ ეთ, რომ თქ ვენ ამ ით 
გა ამ ჟღ ავ ნე ბთ თქ ვე ნს თე მას და შე იძ ლე ბა ის სხ ვამ წა გა რთ ვათ.

რო გორ შე უძ ლია ჟუ რნ ალ ის ტს გა მო იყ ენ ოს Facebook-ი?

ვებჟუ რნ ალ ის ტე ბის ინ ტე რა ქტ იუ ლი სა ქმ ია ნო ბის ყვ ელ აზე სა ინ ტე
რე სო ას პე ქტი არ ის ის, რომ მათ შე უძ ლი ათ პი რდ აპ ირი კო ნტ აქ ტი ჰქ
ონ დეთ მკ ით ხვ ელ ებ თან სო ცი ალ ური ქს ელ ის სა შუ ალ ებ ით. გა რდა მო
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მხ მა რე ბე ლთ ან კო ნტ აქ ტი სა, ჟუ რნ ალ ის ტე ბს შე უძ ლი ათ შე აგ რო ვონ 
და გა ავ რც ელ ონ ინ ფო რმ აც იე ბი. 

რა არ ის სო ცი ალ ური ქს ელ ები?

Tweeter
რო გორ უნ და გა მო იყ ენ ონ ონ ლა ინ ჟუ რნ ალ ის ტე ბმა Twitter-ი?
ჟუ რნ ალ ის ტმა მე თიუ ინ გრ მა პი რვ ელ მა თქ ვა ჭე შმ არ იტ ებ ქა Twitterის 
შე სა ხებ: `Twitterი ის ტო რი ის პი რვ ელი ვე რს იაა~ (‘Twitter is the first draft 
of history’); 

ამ გა მო ნა თქ ვა მის და სტ ურ ად შე გვ იძ ლია მო ვი ტა ნოთ რა მდ ენ იმე მა
გა ლი თი: ტე რო რი სტ ული თა ვდ ას ხმა მუ მბ აი ზე, თვ ით მფ რი ნა ვის ჩა
მო ვა რდ ნა კო ლო რა დო ში, ავ ია კა ტა სტ რო ფა მდ ინ არე გუ ძო ნში. ყვ ელა 
შე მთ ხვ ევ აში ამ კა ტა სტ რო ფე ბის თვ ით მხ ილ ვე ლე ბმა სა კუ თა რი ტე ლე
ფო ნით Twitterზე გა ნა თა ვს ეს ინ ფო რმ აც ია მო მხ და რის შე სა ხებ. 

Twitter-ის სა ფუ ძვ ლე ბი უმ არ ტი ვე სია:
�� მა ქს იმ უმ 140 სი მბ ოლო  ეც ადე იყო ლა კო ნი ური;
�� მი ჰყ ევი (Follow)  ყო ვე ლთ ვის გე ცო დი ნე ბა რას წე რს შე ნი წი ნა მო

რბ ედი, ხო ლო ის, ვი ნც შენ `მო გყ ვე ბა~, გა ეც ნო ბა შე ნს გა მო ქვ ეყ
ნე ბულ ინ ფო რმ აც იე ბს;

�� პა სუ ხი (@Replies)  @Repliesში შე მო დის სო ცი ალ ური ინ ფო რმ აც
იე ბი, რო მლ ებ საც უნ და მი აქ ციო ყუ რა დღ ება; 

�� RT  გა ნმ ეო რე ბით გა მო ქვ ეყ ნე ბი სთ ვის (Short for Retweet); თუ კი 
თქ ვე ნი წი ნა მო რბ ედი აქ ვე ყნ ებს მა სა ლე ბს, რო მლ ებ იც გი ნდ ათ 
რომ ნა ხონ თქ ვე ნმა შე მდ გო მმა მო მხ მა რე ბლ ებ მა, უნ და აკ რი ფოთ 
`RT~ და შე მდ ეგ ჩა სვ ათ მო ნი შნ ული ინ ფო რმ აც ია და გა ნა ახ ლეთ 
გვ ერ დი;

�� DM  მო კლე პი რდ აპ ირი გზ ავ ნი ლე ბი (Short for Direct Messages), 
ძი რი თა დად, ელ ექ ტრ ონ ული ფო სტა 140 სი მბ ოლ ოთი, რო მე ლიც 
პი რა დი მი მო წე რი სთ ვის გა მო იყ ენ ება. 

რა გა მო ვა ქვ ეყ ნოთ Twitter-ით?

�� სა ჭი რო ლი ნკ ები, რო მლ ებ საც იპ ოვ ით; 
�� სა ინ ტე რე სო ამ ბე ბი ან მო ვლ ენ ები, რო მლ ებ იც გა იგ ონ ეთ ან ნა ხეთ;
�� თქ ვე ნი ბო ლო მი ღწ ევ ები;
�� ხე ლმ ეო რედ გა მო აქ ვე ყნ ეთ (retweet) სა ინ ტე რე სო ინ ფო რმ აც ია, 

რო მე ლიც Twitterში ნა ხეთ;
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�� რას აკ ეთ ებთ ან რის გა კე თე ბას გე გმ ავთ (მხ ოლ ოდ ყვ ელ ას თვ ის 
სა ინ ტე რე სო ინ ფო რმ აც ია);

�� და სვ ით შე კი თხ ვა ან ით ხო ვეთ და ხმ არ ება;
�� და ბო ლოს, გა აგ ზა ვნ ეთ ვი ნმ ეს თან შე ტყ ობ ინ ება @... კო დის გა მო

ყე ნე ბით;

ეძ ებე მი მდ ევ რე ბი და მე გო ბრ ები

Twitterში შე სვ ლის შე მდ ეგ, პი რვ ელი რაც უნ და გა აკ ეთო, არ ის ის, რომ 
უნ და მო იძ იო სა ჭი რო ხა ლხი, რო მე ლიც სა ქმ ია ნო ბს შე ნს სფ ერ ოში. 
მო ძი ება შე იძ ლე ბა სა ხე ლის ან სფ ერ ოს მი ხე დვ ით. ნა ცნ ობი ან სა ჭი რო 
სა ხე ლის პო ვნ ის შე მთ ხვ ევ აში და აჭ ირე `მი დე ვნ ება~ („follow“);

შე ნთ ვის სა ინ ტე რე სო თე მის ირ გვ ლივ არ სე ბუ ლი დე ბა ტე ბის გა სა ცნ
ობ ად გა მო იყ ენე Tweetscan და გა იგ ებ რას ლა პა რა კო ბენ ამ თე მის ირ
გვ ლივ (http://www.tweetscan.com/);

ყვ ელ აზე პო პუ ლა რუ ლი ლი ნკ ებ ის მო მხ მა რე ბლ ებ თან და სა კა ვშ ირ ებ
ლად გა მო იყ ენ ეთ Twitturly http://twitturly.com/;

ვე გვ ერ დე ბი დან ახ ალი ამ ბე ბის ან სტ ატ იე ბის თქ ვე ნს Twitterში გა მო
სა ქვ ეყ ნე ბლ ად გა მო იყ ენ ეთ Twitterfeed http://twitterfeed.com/;

Twitterის გა ნა ხლ ება მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი დან  გა ეც ან ით 20 წე სს 
ტვ იტ ერ ის ტე ლე ფო ნი დან სა რგ ებ ლო ბი სთ ვის (http://www.simplehelp.
net/2008/04/16/20waystousetwitteronyourcellphoneormobilein
ternetdevice/); 

თქ ვე ნი iPhoneდან Twitterის გა მო ყე ნე ბი თვ ის, გა მო იყ ენ ეთ TwitterFon 
(http://www.naan.net/trac/wiki/TwitterFon);

მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი დან Twitterზე ფო ტო ებ ის გა მო ქვ ეყ ნე ბი სთ ვის 
გა მო იყ ენ ეთ Twitpic http://twitpic.com/;

Flickrდან ფო ტო ებ ის გა მო სა ქვ ეყ ნე ბლ ად გა მო იყ ენ ეთ Snaptweet http://
snaptweet.com/;

ფო ტო ებ ისა და ვი დე ოე ბის გა მო სა ქვ ეყ ნე ბლ ად გა მო იყ ენ ეთ Twixxer 
http://twixxer.com/;
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Twitterით უკ ეთ სა რგ ებ ლო ბი სთ ვის სა ჭი რო ლი ნკ ები: Firefox plugin; 
twitter tools and tricks; Twitter Tip sheet is here; 30 journalists to follow on 
Twitter; 3 ways to follow Twitter journalists without tweeting;

Twitterი ჟუ რნ ალ ის ტე ბი სთ ვის http://www.slideshare.net/stevebuttry/
twitterforjournalists1702381 (სლ აი დშ ოუ ინ გლ ის ურ ენ აზე);

პი ტერ მე რჰ ოლ ცი - ად ამ ია ნი, რო მე
ლმ აც პი რვ ელ ად გა მო იყ ენა სი ტყ ვა 
„ბლ ოგი“

26



ბლოგინგი

1. და იწ ყე შთ ამ ბე ჭდ ავი სა თა ურ ით. ბე ვრ მა მკ ით ხვ ელ მა შე იძ ლე ბა მხ
ოლ ოდ სა თა ურ ის მი ხე დვ ით შე აფ ას ოს შე ნი ბლ ოგი. იც ოდე, რომ 
დი დი კო ნკ ურ ენ ცი აა. არ გა მო იყ ენო ძნ ელ ად აღ სა ქმ ელი სი ტყ ვა. მკ
ით ხვ ელ ები ლე ქს იკ ონ ში არ და იწ ყე ბენ სი ტყ ვე ბის ძე ბნ ას. 

2. გა მო იყ ენე ცო ცხ ალი თხ რო ბის სტ ილი. 
3. გა მო იყ ენე შე სა ბა მი სი გრ აფ იკა ან ფო ტო;
4. თუ დი დი გა მო ვა წე რი ლი, და ყა ვი 45 სტ რი ქო ნი ან პა რა გრ აფ ებ ად. 

ასე უფ რო ად ვი ლი აღ სა ქმ ელი იქ ნე ბა მკ ით ხვ ელ ის თვ ის;
5. იყ ავი კო ნკ რე ტუ ლი, მა გრ ამ დე ტა ლუ რად ნუ და იწ ყებ მო ყო ლას პი

რვ ელ ორ სტ რი ქო ნში.
6. გა მო იყ ენე ჩა მო თვ ლე ბი;
7. იყ ავი გა მბ ედ ავი და არ მო გე რი დოს სა კუ თა რი მო სა ზრ ებ ის გა მო მზ

ეუ რე ბა, რა მდ ენ ად მი უღ ებ ელ იც არ უნ და იყ ოს იგი სხ ვე ბი სთ ვის;
8. იყ ავი ორ იგ ინ ალ ური;
9. გა ამ ყა რე შე ნი მო სა ზრ ებ ები შე სა ბა მი სი მა გა ლი თე ბით და თა რი ღე

ბით;
10. ეც ადე იყო ცნ ობ ადი  სა სუ რვ ელ ია, რომ შე ნი რე ალ ური სა ხე ლით 

და რე გი სტ რი რდე, თუ მცა თუ გს ურს ან ონ იმ ურ ობა, ეს ეც არ არ ის 
პრ ობ ლე მა;

11. არ ას ოდ ეს და წე რო იმ თე მა ზე, რო მე ლიც არ იცი;
12. ბლ ოგი არც ინ ფო რმ აც იულ შე ნი შვ ნა სა ვით მო კლე უნ და იყ ოს, და 

არც 400 სი ტყ ვა ზე მე ტი;
13. რა მდ ენ ჯე რმე გა და იკ ით ხე გა მო ქვ ეყ ნე ბა მდე. არ გა გე პა როს შე ცდ

ომ ები;
14. სა კმ არ ის ია და წე რო ერ თი და მა ღა ლკ ვა ლი ფი ცი ური ბლ ოგი კვ ირ

აში, ვი დრე რა მდ ენ იმე და არ ას რუ ლფ ას ოვ ანი;
15. და თა გე შე ნი სტ ატ ია გო ნი ვრ ულ ად  იპ ოვე მთ ავ არი სი ტყ ვა, რო მლ

ის მი ხე დვ ით აც შე იძ ლე ბა იპ ოვ ონ მკ ით ხვ ელ ებ მა;

ბლ ოგ ინ გის თე მე ბი შე იძ ლე ბა იყ ოს:
�� შე ჯა მე ბა  სა ინ ტე რე სო სა კი თხ ზე და წე რი ლი სტ ატ იე ბის შე ჯა მე ბა 

და ან ალ იზი;
�� შე მე ცნ ებ ითი  სა გა ნმ ან ათ ლე ბლო სტ ატ იე ბი;
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�� პრ ოფ ილ ები  ხა ლხ ის ან კო მპ ან იე ბის შე სა ხებ;
�� ორი გა ნს ხვ ავ ებ ული აზ რის „და ჯა ხე ბა“;
�� გა ნი ხი ლე და გა ნმ არ ტე სა კუ თა რი მო სა ზრ ებ ები სა ზო გა დო ებ ის თვ

ის სა ჭი რბ ორ ოტო თე მე ბზე;
�� გა ნმ არ ტე ბი თი სტ ატ იე ბი  რო გორ ხდ ება ან კე თდ ება რა ღაც.
�� სა კუ თა რი გა მო ცდ ილ ებ ის გა ზი არ ება პო პუ ლა რულ ენ აზე;
�� ახ ალი ამ ბე ბი და მო სა ზრ ებ ები ცნ ობ ილ ად ამ ია ნე ბზე;

ლი ნკ ები
�� სა ნამ შე ნს ბლ ოგს და ლი ნკ ავ დე, შე ეკ ით ხე სა კუ თარ თა ვს: „ვი თომ, 

მნ იშ ვნ ელ ოვ ან ია?!.“
�� და წე რი ლს უც ხო თვ ალ ით შე ხე დე;
�� თუ კი გი ნდა შე ნს ბლ ოგს გა უკ ეთო ვი დეო ან სხ ვა ტი პის ლი ნკი, ორ

იგ ინ ალ იდ ან გა აკ ეთე და არა სხ ვი სი ბლ ოგ იდ ან;
�� არ გა მო აქ ვე ყნო არ არ სე ბუ ლი ამ ბე ბი;

კო მე ნტ არ ები
�� სა ნამ კო მე ნტ არს გა აკ ეთ ებ დე, კი თხე სა კუ თარ თა ვს: „იგ ივ ეს ვე ტყ

ოდი ავ ტო რს პი რი სპ ირ?“
�� იყ ავი დე ლი კა ტუ რი;
�� შე გი ძლ ია გა აკ ეთო კო მე ნტ არ ები, რო მლ ით აც არ ეთ ან ხმ ები სხ ვის 

მი ერ გა მო თქ მულ აზ რს, მა გრ ამ გა აკ ეთე კო რე ქტ ულ ად და სა კუ თა
რი არ გუ მე ნტ ებ ით;

�� ბლ ოგ ები უფ რო სწ რა ფად ვრ ცე ლდ ება, ვი დრე ახ ალი ამ ბე ბი...
�� მი უხ ედ ავ ად, იმ ისა, რომ ახ ალი ამ ბე ბის რე და ქც იე ბი გა მა ლე ბით აგ

რო ვე ბდ ნენ ინ ფო რმ აც იე ბს ირ ან ში არ სე ბულ სი ტუ აც ია ზე, ბლ ოგ
ებ ზე უფ რო დი დი ინ ფო რმ აც ია იყ რი და თა ვს, თა ნაც, მდ იდ არი მუ
ლტ იმ ედ იის თა ნხ ლე ბით. სა ჭი რო ინ ფო რმ აც იის მო ძი ებ ის ყვ ელ აზე 
მა რტ ივი მე თო დია ძე ბნა Google Blog Searchის სა შუ ალ ებ ით. ამ ას 
და უმ ატ ეთ Google Newsის ახ ალი ამ ბე ბი და სრ ული სუ რა თი გე ქნ
ებ ათ. Googleის ალ გო რი თმი თა ვად აწ ყო ბს ყვ ელ აზე მნ იშ ვნ ელ ოვ
ან ინ ფო რმ აც ია ქრ ონ ოლ ოგ იუ რად, თუ მცა თქ ვენ შე გი ძლ იათ უფ
რო ღრ მად „შე ხვ იდ ეთ“ სა ძი ებო სი სტ ემ ით სა ინ ფო რმ აც იო ბა ზა ში. 

Flickr
�� სო ცი ალ ური ფო ტო სა იტი Flickr აქ ვე ყნ ებ და ყვ ელ აზე შო კი სმ ოგ ვრ

ელ და სკ ან და ლურ ფო ტო ებს ირ ან იდ ან  ცე მა, შე ია რა ღე ბუ ლი თა
ვდ ას ხმა მო მი ტი ნგ ეე ბზე... და ყვ ელ აფ ერი ეს შე ლა მა ზე ბის გა რე შე, 
რე ალ ურ ფე რე ბში; ამ შე მთ ხვ ევ აშ იც ფო ტო ები უნ და ეძ ებ ოთ მთ ავ
არი სი ტყ ვე ბით: არ ეუ ლო ბა ირ ან ში, არ ჩე ვნ ები ირ ან ში 2009... 
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გზამკვლევი ბლოგის 
შემქმნელთათვის
ბლ ოგი სხ ვა არ აფ ერ ია, თუ არა თქ ვე ნს მი ერ შე ქმ ნი ლი Wordის დო კუ
მე ნტი, რო მე ლიც თქ ვე ნი კო მპ იუ ტე რის მე ხს იე რე ბა ში შე ნა ხვ ის ნა ცვ
ლად, ინ ტე რნ ეტ ის უს აზ ღვ რო სი  ვრ ცე ში შე  გი ძლ იათ და  დოთ.

ბლ ოგ ები ძა ლი ან მო სა ხე რხ ებ ელ ია ჟუ რნ ალ ის ტუ რი სა ქმ ია ნო ბი სთ ვის 
 წე რე რა ზეც გი ნდა, თა ნაც არ გყ ავს რე და ქტ ორი, რო მე ლმ აც შე იძ
ლე ბა გა და ხე დოს მას და რა ღაც და გი წუ ნოს ან შე გი სწ ორ ოს. შე გი ძლ ია 
წე რო ახ ალ ამ ბე ბზე, გა უკ ეთო კო მე ნტ არი სა ზო გა დო ებ ის თვ ის სა ინ
ტე რე სო სა კი თხ ებს ან უბ რა ლოდ და წე რო იმ აზე, თუ რა მი ირ თვი სა
დი ლად. 

თუ კი პრ ეს ის თა ვი სუ ფლ ება ვრ ცე ლდ ება მხ ოლ ოდ მე დი ის მფ ლო ბე
ლე ბზე, ამ შე მთ ხვ ევ აში ბლ ოგი თქ ვე ნი მე დი აა და თქ ვენ მი სი მფ ლო
ბე ლი. ბლ ოგი გა მო მც ემ ლო ბის უმ არ ტი ვე სი სა ხე ობ აა, რო მე ლს აც არ 
ჭი რდ ება ტი პო გრ აფ ია, ლი ცე ნზ ია მა უწ ყე ბლ ობ ის თვ ის, ფო ტო, ვი დეო 
თუ ა უ დიო მხ არ და ჭე რა.

ხა ლხი იდ ეე ბის კო რი ან ტე ლს ატ რი ალ ებს ინ ტე რნ ეტ ში. მა თი ნა წი ლი 
კა რგ ია, ნა წი ლი  ნა კლ ებ ად კა რგი, მა გრ ამ არ ის ძა ლი ან კა რგი იდ ეე
ბიც და ყვ ელ აფ ერი ეს პი რო ვნ ულ გე მო ვნ ებ ამ დე და დის. მი უხ ედ ავ ად 
იმ ისა, რომ  ბლ ოგი ინ ტე რნ ეტ ის უს აზ ღვ რო სი სტ ემ აშ ია და იგი გა ვრ
ცე ლე ბის უმ აღ ლეს მწ ვე რვ ალ ებს აღ წე ვს, იგი მა ინც რჩ ება ინ ტი მურ 
სა უბ რად კ ო მე ნტ არ ებ ის წყ  ალ ობ ით. 

მკ ით ხვ ელ ებ თან სა  უბ რით ჩვ  ენ ძა  ლი ან ბ ე ვრს ვ ს წა ვლ ობთ.

შე არ ჩიე პლ ატ ფო რმა:
ბლ ოგ ინ გის ას ამ დე მე თო დი მა ინც არ სე ბო ბს. აქ თა ვი სუ ფა ლი ბლ ოგ
ინ გის სა მ პლ ატ ფო რმ ას გა  ნვ იხ ილ ავთ. 

ეს ენ ია: Wordpress; Blogger; Tumblr;

Bloggerსა (მე სა კუ თრ ეა Google) და Wordpressს (ღია წყ არ ოს პრ ოე
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მეთ ვუ ლე ნვ ეგი - ად ამ-
ია ნი, რო მე ლმ აც Word-
press  შე ქმ ნა - 2009 
წე ლს ინ ფო რმ აც იის 
ტე ქნ ოლ ოგ ია სა და კუ
ლტ ურ აში შე ტა ნი ლი წვ
ლი ლი სა თვ ის სა უნ ივ ერ
სი ტე ტო ფი ლო სო ფი ური 
სა ზო გა დო ებ ის (University 
Philosophical Society) სა
პა ტიო ხე ლმ ძღ ვა ნე ლი 
გა ხდა.

ქტი) შო რის Bloggerი უფ რო მა რტ ივ ია მო ხმ არ ებ ის თვ ალ სა ზრ ის ით და 
კა რგ ად თა ვს დე ბა Googleის სხ ვა პრ ოდ უქ ტე ბთ ან.

Tumblrი ყვ ელ აზე მა რტ ივი პლ ატ ფო რმ აა მო ხმ არ ებ ის თვ ალ სა ზრ ის ით. 
10 წა მი სა კმ არ ის ია და სა რე გი სტ რი რე ბლ ად და სა შუ ალ ებ ას იძ ლე ვა 
ყვ ელა ტი პის ინ ფო რმ აც ია გა ავ რც ელო  აუ დიო, ვი დეო, ფო ტო, ტე ქს
ტი, ჩა ტი და ა.შ.

ის სა შუ ალ ებ ას გა ძლ ევს გა დმ ოი ტა ნო ვი დე ოე ბი Youtubeდან, ფო ტო
ები flickrდან, სი ახ ლე ები Twetterიდ ან და სხ ვა მრ ავ ალი სი ახ ლე, რაც 
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ავ ტო მა ტურ რე ჟი მში მო გე წო დე ბა. აქ დი დი ტე ქს ტე ბი არ გა მო იყ ენ ება 
და თუ ფო ტო გრ აფი ხარ, ეს ბლ ოგ ინგპლ ატ ფო რმა სწ ორ ედ შე ნთ ვი
საა.  

Wordpress მო გც ემთ სა შუ ალ ებ ას ის არ გე ბლ ოთ რე პო რტ ინ გის ყვ ელა 
ია რა ღით და იც ოდ ეთ, ვინ ეწ ვია თქ ვე ნს სა იტს და სა ქმ ია ნო ბის რა
მდ ენ იმე ვა რი ან ტს აც გთ ავ აზ ობთ. Wordpress მო იხ ოვს, რომ კა რგ ად 
იც ოდ ეთ ბლ ოგ ინ გის ში და და გა რე სა მზ არ ეუ ლო და ის ცო ტა მეტ ცო
დნ ას აც მო ით ხო ვს, ვი დრე სხ ვა პლ ატ ფო რმ ები. 

Blogger:
თუ კი უკ ვე სა რგ ებ ლობ Googleით, უყ ურ ებ YouTubeზე ვი დე ოე ბს, 
ამ ოწ მებ შე ნს ფო სტ ას Gmailში ან კი თხ ულ ობ სხ ვის ბლ ოგ ებს Google 
Readerში, შენ უკ ვე ამ სი სტ ემ აში ხარ ჩა რთ ული. 

თუ კი ჯერ არ ხა რთ Googleის მო მხ მა რე ბე ლი, და აჭ ირ ეთ `Create you 
blog now~ და მი ყე ვით ინ სტ რუ ქც იე ბს ან გა რი შის შე სა ქმ ნე ლად.
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რო გო რც კი ან გა რი შს გა ხს ნით და და რე გი სტ რი რდ ებ ით, თვ ენ შე ხვ
ალთ სი სტ ემ აში და და ინ ახ ავთ ია რა ღე ბის პა ნე ლს, რო მლ ის გა მო ყე ნე
ბი თაც თქ ვენ შე ქმ ნით ბლ ოგს: 

და აჭ ირ ეთ ღი ლა კს Create a Blog (`შე ქმ ენი ბლ ოგი“), შე ავ სეთ ფო რმა. 
მი სა მა რთი, რო მე ლს აც შე არ ჩე ვთ, და გე ხმ არ ებ ათ შე ამ ოწ მოთ ბლ ოგ
ის ხე ლმ ის აწ ვდ ომ ობა. შე ნი ბლ ოგი უნ და იყ ოს მი სა მა რთ ზე: at http://
thenameyouchose.blogspot.com. 

გა ით ვა ლი სწ ინ ეთ, რომ თქ ვე ნი ბლ ოგი უნ და იყ ოს blogspot.comზე და 
არა at blogger.comზე, სა დაც თქ ვენ თქ ვე ნი გვ ერ დის ად მი ნი სტ რი რე
ბი სთ ვის შე დი ხა რთ.

ამ ის შე მდ ეგ შე არ ჩი ეთ შა ბლ ონი, რო მე ლიც მო გწ ონთ. ეს იქ ნე ბა თქ ვე
ნი ბლ ოგ ის დი ზა ინი (მო გვ ია ნე ბით შე გი ძლ იათ ის შე ცვ ალ ოთ).
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რო გო რც კი ბლ ოგს შე ქმ ნით, შე გი ძლ იათ მა ში ნვე გა ნა თა ვს ოთ მა სზე 
თქ ვე ნი ტე ქს ტე ბი. თქ ვენ და ინ ახ ავთ რე და ქტ ირ ებ ის ია რა ღე ბს, რო მე
ლიც ძა ლი ან გა ვს Wordის სა მუ შაო ია რა ღე ბს.  

რო ცა წე რას და ამ თა ვრ ებთ, და აჭ ირ ეთ ღი ლა კს „გა მო ქვ ეყ ნე ბა“ (Pub
lish). თუ კი წე რის დრ ოს იძ ულ ებ ული ხა რთ შე წყ ვი ტოთ მუ შა ობა, შე გი
ძლ იათ და აჭ ირ ოთ ღი ლა კს `save draft“, შე ინ ახ ოთ იმ დრ ოი სთ ვის აკ რე
ფი ლი ტე ქს ტი და მო გვ ია ნე ბით გა აგ რძ ელ ებთ წე რას. მა რტ ივ ია.

იმ ის თვ ის, რომ ნა ხოთ თქ ვე ნი გა მო სა ქვ ეყ ნე ბე ლი და გა მო ქვ ეყ ნე ბუ ლი 
ტე ქს ტე ბი, და ჭი რეთ „Edit Posts“, სა დაც და ინ ახ ავთ მზგ ავს გა მო სა ხუ
ლე ბას:

და აჭ ირ ეთ მა ღლა ღი ლა კზე view ნე ბი სმ იერ დრ ოს და მი ხვ დე ბით, რო
გორ გა მო იყ ურ ება თქ ვე ნი ბლ ოგი მკ ით ხვ ელ ებ ის თვ ის. 

Blogger.comზე მე ორ ედ შე სვ ლის დრ ოს შე ნი ია რა ღე ბის პა ნე ლი ას ეთი 
იქ ნე ბა:

თქ ვე ნი ბლ ოგ ის შე ქმ ნის შე მდ ეგ გა ქვთ დრო და ათ ვა ლი ერ ოთ სხ ვა ია
რა ღე ბის ფუ ნქ ცი ები. არ შე გე ში ნდ ეთ რა იმ ეზე ხე ლის და ჭე რის. თა მა
მად გა ეც ან ით ახ ალ სა მყ არ ოს. თუ კი რა იმ ეს არ ას წო რად გა აკ ეთ ებთ, 
Googleი გა გა ფრ თხ ილ ებთ მო სა ლო დნ ელი სა ფრ თხ ის შე სა ხებ. 

Tumblr:
შე დით Tumblrზე, რომ შე ქმ ნათ ან გა რი ში. და აჭ ირ ეთ დიდ და მა რე გი
სტ რი რე ბელ კლ ავ იშს გვ ერ დის შუ აში. შე ავ სე ეს სა მი ფო რმა:
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გა აკ ეთე! უკ ვე შე გი ძლ ია ნე ბი სმ იე რი ტი პის პო სტი გა მო აქ ვე ყნო:

ზე და ღი ლა კზე შე გი ძლ იათ აი რჩ იოთ თე მა. აქ ვე შე გი ძი ათ შე ცვ ალ ოთ 
თქ ვე ნი ბლ ოგ ის გა რე გნ ობა. 

Wordpress:
Wordpressი შე და რე ბით რთ ული სი სტ ემ აა, მა გრ ამ შე გი ძლ იათ და იწ
ყოთ და რე გი სტ რი რე ბით wordpress.com/signup; 

სი სტ ემ აში შე სვ ლის შე მდ ეგ და აჭ ირ ეთ ღი ლა კს My Dashboard სა ნა ვი
გა ციო სი სტ ემ ის თა ვში. აი, აქ კი ცო ტა იძ აბ ება სი ტუ აც ია... 

აქ თქ ვენ ნა ხა ვთ უა მრ ავ მე ნი უს და კი დევ უფ რო მეტ ქვ ემ ენ იუს. არ 
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და პა ნი კდ ეთ, სწ ორ ედ ამ მრ ავ ალ ფე რო ვნ ებ ის გა მოა, რომ ეს სი სტ ემა 
უფ რო ძლ იე რი და მრ ავ ალ ფე რო ვა ნია.

და რე გი სტ რი რე ბის შე მდ ეგ აი რჩ იეთ გა ნყ ოფ ილ ება Posts შე მდ ეგ კი 
Add New. აქ თქ ვენ ნა ხა ვთ ტე ქს ტის შე სა ქმ ნელ სი ვრ ცეს, რო გო რც სხ
ვა შე მთ ხვ ევ ებ ში:

თქ ვენ შე გი ძლ იათ მა რთ ოთ თქ ვე ნი პო სტი ღი ლა კით Manage. თქ ვე ნთ
ვის სა სუ რვ ელი შა ბლ ონი შე გი ძლ ია შე არ ჩი ოთ ღი ლა კით Presentation. 
ძა ლი ან დი დი არ ჩე ვა ნია. 

სულ ეს აა!

ახ ლა უკ ვე შე გი ძლ იათ და იწ ყოთ წე რა. არ შე გე ში ნდ ეთ თა მა მი ნა ბი ჯე
ბის გა და დგ მის.
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ინ ფო რმ აც იის ვი ზუ ალ იზ ება - თა-
ნა მე დრ ოვე ჟუ რნ ალ ის ტი კის მთ-
ავ არი ია რა ღი - სკ რი ნშ ოტი ას ახ ავს  
`The New York Times~ ვებგვ ერ დს, 
კო ნკ რე ტუ ლად კი გა ნყ ოფ ილ ებ ას  
`ვი ზუ ალ იზ აც იის ლა ბო რა ტო რია~. 
მო ცე მუ ლი გრ აფ იკი სა პრ ეზ იდ ენ ტო 
არ ჩე ვნ ებ ის შე დე გე ბს ას ახ ავს.
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არჩევნები და 
სოციალური მედია
ირ ან ის არ ჩე ვნ ები T witter-სა და სო ცი ალ ურ მე დი აში

2009 წლ ის 12 ივ ნი სს ირ ან ში სა პრ ეზ იდ ენ ტო არ ჩე ვნ ები გა იმ არ თა. ერ
თმ ან ეთს და უპ ირ ის პი რდ ნენ მო ქმ ედი პრ ეზ იდ ენ ტი აჰ მა დი ნე ჟა დი და 
მი სი კო ნკ ურ ენ ტი მუ სა ვი. აჰ მა დი ნე ჟა დის გა მა რჯ ვე ბამ დი დი მღ ელ
ვა რე ბა გა მო იწ ვია ირ ან ის მო სა ხლ ეო ბა ში და ის ინი ხმ ებ ის და თვ ლის 
გა ყა ლბ ებ აში ად ან აშ აუ ლე ბდ ნენ ხე ლი სუ ფლ ებ ას. ამ პრ ოტ ეს ტის სო
ცი ალ ური მე დი ით გა შუ ქე ბამ ნა თლ ად და ან ახა მს ოფ ლი ოს, თუ რო გო
რი ხე ლმ ის აწ ვდ ომი და მო სა ხე რხ ებ ელ ია თვ ით მხ ილ ვე ლე ბის მი ერ მო
პო ვე ბუ ლი მა  სა ლის გა  ვრ ცე ლე ბა დრ  ოუ ლად და  შე  უზ ღუ და ვად.

Twitterი უდ ავ ოდ სა უკ ეთ ესო ინ სტ რუ მე ნტი იყო ირ ან ის არ ჩე ვნ ებ ის 
გა სა შუ ქე ბლ ად. მო მხ მა რე ბლ ები მთ ელი მს ოფ ლი ოს მა სშ ტა ბით იღ ებ
და გა  ნა ხლ ებ ულ ი ნ ფო რმ აც იას ცო  ცხ ალ რ ე ჟი მში.

რა მდ ენ იმე რჩ  ევა სა ჭი რო ი ნ ფო რმ აც იის მო სა ძი ებ ლად: 

ზუ სტ ად გა ნს აზ ღვ რე რა გა ინ ტე რე სე ბს: ირ ან ის არ ჩე ვნ ებ ის შე სა ხებ 
ინ ფო რმ აც იის მო სა პო ვე ბლ ად ყვ ელ აზე ხშ ირ ად იყ ენ ებ დნ ენ სი ტყ ვე ბს 
„ირ ან ის არ ჩე ვნ ები“, „აჰ მა დი ნე ჟა დი“, „მუ სა ვი“, „თე ირ ანი“. სა ჭი რო ინ
ფო რმ აც იის მო  სა ძი ებ ლად სც ად ეთ მთ  ავ არი სი  ტყ ვე ბით ძე  ბნა.

Twitter-ი ძე ბნა: ეძ ებ ეთ მთ  ავ არი სი  ტყ ვით;

Monitter: ერთერ თი სა ყვ არ ელი და სა ჭი რო ია რა ღი იმ ის ათ ვის, რომ 
რე ალ ურ დრ ოში ნა ხოთ თუ რას სა უბ რო ბენ თქ ვე ნთ ვის სა ინ ტე რე სო 
თე მა ზე T witterის მო მხ მა რე ბლ ები;

გა ით ვლ ის წი ნეთ ის იც, რომ მი უხ ედ ავ ად იმ ისა, რომ Twitterი უს წრ აფ
ესი გზ აა ახ ალი ამ ბე ბის გა სა ვრ ცე ლე ბლ ად, მან ამ ავე დრ ოს არ ას წო
რი ინ ფო მა ცი ის ტი რა ჟი რე ბაც შე იძ ლე ბა მო ახ დი ნოს და თა ნაც ძა ლი ან 
სწ არ ფად. 
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YouTube
ყვ ელ ას თვ ის სა ყვ არ ელი სო ცი ალ ური ვი დეო სა იტი YouTube ირ ან ის ამ
ბე ბის ყვ ელ აზე აქ ტი ური გა მშ უქ ებ ელი იყო. მი სი მო მხ მა რე ბე ლე ბი შე
უწ ყვ ეტ ლივ იღ ებ დნ ენ ვი დეო კა დრ ებს იმ ის შე სა ხებ, თუ რა ხდ ებ ოდა 
ირ ან ში. და რაც მთ ავ არ ია, ეს ყვ ელ აფ ერი ყო ვე ლგ ვა რი ცე ნზ ურ ისა და 
გა და რჩ ევ ის გა რე შე მი დი ოდა მო მხ მა რე ბლ ამ დე. 

სა ჭი რო მა სა ლის მო ძი ება იგ ივე ხე რხ ით შე იძ ლე ბა, რო გო რც Twitter
ში  მთ ავ არი სი ტყ ვით; ქვ ემ ოთ შე მო გთ ავ აზ ებთ ირ ან ის არ ჩე ვნ ებ ის 
ამ სა ხვ ელ ლი ნკ ებს:

 Iran Riots

 Associated Press YouTube Channel

 Iran Protests (ვი დე ოე ბი და ლა გე ბუ ლია ქრ ონ ოლ ოგ იუ რად)

 Irandoost09’s channel

 Iran Election 2009 (ვი დე ოე ბი და ლა გე ბუ ლია ქრ ონ ოლ ოგ იუ რად)
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გახადე პოპულარული შენი ნაშრომები
გა მო იყ ნე შე ნი სო ცი ალ ური ქს ელი იმ ის ათ ვის, რომ პო პუ ლა რუ ლი გა
ხდ ეს თქ ვე ნი ნა შრ ომ ები. გა ნა თა ვსე სტ ატ იე ბი ან ბლ ოგ ები Twitterზე, 
თქ ვე ნი ვი დეო ბმ ულ ები YouTubeდან თქ ვე ნს Facebookზე, სო ცი ალ
ური მე დია გა მო იყ ენ ეთ არა მა რტო თქ ვე ნი შე მო ქმ ედ ებ ის პო პუ ლა რი
ზა ცი ის თვ ის, არ ამ ედ იმ ის თვ ის, რომ თქ ვე ნი სა ქმ ია ნო ბა სა სა რგ ებ ლო 
იყ ოს ქს ელ ის სხ ვა მო  მხ მა რე ბლ ებ ის თვ ის აც. 

ახალი ამბების შეკრება და გამოძიება
გა მო იყ ენ ეთ სო ცი ალ ური მე დია იმ ის თვ ის, რომ რაც შე იძ ლე ბა ბე ვრი 
გა იგ ოთ დღ ის თე მის, თქ ვე ნი წყ არ ოე ბი სა და თქ ვე ნთ ვის ყვ ელ აფ ერი 
სა ინ ტე რე სო ა მ ბე ბის შე  სა ხებ.

წყაროების სიის შევსება
სო ცი ალ ურ მე დი აქ სე ლში უა მრ ავ სა ინ ტე რე სო ად ამ ია ნს შე ხვ დე ბით. 
მა თი ნა წი ლი შე იძ ლე ბა ძა ლი ან კა რგი წყ არო გა ხდ ეს მო მა ვლ ის თვ ის. 
და ყვ ელა იმ ად ამ ია ნს, ვი საც თქ ვენ გა იც ნო ბთ, შე იძ ლე ბა ჰყ ავ დეს კი
დევ უფ რო მე ტი სა ინ ტე რე სო ნა ცნ ობ ები. გა მო იყ ენე ქს ელი კი თხ ვე ბის 
და სა სმ ელ ად, წყ არ ოე ბის მო სა ძი ებ ლად და ზო გა დად, შე ნი სა ქმ ის უკ
ეთ ეს ად გა  სა კე თე ბლ ად. 

გამოაქვეყნე მეტი და მეტი ნამუშევარი
თუ კი ჟუ რნ ალ ის ტი კის ფა კუ ლტ ეტ ის სრ უდ ენ ტი ხარ და არ გა ქვს სა
კუ თა რი ბლ ოგი, YouTubeს პი რა დი არ ხი, ან პრ ოფ ილი Flickrზე, კა რგ
ად უა  მრ ავ შა  ნსს, რ ომ შე  ნი ნა  შრ ომ ები უფ  ორ მე  ტმა ა დ ამ ია ნმა ნა  ხოს, 
ვი დრე ე ს შე  სა ძლ ებ ელ ია ბ ე ჭდ ვით გა  მო ცე მა ში. 

ჩაერთე ბლოგბში და სხვა სოციალურ აქტიურობაში
მო იძ იე ყვ ელა გზა, რი თაც შე გი ძლ ია ჩა ერ თო ბლ ოგ ებ ის და სხ ვა სო
ცი ალ ური ქს ელ ებ ის აქ ტი ვო ბა ში. სხ ვა და სხ ვა ად ამ ია ნი კო ნტ აქ ტის სხ
ვა და სხ ვა მე თო დს იყ ენ ებს და სა სუ რვ ელ ია მათ გა აც ნო, თუ სად შე იძ

სოციალური მედია 
ჟურნალისტიკის 
სტუდენტებისათვის
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ლე ბა შე ნი ნა ხვა.

შეაგროვე მკითხველი საზოგადოებს და გაუზიარე შენი 
ნაშრომები
გა ერ თი ადი იმ ონ ლა ინ ჯგ უფ ებს  და ქს ელ ებ ში, რო მლ ებ იც პა სუ ხო ბენ 
შენ მო თხ ოვ ნე ბსა და ინ ტე რე სე ბს.

პერსონალური ბრენდინგი
სო ცი ალ ური ქს ელი სა უკ ეთ ესო სა შუ ალ ებ აა, რომ გა ნა ვი თა როთ სა კუ
თა რი ბრ ენ დი ნგი. იპ ოვე შე ნი ნი შა და უჩ ვე ნე ყვ ელ ას, რა იცი და ვინ 
ხარ. გა იხ სე ნე შე ნი მი სია და მი ზა ნი და რა გი ნდა იც ოდე. 

40



ბოლოთქმა

სო ცი ალ ური მე დი ის ინ ფო რმ აც ია ვრ ცე ლდ ება ძა ლი ან მა ლე და დი დი 
დო ზით. გა მო იყ ენ ეთ პრ ოფ ეს იუ ლი ხე რხ ები და ია რა ღე ბი, რომ გა ფი
ლტ როთ ინ ფო რმ აც ია და შე ქმ ნათ რე ალ ური სუ რა თი. თუ კი სა ინ ფო
რმ აც იო ფო ნი სთ ვის გჭ ირ დე ბათ ძვ ელი ამ ბე ბი, გა მო იყ ენ ეთ ვი კი პე დია 
(Wikipedia) და  ი ქ აც ი გ ივე მე  თო დით მო  ძე ბნ ეთ ი ნ ფო რმ აც ია. 

და ბო ლოს, თუ კი გს ურთ ნა თე ლი შე იტ ან ოთ იმ აში, რაც ხდ ება, მო იძ
იეთ და გა უზ ია რეთ სხ ვე ბს ვი დე ოე ბი, რო მე ლთ აც ნა ხა ვთ სო ცი ალ ურ 
ქს ელ ში; და წე რეთ ბლ ოგ ზე რაც იც ით, და უგ ზა ვნ ეთ ყვ ელ აფ ერი ეს მე
გო ბრ ებს ელ ექ ტრ ონ ული ფო სტ ით. ამ გზ ით თქ ვე ნი ნა ცნ ობ ები და უც
ნო ბე ბი ჩა  ერ თვ ებ იან ა ხ ალი მე  დი ის სა  ინ ფო რმ აც იო სი  სტ ემ აში.
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www.tol.org

ÔÇ ÆÃ ÓÖ ÑÔ ËÕ ÃÉ ÃÐ 

თქ ვე ნს წი  ნა შეა გზ ამ კვ ლვი 
სო ცი ალ ურ მე  დი აში, წი  გნი 
ჟუ რნ ალ ის ტე ბი სა და  ჟუ რნ ალ-
ის ტი კის სტ უდ ენ ტე ბი სთ ვი საა 
გა ნკ უთ ვნ ილი,  თ უ მცა ა რც სხ-
ვა მკ  ით ხვ ელ ებ ის ათ ვის ი ქ ნე ბა 
უი ნტ ერ ესო. გა  მო ცე მა ა ე რთ-
ია ნე ბს რ ო გო რც კ ო ნკ რე ტულ 
რჩ ევ ებს სო  ცი ალ ური მე  დი ის 
ინ სტ რუ მე ნტ ის გა  მო ყე ნე ბი სა-
თვ ის, ი სე ზო  გა დად სა  ინ ეტ ერ-
სო ფ ა ქტ ებ სა და  მდ იდ არ ვ ი ზუ-
ალ ურ მა  სა ლას.




