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წინასიტყვაობა
2010 წელს, სა ქარ თ ვე ლო ში და იწყო სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბი სა და პე და გოგ თა გა დამ ზა დე ბის 
ოთხ წ ლი ა ნი პროგ რა მა, რო მელ საც ახორ ცი ე ლებს ორ გა ნი ზა ცია PH International, ამე რი კის შე ერ-
თე ბუ ლი შტა ტე ბის სა ერ თა შო რი სო გან ვი თა რე ბის სა ა გენ ტოს (USAID) და ფი ნან სე ბით. პროგ რა მას 
მხარს უჭერს სა ქარ თ ვე ლოს გა ნათ ლე ბი სა და მეც ნი ე რე ბის სა მი ნის ტ რო.

პროგ რა მის მი ზა ნი ა, გა ა უმ ჯო ბე სოს სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის სას კო ლო პროგ რა მის ხა რის ხი და 
და ეხ მა როს ახალ გაზ რ დებს ცოდ ნის ამაღ ლე ბა ში, გა ა აქ ტი უ როს მა თი მო ნა წი ლე ო ბა დე მოკ რა ტი-
უ ლი სა ზო გა დო ე ბის მშე ნებ ლო ბის პრო ცეს ში.

ამ მიზ ნის მი საღ წე ვად პროგ რა მის ფარ გ ლებ ში  შე იქ მ ნა სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის 4 დამ ხ მა რე სა-
ხელ მ ძღ ვა ნე ლო, რო მე ლიც 740 სკო ლა ში და რიგ და;  ჩა ტარ და სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გოგ-
თა ტრე ნინ გე ბი; შე იქ მ ნა სას კო ლო სა მო ქა ლა ქო კლუ ბე ბი; გა მო ი ცა სა მო ქა ლა ქო კლუ ბის სა ხელ მ-
ძღ ვა ნე ლო და წარ მა ტე ბულ სას კო ლო სა მო ქა ლა ქო კლუ ბებს, პრი ზე ბის სა ხით,  გა და ე ცა საკ ლუ ბო 
ტექ ნი კა; ჩა ტარ და დე ბა ტე ბი სა და სა ჯა რო გა მოს ვ ლე ბის ბა ნა კე ბი და მო ეწყო დე ბა ტე ბის ეროვ ნუ-
ლი ტურ ნი რე ბი; გა ი ცა მცი რე გრან ტე ბი მოს წავ ლე თა, პე და გოგ თა და მშო ბელ თა მი ერ ინი ცი რე ბუ-
ლი სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა ტი ვე ბი სათ ვის; და ფუძ ნ და სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გოგ თა ფო რუ მი, 
რომ ლის ფარ გ ლებ ში, სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა რე გი ონ ში, ეწყო ბა ეროვ ნუ ლი კონ ფე რენ ცი ა- გა მო ფე-
ნე ბი, სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ღია გაკ ვე თი ლე ბი და მრგვა ლი მა გი დე ბი; მო ეწყო სა მო ქა ლა ქო 
გა ნათ ლე ბის სა ზაფხუ ლო ბა ნა კე ბი; შე იქ მ ნა სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბი სა და სა მო ქა ლა ქო ინი ცი ა-
ტი ვე ბის ორი ვებ პორ ტა ლი www.civics.ge, www.initiatives.ge და სას კო ლო სა მო ქა ლა ქო კლუ ბე ბის 
რე გი ო ნუ ლი ქსე ლი www.civicsnet.ge;  ჩა ტარ და ტრე ნინ გე ბი სო ცი ა ლურ მე დი ა ში და და არ ს და სა-
მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის ბიბ ლი ო თე კე ბი.

წი ნამ დე ბა რე სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო პროგ რა მის სო ცი ა ლუ რი მე დი ის კომ პო ნენ ტის ფარ გ ლებ ში შე იქ მ-
ნა. პროგ რა მის ეს კომ პო ნენ ტი ხელს უწყობს სკო ლის მოს წავ ლე ებ ში და სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის 
პე და გო გებ ში სო ცი ა ლუ რი მე დი ის თა ნა მედ რო ვე ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის სწავ ლე ბას სა მო ქა ლა ქო ინი ცი-
ა ტი ვე ბის მხარ და სა ჭე რად. ამ მი მარ თუ ლე ბით  შე მუ შავ და სო ცი ა ლუ რი მე დი ის ტრე ნინგ მო დუ ლე-
ბი და სა ქარ თ ვე ლოს ყვე ლა რე გი ო ნი დან  710-ზე მე ტი უფ როს კ ლა სე ლი მოს წავ ლე და 50-ზე მე ტი 
სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გო გი და ე უფ ლა სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა ფუძ ვ ლებს. 

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს მი ზა ნი ა,  მკითხ ველს გა უ ზი ა როს ვი დე ოს, რო გორც ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის 
ნა წი ლის, და გეგ მ ვის, გა და ღე ბი სა და გავ რ ცე ლე ბის ტექ ნი კა შე სა ბა მი სი მა გა ლი თე ბი სა და სა ვარ-
ჯი შო ე ბის დახ მა რე ბით.

ეს რე სურ სი სა ინ ტე რე სო და სა სარ გებ ლო იქ ნე ბა, რო გორც სკო ლის უფ როს კ ლა სე ლე ბი სა და სა-
მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე ბის პე და გო გე ბის თ ვის, ასე ვე ნე ბის მი ე რი მო ქა ლა ქის თ ვის, ვი საც თა ნა მედ-
რო ვე ტექ ნო ლო გი ე ბი სა და სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით სა ზო გა დო ე ბის თ ვის სა სარ გებ ლო 
ცვლი ლე ბე ბის მოხ დე ნა სურს.

მო მა ვა ლი წარ მა ტე ბე ბის სურ ვი ლით,
PH International – სა ქარ თ ველო
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http://www.initiatives.ge/
http://www.civicsnet.ge/
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ახალ მე დი ას თან და კავ ში რე ბულ მა სხვა დას ხ ვა სა ხის ინ ტერ ნეტ - სერ ვის მა და 
ათას გ ვარ მა კომ პი უ ტე რულ მა აპ ლი კა ცი ამ ნამ დ ვი ლი სას წა უ ლი მო ახ დი ნა. 
თუ კი ად რე ინ ფორ მა ცი ის გა სავ რ ცე ლებ ლად კვი რე ბი ან თვე ე ბი იყო სა ჭი რო, 
ზო გი ერთ შემ თხ ვე ვა ში წლე ბიც კი, დღეს ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა რამ დე-
ნი მე წამ შია შე საძ ლე ბე ლი.

ახალ მა მე დი ამ ადა მი ა ნის საქ მი ა ნო ბის ბევრ სფე რო ში შე ი ტა ნა ცვლი ლე ბე ბი. 
ბიზ ნე სის წარ მო ე ბაც გა ა მარ ტი ვა და ადა მი ა ნებს შო რის ურ თი ერ თო ბაც. 

პრო ფე სი უ ლი და სო ცი ა ლუ რი სარ გებ ლის მო ტა ნის გარ და, ახა ლი მე დია 
შეგ ვიძღ ვა ციფ რუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის ერა ში, რო მე ლიც ნა თელს ჰფენს სო-
ცი ა ლურ უსა მარ თ ლო ბას, ხელს უწყობს ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის დროს 
დახ მა რე ბის მო ბი ლი ზე ბას, კორ პო რა ცი უ ლი უპა სუ ხის მ გებ ლო ბი სა თუ გა-
რე მოს დაც ვი თი კრი ზი სის გა მოვ ლე ნას, სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მო ქა ლა ქე ებს 
მსოფ ლი ოს ნე ბის მი ე რი კუთხი დან შექ მ ნან მე დი ა, წა მო იწყონ სა ად ვო კა ტო 
კამ პა ნი ე ბი მათ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი სა კითხე ბის გარ შე მო, მო ახ დი ნონ ხალ-
ხის და სა ზო გა დო ებ რი ვი აზ რის მო ბი ლი ზე ბა, აკონ ტ რო ლონ ად გი ლობ რივ და 
ცენ ტ რა ლურ ხე ლი სუ ფალ თა საქ მი ა ნო ბა, მო ნა წი ლე ო ბა მი ი ღონ სა ერ თა შო-

შე სა ვა ლი
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შე სა ვა ლი

რი სო დი ა ლოგ ში და სა კუ თა რი წვლი ლი შე ი ტა ნონ ჩვე ნი თა ო ბის ბევ რი აქ ტუ-
ა ლუ რი პრობ ლე მის გა დაჭ რა ში.

მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი სა და სმარ ტ ფო ნე ბის პო პუ ლა რო ბამ სა შუ ა ლე ბა 
მის ცა რი გით მო ქა ლა ქე ებს, თა ვის თავ ზე აიღონ მა ნამ დე ჟურ ნა ლის ტე ბი სა 
და მე დი ის თ ვის მინ დო ბი ლი რო ლი – მოვ ლე ნე ბის დო კუ მენ ტი რე ბა და გავ რ-
ცე ლე ბა. ნე ბის მი ე რი ადა მი ა ნი შე იძ ლე ბა გახ დეს მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მოვ ლე ნის 
შემ თხ ვე ვი თი მოწ მე, ტე ლე ფო ნის კა მე რა ზე აღ ბეჭ დოს ნა ნა ხი და გა ავ რ ცე-
ლოს სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის, ბლო გი სა თუ სა კუ თა რი ვებგვერდის მეშ ვე ო ბით. 
მსოფ ლი ო ში უამ რა ვი ასე თი მა გა ლი თი არ სე ბობს და ჩვენ მათ წი ნამ დე ბა რე 
სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო შიც შე გახ სე ნებთ. 

სწო რედ სმარ ტ ფო ნე ბი სა და ვი დეო ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მარ ტი ვე ბას თან 
ერ თად იზ რ დე ბა სა მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტებს შო რის ვი დე ო ე ბის სა ად ვო-
კა ტო კამ პა ნი ის ნა წი ლად გა მო ყე ნე ბის ტენ დენ ცი ა. ვი დეო ად ვო კა ტი რე-
ბა გუ ლის ხ მობს ვი დე ოს / ფილ მის გა მო ყე ნე ბას ცვლი ლე ბე ბის მი საღ წე ვად. 
ცვლი ლე ბა შე იძ ლე ბა გუ ლის ხ მობ დეს ხალ ხის მო ბი ლი ზე ბას ქმე დე ბი სათ-
ვის, ად გი ლობ რი ვი თე მის პრობ ლე მებ ზე დის კუ სი ის წა მოწყე ბას, არ სე ბულ 
გან ხილ ვებ ში ჩარ თუ ლო ბას, შე რი გე ბის ან დი ა ლო გის ხელ შეწყო ბას, თან-
ხის მო ბი ლი ზე ბას ან ცვლი ლე ბე ბის მო სახ დე ნად ადა მი ა ნე ბის უფ რო დიდ 
სა ზო გა დო ე ბად გა ერ თი ა ნე ბას.

ეს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის  გაძ ლი ე რე ბი სა და რი გი თი ადა-
მი ა ნე ბი სათ ვის სა კუ თა რი თუ სხვი სი უფ ლე ბე ბის დაც ვის თ ვის სა ჭი რო ინ ს ტ რუ-
მენ ტებს გა ნი ხი ლავს. წიგ ნის მთა ვა რი მი ზა ნია გა გი ზი ა როთ ვი დე ოს, რო გორც 
ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის ნა წი ლის, და გეგ მ ვის, გა და ღე ბი სა და გავ რ ცე ლე ბის 
ტექ ნი კა შე სა ბა მი სი მა გა ლი თე ბი სა და სა ვარ ჯი შო ე ბის დახ მა რე ბით. თუმ ცა, ვიდ-
რე უშუ ა ლოდ ვი დე ოს გა და ღე ბა ზე ვი სა უბ რებ დეთ, ზო გა დად ად ვო კა ტი რე ბის 
კამ პა ნი ის და გეგ მ ვა სა და გან ხორ ცი ე ლე ბის გზებს უნ და შე ვე ხოთ. რო გორ გან-
ვ საზღ ვ როთ პრობ ლე მა, რო მე ლიც ჩვე ნი გა რე მოც ვის თ ვის არის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
და გა ვარ კ ვი ოთ, რი სი შეც ვ ლა გვსურს? ვინ უნ და იყოს კამ პა ნი ის სა მიზ ნე? ვის 
აქვს ძა ლა უფ ლე ბა, გა დაჭ რას ჩვენ წი ნა შე მდგა რი პრობ ლე მა? რა გზით და რა 
ფორ მით შეგ ვიძ ლია ცვლი ლე ბის მიღ წე ვა? რა რო ლი ექ ნე ბა ვი დე ოს ად ვო კა ტი-
რე ბის კამ პა ნი ა ში? ამ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის მო ძებ ნა ში წიგ ნის I თა ვი და გეხ მა რე ბათ. 

სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს II თა ვი ეხე ბა კონ კ რე ტუ ლი ამ ბის თხრო ბას – რო გორ უნ-
და შე იქ მ ნას სცე ნა რი, სა ი დან უნ და მო ვი ძი ოთ ინ ფორ მა ცი ა, ვინ უნ და იყოს 
წყა რო, რო გორ ავაწყოთ ის ტო რია სხვა დას ხ ვა ხან გ რ ძ ლი ვო ბის ვი დე ოს თ ვის. 
რა მნიშ ვ ნე ლო ბა აქვს გმირს ვი დე ო ში; რა ეთი კუ რი სა კითხე ბი უნ და გა ვით ვა-
ლის წი ნოთ ის ტო რი ი სა და გმი რის შერ ჩე ვი სას. რა უნ და ვი ცო დეთ ინ ტერ ნეტ 
 კო მუ ნი კა ცი ის დროს, რო დე საც სენ სი ტი ურ ინ ფორ მა ცი ას თან გვაქვს საქ მე 
და რო გორ უნ და მო ვემ ზა დოთ სა ხი ფა თო გა რე მო ში სა მუ შა ოდ.
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შე სა ვა ლი

III თა ვი მთლი ა ნად ეთ მო ბა ვი დე ოს გა და სა ღე ბად სა სურ ვე ლი/ სა ჭი რო ტექ-
ნი კის აღ წე რას, მო ი ცავს აუცი ლე ბელ ინ ფორ მა ცი ას კა მე რას თან მუ შა ო ბის 
შე სა ხებ, რაც მკითხ ველს მარ ტი ვი ვი დე ოს გა და ღე ბას ას წავ ლის: გა ნა თე ბა, 
სხვა დას ხ ვა ტი პის კად რი, სიქ ვენ სი, ამ ბის თხრო ბა კად რე ბით და ამ ბის თხრო-
ბა აუდი ოს მეშ ვე ო ბით. აქ ვეა ვი დე ოს მონ ტა ჟის ძი რი თა დი პრინ ცი პე ბის და 
მარ ტი ვი სა მონ ტა ჟო სის ტე მე ბის მი მო ხილ ვა, ინ ს ტ რუქ ცი ე ბი და რჩე ვე ბი.

IV თა ვი ეხე ბა ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის სხვა დას ხ ვა გზას, რომ ლის გა მო ყე ნე-
ბაც შე უძ ლი ათ სა მო ქა ლა ქო ჟურ ნა ლის ტებს, ადამიანის უფლებათა დაცვის 
თუ სხვადასხვა საკითხების გა დაჭ რის მიზ ნით გა ერ თი ა ნე ბულ ად ვო კა ცი ის 
ჯგუ ფებს; იქ ნე ბა ეს ტრა დი ცი უ ლი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბით ვი დე ოს გავ რ ცე ლე-
ბა, ფი ზი კუ რად გავ რ ცე ლე ბა, სა ჯა რო ჩვე ნე ბე ბი თუ ონ ლა ინ გავ რ ცე ლე ბა. 
ამ უკა ნას კ ნე ლის თ ვის სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის გა მო ყე ნე ბას ცალ კე ქვე თა ვი 
ეთ მო ბა. 

V თა ვი – ონ ლა ინ მა უწყებ ლო ბა გა ნი ხი ლავს ინ ტერ ნეტ  ტე ლე ვი ზი ის მა გა ლი-
თებს, მის შექ მ ნა სა და წარ მარ თ ვას. ამა ვე თავ ში მოთხ რო ბი ლია ცოცხა ლი 
ეთე რი, ლა ივ  ს ტ რი მი – რო გორც  „სტუდიიდან”, ასე ვე ღო ნის ძი ე ბი დან, ტე ლე-
ფო ნი სა და შე სა ბა მი სი აპ ლი კა ცი ის დახ მა რე ბით. 

რო გორ გა მო ვი ყე ნოთ ეს მცირე ზომის სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო მაქ სი მა ლუ რი შე-
დე გის მისაღწევად? იყა ვით აქ ტი უ რი, და არა პა სი უ რი მკითხ ვე ლი – იკითხეთ 
წიგ ნი თქვენს თა ნა მო აზ რე ებ თან, მე გობ რებ თან ერ თად და მიჰ ყე ვით და ვა-
ლე ბებს, ეცა დეთ, არ გა მო ტო ვოთ ისი ნი, თუ მარ თ ლა გა ინ ტე რე სებთ, რამ-
დე ნად შე გიძ ლი ათ თქვენ თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად 
ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვა და გან ხორ ცი ე ლე ბა. გახ სოვ დეთ, რომ 
ცვლი ლე ბის მიღ წე ვა დრო სა და შრო მას მო ითხოვს; თუმ ცა, რო გორც წე სი, 
ცვლი ლე ბე ბამ დე მი სას ვ ლელ გზას ჩვენ თა ნა მო აზ რე თა გუნ დ თან ერ თად 
გავ დი ვართ ხოლ მე. ასე თი გუნ დის შრო მის შე დე გია წი ნამ დე ბა რე სა ხელ მ ძღ-
ვა ნე ლოც, რო მე ლიც, იმე დი გვაქვს, თქვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო იქ ნე ბა და სა-
სურ ვე ლი ცვლი ლე ბე ბის  მიღ წე ვა შიც და გეხ მა რე ბათ. 



ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვა

თა ვი I გვ. 11-28

  რას ვგულისხმობთ ადვოკატირების კამპანიაში?

  ადვოკატირების კამპანიის სტრატეგიის დაგეგმვა

  რა არის ვიდეო ადვოკატირება?

  თავის შეჯამება

  სავარჯიშოები
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ამ თავ ში ჩვენ ვი სა უბ რებთ ზო გა დად ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვა ზე; კამ
პა ნი ის სტრა ტე გი ა ზე, მი სი შე მუ შა ვე ბის სა ფე ხუ რებ ზე; ვი დე ოს, რო გორც ამ კამ
პა ნი ის ერ თ ერთ კომ პო ნენ ტ ზე. ასე ვე, გან ვი ხი ლავთ ვი დეო ად ვო კა ტი რე ბის რამ
დე ნი მე კამ პა ნი ას და დავ გეგ მავთ სა კუ თარს.

თა ვი I

ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის 
და გეგ მ ვა

კამპანია 
კოორდინირებული, 
მიზანმიმართული, 
ხანგრძლივი 
ღონისძიებაა, 
რომელიც  
კონკრეტული 
პირის, 
საინიციატივო 
ჯგუფის, ან 
ორგანიზაციის 
კონკრეტული 
მიზნის მიღწევას 
ემსახურება.

რას ვგუ ლის ხ მობთ ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ა ში?

ინ ტერ ნეტ მა და ახალ მა ტექ ნო ლო გი ებ მა რი გით ადა მი ა ნებს, თი თო ე ულ ჩვენ-
განს, მოგ ვ ცა სა შუ ა ლე ბა, შევ ქ მ ნათ ინ ტერ ნეტ ში სა კუ თა რი მე დია არ ხი და 
ტრა დი ცი უ ლი მე დი ის დახ მა რე ბის გა რე შე ვი სა უბ როთ იმა ზე, რაც, ჩვე ნი აზ-
რით, სა ზო გა დო ე ბის ყუ რადღე ბის ღირ სი ა. 

ად რე ამის შე საძ ლებ ლო ბა მხო ლოდ მა შინ გვეძ ლე ო და, თუ ადა მი ა ნის უფ ლე-
ბა თა დამ ც ვე ლი ან სო ცი ა ლუ რი პრობ ლე მე ბის გა დაჭ რის მიზ ნით გა ერ თი ა ნე-
ბუ ლი  ორ გა ნი ზა ცი ე ბი ტე ლე ვი ზი ით ან პრე სით გა ავ რ ცე ლებ დ ნენ გზავ ნილს 
და ასე შე ეც დე ბოდ ნენ სა ზო გა დო ე ბის მო ბი ლი ზე ბას; ან, თუ ტრა დი ცი უ ლი 
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თა ვი I ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვა

მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბი და ინ ტე რეს დე ბოდ ნენ ჩვენ თ ვის ცნო ბი ლი სა ინ ტე რე სო 
ამ ბით, გა ა შუ ქებ დ ნენ და ასე მი აწ ვ დიდ ნენ სა ზო გა დო ე ბას ინ ფორ მა ცი ას. ამ 
შემ თხ ვე ვა შიც კი ძნე ლი იყო ფარ თო სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა და ჩარ-
თუ ლო ბა. არა სამ თავ რო ბო თუ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დამ ც ველ ორ გა ნი ზა ცი-
ებს სა ად ვო კა ტო ფილ მე ბის დამ ზა დე ბა და ეთერ ში გან თავ სე ბა ძვი რი უჯ დე-
ბო დათ, რის გა მოც ხში რად მე სი ჯე ბი სა ტე ლე ვი ზიო ეთერ ში ვერ ხვდე ბო და 
და ვერც ფარ თო აუდი ტო რი ას სწვდე ბო და. ტე ლე ვი ზი ით და პრე სით გავ რ ცე-
ლე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი აც ყო ველ თ ვის არ აღ წევ და მა ყუ რებ ლამ დე. 

ბუ ნებ რი ვი ა, ამ მხრივ გა მო სა ვა ლი არც ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბია – არც ინ ტერ-
ნეტ ზე წვდო მა აქვს მთელ მსოფ ლი ოს და ხში რად, წვდო მის მი უ ხე და ვად, ამ 
ტექ ნო ლო გი ე ბის გა მო ყე ნე ბაც ყვე ლას არ შე უძ ლი ა. თუმ ცა შე საძ ლებ ლო ბე-
ბი, რო გორც აუდი ტო რი ა, მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ი ზარ და ინ ტერ ნეტ - ტექ ნო ლო-
გი ე ბი სა და სმარ ტ ფო ნე ბის გავ რ ცე ლე ბას თან ერ თად. გა იხ სე ნეთ, რამ დე ნი 
მე გო ბა რი გყავთ, ვი საც ტე ლე ფო ნით ფო ტოს ან ვი დე ოს გა და ღე ბა არ შე უძ-
ლი ა. ალ ბათ, არ ც თუ ისე ბევ რი.

სმარ ტ ფო ნე ბი, ანუ ისე თი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი, რო მელ თაც კომ პი უ ტე-
რის მსგავ სი არა ერ თი ფუნ ქ ცი ის შეს რუ ლე ბა შე უძ ლი ა, და კა მე რი ა ნი მო ბი-
ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი, გან სა კუთ რე ბულ ყუ რადღე ბას იმ სა ხუ რებს. მათ მა პო პუ-
ლა რო ბამ, კად რის აღ ბეჭ დ ვი სა და გავ რ ცე ლე ბის სა შუ ა ლე ბის გა მარ ტი ვე ბამ, 
მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გა ზარ და ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ე ბის მე სი ჯე ბის გავ რ ცე-
ლე ბის შე საძ ლებ ლო ბა. 

ამ სა შუ ა ლე ბებს იყე ნე ბენ არა მხო ლოდ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბი, 
არა მედ, რაც მთა ვა რი ა, რი გი თი მო ქა ლა ქე ე ბი. წი ნა წლე ბის გან გან ს ხ ვა ვე-
ბით, რო დე საც კამ პა ნი ის მე სი ჯის გა სავ რ ცე ლებ ლად მი სი ორ გა ნი ზა ტო რე-
ბი ტე ლე ვი ზი ა სა და პრე სას მი მარ თავ დ ნენ და სახ მა რებ ლად და ხში რად ამა ში 
გარ კ ვე ულ თან ხა საც იხ დიდ ნენ, ახ ლა, ზოგ ჯერ სო ცი ა ლუ რი ქსე ლით გავ რ ცე-
ლე ბულ ვი დე ოს ტე ლე ვი ზი ე ბი და ტრა დი ცი უ ლი მე დია სა კუ თა რი ინი ცი ა ტი-
ვით აიტა ცებს ხოლ მე და აშუ ქებს სა ინ ფორ მა ციო გა და ცე მებ ში. ზოგ შემ თხ-
ვე ვა ში კამ პა ნია წარ მა ტე ბას მი სი გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში ტრა დი ცი უ ლი 
მე დი ის მო ნა წი ლე ო ბის გა რე შეც ახერ ხებს. კამ პა ნია სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბით 
და სხვა სა შუ ა ლე ბე ბით ახ დენს სა ზო გა დო ე ბის მო ბი ლი ზე ბას, ხო ლო კამ პა-
ნი ის შე დე გებს უკ ვე ბო ლოს აშუ ქებს ტრა დი ცი უ ლი მე დი ა. ად ვო კა ტი რე ბის 
კამ პა ნია მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სე ბის დაც ვი სა კენ მი მარ თუ ლი აქ ცი ე ბი სა და 
ქმე დი თი კამ პა ნი ე ბის და გეგ მ ვას და გან ხორ ცი ე ლე ბას ნიშ ნავს.

ად ვო კა ტი რე ბა რთუ ლი და ხან გ რ ძ ლი ვი პრო ცე სი ა, რო მელ საც ბევ რი სხვა-
დას ხ ვა კომ პო ნენ ტი შე იძ ლე ბა ჰქონ დეს. კარგ კამ პა ნი ას ყო ველ თ ვის აქვს 
კონ კ რე ტუ ლი მი ზა ნი, რომ ლის მი საღ წე ვად გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ ადა-
მი ან თა სხვა დას ხ ვა ჯგუ ფებ ზე უწევს გავ ლე ნის მოხ დე ნა. კამ პა ნი ის ორ გა ნი-

ად ვო კა ტი რე ბის 
კამ პა ნია მო ქა ლა
ქე თა ინ ტე რე სე ბის 

დაც ვი სა კენ მი მარ
თუ ლი აქ ცი ე ბი სა 

და ქმე დი თი კამ პა
ნი ე ბის და გეგ მ ვას 

და გან ხორ ცი ე ლე
ბას ნიშ ნავს.
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ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვათა ვი I 

ზა ტო რებ მა იცი ან, რომ მა თი მე სი ჯის იმ ფორ მამ, რომ ლი თაც, ვთქვათ, ბევრ 
ახალ გაზ რ დას მო ი ზი და ვენ, შე იძ ლე ბა სუ ლაც არ იმოქ მე დოს პარ ლა მენ ტარ-
ზე, რო მელ მაც ად ვო კა ტი რე ბის სა კითხ თან და კავ ში რე ბუ ლი გა დაწყ ვე ტი ლე-
ბა უნ და მი ი ღოს. მარ თა ლი ა, ვი ზუ ა ლუ რი მა სა ლა – იქ ნე ბა პრო ფე სი ო ნა ლუ რი 
კა მე რით თუ უბ რა ლო მო ბი ლუ რით გა და ღე ბუ ლი, უმე ტე სად  უფ რო ეფექ ტუ-
რია ად ვო კა ტი რე ბის მე სი ჯის მი სა წო დებ ლად, ვიდ რე მხო ლოდ ტექ ს ტი, მას 
ყო ველ თ ვის სჭირ დე ბა უფ რო ფარ თო კონ ტექ ს ტი და კამ პა ნი ის გეგ მა, რო მე-
ლიც კონ კ რე ტუ ლი მიზ ნის მიღ წე ვას ემ სა ხუ რე ბა.

ვი დეო ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნია ხში რად ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის მხო ლოდ 
ერ თ -ერ თი ნა წი ლია და გუ ლის ხ მობს ფილ მის გა მო ყე ნე ბას ცვლი ლე ბე ბის მი-
საღ წე ვად. ცვლი ლე ბა შე იძ ლე ბა გუ ლის ხ მობ დეს ხალ ხის მო ბი ლი ზე ბას კონ კ-
რე ტუ ლი საქ მი ა ნო ბის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დაც ვას, 
შე რი გე ბის ან დი ა ლო გის ხელ შეწყო ბას, თან ხის მო ბი ლი ზე ბას, ან ცვლი ლე-
ბე ბის მო სახ დე ნად ადა მი ა ნე ბის უფ რო დიდ სა ზო გა დო ე ბად გა ერ თი ა ნე ბას. 
(გადადით თა ვის ბო ლო ში მო ცე მულ სა ვარ ჯი შო 1-ზე)

ვი დეო 
ად ვო კა ტი რე ბის 
კამ პა ნია   
ად ვო კა ტი რე ბის 
კამ პა ნი ის მხო ლოდ 
ერ თ ერ თი ნა წი ლია 
და გუ ლის ხ მობს 
ფილ მის გა მო ყე ნე
ბას ცვლი ლე ბე ბის 
მი საღ წე ვად.
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თა ვი I ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვა

ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის სტრა ტე გი ის და გეგ მ ვა

ვიდ რე უშუ ა ლოდ სა ად ვო კა ტო ვი დე ოს რო ლის გან ხილ ვა ზე გა და ვი დო დეთ, 
ცო ტა დრო და ვუთ მოთ ზო გა დად ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის სტრა ტე გი ას. 
კამ პა ნია შე იძ ლე ბა იყოს ორ გა ნი ზე ბუ ლი, მი ზან მი მარ თუ ლი ცვლი ლე ბის მიღ-
წე ვის მცდე ლო ბა, რო მე ლიც წი ნას წარ გა აზ რე ბულ გეგ მას უნ და მის დევ დეს. 
კამ პა ნი ის დაწყე ბამ დე მი სი ორ გა ნი ზა ტო რე ბი ცდი ლო ბენ, სრუ ლად მო აგ რო-
ვონ ინ ფორ მა ცია იმ სა კითხის გარ შე მო, რომ ლის ცვლი ლე ბის კამ პა ნი ა საც 
გეგ მა ვენ. აი, რი სი ცოდ ნა სჭირ დე ბათ კამ პა ნი ის წა მოწყე ბამ დე:

  პრობ ლე მის გარ შე მო არ სე ბუ ლი სი ტუ ა ცია – რა არის ცნო ბი ლი არ სე ბუ ლი 
სა კითხის გარ შე მო, ვინ უწყობს ხელს პრობ ლე მის არ სე ბო ბას, ან ვინ არის 
თქვე ნი თა ნა მო აზ რე, ვინც შე იძ ლე ბა კამ პა ნი ის პარ ტ ნი ო რი გახ დეს;

  ვის ზე იქო ნი ებს კამ პა ნია და დე ბით და უარ ყო ფით გავ ლე ნას – ამის 
ცოდ ნა აუცი ლე ბე ლი ა, რომ ერ თი ჯგუ ფის ინ ტე რე სე ბის დაც ვი სა და 
მიღ წე უ ლი ცვლი ლე ბის შე დე გად არ და ზი ან დეს სხვა ჯგუ ფი, რომ ლის 
უფ ლე ბე ბიც ასე ვე გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ა; 

  რა ცვლი ლე ბებ მა შე იძ ლე ბა გა მო ას წო როს მდგო მა რე ო ბა – არის ეს სა-
ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბა, სა კა ნონ მ დებ ლო ცვლი ლე ბა, კონ კ რე ტულ 
დამ ნა შა ვე თა და კა ვე ბა თუ სხვა.

რა რე სურ სე ბი, ტაქ ტი კა და ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი არის ხელ მი საწ ვ დო მი ცვლი ლე-
ბის მი საღ წე ვად – რა უფ რო ეფექ ტი ა ნი იქ ნე ბა, კონ კ რე ტულ კა ნონ მ დებ ლებ-
თან პი რა დი შეხ ვედ რე ბი და სა კითხის ლო ბი რე ბა თუ დე მონ ს ტ რა ცია ქუ ჩა ში, 
ან სკო ლებ ში ახალ გაზ რ დე ბის მო ბი ლი ზე ბა, თუ სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში კამ პა-
ნია და რა რე სურ სი არის ამის თ ვის სა ჭი რო. არც ერ თი კამ პა ნი ის გეგ მა ში არ 
შე დის შუა პრო ცეს ში შე ჩე რე ბა იმის გა მო, რომ თა ვი დან ვე არას წო რად იქ ნა 
გა და ნა წი ლე ბუ ლი და გან საზღ ვ რუ ლი რე სურ სე ბი. ამის ცოდ ნა გან სა კუთ რე-
ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, თუ გა ვით ვა ლის წი ნებთ, რომ ად ვო კა ტი რე ბის პრო ცე სი 
ხში რად ხან გ რ ძ ლი ვია და მი სი ეფექ ტი ა ნო ბა პრობ ლე მის აქ ტუ ა ლუ რო ბის შე-
ნარ ჩუ ნე ბა ზეა და მო კი დე ბუ ლი. 

თა ვის ბო ლოს მო ცე მუ ლი სა ვარ ჯი შო 2 და გეხ მა რე ბათ აქამ დე მი ღე ბუ ლი ინ-
ფორ მა ცი ის უკეთ გა აზ რე ბა ში.

კამ პა ნი ის წა მოწყე ბამ დე დაგ რო ვილ ამ ინ ფორ მა ცი ას კამ პა ნი ის ორ გა ნი-
ზა ტო რე ბი იყე ნე ბენ კამ პა ნი ის სტრა ტე გი ის ჩა მო სა ყა ლი ბებ ლად. კამ პა ნი ის 
სტრა ტე გია მათ ეხ მა რე ბა შემ დ გო მი ნა ბი ჯე ბის და გეგ მ ვა ში, მათ გან ხორ ცი ე-
ლე ბა ში, კამ პა ნი ის მარ კე ტინ გ ში, პრო ცე სის მო ნი ტო რინ გ ში და, შე სა ბა მი სად, 
გა მო ყე ნე ბუ ლი მე თო დე ბის გა უმ ჯო ბე სე ბა ში. რა იგუ ლის ხ მე ბა ამ ყვე ლა ფერ-

კამ პა ნი ის სტრა
ტე გია არ არის 

უც ვ ლე ლი და 
რო გორც კი გა რე

მო ე ბე ბი იც ვ ლე
ბა, შე სა ბა მი სად 
კამ პა ნი ის სტრა

ტე გი ის გა ნახ ლე
ბაც აუცი ლე ბე ლი 

ხდე ბა.
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ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვათა ვი I 

ში, ქვე მოთ და ვაჯ გუ ფებთ და დე ტა ლუ რად გან ვი ხი ლავთ იმ კითხ ვებს, რა საც 
კამ პა ნი ის სტრა ტე გი ამ უნ და უპა სუ ხოს.

კითხ ვე ბის პირ ვე ლი ჯგუ ფი პრობ ლე მას, ცვლი ლე ბას ეხე ბა და მათ ზე პა სუ-
ხის გა ცე მა კამ პა ნი ას კონ კ რე ტულ სა კითხ ზე ფო კუ სი რე ბა ში ეხ მა რე ბა:

 რა პრობ ლე მის წი ნა შე დგა ხართ?

 რო გო რი წარ მო გიდ გე ნი ათ გა რე მო ამ პრობ ლე მის გა დაჭ რის შემ დეგ?

 რა ცვლი ლე ბე ბი გა ნა პი რო ბებს თქვენ მი ერ წარ მოდ გე ნილ გა რე მოს?

კამ პა ნი ის მიზ ნის იდენ ტი ფი ცი რე ბის შემ დეგ აუცი ლე ბე ლია იმ ადა მი ა ნე ბი-
სა თუ ორ გა ნი ზა ცი ე ბის, ან გა ერ თი ა ნე ბე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა, რომ ლე ბიც 
ამა თუ იმ ფორ მით არი ან და კავ ში რე ბუ ლი ამ მი ზან თან. იქ ნე ბა ეს ადა მი ან თა 
ჯგუ ფი, რომ ლის უფ ლე ბე ბის დაც ვას ემ სა ხუ რე ბა ჩვე ნი კამ პა ნი ა, კრი მი ნა ლი, 
რო მე ლიც მათ უფ ლე ბებს არ ღ ვევს, თუ არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ა, რო-
მე ლიც იმა ვე მი ზანს ემ სა ხუ რე ბა, რომ ლის კე ნაც თქვენ მი დი ხართ. ასეთ ადა-
მი ა ნებს, ორ გა ნი ზა ცი ებ სა და გა ერ თი ა ნე ბებს კამ პა ნი ის სტრა ტე გი ა ში და ინ-
ტე რე სე ბულ მხა რე ე ბად მო იხ სე ნი ე ბენ და ცდი ლო ბენ პა სუ ხი გას ცენ შემ დეგ 
კითხ ვებს:
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თა ვი I ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვა

 ვის ზე აქვს არ სე ბულ პრობ ლე მას პო ზი ტი უ რი ან ნე გა ტი უ რი გავ ლე ნა?

  რო გორ არი ან ეს ჯგუ ფე ბი პრობ ლე მას თან და ერ თ მა ნეთ თან და კავ ში რე ბუ ლი?

 ვის უნ და მი აწ ვ დი ნონ ხმა?

 ვის შე ე ხე ბა ცვლი ლე ბა კამ პა ნი ის წარ მა ტე ბის შემ თხ ვე ვა ში?

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმის და მახ სოვ რე ბაც, რომ კამ პა ნი ის სტრა ტე გია არ არის 
უც ვ ლე ლი და  რო გორც კი გა რე მო ე ბე ბი იც ვ ლე ბა, შე სა ბა მი სად კამ პა ნი ის 
სტრა ტე გი ის გა ნახ ლე ბაც აუცი ლე ბე ლი ხდე ბა. ამი ტომ კამ პა ნი ის მიმ დი ნა-
რე ო ბი სას, მის ყო ველ ახალ ეტაპ ზე გა დას ვ ლი სას ორ გა ნი ზა ტო რე ბი ისევ 
ზე მოთ მო ცე მულ ძი რი თად კითხ ვებს უბ რუნ დე ბი ან, რომ სტრა ტე გია გა ნა ახ-
ლონ და ყო ველ დღი უ რი ქმე დე ბე ბი უკეთ და გეგ მონ. 

ზე მოთ მო ცე მუ ლი კითხ ვე ბის ორი ჯგუ ფი ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის იმ დე-
ნად დი დი და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი ა, რომ და გეგ მ ვის ეს ეტა პი ყვე ლა ზე 
შრო მა ტე ვა დია ორ გა ნი ზა ტო რე ბის თ ვის. იმი სათ ვის, რომ კამ პა ნია წარ მა ტე-
ბით ჩა ა ტა რონ, ისი ნი პირ ველ რიგ ში ერ თად გა ნი ხი ლა ვენ და პასუხობენ პირ-
ვე ლი ჯგუ ფის კითხ ვებს, რომ შე თან ხ მ დ ნენ მიღ წე უ ლი ცვლი ლე ბის შე დე გად 
მი ღე ბუ ლი გა რე მოს ხედ ვა ზე. რაც უფ რო დი დია ჯგუ ფი, მით უფ რო რთუ-
ლია შე თან ხ მე ბა. ამიტომ, მიუხედავად ინდივიდუალური განსხვავებებისა, 
აუცილებელია, არსებობდეს საერთო ხედვა. ეს კამ პა ნი ის ფო კუ სი რე ბი სა და 
და კონ კ რე ტე ბის თ ვის აუცი ლე ბე ლი ა. 

ასე ვე, აუცი ლე ბე ლია შე თან ხ მე ბა იმ გზებ ზე, რომ ლე ბიც ცვლი ლე ბას მო ი ტანს 
და ერ თობ ლი ვად შე თან ხ მე ბულ, წარ მო სა ხულ იდე ა ლურ სამ ყა როს თან მი გა ახ-
ლო ვებთ. რა კონ კ რე ტუ ლი ცვლი ლე ბე ბი უნ და იქ ნეს მიღ წე უ ლი? – ეს კამ პა ნი ის 
მთა ვა რი სა მოქ მე დო გეგ მის სა ფუძ ვე ლი ხდე ბა. მოქ მე დე ბის დაწყე ბამ დე ორ გა-
ნი ზა ტო რე ბი ასე ვე იღე ბენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, რა გზა აირ ჩი ონ – ჩა ა ტა რონ ერ-
თი კამ პა ნი ა, თუ ერთ დიდ კამ პა ნი ას თან ერ თად ქვეკამ პა ნი ე ბის სტრა ტე გია და 
გეგ მაც უნ და შე ი მუ შა ონ. 

გა და დით სა ვარ ჯი შო 3-ზე და და უთ მეთ საკ მა რი სი დრო მის შეს რუ ლე ბას.

გა და ლა ხეთ ეს ყვე ლა ზე რთუ ლი ეტა პი? გი ლო ცავთ, თქვენ უკ ვე ნამ დ ვი
ლი კამ პა ნი ის და გეგ მ ვა ში ხართ ჩარ თუ ლი და ერ თი დი დი ნა ბი ჯით მი უ ახ
ლოვ დით წარ მოდ გე ნილ იდე ა ლურ გა რე მოს!

შემ დე გი ნა ბი ჯი კამ პა ნი ის სტრა ტე გი ა ზე მუ შა ო ბი სას პო ტენ ცი ურ მო კავ ში-
რე თა და მო წი ნა აღ მ დე გე თა იდენ ტი ფი ცი რე ბა ა. ამის დად გე ნას ზე მოთ მო ცე-
მუ ლი მე ო რე ჯგუ ფის კითხ ვე ბი ემ სა ხუ რე ბა. სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის მომ-

კამ   პა  ნი  ის 
სტრა  ტე  გია    
ორ   გა  ნი  ზა  ტო  რებს 
ეხ მა რე ბა შემ დ
გო მი ნა ბი ჯე ბის 
და გეგ მ ვა ში, მათ 
გან ხორ ცი ე ლე ბა ში, 
კამ პა ნი ის მარ კე
ტინ გ ში, პრო ცე სის 
მო ნი ტო რინ გ ში და, 
გა მო ყე ნე ბუ ლი მე
თო დე ბის გა უმ ჯო ბე
სე ბა ში.
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ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვათა ვი I 

დევ ნო ეტა პი სწო რედ ამ მო კავ ში რე ე ბი სა და მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბის, ასე ვე იმ 
ადა მი ა ნე ბი სა თუ ჯგუ ფე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ა, რო მელ თაც რა ი მე კავ ში რი 
აქვთ იმ პრობ ლე მას თან, რომ ლის გა დაჭ რა საც ემ სა ხუ რე ბა კამ პა ნი ა. იდენ-
ტი ფი ცი რე ბა მხო ლოდ სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცი ის მოგ რო ვე ბას არ ნიშ ნავს, 
არა მედ კამ პა ნი ის ორ გა ნი ზა ტო რებ მა წი ნას წარ უნ და იცოდ ნენ შემ დე გი:

  თი თო ე უ ლი მხა რის და მო კი დე ბუ ლე ბა პრობ ლე მის და გა დაჭ რის იმ გზე-
ბის მი მართ, რო მელ საც კამ პა ნი ის სტრა ტე გია ით ვა ლის წი ნებს და რო-
მელ ზეც პირ ველ ეტაპ ზე შე თან ხ მ დ ნენ ორ გა ნი ზა ტო რე ბი;

  სხვა დას ხ ვა მხა რე ე ბის ერ თ მა ნეთ თან და მო კი დე ბუ ლე ბა, შე უძ ლი ათ თუ 
არა მათ თა ნამ შ რომ ლო ბა, რა ურ თი ერ თო ბა აქვთ ერ თ მა ნეთ თან;

  რამ დე ნად ექ ნე ბათ მო ნა წი ლე მხა რე ებს სურ ვი ლი და სა შუ ა ლე ბა, და ეხ-
მა რონ ან ხე ლი შე უ შა ლონ კამ პა ნი ას;

  და ბო ლოს, რო მელ მხა რე ებ ზე კონ ცენ ტ რი რე ბა მო ი ტანს სა სურ ველ 
ცვლი ლე ბას?
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თა ვი I ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვა

თი თო ე უ ლი მხა რის იდენ ტი ფი ცი რე ბი სა და პრობ ლე მას თან და ერ თ მა ნეთ თან 
მა თი კავ ში რე ბი სა და და მო კი დე ბუ ლე ბე ბის გა მორ კ ვე ვის შემ დეგ, კამ პა ნი ის 
ორ გა ნი ზა ტო რე ბი ხში რად ამ კავ ში რებს ვი ზუ ა ლუ რად, გრა ფი კუ ლად გა მო სა-
ხა ვენ და „მხარეების რუ კას” აკე თე ბენ. ამით  დაგ რო ვი ლი ინ ფორ მა ცია უფ რო 
ად ვი ლად აღ საქ მე ლი და და სა მახ სოვ რე ბე ლი ა. 

უკ ვე მიხ ვ დით და ვა ლე ბას? იხი ლეთ პი რო ბა სა ვარ ჯი შო 4ში. 

კამ პა ნი ის სტრა ტე გი ის ჩა მო ყა ლი ბე ბა ში შემ დე გი ეტა პი თი თო ე უ ლი მხა რის 
ჩარ თუ ლო ბის გან საზღ ვ რა ა. რამ დე ნად ძლი ე რი მო კავ ში რე ან მო წი ნა აღ მ-
დე გე შე იძ ლე ბა იყოს ესა თუ ის მხა რე კამ პა ნი ის თ ვის? რამ დე ნად დი დია ამ 
მხა რის გავ ლე ნა? კამ პა ნი ის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი ხში რად აქაც ვი ზუ ა ლი ზა ცი-
ას მი მარ თა ვენ: ხა ზა ვენ ორ გა დამ კ ვეთ ისარს, სა დაც ვერ ტი კა ლურ ხაზ ზე 
ქვე მო დან ზე მოთ გა ნა ლა გე ბენ მხა რე ებს მა თი გავ ლე ნის დო ნის მი ხედ ვით, 
ყვე ლა ზე ნაკ ლე ბი დან ყვე ლა ზე გავლენიანამდე; ჰო რი ზონ ტა ლურ ისარ ზე კი 
ალა გე ბენ მხა რე ებს ყვე ლა ზე ძლი ე რი მო წი ნა აღ მ დე გე დან ყვე ლა ზე ძლი ერ 
მხარ დამ ჭე რამ დე.

ყველაზე 
გავლენიანი

ნაკლებად 
გავლენიანი

ყველაზე ძლიერი 
მოწინააღმდეგე

ყველაზე ძლიერი 
მხარდამჭერი

„მხარეების რუ
კა” – ვი ზუ ა ლუ

რად ასა ხავს 
პრობ ლე მას თან 
და კავ ში რე ბუ ლი 
თი თო ე უ ლი მხა

რის ჩარ თუ ლო ბას: 
რამ დე ნად ძლი ე
რი მო კავ ში რე ან 
მო წი ნა აღ მ დე გე 

შე იძ ლე ბა იყოს ესა 
თუ ის მხა რე კამ პა

ნი ის თ ვის?  რამ
დე ნად დი დია მი სი 

გავ ლე ნა?
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ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვათა ვი I 

რო დე საც ყვე ლა და ინ ტე რე სე ბუ ლი მხა რე ამ გრა ფიკ ზეა გან ლა გე ბუ ლი, 
უკ ვე ნათ ლად ჩანს, ვინ შე იძ ლე ბა იყოს კამ პა ნი ის მთა ვა რი სა მიზ ნე ჯგუ-
ფი – ის, ვი საც ყვე ლა ზე მე ტი გავ ლე ნა აქვს კამ პა ნი ის პრობ ლე მა ზე. მე-
ო რე, რა საც კამ პა ნი ის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი აკე თე ბენ, არის ის, რომ არ კ ვე-
ვენ მე ო რე სა მიზ ნე აუდი ტო რი ას – ისი ნი, ვინც ჰო რი ზონ ტა ლურ ისარ ზე 
უკი დუ რეს მარ ჯ ვე ნა მხა რეს აღ მოჩ ნ დ ნენ, რად გან ყვე ლა ზე მე ტად უჭე-
რენ მხარს კამ პა ნი ას, სწო რედ მე ო რე სა მიზ ნე ჯგუ ფი უნ და იყოს, რად გან 
სწო რედ ისი ნი და ეხ მა რე ბი ან კამ პა ნი ას მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში. მას შემ დეგ, 
რაც ორ გა ნი ზა ტო რე ბი მხარ დამ ჭერ თა რამ დე ნი მე ასეთ ჯგუფს აირ ჩე ვენ, 
ნა ხუ ლო ბენ, რა კავ ში რი აქვთ მათ ყვე ლა ზე მე ტი გავ ლე ნის მქო ნე მხა რე-
ებ თან და სწო რედ ამის შემ დეგ იღე ბენ გა დაწყ ვე ტი ლე ბას, მი მარ თონ თუ 
არა კამ პა ნია მათ ზე. 

იმი სათ ვის, რომ მი ი ღონ გა დაწყ ვე ტი ლე ბა, რო მე ლი ტაქ ტი კა აირ ჩი ონ თი თო-
ე უ ლი მხა რის ჯგუ ფის მი მართ, კამ პა ნი ის ორ გა ნი ზა ტო რე ბი სა მიზ ნე აუდი-
ტო რი ებს სამ კა ტე გო რი ად აჯ გუ ფე ბენ: 

აქ ტი უ რი მხარ დამ ჭე რე ბი, 
რო მელ თა მი მართ მო ბი
ლი ზა ცი ის გა მო ყე ნე ბა 

იქ ნე ბა სა ჭი რო; 

ნე იტ რა ლუ რი მო ნა წი ლე ე
ბი – მათ თ ვის სა ინ ფორ მა
ციო და სა გან მა ნათ ლებ

ლო ტაქ ტი კის გა მო ყე ნე ბა 
იქ ნე ბა ადეკ ვა ტუ რი; 

აქ ტი უ რი მო წი ნა აღ მ დე
გე ე ბი – რო მელ თა მი მართ 
უფ რო გა მომ წ ვე ვი ტაქ ტი
კა შე იძ ლე ბა იქ ნეს გა მო

ყე ნე ბუ ლი.

კამ პა ნი ის მთა ვა რი 
სა მიზ ნე ჯგუ ფია – 
ის,  ვი საც ყვე ლა ზე 
მე ტი გავ ლე ნა აქვს 
კამ პა ნი ის პრობ
ლე მა ზე.

და უბ რუნ დით სა ვარ ჯი შო ებს, რომ ლე ბიც და გეხ მა რე ბათ კამ პა ნი ის და გეგ მ-
ვის პრო ცე სის გა აზ რე ბა ში.

მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ეს სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ძი რი თა დად ვი დეო ად ვო-
კა ტი რე ბა ზე სა უბ რობს, რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, ვი დეო უფ რო დი დი 
კამ პა ნი ის მხო ლოდ ერ თი ნა წი ლია და მი სი გა მო ყე ნე ბა თუ არ გა მო ყე ნე-
ბა კამ პა ნი ა ში მო ითხოვს წი ნას წარ ანა ლიზს, თუ რამ დე ნად მი ზან შე წო-
ნი ლია სა ერ თოდ ვი დე ოს გა მო ყე ნე ბა. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ვი დე ოს 
შე უძ ლია ადა მი ა ნებ ზე ღრმა ემო ცი უ რი გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს, ზოგ ჯერ 
ეს შე იძ ლე ბა ყვე ლა ზე უკეთ არ ემ სა ხუ რე ბო დეს კამ პა ნი ის მიზ ნებს, ან 
არ იყ ვ ნენ ხელ მი საწ ვ დო მი გმი რე ბი, რო მელ თა ის ტო რი აც თა ნაგ რ ძ ნო-
ბას ან უფ რო ძლი ერ ემო ცი ებს გა მო იწ ვევს მა ყუ რე ბელ ში და მას მოქ-
მე დე ბის კენ უბიძ გებს. ამი ტომ ის, რა ზეც ქვე მოთ ვი სა უბ რებთ, პირ ველ 
რიგ ში ემ სა ხუ რე ბა კამ პა ნი ის და გეგ მ ვის პრო ცეს ში სწო რი გა დაწყ ვე ტი-
ლე ბის მი ღე ბას – იქ ნეს თუ არა ვი დეო გა მო ყე ნე ბუ ლი ად ვო კა ტი რე ბის 
კამ პა ნი ა ში.
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თა ვი I ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვა

რა არის ვი დეო ად ვო კა ტი რე ბა?

ვი დეო ად ვო კა ტი რე ბა გუ ლის ხ მობს ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ა ში ვი დე ოს 
ინ ტეგ რი რე ბას კამ პა ნი ის გავ ლე ნის გაძ ლი ე რე ბის ან მის და მი ყუ რადღე
ბის მო ზიდ ვის მიზ ნით.

ჩვე უ ლებ რი ვი მე ინ ს ტ რიმ და სა ად ვო კა ტო ფილ მის კე თე ბას შო რის, მსგავ სე-
ბაც არის და გან ს ხ ვა ვე ბაც. ორი ვე, რო გორც წე სი, გა სა გებ და სა ინ ტე რე სო 
ამ ბავს გად მოს ცემს აუდი ტო რი ის მო სა ზი დად. თუმ ცა, მათ შო რის ძი რი თა დი 
გან ს ხ ვა ვე ბე ბი იკ ვე თე ბა პირ ვე ლად მი ზანს, ფილ მის შექ მ ნის პრო ცეს სა და 
სა სურ ველ შე დე გებ თან და კავ ში რე ბით. მი ზან თან ერ თად, ასე ვე, მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნი და გან ს ხ ვა ვე ბუ ლია გავ რ ცე ლე ბის ფორ მაც. სა ად ვო კა ტო ვი დე ო ე ბი ხში-
რად სო ცი ა ლურ ქსე ლებ ში, ინ ფორ მა ცი ის ონ ლა ინ სა ა გენ ტო ებ სა და დე ცენ ტ-
რა ლი ზე ბულ (P2P) ქსე ლებ ში ვი რუ სუ ლი გავ რ ცე ლე ბი სათ ვის არის შექ მ ნი ლი. 
P2P ქსე ლი არის დე ცენ ტ რა ლი ზე ბუ ლი ქსე ლი, და მასში ჩარ თუ ლი თი თო ე უ-
ლი კომ პი უ ტე რი ან მომ ხ მა რე ბე ლი (peer) არის რო გორც ინ ფორ მა ცი ის მიმ ღე-
ბი, ასე ვე გა მავ რ ცე ლე ბე ლი.

გან   ს   ხ   ვა  ვე  ბა ასე  ვე ვი  დე  ოს ქრო  ნო  მეტ   რაჟ   ში  ა. სა  ად   ვო  კა  ტო ვი  დე  ო  ე  ბი, ჩვე  უ -
ლებ   რივ, ხუ  თი  დან თხუთ   მეტ წუ  თამ   დე გრძელ   დე  ბა, მა შინ, რო დე საც სო ცი-
ა ლუ რი რეკ ლა მა – წუთ ზე ნაკ ლებს, ტრა  დი  ცი  უ  ლი ფილ   მი კი ერთ სა  ათს მა -
ინც გას   ტანს. მოკ   ლე ქრო  ნო  მეტ   რა  ჟი სა  ად   ვო  კა  ტო ვი  დე  ო  სათ   ვის კრი  ტი  კუ  ლი 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ბი  სა  ა; ჩვე  უ  ლებ   რივ, თხუთ   მე  ტი წუ  თი საკ   მა  რის   ზე მე  ტია შეტყო -
ბი  ნე  ბის მოკ   ლედ გად   მო  სა  ცე  მად, აუდი  ტო  რი  ის და  სა  ინ   ტე  რე  სებ   ლად და მა  ყუ -
რებ   ლის ქმე  დე  ბი  სა  კენ მო  წო  დე  ბი  სათ   ვის.

რა შე იძ ლე ბა ით ქ ვას სა ად ვო კა ტო ვი დე ო ებ ზე? მარ თ ლაც აღ წე ვენ თუ არა 
ისი ნი სა სურ ველ შე დეგს, და მა ჯე რე ბელ ცვლი ლე ბებს? პა სუ ხი ამ შე კითხ ვებ-
ზე ასე თია – მათ აქვთ პო ტენ ცი ა ლი გა მო იწ ვი ონ ცვლი ლე ბე ბი.

ყვე ლა ზე სწრა ფად გავ რ ცე ლე ბუ ლი ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის სა ად ვო კა ტო ვი დე ო, 
„კონი 2012”, ამე რი კულ საქ ველ მოქ მე დო ორ გა ნი ზა ცი ას „უხილავი ბავ შ ვე ბი” 
(Invisible Children, IC) ეკუთ ვ ნის. მან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი რო ლი ითა მა შა ამე რი კის 
სა გა რეო პო ლი ტი კუ რი გა დაწყ ვე ტი ლე ბე ბის მი ღე ბა ში. ფილ მის ავ ტო რე ბი და 
ორ გა ნი ზა ცია 2005 წლი დან ეწე ვა კამ პა ნი ას უგან დას „წინააღმდეგობის ღვთი უ-
რი არ მი ის” (Lord’s Resistance Army, LRA) და მი სი სა ერ თა შო რი სო კრი მი ნა ლუ რი 
სა სა მარ თ ლოს მი ერ ძებ ნი ლად გა მოცხა დე ბუ ლი ლი დე რის, კო ნის წი ნა აღ მ დეგ. 
კო ნის ბრა ლი ედე ბა ოჯა ხე ბი დან ბავ შ ვე ბის გა ტა ცე ბა სა და არ მი ა ში მათ ძა ლით 
ჩარ თ ვა ში. ბავ შ ვე ბი, რომ ლებ საც კო ნის ბრძა ნე ბით იტა ცებ დ ნენ, ხე დავ დ ნენ, 
რო გორ ხო ცავ დ ნენ მათ მშობ ლებს, რომ ლე ბიც შვი ლის დაც ვას ცდი ლობ დ ნენ, 
იძუ ლე ბუ ლი იყ ვ ნენ ენა ხათ ან სა კუ თა რი ხე ლით ზი ა ნი მი ე ყე ნე ბი ნათ თა ვი სი ძმე-
ბი სა და დე ბის თ ვის; მო ტა ცე ბულ გო გო ნებს შეურაცხყოფდნენ და ტყვე ო ბა ში ამ-

P2P ქსე ლი   
არის დე ცენ ტ რა
ლი ზე ბუ ლი ქსე ლი,  
რო მელ ში ჩარ თუ
ლი თი თო ე უ ლი 
კომ პი უ ტე რი ან 
მომ ხ მა რე ბე ლი 
(peer)  არის რო
გორც ინ ფორ მა ცი
ის მიმ ღე ბი,  ასე ვე 
გა მავ რ ცე ლე ბე ლი. 
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ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვათა ვი I 

ყო ფებ დ ნენ წლე ბის გან მავ ლო ბა ში. ეს ოც წელ ზე მე ტ ხანს გრძელ დე ბო და და 
კო ნის და კა ვე ბა ვე რა და ვერ მო ხერ ხ და. 

დავუბრუნდეთ ფილმს და ვისაუბროთ მის ფუნ ქ ცი ა ზე ამ კამ პა ნი ა ში. ნა ხე ვარ-
სა ა თი ა ნი დო კუ მენ ტუ რი ფილ მი (მისი ნახ ვა შე საძ ლე ბე ლია მი სა მარ თ ზე: www.
youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc), რო მე ლიც 2011 წლის ოქ ტომ ბერ ში გავ რ-
ცელ და ინ ტერ ნეტ ში, ორ გა ნი ზა ცი ის შვიდ წ ლი ა ნი კამ პა ნი ის ერ თ -ერ თი ნა წი ლი 
იყო. „უხილავი ბავ შ ვე ბი” შვი დი წლის გან მავ ლო ბა ში, ყო ველ წელს ამ ზა დებ და 
ფილ მებს უგან დე ლი ბავ შ ვე ბის შე სა ხებ და აწყობ და ჩვე ნე ბებს უნი ვერ სი ტე ტე-
ბი სა და სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი სათ ვის მთე ლი ამე რი კის მას შ ტა ბით. ახალ გაზ-
რ დუ ლი გა ერ თი ა ნე ბე ბი სხვა დას ხ ვა შტა ტებ სა თუ ქა ლა ქებ ში სტუ დენ ტე ბის 
მო ბი ლი ზე ბა ში იყ ვ ნენ ჩარ თუ ლი, მა სობ რივ სა ჯა რო ღო ნის ძი ე ბებ ში მო ნა წი-
ლე ობ დ ნენ და მომ დევ ნო წელს სა კუ თარ თავს ხე დავ დ ნენ ფილ მ ში, რო მელ საც 
ორ გა ნი ზა ცია კი დევ უფ რო მეტ ქა ლაქ ში და უფ რო ფარ თო აუდი ტო რი ას უჩ ვე-
ნებ და. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ასეთ მა ტაქ ტი კამ კრი ტი კაც გა მო იწ ვი ა, კამ პა-
ნი ის ეფექ ტუ რო ბა სწო რედ ფილ მე ბის ჩვე ნე ბებ მა და მა სობ რივ ღონის ძი ე ბებ ზე 
კო ნის არ მი ი დან გა მოქ ცე უ ლი ახალ გაზ რ დე ბის გა მოს ვ ლებ მა გა ნა პი რო ბა. ამას 
შე დე გად მოჰ ყ ვა ამე რი კის მთავ რო ბის ჩარ თუ ლო ბა და სამ ხედ რო ე ბის ჯგუ ფის 
გაგ ზავ ნა, რო მე ლიც უგან დე ლებს და ეხ მა რე ბო და კო ნის მო ძებ ნა სა და და პა ტიმ-
რე ბა ში.

მაგ რამ, ფილ მის ავ ტო რე ბი, რო მელ თაც ფილ მის გავ რ ცე ლე ბი დან რამ დე ნი მე 
თვის თავ ზე, 20 აპ რი ლის თ ვის და გეგ მი ლი ღო ნის ძი ე ბის თ ვის ფილ მის სულ 
რა ღაც 500 ათა სი ნახ ვა სჭირ დე ბო დათ, არ მო ე ლოდ ნენ იმ შე დეგს, რაც დად-
გა – 100 მი ლი ო ნი ნახ ვა ათ დღე ში. ეს ის შემ თხ ვე ვა იყო, რო დე საც ვი დე-
ოს წარ მა ტე ბამ ხელი შეუშალა კამ პა ნი ის ეფექ ტუ რად წარმართვას,  რად გან 
ორ გა ნი ზა ტო რებს მო უ წი ათ სტრა ტე გი ი სა და გეგ მის უც ბად შეც ვ ლა. გეგ მა, 
რომ ლის მი ხედ ვი თაც სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბას, ანუ 500 ათა სი 
ადამიანის მიერ ვიდეოს ნახვას, 20 აპრილამდე მა თი მოქ მე დე ბა უნ და მოჰ ყო-
ლო და, ახ ლა უკ ვე ათი დღის შემ დეგ გახ და გან სა ხორ ცი ე ლე ბე ლი და კამ პა ნია 
ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის ეტაპ ზე დარ ჩა, და ვე ღარ გა და ი ზარ და უფ რო 
ეფექ ტურ ქმე დე ბა ში, რო გორც ეს ორ გა ნი ზა ტო რებს ჰქონ დათ ჩა ფიქ რე ბუ ლი. 

ვი დეო უფ რო ფარ თო კამ პა ნი ის ნა წი ლი უნ და იყოს და არა ერ თა დერ თი ფორ მა, 
ამი ტომ წარ მა ტე ბუ ლი კამ პა ნი ის თ ვის არ არის საკ მა რი სი კა მე რის ხელ ში აღე ბა 
და გა დაწყ ვე ტი ლე ბა ფილ მის გა და ღე ბის შე სა ხებ. მა ნამ დე არის რამ დე ნი მე სა-
კითხი, რო მე ლიც უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ სა ად ვო კა ტო ვი დე ოს შექ მ ნი სას.

პირ ველ რიგ ში, გან საზღ ვ რეთ მი ზა ნი. რი სი მიღ წე ვა გსურთ? ბევრ გა ერ თი-
ა ნე ბა სა და არა კო მერ ცი ულ ორ გა ნი ზა ცი ას სურს, რომ მათ მი ერ შექ მ ნილ მა 
ვი დე ომ პრობ ლე მა თა მთელ სპექ ტ რ ზე გა ა მახ ვი ლოს ყუ რადღე ბა, რაც უბ რა-
ლოდ არა რე ა ლუ რია და შე საძ ლოა მა ყუ რე ბე ლი მხო ლოდ გა და ღა ლოს. სა ად-

ვი დეო 
ად ვო კა ტი რე ბა  
გუ ლის ხ მობს 
ად ვო კა ტი რე ბის 
კამ პა ნი ა ში ვი დე ოს 
ინ ტეგ რი რე ბას კამ
პა ნი ის გავ ლე ნის 
გაძ ლი ე რე ბის ან 
მის და მი ყუ რადღე
ბის მო ზიდ ვის 
მიზ ნით. 

http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc
http://www.youtube.com/watch?v=Y4MnpzG5Sqc
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ვო კა ტო ვი დეო უფ რო მე ტად ეფექ ტუ რი ა, თუ იგი მხო ლოდ ერთ ან ორ პრობ-
ლე მას აშუ ქებს და კონ კ რე ტულ, გან სა კუთ რე ბულ მე სიჯს შე ი ცავს. 

მე ო რე, რაც ვი დე ოს წარ მო ე ბამ დე უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ, თქვე ნი აუდი ტო რი ა ა. 
რად გან ვი დე ოს მიზ ნე ბის ჩა მო ყა ლი ბე ბას თან ერ თად, ვი დე ოს აუდი ტო რი აც უნ და 
გან საზღ ვ როთ. დარ წ მუნ დით, რომ ვი დეო შექ მ ნი ლი ა, ეხე ბა და გა სა გე ბია თქვენ 
მი ერ შერ ჩე უ ლი მა ყუ რებ ლი სათ ვის. სა მიზ ნე აუდი ტო რი ის გა მო ყე ნე ბა შე სა ნიშ ნა-
ვი გზაა ამ მი მარ თუ ლე ბით წარ მა ტე ბის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

ბო ლოს, ყუ რადღე ბით შე ი მუ შა ვეთ თქვე ნი „თხოვნა”. რა უნ და გა ა კე თოს მნახ-
ველ მა ამ ფილ მის ნახ ვის შემ დეგ? 10 ლა რი შე მოგ წი როთ? ად გი ლობ რივ დე პუ-
ტატს მის წე როს? და მა ტე ბი თი ინ ფორ მა ცი ი სათ ვის ვებ გ ვერდს ეწ ვი ოს? ღო ნის-
ძი ე ბას და ეს წ როს? გა სა გე ბად და პირ და პირ სთხო ვეთ მნახ ველს ჩა ერ თოს. 

მა ყუ რებ ლის სპე ცი ფი კუ რი მოთხოვ ნის გათ ვა ლის წი ნე ბამ შე იძ ლე ბა აგ ვა რი დოს 
სლაქ ტი ვიზ მის საფ რ თხე, რო მე ლიც სა ად ვო კა ტო ვი დე ოს კრი ტი კის ერ თ -ერ თი 
მთა ვა რი მი ზე ზი ა. სლაქ ტი ვიზ მი ნიშ ნავს და დე ბით თვით შე ფა სე ბას სო ცი ა ლუ-
რი ან სხვა სა კითხის მხარ და ჭე რი სას, რა საც მცი რე, ან პრაქ ტი კუ ლად არა ნა ი რი 
გავ ლე ნა აქვს, გარ და იმი სა, რომ მო ნა წი ლეს კარ გი გან წყო ბა უჩ ნ დე ბა სა კუ თა რი 
თა ვის მი მართ. გა ე როს პროგ რა მა HIV/AIDS ასე აღ წერს ამ მოვ ლე ნას: სლაქ ტი-
ვის ტე ბი არი ან ადა მი ა ნე ბი, რომ ლე ბიც მხარს უჭე რენ საქ მეს უმ ნიშ ვ ნე ლო ზო-
მე ბის მი ღე ბით და არ არი ან ნამ დ ვი ლად ჩარ თულ ნი ცვლი ლე ბის მო სახ დე ნად. 
თქვე ნი ვი დე ოს ბევ რი მნახ ვე ლი ჩათ ვ ლის, რომ თა ვად ვი დე ოს ნახ ვის ფაქ ტი იყო 
ქმე დე ბის ფორ მა. ამის ნაც ვ ლად, სთხო ვეთ მათ გა მო ავ ლი ნონ საქ მე ში თა ვი ან თი 

კადრები საადვოკატო 
ფილმიდან „კონი 2012“
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ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვათა ვი I 

ჩარ თუ ლო ბა რა ი მე ქმე დე ბით. აქ ისევ სა ვარ ჯი შო ებს უნ და და ვუბ რუნ დეთ, რომ-
ლე ბიც თა ვის ბო ლო საა მო ცე მუ ლი და სა ვარ ჯი შო 6 გა ვა კე თოთ.

ვი დე ო ზე მუ შა ო ბის პრო ცე სი სხვა დას ხ ვა ეტა პე ბის გან შე იძ ლე ბა შედ გე ბო დეს. 
თუმ ცა პირ ვე ლი, რაც მნიშ ვ ნე ლოვ ნად აად ვი ლებს მო მა ვალ ში მუ შა ო ბას, არის 
ვი დეო ად ვო კა ტი რე ბის დე ტა ლუ რი გეგ მის შე მუ შა ვე ბა. დე ტა ლუ რი გეგ მა კა მე-
რის ხელ ში აღე ბამ დე წარ მა ტე ბუ ლი სა ად ვო კა ტო ფილ მის წი ნა პი რო ბა ა. 

თუმ ცა, რაც მთა ვა რი ა, ვიდ რე გეგ მას და აწყობ დეთ, დარ წ მუნ დით, რომ ვი-
დეო სწო რედ ის ფორ მა ა, რომ ლი თაც თქვენს სათ ქ მელს ყვე ლა ზე უკეთ გა-
მო ხა ტავთ და მი ზან საც მი აღ წევთ. ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, იმი ტომ, რომ 
რო დე საც ვი დე ოს იღებთ, თქვენ შე იძ ლე ბა რის კის ქვეშ აყე ნებ დეთ სა კუ თარ 
თავს, ადა მი ა ნებს, რომ ლე ბიც ფილ მ ში ჩა ნან, ამი ტომ ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა-
ნია დარ წ მუ ნე ბუ ლი იყოთ, რომ თქვე ნი კონ კ რე ტუ ლი მიზ ნის მი საღ წე ვად ვი-
დეო ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი სა შუ ა ლე ბა ა. გახ სოვ დეთ რის კე ბი და საფ რ თხე, რო-
მე ლიც შე იძ ლე ბა თქვენ თავს ან სხვა ადა მი ა ნებს შე უქ მ ნათ, რო დე საც იღებთ, 
ამონ ტა ჟებთ და ავ რ ცე ლებთ ვი დე ოს. თუმ ცა ამა ზე მოგ ვი ა ნე ბით გვექ ნე ბა 
წიგ ნ ში სა უ ბა რი.

თუ სა ბო ლო ოდ დარ წ მუნ დე ბით, რომ ვი დეო უნ და იყოს თქვე ნი კამ პა ნი ის ნა-
წი ლი, ვიდ რე გა და ღე ბას და იწყებთ, რამ დე ნი მე კითხ ვას უნ და გას ცეთ პა სუ ხი, 
რო მე ლიც ძა ლი ან ახ ლოს არის იმ კითხ ვებ თან, რაც კამ პა ნი ის და გეგ მ ვი სას 
გჭირ დე ბო დათ. ამ კითხ ვებ ზე პა სუ ხის ანა ლი ზი თი თო ე უ ლი კონ კ რე ტუ ლი 
ტექ ნი კის გა მო ყე ნე ბი სა საც იქ ნე ბა სა ჭი რო. ქვე მოთ მო ცე მუ ლი კითხ ვე ბი და-
გეხ მა რე ბათ და გეგ მოთ მო მა ვა ლი სა ად ვო კა ტო ვი დე ო:

  ვინ არის თქვე ნი მთა ვა რი სა მიზ ნე აუდი ტო რი ა, ანუ ვის აქვს ძა ლა უფ-
ლე ბა მი აღ წი ოს იმ ცვლი ლე ბას, რომ ლის თ ვი საც კამ პა ნია წა მო იწყეთ.

  მი გიწ ვ დე ბათ ხე ლი ამ აუდი ტო რი ა ზე?

  თუ არა – შეგიძლიათ იმ ადამიანების ჩარ თ ვა კამ პა ნი ა ში, ვინც ამ აუდი-
ტო რი ას მი აწ ვ დენს თქვენს სათ ქ მელს? გა იხ სე ნეთ ის რე ბი ა ნი გრა ფი კი; 
თქვე ნი ძლი ე რი მო კავ ში რე ე ბი და და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე თა რუ კა.

  რა გინდათ გააკეთებინოთ სამიზნე აუდი ტო რი ას?  მი ე ცით კონ კ რე ტუ-
ლი მი მარ თუ ლე ბა.

  რა აიძუ ლებს მათ შეც ვა ლონ ის, რა საც ითხოვთ?

  რა და ა ინ ტე რე სებს, მი ი ზი დავს ან და არ წ მუ ნებს თქვენს აუდი ტო რი ას? 
(ფაქტები, კონ კ რე ტუ ლი პი რე ბი, ექ ს პერ ტე ბი, და მა ტე ბი თი მა სა ლა?)
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  ვის მო უს მენს თქვე ნი აუდი ტო რია და რა ტომ? (ეს კონ კ რე ტუ ლი ადა მი ა-
ნი ფილ მ ში მე სი ჯის მთა ვა რი მიმ წო დე ბე ლი უნ და იყოს)

  რა რო ლი ექ ნე ბა ვი დე ოს თქვენს კამ პა ნი ა ში?

  რო დის უნ და ნა ხოს თქვენ მა აუდი ტო რი ამ ვი დე ო? თე მა ტუ რად დამ თხ-
ვე ვა ღო ნის ძი ე ბის თ ვის, ზრდის ვი დე ოს მნიშ ვ ნე ლო ბას და გავ ლე ნას 
(მაგალითად, თუ ვი დეო ბავ შ ვ თა უფ ლე ბე ბის დაც ვას ეხე ბა, ბავ შ ვ თა 
დღეს მი სი ჩვე ნე ბა გაზ რ დის ფილ მის პო ტენ ცი ურ გავ ლე ნას).

  რო გო რია გავ რ ცე ლე ბის გეგ მა? გავ რ ცე ლე ბის გეგ მის წი ნას წა რი ცოდ ნა 
სა შუ ა ლე ბას მოგ ცემთ, რომ აუდი ტო რი ამ ვი დეო მა შინ და ისეთ კონ ტექ-
ს ტ ში იხი ლოს, რო გორც თქვენ გჭირ დე ბათ. თუმ ცა, „კონი 2012”-ის ავ-
ტო რე ბის გა მოც დი ლე ბაც არ და გა ვიწყ დეთ და იფიქ რეთ დღე ვან დე ლი 
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის ზოგ ჯერ მო უ ლოდ ნელ ეფექ ტ ზე.

იყა ვით მაქ სი მა ლუ რად კონ კ რე ტუ ლი, რო დე საც ფიქ რობთ სა მიზ ნე აუდი-
ტო რი ა ზე. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შე იძ ლე ბა ერ თ ზე მე ტი ჯგუ ფი გყავ დეთ, 
პირ ველ რიგ ში ვი დეო მთა ვარ, ცვლი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ძა ლა უფ ლე ბის 
მქო ნე აუდი ტო რი აზე უნ და იყოს მი მარ თუ ლი. ეს ის ჯგუ ფი ა, რო მე ლიც ზე-
მოთ ვერ ტი კა ლუ რი ის რის ზე და ნა წილ ში მოხ ვ და. 

გახ სოვ დეთ, რომ ყვე ლა აუდი ტო რი ას, რომ ლის მო ზიდ ვაც გინ დათ, ფილ მ ში 
კონ კ რე ტუ ლი მე სენ ჯე რი (ანუ მთა ვა რი სათ ქ მე ლის მიმ ტა ნი) უნ და ჰყავ დეს. 
ზოგ შემ თხ ვე ვა ში ვი დე ო  ად ვო კა ტე ბი რამ დე ნი მე აუდი ტო რი ას ერ თ დ რო უ-
ლად მი მარ თა ვენ ფილ მ ში და შე იძ ლე ბა პირ ველ ეტაპ ზე მო ქა ლა ქე თა ჯგუ-
ფებს და მათ ლი დე რებს მი მარ თონ, ხო ლო მა თი აქ ტი უ რო ბი სა და ჩარ თუ ლო-
ბის შე დე გად მი აწ ვ დი ნონ ხმა მთა ვარ სა მიზ ნე აუდი ტო რი ას, რო მელ საც აქვს 
ცვლი ლე ბის გან ხორ ცი ე ლე ბის ძა ლა უფ ლე ბა.

სა ვარ ჯი შო 7 ეხ მი ა ნე ბა ზე მოთ მო ცე მულ კითხ ვებს, რო მე ლიც ფილ მის გეგ-
მის შე მუ შა ვე ბი სას უნ და გა ით ვა ლის წი ნოთ. ვიდ რე კითხ ვას გა ნაგ რ ძობ დეთ, 
სჯობს ეს ეტა პიც გა და ლა ხოთ. 

სო ცი ა ლურ მე დი ას სა ქარ თ ვე ლო ში თით ქ მის ყვე ლა იყე ნებს: სა ხელ მ წი ფო 
სტრუქ ტუ რე ბი, სა მო ქა ლა ქო სექ ტო რი, ბიზ ნე სი და ისიც, ვის კონ კუ რენ ტა-
დაც მო ი აზ რე ბენ ხოლ მე ახალ მე დი ას ანუ – ტრა დი ცი უ ლი მე დი ა.

სა ქარ თ ვე ლო ში ვი დე ოს სა კუ თარ კამ პა ნი ებ ში შე და რე ბით ხში რად იყე ნებს ორ-
გა ნი ზა ცია „ხელმისაწვდომი გა რე მო – ყვე ლა სათ ვის”. მან 2012 წლის ზაფხულ-
ში ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნია წა მო იწყო, რო მე ლიც შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო-
ბის მქო ნე პირ თათ ვის სა ზო გა დო ებ რი ვი ტრან ს პორ ტის ადაპ ტი რე ბი სა კენ არის 

სლაქ ტი ვიზ მი  
ნიშ ნავს და დე ბით 
თვით შე ფა სე ბას 
სო ცი ა ლუ რი ან 
სხვა სა კითხის 
მხარ და ჭე რი სას,  
რა საც მცი რე,  ან 
პრაქ ტი კუ ლად 
არა ნა ი რი გავ ლე ნა 
აქვს,  გარ და იმი სა,  
რომ მო ნა წი ლეს 
კარ გი გან წყო ბა 
უჩ ნ დე ბა სა კუ თა რი 
თა ვის მი მართ. 
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მი მარ თუ ლი. პირ ველ რიგ ში, თა ვი სი მიზ ნის მი საღ წე ვად ორ გა ნი ზა ცი ამ სტრა-
ტე გია შე ი მუ შა ვა და სა ინ ფორ მა ციო ვი დეო რგო ლი და ამ ზა და. ვი დეო რგო ლი 
ასა ხავს იმ სირ თუ ლე ებს, რომ ლებ საც შეზღუ დუ ლი შე საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე 
ადა მი ა ნე ბი სა ქარ თ ვე ლოს ქა ლა ქებ ში გა და ად გი ლე ბი სას აწყ დე ბი ან. კერ ძოდ, 
ამ ადა მი ა ნე ბი სათ ვის არ არის ადაპ ტი რე ბუ ლი ქუ ჩე ბი, მა ღა ზი ე ბი და და წე სე-
ბუ ლე ბე ბი, სა ზო გა დო ებ რი ვი მოხ მა რე ბის ტრან ს პორ ტი, რაც შეზღუ დუ ლი შე-
საძ ლებ ლო ბე ბის მქო ნე ადა მი ა ნე ბი სათ ვის დამ ხ მა რე ბის გა რე შე, და მო უ კი დებ-
ლად გა და ად გი ლე ბას შე უძ ლე ბელს ხდის. ვი დე ორ გო ლი ახა ლი მე დი ის არ ხე ბის 
სა შუ ა ლე ბით ვრცელ დე ბა და მი სი ნახ ვა შემ დეგ მი სა მარ თ ზეა შე საძ ლე ბე ლი: 
http://youtu.be/vuEMMAEd71I

ორ გა ნი ზა ცი ის „ხელმისაწვდომი გა რე მო – ყვე ლა სათ ვის” ვებ გ ვერ დ ზე (www.
ertad.org/) უნარ შეზღუ დულ პირ თა გა და ად გი ლე ბის პრობ ლე მე ბი სად მი მიძღ-
ვ ნი ლი სხვა ვი დე ორ გო ლე ბიც არის გან თავ სე ბუ ლი, რომ ლე ბიც ვი დეო ად ვო-
კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის ნა წილს წარ მო ად გენს.

ამ ვი დე ორ გო ლებ ში ნაჩ ვე ნე ბია, რამ დე ნად მო უ ხერ ხე ბე ლია ეტ ლით მო სარ-
გებ ლე პი რე ბი სათ ვის სხვა დას ხ ვა მა ღა ზი ებ სა თუ სა ხელ მ წი ფო და წე სე ბუ ლე-
ბებ ში და მო უ კი დებ ლად, დახ მა რე ბის გა რე შე მოხ ვედ რა. 

თუ ამ დრო ი სათ ვის ყვე ლა სა ვარ ჯი შო გა კე თე ბუ ლი გაქვთ და მზად ხართ 
მომ დევ ნო სა ფე ხურ ზე გა და სას ვ ლე ლად, ესე იგი თქვენ უკ ვე ად ვო კა ტი რე ბის 
კამ პა ნი ის და გეგ მ ვა შე გიძ ლი ათ, იცით რო დის და რო გორ გა მო ი ყე ნოთ ვი-
დე ო. მა შინ ბო ლო სა ვარ ჯი შო ზე გა და დით. 

მი უ ხე და ვად იმი სა,  
რომ კამ პა ნი ას 
შე იძ ლე ბა ერ თ ზე 
მე ტი სა მიზ ნე ჯგუ
ფი ჰყავ დეს, ვი დეო 
მთა ვარ,  ცვლი ლე
ბის გან ხორ ცი ე ლე
ბის ძა ლა უფ ლე ბის 
მქო ნე აუდი ტო
რი ა ზე გავ ლე ნის 
მოხ დე ნის კენ უნ და 
იყოს მი მარ თუ ლი.

კადრები ორგანიზაცია 
„ხელმისაწვდომი გარემო – 
ყველასათვის“ საადვოკატო 
ვიდეოდან

http://youtu.be/vuEMMAEd71I
http://www.ertad.org/
http://www.ertad.org/
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თა ვი I ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის და გეგ მ ვა

თა ვის შე ჯა მე ბა

პირ ველ თავ ში ჩვენ ვი სა უბ რეთ ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ა ზე, სტრა ტე გი ა სა და და გეგ
მ ვა ზე, ასე ვე ვი დე ო  ად ვო კა ტი რე ბა ზე, რო გორც უფ რო დი დი კამ პა ნი ის შე მად გე ნელ 
ნა წილ ზე.

  ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნია მო ქა ლა ქე თა ინ ტე რე სე ბის დაც ვი სა კენ მი მარ თუ ლი აქ ცი ე ბი სა 
და ქმე დი თი კამ პა ნი ე ბის და გეგ მ ვას და გან ხორ ცი ე ლე ბას ნიშ ნავს;

  კამ პა ნი ის სტრა ტე გი ის და გეგ მ ვამ დე უნ და გვქონ დეს პა სუ ხი კითხ ვებ ზე: ვის ზე ახ-
დენს პო ზი ტი ურ თუ ნე გა ტი ურ გავ ლე ნას ჩვენ მი ერ იდენ ტი ფი ცი რე ბუ ლი პრობ ლე მა? 
ვის აქვს რა ი მე კავ ში რი ჩვენ მი ერ იდენ ტი ფი ცი რე ბულ პრობ ლე მას თან? ვის უნ და მი-
ვაწ ვ დი ნოთ ხმა ჩვე ნი კამ პა ნი ის შე დე გად? წარ მა ტე ბის შე დე გად ვის შე ე ხე ბა ცვლი-
ლე ბა?

  სტრა ტე გი ის შე მუ შა ვე ბის მომ დევ ნო ეტა პი სა მიზ ნე ჯგუ ფე ბი სა და პო ტენ ცი უ რი მო კავ-
ში რე ე ბი სა და მო წი ნა აღ მ დე გე ე ბის იდენ ტი ფი ცი რე ბა ა, რო მელ თაც კავ ში რი აქვთ კამ პა-
ნი ის შე დე გად გა და საჭ რელ პრობ ლე მას თან; 

   ვი დეო ად ვო კა ტი რე ბა გუ ლის ხ მობს ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ა ში ვი დე ოს ინ ტეგ რი რე ბას 
კამ პა ნი ის გავ ლე ნის გაძ ლი ე რე ბის ან მის და მი ყუ რადღე ბის მო ზიდ ვის მიზ ნით.

სა ვარ ჯი შო ე ბი

1.   გა იხ სე ნეთ ვი დე ო, რო მე ლიც რა ი მე პრობ ლე მას ეხე ბო და და გან სა კუთ რე ბუ ლი 
შთა ბეჭ დი ლე ბა მო ახ დი ნა თქვენ ზე; ვი დე ო, რო მელ მაც ჩარ თუ ლო ბის ან თა ნა მო-
ნა წი ლე ო ბის სურ ვი ლი გა გი ჩი ნათ ან, სულ ცო ტა, მო გინ დათ, რომ ყვე ლა მე გობ-
რის თ ვის გა გე ზი ა რე ბი ნათ. გა ნი ხი ლეთ მე გობ რე ბის ჯგუფ ში, იყო თუ არა ეს ვი-
დეო კამ პა ნი ის ნა წი ლი, ან რა კამ პა ნი ის ნა წი ლი შე იძ ლე ბო და გამ ხ და რი ყო.  

2.   მო ი ფიქ რეთ, რა პრობ ლე მას აწყ დე ბით ყო ველ დღი უ რად თქვენ გარ შე მო, რაც გა-
წუ ხებთ და გან წყო ბას გი ფუ ჭებთ, რაც უსა მარ თ ლოდ მი გაჩ ნი ათ და რა საც შეც ვ-
ლი დით. რა იცით ამ პრობ ლე მის შე სა ხებ? რა ცვლი ლე ბის მიღ წე ვაა სა ჭი რო? რა 
რე სურ სი გაქვთ? ჯგუფ ში გან ხილ ვა და გეხ მა რე ბათ მე ტი ინ ფორ მა ცი ის მო ძი ე ბა-
სა და რე სურ სე ბის მო ბი ლი ზე ბა ში, და ფიქ რ დით, ვინ შე იძ ლე ბა და გეხ მა როთ თუ 
ამ პრობ ლე მის გა დაჭ რას მო ი სურ ვებთ.
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3.   გა იხ სე ნეთ პრობ ლე მა, რო მე ლიც წი ნა და ვა ლე ბა ში მო ი ფიქ რეთ, შეკ რი ბეთ თა ნა-
მო აზ რე თა ჯგუ ფი, გა უ ზი ა რეთ ერ თ მა ნეთს თქვე ნი ინ დი ვი დუ ა ლუ რი წარ მოდ გე-
ნა იდე ა ლურ გა რე მო ზე ამ პრობ ლე მის გა რე შე და შე თან ხ მ დით სა ერ თო ხედ ვა ზე. 
შე ა თან ხ მეთ ერ თ მა ნეთ თან და ჩა მო წე რეთ ის ცვლი ლე ბე ბი, რო მელ თა მიღ წე ვაც 
აუცი ლე ბე ლია თქვენ მი ერ წარ მოდ გე ნი ლი იდე ა ლუ რი გა რე მოს შექ მ ნის თ ვის. 

4.   ჯგუფ თან ერ თად გა ე ცით თქვე ნი კამ პა ნი ის პრობ ლე მით და ინ ტე რე სე ბულ მხა რე-
ებ თან და კავ ში რე ბულ კითხ ვებს პა სუ ხი და გა ა კე თეთ მა თი რუ კა.

5.   მო რი გი და ვა ლე ბა ანა ლო გი უ რი გრა ფი კის აგე ბა ა. გახ სოვ დეთ, მი უ ხე და ვად იმი სა, 
რომ ერ თი შე ხედ ვით ად ვი ლი და ვა ლე ბა ა, თი თო ე უ ლი მხა რის ად გი ლის სწო რად 
გან საზღ ვ რა გრა ფიკ ზე შემ დეგ კამ პა ნი ის სწო რად წარ მარ თ ვის თ ვის გა დამ წყ ვე-
ტი ა, ამი ტომ ეცა დეთ, სრუ ლად გქონ დეთ წარ მოდ გე ნა სა კითხის გარ შე მო ამა თუ 
იმ მხა რის ჩარ თუ ლო ბა სა და როლ ზე, ვიდ რე გრა ფი კის აგე ბას და იწყებ დეთ. წარ-
მა ტე ბას გი სურ ვებთ! შემ დეგ ეტაპ ზე ჩვენ უკ ვე კამ პა ნი ა ში ვი დე ოს ჩარ თ ვა ზე გა-
და ვალთ.

6.   გა იხ სე ნეთ თქვე ნი კამ პა ნი ის აუდი ტო რი ე ბი. რო მე ლი ჯგუ ფის მო სა ზი დად იქ ნე ბა 
ვი დე ოს გა მო ყე ნე ბა ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი? და ა კონ კ რე ტეთ მი ზა ნი, რო მელ საც გინ-
დათ მი აღ წი ოთ ამ ფილ მით და ამ კონ კ რე ტუ ლი აუდი ტო რი ის კონ ტექ ს ტ ში. ჩა მო ა-
ყა ლი ბეთ მე სი ჯე ბი, რო მელ საც თქვე ნი ფილ მით მი აწ ვ დით მათ.

7.   ტექ ს ტ ში მოყ ვა ნილ შე სა ბა მის კითხ ვებ ზე დაყ რ დ ნო ბით და იწყეთ ჯგუფ ში ფილ მის 
გეგ მა ზე მუ შა ო ბა. გან საზღ ვ რეთ მთა ვა რი აუდი ტო რი ა. რამ დე ნი სა მიზ ნე ჯგუ ფი 
გე ყო ლე ბათ? რა ტი პის ინ ფორ მა ცია მო ახ დენს მათ ზე გავ ლე ნას ყვე ლა ზე მე ტად? 
ვის მო უს მე ნენ ისი ნი, ვინ იქ ნე ბა თქვე ნი მე სენ ჯე რი? სად და რო გორ აჩ ვე ნებთ და 
გა ავ რ ცე ლებთ ვი დე ოს?

8.   შემ დე გი ეტა პი ასე თი იქ ნე ბა: ნა ხეთ ვი დე ორ გო ლე ბი ორ გა ნი ზა ცი ის 
„ხელმისაწვდომი გა რე მო – ყვე ლა სათ ვის” ვებ გ ვერ დ ზე და გა ა ა ნა ლი ზეთ ჯგუფ-
ში. იხელ მ ძღ ვა ნე ლეთ ორი ძი რი თა დი კითხ ვით: რა არის ეფექ ტუ რი და რა არა? 
რო გორ შე იძ ლე ბო და უკეთ გა კე თე ბა?



რა გვაქვს მო სათხ რო ბი?

თა ვი II გვ. 29-46

 ფილმის მონახაზი

  SMART მიზნები

 გმირის როლი და მნიშვნელობა ფილმში

 არ ავნო გმირებს

 იზრუნე უსაფრთხოებაზე

 თავის შეჯამება

 სავარჯიშოები
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ამ თავ ში მო გითხ რობთ იმა ზე, თუ რო გორ იწყე ბა იმ ამ ბის/თე მის და მუ შა ვე ბა, რო
მელ ზეც უნ და შე იქ მ ნას სა ად ვო კა ტო ვი დეო ან ფილ მი. რო გორ უნ და და ი გეგ მოს 
ფილ მი; რო გორ უნ და გა დავ წყ ვი ტოთ, რა ფორ მით გად მოვ ცეთ სათ ქ მე ლი; რა ამ ბა ვი 
მო ვუყ ვეთ აუდი ტო რი ას, ან ვინ იქ ნე ბა ჩვე ნი გმი რი; რო გორ და ვიც ვათ ფილ მის გმი
რე ბი შემ დ გო მი ზი ა ნის გან, რო მელ თა უფ ლე ბე ბის დარ ღ ვე ვა ზეც ვსა უბ რობთ. ზოგ
ჯერ ადა მი ა ნის უფ ლე ბე ბის დამ ც ვე ლი ვი დეო ად ვო კა ტე ბი კონ ფ ლიქ ტურ ან მკაც რად 
კონ ტ რო ლი რე ბად ად გი ლებ ში ხვდე ბი ან გა და სა ღე ბად და ხში რად უნი კა ლუ რი, ძა ლი
ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ვი დე ო მა სა ლა მო აქვთ, რა ზეც შემ დეგ  მსოფ ლიო პო ლი ტი კო სე ბი 
რე ა გი რე ბას ახ დე ნენ. ამ ბა ვი, რო მე ლიც უნ და მი ი ტა ნონ მა ყუ რებ ლამ დე, ყო ველ თ ვის 
იმ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ მათ უღირთ რის კ ზე წას ვ ლა, თუმ ცა, გო ნივ რუ ლი 
უსაფ რ თხო ე ბის ზო მე ბი სა და გეგ მის წყა ლო ბით, ად ვო კა ტე ბი ახერ ხე ბენ რის კი სა და 
საფ რ თხის მი ნი მა ლი ზა ცი ას. რო გორ? ამა ზე თა ვის ბო ლო ში ვი სა უბ რებთ.

თა ვი II

რა გვაქვს მო სათხ რო ბი?

ფილ მის მო ნა ხა ზი

ვიდ რე კა მე რას აიღებთ ხელ ში, ფილ მის მო ნა ხა ზის გა კე თე ბა დაგ ჭირ დე ბათ 
და ამ პრო ცეს ში პირ ვე ლი სა ფე ხუ რი ფილ მის აღ წე რა ა. და წე რეთ ერ თაბ ზა-
ცი ა ნი აღ წე რა, თუ რას ნა ხა ვენ მა ყუ რებ ლე ბი თქვენს ფილ მ ში. გა ით ვა ლის-
წი ნეთ, რომ ეს აბ ზა ცი უნ და იყოს არა ფილ მის მე სი ჯის აღ წე რა, ან პრობ-
ლე მის ანა ლი ზი, არა მედ აღ წე რა იმი სა, თუ რო გორ აჩ ვე ნებთ მა ყუ რე ბელს 
ამ ბავს; რას მო უყ ვე ბით; რა კად რებს გა მო ი ყე ნებთ; რა ის ტო რი ას უამ ბობთ 
და რო გორ. აქ ვე შე გიძ ლი ათ აღ წე როთ ვი დე ოს სტი ლი და ტი პი, მა გა ლი თად, 
იქ ნე ბა MTV-ისთვის მი სა ღე ბი და ჩვე უ ლი სწრაფ ტემ პი ა ნი ვი დე ო, თუ გექ ნე-
ბათ უფ რო ხან გ რ ძ ლი ვი კად რე ბი, თუ სუ ლაც ტექ ს ტი სა და გა მო სა ხუ ლე ბე ბის 
მო ნაც ვ ლე ო ბას გა მო ი ყე ნებთ. მთა ვა რი ა, რომ ამ აბ ზა ცის თი თო ე უ ლი სიტყ ვა 
ძა ლი ან კონ კ რე ტუ ლად აღ წერ დეს ყვე ლა ფერს, რა საც ვი დე ო ში ვნა ხავთ. 

შემ დე გი ნა ბი ჯი მე სი ჯებ თან მუ შა ო ბას გუ ლის ხ მობს. ჩა მო ა ყა ლი ბეთ მე სი ჯე-
ბი და და ა ლა გეთ ისი ნი თან მიმ დევ რუ ლად, პრი ო რი ტე ტე ბის მი ხედ ვით. ეს ის 
მე სი ჯე ბი ა, რო მელ საც თქვენს აუდი ტო რი ას მი აწ ვ დით ფილ მ ში გა მო ყე ნე ბუ-
ლი ინ ტერ ვი უ ე ბის, კად რე ბის, ის ტო რი ე ბის მეშ ვე ო ბით. პრი ო რი ტე ტე ბი კი, 
რა საკ ვირ ვე ლი ა, თქვე ნი ამო ცა ნე ბი სა და სა მიზ ნე აუდი ტო რი ის გათ ვა ლის წი-
ნე ბით უნ და გან საზღ ვ როთ.

მას შემ   დეგ, რაც მე  სი  ჯე  ბი ჩა  მო  ყა  ლი  ბე  ბუ  ლი და გან   ლა  გე  ბუ  ლი  ა, დაგ   ჭირ  -
დე  ბათ გა  დაწყ   ვი  ტოთ, რო  გორ ან ვინ უნ   და მი  ი  ტა  ნოს ისი  ნი აუდი  ტო  რი  ამ  -

ფილ მის აღ წე რა:    
 მო ნა ხა ზი
  მე სი ჯე ბის თან

მიმ დევ რო ბა 
  ამ ბის მიმ ტა ნი 

(მესენჯერები)
  არ სე ბუ ლი აუდი ო 

ვი დეო არ ქი ვი
  გა და სა ღე ბი მა

სა ლა
  ძი რი თა დი კითხ

ვე ბი: რა, სად, რო
დის, ვინ, რა ტომ, 
რო გორ?
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დე. ვი  სი მო  ნათხ   რო  ბი იქ   ნე  ბა ყვე  ლა  ზე მიმ   ზიდ   ვე  ლი კონ   კ   რე  ტუ  ლი სა  მიზ   ნე 
ჯგუ  ფის   თ   ვის? პი  რა  დი ის   ტო  რი  ე  ბი ხში  რად ვი  დე  ოს ყვე  ლა  ზე შთამ   ბეჭ   და  ვი და 
ძლი  ე  რი ნა  წი  ლი  ა, თუმ   ცა, „ექსპერტთან” ინ   ტერ   ვი  უ  ე  ბი ეფექ   ტუ  რად გად   მოს  -
ცემს, მა  გა  ლი  თად, კა  ნონ   მ   დებ   ლო  ბას   თან და  კავ   ში  რე  ბულ დე  ტა  ლებს და ასეთ 
ინ ფორ მა ცი ას აუდი ტო რი ა, რო გორც წე სი,  მე ტად ენ დო ბა. შე  გიძ   ლი  ათ, ასე  ვე 
არ   ჩი  ოთ „ორივე მხა  რის” ამ   ბის მო  ყო  ლა, ან ხა  ზი გა  უს   ვათ, რომ ამის გა  კე  თე  ბა 
შე  უძ   ლე  ბე  ლი ან არა  ა  დეკ   ვა  ტუ  რი იქ   ნე  ბო  და და განმარტოთ – რატომ. მა  გა -
ლი  თად, თუ პო  ლი  ცი  ის მი  ერ ჩა  დე  ნი  ლი ძა  ლა  დო  ბის მსხვერ   პ   ლის უფ   ლე  ბე  ბის 
დაც   ვას ცდი  ლობთ თქვე  ნი ფილ   მით, პო  ლი  ცი  ის, ანუ მე  ო  რე მხა  რის, ის   ტო  რი -
ის მოთხ   რო  ბა არა  ა  დეკ   ვა  ტუ  რი იქ   ნე  ბო  და ფილ   მის მიზ   ნე  ბის   თ   ვის. ზოგ შემ   თხ  -
ვე  ვა  ში მე  სი  ჯის აუდი  ტო  რი  ამ   დე მიმ   ტა  ნი შე  იძ   ლე  ბა სუ  ლაც არ იყოს რო  მე  ლი -
მე გმი  რი, არა  მედ ამის   თ   ვის კად   რ   ს   მიღ   მა ხმა გა  მო  ი  ყე  ნოთ. 

თუ უკ ვე გა დაწყ ვი ტეთ მე სი ჯე ბის თან მიმ დევ რო ბაც და მა თი მიმ წო დებ ლე-
ბიც, დროა იმ აუდი ო- ვი დეო მა სა ლა ზეც და ფიქ რ დეთ, რო მელ საც ფილ მ ში გა-
მო ი ყე ნებთ. რა და ეხ მა რე ბა ფილმს ყვე ლა ზე მე ტად იმა ში, რომ იმოქ მე დოს და 
გავ ლე ნა მო ახ დი ნოს სა მიზ ნე აუდი ტო რი ა ზე? გა ა კე თეთ სა სურ ვე ლი აუდიო 
და ვი დეო კონ ტენ ტის ჩა მო ნათ ვა ლი და და ა ლა გეთ პრი ო რი ტე ტე ბის მი ხედ-
ვით. იქ ნებ უკ ვე გაქვთ მა სა ლა, ან ად ვი ლად მი გიწ ვ დე ბათ ხე ლი? პირ ველ 
რიგ ში ასე თი მა სა ლის გა მო ყე ნე ბა ზე იფიქ რეთ. ამის შემ დეგ გან საზღ ვ რეთ, 
რა გექ ნე ბათ გა და სა ღე ბი, ან რა მა სა ლა დაგ ჭირ დე ბათ არ ქი ვი დან და რო გორ 
შე იძ ლე ბა მი სი მო პო ვე ბა.    
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ვიდ რე ფილ მ ზე მუ შა ო ბას და იწყებ დეთ, არ და გა ვიწყ დეთ ნე ბის მი ე რი ამ ბის 
ძი რი თა დი კითხ ვე ბი: რა, სად, რო დის, ვინ, რა ტომ, რო გორ? ამ ექვს კითხ ვა ზე 
პა სუ ხის გა რე შე ფილ მი არას რულ ყო ფი ლი იქ ნე ბა, ამი ტომ მო ნა ხა ზის კე თე-
ბი სას იფიქ რეთ:

 ვინ იქ ნე ბა 
ფილ მ ში?

 რა ამ ბავს ყვე ბით? 
რას არ ყვე ბით? 

და რა ტომ?

 ვინ მოყ ვე ბა 
ამ ბავს?

 რო დის მოხ და ამ-
ბა ვი, რომ ლის შე-
სა ხე ბაც ყვე ბით?

 რა ტომ ყვე ბით 
ამ ამ ბავს?

 სად 
მოხ და?

 რო გორ 
მოყ ვე ბით მას?

შე იძ ლე ბა თი თო ე ულ ამ კითხ ვა ზე ერ თი პა სუ ხის გა ცე მა გა გი ჭირ დეთ, მაგ რამ 
ეს მო სა ლოდ ნე ლიც არის.

სა ად ვო კა ტო ვი დე ოს მომ ზა დე ბი სას ზუს ტად უნ და იცო დეთ, თუ რა ტომ ყვე-
ბით ამ ბავს. ასე ვე ზუს ტად უნ და გან საზღ ვ როთ, ვინ არის თქვე ნი სა მიზ ნე 
აუდი ტო რია და რამ შე იძ ლე ბა ისი ნი და არ წ მუ ნოს – სწო რედ ამის მი ხედ ვით 
უნ და გა დაწყ ვი ტოთ, რა ის ტო რია და ვის მი ერ მოთხ რო ბი ლი ამ ბა ვი იქ ნე ბა 
ყვე ლა ზე შე სა ფე რი სი.

რო გორ მოყ ვე ბით ამ ბავს ისე თი ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რო გორც ის, თუ რა ამ-
ბის მო ყო ლას გა დაწყ ვეტთ. ქრო ნო ლო გი უ რად გად მოს ცემთ მოვ ლე ნებს თუ 
გმირ ზე, სა კითხ ზე ან ად გილ ზე კონ ცენ ტ რირ დე ბით? გან საზღ ვ რეთ ის ტო რი-
ის გად მო ცე მის ყვე ლა ზე ეფექ ტუ რი ფორ მა იმის მი ხედ ვით, თუ რა უფ რო სა-
ინ ტე რე სოს და ეფექ ტურს გახ დის მას.

მო ნა ხა ზის კე თე ბის პრო ცეს ში არ და გა ვიწყ დეთ, მო ი ძი ოთ მაქ სი მა ლუ რი ინ-
ფორ მა ცია კამ პა ნი ის თე მის შე სა ხებ. შე საძ ლო ა, მა ნამ დე შექ მ ნილ მა ფილ მებ-
მა, წიგ ნ მა, ვებგვერდ მა თუ სხვა ფორ მით ასა ხულ მა თე მამ ახა ლი მი მარ თუ-
ლე ბაც მოგ ცეთ და პრო ექ ტის გა უმ ჯო ბე სე ბა სა და დახ ვე წა ში და გეხ მა როთ.
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მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გახ სოვ დეთ, რომ ვი დე ოს მო ნა ხა ზის მომ ზა დე ბი სას, კონ-
კ რე ტულ მი ზანს ისა ხავთ, კონ კ რე ტულ აუდი ტო რი ა ზე მუ შა ობთ და მის თ-
ვის ყვე ლა ზე ეფექ ტურ მე სი ჯებ სა და მე სი ჯის მი წო დე ბის გზას ეძებთ. ეს 
ის ეტა პი ა, რო დე საც ფილ მის სცე ნარ ზე უნ და და იწყოთ მუ შა ო ბა. მო ნა ხა ზი, 
რო მელ ზეც ახ ლა ვსა უბ რობთ, სწო რედ თქვე ნი ფილ მის ჩარ ჩო ა. მას ში თან-
მიმ დევ რუ ლად არის გა ნა წი ლე ბუ ლი აუდიო და ვი დეო ელე მენ ტე ბი, რო მელ-
თა მეშ ვე ო ბით ცხა დად ჩანს, რო გორ მოყ ვე ბით ის ტო რი ას. ამ ჩარ ჩო დან გა-
მომ დი ნა რე, უკ ვე მუ შა ობთ იმა ზე, თუ რა კად რე ბი დაგ ჭირ დე ბათ, სად უნ და 
გა და ი ღოთ, ვის თან ჩა წე როთ ინ ტერ ვიუ და ა.შ. 

ზოგ ჯერ ვი დე ოს თქვენ თ ვის ნაც ნობ, ახ ლომ დე ბა რე გა რე მო ში იღებთ და 
ინ ტერ ვი უს თ ვის თუ კად რე ბის თ ვის იქ მის ვ ლა არა ერ თხელ შე გიძ ლი ათ, 
მაგ რამ ყო ველ თ ვის ასე არ ხდე ბა. კარ გად და მუ შა ვე ბუ ლი მო ნა ხა ზი და 
ჩარ ჩო კრი ტი კუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ისე თი სა ად ვო კა ტო ფილ მის შემ თხ-
ვე ვა ში რომ ლის ხე ლახ ლა გა და სა ღე ბად კონ კ რე ტულ ად გი ლებ ში თუ მოვ-
ლე ნებ თან უკან დაბ რუ ნე ბა შე უძ ლე ბე ლი ა.  რა საკ ვირ ვე ლი ა, ეს მო ნა ხა ზი 
უფ რო ად ვი ლად ხელ მი საწ ვ დომ ად გი ლას გა და ღე ბებ შიც ძა ლი ან გეხ მა რე-
ბათ, გარ და ამი სა,  მნიშ ვ ნე ლოვ ნად ამ ცი რებს გა და ღე ბა სა და მონ ტაჟ ზე 
გათ ვა ლის წი ნე ბულ დროს.

მო ნა ხა ზის მომ ზა დე ბა და გეხ მა რე ბათ კარ გად მო ი ფიქ როთ, რა დაგ ჭირ დე-
ბათ ამ ბის შთამ ბეჭ და ვად მო სათხ რო ბად. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ არ არის 
სა ვალ დე ბუ ლო გა და ღე ბი სა და მონ ტა ჟის დროს ზუს ტად მის დი ოთ მას, მო-
ნა ხა ზი გეხ მა რე ბათ ფილ მ ზე მუ შა ო ბი სას ამ ბის მო ყო ლის კრე ა ტი ულ გზებ ზე 
იფიქ როთ. მა ნამ დე კი, გა და ვი დეთ სა ვარ ჯი შო 1-ზე და შე ვა ჯა მოთ, რო გორ 
ვგეგ მავთ ფილმს.

ვიდ რე მუ შა ო ბას და იწყებთ, ნა ხეთ რა მა სა ლა და ინ ფორ მა ცია არ სე ბობს 
თქვე ნი სა ად ვო კა ტო თე მის შე სა ხებ. ისე ვე, რო გორც კამ პა ნი ის და გეგ მ ვას,  
ფილ მის გა და ღე ბამ დე მო სამ ზა დე ბელ სა მუ შა ო ებ საც დი დი დრო სჭირ დე ბა. 
მარ თა ლი ა, ვი დე ო სა და ფილ მის გა და ღე ბა ძა ლი ან სა ხა ლი სო პრო ცე სი ა, მაგ-
რამ უკ ვე გა კე თე ბუ ლის თა ვი დან კე თე ბას კამ პა ნი ის თ ვის აზ რი არ აქვს, ამი-
ტომ, დაწყე ბამ დე, ისევ და ისევ მო ი ძი ეთ მაქ სი მა ლუ რად მე ტი ინ ფორ მა ცია 
თქვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო თე მა ზე. ქვე მოთ მო ცე მუ ლი რამ დე ნი მე რჩე ვა ვი დეო 
ად ვო კა ტე ბის გან და გეხ მა რე ბათ, გა ი მარ ტო ვოთ ინ ფორ მა ცი ის შეგ რო ვე ბის 
პრო ცე სი:

გა ით ვა ლის წი ნეთ სხვი სი გა მოც დი ლე ბა – ესა უბ რეთ იმ ადა მი ა ნებს, 
ვი საც უმუ შა ვია თქვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო თე მა ზე, გან სა კუთ რე ბით 
კი მათ, ვი საც იგი ვე სა მიზ ნე აუდი ტო რია ჰყავ და, რო მე ლიც თქვენ 
გყავთ. ჰკითხეთ, რამ იმუ შა ვა ამ აუდი ტო რი ა ზე ზე მოქ მე დე ბის 
თვალ საზ რი სით და რამ – არა.

1

სა   ად       ვო    კა    ტო ვი  დე 
ოს მომ   ზა  დე  ბი  სას 
ზუს   ტად უნ   და იცო 

დეთ,  თუ რა  ტომ 
და ვის       თ       ვის   ყ ვე ბით 

ამ   ბავს და რამ 
შე  იძ   ლე  ბა ისი  ნი 

და  არ   წ   მუ  ნოს. ამის 
მი  ხედ   ვით უნ   და 

გა  დაწყ   ვი  ტოთ,  რა 
ის   ტო  რია და ვის 

მი  ერ მოთხ   რო  ბი 
ლი ამ   ბა  ვი იქ   ნე  ბა 

ყვე  ლა  ზე უფ   რო 
შე  სა  ფე  რი  სი. 
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 გან საზღ ვ რეთ, ვის თან შე იძ ლე ბა თა ნამ შ რომ ლო ბა – ვინ შე იძ ლე ბა 
იყოს თქვენს გუნ დ ში, რო გორც უშუ ა ლოდ თქვე ნი გა რე მო დან ან ორ-
გა ნი ზა ცი ი დან, ასე ვე გა რე შე ჯგუ ფე ბი დან. სხვე ბის გან იზო ლი რე-
ბუ ლი სა ად ვო კა ტო კამ პა ნი ე ბი იშ ვი ა თა დაა წარ მა ტე ბუ ლი, ამი ტომ 
დრო უ ლად გან საზღ ვ რეთ, ვის თან პარ ტ ნი ო რო ბა და გეხ მა რე ბათ 
მიზ ნის მი საღ წე ვად.

მო კავ ში რე ე ბი, რო მელ თაც შე არ ჩევთ, დრო უ ლად ჩარ თეთ კამ პა ნი-
ის პრო ცეს ში, რომ მათ თქვე ნი ვი დეო გა მო ი ყე ნონ და და გეხ მა რონ 
მის დის ტ რი ბუ ცი ა ში და კამ პა ნი ის მიზ ნე ბის მიღ წე ვა ში. გა მო ი ყე ნეთ 
ასე ვე სო ცი ა ლუ რი მე დი ა, Facebook და Twitter, რომ მო ი ძი ოთ ის ადა-
მი ა ნე ბი, ვი საც აინ ტე რე სებს თქვე ნი კამ პა ნი ის თე მა და გა მო ხა ტავს 
მხარ და ჭე რას.

შე ა ფა სეთ არ სე ბუ ლი სა ად ვო კა ტო ვი დე ო ე ბი და ფილ მე ბი: მას შემ-
დეგ, რაც კვლე ვას ჩა ა ტა რებთ, ინ ფორ მა ცი ას შე აგ რო ვებთ და სა-
ბო ლო ოდ დარ წ მუნ დე ბით, რომ ვი დეო სწო რედ ის გზა ა, რო მე ლიც 
თქვე ნი მიზ ნის მი საღ წე ვად უნ და გა მო ი ყე ნოთ, ნა ხეთ რა ვი დე ო მა-
სა ლაა უკ ვე ხელ მი საწ ვ დო მი, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა მო ი ყე ნოთ. შეხ-
ვ დით მათ ავ ტო რებს და ჰკითხეთ მი აღ წი ეს თუ არა და სა ხულ მი ზანს 
თა ვი ან თი ვი დე ო თი, რამ იმუ შა ვა, რამ არ გა ა მარ თ ლა და, რაც მთა-
ვა რი ა, რას გა ა კე თებ დ ნენ სხვა ნა ი რად. ჰკითხეთ, იქ ნებ ითა ნამ შ რომ-
ლონ თქვენ თან ფილ მის მომ ზა დე ბა ზე.

მო  ი  ძი  ეთ ვი  დე  ო, რო მე ლიც შე იძ ლე ბა გა მო გად გეთ. კარ   გად და  ძებ  -
ნეთ სა  ძი  ე  ბო სის   ტე  მებ   ში თქვენ   თ   ვის სა  ინ   ტე  რე  სო ვი  დე  ო  ე  ბი, და უთ-
მეთ დრო სხვა დას ხ ვა სა ძი ე ბო სიტყ ვე ბით ძებ ნას, შე იძ ლე ბა ბევ რი 
სა ინ ტე რე სო მა  სა  ლა აღ   მო  ა  ჩი  ნოთ, რო  მე  ლიც თქვე  ნი ფილ   მის   თ   ვის 
გა  მო  გად   გე  ბათ. 

სა ვარ ჯი შო 2 და გეხ მა რე ბათ ინ ფორ მა ცი ის ორ გა ნი ზე ბა სა და სა ბო ლო ოდ ჩა-
მო ყა ლი ბე ბა ში, ვიდ რე შემ დეგ ეტა პებ ზე გა დახ ვალთ.

SMART მიზ ნე ბი

სიტყ ვა SMART გარ და იმი სა, რომ „ჭკვიანს” ნიშ ნავს, ასე ვე ჭკვი ა ნუ რი 
აბ რე ვი ა ტუ რაა და ხში რად რა ღაც მიზ ნე ბის კონ ტექ ს ტ ში გა მო ი ყე ნე-
ბა ხოლ მე და ნიშ ნავს: კონ კ რე ტულს (Specific), გა ზომ ვადს (Measurable), 
მიღ წე ვადს (Achievable), რე ა ლის ტურს (Realistic) და დრო ში გა წე რილს 
(Time-bound). 

2

3

4

5
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არ გა გიკ ვირ დე ბათ, თუ კი დევ ერ თხელ გა ვი მე ო რებთ, რომ სწო რედ ასე თი 
მიზ ნე ბი დაგ ჭირ დე ბათ სა ად ვო კა ტო კამ პა ნი ის და ვი დე ოს და გეგ მ ვი სას. არა-
ერ თხელ აღ ვ ნიშ ნეთ უკ ვე, რამ დე ნად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია კონ კ რე ტუ ლი ფო კუ-
სის ქო ნა ვი დე ოს და გეგ მ ვი სას და კონ კ რე ტუ ლი აუდი ტო რი ის გათ ვა ლის წი-
ნე ბა. SMART მიზ ნე ბი სწო რედ ამ პრო ცეს ში და გეხ მა რე ბათ.

აი რამ დე ნი მე მა გა ლი თი, რას გუ ლის ხ მობს და არ გუ ლის ხ მობს SMART მიზ-
ნე ბი:

S: კონ კ რე ტუ ლი: 
არ არის კონ კ რე ტუ ლი მი ზა ნი, მა გა ლი თად, სა ქარ თ ვე ლო ში გა რე მოს დაც ვის 
პრობ ლე მე ბის შეს წავ ლა ში ახალ გაზ რ დე ბის  ჩარ თ ვა.

კონ კ რე ტუ ლი იქ ნე ბო და: აჭა რის რე გი ო ნის სკო ლის მოს წავ ლე ე ბის თ ვის ტექ-
ნი კუ რი დახ მა რე ბა გა რე მოს დაც ვის კა ნონ დარ ღ ვე ვის ფაქ ტე ბის დო კუ მენ ტი-
რე ბა ში, რაც გა მო ყე ნე ბუ ლი იქ ნე ბა, რო გორც სამ ხი ლი სა ერ თა შო რი სო გა რე-
მოს დაც ვი თი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩა სარ თა ვად.

M: გა ზომ ვა დი: 
არ არის გა ზომ ვა დი მი ზა ნი, რომ ვი დე ოს ჩვე ნე ბა გა მო იწ ვევს სა ზო გა დო ე ბის 
ჩარ თუ ლო ბას.

გა ზომ ვა დი ა: კონ კ რე ტულ რე გი ონ ში ვი დე ოს ჩვე ნე ბა შემ დე გი ექ ვ სი თვის 
გან მავ ლო ბა ში ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის დის კუ სი ებ ში მო ნა წი ლე თა რა ო-
დე ნო ბას 15%-ით გაზ რ დის. 

A: მიღ წე ვა დი: 
ფილ მის მი ზა ნი არ იქ ნე ბა მიღ წე ვა დი, თუ ამ ბობთ, რომ ფილ მის ჩვე ნე ბის შე-
დე გად, ვთქვათ, შეწყ დე ბა უკა ნო ნო ხის ჭრა.

მიღ წე ვა დი მი ზა ნი იქ ნე ბო და, უფ რო კონ კ რე ტუ ლად ვი დე ო სამ ხი ლე ბის მოგ-
რო ვე ბა და რე კო მენ და ცი ებ თან ერ თად წარ დ გე ნა აღ მას რუ ლე ბე ლი და კა ნონ-
მ დე ბე ლი ორ გა ნო ე ბის თ ვის, რომ ლე ბიც გა ნი ხი ლა ვენ კა ნონ მ დებ ლო ბას ამ სა-
კითხ თან და კავ ში რე ბით.

R: რე ა ლის ტუ რი: 
არ არის რე ა ლის ტუ რი, მიზ ნად და ი სა ხოთ ის, რომ ვი დე ოს ჩვე ნე ბი სას წელს 
ოთხ ჯერ უფ რო დი დი აუდი ტო რია გე ყო ლე ბათ.

რე ა ლის ტუ რი მი ზა ნი იქ ნე ბო და, ვთქვათ, წლე ვან დელ ჩვე ნე ბა ზე 10%-ით მე-
ტი ადა მი ა ნის დას წ რე ბა.

SMART მიზნები:  
 კონკრეტული
 გაზომვადი 
 მიღწევადი 
 რეალისტური
 დროში გაწერილი 
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T: დრო ში გა წე რი ლი: 
რაც შე იძ ლე ბა მა ლე უნ და შე ვი დეს ცვლი ლე ბა ინ ფორ მა ცი ის თა ვი სუფ ლე ბის 
კა ნონ ში.

დრო ში გა წე რი ლი გეგ მა მიზ ნად და ი სა ხავ და, მა გა ლი თად, იან ვ რის ბო ლოს 
კა ნონ ში ცვლი ლე ბას.

გა ა კე თეთ პირ ვე ლი სა მი სა ვარ ჯი შო და ყვე ლა ფე რი და გეგ მეთ უკ ვე? ვიდ რე 
გა და ღე ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბელ უსაფ რ თხო ე ბი სა და ეთი კის ნორ მებ ზე და 
ამას თან და კავ ში რე ბულ სა ერ თა შო რი სო ვი დე ო ად ვო კა ტე ბის რჩე ვებ ზე გა და-
ვი დო დეთ, სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს შემ დეგ ნა წილ ში ცო ტა ხანს შევ ჩერ დე ბით იმ 
ადა მი ა ნებ ზე, რომ ლე ბიც ფილ მ ში მთა ვა რი ამ ბის მთხრო ბელ ნი არი ან ხოლ მე 
– ფილ მის გმი რებ ზე.

გმი რის რო ლი და მნიშ ვ ნე ლო ბა ფილ მ ში

რო გორც უკ ვე აღ ვ ნიშ ნეთ, ერ თი და იგი ვე ამ ბა ვი შე საძ ლოა სხვა დას ხ ვაგ ვა რად 
მო ვუყ ვეთ მა ყუ რე ბელს. შე იძ ლე ბა მხო ლოდ ფაქ ტე ბი სა და სტა ტის ტი კუ რი მო-
ნა ცე მე ბის სა შუ ა ლე ბით და ექ ს პერ ტებ თან ინ ტერ ვი უ ე ბით აჩ ვე ნოთ, თუ რამ დე-
ნად მწვა ვეა პრობ ლე მა. ან ციფ რებს თა ვი აარი დოთ და დო კუ მენ ტუ რი კად რე ბი 
გა მო ი ყე ნოთ (მაგ. რო გორ უს წორ დე ბი ან ფი ზი კუ რად საპ რო ტეს ტო აქ ცი ის მო-
ნა წი ლე ებს). არ სე ბობს კი დევ ერ თი გზა:  მა ყუ რე ბელს გა აც ნოთ ადა მი ა ნე ბი, ვი-
საც უშუ ა ლოდ შე ე ხო ის სა კითხი, რო მელ ზეც ფილ მ ში მო უთხ რობთ. 

რო გორც წე სი, ფილ მ ზე მუ შა ო ბი სას ყვე ლა ეს მიდ გო მა და მე თო დი გა მო ი ყე-
ნე ბა. ყვე ლა ელე მენ ტი სა ჭი რო ა, მაგ რამ ერ თ -ერ თი ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი, 
მა ინც მთა ვა რი გმი რი ან გმი რე ბი ა. 

ერ თი ა, რო დე საც მა ყუ რე ბელს ამ ბავს (სტატისტიკური მო ნა ცე მე ბის, ფაქ ტე ბი-
სა და დო კუ მენ ტუ რი კად რე ბის გა მო ყე ნე ბით) თქვენ, ფილ მის ავ ტო რი უყ ვე ბით 
და მე ო რე ა, რო დე საც იგი ეკ რან ზე ამ ბის უშუ ა ლო მო ნა წი ლეს ხე დავს და მის გან 
ის მენს დე ტა ლებს. ამ შემ თხ ვე ვა ში მა ყუ რე ბე ლი სა კუ თა რი თა ვის იდენ ტი ფი ცი-
რე ბას ახ დენს გმირ თან და ფილ მი და სა კითხიც მის თ ვის უფ რო სა ინ ტე რე სო, ახ-
ლო ბე ლი ხდე ბა. მას დე ტა ლე ბი აინ ტე რე სებს:  რა გა დახ და თავს ამ ადა მი ანს,  რა 
მოხ დე ბა შემ დეგ, რო გორ წა რი მარ თე ბა მოვ ლე ნე ბი. შე სა ბა მი სად, მა ყუ რებ ლის 
ჩარ თუ ლო ბა ფილ მ ში და პრობ ლე მით და ინ ტე რე სე ბაც იზ რ დე ბა. 

გმი რი შე საძ ლოა სხვა დას ხ ვა ფორ მით შე მო ვი დეს ფილ მ ში: შე იძ ლე ბა ტრა დი-
ცი უ ლი ინ ტერ ვიუ ჩა ი წე როს, ან / და გმი რი თვი თონ იყოს ამ ბის მთხრო ბე ლი 
(მისი ხმა კო მენ ტა რად  გა და ე დოს მთელ ვი დე ოს). 

გმი  რის არ   სე  ბო  ბა 
ფილ   მ   ში ძა  ლი  ან 
მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვა  ნი  ა.  
თუმ   ცა,  რო  გორც 
მთა  ვა  რი გმი  რის 
გა  რე  შე გა  და  ღე  ბუ 
ლი ვი  დეოა მშრა 
ლი,  ასე  ვე არ არის 
რე  კო  მენ   დე  ბუ  ლი 
ფილ   მის გა  დატ  
ვირ   თ   ვა გმი  რე  ბით. 
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მა გა ლი თად, სა ად ვო კა ტო ფილ მ ში „კონი 2012” მოთხ რო ბი ლი ამ ბა ვი ავ-
ტორს შე იძ ლე ბო და სხვა დას ხ ვა ნა ი რად ეჩ ვე ნე ბი ნა.  შე ეძ ლო  მხო ლოდ 
ფაქ ტე ბი და სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბი გა მო ე ყე ნე ბი ნა. მაგ რამ, მან ფილ-
მის და საწყის ში ვე კო ნის არ მი ის ერ თ -ერ თი წევ რი ჯე ი კო ბი გა აც ნო მა ყუ-
რე ბელს. ჯე ი კო ბი ყვე ბა რო გორ ოც ნე ბობ და იურის ტო ბა ზე, მაგ რამ ამის 
ნაც ვ ლად, რო გორ მოხ ვ და კო ნის არ მი ა ში და რო გორ და კარ გა ყვე ლაფ რის 
და ყვე ლას იმე დი. მა ყუ რე ბე ლი თა ნა უგ რ ძ ნობს ჯე ი კობს. მყარ დე ბა ემო-
ცი უ რი კავ ში რი გმირ სა და მა ყუ რე ბელს შო რის, რო მელ საც უნ და, უფ რო 
მე ტი გა ი გოს კო ნის არ მი ის და ჯე ი კო ბის მსგავ სად დატყ ვე ვე ბუ ლი 30 000 
არას რულ წ ლოვ ნის შე სა ხებ.  

გმი რის არ სე ბო ბა ფილ მ ში ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა. თუმ ცა, ისიც უნ და გა-
ით ვა ლის წი ნოთ, რომ რო გორც მთა ვა რი გმი რის გა რე შე გა და ღე ბუ ლი ვი დეოა 
მშრა ლი, ასე ვე არ არის რე კო მენ დე ბუ ლი ფილ მის გა დატ ვირ თ ვა გმი რე ბით. 
ამ შემ თხ ვე ვა ში მა ყუ რე ბე ლი იბ ნე ვა. უმ ჯო ბე სი ა, ერ თი  მთა ვა რი გმი რი გყავ-
დეთ და მი სი ის ტო რი ის გარ შე მო ააწყოთ ამ ბა ვი, ვიდ რე სა მი ან მე ტი.

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გმი რე ბის შერ ჩე ვაც. სა ნამ უშუ ა ლოდ ფილ მის გა და ღე ბას შე-
უდ გე ბო დეთ, საწყის ეტაპ ზე, რო დე საც სა ჭი რო ინ ფორ მა ცი ას აგ რო ვებთ და სა-
კითხს სწავ ლობთ,  იფიქ რეთ იმა ზეც, ვინ იქ ნე ბა ყვე ლა ზე შე სა ფე რი სი გმი რი 
თქვე ნი ფილ მის თ ვის. ერ თი მხრივ, ეს უნ და იყოს ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ფილ მ ში 
ასა ხუ ლი მოვ ლე ნის უშუ ა ლო მო ნა წი ლეა (დაზარალებული, მოწ მე, თვით მ ხილ ვე-
ლი). ასე ვე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, ამ ბის რო გო რი მთხრო ბე ლია იგი. ზო გი ერთ ადა მი-
ანს ამ ბის თხრო ბის ნი ჭი აქვს, ზო გი ერ თი კი კა მე რის და ნახ ვის თა ნა ვე იბ ნე ვა. 

ჯეიკობ აკაიე – გატაცებული 
ბავშვი საკუთარ ისტორიას 
ყვება ფილმში „კონი 2012“
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შემ დ გომ ეტაპ ზე კი, რო დე საც გა და ღე ბას და ას რუ ლებთ და მონ ტაჟს შე უდ-
გე ბით, შე არ ჩი ეთ არა ის ეპი ზო დე ბი, სა დაც თქვე ნი გმი რი მშრა ლად ყვე ბა 
ის ტო რი ას, არა მედ სა დაც ყვე ლა ზე გუ ლახ დი ლი და ემო ცი უ რი ა. რად გან, 
სწო რედ ეს ნა წი ლი მო ახ დენს ყვე ლა ზე დიდ ზე მოქ მე დე ბას მა ყუ რე ბელ ზე და 
და ა მახ სოვ რ დე ბა მას.   

„კონი 2012”-ის ავ ტორ მა ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დამ ც ვე ლე ბის კრი ტი კაც და-
იმ სა ხუ რა იმის გა მო, რომ მან გა დაწყ ვი ტა კო ნის არ მი ა ში მოხ ვედ რი ლი ბავ-
შ ვე ბი სა და უგან და ში მე გო ბარ თან ერ თად მოგ ზა უ რო ბის შე სა ხებ მო ეთხ რო 
სა კუ თა რი შვი ლის თ ვის. ფილ მი სწო რედ ავ ტო რი სა და მი სი ხუ თი წლის შვი-
ლის სა უბ რით იწყე ბა,  და ჯე ი კო ბი, მე ო რე მთა ვა რი გმი რი, მხო ლოდ ასე თი 
შე სავ ლის შემ დეგ შე მო დის ფილ მ ში. კრი ტი კო სე ბი ამ ბობ დ ნენ, რომ ფილ მი 
ზედ მე ტად „ამერიკანიზებულია” და მთა ვა რი პრობ ლე მი დან ყუ რადღე ბა გა-
და აქვს და სავ ლეთ ზე და მის რე აქ ცი ა ზე. თუმ ცა, სწო რედ ეს იყო ფილ მის ავ-
ტო რის მი ზა ნი, რომ ლის მთა ვა რი აუდი ტო რია ამ ფილ მ ზე მუ შა ო ბი სას იყ ვ-
ნენ ამე რი კე ლი ახალ გაზ რ დე ბი, რომ ლებ ზეც ყვე ლა ზე მე ტად სწო რედ იმან 
იმოქ მე და, რომ ორი ამე რი კე ლი ახალ გაზ რ და, რო მე ლიც უგან და ში ხვდე ბა, 
კამ პა ნი ას იწყებს და უგან დე ლი ბავ შ ვე ბის ცხოვ რე ბა ში რა ღაც ცვლი ლე ბე ბის 
შე ტა ნას ახერ ხებს. ამე რი კელ სტუ დენ ტებ თან გზავ ნი ლის მი სა ტა ნად ყვე ლა-
ზე ეფექ ტუ რი სწო რედ ამე რი კე ლე ბის ამ თე მა ში ჩარ თუ ლო ბა აღ მოჩ ნ და. 

ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი მო მენ ტი ა, რო მე ლიც კარ გად უნ და მო ი ფიქ როთ, 
ვიდ რე ფილ მის და გეგ მ ვას და იწყებთ – რა უფ რო იმუ შა ვებს თქვენს სა მიზ-
ნე აუდი ტო რი ა ზე, რა იქო ნი ებს მათ ზე ყვე ლა ზე მეტ გავ ლე ნას. მაგ რამ ასე ვე 

კადრი ფილმიდან „კონი 
2012“; გევინი, ფილმის 
ავტორის, ჯეისონ რასელის, 
შვილი
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მზად იყა ვით, რომ შე იძ ლე ბა თქვე ნი მიდ გო მა ყვე ლამ არ მო ი წო ნოს, გან სა-
კუთ რე ბით მათ, ვინც იმა ვე თე მა ტი კა ზე მუ შა ობს.

სა ვარ ჯი შო 4, სწო რედ ფილმის გმი რე ბის შერ ჩე ვა ში და გეხ მა რე ბათ, გა ა კე-
თეთ, ვიდ რე კითხ ვას გა ნაგ რ ძობ დეთ.

არ ავ ნო გმი რებს

ვი დე ო  ად ვო კა ტე ბი ძა ლი ან ფრთხი ლო ბენ თა ვი ანთ გმი რებ თან ურ თი ერ თო-
ბის დროს. ეს ბუ ნებ რი ვი ცა ა, რად გან გმი რე ბი, რო მელ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხე-
ბაც მოგ ვითხ რობს ფილ მი, რო გორც წე სი, უკ ვე არა სა მარ თ ლი ა ნი ქცე ვის ან 
ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლ ნი არი ან და დაც ვას სა ჭი რო ე ბენ. რო დე საც მათ თა ვი-
ან თი თავ გა და სავ ლის მო ყო ლას თხოვთ, ამით შე იძ ლე ბა ხე ლახ ლა მი ად გეთ 
ტრავ მა. შე იძ ლე ბა თქვენ და ტო ვოთ ის ად გი ლი და იმის გა მო, რომ მან თქვენ 
ინ ტერ ვიუ მოგ ცათ, კი დევ მე ტი საფ რ თხე და ე მუქ როთ სხვადასხვა ჯგუ ფე ბის 
მხრი დან, რო მელ თა გა ნაც თა ვის დაც ვას ცდი ლობ დ ნენ. ასე თი შეც დო მე ბი 
ხში რად მე დი ის, გან სა კუთ რე ბით კი, ტე ლე ვი ზი ე ბის წარ მო მად გენ ლებს მოს-
დით – აჩ ვე ნე ბენ ბავშვს, რო მე ლიც სო ფელ ში გა ი ტა ცეს, მასზე ძალადობის 
მიზნით, და არ ფიქ რო ბენ იმა ზე, რომ ამ ბავშვს სკო ლა ში მო უ წევს დაბ რუ ნე ბა 
და იმა ვე გარემოში ცხოვ რე ბა, სა დაც მსხვერ პ ლის სტა ტუ სი მუდ მი ვად გაჰ-
ყ ვე ბა. 

ზოგ ჯერ მე დი აც იჩენს არაპ რო ფე სი ო ნა ლიზმს, მაგ რამ  უნ და გახ სოვ დეთ, 
რომ თქვე ნი ამო ცა ნა პრობ ლე მის მი მართ ყუ რადღე ბის მიპყ რო ბა ა, ოღონდ – 
არა მსხვეპ რ ლის ხარ ჯ ზე.

ადა მი ა ნე ბი, რო მელ თა უფ ლე ბე ბიც ირ ღ ვე ვა, თა ვის და სა ცა ვად მზად არი ან 
მო გითხ რონ თა ვი ან თი ამ ბა ვი და გა ახ მა უ რონ სა კუ თა რი სა ხე ლიც კი, მაგ რამ  
უნ და გეს მო დეთ, რომ შე იძ ლე ბა ამ კონ კ რე ტუ ლი ადა მი ა ნის სა ხე ლის, ად გილ-
მ დე ბა რე ო ბის ხსე ნე ბას იმ ხე ლა მნიშ ვ ნე ლო ბა არ ჰქონ დეს თქვე ნი ვი დე ოს თ-
ვის, რამ დე ნა დაც საფ რ თხე შე უქ მ ნას მის სი ცოცხ ლეს. 

ხში რად მოწყ ვე ტილ, შო რე ულ ად გი ლებ ში მცხოვ რებ ადა მი ა ნებს არ ეს მით 
ტე ლე ვი ზი ი სა და ვი დე ო გა და ღე ბის ეფექ ტი და გავ ლე ნა. ამი ტომ, კარ გად 
აუხ სე ნით, რომ მა თი სა ხე შე იძ ლე ბა ათა სო ბით ადა მი ან მა იხი ლოს, მათ შო-
რის, მათ მა მე ზობ ლებ მა, ახ ლობ ლებ მა. კონ კ რე ტუ ლად აუხ სე ნით ვის თ ვის 
არის თქვე ნი ფილ მი გა მიზ ნუ ლი, რო მე ლი აუდი ტო რი ის თ ვის იღებთ, შე უ თან-
ხ მეთ და არა ვი თარ შემ თხ ვე ვა ში არ და არ ღ ვი ოთ მი ცე მუ ლი პი რო ბა – იქ ნე ბა 
ეს კონ კ რე ტუ ლი კად რე ბის ამო ღე ბა, გა და კე თე ბა თუ შეს წო რე ბა. ზოგ ჯერ 
ფილ მის ავ ტო რებს უწევთ ვი დე ოს მთლი ა ნად გა და კე თე ბა, რად გან მთა ვარ მა 

ადა მი ა ნე ბი,  რო
მელ თა უფ ლე ბე ბიც 

ირ ღ ვე ვა,  თა ვის 
და სა ცა ვად მზად 

არი ან მო გითხ რონ 
თა ვი ან თი ამ ბა ვი 

და გა ახ მა უ რონ 
სა კუ თა რი სა ხე ლიც 

კი, თუმ ცა გახ სოვ
დეთ, რომ ზოგ ჯერ 

სა ხე ლის და  ად
გილ მ დე ბა რე ო ბის 

ხსე ნე ბას თქვე ნი 
ვი დე ოს თ ვის შე იძ
ლე ბა მნიშ ვ ნე ლო

ბა არ ჰქონ დეს, 
მათ სი ცოცხ ლეს კი 
საფ რ თხე შე უქ მ ნას.
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რა გვაქვს მო სათხ რო ბი?თა ვი II 

ვიდეო ადვოკატირება

გმირ მა, რო მე ლიც თა ვი დან თა ნახ მა იყო ფილ მ ში მო ნა წი ლე ო ბა ზე, გა და ღე-
ბის პრო ცეს ში გა დაწყ ვე ტი ლე ბა შეც ვა ლა. 

გმი რის ვი ნა ო ბის და ფარ ვის არა ერ თი ხერ ხი არ სე ბობს – თუ ფიქ რობთ, რომ მო-
სა ლოდ ნე ლია საფ რ თხე შე უქ მ ნათ ადა მი ანს, შე გიძ ლი ათ გა მო ი ყე ნოთ ეს გზე ბი 
რო გორც გა და ღე ბის, ისე მონ ტა ჟის პრო ცეს ში. გა და ღე ბი სას შე გიძ ლი ათ:

  თხო ვოთ გმირს, არ ახ სე ნოს კონ კ რე ტუ ლი სა ხე ლე ბი და ად გი ლე ბი;

  თხო ვოთ, არ ჩა იც ვას ისე თი ტან საც მე ლი, რომ ლი თაც ამოც ნო ბა დი შე-
იძ ლე ბა გახ დეს;

  დას ვათ ძლი ე რი გა ნა თე ბის ფონ ზე, რომ მხო ლოდ სი ლუ ე ტი ჩან დეს;

  გა და ი ღოთ გა უს წო რე ბე ლი ფო კუ სით, რომ შე უძ ლე ბე ლი იყოს გმი რის 
სა ხის გარ ჩე ვა;

  არ გა და ი ღოთ სა ხე, არა მედ გა და ი ღეთ მი სი ხე ლე ბი ან სხე უ ლის სხვა 
ნა წი ლი, რომლითაც ამოც ნო ბა ძნე ლი იქ ნე ბა;

  გა და ი ღოთ ზურ გის მხრი დან, რომ სა ხე არ გა მოჩ ნ დეს;

  გა და ი ღოთ ქუდ ში, რო მე ლიც თვა ლებს უფა რა ვას – თვა ლე ბით ადა მი ა ნი 
ყვე ლა ზე ად ვი ლად ამო იც ნო ბა.

„ჩვენ ვნახეთ ეს ბავშვები“ 
იყო უამრავი ამერიკელი 
მოსწავლის მიერ ერთხმად 
შეძახილი მესიჯის ნაწილი, 
რომელიც ფილმში „კონი 
2012“ გაისმა 
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ვიდეო ადვოკატირება

მონ ტა ჟის დროს:

  შე გიძ ლი ათ და უ ფა როთ თვა ლე ბი ან მთლი ა ნად სა ხე შა ვი მარ თ-
კუთხე დით ან სპე ცი ა ლუ რი ეფექ ტით, რო მე ლიც გარ ჩე ვას შე უძ ლე-
ბელს ხდის;

  და ფა რეთ ასე ვე ლო გო ტან საც მელ ზე ან ინ ტერ ვი უს ად გი ლას;

  შეც ვა ლეთ ხმა;

  გა მო ი ყე ნეთ მხო ლოდ ხმა და არ აჩ ვე ნოთ გმი რი;

  აჩ ვე ნეთ ხე ლე ბი ან სხე უ ლის სხვა ნა წი ლე ბი, ან ძა ლი ან შო რი დან გა და-
ღე ბუ ლი გმი რი მი სი აუდი ოს პა რა ლე ლუ რად.

გა და ღე ბის პრო ცეს ში ეცა დეთ ფრთხი ლად და უს ვათ კითხ ვე ბი, რომ არ 
მი ა ყე ნოთ ტრავ მა და უთხა რით, რომ გა მორ თავთ კა მე რას და შე ა ჩე რებთ 
გა და ღე ბას, თუ ამის სურ ვი ლი ექ ნე ბათ. ხო ლო მას შემ დეგ, რაც ფილმს და-
ას რუ ლებთ, შეს თა ვა ზეთ, რომ ერ თად ნა ხოთ მა სა ლა და ის კად რე ბი, რო-
მელ საც ფილ მ ში იყე ნებთ. ფილ მის გმი რის ნდო ბა თქვე ნი მიზ ნე ბის მიღ-
წე ვა ში კრი ტი კუ ლად მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ნდო ბის მო პო ვე ბა კი ყო ველ თ ვის 
ად ვი ლი არ არის.

„ჩვენ გა ვი გო ნეთ მა თი 
ტი რი ლი“, „ეს ომი უნ და 
შეწყ დეს“, „ჩვენ არაფ რის 
შეგ ვე შინ დე ბა“ – ამ ბო ბენ 
ამე რი კე ლი ბავ შ ვე ბი ერ თხ
მად ფილ მ ში „კონი 2012“
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რა გვაქვს მო სათხ რო ბი?თა ვი II 

ვიდეო ადვოკატირება

იზ რუ ნე უსაფ რ თხო ე ბა ზე

იზ რუ ნეთ უსაფ თხო ე ბა ზე ფილ მის და გეგ მ ვი სას, გა და ღე ბი სას, დის ტ რი ბუ ცი-
ი სას, გმი რებ თან კო მუ ნი კა ცი ი სას მო ბი ლუ რით, ელექტრონული ფოსტით თუ 
სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბით. იზ რუ ნეთ სა კუ თარ, გა დამ ღე ბი ჯგუ ფის წევ რე ბის, 
ფილ მის გმი რე ბი სა და წყა რო ე ბის უსაფ რ თხო ე ბა ზე. 

მა გა ლი თად, ფილ მის თ ვის ინ ტერ ვი უს ჩა წე რა შე იძ ლე ბა არა კე თილ გან წყო-
ბილ წყა რო ებ თა ნაც მო გი წი ოთ – კა ნონ დამ რ ღ ვე ვე ბი, მო ძა ლა დე ე ბი, და ა.შ. 
ეცა დეთ, მა თი ინ ტერ ვიუ ბო ლოს თ ვის გა და დოთ და მა ნამ დე ფილ მის და ნარ-
ჩე ნი მა სა ლა მო აგ რო ვოთ, რომ მათ გა და ღე ბებ სა და ინ ფორ მა ცი ის მო პო ვე-
ბა ში ხე ლი არ შე გი შა ლონ. არ არ სე ბობს ასეთ წყა რო ებ თან ურ თი ერ თო ბის 
ერ თი უნი ვერ სა ლუ რი გზა, მაგ რამ გახ სოვ დეთ, რომ ეს ის ადა მი ა ნე ბი არი-
ან, ვინც თქვე ნი ფილ მის გმი რებს ზი ა ნი მი ა ყე ნეს და არ არის გამორიცხული, 
რომ თქვენც მათი მსხვერპლი გახდეთ, ისევე როგორც ნებისმიერი სხვა. მო-
ფიქ რე ბუ ლი გქონ დეთ სა ხი ფა თო სი ტუ ა ცი ი დან გა მოს ვ ლის გზე ბი. 

ვი დე ო  ად ვო კა ტე ბი გვირ ჩე ვენ, რომ შეძ ლე ბის დაგ ვა რად ვე ცა დოთ, ვი მუ შა-
ოთ პარ ტ ნი ორ თან ერ თად, გან სა კუთ რე ბით, რო დე საც საპ რო ტეს ტო აქ ცი ას 
ვი ღებთ, სა დაც საფ რ თხე რო გორც დე მონ ს ტ რან ტე ბის, ისე წეს რი გის დამ ც-
ვე ლე ბის მხრი დან შე იძ ლე ბა შე გექ მ ნათ. ასეთ დროს ერ თ -ერ თი ჯგუ ფის წევ-
რი იღებს მოვ ლე ნებს, მი სი პარ ტ ნი ო რი კი მი მარ თუ ლე ბას აძ ლევს და გა რე-
მოს ადევ ნებს თვალს, რომ საფ რ თხე აგა რი დოთ. 

ვი დე ო  ად ვო კა ტებს მხო ლოდ ფი ზი კუ რი უსაფ რ თხო ე ბის თ ვის ზრუნ ვა რო დი 
სჭირ დე ბათ – არა ნაკ ლე ბი სიფ რ თხი ლეა საჭირო ინ ტერ ნეტ   სივ რ ცე ში მუ შა-
ო ბი სას. ახა ლი ტექ ნო ლო გი ე ბი ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ის წარ მო ე ბის თ ვის 
ბევრ მო სა ხერ ხე ბელ სა შუ ა ლე ბას გვთა ვა ზობს, მაგ რამ ასე ვე მო აქვს სხვა-
დას ხ ვა ტი პის საფ რ თხეც. იცო დეთ, რომ თქვე ნი ტექ ნო ლო გი უ რი სა შუ ა ლე-
ბე ბი თქვენს წი ნა აღ მ დეგ მუ შა ო ბენ, თუ აღ მო ა ჩენთ, რომ მა გა ლი თად, თქვე ნი 
პა რო ლე ბი უც ნა უ რად იწყებს შეც ვ ლას, ან პი რა დი მე სი ჯე ბი ვი ღაც მე სა მე 
პი რის მი ერ იქ ნა წა კითხუ ლი, კონ კ რე ტულ ვებგვერდებ ზე არ გაქვთ წვდო მა, 
მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნე ბი ხში რად ითი შე ბა და ეჭ ვი გიჩ ნ დე ბათ, რომ ის მი ნე ბა, 
და ა.შ. ეცა დეთ, ყო ველ თ ვის იფიქ როთ, რა ინ ფორ მა ცი ას ავ რ ცე ლებთ ინ ტერ-
ნე ტით, მი თუ მე ტეს, თუ მსხვერ პ ლ თა უფ ლე ბებ ზე მუ შა ობთ.

გან სა კუთ რე ბით მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გვახ სოვ დეს ინ ფორ მა ცი ის სენ სი ტი უ რო-
ბა, რო დე საც მე ტის მე ტად კომ ფორ ტულ ვებ - ტექ ნო ლო გი ებს (Blogger, Face-
book ან Twitter) ვი ყე ნებთ ჩვენს საქ მი ა ნო ბა ში. ხში რად ასე თი ვებ - სერ ვი სე ბი 
თქვენს მო ნა ცე მებს დიდ ხანს ინა ხა ვენ, მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ შე იძ ლე ბა 
თქვე ნი პრო ფი ლი სა ერ თო დაც გა ა უქ მოთ. თქვენს მი ერ მა ნამ დე გა ზი ა რე-
ბუ ლი ინ ფორ მა ცია მა ინც შე ი ნა ხე ბა. ამი ტომ, ვიდ რე ინ ფორ მა ცი ის გა ზი ა-

ვი  დე  ო   ად   ვო  კა  ტე 
ბი გვირ ჩე ვენ,  რომ 
ვიზ რუ ნოთ გმი რის 
უსაფ რ თხო ე ბა ზე 
და არც სა კუ თა
რი და გა დამ ღე ბი 
ჯგუ ფის წევ რე ბის 
უსაფ რ თხო ე ბა გა
მოგ ვ რ ჩეს მხედ ვე
ლო ბი დან.  უსაფ
რ თხო ე ბა ზე ფიქ რი 
სულ გვჭირ დე ბა 
– ფილ მის და გეგ მ
ვი სას,  გა და ღე ბი
სას,  დის ტ რი ბუ ცი
ი სას,  გმი რებ თან 
კო მუ ნი კა ცი ი სას 
მო ბი ლუ რით,  ელ. 
ფოსტით თუ სო ცი
ა ლუ რი ქსე ლე ბით. 
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რე ბას და იწყებ დეთ, გა ე ცა ნით, რას გთა ვა ზო ბენ ეს სერ ვი სე ბი პი რა დი ინ-
ფორ მა ცი ის დაც ვის და გა მო ყე ნე ბის თვალ საზ რი სით, რომ საფ რ თხე ში არ 
ჩა იგ დოთ სა კუ თა რი თა ვი, ან თქვენს საქ მი ა ნო ბას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა 
ადა მი ა ნე ბი. და ფიქ რ დით, რამ დე ნად გჭირ დე ბათ ანო ნი მუ რო ბის შე ნარ ჩუ-
ნე ბა და გა მო ი ყე ნეთ შე სა ბა მი სი პროგ რა მე ბი, რომ და იც ვათ თა ვი და ინ-
ფორ მა ცი ა. სა სარ გებ ლო ინ ფორ მა ცია სხვა დას ხ ვა ასე თი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბის 
შე სა ხებ შე გიძ ლი ათ მო ი ძი ოთ www.securityinabox.org მი სა მარ თ ზე. გა და ხე-
დეთ არ სე ბულ რე სურ სებს და ჯგუფ თან ერ თად გა ა კე თეთ ამ თა ვის ბო ლოს 
მო ცე მუ ლი  სა ვარ ჯი შო 5.

https://securityinabox.org/
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თა ვის შე ჯა მე ბა

მე ო რე თავ ში ჩვენ ვნა ხეთ, თუ რო გორ უნ და და ი გეგ მოს ფილ მი; რო გორ გა დავ წყ ვი ტოთ, 
რა ფორ მით გად მოვ ცეთ სათ ქ მე ლი; ვინ იქ ნე ბი ან ფილ მის გმი რე ბი და რო გორ უნ და და
ვიც ვათ ისი ნი ზი ა ნი სა გან.

  უპირ ვე ლეს ყოვ ლი სა, მუ შა ო ბას ვიწყებთ სა ად ვო კა ტო ვი დე ოს მო ნა ხა ზით, რო მელ საც 
შემ დე გი ეტა პე ბი აქვს: ფილ მის აღ წე რა, მე სი ჯე ბის პრი ო რი ტე ტე ბის მი ხედ ვით გან ლა-
გე ბა, მე სი ჯის მიმ წო დებ ლის გან საზღ ვ რა, აუდიო და ვი დე ო კონ ტენ ტის მო ძი ე ბა; პარ ტ-
ნი ო რე ბი სა და მოკავ ში რე ე ბის გან საზღ ვ რა და მო ნა წი ლე ო ბა. 

  ვი დე ო  ად ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ას SMART მიზ ნე ბი უნ და ჰქონ დეს. ეს სიტყ ვა, გარ და იმი-
სა, რომ „ჭკვიანს” ნიშ ნავს, ასე ვე ჭკვი ა ნუ რი აბ რე ვი ა ტუ რაა და ნიშ ნავს: კონ კ რე ტულს 
(Specific), გა ზომ ვადს (Measurable), მიღ წე ვადს (Achievable), რე ა ლის ტურს (Realistic) და 
დრო ში გა წე რილს (Time-bound). 

  გმი რის მნიშ ვ ნე ლო ბა სა ად ვო კა ტო ვი დე ო ში ძა ლი ან დი დი ა, რად გან მა ყუ რე ბე ლი ად-
ვი ლად ახ დენს საკუთარი თავის იდენ ტი ფი ცირებას ადა მი ან თან, რო მელ საც უშუ ა ლოდ 
შე ე ხო პრობ ლე მა. გმი რი შე საძ ლოა სხვა დას ხ ვა ფორ მით შე მო ვი დეს ფილ მ ში: შე იძ ლე ბა 
ტრა დი ცი უ ლი ინ ტერ ვიუ ჩა ი წე როს, ან / და გმი რი თვი თონ იყოს ამ ბის მთხრო ბე ლი (მისი 
ხმა კო მენ ტა რად  გა და ე დოს მთელ ვი დე ოს). 

  გმი რე ბი, რო მელ თა უფ ლე ბე ბის შე სა ხე ბაც მოგ ვითხ რობს ფილ მი, რო გორც წე სი, არა სა-
მარ თ ლი ა ნი ქცე ვის ან ძა ლა დო ბის მსხვერ პ ლ ნი არი ან და დაც ვას სა ჭი რო ე ბენ. ზოგ ჯერ 
ეს იმას ნიშ ნავს, რომ მა თი ვი ნა ო ბა უნ და და ფა როთ. ამის არა ერ თი ხერ ხი არ სე ბობს – 
თუ ფიქ რობთ, რომ შე საძ ლოა საფ რ თხე შე უქ მ ნათ ადა მი ანს, შე გიძ ლი ათ გა მო ი ყე ნოთ ეს 
გზე ბი რო გორც გა და ღე ბის, ისე მონ ტა ჟის პრო ცეს ში.

  ვი დე ო  ად ვო კა ტე ბი გვირ ჩე ვენ, რომ ვიზ რუ ნოთ გმი რის უსაფ რ თხო ე ბა ზე და არც სა-
კუ თა რი და გა დამ ღე ბი ჯგუ ფის წევ რე ბის უსაფ რ თხო ე ბა გა მოგ ვ რ ჩეს მხედ ვე ლო ბი დან. 
უსაფ რ თხო ე ბა ზე ფიქ რი სულ გვჭირ დე ბა – ფილ მის და გეგ მ ვი სას, გა და ღე ბი სას, დის ტ-
რი ბუ ცი ი სას, გმი რებ თან კო მუ ნი კა ცი ი სას მო ბი ლუ რით, ელექტრონული ფოსტით თუ სო-
ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბით. 



45

თა ვი II რა გვაქვს მო სათხ რო ბი?

ვიდეო ადვოკატირება

სა ვარ ჯი შო ე ბი

1.   მი უ ხე და ვად იმი  სა, რომ წი  ნამ   დე  ბა  რე თა  ვის ტექ   ს   ტი უმე  ტე  სად პრაქ   ტი  კულ რჩე  ვებს 
ით   ვა  ლის   წი  ნებს და თუ მათ მიყ   ვე  ბო  დით, თქვე  ნი ვი  დე  ოს მო  ნა  ხა  ზი უკ   ვე მზად უნ   და 
გქონ   დეთ, მო  დით, მა  ინც გა  ვი  მე  ო  როთ და გა  და  ვა  მოწ   მოთ, გვაქვს თუ არა ყვე  ლა  ფე -
რი მზად, ან თუ რა  მის შეს   წო  რე  ბა გვინ და, ამის თ ვის სწო რედ კარ გი დრო ა:

  ა.  ფილ მის აღ წე რა – არ და გა ვიწყ დეთ, აქ მაქ სი მა ლუ რად დე ტა ლუ რად უნ და აღ-
წე როთ თქვე ნი მე სი ჯი, და არა ზო გა დად პრობ ლე მა.

  ბ.  და წე რეთ კონ კ რე ტუ ლი მე სი ჯე ბი, რომ ლე ბიც თქვე ნი ფილ მით უნ და მი ა წო-
დოთ სა სურ ველ სხვა დას ხ ვა აუდი ტო რი ას და და ა ლა გეთ ისი ნი პრი ო რი ტე ტე-
ბის მი ხედ ვით.

  გ.  სა მიზ ნე აუდი ტო რი ის ინ ტე რე სე ბი სა და თქვე ნი მიზ ნე ბის შე სა ბა მი სად გა წე-
რეთ ვინ მი აწ ვ დის მე სიჯს, ან რა ფორ მით მი აწ ვ დით მე სიჯს მა ყუ რე ბელს.

  დ.  ჩა მო წე რეთ ის აუდიო და ვი დეო კონ ტენ ტი, რო მელ საც ფილ მ ში გა მო ი ყე ნებთ – 
წი ნას წარ უნ და იცო დეთ, რა მა სა ლა გაქვთ და რი სი გა და ღე ბა დაგ ჭირ დე ბათ.

 ე .  გა და ა მოწ მეთ, არის თუ არა ფილ მის გეგ მით გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი პა სუ ხი ყვე ლა 
ძი რი თად კითხ ვა ზე: ვინ, რა, სად, რო დის, რო გორ და რა ტომ? – ჩა მო წე რეთ.

2.   მას შემ დეგ, რაც ფილ მის მო ნა ხა ზი მზად გექ ნე ბათ, გა ნაგ რ ძეთ ინ ფორ მა ცი ის 
მო ძი ე ბა, ნა ხეთ, ვის უმუ შა ვია თქვენს თე მა ზე, რა გა მოც დი ლე ბა აქვს; მო აგ რო-
ვეთ სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია და აუცი ლებ ლად გა ე სა უბ რეთ მათ. გან საზღ ვ რეთ 
მო კავ ში რე ე ბი, ჩა მო წე რეთ ვინ შე იძ ლე ბა გახ დეს თქვე ნი პარ ტ ნი ო რი ვი დე ო ად-
ვო კა ტი რე ბის კამ პა ნი ა ში; შე თან ხ მ დით და გა ა ნა წი ლეთ რო ლე ბი პარ ტ ნი ო რებს 
შო რის. და ბო ლოს, არ და გა ვიწყ დეთ  ინ ფორ მა ცი ის სა ძი ე ბო სის ტე მებ ში მო ძი ე ბა 
თე მა ტუ რი სიტყ ვე ბით – არას დ როს იცი, რა შე იძ ლე ბა აღ მო ა ჩი ნო ინ ტერ ნეტ ში, 
რაც შე იძ ლე ბა გა მო გად გეს კამ პა ნი ის დროს.

3.   კი დევ ცო ტა დრო და ვუთ მოთ და გეგ მ ვას და შემ დეგ უკ ვე გა და სა ღე ბად წას ვ-
ლაც შე იძ ლე ბა. ამ ჯე რად, უნ და დავ რ წ მუნ დეთ, რომ ჩვე ნი ვი დე ოს მიზ ნე ბი არის 
SMART. ჩა მო წე რეთ რამ დე ნად არის თქვე ნი მიზ ნე ბი: კონ კ რე ტუ ლი (Specific), გა-
ზომ ვა დი (Measurable), მიღ წე ვა დი (Achievable), რე ა ლის ტუ რი (Realistic) და დრო ში 
გა წე რი ლი (Time-bound). 
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4.   შე არ ჩი ეთ ფილ მის გმი რი, გა დაწყ ვი ტეთ, რამ დე ნი გმი რი გე ყო ლე ბათ, რო გორ აჩ-
ვე ნებთ და რას მო ა ყო ლებთ.

5.   დრო ა, ჯგუფ ში შე თან ხ მ დეთ ეთი კი სა და უსაფ რ თხო ე ბის ნორ მებ სა და გეგ მა ზე, 
რაც ფილ მის მზა დე ბის, გა და ღე ბი სა თუ მონ ტა ჟის პრო ცეს ში შე იძ ლე ბა დაგ ჭირ-
დეთ. გა ით ვა ლის წი ნეთ რჩე ვე ბი, რომ ლე ბიც სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლო შია მო ცე მუ ლი და 
შე ად გი ნეთ თქვე ნი ვე წე სე ბი, რომ არ ავ ნოთ ან საფ რ თხე არ შე უქ მ ნათ გმირს, 
სა კუ თარ თავს ან გა დამ ღებ ჯგუფს. 



ვი დე ოს გა და ღე ბა

თა ვი III გვ. 47-86

 რა ტექნიკური საშუალებები არსებობს ვიდეოს გადასაღებად?

 ვიდეოს შემადგენელი ნაწილები

 როგორ გადავიღოთ ვიდეო?

 როგორ ჩავწეროთ კარგი ინტერვიუ?

 მონტაჟი

 ტექნიკური რჩევები

 თავის შეჯამება

სავარჯიშოები
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მე სა მე თავ ში გან ვი ხი ლავთ, თუ რა ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი არ სე ბობს ვი დე ოს გა
და სა ღე ბად. გა ვეც ნო ბით თი თო ე უ ლი მათ გა ნის და დე ბით და უარ ყო ფით მხა რე ებს. 
ვი სა უბ რებთ ტექ ნი კურ ნა წილ ზეც. გა ვი გებთ რა არის ფო კუ სი, ექ ს პო ზი ცი ა, ბა ლან
სი და ასე ვე, რას ნიშ ნავს უც ნა უ რი სიტყ ვა „ტრანსფოკატორი”. ვის წავ ლით რის თ
ვის გვჭირ დე ბა კად რის სიმ ს ხ ვი ლის ცვლა და გა ვეც ნო ბით სხვა დას ხ ვა სიმ ს ხ ვი ლის 
კად რებს. ვი სა უბ რებთ იმა ზეც, თუ რო გორ ჩა ვი წე როთ მა ღა ლი ხა რის ხის ხმა გა და
ღე ბი სას. და, რაც მთა ვა რი ა, გა ვი გებთ, რო გორ უნ და და მონ ტაჟ დეს გა და ღე ბუ ლი 
მა სა ლა და რო გორ უნ და მოვ ყ ვეთ ამ ბა ვი კად რე ბის სა შუ ა ლე ბით.  არ შე გა ში ნოთ 
იმან, რომ არ ხართ გა მოც დი ლი ოპე რა ტო რი და მე მონ ტა ჟე. გახ სოვ დეთ, გა მოც დი
ლე ბა პრაქ ტი კას მო აქვს.

თა ვი III

ვი დე ოს გა და ღე ბა

რა ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი არ სე ბობს 
ვი დე ოს გა და სა ღე ბად?

ხა რის ხი ა ნი ვი დე ოს გა და სა ღე ბად რამ დე ნი მე სა შუ ა ლე ბა არ სე ბობს. გაქვთ 
ციფ რუ ლი ფო ტო ა პა რა ტი? სა ვა რა უ დოდ მას ვი დე ოს გა და ღე ბის ფუნ ქ ცი აც 
აქვს! მაგ რამ, თუ ვი დეოკა მე რა გაქვთ, კი დევ უკე თე სი! არ არის აუცი ლე ბე ლი 
იგი პრო ფე სი ო ნა ლუ რი იყოს. მთა ვა რი ა, ამ ბა ვი გა და ი ღოთ! ნაკ ლე ბად მნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნი ა, ტექ ნი კუ რად რა გზას აირ ჩევთ ამი სათ ვის. გა მო სა ვა ლი მა ში ნაც 
არ სე ბობს, რო ცა არც ვი დეოკა მე რა გაქვთ და არც ციფ რუ ლი ფო ტო ა პა რა ტი. 
ამ შემ თხ ვე ვა ში შე გიძ ლი ათ მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი გა მო ი ყე ნოთ. თით ქ მის 
ყვე ლა თა ნა მედ რო ვე მო ბი ლურ აპა რატს აქვს ვი დე ო სა და ფო ტოს გა და ღე ბის 
ფუნ ქ ცი ა. მო დით, დე ტა ლუ რად გან ვი ხი ლოთ რა და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი 
მხა რე ე ბი აქვს თი თო ე ულს.

ციფ რუ ლი ფო ტო ა პა რა ტი 
ციფ   რულ ფო  ტო  ა  პა  რატს ის უპი  რა  ტე  სო  ბა აქვს, რომ ის მცი  რე ზო  მი  საა და 
ად   ვი  ლია ყო  ველ   თ   ვის თან იქო  ნი  ოთ (ვინ იცის, რი  სი მოწ   მე გახ   დე  ბით და რის 
გა  და  ღე  ბას გა  დაწყ   ვეტთ!) თა  ნაც ძვი  რი არ ღირს! (თუ ძა  ლი  ან ძვი  რადღი  რე  ბუ -
ლი აპა  რა  ტის შე  ძე  ნას არ მო  ინ   დო  მებთ. შე  და  რე  ბი  სათ   ვის, მარ   ტი  ვი ციფ   რუ  ლი 
აპა  რა  ტის ფა  სი 100-150 ლა  რის ფარ   გ   ლებ   ში  ა. მა  შინ, რო  დე  საც პრო  ფე  სი  ო -
ნა  ლუ  რი შე  საძ   ლოა 6.500 ლა  რი ღირ   დეს). მაგ   რამ ციფ   რუ  ლი ფო  ტო  ა  პა  რა  ტის 
უარ   ყო  ფი  თი მხა  რეა და  ბა  ლი ხა  რის   ხის გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბა. ასე  ვე ის, რომ მას არ 
აქვს გა  რე მიკ   რო  ფო  ნის მი  ერ   თე  ბის შე  საძ   ლებ   ლო  ბა, რაც ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო-
ვა ნია ხმის მა ღა ლი ხა რის ხით ჩა სა წე რად. თუმ   ცა, თუ დამ   წყე  ბი ვი  დე  ოგ   რა  ფი 
ხართ, ციფ   რუ  ლი ფო  ტო  ა  პა  რა  ტი თქვენ   თ   ვის სრუ  ლი  ად საკ   მა  რი  სი იქ   ნე  ბა! 

ვი დე ოგ რა ფი  
ადა მი ა ნი, რო მე
ლიც იღებს მოძ რავ 
გა მო სა ხუ ლე ბას – 
ვი დე ოს.
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ციფ რუ ლი ვი დე ო კა მე რა             
ციფ   რუ  ლი ვი  დე  ო  კა  მე  რა ფო  ტო  ა  პა  რატ   თან შე  და  რე  ბით ძვი რი ა, სა მა გი-
ე როდ გა რან ტი რე ბუ ლია გა მო სა ხუ ლე ბის ხა რის ხი და ხმის სი სუფ თა ვე.  
(ვიდეოკამერებს, ხშირ შემ   თხ   ვე  ვა  ში, გა  რე მიკ   რო  ფო  ნიც უერ   თ   დე  ბა). რად   გა -
ნაც ვი  დე  ო  კა  მე  რა ფო  ტო  ა  პა  რატ   ზე უფ   რო დი  დი  ა, თა  ნაც აქვს დი  დი აკუ  მუ  ლა -
ტო  რი, შტა  ტი  ვი და მიკ   რო  ფო  ნი, მი  სი ტა  რე  ბა გა  ცი  ლე  ბით რთუ  ლი  ა! გარ   და 
ამი  სა, თუ ძვე  ლი მო  დე  ლის კა  სე  ტე  ბი  ა  ნი ვი  დე  ო  კა  მე  რით სარ   გებ   ლობთ, გა  და -
ღე  ბის დას   რუ  ლე  ბის შემ   დეგ ჯერ ამ მა  სა  ლის „შეგორება” ანუ გა  ციფ   რუ  ლე  ბა 
დაგ   ჭირ   დე  ბათ. მაგ   რამ თუ გა  გი  მარ   თ   ლათ და მა  სა  ლა ვი  დე  ო  კა  მე  რის მეხ   სი  ე -
რე  ბის ბა  რათ   ზე ინა  ხე  ბა, ეს პრობ   ლე  მა მოხ   ს   ნი  ლი  ა: შე  გიძ   ლი  ათ გა  და  ღე  ბუ  ლი 
კად   რე  ბი პირ   და  პირ გა  და  ი  ტა  ნოთ კომ   პი  უ  ტერ   ში და შე  უდ   გეთ მონ   ტაჟს.

ფლიპ - კა მე რა
ფლიპ - კა მე რა ციფ რუ ლი ვი დე ო კა მე რის სა ხე ო ბა ა, რო მე ლიც ძა ლი ან მო-
სა ხერ ხე ბე ლი ხელ საწყო ა. იგი USB პორ ტით კომ პი უ ტერს უკავ შირ დე ბა და 
ძა ლი ან სწრა ფი მოქ მე დე ბის სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ. შე გიძ ლი ათ გა და ღე ბის-
თა ნა ვე მა სა ლა კომ პი უ ტერ ში გა და ი ტა ნოთ, და ა მონ ტა ჟოთ და Youtube-ზე ან 
სხვა მსგავსს ვებგვერდზე ატ ვირ თოთ. და ეს ყვე ლა ფე რი – რამ დე ნი მე წუთ ში! 

სა მო ქა ლა ქო ჟურ ნა ლის ტი კა ში სულ უფ რო და უფ რო ხში რად გა მო ი ყე ნე ბა ამ 
ტი პის კა მე რე ბი. ფლიპ - კა მე რას გა რე მიკ რო ფონს ვერ და უ კავ ში რებთ – ეს 
მი სი უარ ყო ფი თი მხა რე ა. 

მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი
მო  ბი  ლუ  რი ტე  ლე  ფო  ნი მცი  რე ზო  მი  საა და სა  შუ  ა  ლე  ბას მოგ   ცემთ მიმ   დი  ნა  რე 
მოვ ლე ნე ბი ისე გა და ი ღოთ, რომ არ მი იქ ცი ოთ არა სა სურ ვე ლი ყუ რადღე ბა. 
მა  გა  ლი  თად, საპ   რო  ტეს   ტო აქ   ცი  ე  ბის დროს ის გა  ცი  ლე  ბით ნაკ   ლე  ბად თვალ   ში -
სა  ცე  მი  ა, ვიდ   რე რო  მე  ლი  მე ტელ   კომ   პა  ნი  ის პრო  ფე  სი  ო  ნა  ლუ  რი ვი  დე  ო  კა  მე  რა. 
სა  ბედ   ნი  ე  როდ, ახა  ლი მო  დე  ლე  ბი გა  მო  სა  ხუ  ლე  ბი  სა და ხმის ჩა  ნა  წე  რის მა  ღალ 
ხა  რის   ხ   საც იძ   ლე  ვა (ზოგიერთ მათ   განს გა  რე მიკ   რო  ფო  ნიც კი უერ   თ   დე  ბა). მო -
ბი  ლუ  რი ტე  ლე  ფო  ნის უარ   ყო  ფი  თი მხა  რე  ა, რომ ბევრ მათ   განს შეზღუ  დუ  ლი 
აქვს ვი  დე  ოს ხან   გ   რ   ძ   ლი  ვო  ბა და შე  იძ   ლე  ბა გა  და  ღე  ბა ყვე  ლა  ზე მნიშ   ვ   ნე  ლო  ვან 
მო  მენ   ტ   ში შე  ა  ჩე  როს. 

დამ ხ მა რე ხელ საწყო ე ბი
შტა ტი ვი

ყო ველ თ ვის გა მო ი ყე ნეთ შტა ტი ვი, რო ცა ამის სა შუ ა ლე ბა გექ ნე ბათ. ის და-
გეხ მა რე ბათ და ბალ ფა სი ა ნი ფო ტო ა პა რა ტით ან ვი დე ო კა მე რით გა და ღე-
ბუ ლი მა სა ლა პრო ფე სი ო ნა ლურს და ამ ს გავ სოთ. უმ ჯო ბე სია გა მო ი ყე ნოთ 
შტა ტი ვი, რო მელ საც მოძ რა ვი თა ვი აქვს. ეს კა მე რის მოძ რა ო ბას გა ა ად-
ვი ლებს!
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რო მე ლი მიკ რო ფო ნი გა მო ვი ყე ნოთ: 
ფო ტო ან ვი დე ო კა მე რა ში ჩა მონ ტა ჟე ბუ ლი თუ გა რე? 

სუფ თა ხმა ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა! ხმის უხა რის ხო ჩა ნა წერ მა შე იძ ლე ბა 
კარ გი გა მო სა ხუ ლე ბა გა გი ფუ ჭოთ. იმ შემ თხ ვე ვა ში, თუ ვი დე ო კა მე რას გა რე 
მიკ რო ფო ნი უერ თ დე ბა, შე გიძ ლი ათ შე და რე ბით იაფ ფა სი ა ნი მიკ რო ფო ნიც კი 
შე არ ჩი ოთ. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში იგი ჩა მონ ტა ჟე ბულ მიკ რო ფონ ზე გა ცი ლე ბით 
მა ღა ლი ხა რის ხით იწერს ხმას. 

ვი დე ოს შე მად გე ნე ლი ნა წი ლე ბი

ვი დეო არის ვი ზუ ა ლუ რი (კადრი) და აუდიო (ხმა) კომ პო ნენ ტე ბის ერ თობ ლი ო-
ბა. სა ნამ ვი დე ოს გა და ღე ბას შე უდ გე ბით, უნ და იფიქ როთ, რა იქ ნე ბა ის ვი ზუ-
ა ლუ რი და აუდიო ელე მენ ტე ბი, რომ ლე ბის გა ნაც მას ააგებთ. 

რა სა ხის ვი ზუ ა ლუ რი მა სა ლა შე იძ ლე ბა იყოს გა მო ყე ნე ბუ ლი ვი დე ო ში?

  რა ი მე მოვ ლე ნის ამ სახ ვე ლი ვი დეო და აუდიო მა სა ლა (მაგ. დე მონ ს ტ რა ცი ის); 

  თქვენს ამ ბავ თან და კავ ში რე ბუ ლი ხე დე ბის, ცოცხა ლი ობი ექ ტე ბი სა და 
საგ ნე ბის ამ სახ ვე ლი კად რე ბი;

  ინ ტერ ვი უ ე ბი გმი რებ თან, თვით მ ხილ ვე ლებ თან, მოვ ლე ნის მო ნა წი ლე-
ებ თან და ა.შ. 

  ადა მი ა ნე ბის სა უ ბა რი (არა ინ ტერ ვი უ, არა მედ დი ა ლო გი ან ორ ზე მე ტი 
ადა მი ა ნის ერ თ მა ნეთ თან სა უ ბა რი); 

  დად გ მუ ლი სცე ნე ბი. რო დე საც რა ი მე წარ სულ ში მოხ და და მი სი ამ სახ-
ვე ლი ვი დე ო მა სა ლის მო პო ვე ბა ვერ ხერ ხ დე ბა, შე გიძ ლი ათ ეს სცე ნა 
„გააცოცხლოთ” და მსა ხი ო ბე ბის დახ მა რე ბით დად გათ. ასეთ შემ თხ ვე-
ვა ში მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია მა ყუ რე ბელ მა იცო დეს, რომ რა საც ეკ რან ზე ხე-
დავს დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლა არ არის და დად გ მუ ლი ა! 

  სა არ ქი ვო მა სა ლა;

  ფო ტო ე ბი, დო კუ მენ ტე ბი;  

  ტიტ რე ბი და სუბ ტიტ რე ბი. ტიტ რე ბის სა შუ ა ლე ბით შე გიძ ლი ათ მა ყუ-
რე ბელს და მა ტე ბი თი ფაქ ტე ბი გა აც ნოთ, სუბ ტიტ რე ბით კი ვი დე ოს ის 
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ნა წი ლე ბი თარ გ მ ნოთ, სა დაც გმი რე ბი მა ყუ რებ ლი სათ ვის უცხო ენა ზე 
სა უბ რო ბენ;

  გრა ფი კა (მაგ. სტა ტის ტი კუ რი მო ნა ცე მე ბის გრა ფი კუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბა).

აუდიო ელე მენ ტე ბი 

ინ ტერ ვიუ – შე გიძ ლი ათ ინ ტერ ვი უს დროს ჩა წე რი ლი ხმა გა მო სა ხუ ლე ბას თან 
ერ თად ან სუ ლაც მის გა რე შე გა მო ი ყე ნოთ და რეს პონ დენ ტის გა მო სა ხუ ლე ბა 
მი სი სა უბ რის ში ნა არ სი დან გა მომ დი ნა რე შერ ჩე უ ლი კად რე ბით „გადაფაროთ”.

კო მენ ტა რი – ცალ კე ჩა წე რი ლი ხმა, რო მე ლიც მონ ტა ჟის დროს და ე დე ბა ვი-
დე ოს (გაიხსენეთ ტე ლე სი უ ჟე ტი და მას ზე „გადადებული” ჟურ ნა ლის ტის ხმა). 
თქვენ თა ვად შე გიძ ლი ათ იყოთ ამ ბის მთხრო ბე ლი ან შე საძ ლოა, ამ მიზ ნით 
რო მე ლი მე გმი რი შე არ ჩი ოთ.

ბუ ნებ რი ვი ხმა – სხვა დას ხ ვა სა ხის აუდიო (მაგ. ქუ ჩის ხმა უ რი, ზღვის ტალ-
ღე ბის ხმა და ა.შ.), რო მე ლიც სხვა დას ხ ვა ობი ექ ტის გა და ღე ბი სას ჩა ი წე რეთ. 

მუ სი კა – რო მელ მაც შე საძ ლოა ვი დე ოს შე მა ტოს ემო ცია და გა ამ ძაფ როს აქ ცენ ტე ბი. 

გა და ღე ბის დაწყე ბამ დე მო ფიქ რე ბუ ლი უნ და გქონ დეთ, რა ვი ზუ ა ლუ რი და 
აუდიო კომ პო ნენ ტე ბით გეგ მავთ სა ბო ლოო ვი დე ოს აგე ბას. 

სა  ნამ გა  და  სა  ღე  ბად 
წახ   ვალთ, გა  და  ა 
მოწ   მეთ გაქვთ თუ 
არა ჩან   თა  ში შემ  
დე  გი ნივ   თე  ბი: კა 

მე  რა (მეხსიერების 
ბა  რა  თით და 

და მუხ ტუ ლი, სავ   სე 
აკუ  მუ  ლა  ტო  რით); 
და  მა  ტე  ბი  თი მეხ  

სი  ე  რე  ბის ბა  რა  თი; 
კა  მე  რის დამ   ტე  ნი; 

ყურ   სას   მე  ნე  ბი; მიკ  
რო  ფო  ნი თა  ვი  სი 

კა  ბე  ლით, რომ  
ლი  თაც კა  მე  რას 
და  უ  კავ   ში  რებთ; 

შტა  ტი  ვი.
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რო გორ გა და ვი ღოთ ვი დე ო?

რო გორ უნ და გვე ჭი როს ვი დე ო კა მე რა?

ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ გა და ღე ბის დროს კა მე რა სტა ბი ლუ რი იყოს. 
ამი სათ ვის არ სე ბობს შტა ტი ვი, რო მე ლიც კა მე რის სტა ბი ლი ზე ბას უზ რუნ-
ველ ყოფს. მაგ რამ არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა შტა ტი ვი არ გაქვთ ან მო ცე მულ 
სი ტუ ა ცი ა ში შე უძ ლე ბე ლია მი სი გა მო ყე ნე ბა. ამ დროს შტა ტი ვის მა გივ რო-
ბას ხე ლი გა გი წევთ. მყა რად და დე ქით მი წა ზე. შე გიძ ლი ათ ფე ხე ბი ოდ ნავ გა-
შა ლოთ. ვი დე ო კა მე რა ერ თი ხე ლით მყა რად და ი ჭი რეთ, მე ო რე კი კორ პუ სის 
წი ნა ნა წილ ში მოჰ კი დეთ, რომ მაქ სი მა ლუ რად მოხ დეს მი სი სტა ბი ლი ზე ბა. 
თუ მუხ ლებ ზე დგა ხართ, შე გიძ ლი ათ ერ თი მუხ ლი მო ხა როთ და მას იმ ხე ლის 
იდაყ ვით და ეყ რ დ ნოთ, რო მელ შიც კა მე რა გი ჭი რავთ. შტა ტი ვის მა გივ რო ბა 
შე საძ ლოა ღო ბემ ან კე დელ მაც გა გი წი ოთ. არ ჩე ვა ნი თქვენ ზე ა! მთა ვა რი ა, კა-
მე რა არ ყან ყა ლებ დეს და მყა რად გე ჭი როთ! 

მოძ რა ო ბა კა მე რით

მოძ რა ვი ობი ექ ტის გა და ღე ბი სას შე გიძ ლი ათ შტა ტივ ზე მდგა რი კა მე რა ჰო-
რი ზონ ტა ლუ რი ან ვერ ტი კა ლუ რი პა ნო რა მი რე ბის (იხ. ქვე მოთ) გა მო ყე ნე ბით 
„გაადევნოთ” მას ისე, რომ კა მე რას ად გი ლი არ უც ვა ლოთ. მაგ რამ არ სე ბობს 
მე ო რე ალ ტერ ნა ტი ვა: კა მე რა შტა ტივს მოხ ს ნათ და კა მე რით ხელ ში, ობი ექ ტ-
თან ერ თად გა და ად გილ დეთ. 
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ასეთ შემ თხ ვე ვებ ში გა ით ვა ლის წი ნეთ შემ დე გი: 

  ეცა დეთ მუხ ლე ბი ოდ ნავ მო ხა როთ და ისე იმოძ რა ოთ; 

  ფრთხი ლად გა დად გით ნა ბი ჯე ბი, რომ გა მო სა ხუ ლე ბა სტა ბი ლუ რი იყოს. 
კარ გი იქ ნე ბა, თუ უშუ ა ლოდ გა და ღე ბის დაწყე ბამ დე ივარ ჯი შებთ. პრაქ-
ტი კის შემ დეგ ნა ხავთ, რომ კა მე რით ხელ ში უკან -უ კან სი ა რუ ლი და გა-
და ღე ბაც შე საძ ლე ბე ლი ა; 

  რო დე საც ობი ექტს კა მე რით მიჰ ყ ვე ბით, სა სურ ვე ლი ა, გყავ დეთ დამ ხ მა-
რე, რო მე ლიც მუდ მი ვად თქვენს ზურგს უკან იქ ნე ბა და გზას გა გი თა ვი-
სუფ ლებთ;

  მოძ რა ვი ობი ექ ტის გა და ღე ბი სას, კა მე რის მყა რად და ფიქ სი რე ბის მიზ-
ნით, შე გიძ ლი ათ ბორ ბ ლე ბი ა ნი სკა მის ან ვე ლო სი პე დის გა მო ყე ნე ბა, 
რო მელ ზეც ვი დე ო კა მე რას და ა მაგ რებთ და ობი ექტს გაჰ ყ ვე ბით; 

  არ და გა ვიწყ დეთ, რომ კა მე რა მყა რად უნ და გე ჭი როთ ხელ ში – ორი ვე 
ხე ლით მაქ სი მა ლუ რად უმოძ რა ოდ და ფიქ სი რე ბუ ლი! 

კა მე რის მოძ რა ო ბა

კა მე რის მოძ რა ო ბა, სხვა დას ხ ვა სი ტუ ა ცი ა ში, ადა მი ა ნის თვა ლის და თა ვის 
მოძ რა ო ბის იმი ტა ცი ას ქმნის. მა გა ლი თად, თუ ვინ მე წინ ჩა გირ ბენთ, ბუ ნებ-
რი ვი ა, რომ მობ რუნ დე ბით და მას თვალს გა ა ყო ლებთ. იგი ვე შე იძ ლე ბა კა მე-
რამ გა ი მე ო როს.

არ სე ბობს კა მე რის მოძ რა ო ბის სხვა დას ხ ვა სა ხე, რომ ლებ საც ქვე მოთ დაწ ვ-
რი ლე ბით გან ვი ხი ლავთ.

ჰო რი ზონ ტა ლუ რი პა ნო რა მი რე ბა

რო დის ხდე ბა სა ჭი რო კა მე რის მოძ რა ო ბა? მა შინ, რო დე საც ობი ექ ტ ს /ო ბი ექ-
ტებს მთლი ა ნად ვერ ატევთ კად რ ში. მა გა ლი თად, დე მონ ს ტ რა ცი ის გა და ღე-
ბი სას. ხალ ხის მა სე ბი იმ დე ნად დი დი ა, რომ ისი ნი ერთ კად რ ში არ ჩა ე ტე ვა. ამ 
შემ თხ ვე ვა ში სა მი გა მო სა ვა ლი არ სე ბობს: 

კა მე რა ხელ ში და ი ჭი როთ და მას თან ერ თად იმოძ რა ოთ (მოძრაობა 
კა მე რით), „ჩამოატაროთ” იგი და მა ყუ რე ბელს აჩ ვე ნოთ გა და სა ღე ბი 
სივ რ ცე. 1

შტა ტი ვი  
სამ ფე ხა გა საშ
ლე ლი ხელ საწყო, 
რო მელ ზეც ვი დე ო, 
ფო ტო ან ფლიპ  კა
მე რა (მობილური 
ტე ლე ფო ნე ბის თ ვის 
არ სე ბობს მი ნიშ ტა
ტი ვე ბი) მაგ რ დე ბა, 
რა თა მოხ დეს მა თი 
ფიქ სა ცია.
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2
3

ჰო რი ზონ ტა ლუ რი 
პა ნო რა მი რე ბა  
კა მე რის ჰო რი ზონ
ტა ლურ სივ რ ცე ში 
მოძ რა ო ბა – მარ ცხ
ნი დან მარ ჯ ვ ნივ ან 
პი რი ქით.

ვერ ტი კა ლუ რი 
პა ნო რა მი რე ბა  
კა  მე  რის ვერ   ტი 
კა  ლურ სივ   რ   ცე  ში 
მოძ   რა  ო  ბა – ქვე
მო დან ზე მოთ ან 
პი  რი  ქით.

ვერ ტი კა ლუ რი პა ნო რა მი რე ბაჰო რი ზონ ტა ლუ რი პა ნო რა მი რე ბა

გა და ი ღოთ რი გი ცალ კე უ ლი ხე დე ბი სა (რომლებიც მონ ტა ჟის 
დროს ერ თ მა ნეთ ზე გა დაბ მის შემ დეგ ერთ, მთლი ან სუ რა თად შე-
იკ ვ რე ბა). 

ან შტა ტივ ზე და მაგ რე ბუ ლი კა მე რა გა და სა ღებ სივ რ ცე ში თა ნა ბარ ზო-
მი ე რად, ჰო რი ზონ ტა ლუ რად ამოძ რა ოთ, რა თა მთლი ა ნად მო იც ვათ იგი. 
ამ შემ თხ ვე ვა ში მა ყუ რე ბე ლი სა ბო ლოო სუ რათს და ი ნა ხავს ერთ კად რ-
ში. კა მე რის ასეთ მოძ რა ო ბას ჰო რი ზონ ტა ლუ რი პა ნო რა მი რე ბა ჰქვი ა.

ჰო რი ზონ ტა ლუ რი პა ნო რა მი რე ბა ნიშ ნავს შტა ტივ ზე და ფიქ სი რე ბუ ლი კა მე რის 
ჰო რი ზონ ტა ლურ სივ რ ცე ში მოძ რა ო ბას – მარ ჯ ვ ნი დან მარ ცხ ნივ ან პი რი ქით. სა-
ნამ კა მე რის მოძ რა ო ბას და იწყებ დეთ, და ა ყოვ ნეთ და ახ ლო ე ბით 3 წა მი, შემ დეგ 
თა ნა ბა რი სიჩ ქა რით ნე ლა ამოძ რა ვეთ კა მე რა ჰო რი ზონ ტა ლუ რად და რო დე საც 
სა ბო ლოო წერ ტილს მი აღ წევთ (სადაც გსურთ, რომ პა ნო რა მი რე ბა და ას რუ-
ლოთ), ისევ და ა ყოვ ნეთ 3 წა მი და მხო ლოდ ამის შემ დეგ შეწყ ვი ტეთ გა და ღე ბა. 
ეს და ყოვ ნე ბა მა ყუ რე ბელს კად რის აღ ქ მის და გა აზ რე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს. 
თუ კა მე რას სწრა ფად ამოძ რა ვებთ, ან და საწყის ში და ბო ლოს არ და ა ყოვ ნებთ, 
მა ყუ რე ბე ლი ვერ მო ას წ რებს აღ ქ მას, და იბ ნე ვა და ვერ მი ი ღებს იმ ინ ფორ მა ცი ას, 
რომ ლის გა და ცე მაც ამ კად რის ჩვე ნე ბით გინ დო დათ. 

ვერ ტი კა ლუ რი პა ნო რა მი რე ბა

ვერ ტი კა ლუ რი პა ნო რა მი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, ჰო რი ზონ ტა ლუ რი სა გან გან ს ხ-
ვა ვე ბით, კა მე რა ვერ ტი კა ლუ რად მოძ რა ობს: ზე მო დან ქვე მოთ ან ქვე მო დან 
ზე მოთ. ისე ვე, რო გორც ჰო რი ზონ ტა ლუ რი პა ნო რა მი რე ბი სას, სა ნამ კა მე რის 
მოძ რა ო ბას და იწყებთ, ჯერ და ახ ლო ე ბით 3-4 წა მი და ა ყოვ ნეთ. ასე ვე მო ი ქე-
ცით კა მე რის მოძ რა ო ბის დას რუ ლე ბი სას. 

ვერ ტი კა ლუ რი თუ ჰო რი ზონ ტა ლუ რი პა ნო რა მი რე ბი სას ეცა დეთ პა ნო რა მა ძა ლი ან 
გრძე ლი არ იყოს. ამას თან, მას ლო გი კუ რი და საწყი სი და და სას რუ ლი უნ და ჰქონ დეს. 



55

თა ვი III ვი დე ოს გა და ღე ბა

ვიდეო ადვოკატირება

არ გა გი ტა ცოთ პა ნო რა მი რე ბამ. ხში რი პა ნო რა მა მა ყუ რე ბელს თავ ბ რუს ახ-
ვევს. თუ ამის შე საძ ლებ ლო ბა არ სე ბობს, გა და სა ღე ბი სივ რ ცე ცალ კე უ ლი 
კად რე ბით აჩ ვე ნეთ და პა ნო რა მას სა ერ თოდ ნუ გა მო ი ყე ნებთ. ან, უკი დუ რეს 
შემ თხ ვე ვა ში, გა მო ი ყე ნეთ, მაგ რამ ზო მი ე რად. 

ტრან ს ფო კა ტო რის („ზუმის”) გა მო ყე ნე ბა

რო დე საც ტრან ს ფო კა ტორს (Zoom) იყე ნებთ, გა მო სა ხუ ლე ბა ფარ თოვ დე ბა 
(Zoom out) ან ვიწ როვ დე ბა (Zoom in). ტრან ს ფო კა ტო რი სა სარ გებ ლო სა შუ ა-
ლე ბა ა, რო მე ლიც გეხ მა რე ბათ კა მე რის გა და ად გი ლე ბის გა რე შე შეც ვა ლოთ 
კად რის სიმ ს ხ ვი ლე (იხ. სხვა დას ხ ვა სიმ ს ხ ვი ლის კად რე ბი). მი სი გა მო ყე ნე ბა 
შე გიძ ლი ათ, რო დე საც გსურთ რა ი მე დე ტალს ხა ზი გა უს ვათ და უკარ ნა ხოთ 
მა ყუ რე ბელს, რა ზე გა ა მახ ვი ლოს ყუ რადღე ბა. 

მაგალითად, თუ თავ და პირ ვე ლად კად რ ში რამ დე ნი მე ობი ექ ტი ჩანს, ტრან ს-
ფო კა ტო რის მეშ ვე ო ბით თქვენ უახ ლოვ დე ბით (Zoom In) იმ კონ კ რე ტულ ობი-
ექტს, რო მელ ზეც გსურთ მა ყუ რებ ლის ყუ რადღე ბის მიპყ რო ბა. 

ტრან ს ფო კა ტო რი გა მო ი ყე ნე ბა იმ შემ თხ ვე ვა შიც, რო ცა გსურთ მა ყუ რე ბელს 
აჩ ვე ნოთ რა სივ რ ცე ში, რა გა რე მოც ვა ში იმ ყო ფე ბა ობი ექ ტი. 

ტრან ს ფო კა ტო რი 
(Zoom)
სა შუ ა ლე ბა, რო
მე ლიც უზ რუნ
ველ ყოფს გა და
სა ღებ ობი ექ ტ თან 
მი ახ ლო ე ბას ან 
და შო რე ბას და 
შე სა ბა მი სად, ხე
დის სიმ ს ხ ვი ლის 
ცვლი ლე ბას კა მე
რის მდე ბა რე ო ბის 
შე უც ვ ლე ლად.
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მაგალითად, იღებთ დე მონ ს ტ რა ცი ა ში მო ნა წი ლე ადა მი ანს. თავ და პირ ვე ლად 
კად რ ში ჩანს თქვე ნი ობი ექ ტი (ახლო ხე დი); მა ყუ რებ ლი სათ ვის არ არის ნა-
თე ლი, რა სივ რ ცე ში იმ ყო ფე ბა იგი. ტრან ს ფო კა ტო რით შორ დე ბით ობი ექტს 
(Zoom out) და აფარ თო ებთ ხედს. კად რ ში ჩნდე ბი ან სხვა ადა მი ა ნე ბიც, რომ-
ლე ბიც თქვე ნი ობი ექ ტის გარ შე მო დგა ნან. მა ყუ რე ბე ლი ხვდე ბა, რომ ობი ექ-
ტი დე მონ ს ტ რა ცი ის მო ნა წი ლე ა. 

ისე ვე, რო გორც პა ნო რა მი რე ბის შემ თხ ვე ვა ში, აქაც უმ ჯო ბე სია ტრან ს ფო კა-
ტო რის გა მო ყე ნე ბის (Zoom In ან Zoom Out) დაწყე ბამ დე და ახ ლო ე ბით 3 წა მი 
და ა ყოვ ნოთ. ასე ვე მო ი ქე ცით ზუ მის დას რუ ლე ბის შემ დე გაც. 

ნუ გა გი ტა ცებთ ტრან ს ფო კა ტო რი! მი სი ხში რი გა მო ყე ნე ბა მა ყუ რე ბელს თავ-
ბ რუს და ახ ვევს. ტრან ს ფო კა ტო რი შე უც ვ ლე ლი სა შუ ა ლე ბა ა, რო დე საც რა ი მე 
ობი ექ ტის ახ ლო ხე დის ჩვე ნე ბა გსურთ და მას თან კა მე რით ფი ზი კუ რად მი ახ-
ლო ე ბას ვერ ახერ ხებთ. მაგ რამ ეცა დეთ, უშუ ა ლოდ Zoom in-ის მო მენ ტი არ 
მოხ ვ დეს სა ბო ლოო ვი დე ო ში! 

გახ სოვ დეთ, ყო ველ თ ვის, რო დე საც არ სე ბობს ამის სა შუ ა ლე ბა, ტრან ს ფო კა-
ტო რის გა მო ყე ნე ბის ნაც ვ ლად შეც ვა ლეთ კა მე რის მდე ბა რე ო ბა!

ვი დე ოს გა და ღე
ბი სას შე იძ ლე ბა 
რამ დე ნი მე რო ლის 
თა მა ში მო გი წი
ოთ: ოპე რა ტო რის, 
ჟურ ნა ლის ტის, 
მე მონ ტა ჟის და 
ა.შ. კარ გი იქ ნე ბა, 
თუ მე გობ რებ თან 
ერ თად იმუ შა ვებთ 
და ფუნ ქ ცი ებს 
გა და ი ნა წი ლებთ. 
მა გა ლი თად, 
თქვენ გა და ი ღებთ, 
მონ ტაჟს კი სხვას 
მი ან დობთ. 
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ფო კუ სი

თით ქ მის ყვე ლა ვი დე ო კა მე რას აქვს ავ ტო მა ტუ რი ფო კუ სი რე ბის რე ჟი მი. 
რაც ნიშ ნავს, რომ კა მე რა თვი თონ ვე ას წო რებს ფო კუსს ობი ექ ტ ზე. ფო კუს ში 
მყო ფი ობი ექ ტი კი არ არის ბუნ დო ვა ნი. ავ ტო მა ტუ რი ფო კუ სი რე ბის რე ჟი მი 
ძა ლი ან მო ხერ ხე ბუ ლი ა, გან სა კუთ რე ბით კი, რო დე საც დრო არ გაქვთ, რომ 
ფო კუ სი გა ას წო როთ. თუ კა მე რა ავ ტო მა ტუ რი ფო კუ სი რე ბის რე ჟიმ ზეა გა-
დაყ ვა ნი ლი, იგი თქვენს საქ მეს თვი თონ შე ას რუ ლებს. 

მაგ რამ გახ სოვ დეთ, რომ თუ მთლი ა ნად ავ ტო ფო კუსს და ეყ რ დ ნო ბით და არ 
ისარ გებ ლებთ მა ნუ ა ლუ რი ფო კუ სის რე ჟი მით (კამერის ამ რე ჟიმ ზე გა და სა-
ღებ ობი ექ ტ ზე ფო კუსს ხე ლით ას წო რებთ), მზად უნ და იყოთ სი ურ პ რი ზე-
ბის თ ვის. მა გა ლი თად, თუ იღებთ ადა მი ანს, რო მე ლიც რამ დე ნი მე სხვა ადა-
მი ან თან ერ თად ქუ ჩა ში გა და ად გილ დე ბა, და კა მე რა ავ ტო მა ტუ რი ფო კუ სის 
რე ჟიმ შია – ფო კუს შია გა და სა ღე ბი ობი ექ ტი. მაგ რამ, თუ მო უ ლოდ ნე ლად, გა-
და ღე ბის პრო ცეს ში, ობი ექ ტ სა და კა მე რის ობი ექ ტივს შო რის, კა მე რას თან 
უფ რო ახ ლოს (წინა ფონ ზე) სხვა ადა მი ან მა ჩა ი ა რა, კა მე რა ფო კუსს მა შინ ვე 
მას ზე გა და ი ტანს და თქვე ნი გა და სა ღე ბი ობი ექ ტი ფო კუს გა რე შე დარ ჩე ბა. 

ყო ველ თ ვის ეცა დეთ ფო კუ სი რე ბის მა ნუ ა ლუ რი რე ჟი მი გა მო ი ყე ნოთ, ავ ტო ფო-
კუსს კი მი მარ თეთ მა შინ, რო დე საც სხვა გა მო სა ვა ლი არ გაქვთ. ავ ტო ფო კუ სის 
რე ჟიმ ში მუ შა ო ბა მი სა ღე ბია და ნაკ ლებ პრობ ლე მას შექ მ ნის, თუ კად რ ში მოძ-
რა ო ბა არ გაქვთ. ისიც გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ მა ნუ ა ლუ რი ფო კუ სის რე ჟიმ ში 
მუ შა ო ბა ად ვი ლი არ არის და მას ვარ ჯი შით გა წაფ ვა სჭირ დე ბა.

ავ ტო მა ტუ რი 
ფო კუ სი  
ამ რე ჟი მის გა აქ ტი
უ რე ბის შემ თხ ვე ვა
ში კა მე რა თვი თონ
ვე, ავ ტო მა ტუ რად 
ას წო რებს ფო კუსს 
ობი ექ ტ ზე.

მა ნუ ა ლუ რი 
ფო კუ სი  
ამ რე ჟი მის გა აქ
ტი უ რე ბის შემ თხ
ვე ვა ში ფო კუ სის 
გას წო რე ბა ხე ლით, 
მა ნუ ა ლუ რად უნ და 
მოხ დეს. წი ნა აღ მ
დეგ შემ თხ ვე ვა ში, 
გა და სა ღე ბი ობი ექ
ტი ფო კუს გა რე შე – 
ბუნ დო ვა ნი იქ ნე ბა.
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ექ ს პო ზი ცია 
(ExPoSuRE)

ცუ დი გა ნა თე ბის დროს გა მო სა ხუ ლე ბა პირ ქუ ში ა, დე ტა ლე ბის გარ ჩე ვა კი, 
რთუ ლი. ჭარ ბი გა ნა თე ბის დროს კი, გა მო სა ხუ ლე ბა გა და ნა თე ბუ ლია და 
ძნე ლია ობი ექ ტის კონ ტუ რე ბის გარ ჩე ვა, თით ქოს კად რ ში მოხ ვედ რი ლი 
ყვე ლა ობი ექ ტი ერ თ ნა ი რი ა. ამი ტომ, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა კად რი იყოს ზო-
მი ე რად გა ნა თე ბუ ლი! ცუ დად ან ზედ მე ტად გა ნა თე ბუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბის 
პრობ ლე მის თა ვი დან ასა ცი ლებ ლად, სა ჭი როა აკონ ტ რო ლოთ გა და ღე ბი-
სას კა მე რა ში მოხ ვედ რი ლი სი ნათ ლის რა ო დე ნო ბა. ამას კი დი აფ რაგ მის 
სა შუ ა ლე ბით შეძ ლებთ.

ვი დე ო კა მე რა ადა მი ა ნის თვა ლის მსგავ სა დაა მოწყო ბი ლი. კა მე რის ობი ექ-
ტივ ში მო თავ სე ბუ ლი დი აფ რაგ მა თვა ლის გუ გის პრინ ცი პით მოქ მე დებს. დი-
აფ რაგ მა არის სპე ცი ა ლუ რი ხვრე ლი, რო მე ლიც ფარ თოვ დე ბა (იხსნება) ან 
ვიწ როვ დე ბა (იხურება), გა მომ დი ნა რე იქი დან, თუ რა რა ო დე ნო ბის სი ნათ ლე 
უნ და „შეუშვას” კა მე რა ში. 

ყვე ლა ვი დე ო კა მე რას აქვს ექ ს პო ზი ცი ის რე გუ ლი რე ბის ავ ტო მა ტუ რი რე-
ჟი მი. რაც იმას ნიშ ნავს, რომ კა მე რა თვი თონ ვე „აანალიზებს” გა და სა ღებ 
სივ რ ცე ში არ სე ბულ გა ნა თე ბას და იღებს „გადაწყვეტილებას”, რამ დე ნად 
უნ და გახ ს ნას ან და ხუ როს დი აფ რაგ მა, ანუ სი ნათ ლის რა რა ო დე ნო ბა შე-
უშ ვას კა მე რა ში ოპ ტი მა ლუ რად გა ნა თე ბუ ლი გა მო სა ხუ ლე ბის მი სა ღე ბად. 
თუ გა ნა თე ბა ძლი ე რია (ჭარბია), დი აფ რაგ მა იხუ რე ბა (ვიწროვდება) და კა-
მე რა ში მცი რე რა ო დე ნო ბით სი ნათ ლე აღ წევს. თუ გა ნა თე ბა სუს ტი ა, პი-
რი ქით, დი აფ რაგ მა იხ ს ნე ბა (ფართოვდება) და კა მე რა შიც მე ტი სი ნათ ლე 
შე დის. 

ექ ს პო ზი ცი ის მარ თ ვა შე საძ ლე ბე ლია მა ნუ ა ლუ რა დაც, თუ კა მე რას შე სა ბა მის 
რე ჟიმ ზე გა და იყ ვანთ და თავად აკონ ტ რო ლებთ დი აფ რაგ მას. მაგ რამ დამ-
წყე ბი ვი დე ოგ რა ფის თ ვის, ეს არ ც თუ ისე ად ვი ლია და უმ ჯო ბე სი ა, თუ საწყის 
ეტაპ ზე ავ ტო მა ტუ რი რე ჟი მით ისარ გებ ლებთ.

ავ ტო მა ტურ რე ჟიმ
ში მუ შა ო ბი სას, თუ 
კად რ ში გა ნა თე ბუ
ლი ლა ქა მოხ ვ დე
ბა (მაგ. ერ თ ერ თი 
გმი რი ქურ თუკს 
გა იხ დის და თეთრ 
მა ი სურ ში დარ ჩე
ბა) დი აფ რაგ მა 
ავ ტო მა ტუ რად 
და ი ხუ რე ბა, რაც 
კად რ ში არ სე ბუ ლი 
ყვე ლა ობი ექ ტის 
გა მო სა ხუ ლე ბა ზე 
იმოქ მე დებს. თუ 
ნა თელ ობი ექტს 
კად რი დან გა იყ
ვანთ, დი აფ რაგ მა 
ისევ გა იხ ს ნე ბა. 
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თა ვი III ვი დე ოს გა და ღე ბა

ვიდეო ადვოკატირება

თეთ რი ბა ლან სი 
(WhiTE BAlAncE)

შე საძ ლო ა, შე გიმ ჩ ნე ვი ათ ტე ლე ო პე რა ტო რე ბი, რომ ლე ბიც გა და ღე ბის დაწყე-
ბამ დე ჟურ ნა ლისტს თეთ რი ფურ ც ლით ხელ ში კა მე რის წინ აყე ნე ბენ და კა-
მე რა ში რა ღა ცას ას წო რე ბენ. ამ დროს სწორ დე ბა ბა ლან სი. ბა ლან სის გას წო-
რე ბით თქვენ უზ რუნ ველ ყოფთ, რომ კა მე რამ რე ა ლუ რი ფე რე ბი აღიქ ვას და 
შე სა ბა მი სად, გა და ღე ბულ კად რებ ში ყვე ლა ფერს ის ფე რი ჰქონ დეს, რაც სი-
ნამ დ ვი ლე ში აქვს.

ვი დე ო კა მე რე ბის უმ რავ ლე სო ბას აქვს ბა ლან სის ავ ტო მა ტუ რი რე ჟი მი. ასე 
რომ, შე გიძ ლი ათ აღარ ინერ ვი უ ლოთ მის გას წო რე ბა ზე. ამას კა მე რა თქვენს 
ნაც ვ ლად გა ა კე თებს. 

პრაქ ტი კას თან ერ თად კი შეძ ლებთ მა ნუ ა ლურ რე ჟიმ ზეც გა დახ ვი დეთ (თუ 
თქვენს კა მე რას აქვს ეს ფუნქცია) და ყო ვე ლი გა და ღე ბის დაწყე ბის წინ, ტე-
ლე ო პე რა ტო რე ბის მსგავ სად, თეთ რი ფურ ც ლის დახ მა რე ბით „ასწავლოთ” კა-
მე რას, რა არის თეთ რი ფე რი! 
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ვი დე ოს გა და ღე ბათა ვი III 

ვიდეო ადვოკატირება

კად რის კომ პო ზი ცია და „სამმაგი და ყო ფის” წე სი

რო გორ ფიქ რობთ, რო ცა ჰო რი ზონტს იღებთ, რა უფ რო სა სი ა მოვ ნო აღ-
საქ მე ლი იქ ნე ბა თვა ლის თ ვის: 1. ჰო რი ზონ ტი თუ კად რის ზუს ტად შუ ა ში 
გან ლაგ დე ბა; 2. ჰო რი ზონ ტი თუ კად რის ზე და ან ქვე და მე სა მედ ში გან-
ლაგ დე ბა? 

„სამმაგი და ყო ფის” წე სის თა ნახ მად, კად რი უნ და გა ყოთ 9 თა ნა ბარ ნა-
წი ლად 2 ვერ ტი კა ლუ რი და 2 ჰო რი ზონ ტა ლუ რი წარ მო სახ ვი თი ხა ზით და 
ობი ექ ტი ამ ხა ზებ ზე ან მათ გა დაკ ვე თა ზე გა ნა თავ სოთ. ეს წე სი ხში რად 
გა მო ი ყე ნე ბა მხატ ვ რო ბა ში, ასე ვე ფო ტო სა და ვი დე ო ში. ით ვ ლე ბა, რომ 
კად რ ში ობი ექ ტის ასე თი გან ლა გე ბა თვა ლი სათ ვის გა ცი ლე ბით უფ რო სა-
სი ა მოვ ნო აღ საქ მე ლი ა. 

შე გიძ ლი ათ ეს წე სი ინ ტერ ვი უს დრო საც კი გა მო ი ყე ნოთ და თქვე ნი რეს პონ-
დენ ტი არა კად რის შუ ა ში, არა მედ მის მარ ცხე ნა ან მარ ჯ ვე ნა ნა წილ ში გა ნა-
თავ სოთ. 

პრაქ ტი კას თან ერ თად გა და ღე ბი სას ბევ რი ფიქ რი აღარ დაგ ჭირ დე ბათ კად-
რის კომ პო ზი ცი ას თან და კავ ში რე ბით და ინ ტუ ი ცი ით იმოქ მე დებთ. თუმ ცა, 
კარ გი ა, თუ მა ნამ დე სამ მა გი და ყო ფის წესს გა ით ვა ლის წი ნებთ.
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თა ვი III ვი დე ოს გა და ღე ბა

ვიდეო ადვოკატირება

სხვა დას ხ ვა სიმ ს ხ ვი ლის ხე დე ბი

რა სა ჭი როა სხვა დას ხ ვა სიმ ს ხ ვი ლის ხე დე ბის გა და ღე ბა?

კა მე რას ხში რად „მაყურებლის თვალს” უწო დე ბენ. მაგ რამ, ალ ბათ, ვი დე ო კა-
მე რა იმ ადა მი ა ნის „თვალი” უფ რო ა, ვინც იღებს, ვიდ რე მა ყუ რებ ლის. რად გან 
სწო რედ ოპე რა ტო რი/ რე ჟი სო რი/ მე მონ ტა ჟე წყვეტს, რა გა მოჩ ნ დე ბა ეკ რან-
ზე. მა ყუ რე ბე ლი იმას და ი ნა ხავს, რაც თქვენ შე ურ ჩი ეთ. 

ოპე რა ტო რის პრო ფე სი ო ნა ლიზ მიც იმა ში მდგო მა რე ობს, რომ გა და ღე ბი სას 
ის კად რე ბი შე არ ჩი ოს, რომ ლე ბიც მა ყუ რე ბელს სა შუ ა ლე ბას მის ცემს რე ა ლო-
ბას თან მაქ სი მა ლუ რად ახ ლოს აღიქ ვას მომ ხ და რი მოვ ლე ნე ბი.

ახალ გა რე მო ში მოხ ვედ რი სას ადა მი ა ნის მზე რა სწრა ფად გა და დის საგ ნი დან 
სა გან ზე და ყუ რადღე ბას ამახ ვი ლებს ცალ კე ულ დე ტალ ზე, რომ რაც შე იძ ლე-
ბა სწრა ფად გა ერ კ ვეს სივ რ ცე ში და მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნებ ში. 

სხვა დას ხ ვა სიმ ს ხ ვი ლის ხე დე ბი სწო რედ იმის თ ვი საა სა ჭი რო, რომ რე ა ლუ რის 
მსგავ სად, ეკ რან ზეც, მა ყუ რე ბელს მაქ სი მა ლუ რად სწრა ფად აჩ ვე ნოთ რა ხდე-
ბა. სწრა ფად გა არ კ ვი ოთ იგი ახალ გა რე მო ში!

შო რი ხე დი სა შუ ა ლე ბას გვაძ ლევს მთლი ა ნო ბა ში და ვი ნა ხოთ სივ რ ცე 
(ჩვენთვის სა ინ ტე რე სო ნა წი ლი) და გა ვერ კ ვეთ მას ში ცალ კე უ ლი საგ ნე ბის 
ურ თი ერ თ და მო კი დე ბუ ლე ბა ში. დე ტა ლი და ახ ლო ხე დე ბი კი ცალ კე უ ლი საგ-
ნე ბის ბუ ნე ბას გვაც ნობს.

შე სა ბა მი სად, სხვა დას ხ ვა სიმ ს ხ ვი ლის ხე დე ბი სა გან შემ დ გა რი სცე ნა მა ყუ რე-
ბელს უად ვი ლებს მოქ მე დე ბის აღ ქ მას და ეხ მა რე ბა წვრილ მა ნე ბის შემ ჩ ნე ვა-
შიც. ზუს ტად ისე, რო გორც ეს რე ა ლურ ცხოვ რე ბა ში ა!

ხე დე ბი იყო ფა იმის მი ხედ ვით, თუ ობი ექ ტის რო მე ლი ნა წი ლი მოხ ვ და კად რ ში. 

ძალიან
 შორი ხე დი      

სა შუ ა ლოდ 
მსხვი ლი 

ხე დი 

სა შუ ა ლო 
ხე დი

შო რი 
ხე დი

მსხვი ლი 
ხე დი   

სა ერ თო 
ხე დი    

პორ ტ რე ტუ ლი 
ხე დი 

სა შუ ა ლოდ 
სა ერ თო ხე დი  

დე ტა ლი

თუ გა და ღე ბა ავ
ტო მო ბი ლი დან 
გი წევთ, უმ ჯო
ბე სია კა მე რა 

ხელ ში გე ჭი როთ 
და ღია ფან ჯ რი
დან გა და ი ღოთ. 
არ და აყ რ დ ნოთ 

კა მე რა ფან ჯა რას 
ან ავ ტო მან ქა ნის 
სა ვარ ძელს, ვიბ
რა ცია გა მო სა ხუ

ლე ბას გა ა ფუ ჭებს.



62

ვი დე ოს გა და ღე ბათა ვი III 

ვიდეო ადვოკატირება

სხვადასხვა სიმსხვილის ხედები

ძალიან შორი ხე დი      შორი ხე დი      

სა ერ თო ხე დი      სა შუ ა ლოდ სა ერ თო ხე დი

სა შუ ა ლო ხე დი

მსხვი ლი ხე დი

პორ ტ რე ტუ ლი ხე დი

დე ტა ლი

სა შუ ა ლოდ მსხვი ლი ხე დი

წყარო: www.learnaboutfilm.com/filmlanguage/shotsize/
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თა ვი III ვი დე ოს გა და ღე ბა

ვიდეო ადვოკატირება

რო გორ ჩავ წე როთ კარ გი ინ ტერ ვი უ? 

ინ ტერ ვიუ კარ გი გა მო ვა თუ ცუ დი, მნიშ ვ ნე ლო ვან წი ლად თქვენს რეს პონ დენ-
ტ ზეა და მო კი დე ბუ ლი. არ სე ბო ბენ ამ ბის ცუ დი და კარ გი მთხრო ბე ლე ბი. თუმ-
ცა, თუ თქვენ სწორ კითხ ვებს დას ვამთ და ინ ტერ ვი უს სწო რი მი მარ თუ ლე ბით 
წარ მარ თავთ – წარ მა ტე ბა გა რან ტი რე ბუ ლი ა. იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, რო დე საც 
რეს პონ დენტს უჭირს ამ ბის კარ გად თხრო ბა. 

ში ნა არ სის გარ და მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ტექ ნი კუ რი მხა რეც: გა მო სა ხუ ლე ბის და 
ხმის ხა რის ხი. 

ინ ტერ ვი უს გა და სა ღე ბად / ჩა სა წე რად წას ვ ლამ დე:

აუცი ლებ ლად და ტეს ტეთ აპა რა ტუ რა! გა და ი ღეთ სა კუ თა რი თა ვი, მე გო ბა-
რი ან ოჯა ხის წევ რი. დარ წ მუნ დით, რომ ყვე ლა ფე რი გა მარ თუ ლად მუ შა-
ობს.

ინ ტერ ვი უს დროს, ხმის ხა რის ხის კონ ტ რო ლის მიზ ნით, ყო ველ თ ვის თან 
გქონ დეთ კა მე რას თან მი ერ თე ბუ ლი ყურ სას მე ნე ბი. მი სი დახ მა რე ბით შე-
საძ ლოა აღ მო ა ჩი ნოთ, რომ მაგ. ოთახ ში, სა დაც ინ ტერ ვი უს იწერთ, უც-
ნა უ რი ხმა უ რი ა, რო მელ საც მა ნამ დე ყუ რადღე ბა არ მი აქ ცი ეთ. მა შინ ვე 
უნ და გა არ კ ვი ოთ ხმა უ რის წყა რო და, თუ ეს შე საძ ლე ბე ლი ა, მო ა შო როთ 
იგი გა და სა ღებ სივ რ ცეს, ან თა ვად შე იც ვა ლოთ ად გილ მ დე ბა რე ო ბა და და-
შორ დეთ მას. არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო დე საც ვერც ხმა უ რის წყა როს გა და ა-
ად გი ლებთ და ვერც თქვენ შე იც ვ ლით ლო კა ცი ას (მაგ. ინ ტერ ვი უს იწერთ 
დე მონ ს ტ რა ცი ის მო ნა წი ლეს თან. ინ ტერ ვი უს თან სდევს ქუ ჩი სა და ხალ-
ხის ხმა უ რი, რო მე ლიც ბუ ნებ რი ვი ხმაა და უხ დე ბა კი დეც დე მონ ს ტ რა ცი ა-
ზე ჩა წე რილ ინ ტერ ვი უს. ამ დროს მთა ვა რი ა, რეს პონ დენ ტის ხმა (ხმაურის 
ფონ ზე) კარ გად ის მო დეს). ამ შემ თხ ვე ვა ში მიკ რო ფო ნის სწო რად და ჭე რა 
გა დამ წყ ვე ტი ა!

რო გორ უნ და გვე ჭი როს მიკ რო ფო ნი ინ ტერ ვი უს ჩა წე რის დროს?

მიკ რო ფო ნი ობი ექ ტის პი რი დან და ახ ლო ე ბით 18-20 სან ტი მეტ რის და შო რე-
ბით ხელ ში და ი ჭი რეთ. არ და დოთ იგი მა გი და ზე! რო დე საც კითხ ვას სვამთ, 
მიკ რო ფო ნი თქვენ ს კენ მი მარ თეთ (რომ კითხ ვაც კარ გი ხა რის ხით ჩა ი წე როთ), 
პა სუ ხის მო ლო დინ ში კი, რეს პონ დენ ტის კენ. ამას თან, ინ ტერ ვი უს ჩა წე რამ დე 
გა აფ რ თხი ლეთ იგი, რომ თქვე ნი კითხ ვის შემ დეგ რამ დე ნი მე წა მი და ა ყოვ ნოს 
პა სუ ხის გა ცე მამ დე (სანამ მიკ რო ფო ნის რეს პონ დენ ტის კენ მი მარ თ ვას მო ას-
წ რებთ). 

გა რე მიკ რო ფო ნი  
ვი  დე  ო  კა  მე  რებს, 
ფო  ტო  კა  მე  რებს, 
ფლიპ      კა  მე  რებ  
სა თუ მო  ბი  ლურ 
ტე  ლე  ფო  ნებს 
ჩა  მონ   ტა  ჟე  ბუ  ლი 
აქვთ მიკ   რო  ფო  ნი. 
გა  რე მიკ   რო  ფო  ნი 
კი და  მო  უ  კი  დე  ბე 
ლი ხელ   საწყო  ა, 
რო  მე  ლიც კა  მე  რას 
სპე  ცი  ა  ლუ  რი კა 
ბე  ლით (არსებობს 
უკა  ბე  ლო – რა  დიო 
მიკ   რო  ფო  ნე  ბიც) 
უკავ   შირ   დე  ბა და სა
შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა 
ხმის ჩა წე რა უფ რო 
მა ღა ლი ხა რის ხით 
მოხ დეს.



64

ვი დე ოს გა და ღე ბათა ვი III 

ვიდეო ადვოკატირება

სად სჯობს ინ ტერ ვი უს ჩა წე რა?

ერი დეთ დიდ ცა რი ელ სივ რ ცე ებს. ინ ტერ ვი უს ჩა სა წე რად არც სამ ზა რე უ ლოა 
კარ გი ად გი ლი. იქ ბევ რი გლუ ვი ზე და პი რი ა, რო მე ლიც ხმას აირეკ ლავს. ხა-
ლი ჩე ბით მო ფე ნი ლი მი სა ღე ბი უკე თე სი არ ჩე ვა ნი ა.

ხში რად ოთა ხი, რო მელ შიც ინ ტერ ვი უს იწერთ, სავ სეა სხვა დას ხ ვა ნივ თე ბით, 
რომ ლე ბიც შე საძ ლოა ხმა უ რის მი ზე ზი გახ დეს. ინ ტერ ვი უს დაწყე ბამ დე და-
ხუ რეთ კა რი, სთხო ვეთ რეს პონ დენტს გა მორ თოს კონ დი ცი ო ნე რი და /ან ტე-
ლე ფო ნი. 

ხმის კონ ტ რო ლი არც უშუ ა ლოდ ინ ტერ ვი უს ჩა წე რის დროს და გა ვიწყ დეთ 
(ყურსასმენებით!). მა გა ლი თად, თუ აღ მო ა ჩი ნეთ, რომ რეს პონ დენ ტის ყელ სა-
ბა მის ან სა მა ჯუ რის ჩხა რუ ნის ხმა შე მო დის ყურ სას მენ ში, მა შინ ვე შეწყ ვი ტეთ 
ჩა წე რა და რეს პონ დენტს სთხო ვეთ მო იხ ს ნას ყელ სა ბა მი. ეცა დეთ არა სო დეს 
ჩა წე როთ ინ ტერ ვიუ ისეთ გა რე მო ში, სა დაც რა დიო ან ტე ლე ვი ზო რია ჩარ თუ-
ლი!
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მო ამ ზა დეთ აპა რა ტუ რა ინ ტერ ვი უს დაწყე ბამ დე რაც შე იძ ლე ბა ად რე. კი-
დევ ერ თხელ და ტეს ტეთ იგი ად გილ ზეც, რომ უშუ ა ლოდ ინ ტერ ვი უს ჩა წე რის 
დროს აპა რა ტუ რა ზე ნაკ ლე ბად იფიქ როთ და მთლი ა ნად რეს პონ დენ ტ ზე და 
მის პა სუ ხებ ზე კონ ცენ ტ რირ დეთ. 

რო გორ და ვიწყოთ ინ ტერ ვი უ? 

ინ ტერ ვიუ მარ ტი ვი კითხ ვე ბით და იწყეთ. სთხო ვეთ რეს პონ დენტს წა რად გი-
ნოს თა ვი სი თა ვი – თქვას სა ხე ლი, გვა რი და თა ნამ დე ბო ბა, ასე ვე, სად იმ ყო-
ფე ბა და თა რი ღი. იყა ვით ჩუ მად, რო დე საც რეს პონ დენ ტი სა უბ რობს. არ არის 
სა ჭი რო სიტყ ვი ე რი და თან ხ მე ბა. თა ვის დაქ ნე ვაც საკ მა რი სი ა. 

ინ ტერ ვი უს დროს:

  დარ წ მუნ დით, რომ კა მე რა ნამ დ ვი ლად იღებს და არ დაგ ვიწყე ბი ათ 
RECORD ღი ლაკ ზე თი თის და ჭე რა! (შესაძლოა, ეს რჩე ვა უადგილოდ 
მიიჩნიოთ, მაგ რამ ეს შეც დო მა ხში რად მოს დით დამ წყებ ვი დე ოგ რა-
ფებს).

  თუ ხვდე ბით, რომ რა ღაც ისე არ გა მო დის, რო გორც გსურთ, თა ვი დან 
და იწყეთ გა და ღე ბა. მაგ. რო დე საც რეს პონ დენ ტი ვერ ახერ ხებ ს სათ ქ მე-
ლის კარ გად ჩა მო ყა ლი ბე ბას, მი ე ცით შან სი, რომ ამ ბის მო ყო ლა თა ვი-
დან და იწყოს. შე გიძ ლი ათ არა ორი, არა მედ სა მი, ოთხი და მე ტი დუბ ლის 
გა და ღე ბაც. 

  ინ ტერ ვი უს დროს რეს პონ დენტს უყუ რეთ თვა ლებ ში. აგ რ ძ ნო ბი ნეთ, 
რომ ყუ რადღე ბით უს მენთ და გა ინ ტე რე სებთ რა ზეც ის სა უბ რობს.

  რო დე საც რეს პონ დენ ტი ემო ცი ით და სა ინ ტე რე სოდ სა უბ რობს, ნუ შეც-
ვ ლით თე მას. ჩა უღ რ მავ დით ამ სა კითხს. მო ა ყო ლეთ უფ რო მე ტი, და ა-
კონ კ რე ტე ბი ნეთ დე ტა ლე ბი. ხო ლო, თუ თვლით, რომ მი სი სა უ ბა რი უინ-
ტე რე სო ა, და უს ვით შემ დე გი კითხ ვა და გა და დით შემ დეგ თე მა ზე.

  ინ ტერ ვი უს ბო ლოს, სა ნამ კა მე რას გა მორ თავ თ, ჰკითხეთ რეს პონ დენტს, 
რა მეს ხომ არ და ა მა ტებ და.

ინ ტერ ვი უს გა და
ღე ბი სას მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია რა სიმ

ს ხ ვი ლის კადრს 
შე არ ჩევთ. რე  კო 

მენ   დე  ბუ  ლია სა  შუ 
ა  ლოდ მსხვი  ლი ან 

მსხვი  ლი ხე  დი. 
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მონ ტა ჟი

მონ ტა ჟი პრო ცე სი ა, რომ ლის დრო საც ვი დე ოს შე მად გე ნელ სხვა დას ხ ვა კომ-
პო ნენ ტებს: ვი  ზუ  ა  ლურ მა  სა  ლას, ხმას, ტექსტს, მუ  სი  კას – ერთ მთლი  ა  ნო  ბად 
აქ   ცევთ, თა  ნაც ისე, რომ ამ ერ   თი  ა  ნო  ბამ თქვე  ნი სათ   ქ   მე  ლი გად   მოს   ცეს. მონ  -
ტა  ჟი, რო  გორც წე  სი, ყვე  ლა  ზე შრო  მა  ტე  ვა  დი ეტა  პია ვი  დე  ო  წარ   მო  ე  ბის პრო -
ცეს   ში.

იქ ნე ბა ეს მხატ ვ რუ ლი ფილ მი თუ დო კუ მენ ტუ რი, გა და ღე ბუ ლი შა ვი მა სა ლა, 
რო გორც წე სი, ბევ რად აღე მა ტე ბა სა ბო ლოო პრო დუქ ტის ხან გ რ ძ ლი ვო ბას. 
თუ ათ წუ თი ა ნი ფილ მის გა და ღე ბა გაქვთ და გეგ მი ლი, შე საძ ლოა 250 წუ თი 
გქონ დეთ გა და ღე ბუ ლი და ამ ზღვა მა სა ლი დან ყვე ლა ზე მნიშ ვ ნე ლოვ ნის და-
ტო ვე ბა მო გი წი ოთ. თუმ ცა, ზოგ ჯერ პი რი ქით ხდე ბა. მა სა ლა ძა ლი ან ცო ტაა 
და არა საკ მა რი სი. ამ ჯე რად სა ფიქ რე ლი ისა ა, ამ მწი რი მა სა ლით ამ ბავს რო-
გორ გად მოს ცემთ.
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რა ი მე მოვ ლე ნას შე იძ ლე ბა შე უ ჩე რებ ლად, რამ დე ნი მე სა ა თის გან მავ ლო ბა ში 
იღებ დეთ, მაგ რამ კარ გი მონ ტა ჟის სა შუ ა ლე ბით მოვ ლე ნის არ სი რამ დე ნი მე 
წუთ ში და, შე საძ ლო ა, წამ შიც კი გად მოს ცეთ. 

მონ ტა ჟის დაწყე ბამ დე უნ და იცო დეთ, რა იქ ნე ბა თქვე ნი ვი დე ოს მთა ვა რი 
სათ ქ მე ლი და რო გორ იტყ ვით ამ სათ ქ მელს; ვინ იქ ნე ბი ან თქვე ნი გმი რე ბი; 
რო გორ წარ მო ა ჩენთ მათ; რო გო რი იქ ნე ბა ფილ მის სტრუქ ტუ რა; რა ეპი ზო-
დე ბის გან შედ გე ბა იგი; რო გორ გან ვი თარ დე ბა ამ ბა ვი, რო მელ საც ყვე ბით? 

მონ ტა ჟის პრო ცე სი შემ დეგ ეტა პებს მო ი ცავს:

  არ სე ბუ ლი შა ვი მა სა ლის ნახ ვა (კარგია თუ თი თო ე ულ ფა ილს სა ხელს 
და არ ქ მევთ – ასეთ შემ თხ ვე ვა ში მოგ ვი ა ნე ბით მუ შა ო ბა გა გი ად ვილ დე-
ბათ);

  გა წე რეთ ფილ მის სცე ნა რი (რითი და იწყებთ ფილმს; რა ეპი ზო დე-
ბი გექ ნე ბათ მას ში და რა თან მიმ დევ რო ბით; ვი სი ინ ტერ ვიუ იქ ნე-
ბა და კონ კ რე ტუ ლად ინ ტერ ვი უს რა ნა წი ლი; რო გორ და ას რუ ლებთ 
ფილმს);

  ფილ მის პირ ვე ლი შა ვი ვა რი ან ტი;

  შავ ვა რი ან ტ ზე მუ შა ო ბა – აჩ ვე ნეთ ის მე გობ რებს, რომ გა არ კ ვი ოთ ახერ-
ხებთ თუ არა სათ ქ მე ლის გად მო ცე მას; 

  ფილ მის სა ბო ლოო ვა რი ან ტის შექ მ ნა (სათაურით, სუბ ტიტ რე ბით, ტიტ-
რე ბით, მუ სი კით და, თუ გნე ბავთ, ეფექ ტე ბის გა მო ყე ნე ბით).

გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ მონ ტა ჟი დიდ დროს მო ითხოვს. 5-12 წუ თი ა ნი ფილ-
მის მონ ტა ჟის თ ვის სა შუ ა ლოდ 3 კვი რა დაგ ჭირ დე ბათ, 20-წუთიანი ფილ მის 
მონ ტა ჟის თ ვის კი – 4 კვი რა.

გა და ღე ბის დაწყე ბამ დე წი ნას წარ უნ და გათ ვა ლოთ, რო გორ აპი რებთ გა და-
ღე ბუ ლი მა სა ლის და მონ ტა ჟე ბას – კად რე ბის ერ თ მა ნეთ ზე გა დაბ მას. არ უნ და 
იგ რ ძ ნო ბო დეს კად რი დან კად რ ზე უხე ში „ნახტომები”, რომ მა ყუ რე ბელ მა არ 
და კარ გოს ძი რი თა დი ხა ზი და არ და იბ ნეს. ამი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია მონ ტა-
ჟის პრინ ცი პე ბის ცოდ ნა.

სა სურ ვე ლია მონ
ტა ჟი ჯერ კი დევ 

გა და ღე ბის დაწყე
ბამ დე და გეგ მოთ. 

თუ წი ნას წარ 
იფიქ რებთ იმა
ზე, რა კად რებს 

გა მო ი ყე ნებთ 
სა ბო ლოო ვი დე
ო ში და რო გო რი 

თან მიმ დევ რო ბით, 
მონ ტა ჟი გა გი ად

ვილ დე ბათ.
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მონ ტა ჟი ხე დის სიმ ს ხ ვი ლის მი ხედ ვით

რო გორც ირ კ ვე ვა, ადა მი ა ნის თვა ლი იოლად აღიქ ვამს კად რი დან კად რ ზე გა დას-
ვ ლას, თუ ისი ნი სიმ ს ხ ვი ლით ერ თ მა ნე თი სა გან მნიშ ვ ნე ლოვ ნად გან ს ხ ვავ დე ბი ან.

მა გა ლი თად, რო გორ აღიქ მე ბა საშუალო ხე დის საშუალოდ ახლო ხედ ზე გა დაბ მა? 
არც თუ ისე კარ გად! რად გა ნაც ამ შემ თხ ვე ვა ში კად რე ბი სიმ ს ხ ვი ლით ერ თ მა ნე-
თი სა გან თით ქ მის არ გან ს ხ ვავ დე ბა, შთა ბეჭ დი ლე ბა იქ მ ნე ბა, რომ ეკ რან ზე არც 
არა ფე რი შეც ვ ლი ლა. ამი ტომ, ასე თი გა დაბ მა დის კომ ფორტს უქ მ ნის თვალს. 

ახ ლა მე ო რე ვა რი ან ტი ვნა ხოთ. ამ შემ თხ ვე ვა ში მსხვი ლი ხე დი სა შუ ა ლო ხედს 
ებ მის, რა საც თვა ლი და ძაბ ვის გა რე შე აღიქ ვამს. გან ს ხ ვა ვე ბა ხე დებს შო რის 
ოპ ტი მა ლუ რი ა!

გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ კად რე ბის სიმ ს ხ ვი ლე ში გან ს ხ ვა ვე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი 
უნ და იყოს, მაგ რამ არა მე ტის მე ტად დი დი. თუ გან ს ხ ვა ვე ბა ძა ლი ან დი დი ა, 
მა შინ თვალ მა შე საძ ლოა ამ ორ კადრს შო რის კავ ში რი სა ერ თოდ ვე ღარ და ი-
ნა ხოს და მა ყუ რე ბე ლი ვერ მიხ ვ დეს, რომ ეკ რან ზე ერ თი ობი ექ ტი ჩანს. მა გა-
ლი თად, საერთო ხე დის დე ტალ ზე გა დას ვ ლა.

მოძ რა ვი ობი ექ ტის 
გა და ღე ბი სას არ 
არის აუცი ლე ბე ლი 
იგი ყო ველ თ ვის 
კად რის ცენ ტ რ ში 
იყოს. თუ კა მე რას 
მოძ რავ ობი ექტს 
ადევ ნებთ, შე ე ცა
დეთ, იგი კად რის 
ცენტრს ჩა მორ ჩეს. 
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მონ ტა ჟი სივ რ ცე ში ორი ენ ტა ცი ის მი ხედ ვით

ვთქვათ, გვინ და გა და ვი ღოთ ორი ადა მი ა ნი, რომ ლე ბიც სა უბ რო ბენ. სად უნ-
და დავ დ გათ კა მე რა? რო გორ და სა ი დან უნ და გა და ვი ღოთ ობი ექ ტე ბი, რომ 
ეკ რან თან მჯდარ მა მა ყუ რე ბელ მა ზუს ტად ისე აღიქ ვას გა და სა ღე ბი სივ რ ცე 
და მას ში გა ნა წი ლე ბუ ლი ობი ექ ტე ბი, რო გორც ეს რე ა ლო ბა ში ა?

ამ შემ თხ ვე ვა ში, შემ დე გი წე სი მუ შა ობს: ორი ურ თი ერ თ მოქ მე დი ობი ექ ტის 
(ჩვენ შემ თხ ვე ვა ში ეს ორი ობი ექ ტი ის ორი ადა მი ა ნი ა, რომ ლე ბიც სა უბ რის 
დროს გვინ და გა და ვი ღოთ) გა და ღე ბა უნ და მოხ დეს მა თი და მა კავ ში რე ბე ლი 
ხა ზის ერ თი მხრი დან. 

წყარო: www.videomaker.com/article/14564the180degreerule
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და ვუბ რუნ დეთ ჩვენს მა გა ლითს. ვთქვათ, გა და ვი ღეთ ორი მო სა უბ რე და მონ-
ტა ჟი სას იმ თან მიმ დევ რო ბით და ვა ლა გეთ კად რე ბი, რო გორც ეს ფო ტო ზეა. 
მი აქ ცი ეთ ყუ რადღე ბა, რომ სა მი ვე კად რი ჩვე ნი გმი რე ბის და მა კავ ში რე ბე ლი 
ღერ ძის ერ თი მხრი და ნაა გა და ღე ბუ ლი და ამი ტო მაც, მა ყუ რებ ლი სათ ვის აღ-
საქ მე ლად კომ ფორ ტუ ლი ა.

ახ ლა გან ვი ხი ლოთ მე ო რე შემ თხ ვე ვა, რო დე საც ერთ კად რ ში (მეორე კად რი) 
ღერ ძი დარ ღ ვე უ ლია და კა მე რას ობი ექ ტე ბის შე მა კავ ში რე ბე ლი ღერ ძი გა-
დაკ ვე თი ლი აქვს.

თუ პირ ველ კად რ ში მა ყუ რე ბე ლი ხე დავს, რომ ორი ადა მი ა ნი სა უბ რის 
დროს ერ თ მა ნე თის მო პირ და პი რე მხა რეს ზის, მე ო რე კად რი სა პი რის პი-
როს აჩ ვე ნებს. პირ ვე ლი გმი რი, რო მე ლიც პირ ველ კად რ ში კად რის მარ-
ცხ ნივ იყო, მე ო რე კად რ ში მარ ჯ ვ ნი ვა ა. მე სა მე კად რის ნახ ვის შემ დეგ 
კი მა ყუ რე ბელს შთა ბეჭ დი ლე ბა ექ მ ნე ბა, რომ ორი ვე გმი რი ერ თი მი მარ-
თუ ლე ბით იყუ რე ბა. მსგავ სი არა ლო გი კუ რი გან ვი თა რე ბა მა ყუ რე ბელს 
აბ ნევს. 

ამი ტომ, გა და ღე ბის დროს აუცი ლებ ლად გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ არ უნ და 
გა დაკ ვე თოთ ობი ექ ტე ბის შე მა კავ ში რე ბე ლი ღერ ძი.
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მონ ტა ჟი კად რ ში მოძ რა ო ბის მი ხედ ვით

მონ ტა ჟი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია კად რ ში ობი ექ ტის მოძ რა ო ბის მი მარ თუ-
ლე ბაც. ამ შემ თხ ვე ვა ში შემ დე გი წე სი უნ და და ვიც ვათ: მოძ რა ვი ობი ექ ტის 
გა და ღე ბა უნ და მოხ დეს მი სი მოძ რა ო ბის მი მარ თუ ლე ბით გა მა ვა ლი ღერ ძის 
ერ თი მხრი დან. 

მა გა ლი თად, გინ დათ გა და ი ღოთ ადა მი ა ნი, რო მე ლიც ქუ ჩა ში მო დის. ვთქვათ, 
პირ ველ კად რ ში იგი მარ ცხ ნი დან მარ ჯ ვ ნივ მოძ რა ობს, მე ო რე ში კი ხე დის 
სიმ ს ხ ვი ლე შე იც ვა ლა, თუმ ცა ობი ექ ტი კად რ ში კვლავ იმა ვე მი მარ თუ ლე ბით 
(მარცხნიდან მარ ჯ ვ ნივ) გა და ად გილ დე ბა. ანუ მი სი მოძ რა ო ბის მი მარ თუ ლე-
ბით გა მა ვა ლი ხა ზი არ არის გა დაკ ვე თი ლი. მა ყუ რებ ლი სათ ვის ასე თი გა დაბ მა 
ლო გი კუ რია და ად ვი ლად აღ საქ მე ლი.

მაგ რამ, თუ თქვენ მე ო რე კადრს ქუ ჩის მე ო რე მხრი დან გა და ი ღებთ (ამ შემ თხ-
ვე ვა ში ობი ექ ტის მოძ რა ო ბის მი მარ თუ ლე ბით გა მა ვა ლი ღერ ძი იკ ვე თე ბა და 
ირ ღ ვე ვა), მას ში ობი ექ ტი მარ ჯ ვ ნი დან მარ ცხ ნივ იმოძ რა ვებს. მა ყუ რე ბელს 
შთა ბეჭ დი ლე ბა შე ექ მ ნე ბა, რომ ობი ექ ტ მა სა პი რის პი რო მი მარ თუ ლე ბით და-
იწყო გა და ად გი ლე ბა.

ამი ტომ, რო გორც გა და ღე ბი სას, ისე მონ ტა ჟი სას, უნ და მი აქ ცი ოთ ყუ რადღე-
ბა, რომ კად რ ში ობი ექ ტის მოძ რა ო ბა რე ა ლო ბას შე ე სა ბა მე ბო დეს და მა ყუ რე-
ბელს არ აბ ნევ დეს. 

თუ მონ ტა ჟის 
დროს აუცი ლე

ბე ლი გახ და ორი 
ისე თი კად რის 

გა დაბ მა, სა
დაც მოძ რა ო ბის 
მი მარ თუ ლე ბით 
გა მა ვა ლი ღერ

ძი დარ ღ ვე უ ლი ა, 
მათ და სა კავ ში
რებ ლად, გა და

სას ვ ლე ლად, 
გა მო ი ყე ნეთ 

ობი ექ ტის ფრონ
ტა ლუ რი ხე დი.
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სა მონ ტა ჟო პლატ ფორ მის არ ჩე ვა

სა ნამ სა მონ ტა ჟო პროგ რა მის შერ ჩე ვას შე უდ გე ბით, გა და ა მოწ მეთ, შე იძ ლე ბა 
თქვენს კომ პი უ ტერ ში უკ ვე არის ვი დე ოს სა მონ ტა ჟო პროგ რა მა. მა გა ლი თად:

თუ თქვენ PC-ის მომ ხ მა რე ბე ლი ხართ, შე გიძ ლი ათ სა მონ ტა ჟო პროგ რა მა – 
Windows Movie Maker – გა მო ი ყე ნოთ. მას ზე მუ შა ო ბა საკ მა ოდ მარ ტი ვია და 
თა ნაც უფა სო!

თუ Mac-ზე მუ შა ობთ, შე გიძ ლი ათ iMovie გა მო ი ყე ნოთ, რო მე ლიც, Windows 
Movie Maker-ის მსგავ სად, მონ ტა ჟის მარ ტი ვი და უფა სო სა შუ ა ლე ბა ა.

არ სე ბობს Online სა შუ ა ლე ბე ბიც. მა გა ლი თად, სა მონ ტა ჟო პროგ რა მა Kaltura 
და პრო ფე სი უ ლი სა მონ ტა ჟო პროგ რა მე ბი:

Final Cut (მისი ბო ლო ვა რი ან ტი – Express Pro) Macintosh-ისათვის;

Adobe Premiere Pro  Macintosh-ისა და Windows-ის მომ ხ მა რებ ლე ბი სთ ვის;

AVID – რო გორც Macintosh-ის, ისე Windows-ის მომ ხ მა რებ ლე ბის თ ვის;

გა   ით       ვა    ლის       წი    ნეთ, რომ პრო    ფე    სი   უ    ლი სა    მონ       ტა    ჟო პროგ       რა    მე    ბი 
(ლინცენზირებული) ძვი    რი ღირს. მონ       ტა    ჟი კი უფ       რო რთუ    ლი შე   იძ       ლე    ბა აღ      -
მოჩ       ნ       დეს. გან       სა    კუთ       რე    ბით, თუ დამ       წყე    ბი ხართ.

ამ მი სა მარ თი დან 
www.apple.com/
finalcutpro/trial/ შე
გიძ ლი ათ ჩა მოტ
ვირ თოთ Final Cut 
Pro Xის საც დე ლი 
ვერ სი ა, რომ
ლი თაც 30 დღის 
გან მავ ლო ბა ში 
უფა სოდ ისარ გებ
ლებთ.

Adobe Premier Proს 
უახ ლე სი საც დე
ლი ვერ სია კი ამ 
მი სა მარ თ ზეა www.
creative.adobe.com/
products/premiere 
ხელ მი საწ ვ დო
მი, ასე ვე 30 დღის 
გან მავ ლო ბა ში 
უფა სოდ სარ გებ
ლო ბი სა თი ვის.

http://www.apple.com/finalcutpro/trial/
http://www.apple.com/finalcutpro/trial/
https://creative.adobe.com/
https://creative.adobe.com/
https://creative.adobe.com/
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ტექ ნი კუ რი რჩე ვე ბი

რო გორ და ვა მონ ტა ჟოთ ვი დეო WindoWS MoviE MAkER-ში?

ვი დე ოს სა მონ ტა ჟო პროგ რა მა Windows Movie Maker ერ თ -ერ თი მარ ტი ვი პროგ რა მა ა, რო მე ლიც 
სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ ძა ლი ან სწრა ფად და მარ ტი ვად და ა მონ ტა ჟოთ ვი დე ო. ამ პროგ რა მა ში ვი-
დე ოს ასაწყო ბად შე გიძ ლი ათ გა მო ი ყე ნოთ რო გორც ვი დე ო მა სა ლა, ასე ვე ფო ტო ე ბი, თქვე ნი ხმა ან 
მუ სი კა. 

თუ PC-ის მომ ხ მა რე ბე ლი ხართ, სა ვა რა უ დოდ, სა მონ ტა ჟო პროგ რა მა – Windows Movie Maker – 
უკ ვე უნ და იყოს ჩატ ვირ თუ ლი თქვენს კომ პი უ ტერ ში. გახსენით Start საძიებო ფანჯარა, ჩაწერეთ 
Movie Maker და გახსენით პროგრამა. 

ფო ტო ზე (#1) ნაჩ ვე ნე ბია პროგ რა მის ინ ტერ ფე ი სი. სწო რედ ასე გა მო ი ყუ რე ბა ფან ჯა რა, რო მე ლიც 
პროგ რა მის გახ ს ნი სას გა მოჩ ნ დე ბა. 

იგი რამ დე ნი მე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ნა წი ლი სა გან შედ გე ბა. თი თო ე ულ ზე დაწ ვ რი ლე ბით ვი სა უბ რებთ.

ფო ტო #1
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თა იმ ლა ი ნი

თა იმ ლა ი ნი Windows Movie Maker-ში მთა ვა რი სა მუ შაო ად გი ლი ა. სწო რედ თა იმ ლა ინ ზე (ფოტო #2) 
უნ და გა ნა თავ სოთ ის ვი დე ო, ფო ტო თუ მუ სი კა, რომ ლის და მონ ტა ჟე ბა საც აპი რებთ. 

ვი დე ო, ფო ტო და აუდიო მა სა ლა თა იმ ლა ინ ზე მარ ცხ ნი დან მარ ჯ ვე ნა მი მარ თუ ლე ბით ლაგ დე ბა. 

ფო ტო #2

(+) გა მა დი დე ბე ლი ან (-) შე მამ ცი რე ბე ლი ღი ლა კის (ორივე ღი ლა კი თა იმ ლა ი ნის ზე და, მარ ცხე ნა 
კუთხე შია გან ლა გე ბუ ლი) სა შუ ა ლე ბით შე გიძ ლი ათ პრო ექ ტი გა ა ფარ თო ოთ (უფრო დე ტა ლუ რად 
და ახ ლო დან გა მოჩ ნ დე ბა თი თო ე უ ლი დე ტა ლი (ფოტო #3) ან შე ამ ჭიდ რო ვოთ (ფოტო #2).

ფო ტო #3

თუ გსურთ მთლი ა ნო ბა ში ნა ხოთ თა იმ ლა ინ ზე და ლა გე ბუ ლი კად რე ბი, და ა ჭი რეთ ღი ლაკს – PLAY 
(ფოტო #4). გა მო სა ხუ ლე ბა მო ნი ტო რის ფან ჯა რა ში გა მოჩ ნ დე ბა (თაიმლაინის ზე და და მარ ჯ ვე ნა 
კუთხე ში – დაწ ვ რი ლე ბით იხ. ქვე მოთ). 

თუ სა კუ თა რი ხმის ჩა წე რა გსურთ, გა მო ი ყე ნეთ პა ტა რა ღი ლა კი მიკ რო ფო ნის გა მო სა ხუ ლე-
ბით (ფოტო #4). და ა ჭი რეთ მას და და იწყეთ ხმის ჩა წე რა. ხმის დო ნე შე გიძ ლი ათ არე გუ ლი როთ 
(დაწვრილებით იხ. ქვე მოთ). 

ფო ტო #4
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MoviE TASkS, collEcTionS და მო ნი ტო რი

თა იმ ლა ი ნის ზე მოთ სა მი ფან ჯა რაა გან თავ სე ბუ ლი (ფოტო #1). მარ ცხ ნი დან პირ ვე ლი ფან ჯა რაა 
Movie Task, შუა – Collections, მარ ჯ ვე ნა კი – Monitor (მონიტორი).

Movie Task (ფოტო #5) სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ აირ ჩი ოთ რა და ვა ლე ბის შეს რუ ლე ბა გსურთ: პრო ექ-
ტ ში ვი დე ოს (Import Video), ფო ტოს (Import Photo), მუ სი კის ან სხვა ხმის შე მო ტა ნა (Import audio or 
music), მონ ტა ჟი (Edit Movie) თუ და მონ ტა ჟე ბუ ლი, მზა ვი დე ოს შე ნახ ვა (Finish Movie). 

ფო ტო #5

შუა ფან ჯა რა ში (Collections) ყვე ლა ის ფო ტო, ვი დეო თუ აუდიო ფა ი ლი ჩანს, რო მე ლიც პრო ექ ტ ში 
შე მო ი ტა ნეთ და მონ ტა ჟის პრო ცეს ში გინ დათ გა მო ყე ნე ბა (ფოტო #6).

ფო ტო #6
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მო ნი ტორ ზე შე გიძ ლი ათ ნა ხოთ თა იმ ლა ინ ზე გან თავ სე ბუ ლი მა სა ლა (ფოტო #7).

ფო ტო #7

პრო ექ ტის გახ ს ნა

და ვიწყოთ სულ თა ვი დან. კომ პი უ ტერ ში შექ მე ნით ფოლ დე რი, რო მელ შიც ყვე ლა იმ მა სა ლას შე ი ნა-
ხავთ, რო მე ლიც მონ ტა ჟის დროს უნ და გა მო ი ყე ნოთ (ვიდეო და ფო ტო მა სა ლა, ნე ბის მი ე რი აუდი ო, 
მუ სი კა, ასე ვე პრო ექ ტი). პი რო ბი თად ამ ფოლ დერს TEST და არ ქ ვით. 

შემ დე გი ნა ბი ჯი Windows Movie Maker-ში პრო ექ ტის გახ ს ნა ა, რო მე ლიც ამა ვე ფოლ დერ ში (TEST) 
უნ და შე ი ნა ხოთ. ამი სათ ვის:

1. გახ სე ნით Windows Movie Maker, შე დით File-ში და აირ ჩი ეთ New Project;
2.  ისევ File-დან აირ ჩი ეთ Save Project As, პრო ექტს თქვენ თ ვის სა სურ ვე ლი სა ხე ლი და არ ქ ვით და 

შე ი ნა ხეთ TEST ფოლ დერ ში. 

პრო ექ ტ ში ვი დე ო, ფო ტო თუ აუდიო მა სა ლის შე მო ტა ნა – იმ პორ ტი

1.  ვი დე ოს შე მო სა ტა ნად Movie Tasks ფან ჯა რა ში (ფოტო #5) ირ ჩევთ და ვა ლე ბას „ვიდეოს იმ პორ ტი” 
(Import Video), ფო ტოს შე მო ტა ნის შემ თხ ვე ვა ში კი – „ფოტოს იმ პორ ტი” (Import Photo);

2.  პო უ ლობთ TEST ფოლ დერს, რო მელ შიც ყვე ლა ვი დეო მა სა ლა გაქვთ შე ნა ხუ ლი, ირ ჩევთ სა სურ-
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ველ ვი დე ოს და აჭერთ ღი ლაკს „იმპორტი” (Import). პრო ექ ტ ში შე მო ტა ნი ლი ვი დეო მა შინ ვე გა-
მოჩ ნ დე ბა Collections ფან ჯა რა ში;

3. შე სა ბა მი სად იქ ცე ვით ფო ტოს ან აუდი ოს შე მო ტა ნის შემ თხ ვე ვა ში.

მას შემ დეგ, რაც ყვე ლა სა ჭი რო მა სა ლას შე მო ი ტანთ პრო ექ ტ ში, თქვენ მზად ხართ შე უდ გეთ მონ ტაჟს.

მონ ტა ჟი

ჩა მო ი ტა ნეთ Collections-დან თა იმ ლა ინ ზე ყვე ლა ვი დეო და ფო ტო მა სა ლა იმ თან მიმ დევ რო ბით, 
რო გორც გსურთ, რომ ისი ნი სა ბო ლოო კლიპ ში და ლაგ დეს. თუმ ცა, თუ თან მიმ დევ რო ბა არ მო გე-
წო ნათ, შე გიძ ლი ათ თა იმ ლა ინ ზე ვე შე უც ვა ლოთ ად გი ლი ვი დეოკლი პებს ან ფო ტო ებს. 

თუ თა იმ ლა ინ ზე ვი დე ოკ ლი პის გაჭ რა გსურთ:

1.  კურ სო რის დახ მა რე ბით მი ი ტა ნეთ და შე ა ჩე რეთ ლურ ჯი ვერ ტი კა ლუ რი ხა ზი იმ ად გი ლას, სა დაც 
კლი პის გაჭ რა გსურთ (ფოტო #8);

ფო ტო #8

2. შე დით Clip-ში და აირ ჩი ეთ Split. შერ ჩე უ ლი კლი პი მა შინ ვე ორ ნა წი ლად გა ი ყო ფა (ფოტო #9);

ფო ტო #9
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ახ ლა შე გიძ ლი ათ სურ ვი ლი სა მებრ მო იქ ცეთ. თუ ორად გა ყო ფი ლი კლი პის ერ თ -ერ თი ნა წი ლის წაშ-
ლა გსურთ:

3. ირ ჩევთ იმ კლიპს, რომ ლის წაშ ლაც გინ დათ და აჭერთ ღი ლაკს Delete.

ცალ კე უ ლი კლი პის ხან გ რ ძ ლი ვო ბის ცვლი ლე ბა

თუ რო მე ლი მე კლი პის შე მოკ ლე ბა გსურთ, ამი სათ ვის:

1. ირ ჩევთ კლიპს, რომ ლის ცვლი ლე ბაც გსურთ;
2.  თუ კურ სორს მის რო მე ლი მე ბო ლოს თან მი ი ტანთ, გა მოჩ ნ დე ბა წი თე ლი ის რე ბი. ამოძ რა ვეთ ისი-

ნი თქვენ თ ვის სა სურ ვე ლი მი მარ თუ ლე ბით სა სურ ველ დო ნემ დე – კლი პის სიგ რ ძე შე სა ბა მი სად 
შე იც ვ ლე ბა.

ტიტ რე ბი

Windows Movie Maker სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ და ა მა ტოთ სა თა უ რი და ტიტ რე ბი თქვენ მი ერ და მონ-
ტა ჟე ბულ ვი დე ოს. ამი სათ ვის:

1.  Movie Tasks ფან ჯა რა ში (ფოტო #10) Edit movie-ს ქვეშ ჩა მო ნათ ვალ ში ირ ჩევთ Make titles or 
credits;

       

ფო ტო #10
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2.  გა იხ ს ნე ბა ფან ჯა რა (ფოტო #11), რო მე ლიც გთა ვა ზობთ არ ჩე ვანს. თუ გინ დათ, რომ ტიტ რი რო-
მე ლი მე კლიპს წინ უძღო დეს (ვიდეო თუ ფო ტო), აირ ჩი ეთ title before the selected clip; თუ კლი პის 
შემ დეგ – title after the selected clip; თუ ტიტ რი ვი დე ოს ან ფო ტოს უნ და გა და ე დოს (მაგ. რო გორც 
ეს სუბ ტიტ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში ა) – title on the selected clip; ხო ლო, თუ სა თა უ რის და წე რა გსურთ, 
რო მე ლიც მთლი ა ნი პრო ექ ტის და საწყის ში უნ და გა მოჩ ნ დეს, აირ ჩი ეთ title at the beginning. სა ბო-
ლოო ტიტ რე ბის შემ თხ ვე ვა ში აირ ჩი ეთ credits at the end.

ფო ტო #11

3.  ირ ჩევთ შე სა ბა მის ვა რი ანტს. მაგ. სა თა უ რის და მა ტე ბა ვი დე ოს და საწყის ში (title at the beginning). 
ჩნდე ბა მარ თ კუთხე დი ფან ჯა რა, რო მელ შიც თქვენ თ ვის სა სურ ვე ლი ტექ ს ტი უნ და ჩა წე როთ, 
რო მე ლიც მა შინ ვე გა მოჩ ნ დე ბა მო ნი ტორ ზე (ფოტო #12).

ფო ტო #12
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4.  ტიტ რის ფონ ტი, ზო მა, ფე რი შე გიძ ლი ათ სურ ვი ლი სა მებრ შეც ვა ლოთ. შემ დეგ კი ირ ჩევთ Done, 
add title to movie და ის პრო ექ ტ ში ავ ტო მა ტუ რად ჩაჯ დე ბა (ფოტო #13).

ფო ტო #13 

ხმის გა და დე ბა

Windows Movie Maker და მონ ტა ჟე ბულ ვი დე ო მა სა ლა ზე თქვე ნი ხმის გა და დე ბის სა შუ ა ლე ბა საც 
გაძ ლევთ. ამი სათ ვის: 

1.  თა იმ ლა ინ ზე – ლურ ჯი ვერ ტი კა ლუ რი ხა ზი მო ა თავ სეთ იმ ად გი ლას, სა ი და ნაც გსურთ ვი დე ოს 
ხმა გა და ე დოს;

2.  და ა ჭი რეთ ღი ლაკს მიკ რო ფო ნის გა მო სა ხუ ლე ბით, რო მე ლიც თა იმ ლა ი ნის ზემოთ და მარ ცხე ნა 
კუთხე ში მდე ბა რე ობს (ფოტო #4); 

3. გა იხ ს ნე ბა ფან ჯა რა (ფოტო #14);

ფო ტო #14
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4.  და იწყეთ ჩა წე რა – Start Narration, დას რუ ლე ბის შემ დეგ კი აირ ჩი ეთ Stop Narration. აუდიო ტრეკს 
და არ ქ ვით სა ხე ლი და შე ი ნა ხეთ სა ერ თო TEST ფოლ დერ ში. შემ დეგ შე გიძ ლი ათ თა იმ ლა ინ ზე ავ-
ტო მა ტუ რად და მა ტე ბუ ლი აუდიო ტრე კი სურ ვი ლი სა მებრ გა და ა ად გი ლოთ ან დაჭ რათ (ზუსტად 
ისე ვე, რო გორც ვი დეო კლი პე ბის შემ თხ ვე ვა ში).

სა ბო ლოო პრო ექ ტის გა მო ტა ნა

პრო ექ ტი დას რუ ლე ბუ ლია და ახ ლა დროა და მონ ტა ჟე ბუ ლი ვი დეო თქვენ თ ვის სა სურ ველ ფორ მატ-
ში შე ი ნა ხოთ. 

ამი სათ ვის:

1. Movie Task-ში (ფოტო #5) გახ სე ნით Finish Movie (ვიდეოს შე ნახ ვა);
2. აირ ჩი ეთ Save to my Computer; 
3.  სა ბო ლოო პრო ექტს და არ ქ ვით სა ხე ლი და მი უ თი თეთ ფოლ დე რი, სა დაც მი სი შე ნახ ვა გსურთ 

(ფოტო #15);

ფო ტო #15



82

ვი დე ოს გა და ღე ბათა ვი III 

ვიდეო ადვოკატირება

4. გა და დით შემ დეგ ეტაპ ზე ღი ლა კით NEXT, გაჩ ნ დე ბა ახა ლი ფან ჯა რა (ფოტო #16);

ფო ტო #16

5. გა მო ი ყე ნეთ ისევ NEXT და შემ დეგ FINISH (ფოტო #17,18);
6.  მას შემ დეგ, რაც სა ბო ლოო პრო ექტს შე ი ნა ხავთ, მას ში ცვლი ლე ბებს ვე ღარ შე ი ტანთ. თუ რა ი-

მეს შეც ვ ლა გსურთ, თა ვი დან გახ სე ნით Windows Movie Maker-ის პრო ექ ტი (შეგახსენებთ, რომ 
თქვენ ის TEST ფოლ დერ ში შე ი ნა ხეთ) და შე ი ტა ნეთ შე სა ბა მი სი ცვლი ლე ბე ბი. 

ფო ტო #17 ფო ტო #18



83

თა ვი III ვი დე ოს გა და ღე ბა

ვიდეო ადვოკატირება

თა ვის შე ჯა მე ბა

მე სა მე თავ ში ჩვენ გან ვი ხი ლეთ ვი დე ოს გა და ღე ბის თ ვის სა ჭი რო  ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბე ბი. 
გა ვე ცა ნით თი თო ე უ ლი მათ გა ნის და დე ბით და უარ ყო ფით მხა რე ებს. გა ვი გეთ რა არის ფო კუ
სი, ექ ს პო ზი ცია და ბა ლან სი; გა ვე ცა ნით სხვა დას ხ ვა სიმ ს ხ ვი ლის კად რებს; ვი სა უბ რეთ იმა
ზეც, თუ რო გორ ჩა ვი წე როთ მა ღა ლი ხა რის ხის ხმა გა და ღე ბი სას, რო გორ და ვა მონ ტა ჟოთ გა
და ღე ბუ ლი მა სა ლა და რო გორ  გად მოვ ცეთ ამ ბა ვი კად რე ბის სა შუ ა ლე ბით. 

  გა და სა ღე ბად ტექ ნი კუ რი სა შუ ა ლე ბის შერ ჩე ვი სას გა ით ვა ლის წი ნეთ თი თო ე უ ლის და დე ბი-
თი და ურ ყო ფი თი მა ხა სი ა თებ ლე ბი. ასე მა გა ლი თად, ციფ რუ ლი ვი დე ო კა მე რა შე და რე ბით 
ძვი რი ა, მაგ რამ სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა გა მო სა ხუ ლე ბა და ხმა მა ღა ლი ხა რის ხით ჩა ი წე როთ. 
მა შინ, რო დე საც, ფო ტო ა პა რა ტი სა და ფლიპ - კა მე რის გა მო ყე ნე ბი სას, რო გორც წე სი, გა მო-
სა ხუ ლე ბის და ხმის ხა რის ხი და ბა ლი ა. სა მა გი ე როდ, მა თი მცი რე ზო მა სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ 
ზედ მე ტი ყუ რადღე ბის მიპყ რო ბის გა რე შე გა და ი ღოთ. იგი ვე შე იძ ლე ბა ით ქ ვას მო ბი ლურ 
ტე ლე ფონ ზეც, რო მე ლიც ყვე ლა ზე ხელ მი საწ ვ დო მი სა შუ ა ლე ბა ა, ყო ველ თ ვის თან გაქვთ და 
სწრა ფი მოქ მე დე ბის სა შუ ა ლე ბას გაძ ლევთ; 

  თუ ამის სა შუ ა ლე ბა არ სე ბობს, კა მე რა ში ჩა მონ ტა ჟე ბუ ლი მიკ რო ფო ნის ნაც ვ ლად გა რე მიკ-
რო ფო ნით იმუ შა ვეთ;

  სა ნამ ვი დე ოს გა და ღე ბას შე უდ გე ბო დეთ, აუცი ლე ბე ლია იფიქ როთ, რა ვი დეო და აუდიო 
ელე მენ ტე ბი სა გან ააგებთ ფილმს და  შე სა ბა მი სად და გეგ მოთ გა და ღე ბა;

  გა და ღე ბი სას უნ და ეცა დოთ კა მე რა მაქ სი მა ლუ რად მყა რად იყოს ფიქ სი რე ბუ ლი. ამა ში შტა-
ტი ვი და გეხ მა რე ბათ. გა მო ი ყე ნეთ შტა ტი ვი ყო ველ თ ვის, რო ცა ამის სა შუ ა ლე ბა გაქვთ; 

  რო დე საც  გა და სა ღე ბი ობი ექ ტის კვალ დაკ ვალ გი წევთ კა მე რით ხელ ში მოძ რა ო ბა, მაქ სი-
მა ლუ რად უნ და უზ რუნ ველ ყოთ კა მე რის სტა ბი ლუ რო ბა. ამი სათ ვის აუცი ლე ბე ლია და მა ჯე-
რე ბე ლი, მყა რი ნა ბი ჯე ბით გა და ად გი ლე ბა (მუხლებში ოდ ნავ მოხ რი ლი) და კა მე რის ორი ვე 
ხე ლით და ფიქ სი რე ბა, რომ მოძ რა ო ბი სას იგი ძა ლი ან არ მერყეობდეს;

  თუ დრო და სა შუ ა ლე ბა არ სე ბობს, ყო ველ თ ვის ეცა დეთ გა და სა ღე ბი სივ რ ცე რამ დე ნი მე 
ცალ კე უ ლი კად რით აჩ ვე ნოთ, რომ ლებ საც მონ ტა ჟი სას ერ თ მა ნეთს გა და ა ბამთ. მაგ რამ თუ 
ამის დრო არ გაქვთ, შე გიძ ლი ათ ჰო რი ზონ ტა ლურ ან ვერ ტი კა ლურ პა ნო რა მი რე ბას მი მარ-
თოთ. მაგ რამ, გახ სოვ დეთ, პა ნო რა მის ხში რად გა მო ყე ნე ბა მა ყუ რე ბელს თავ ბ რუს ახ ვევს;
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  გა მო ი ყე ნეთ „ტრანსფოკატორი”, რო დე საც არ გაქვთ კა მე რის გა და ად გი ლე ბის და გა და სა-
ღებ ობი ექ ტ თან ფი ზი კუ რად მი ახ ლო ე ბის ან და შო რე ბის სა შუ ა ლე ბა; 

  გა მო ი ყე ნეთ ფო კუ სის ავ ტო მა ტუ რი რე ჟი მი, რო დე საც არ გაქვთ კად რ ში მოძ რა ო ბა ან მა ნუ-
ა ლუ რი რე ჟი მით სარ გებ ლო ბის და ფო კუ სის ხე ლით გას წო რე ბის დრო; 

  აუცი ლე ბე ლია გა და ღე ბის დაწყე ბამ დე, ყო ველ ჯერ ზე გა ას წო როთ ექ ს პო ზი ცი ა, ბა ლან სი 
და ფო კუ სი;

  ობი ექ ტის გა და ღე ბი სას არ და გა ვიწყ დეთ სხვა დას ხ ვა სიმ ს ხ ვი ლის კად რე ბის გა და ღე ბა, რომ 
შემ დ გომ ში მონ ტა ჟი გა გი ად ვილ დეთ და სა ბო ლოო მა სა ლა მა ყუ რებ ლი სათ ვის ერ თ ფე რო ვა-
ნი და მო საწყე ნი არ გა მო ვი დეს;

  ინ ტერ ვი უს ჩა სა წე რად წას ვ ლამ დე გა და ა მოწ მეთ, რომ ყვე ლა სა ჭი რო ხელ საწყო ად გილ ზე ა. 
ასე ვე და ტეს ტეთ აპა რა ტუ რა, რომ გა და ღე ბის მო ე დან ზე სი ურ პ რი ზე ბი თა ვი დან აიცი ლოთ;

  ინ ტერ ვი უს ჩა წე რამ დე  შე ა ფა სეთ გა და სა ღე ბი სივ რ ცე და მო ი შო რეთ ხმა უ რის ყვე ლა წყა რო, 
რო მელ მაც შე საძ ლოა ხმის ხა რის ხი გა გი ფუ ჭოთ (მაგ. გა მორ თეთ მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი, 
კონ დი ცი ო ნე რი, ტე ლე ვი ზო რი, და ა.შ.); 

  ინ ტერ ვი უს დროს რეს პონ დენტს უყუ რეთ. აგ რ ძ ნო ბი ნეთ, რომ გა ინ ტე რე სებთ, რა ზეც იგი 
სა უბ რობს;

  თუ რეს პონ დენ ტი ვერ ახერ ხებს სათ ქ მე ლის ჩა მო ყა ლი ბე ბას, მი ე ცით შე საძ ლებ ლო ბა, თა ვი-
დან და იწყოს და კი დევ ერ თხელ სცა დოს თქვენს კითხ ვა ზე პა სუ ხის გა ცე მა;

  მონ ტა ჟის დროს აუცი ლე ბე ლი ა, გა ით ვა ლის წი ნოთ მონ ტა ჟის პრინ ცი პე ბი (მონტაჟი ხე დის 
სიმ ს ხ ვი ლის მი ხედ ვით, სივ რ ცე ში ორი ენ ტა ცი ის მი ხედ ვით, კად რ ში მოძ რა ო ბის მი ხედ ვით 
და ა.შ.), რა თა და მონ ტა ჟე ბუ ლი ვი დეო მა ყუ რებ ლი სათ ვის გა უ გე ბა რი და და მაბ ნე ვე ლი არ 
იყოს.
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სა ვარ ჯი შო ე ბი

1.  „ფილმის დე კონ ს ტ რუქ ცი ა” 

  შე არ ჩი ეთ თქვე ნი საყ ვა რე ლი ფილ მი (მხატვრული ან დო კუ მენ ტუ რი), კი დევ ერ თხელ 
უყუ რეთ და ამ ჯე რად შე ე ცა დეთ იგი „შემადგენელ აუდი ო- ვი ზუ ა ლურ ნა წი ლე ბად და-
შა ლოთ”. იფიქ რეთ, რა ელე მენ ტე ბის გან არის ფილ მი აგე ბუ ლი. აგ რეთ ვე იფიქ რეთ 
თი თო ე უ ლის მნიშ ვ ნე ლო ბა ზე – რას მა ტებს თი თო ე უ ლი ფილმს. 

2.  „ინტერვიუ”

   პირ ვე ლი ინ ტერ ვი უს ჩა წე რამ დე გა ა კე თეთ შემ დე გი პრაქ ტი კუ ლი და ვა ლე ბა (კარგი 
იქ ნე ბა, თუ მას ჯგუფ ში შე ას რუ ლებთ, სა დაც ჯგუ ფის თი თო ე უ ლი წევ რი და მო უ კი-
დებ ლად გა და ი ღებს თი თო ინ ტერ ვი უს):

  რეს პონ დენ ტად შე არ ჩი ეთ მე გო ბა რი ან ოჯა ხის წევ რი. შე არ ჩი ეთ მარ ტი ვი თე მა (მაგ. 
ბავ შ ვო ბის და უ ვიწყა რი მო გო ნე ბა) და და იწყეთ გა და ღე ბა;

  იფიქ რეთ ინ ტერ ვი უს ვი ზუ ა ლურ მხა რე ზე; გა იხ სე ნეთ სხვა დას ხ ვა სიმ ს ხ ვი ლის ხე დე-
ბი (ინტერვიუს გა და ღე ბა სა შუ ა ლო ან მსხვი ლი ხე დით სჯობს); არ და ი ვიწყოთ „სამად 
და ყო ფის წე სი”; გახ სოვ დეთ, რომ ინ ტერ ვი უს ჩა წე რის დროს კა მე რის ობი ექ ტი ვი 
რეს პონ დე ტის თვა ლის დო ნე ზე უნ და იყოს;  არ და ი ვიწყოთ ხმის ყურ სას მე ნე ბით გა-
კონ ტ რო ლე ბაც; თუ ყურ სას მენ ში ხმა უ რი გეს მით, მო ა შო რეთ ხმა უ რის წყა რო გა და-
სა ღებ სივ რ ცეს ან თა ვად და შორ დით მას; 

 სთხო ვეთ რეს პონ დენტს ინ ტერ ვი უს და საწყის ში ვე წა რად გი ნოს თა ვი;

 არ და უს ვათ მას კითხ ვე ბი, რო მელ ზეც პა სუ ხი შე საძ ლოა იყოს „კი” ან „არა”;

  რო დე საც რეს პონ დენ ტი სა ინ ტე რე სოდ და ემო ცი უ რად სა უბ რობს, ჩა ე კითხეთ და ჩა-
უღ რ მავ დით სა კითხს, სა ნამ თე მას შეც ვ ლი დეთ. და ინ ტე რეს დით დე ტა ლე ბით;

 სულ 5-8 კითხ ვა და უს ვით. 

 გა და ღე ბუ ლი მა სა ლა ჯგუფ ში გა არ ჩი ეთ: 
 1. გა ა ა ნა ლი ზეთ ვის მი ერ გა და ღე ბუ ლი ინ ტერ ვიუ იყო ყვე ლა ზე და სა მახ სოვ რე ბე ლი; 

 2. რა ტომ იყო ეს ინ ტერ ვიუ სა ინ ტე რე სო? 

 3.  გა ა ა ნა ლი ზეთ ინ ტერ ვი უს ტექ ნი კუ რი ას პექ ტე ბიც. რა შეც დო მე ბი და უშ ვით? რო-
გორ შე გეძ ლოთ მა თი თა ვი დან აცი ლე ბა?
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3.  „5 კად რით მო ყო ლი ლი ამ ბა ვი”

  ეს პრაქ ტი კუ ლი და ვა ლე ბა ჯგუფ ში გა ა კე თეთ. ჯგუ ფის თი თო ე უ ლი წევ რის ამო ცა ნაა  
გად მოს ცეთ ერ თი ამ ბა ვი 5 კად რის სა შუ ა ლე ბით. (მაგ. აჩ ვე ნოს „საშიში მი წის ქ ვე შა 
გა და სას ვ ლე ლი”). თი თო ე უ ლი კად რის ხან გ რ ძ ლი ვო ბა არ უნ და აღე მა ტე ბო დეს 5 წამს. 
გა და ი ღეთ სხვა დას ხ ვა სიმ ს ხ ვი ლის კად რე ბი. არ და ი ვიწყოთ კად რის კომ პო ზი ცი აც. 
არ გა მო ი ყე ნოთ ინ ტერ ვიუ და კო მენ ტა რი.

 გა და ღე ბუ ლი მა სა ლა და ა მონ ტა ჟეთ და  გა ნი ხი ლეთ ჯგუფ ში:

  1.  ვის მი ერ გა და ღე ბუ ლი მა სა ლა იყო ყვე ლა ზე კარ გი, რო მე ლიც ზუს ტად გა მო ხა ტავ-
და სათ ქ მელს? რა ტომ? 

  2.  გა ა ა ნა ლი ზეთ ტექ ნი კუ რი მხა რეც: იქ ნა თუ არა გათ ვა ლის წი ნე ბუ ლი მონ ტა ჟის 
პრინ ცი პე ბი გა და ღე ბი სა და მონ ტა ჟის დროს?



ვიდეოს გავრცელების გზები

თა ვი IV გვ. 87-112

 ვიდეოს გავრცელების სტრატეგიის დაგეგმვა და განხორციელება

ვიდეოს გავრცელების გზების შედარებითი ანალიზი

სოციალური მედია

თავის შეჯამება

სავარჯიშო
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მე ოთხე თავ ში მი მო ვი ხი ლავთ ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის სხვა დას ხ ვა გზებს, იქ ნე ბა ეს 
ტრა დი ცი უ ლი მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბით თუ ფი ზი კუ რად ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბა, სა ჯა რო 
ჩვე ნე ბე ბი თუ ონ ლა ინ ჩვე ნე ბე ბი, რომ ლის გა მო ყე ნე ბაც შე უძ ლი ათ სა მო ქა ლა ქო 
სექ ტო რის ჟურ ნა ლის ტებს, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა თუ სხვა დას ხ ვა სა კითხე ბის  გა
დაჭ რის მიზ ნით გა ერ თი ა ნე ბულ ად ვო კა ცი ის ჯგუ ფებს.

თა ვი IV

ვიდეოს გავრცელების გზები

ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის სტრა ტე გი ის და გეგ მ ვა 
და გან ხორ ცი ე ლე ბა

ჩვე ნი მცდე ლო ბა, გა და ვი ღოთ კარ გი ვი დე ო, გავ შა ლოთ თე მა, მოვ ყ ვეთ ის-
ტო რი ა, გუ ლით გვსურ დეს რა ი მეს შეც ვ ლა – არ გა მო ი ღებს შე დეგს, თუ ვი-
დეო შე სა ბა მის მა აუდი ტო რი ამ არ ნა ხა – ანუ იმ ხალხმა, ვისთვისაც  ხმის 
მიწვდენა გვინდა. ამი სათ ვის, ვი დეო ად ვო კა ტი რე ბის ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ-
ნე ლო ვა ნე სი ფა ზა სა ად ვო კა ტო ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის სტრა ტე გი ის სწო რი 
და გეგ მ ვა ა. ისევე, როგორც ყველა საქმის, ამ შემთხვევაშიც, წინასწარი 
დაგეგმვა ნახევარი საქმეა. და გეგ მ ვის ნა წილ ში რამ დე ნი მე ნა ბი ჯია გა-
სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი:
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თა ვი IV ვიდეოს გავრცელების გზები

ვიდეო ადვოკატირება

ნა ბი ჯი 1: სა მიზ ნე აუდი ტო რი ის გან საზღ ვ რა

პირ ველ ეტაპ ზე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია გან ვ საზღ ვ როთ ვი დე ოს სა მიზ ნე აუდი ტო-
რი ა. ვინ უნ და ნა ხოს ის? ვი დეო ყო ველ თ ვის ფარ თო აუდი ტო რი ის თ ვის არ არის 
გა მიზ ნუ ლი. მთა ვა რი ა, იმ ადა მი ა ნებ მა ნა ხონ, ვი საც შე უძ ლია გავ ლე ნა იქო-
ნი ოს მას ში დას მულ სა კითხ ზე. რა თქმა უნ და, სა ზო გა დო ე ბის ინ ფორ მი რე ბის 
მიზ ნით, მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რაც შე იძ ლე ბა მეტ მა ადა მი ან მა ნა ხოს ვი დე ო, რის-
თ ვი საც სა ჯა რო ჩვე ნე ბე ბი და ინ ტერ ნე ტი, ასე ვე, ად გი ლობ რი ვი ტე ლე ვი ზი ე-
ბი უნ და გა მო ვი ყე ნოთ. თუმ ცა, შე იძ ლე ბა ჩვენ თ ვის სა სურ ვე ლი შე დე გის მი სა-
ღე ბად მხო ლოდ ად გი ლობ რი ვი გამ გე ო ბის წევ რე ბის თ ვის ჩვე ნე ბაც საკ მა რი სი 
იყოს. ამ შემ თხ ვე ვა ში, რა თქმა უნ და, სხვა სტრა ტე გი ას ვირ ჩევთ.

ნა ბი ჯი 2: ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის გზის გან საზღ ვ რა

ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის რამ დე ნი მე გზა არ სე ბობს. იმის მი ხედ ვით, თუ რა დას-
კ ვ ნამ დე მი ვე დით პირ ველ ნა ბიჯ ზე, და რო გორ გან ვ საზღ ვ რეთ ჩვე ნი მიზ ნობ-
რი ვი აუდი ტო რი ა, ვწყვეტთ, რო მე ლი გზა ავირ ჩი ოთ. იქი დან გა მომ დი ნა რე, 
თუ რამხელა აუდიტორიისთვის გსურთ ვიდეომასალის მიწოდება, შე გიძ ლი ათ 
ერ თი ან რამ დე ნი მე გზა აირ ჩი ოთ:

სა ჯა რო ჩვე ნე ბე ბი 

ამ შემ თხ ვე ვა ში ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბა ხდე ბა სა ჯა რო ჩვე ნე ბე ბის 
გზით: იქ ნე ბა ეს სკო ლა ში თუ უნი ვერ სი ტე ტის დარ ბაზ ში ან ად გი-
ლობ რივ კი ნო თე ატ რ ში ჩვე ნე ბის მოწყო ბა, ასე ვე, ვი დე ოს გა ტა ნა კი-
ნო ფეს ტი ვა ლებ ზე, მცი რე კი ნო თე ატ რებ ში და სხვა.

კო პი რე ბა და დის ტ რი ბუ ცია 

ეს ის პრო ცე სი ა, რო დე საც ხდე ბა ვი დე ოს გა და წე რა დის კებ ზე თუ 
სხვა სა შუ ა ლე ბებ ზე და ამ გზით მი სი და რი გე ბა, გა ყიდ ვა ან გავ რ ცე-
ლე ბა. ეს შე იძ ლე ბა გა ვა კე თოთ თვი თონ ან და ვი ქი რა ოთ შე სა ბა მი სი 
კომ პა ნია დის ტ რი ბუ ცი ის მიზ ნით.

კერ ძო/და ხუ რუ ლი ჩვე ნე ბე ბი

ვი დე ოს და ხუ რუ ლი ჩვე ნე ბა შე იძ ლე ბა მოხ დეს პირ და პირ გა დაწყ-
ვე ტი ლე ბის მიმ ღებ თან ან სხვა სა ხელ მ წი ფო ორ გა ნო ში, კა ნო ნი ე რი 
ხერ ხე ბის გა მო ყე ნე ბით: მა გა ლი თად, სა სა მარ თ ლოს მიმ დი ნა რე ო ბი-
სას.

1

2

3
გა ით ვა ლის წი

ნეთ – ნე ბის მი ერ 
საქ მე ში სა ჭი როა 

სწო რი წი ნას წა რი 
და გეგ მ ვა. კამ პა
ნი ის სტრა ტე გი ის 
სწორი და გეგ მ ვა 

ნა ხევ რად მიღ წე უ
ლი მი ზა ნი ა.
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ვიდეოს გავრცელების გზებითა ვი IV 

ვიდეო ადვოკატირება

ტე ლე ვი ზია 

ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბა ად გი ლობ რი ვი თუ ნა ცი ო ნა ლუ რი ტე ლე ვი ზი ის 
სა შუ ა ლე ბით, ახა ლი ამ ბე ბის ან დო კუ მენ ტუ რი მა სა ლის სა ხით. შე-
საძ ლე ბე ლია ასე ვე რა დი ო ზე დაყ რ დ ნო ბა და მა სა ლის გავ რ ცე ლე ბა, 
თუ მი სი აუდი ომ ხა რე საკ მა რი სად კარ გად არის ამი სათ ვის მომ ზა დე-
ბუ ლი.

ინ ტერ ნე ტი და სო ცი ა ლუ რი მე დია 

ინ ტერ ნე ტი ვი დე ოს იაფი და სწრა ფი დის ტ რი ბუ ცი ის ყვე ლა ზე 
მოხერხებული სა შუ ა ლე ბა ა. აქ შე იძ ლე ბა ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბა 
მოხ დეს ლა ივ  ს ტ რი მინ გის (პირდაპირი ეთე რის) მეშ ვე ო ბით, ასე-
ვე, პო პუ ლა რულ ვებგვერდებ ზე, ბლო გებ ზე ატვირთვით, სო ცი ა-
ლურ ქსე ლებ ში გავ რ ცე ლე ბით, ნი უს ლე თე რე ბით და სხვა. გარ კ-
ვე ულ შემ თხ ვე ვებ ში პრაქ ტი კა ში მომ ხ და რა კი დეც, რომ მა სა ლა 
გავ რ ცე ლე ბუ ლა ადამიანების მი ერ პირ და პირ მო ბი ლუ რი ტე ლე-
ფო ნე ბის მეშ ვე ო ბით.

ნა ბი ჯი 3: და გეგ მ ვა – ბი უ ჯე ტის შედ გე ნა

ვი დე ოს დის ტ რი ბუ ცი ის სტრა ტე გი ის გან საზღ ვ რი სას აუცი ლე ბე ლი ა, დავ-
ფიქ რ დეთ გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის სა ჭი რო ბი უ ჯეტ ზე. შე იძ ლე ბა კამ პა ნი-
ის თ ვის ყვე ლა ზე სა სარ გებ ლო სწო რედ კო პი რე ბა და დის ტ რი ბუ ცი ა ა, მაგ-
რამ ბი უ ჯე ტი ამის თ ვის არ იყოს საკ მა რი სი. ჩვენ ან თან ხე ბის მო ძი ე ბა ზე 
უნ და ვიზ რუ ნოთ, ან უნ და შე ვარ ჩი ოთ ფი ნან სუ რად უფ რო ხელ მი საწ ვ დო მი 
სტრა ტე გი ა. ჩვე ნი მი ზა ნია, მი ნი მა ლუ რი და ნა ხარ ჯით მაქ სი მა ლუ რი ეფექ-
ტის მიღ წე ვა.

ბი უ ჯე ტის და გეგ მ ვი სას მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ყვე ლა მცი რე დე ტა ლის გათ ვა-
ლის წი ნე ბა – მა გა ლი თად, სა ჯა რო ჩვე ნე ბე ბის დროს გა სათ ვა ლის წი ნე ბე-
ლია ად გი ლი სა და აპა რა ტუ რის ქი რა, სკა მე ბი, შე იძ ლე ბა ყა ვი სა და ჩა ის 
ხარ ჯიც.

შე ე ცა დეთ, რომ ვი დეო პო ტენ ცი ურ დო ნო რებ საც აჩ ვე ნოთ – შე საძ ლო ა, რომ 
სა კითხით ჩვე უ ლებ რი ვი მო ქა ლა ქე ე ბი, ან ორ გა ნი ზა ცი ე ბი და ინ ტე რეს დ ნენ 
და ფი ნან სუ რი მხარ და ჭე რა გა გი წი ონ შე მო წი რუ ლო ბის სა ხით ან ვი დე ოს შე-
ძე ნით.

4

5

ბი უ ჯე ტის და გეგ
მ ვი სას მნიშ ვ ნე
ლო ვა ნია ყვე ლა 
მცი რე დე ტა ლის 
გათ ვა ლის წი ნე ბა. 
შე საძ ლო ა, კამ პა
ნი ის მიმ დი ნა რე
ო ბის პა რა ლე ლუ
რად გა გიჩ ნ დეთ 
სა ჭი რო ე ბა, მო ი
ძი ოთ და მა ტე ბი თი 
სახ ს რე ბი.
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ვიდეო ადვოკატირება

ნა ბი ჯი 4: ვი დე ოს დის ტ რი ბუ ცი ის სტრა ტე გი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა

დის ტ რი ბუ ცი ის სტრა ტე გი ის გან სა ხორ ცი ე ლებ ლად, პირ ველ რიგ ში გა სათ ვა ლის-
წი ნე ბე ლია თქვენს ხელთ არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბი. გარ და ფი ნან სუ რი ბი უ ჯე ტი სა, აქ 
სა გუ ლის ხ მოა რო გორც ადა მი ა ნუ რი რე სურ სე ბი, ასე ვე დრო ის სწო რი და გეგ მ ვა და 
სა ჭი რო კონ ტაქ ტე ბის ორ გა ნი ზე ბა, მათ თან და კავ ში რე ბა და შე თან ხ მე ბის მიღ წე ვა.

სა სურ ვე ლი ა, შერ ჩე უ ლი იქ ნას პრო ექ ტის მე ნე ჯე რი, რო მე ლიც უხელ მ ძღ ვა-
ნე ლებს გუნდს და კო ორ დი ნი რე ბას გა უ წევს ყვე ლა თა ნამ შ რომ ლის ან მო ნა-
წი ლე პი რის საქ მი ა ნო ბას.

ნა ბი ჯი 5: ცვლი ლე ბე ბი სტრა ტე გი ა ში

ხში რად და გეგ მი ლი სტრა ტე გი ი სა და და სა ხუ ლი მიზ ნე ბის შეც ვ ლა ან გა და-
კე თე ბა ხდე ბა სა ჭი რო. ყო ველ კონ კ რე ტულ შემ თხ ვე ვა ში უნ და გა ით ვა ლის წი-
ნოთ, რომ შე იძ ლე ბა პრო ექ ტის მიმ დი ნა რე ო ბი სას და მა ტე ბი თი გა რე მო ე ბე ბი 
აღ მო ა ჩი ნოთ, ან ისე თი ინ ფორ მა ცია გახ დეს ცნო ბი ლი, რო მე ლიც შე გაც ვ ლე-
ვი ნებთ თავ და პირ ველ გეგ მას. 

არ შე უ შინ დეთ გეგ მის ცვლი ლე ბის სა ჭი რო ე ბას – შე საძ ლო ა, თქვე ნი კამ პა ნი-
ი სათ ვის უფ რო შე სა ფე რი სი ად რე სა ტე ბი იპო ვოთ, ან ვი დე ოს დის ტ რი ბუ ცი ის 
უკე თე სი გზა შე არ ჩი ოთ.

ნა ბი ჯი 6: ვი დე ოს დის ტ რი ბუ ცი ის სტრა ტე გი ის შე ფა სე ბა 

ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის სწო რი სტრა ტე გი ის შერ ჩე ვის შე დე გად ბევ რი ად გი-
ლობ რი ვი ადა მი ა ნი სა თუ ადა მი ან თა ჯგუ ფე ბის ჩარ თ ვა ხდე ბა შე საძ ლე ბე-

რამ დენ ხანს 
გაგ რ ძელ დე ბა 
თქვე ნი კამ პა
ნი ა?

შე გიძ ლი ათ თუ არა ხარ ჯე ბის გა და ნა წი ლე ბა დრო
ში ისე, რომ მო ა ხერ ხოთ კამ პა ნი ის მიმ დი ნა რე ო ბი
სას და მა ტე ბი თი სახ ს რე ბის მო ძი ე ბა?

რამ დე ნი ას ლის დის ტ
რი ბუ ცია გსურთ? რამ
დე ნი ჩვე ნე ბის ჩა ტა რე ბა 
გსურთ?

რო გორ შე იძ ლე ბა 
შე ამ ცი როთ ხარ
ჯი?

რო გორ უნ და მოხ დეს ვი დე ოს დის ტ
რი ბუ ცია და ვის უნ და მი ა წო დოთ იგი 
(ნაციონალურ, ად გი ლობ რივ, სა ერ თა შო
რი სო ად რე სა ტებს, ფოს ტით თუ პი რა დად)?

ვინ შე იძ ლე ბა და
გეხ მა როთ სახ ს რე
ბის მო ძი ე ბა ში? 

მთა ვა რი შე კითხ ვე ბი, რომ ლე ბიც უნ და დას ვათ ბი უ ჯე ტის შედ გე ნი სას:
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ლი. არის შემ თხ ვე ვე ბი, რო ცა სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა თუ გა დაწყ ვე-
ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რე ბი სათ ვის ე.წ. ვი დე ო წე რი ლე ბის მი წო დე ბის შემ დეგ 
ისი ნი პირ და პირ ღე ბუ ლო ბენ ზო მებს პრობ ლე მუ რი სა კითხის გა და საჭ რე-
ლად. რიგ შემ თხ ვე ვებ ში ვი დე ო ე ბით ცენ ტ რა ლუ რი მასმედიის სა შუ ა ლე ბე-
ბიც ინ ტე რეს დე ბი ან და ტე ლე ვი ზი ით ავ რ ცე ლე ბენ მთე ლი ქვეყ ნის მას შ ტა-
ბით. შე სა ბა მი სად, სწო რად და გეგ მი ლი სტრა ტე გი ის შემ თხ ვე ვა ში თქვენ 
შე იძ ლე ბა მი აღ წი ოთ და მა ტე ბით არა პირ და პირ ეფექტს, რაც გა მო ი ხა ტე ბა 
უფ რო მე ტი ხალ ხის ინ ფორ მი რე ბუ ლო ბა ში თქვე ნი ვი დე ო სა და მას ში აღ წე-
რი ლი პრობ ლე მის შე სა ხებ.

ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის გზე ბის შე და რე ბი თი ანა ლი ზი

მო დით, უფ რო დე ტა ლუ რად გან ვი ხი ლოთ გავ რ ცე ლე ბის გზე ბი. გა ით ვა ლის-
წი ნეთ, რომ ზო გი ერ თი მათ გა ნი უფ რო იშ ვი ა თად გა მო ი ყე ნე ბა და ამ ჟა მად 
მსგავ სი კამ პა ნი ე ბის უმე ტე სო ბა ძი რი თა დად ინ ტერ ნეტ სა და სო ცი ა ლურ ქსე-
ლებს ეყ რ დ ნო ბა. თუმცა, ინტერნეტს საქართველოს მოსახლეობის მესამედზე 
ოდნავ მეტი თუ მოიხმარს. შესაბამისად, მხოლოდ ინტერნეტს გამოიყენებთ 
ვიდეოს გასავრცელებლად, თუ ტრადიციულ გზას აირჩევთ, უნდა 
გადაწყვიტოთ თქვენი სამიზნე ჯგუფიდან გამომდინარე. ასეთ შემთხვევაში 
უნდა გაითვალისწინოთ, რომ ერთ შემთხვევაში გეყოლებათ შეზღუდული 
აუდიტორია, მეორეში კი, არსებობს იმის შანსი, რომ ინიციატივა მასმედიამ 
აიტაცოს  და საკუთარ აუდიტორიაზე გაავრცელოს.

1. სა ჯა რო ჩვე ნე ბე ბი

ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის ერ თ -ერ თი გზა სა ჯა რო ჩვე ნე ბე ბი ა. ეს მო ი ცავს გარ-
კ ვე ულ წრე ში ჩვე ნე ბის მოწყო ბას (სკოლაში, უნი ვერ სი ტეტ ში), ასე ვე ფილ მის 
ფეს ტი ვა ლებს, ად გი ლობ რივ კი ნო თე ატ რებს და ა.შ.

მას შ ტა ბუ რი სა ჯა რო ჩვე ნე ბე ბი გან სა კუთ რე ბით სა სარ გებ ლოა მა შინ, რო დე-
საც ქვეყ ნის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან პრობ ლე მებს ვე ხე ბით. ჯობს, სა ჯა რო ჩვე ნე-
ბა მო ვაწყოთ ისეთ ად გი ლას, სა დაც უკ ვე არის და ინ ტე რე სე ბულ პირ თა გარ-
კ ვე უ ლი რა ო დე ნო ბა, მა გა ლი თად, გა მო ვი ყე ნოთ პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ის 
დახ მა რე ბა. 

რა ტომ არის კარ გი სა ჯა რო ჩვე ნე ბე ბი?

  სა შუ ა ლე ბა გვეძ ლე ვა მცი რე ბი უ ჯე ტით მაქ სი მა ლურ ეფექტს მი ვაღ წი-
ოთ. სა ჯა რო ჩვე ნე ბი სათ ვის სა ჭი როა მხო ლოდ კარ გი ად გი ლის შერ ჩე ვა 
და ად გი ლობ რი ვი მო სახ ლე ო ბის მოწ ვე ვა;

ზუს ტად გან საზღ
ვ რეთ მიზ ნობ რი ვი 
ჯგუ ფი. ის, თუ ვინ 
იქ ნე ბა თქვე ნი 
აუდი ტო რი ა, გან
საზღ ვ რავს ვი დე ოს 
მი წო დე ბის გზას 
და სტრატეგიას. 
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  სა ჯა რო ჩვე ნე ბა შე იძ ლე ბა გა და ი ზარ დოს ძა ლი ან სა ინ ტე რე სო დის კუ-
სი ა ში;

  სა ჯა რო ჩვე ნე ბის მე რე გვაქვს შე საძ ლებ ლო ბა, მი ვი ღოთ სა ინ ტე რე სო 
და სა ჭი რო პირ და პი რი უკუ კავ ში რი მა ყუ რებ ლე ბი სა გან, მო ვის მი ნოთ 
მა თი შე ფა სე ბა ვიდეოსა და იქ აღ წე რი ლი პრობ ლე მის შე სა ხებ; 

  სა ჯა რო ჩვე ნე ბე ბი სას შეგ ვიძ ლია მა ყუ რე ბელს ვთხო ვოთ იქ ვე გაგ ვი-
წი ოს დახ მა რე ბა, მა გა ლი თად, შე მო წი რუ ლო ბით, მა ი სუ რე ბის შე ძე ნით, 
კონ კ რე ტუ ლი სა მოქ მე დო გეგ მის მო წო დე ბით და ა.შ.

შე საძ ლე ბე ლია სა ჯა რო ჩვე ნე ბე ბის ჩარ თ ვა ად გი ლობ რივ ღო ნის ძი ე ბებ ში. მა-
გა ლი თად, მო ნა წი ლე ო ბის მი ღე ბა უნი ვერ სი ტეტ ში და გეგ მი ლი მოკ ლე მეტ რა-
ჟი ა ნი ფილ მე ბის ჩვე ნე ბა ში ან ქა ლაქ ში გა მარ თულ რა ი მე ფეს ტი ვალ ზე. ასეთ 
შემ თხ ვე ვებ ში აღარ დაგ ჭირ დე ბათ აუდი ტო რი ა ზე ზრუნ ვა.

ასე ვე, გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლია რამ დე ნი მე ფაქ ტო რი თა რი ღის შერ ჩე ვი სას: 
ჩვე ნე ბის დღე არ უნ და ემ თხ ვე ო დეს რე ლი გი ურ დღე სას წა უ ლებს; თუ ჩვენ თ-
ვის სა ინ ტე რე სოა და საქ მე ბუ ლი ადა მი ა ნე ბის აზ რი, არ უნ და დავ ნიშ ნოთ ჩვე-
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ნე ბა სა მუ შაო სა ა თებ ში; თუ ჩვე ნე ბას სკო ლა ში ან უნი ვერ სი ტეტ ში ვაწყობთ – 
უნ და ვიზ რუ ნოთ სტუ დენ ტე ბი სა და მოს წავ ლე ე ბის თ ვის ოპ ტი მა ლუ რი დრო ის 
შერ ჩე ვა ზე. მა გა ლი თად, სკო ლის მოს წავ ლე ე ბის თ ვის ჩვე ნე ბის გა მარ თ ვა არ 
იქ ნე ბა წარ მა ტე ბუ ლი, თუ მას დავ ნიშ ნავთ კვი რა დღეს, ან გვი ან სა ღა მოს. სა-
უ კე თე სო დროა უშუ ა ლოდ გაკ ვე თი ლე ბის შემ დეგ. 

ორ გა ნი ზე ბი სას გა სათ ვა ლის წი ნე ბე ლი ფაქ ტო რე ბი:

გან საზღ ვ რე აუდი ტო რია და შე არ ჩიე მათ თ ვის სა უ კე თე სო ვი დე ო;

 შე არ ჩიე ადა მი ა ნი ან ორ გა ნი ზა ცი ა, ვინც ვი დე ოს წა რუდ გენს სა ზო გა-
დო ე ბას და იქ ნე ბა დის კუ სი ის ფა სი ლი ტა ტო რი;

 შე არ ჩიე ად გი ლი და იზ რუ ნე ტექ ნი კურ აღ ჭურ ვი ლო ბა ზე;

 გა უ კე თე რეკ ლა მა ჩვე ნე ბას;

 იზ რუ ნე, რომ ვი დე ოს ჩვე ნე ბის შემ დეგ გა ი მარ თოს სა ინ ტე რე სო დის კუ-
სია;

 შე ა ფა სე. 
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ჯოი ლო ზა ნო, ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა აქ ტი ვის ტი, ვი დე ოგ რა ფი და 
ტრე ნე რი გვთავაზობს რამდენიმე რჩევას:

1.  ჩვენებამდე ერ თი დღით ად რე ეს ტუმ რეთ ად გი ლობ რივ თვით მ მარ თ-
ვე ლო ბას და აუხ სე ნით, რას აპი რებთ;

2. გან საზღ ვ რეთ, ვინ არი ან თქვე ნი დამ ხ მა რე ე ბი;

3. ნათ ლად ჩა მო ა ყა ლი ბეთ, რა მიზ ნის მიღ წე ვა გსურთ ამ ვი დე ოს ჩვე ნე ბით;

4. აუცი ლებ ლად გა და ა მოწ მეთ ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა;

5.  მაქ სი მა ლუ რად გა ავ რ ცე ლეთ ინ ფორ მა ცია ჩვე ნე ბის შე სა ხებ  – ად-
გი ლობ რი ვი რა დი ო თი, პოს ტე რე ბით, ფლა ე რე ბით, ყვე ლა შე საძ ლო 
სა შუ ა ლე ბით;

6.  მა ყუ რე ბელ მა უნ და და ი ნა ხოს ნა თე ლი კავ ში რი მათ სა და ვი დე ო ში 
აღ წე რილ პრობ ლე მას შო რის. ეს ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია იმი სათ ვის, 
რომ ვი დე ომ გავ ლე ნა იქო ნი ოს აუდი ტო რი ა ზე;

7.  თუ სა ჭი რო ა, ჩვე ნე ბა ზე თე მას თან და კავ ში რე ბუ ლი სხვა ფილ მე ბიც 
აჩ ვე ნეთ; 

8.  აუდი ტო რი ის მო სა ზი დად და და სა ინ ტე რე სებ ლად შე იძ ლე ბა დაგ ჭირ-
დეთ გა სარ თო ბი ღო ნის ძი ე ბე ბის მო ფიქ რე ბაც;

9.  დაწყე ბამ დე აუცი ლებ ლად გა და უ ხა დეთ მად ლო ბა ყვე ლას, ვინც და-
გეხ მა რა ჩვე ნე ბის ორ გა ნი ზე ბა ში;

10.  მო ი ფიქ რეთ შე ფა სე ბის ხერხი, რომ ლის მი ხედ ვი თაც გან საზღ ვ რავთ, 
წარ მა ტე ბით ჩა ი ა რა თუ არა ჩვე ნე ბამ. ეს შე იძ ლე ბა იყოს დის კუ სი ა, გა-
მო კითხ ვა, კო მენ ტა რე ბის და წე რა და სპე ცი ა ლურ ყუთ ში ჩაგ დე ბა და ა.შ.

ნუ იქ ნე ბით მორ
ცხ ვი და მო რი დე
ბუ ლი. ნე ბის მი ერ 
საქ მე ში წარ მა ტე

ბი სათ ვის მნიშ ვ
ნე ლო ვა ნი ა იყოთ 
თავ და ჯე რე ბუ ლი 

და დარ წ მუ ნე ბუ ლი 
იმა ში, რომ სწორ 
საქ მეს აკე თებთ.
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2. კო პი რე ბა და დის ტ რი ბუ ცია

ვი დეო ად ვო კა ტი რე ბის ერ თ -ერ თი მარ ტი ვი გზა არის ვი დე ოს კო პი რე ბა და 
და რი გე ბა. ეს მე თო დი გან სა კუთ რე ბით წარ მა ტე ბუ ლია ისეთ შემ თხ ვე ვებ ში, 
რო ცა არ გაქვთ დრო, რომ პირ და პირ აჩ ვე ნოთ ვი დეო გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ-
ღებ ან ოფი ცი ა ლურ პი რებს. 

გან სა კუთ რე ბით დი დი შე დე გის მიღ წე ვა შე იძ ლე ბა მა შინ, თუ გა მო ი ყე ნებთ 
სხვა მარ კე ტინ გულ გზებს ვი დე ო ს გა სავ რ ცე ლებ ლად: მა გა ლი თად, კა ტა ლო-
გებს, მა ღა ზი ე ბის ქსელს, ან თქვე ნი პარ ტ ნი ო რი ორ გა ნი ზა ცი ე ბის გავ რ ცე ლე-
ბის ქსელს. ასე ვე, შე გიძ ლი ათ სა შუ ა ლე ბა მის ცეთ და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს, 
ვებგვერდი დან გა მო ი წე რონ ან შე გიკ ვე თონ ვი დე ო, თუმ ცა, ინ ტერ ნე ტით ვი-
დე ოს გავ რ ცე ლე ბის სხვა გზებ ზე ცალ კე მო გახ სე ნებთ.

გარ და ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი სა, პა რა ლე ლუ რად შე გიძ ლი ათ მო უ წო დოთ ად რე-
სა ტებს ან და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს, რომ მათ თვითონაც დააკოპირონ და 
გაავრცელონ ვიდეო – ამით შე საძ ლო ა, და მა ტე ბით აუდი ტო რი ას მი აწ ვ დი ნოთ 
ხმა.

თუ საკ მა რი სი ბი უ ჯე ტი გაქვთ და დი დი რა ო დე ნო ბით გსურთ მა სა ლის 
და რი გე ბა, შე გიძ ლი ათ ად რე სა ტე ბი სათ ვის ვი დე ოს მი წო დე ბა გარეშე 
კომპანიას დაუკვეთოთ და აღარ დაგჭირდეთ პროცესში პირადად ჩარევა.
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იმ შემ თხ ვე ვა შიც კი, თუ სა დის ტ რი ბუ ციო ქსელს 
ჩარ თავთ ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის პრო ცეს ში, აუცი ლე
ბე ლია პრო აქ ტი უ ლად იმუ შა ოთ თქვენც და პი რა დი 
კონ ტაქ ტე ბი და ამ ყა როთ იმ პი რებ თან ან ორ გა ნი ზა
ცი ებ თან, ვი საც გან სა კუთ რე ბუ ლი გავ ლე ნა გა აჩ ნია 
ან შე უძ ლი ა, თა ვი სი ჩარ თუ ლო ბით ქსე ლის გა ფარ
თო ე ბა ში და გეხ მა როთ.

ალექს ჰალკინი, მე დია პრო ექ ტე ბის მე ნე ჯე რი

10 სა მახ სოვ რო: 

1. მოაწყვეთ მარკეტინგული კამპანია ვიდეოს ასლების დამზადებამდე;

2. შე აგ რო ვეთ შეკ ვე თე ბი წი ნას წარ;

3.  წი ნას წარ მო ძებ ნეთ და შე უ თან ხ მ დით მა ღა ზი ას ან სტუ დი ას, რო-
მელ საც შე უძ ლია კარ გი ხა რის ხის ას ლე ბის დამ ზა დე ბა მოკ ლე 
დრო ში;

4.  რაც უფრო მეტ ასლს დაამზადებთ, მით უფრო დაბალი იქნება 
ერთეულის დამზადების თვითღირებულება;

5. და ამ ზა დეთ იმ დე ნი ას ლი, რამ დე ნის და რი გე ბა საც შეძ ლებთ; 

6. ვიდ რე ასლს სხვა პირს გა დას ცემთ, შე ა მოწ მეთ ჩა ნა წე რის ხა რის ხი;

7.  სა სურ ვე ლი ა, შე სა ბა მი სი DVD, CD ან ინ ფორ მა ცი ის ნებისმიერი სხვა 
მატარებლისათვის დაამზადოთ სპეციალური გარეკანი მიმზიდველი 
დიზაინით;

8.  გა რე კან ზე აუცი ლებ ლად და ი ტა ნეთ თქვე ნი სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა-
ცი ა; 

9.  მა სა ლას თან და ურ თეთ წე რი ლო ბი თი აღ წე რა, შე საძ ლოა ეს იყოს მო-
წო დე ბა – call to action, ან სქრი ნინ გის ინ ს ტ რუქ ცი აც კი;

10.  თუ თქვენ გყავ დათ დო ნო რე ბი/ ს პონ სო რე ბი, რომ ლე ბიც და გეხ მარ-
ნენ ვი დე ოს დამ ზა დე ბი სას, მი მარ თეთ მათ ხე ლა ხა ლი თხოვ ნით – 
და გეხ მა რონ ვი დე ოს დის ტ რი ბუ ცი ა ში.

ყო ვე ლი ახა ლი 
ნა ბი ჯი გა ახ ლო ებთ 

თქვენს მი ზან თან. 
თი თო ე უ ლი გა

დად გ მუ ლი ნა ბი ჯი
დან კი უნ და გა მო
ი ტა ნოთ დას კ ვ ნე ბი 

და და აგ რო ვოთ 
გა მოც დი ლე ბა  

რაც სა მო მავ ლოდ 
და გეხ მა რე ბათ 

უფ რო ეფექტიანად  
მუ შა ო ბა ში.
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3. კერ ძო/ და ხუ რუ ლი ჩვე ნე ბე ბი

ვი დეო ად ვო კა ტი რე ბის ორ გა ნი ზა ტო რი აწყობს კამ პა ნი ის ვი დე ოს ჩვე ნე ბას 
უშუ ა ლოდ გა დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რის თ ვის. ეს შე იძ ლე ბა იყოს ერ თა-
დერ თი გზა, რომ თა ნამ დე ბო ბის პირს მი აწ ვ დი ნოთ ხმა. ამ მე თო დის უპი რა-
ტე სო ბა, რა ღა თქმა უნ და, კონ ფი დენ ცი ა ლო ბა სა და ნდო ბა ში ა. ეს მე თო დი 
ხში რად უფ რო რბილ და ფრთხილ გზად აღიქ მე ბა, ვიდ რე სა ჯა რო და ხმა უ რი-
ა ნი ჩვე ნე ბე ბი.

ხდე ბა ხოლ მე, რომ ად გი ლობ რი ვი ოფი ცი ა ლუ რი პი რი ვი დე ოს თვი თონ ავ რ-
ცე ლებს და აწ ვ დის თა ვის ზემ დ გომ პი რებს ან ორ გა ნო ებს, რი თიც პირ და პირ 
ემ სა ხუ რე ბა თქვენს მიზ ნებს, რო გორც ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის, ასე ვე აქამ დე 
მი უწ ვ დო მე ლი აუდი ტო რი ი სათ ვის ინ ფორ მა ცი ის მი წო დე ბის თვალ საზ რი სით.

თუმ ცა, იმი სათ ვის, რომ სა ხელ მ წი ფო ჩა ერ თოს პრობ ლე მა ში და მი სი გა დაჭ-
რა მო ინ დო მოს, უმჯობესია, რომ ად ვო კა ტი რე ბის პრო ცე სი მხო ლოდ ერ თი 
სტრატეგიის განხორციელებით არ  შემოიფარგლოს – საჭიროა ყველა გზის 
გამოყენება მაქსიმალური ეფექტის მისაღწევად. 

ყუ რადღე ბით უნ და იყოთ ასე ვე იმ და პი რე ბე ბის ან შე თან ხ მე ბე ბის მი მართ, 
რა საც ოფი ცი ა ლუ რი პირები დახურულ კარს მიღმა, პირისპირ საუბრისას 
გეტყვიან. შე იძ ლე ბა ისეც მოხ დეს, რომ მათ უარი გა ნაცხა დონ შე თან ხ მე ბის 
ან და პი რე ბის შეს რუ ლე ბა ზე, ან სა ერ თოდ თქვან, რომ ასე თი არ მომ ხ და რა. 
ამი სა გან თა ვის და სა ცა ვად ისევ ვი დე ო მა სა ლა გა მო გად გე ბათ – უკ ვე თქვე ნი 
პი რა დი ან ნა ხევ რად ოფი ცი ა ლუ რი სა უბ რის ჩა ნა წე რი.

რჩე ვე ბი კერ ძო/ და ხუ რუ ლი ჩვე ნე ბის თ ვის:

1.  და ად გი ნეთ ზუს ტად, თუ ვინ არის თქვე ნი ვი დე ოს ად რე სა ტი – გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბის მიმ ღე ბი პი რი ან სა ხელ მ წი ფო მო ხე ლე;

2.  და ამ ყა რეთ კონ ტაქ ტი პირ და პირ მათ თან ან იმ ხალ ხ თან, ვი საც შე უძ-
ლია თქვე ნი და კავ ში რე ბა შე სა ბა მის პი რებ თან;

3.  თქვე ნი ვი დეო უნ და იყოს მოკ ლე და ლა კო ნიუ რი – ასეთ მნიშ ვ ნე ლო-
ვან პი რებს ხში რად უჭირთ თქვენ თ ვის გა ნუ საზღ ვ რე ლი დრო ის დათ-
მო ბა. ყო ვე ლი შემ თხ ვე ვი სათ ვის, და უ ტო ვეთ ვი დე ოს ას ლი და თქვე ნი 
სა კონ ტაქ ტო ინ ფორ მა ცია ად რე სატს;

4.  ხე ლახ ლა გა და ა მოწ მეთ ვი დე ოს ხა რის ხი, ასე ვე, ჩვე ნე ბი სათ ვის სა ჭი-
რო ტექ ნი კუ რი აღ ჭურ ვი ლო ბა.
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4. ტე ლე ვი ზია

ნა ხე ვარ სა უ კუ ნე ზე მე ტი ა, რაც ტრა დი ცი ად ჩა მო ყა ლიბ და ტე ლე ვი ზი ა ში 
სრულ მეტ რა ჟი ა ნი ვი დე ო ე ბის გაგ ზავ ნა გა შუ ქე ბის თხოვ ნით. ამ ხერხს ძი-
რი თა დად მი მარ თა ვენ ისე თი ავ ტო რე ბი, რომ ლე ბიც სო ცი ა ლურ თე მა ტი კა-
ზე მუ შა ო ბენ. არ სე ბობს მრა ვა ლი მა გა ლი თი იმ წარ მა ტე ბუ ლი კამ პა ნი ე ბი სა, 
რომ ლებ მაც დიდ შე დეგს მი აღ წი ეს ასე თი გზით. ყოფილა შემ თხ ვე ვე ბი, რო-
დე საც სა ხელ მ წი ფოს რე ა გი რე ბაც კი მო უხ დე ნია კამ პა ნი ა ზე და დე პარ ტა მენ-
ტიც კი ჩა მო უ ყა ლი ბე ბია წა მოჭ რი ლი პრობ ლე მის გა და საჭ რე ლად. ზო გი ერთ 
ქვე ყა ნა ში დო კუ მენ ტუ რი ფილ მე ბის ავ ტო რებს ჰო ნო რა რის მი ღე ბაც შე უძ ლი-
ათ თა ვი ან თი ფილ მე ბის გა შუ ქე ბი სათ ვის. 

მი უ ხე და ვად ამ ყვე ლაფ რი სა, არ უნ და ჩათ ვა ლოთ, რომ ტე ლე ვი ზი ით თქვე ნი 
ფილ მის ჩვე ნე ბა კამ პა ნი ის თვით მი ზა ნია და მას მაქ სი მა ლუ რი შე დე გი ექ ნე ბა. 
პო პუ ლა რულ მე დი ა სა შუ ა ლე ბებს აქვთ თა ვი სი უპი რა ტე სო ბე ბი – მათ ჰყავს 
სა კუ თა რი ლო ი ა ლუ რი აუდი ტო რია და მი ლი ო ნო ბით მა ყუ რე ბელს შე უძ ლია 
ერ თ დ რო უ ლად ნა ხოს ვი დე ო მა სა ლა; თუმ ცა ამავ დ რო უ ლად უარ ყო ფი თი მხა-
რე ე ბიც გა აჩ ნი ათ: 
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 შეზღუ დუ ლი სა ე თე რო დრო; 

 ტე ლე ვი ზი ის მი ერ მომ ზა დე ბუ ლი სა კუ თა რი მა სა ლა არ სე ბულ პრობ ლე-
მა ტი კა ზე; 

 შიში, რომ მწვა ვე სა კითხე ბის გა შუ ქე ბა გა მო იწ ვევს აუდი ტო რი ის გარ კ-
ვე უ ლი ნა წი ლის და კარ გ ვას;   

ტელევიზიის ში და კრი ტე რი უ მე ბი მა სა ლის დამ ზა დე ბის ხა რის ხის მი მართ;

 ხელ მ ძღ ვა ნე ლო ბის რწმე ნა, რომ სა კითხი არაა სა ინ ტე რე სო ფარ თო მა-
სე ბი სათ ვის და ა.შ.

თქვე ნი ვი დე ო კამ პა ნი ის თ ვის უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ა, 
რომ გქონ დეთ დის ტ რი ბუ ცი ის სტრა ტე გი ა. ვი დე ოს 
დამ ზა დე ბა მხო ლოდ გა კე თე ბუ ლი საქ მის ნა ხე ვა რი ა. 
და ნარ ჩე ნი წარ მა ტე ბა კი და მო კი დე ბუ ლია იმ გზე ბის 
მო ძებ ნა ზე, რომ ლე ბიც ყვე ლა ზე ფარ თო აუდი ტო რი
ამ დე მი გიყ ვანთ. წი ნა აღ მ დეგ შემ თხ ვე ვა ში, შე მო დეთ 
ვი დეო თა რო ზე და და ი ვიწყეთ.

პოლ შო რი, ონ ლა ინ აქ ტი ვის ტი

7 რჩე ვა:

1. აუცილებლად დაამონტაჟეთ ვიდეო;

2. რეკ ლა მა გა უ კე თეთ ვი დე ოს ინ ტერ ნე ტით: ვებ გ ვერ დ ზე, მე ი ლით;

3. მი ა წო დეთ ვი დეო იმ ადა მი ა ნებს, ვი საც ამ ვი დე ო ში იღებ დით; 

4. და ა წე რეთ დისკს სა ხე ლი, გვა რი და მი სა მარ თი;

5. თან და ურ თეთ პრეს რე ლი ზი;

6.  ასე ვე, თან და ურ თეთ ვი დე ოს მოკ ლე აღ წე რა, ვი დე ო ში მო ნა წი ლე ინ-
ტერ ვი უ ე რე ბის სა ხე ლე ბი და გვა რე ბი, ორ გა ნი ზა ცი ე ბის ჩა მო ნათ ვა ლი; 

7.  რამ დენ ჯერ მე გა და ა მოწ მეთ, იოლად იხ ს ნე ბა თუ არა ვი დე ო ფა ი ლი 
დის კი დან , აც დე ნი ლი ხომ არ არის ხმა და მონ ტა ჟი სას გა პა რუ ლი ხომ 
არ არის რა ი მე შეც დო მა.

გახსოვდეთ, რომ
თქვე ნი ვი დეო 
არაა უბ რა ლოდ 
მშრა ლი ის ტო
რი ა, ის უნ და იყოს 
კარ გად და მონ ტა
ჟე ბუ ლი და გა
ფორ მე ბუ ლი, მი სი 
მი წო დე ბა უნ და 
ხდე ბო დეს სა ინ ტე
რე სო გზით.
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5. ინ ტერ ნე ტი და სო ცი ა ლუ რი მე დია

21-ე სა უ კუ ნე ში ყვე ლა ნა ი რი მა სა ლის, მათ შო რის ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბა ბევ-
რად უფ რო იოლი გახ და ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით. დღეს უკ ვე ყვე ლას შე უძ-
ლია სა კუ თა რი სამ ზა რე უ ლო დან ჰქონ დეს პირ და პი რი ჩარ თ ვა და ას წავ ლოს 
ათა სო ბით ადა მი ანს გემ რი ე ლი სა ცი ვის მომ ზა დე ბა: ამის თ ვის მხო ლოდ ვებ-
კა მე რა, კომ პი უ ტე რი და ინ ტერ ნე ტია სა ჭი რო. 

ინ ტერ ნე ტით ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბა მი სი დის ტ რი ბუ ცი ის ყვე ლა ზე იაფი და 
ამავ დ რო უ ლად, მას შ ტა ბუ რი გზა ა. ინტერნეტი  საშუალებას გაძლევთ, ხმა 
მიაწვდინოთ არა მარტო თქვენს სამიზნე აუდი ტო რი ას, არა მედ უფ რო მეტ 
ხალხს – მათ, ვი საც თქვენს ად რე სა ტებ თან სა ერ თო ინ ტე რე სე ბი გა აჩ ნი ა, სხვა-
დას ხ ვა სო ცი ა ლურ ქსე ლებ სა თუ ფო რუ მებ ში მა თი მე გობ რე ბი არი ან და ა.შ.

სტა ტის ტი კა 
იმ ვებ გ ვერ დებს, რომ
ლე ბიც გვაძ ლე ვენ 
სა შუ ა ლე ბას გან ვა თავ
სოთ ვი დე ო, აქვთ სტა
ტის ტი კის მთვლე ლი 
ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი. მა გა
ლი თად, Google Analytics 
 ვებ ვებგვერდე ბი სათ
ვის, Facebook Insights 
 ფე ის ბუ ქი სათ ვის. 
სა კუ თა რი სტა ტის ტი კის 
ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი აქვს 
ცნო ბილ ბლოგ  პ ლატ
ფორ მებს, მა გა ლი
თად, Wordpressს და 
ვი დე ო კონ ტენ ტის 
ვებგვერდებს.
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 ინტერ ნეტს ჰყავს დი დი აუდი ტო რი ა:
ძა ლი ან ცო ტა ძა ლის ხ მე ვაა სა ჭი რო იმი სათ ვის, რომ ვი დეო გა ვავ რ ცე ლოთ ინ ტერ ნე ტის სა შუ-
ა ლე ბით, მი სი ხილ ვა კი აბ სო ლუ ტუ რად ყვე ლას შე ეძ ლე ბა, ვი საც ინ ტერ ნეტ თან აქვს წვდო მა. 
თი თო ე ულ ქვე ყა ნა ში ინ ტერ ნეტ თან წვდო მის სხვა დას ხ ვა სტა ტის ტი კა არ სე ბობს. სა ქარ თ ვე-
ლო ში მო სახ ლე ო ბის და ახ ლო ე ბით 35% აქვს წვდო მა ინ ტერ ნეტ თან. ეს ნიშ ნავს იმას, რომ მხო-
ლოდ მო სახ ლე ო ბის მე სა მედს აქვს შან სი, ნა ხოს თქვე ნი ინი ცი ა ტი ვა. თუმ ცა, ბო ლო წლე ბის 
სტა ტის ტი კა გვაჩ ვე ნებს, რომ ეს რიცხ ვი საკ მა ოდ სწრა ფი ტემ პით იზ რ დე ბა.

ინ ტერ ნეტს არ აქვს საზღ ვ რე ბი:
თუ სკო ლა ში გა მარ თულ ჩვე ნე ბას მხო ლოდ სკო ლის მოს წავ ლე ე ბი ან კონკრეტული ქა ლა ქის 
მცხოვ რებ ნი და ეს წ რე ბი ან, ინ ტერ ნეტ ში ჩვენ მი ერ გან თავ სე ბუ ლი მა სა ლა შე იძ ლე ბა ნა ხონ ავ-
ს ტ რა ლი ა ში, ფი ლი პი ნებ ში ან მექ სი კა ში. 
არ სე ბობს ბა რი ე რე ბიც – პირ ველ რიგ ში, ესაა ენობ რი ვი ბა რი ე რი. თუ თქვე ნი ვი დეო ქარ თულ 
ენა ზე ა, ცხა დი ა, მას მხო ლოდ ქარ თუ ლი ენის მცოდ ნე მა ყუ რე ბე ლი ნა ხავს. 
გა მო სა ვა ლი აქაც არ სე ბობს – შე გიძ ლი ათ ვი დე ოს ტიტ რე ბი და ურ თოთ  ს ხ ვა დას ხ ვა ენა ზე და 
გაზარდოთ პოტენციური აუდიტორია.

შე საძ ლე ბე ლია კონ კ რე ტულ, სა სურ ველ აუდი ტო რი ას თან მუ შა ო ბა:
ჩვენ შე იძ ლე ბა შევ ქ მ ნათ იმ ადა მი ან თა ბა ზა, რო მე ლიც და ინ ტე რე სე ბუ ლია ჩვენ თ ვის მნიშ ვ ნე-
ლო ვა ნი თე მა ტი კით და შემ დეგ მათ ვუგ ზავ ნოთ თე მა ტუ რი ინ ფორ მა ცი ა. ამი სათ ვის რამ დე ნი მე 
ხერ ხი არ სე ბობს – სო ცი ა ლურ ქსელ ში ჯგუ ფის შექ მ ნა და მხო ლოდ იმ ხალ ხის მოწ ვე ვა, ვი საც 
გსურთ მი აწ ვ დი ნოთ ხმა. ჯგუ ფის გა ფარ თო ე ბის მიზ ნით შე გიძ ლი ათ ჯგუ ფის მო ნა წი ლე ებს 
სთხო ვოთ, მო იწ ვი ონ მე გობ რე ბი.

ინ ტერ ნე ტი უფ რო იაფი ა, ვიდ რე ტე ლე ვი ზია:
ტე ლე ვი ზი ით გაშ ვე ბუ ლი ვი დეო შე იძ ლე ბა ძა ლი ან ბევ რ მა ადა მი ან მა ნა ხოს, მაგ რამ ინ ტერ ნე-
ტის სა შუ ა ლე ბით ასე ვე შე საძ ლოა მი აღ წი ოთ მნახ ვე ლე ბის დიდ რა ო დე ნო ბას, ბევ რად უფ რო 
ნაკ ლე ბი და ნა ხარ ჯე ბი თაც. ზე მოთ ვახ სე ნეთ ტე ლე ვი ზი ე ბის მი ერ ხე ლოვ ნუ რად თუ ში ნა არ-
სობ რი ვად და წე სე ბუ ლი შეზღუდ ვე ბი, ინ ტერ ნეტს კი მსგავ სი რამ არ გა აჩ ნია – თქვენ შე გიძ ლი-
ათ ნე ბის მი ე რი ში ნა არ სის ვი დეო გა ნა თავ სოთ ისე, რომ არ იზ რუ ნოთ აუდი ტო რი ის და კარ გ ვა-
ზე – ვი საც არ აინ ტე რე სებს სა კითხი, არც კი ნა ხავს ვი დე ოს.

ინ ტერ ნეტ ში ყვე ლა ფე რი სწრა ფად ვრცელ დე ბა:
მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ ინ ტერ ნეტ ში ად ვი ლად შე იძ ლე ბა ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბა, დის ტ რი ბუ ცი-
ის სტრა ტე გია მა ინც სა ჭი რო ა. ერ თი შე ხედ ვით, საკ მა რი სია ვი დე ოს მხო ლოდ Youtube-ზე ატ-
ვირ თ ვა, მაგ რამ შემ დეგ მი სი გავ რ ცე ლე ბა შენს ხელ თა ა. ამი ტომ, სა ჭი როა იმა ზე ზრუნ ვა, რომ 
ეს ვი დეო რაც შე იძ ლე ბა მეტ მა ადა მი ან მა ნა ხოს.
რაც მთა ვა რი ა, ამ ყვე ლაფ რის მიღ წე ვა შე იძ ლე ბა ფი ნან სუ რი დანახარჯების გა რე შე – სწო რედ 
ეს არის ინ ტერ ნე ტის უდი დე სი უპი რა ტე სო ბა დის ტ რი ბუ ცი ის სხვა გზებ თან შე და რე ბით.

რა ტომ არის ინ ტერ ნე ტით ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბა უფრო ეფექ ტუ რი?
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ინფორმაციის გაცვლის სიჩქარე:
ჩვე უ ლებ რი ვი ფოს ტის გან გან ს ხ ვა ვე ბით, ელექ ტ რო ნუ ლი ფოს ტა უფა სო ა. ამას თა ნა ვე, 
ად რე სა ტამ დე და უ ყოვ ნებ ლივ მი დის. სა ყუ რადღე ბოა ის, რომ ელექტრონული ფოს ტით 
ად ვი ლად შე იძ ლე ბა ბევ რი ხალ ხის თ ვის ვი დე ო ფა ი ლის, ან ბმუ ლის გა ზი ა რე ბა, მაგ რამ არ 
უნ და და გა ვიწყ დეთ, რომ ხშირ შემ თხ ვე ვა ში, თუ თქვენ ად რე სატს არ იც ნობთ, წე რი ლე ბი 
შე იძ ლე ბა სპა მად ჩა ით ვა ლოს და უკუ რე აქ ცი აც კი გა მო იწ ვი ოს.

„ვირუსული” პო ტენ ცი ა ლი:
ვი რუ სუ ლი ეწო დე ბა ისეთ ვი დე ოს, რო მე ლიც სწრა ფად ვრცელ დე ბა სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე-
ბი სა და სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით. მი უ ხე და ვად იმი სა, რომ „ვირუსი” ცუდ რა მეს 
ნიშ ნავს კომ პი უ ტე რის თ ვის, ვი რუ სუ ლი ვიდეოს შემთხვევაში ეს პირიქითაა და სწორედ 
მისი წარმატებულობის მაჩვენებელია. ხშირ შემ თხ ვე ვა ში ვი რუ სუ ლი ხდე ბა ვი დე ო ე ბი, 
რომ ლე ბიც გარ კ ვე ულ გა სარ თობ ხა სი ათს შე ი ცა ვენ, თუმ ცა ყვე ლა ვი დე ოს, რო მე ლიც შე-
ი ცავს სა ზო გა დო ე ბის დი დი ნა წი ლის თ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან ინ ფორ მა ცი ას, აქვს ვი რუ სუ ლო-
ბის პო ტენ ცი ა ლი. 

შე საძ ლე ბე ლია მნახ ვე ლე ბის ზუს ტი სტა ტის ტი კის დათ ვ ლა:
იმ ვებგვერდებსა თუ სერვისებს (Youtube, Facebook და სხვა), რომლებიც ვიდეოს 
განთავსების საშუალებას იძლევიან, აქვთ საკმაოდ მოხერხებული სტატისტიკის მთვლელი 
ინსტრუმენტები. თქვენ შე გიძ ლი ათ გა ი გოთ თქვე ნი ვი დე ოს მნახ ვე ლე ბის დე მოგ რა ფი უ-
ლი მო ნა ცე მე ბი, რო გო რი ცაა სქე სი, ასა კი, ენა და სხვა; ასე ვე, შე გიძ ლი ათ გა ი გოთ, თუ 
რო მე ლი ქვეყ ნი დან ან თქვე ნი ქვეყ ნის რო მე ლი რა ი ო ნი დან შე მო ვი და მომ ხ მა რე ბე ლი ვი-
დე ოს სა ნა ხა ვად. 
სტა  ტის   ტი  კის მო  ნი  ტო  რინ   გი და  გეხ   მა  რე  ბათ კამ   პა  ნი  ის კო  რექ   ტი  რე  ბა  ში – თუ გა მო იკ ვე-
თე ბა, რომ ბა ლან სი დარ ღ ვე უ ლია და მა გა ლი თად, ვი დე ოს უყუ რებს უფ რო ნაკ ლე ბი კა ცი, 
ვიდ რე ქა ლი, აქ ცენ ტი გაქვთ გა სა კე თე ბე ლი კა ცე ბის ჩარ თუ ლო ბის გაზ რ და ზე.  

მი უ ხე და ვად ამ ყვე ლაფ რი სა, ინ ტერ ნე ტი მა ინც არ არის ყვე ლას თ ვის კარ გი გა მო სა
ვა ლი. იმის გასაგებად, რომ ღირს თუ არა დის ტ რი ბუ ცი ის ამ გზის არ ჩე ვა ჩვე ნი ვი დე
ო სათ ვის, კარ გი იქ ნე ბა, თუ დავ ს ვამთ შემდეგ კითხვებს:

 აქვს თუ არა ინტერნეტთან წვდომა ჩვენს სამიზნე აუდიტორიას, ანუ ადამიანებს, 
ვისთვისაც ვიდეოს ჩვენება გვაქვს გამიზნული?

 თუ აქვს, არის თუ არა მა თი ინ ტერ ნე ტის სიჩ ქა რე საკ მა რი სი ვი დე ოს სა ნა ხა ვად? 

შე იძ ლე ბა რო მე ლი მე რე გი ონ ში იყოს ინ ტერ ნე ტი, მაგ რამ მი სი სიჩქარე არ იყოს საკ
მა რი სი ვი დე ოს სა ყუ რებ ლად. ამ შემ თხ ვე ვა ში ნაკ ლე ბი შან სი ა, რომ ვი დე ოს ბევ რი 
მნახ ვე ლი ეყო ლე ბა.
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სო ცი ა ლუ რი მე დია

სო ცი ა ლუ რი მე დია იმ ვირ ტუ ა ლუ რი სა შუ ა ლე ბე ბის ერ თობ ლი ო ბა ა, რომ ლი-
თაც ადა მი ა ნე ბი ქმნი ან და ერ თ მა ნეთს უზი ა რე ბენ ინ ფორ მა ცი ას თუ იდე ებს. 
უფ რო მარ ტი ვად რომ ვთქვათ, სო ცი ა ლუ რი მე დია ერ თი დი დი ცა რი ე ლი ფურ-
ცე ლი ა, სადაც ყველა ჩვენგანი ათავსებს და ერთმანეთს უზიარებს მისთვის 
სასურველ ინფორმაციას, იქნება ეს ტექსტი, ვიდეო ან სურათი. 

სო ცი ა ლუ რი მე დია ნე ბის მი ერ ადა მი ანს აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას თა ვად გახ დეს ჟურ-
ნა ლის ტი და თა ვი სუფ ლად გა მო ხა ტოს სა კუ თა რი აზ რი. ამის მა გა ლი თად, ერ თ -
ერთ მუ სულ მა ნურ ქვე ყა ნა ში, სა დაც მო ქა ლა ქე ებს ინ ტერ ნე ტის მოხ მა რე ბა აკ-
რ ძა ლუ ლი ჰქონ დათ, ტუ რის ტის ფორ მა ში გა დაც მუ ლი ერ თი მუ სულ მა ნი ქა ლი 
ხში რად სტუმ რობ და ტუ რის ტე ბის თ ვის გან კუთ ვ ნილ ბა რებს, სა დაც ინ ტერ ნე-
ტის მოხ მა რე ბა შე საძ ლე ბე ლი იყო. იგი სა კუ თა რი გვერ დი დან და ნარ ჩენ სამ ყა-
როს აქ ტი უ რად აწ ვ დი და ინ ფორ მა ცი ას ადა მი ა ნის უფ ლე ბა თა დარ ღ ვე ვე ბის შე-
სა ხებ, რო მე ლიც მის ქვე ყა ნა ში ხდე ბო და. მის ინ ტერ ნეტ გვერდს ბა რაკ ობა მაც 
ეწ ვია და კო მენ ტა რის სა ხით მად ლო ბა გა და უ ხა და ასე თი აქ ტი უ რო ბი სათ ვის.

სო ცი ა ლურ მე დი ა სა და ტრა დი ცი ულ მე დი ას შო რის მრა ვა ლი გან ს ხ ვა ვე ბის 
მო ძებ ნა შე იძ ლე ბა, თუმ ცა ძი რი თა დი მა ხა სი ა თებ ლე ბის ჩა მოთ ვ ლით ად ვი-
ლად და ი ნა ხავთ, რა თვი სე ბე ბი გა აჩ ნია თი თო ე ულს:

სო ცი ა ლუ რი მე დია 
დღეს ყვე ლა ზე 
სწრა ფად მზარ დი 
მე დიასივ რ ცე ა. 
სო ცი ა ლუ რი მე
დი ის სა შუ ა ლე ბით 
ნე ბის მი ე რი ასა კი
სა და ინ ტე რე სის 
ადა მი ა ნე ბი სათ ვის 
შე იძ ლე ბა ხმის 
მიწ ვ დე ნა და ამ ბის 
მო ყო ლა. აუცი
ლებ ლად გა მო ი ყე
ნეთ ეს ინ ს ტ რუ მენ
ტი და ის წავ ლეთ 
მას თან მუ შა ო ბა 
– მო მა ვალ ში ის 
კი დევ უფ რო მო იკ
რებს ძა ლას.
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 მხო ლოდ 
მე ინ ს ტ რიმ 

ნი უ სე ბი

 ნე ბის მი ე რი 
მოვ ლე ნა 

ვი ღა ცის თ ვის 
არის ნი უ სი

 იმას, თუ რა 
უნ და გახ დეს 

ნი უ სი, გან საზღ ვ-
რავს ადა მი ა ნე ბის 

ცალ კე უ ლი 
ჯგუ ფი

 შენ თვი თონ 
წყვეტ, თუ რა არის 

და რა უნ და 
გახ დეს ნი უ სი

 ძვი რადღი რე ბუ ლი

 ყვე ლა ზე 
იაფი და ად ვი ლი 

გზაა რო გორც 
ინ ფორ მა ცი ის 

მო პო ვე ბის, ასე ვე 
- გა ცე მი სათ ვის

 ინ ფორ მა ცი ის 
ცალ მ ხ რი ვი 

ნა კა დი

 ყვე ლა ზე 
სწრა ფი 

სა შუ ა ლე ბა ა

 მი უ კერ ძო ე ბე ლი 
ინ ფორ მა ცი ის 
მი ღე ბა ხდე ბა 

უშუ ა ლოდ პირ-
ველ წყა როს გან 

„ისინი“ 
ლა პა რა კო ბენ 
„შენზე“, და არ 

გე ლა პა რა კე ბი ან 
„შენ“

 დი ა ლო გი ა, 
და არა -

 მო ნო ლო გი

ტრა დი ცი უ ლი მე დი ა

სო ცი ა ლუ რი მე დი ა 
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სო ცი ა ლუ რი მე დია რამ დე ნი მე კომ პო ნენ ტის გან შედ გე ბა:

ბლო გე ბი – რო გორც ცალ კე უ ლი ავ ტო რის, ასე ვე ავ ტორ თა ჯგუ ფე ბის 
მი ერ შექ მ ნი ლი სპე ცი ა ლუ რი ვებგვერდე ბი, სა დაც სის ტე მა ტუ რად ქვეყ-
ნ დე ბა მა სა ლე ბი ამა თუ იმ თე მა ზე. სა უ კე თე სო და უფა სო ბლოგ - პ ლატ-
ფორ მე ბია Wordpress, Blogspot, Tumblr. 

მიკ რობ ლო გინ გი – ამის სა უ კე თე სო მა გა ლი თი არის ტვი ტე რი, რო მე-
ლიც ყვე ლას აძ ლევს სა შუ ა ლე ბას გა მო აქ ვეყ ნოთ 140-სიმბოლოიანი 
გა ნახ ლე ბე ბი, და ურ თოთ ბმუ ლე ბი, ფო ტო ე ბი და სხვა. ნა ხეთ, რო მე ლი 
მსგავ სი სერ ვი სი გა მო გად გე ბათ: Twitter, FriendFeed. არ გა გიკ ვირ დეთ, 
ამ სი ა ში ასე ვე მოხ ვ და Tumblr-იც, ვი ნა ი დან მი სი ფორ მა ტი მო ხერ ხე ბუ-
ლია არა მარ ტო ბლო გის თ ვის, არა მედ სხვა ფორ მა ტე ბის თ ვი საც.

სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი – სერ ვი სე ბი, სა დაც მომ ხ მა რებ ლებს აქვთ სა შუ ა-
ლე ბა გამოაქვეყნონ ინფორმაცია  საკუთარი თავის შესახებ, და უ მე გობ-
რ დ ნენ არა მარ ტო ნაც ნობ, არა მედ უც ნობ ხალ ხ საც და გა ერ თი ან დ ნენ 
სა ერ თო ინ ტე რე სე ბის ირგვლივ. ყვე ლა ზე ცნო ბი ლი სო ცი ა ლუ რი ქსე ლი, 
რა თქმა უნ და, Facebook-ია, ასე ვე, გა ე ცა ნით Google Plus, LinkedIn – 
თუმ ცა ეს უკა ნას კ ნე ლი უფ რო პრო ფე სი უ ლი და საქ მი ა ნი მიზ ნე ბის თ ვის 
გა მო ი ყე ნე ბა.

ვი კი – ვი კი პე დია არის ერ თ -ერ თი მა გა ლი თი, რო მე ლიც ამ ტექ ნო ლო-
გი ას იყე ნებს: ნე ბის მი ერ მომ ხ მა რე ბელს შე უძ ლია გა ნა თავ სოს მა სა ლა, 
სხვა მომ ხ მა რებ ლებს კი შე უძ ლი ათ რე დაქ ტი რე ბა გა უ კე თონ მას, შე ავ-
სონ და და ა მა ტონ ში ნა არ სი. Wikipedia არის მხო ლოდ ერ თი ვებგვერდი, 
რო მე ლიც ამ ინ ს ტ რუ მენტს იყე ნებს, თქვენ კი შე გიძ ლი ათ გახ ს ნათ სა-
კუ თა რი ვი კი რა ი მე თე მის შე სა ხებ. ამი სათ ვის და რე გის ტ რირ დით Wikis-
paces ან Wikia-ზე.

სო ცი ა ლუ რი ბუქ მარ ქინ გი – ვებგვერდე ბი, რომ ლე ბიც გაძ ლე ვენ სა შუ-
ა ლე ბას, ინ ტერ ნეტ ში მო ძი ე ბუ ლი ინ ფორ მა ცი ა, ბმუ ლე ბი და სხვა მა სა-
ლე ბი ერ თი ა ნად შე ი ნა ხოთ და გა ა ერ თი ა ნოთ თქვენს გვერ დ ზე. მა გა ლი-
თი სათ ვის შე გიძ ლი ათ გა ეც ნოთ Delicious, StumbleUpon, Pinterest, Fancy.

სო ცი ა ლუ რი სი ახ ლე ე ბი (ნიუსები) – ახა ლი ამ ბე ბის აგ რე გა ტო რი 
ვებგვერდე ბი, სა დაც გროვ დე ბა სხვა დას ხ ვა ადა მი ა ნე ბის მი ერ სხვა 
ვებგვერდებ სა თუ პლატ ფორ მებ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი მა სა ლე ბი. სა უ კე-
თე სო მა გა ლი თე ბია Digg, Reddit, ასე ვე StumbleUpon.
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ფო ტო და ვი დეო შე რინ გი – სპე ცი ა ლუ რი ვებგვერდე ბი, სა დაც მომ ხ-
მა რებ ლე ბი ტვირ თა ვენ მათ მი ერ გა და ღე ბულ ფო ტო ან ვი დე ო მა სა ლას, 
რომ ლის შემ დ გომ გავ რ ცე ლე ბა საც ისა ხა ვენ მიზ ნად. ვი დე ო შე რინ გის 
სა უ კე თე სო მა გა ლი თე ბია Youtube და Vimeo, ასე ვე ტვი ტე რის რამ დე ნი-
მე წა მი ა ნი ვი დე ო სერ ვი სი Vine. ვი დე ოს თან ერ თად ფო ტო ე ბის შე რინ გის 
ერ თ -ერ თი პო პუ ლა რუ ლი სერ ვი სია Instagram. ფო ტო ჰოს თინ გე ბი დან 
გან სა კუთ რე ბით აღ სა ნიშ ნა ვია ასე ვე Flickr. მრა ვალ სერ ვისს დღეს უკ ვე 
არა მარ ტო ვებგვერდ ზე შეხ ვ დე ბით, არა მედ ასე ვე მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო-
ნის მეშ ვე ო ბით შეძ ლებთ მათ გა მო ყე ნე ბას – რაც ბევ რად უფ რო გა გი-
მარ ტი ვებთ საქ მეს.

ლა ივ  ს ტ რი მინ გი – სპეციალური სერვისები, რომლებიც მომხმარებლებს 
პირდაპირ ეთერში ტრანსლაციის საშუალებას აძლევს, იქნება ეს რაიმე 
მოვლენა თუ სამოყვარულო გადაცემა. ტრან ს ლა ცი ის გან ხორ ცი ე ლე ბა 
შე საძ ლე ბე ლია უბ რა ლო ვებ კა მე რით, მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნით ან ვი დე-
ო კა მე რით. ყვე ლა ზე გავ რ ცე ლე ბუ ლი სერ ვი სი დღეს არის Livestream, 
Ustream, JustInTV. 

ფა ი ლე ბის შე რინ გი – პრე ზენ ტა ცი ე ბი, მუ სი კა და ა.შ. – ფო ტო და ვი-
დე ო შე რინ გის სერ ვი სე ბის მსგავ სად, არ სე ბობს სპე ცი ა ლი ზე ბუ ლი 
ვებგვერდე ბი, სა დაც მომ ხ მა რებ ლებს შე უძ ლი ათ ატ ვირ თონ ნე ბის მი ე რი 
ფორ მა ტის ფა ი ლი და გა და უგ ზავ ნონ იგი სხვა და ინ ტე რე სე ბულ პი რებს. 
პირ ველ რიგ ში, გა ე ცა ნით Google Drive-ს, რო მე ლიც იძ ლე ვა სა შუ ა ლე-
ბას, ელექტრონული ფოს ტით დი დი ფა ი ლე ბი გა დაგ ზავ ნოთ. მე ო რე და 
არა ნაკ ლებ პო პუ ლა რუ ლი სერ ვი სია Dropbox, რო მე ლიც შე გიძ ლი ათ მო-
ბი ლურ ტე ლე ფონ ზე და ა ყე ნოთ და მო მენ ტა ლუ რად ატ ვირ თოთ გა და ღე-
ბუ ლი ვი დეო ან ფო ტო მა სა ლა, ასე ვე სხვა ფა ი ლე ბი. 

ფო რუ მე ბი – სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის პირ ვე ლი მა გა ლი თი, რო მელ საც 
ჰქონდა სა დის კუ სიო ფორ მა ტი და მომ ხ მა რებ ლე ბი ტო ვებ დ ნენ კო-
მენ ტა რებს სპე ცი ა ლუ რად შექ მ ნი ლი თე მე ბის (ე.წ. ტო პი კე ბის) ქვეშ. 
ფო რუ მე ბი დღე საც აქ ტუ ა ლუ რი ა, თუმ ცა, უფ რო ვიწ რო სპე ცი ა ლი ზა-
ცია მი ი ღო და ბევ რად ჩა მო უ ვარ დე ბა სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბის პო პუ-
ლა რო ბას. აუცი ლებ ლად გა ე ცა ნით პირ ველ ქარ თუ ლე ნო ვან ფო რუმს 
– Forum.ge-ს; იხი ლეთ, ასე ვე, ქარ თუ ლი ახალ გაზ რ დუ ლი ფო რუ მი 
Teen.ge. ფო რუ მე ბი აქვს ასე ვე ბევრ სხვა ვებგვერდს და სერ ვისს, მა-
გა ლი თად, Wordpress-ს. 
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რო გორც აღ ვ ნიშ ნეთ, ინ ტერ ნე ტის მეშ ვე ო ბით ძა ლი ან ად ვი ლია ინ ფორ მა ცი-
ის სწრა ფად გავ რ ცე ლე ბა. თუმ ცა, ნუ შე იქ მ ნით ილუ ზი ას, რომ ვი დე ოს გა-
და ღე ბა და თქვენს პი რად ვებგვერდ ზე, ბლოგ ზე ან თუნ დაც ორ გა ნი ზა ცი ის 
ვებ  გ ვერ დ ზე გა მოქ ვეყ ნე ბით ამო ცა ნა შეს რუ ლე ბუ ლი ა.

აუცილებელია, თქვენი სტრატეგია ითვალისწინებდეს იმ სერვისებს, სოც. 
ქსელებს და სხვა ვებგვერდებს, სადაც ვიდეომასალა და თქვენი ვებგვერდის 
ბმული უნდა განათავსოთ.

თუ ზუსტად გყავთ შერჩეული სამიზნე აუდიტორია, რომელსაც გსურთ 
მასალა მიაწვდინოთ, ისიც გეცოდინებათ, რომელი კონკრეტული სერვისი 
უნდა გამოიყენოთ ვიდეოს გასავრცელებლად. ეს შე იძ ლე ბა იყოს რო გორც 
ქარ თუ ლი, ასე ვე უცხო უ რი ვებგვერდე ბი, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი და ბლო გე ბი; 
შე საძ ლო ა, თქვენ მხო ლოდ თე მა ტუ რი ფო რუ მე ბი და ჯგუ ფე ბის მო ძი ე ბა დაგ-
ჭირ დეთ და არ გინ დო დეთ ფარ თო აუდიტორიას უჩვენოთ ვიდეო, რომელსაც 
ვიწროდ სპეციალიზებული შინაარსი აქვს.

მოკ ლედ გან ვი ხი ლოთ თი თო ე უ ლი ზე მოთ ხსე ნე ბუ ლი სერ ვი სი:

ბლო გე ბი
ბლო გის მეშ ვე ო ბით ნე ბის მი ერ ადა მი ანს შე უძ ლია გა მოთ ქ ვას თა ვი სი აზ რი. 
ბლო გის გახ ს ნა და და რე გის ტ რი რე ბა ძა ლი ან ად ვი ლი ა, მას ავ ტო მა ტუ რად 

სო  ცი  ა  ლუ  რი მე 
დი  ის ერ   თ   ერ   თი 
უპი  რა  ტე  სო  ბა 
ისა  ა, რომ მნიშ ვ
ნე ლო ვან წი ლად 
და გა ზო გი ნებთ და
ნა ხარ ჯებს, გან ს ხ
ვა ვე ბით ტრა დი ცი
უ ლი მე დი ი სა გან, 
რო მელ საც ბევ რად 
უფ რო დი დი ბი უ ჯე
ტი  სჭირ დე ბა.
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ენი ჭე ბა ვებ მი სა მარ თი და ავ ტორს პირ და პირ აქვს სა შუ ა ლე ბა, სპე ცი ა ლუ რი 
ტექ ნი კუ რი ცოდ ნის გა რე შე გა ნა თავ სოს მა სა ლა ბლოგ ზე. 

რა თქმა უნ და, ბლოგ ზე ან ორ გა ნი ზა ცი ის ვებგვერდზე მხო ლოდ ვი დე ოს და-
დე ბა საკ მა რი სი არ იქ ნე ბა – აუცი ლე ბე ლია რამ დე ნი მე აბ ზაც ში აღ წე როთ 
თქვე ნი იდე ა, თუ რა ტომ გა დაწყ ვი ტეთ ვი დე ოს გა და ღე ბა ამ კონ კ რე ტულ თე-
მა ტი კა ზე და ასე ვე, ორი ო დე სიტყ ვა თქვათ სა კუ თარ თავ ზე. ამით თქვე ნი 
ბლო გის მნახ ველს აძ ლევთ სა შუ ა ლე ბას, წი ნას წარ შე იქ მ ნას შთა ბეჭ დი ლე ბა 
რო გორც ვი დე ოს, ასე ვე, მას ში გან ხი ლუ ლი სა კითხის შე სა ხებ.

შე რინ გის ვებგვერდე ბი – ვი დე ო, ფო ტო და სხვა ფა ი ლე ბი
ეს სპე ცი ა ლუ რი სერ ვი სე ბი შექ მ ნი ლია იმი სათ ვის, რომ თქვენ მარ ტი ვად ატ ვირ თოთ 
მა სა ლა ამ ვებგვერდებ ზე და მე რე სურ ვი ლი სა მებრ, ჩას ვათ ვი დეო თქვენს ბლოგ ზე 
ან ვებგვერდ ზე. ამ ვებგვერდე ბის უმ თავ რე სი ფუნ ქ ცია კი ისა ა, რომ თქვე ნი ბლო გის 
მნახ ველს აქვს სა შუ ა ლე ბა, პირ და პირ თა ვის ბრა უ ზერ ში ნა ხოს ვი დეო მი სი და მა ტე-
ბით გად მო წე რის და სხვა სპე ცი ა ლუ რი ინ ს ტ რუ მენ ტე ბი სა თუ პროგ რა მე ბის დახ მა-
რე ბის გა რე შე. თქვე ნი მი ზა ნია აუდი ტო რი ი სათ ვის ვი დე ოს მი წო დე ბა ისე, რო გორც 
ეს მათ აწყობთ – შე სა ბა მი სად, ვი დე ოს ნახ ვის სა შუ ა ლე ბაც უნ და გა უ ად ვი ლოთ.

იგი ვე ეხე ბა სხვა ფორ მა ტის ფა ი ლებს – დო კუ მენ ტე ბი, აუდი ო ჩა ნა წე რე ბი, 
პრე ზენ ტა ცი ე ბი და სხვა შე გიძ ლი ათ ასე ვე ატ ვირ თოთ შე სა ბა მის ვებგვერდებ-
ზე და მარ ტი ვად გა ნა თავ სოთ თქვენს ბლოგ ზე, ე.წ. embed – ანუ ჩა შე ნე ბის 
ფუნ ქ ცი ის გა მო ყე ნე ბით.

ლა ივ  ს ტ რი მინ გი
თუ თქვე ნი ვი დეო ისეთ სა კითხს ეხე ბა, რო მელ საც არა აქვს ერ თ ჯე რა დი, მარ-
ტი ვი ხა სი ა თი, მა შინ თქვენ ასე ვე შე გიძ ლი ათ აუდი ტო რი ას მოვ ლე ნე ბი პირ და პირ 
ეთერ შიც აჩ ვე ნოთ – ვთქვათ, წა იყ ვა ნოთ რე პორ ტა ჟი იმ ად გი ლი დან, რომ ლის შე-
სა ხე ბაც გაქვთ გა და ღე ბუ ლი თავ და პირ ვე ლი ვი დე ო; ან მო იწ ვი ოთ ოფის ში ან სახ-
ლ ში სტუმ რე ბი და მათ თან ინ ტერ ვი უს ტრან ს ლი რე ბა მო ახ დი ნოთ ინ ტერ ნეტ ში.

სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი, მიკ რობ ლო გინ გი, ფო რუ მე ბი 
ყვე ლა ეს ვებ ვებგვერდი თუ სერ ვი სი ემ სა ხუ რე ბა ერთ მთა ვარ მი ზანს – თქვე-
ნი აუდიტორიისთვის მა სა ლის მი წო დე ბას. რაც შე იძ ლე ბა მე ტი სერ ვი სი უნ-
და მო ძებ ნოთ, და რე გის ტ რირ დეთ და გა ნა თავ სოთ ვი დე ო, ან ბმუ ლი თქვენს 
ბლოგ ზე. თქვენ შე გიძ ლი ათ მო უ წო დოთ ხალხს, შე მო ვიდ ნენ და და ინ ტე რე სე-
ბის შემ თხ ვე ვა ში და ტო ვონ კო მენ ტა რე ბი, ან იქ ვე და ე კონ ტაქ ტოთ აუდი ტო-
რი ას და მათ თან დი ა ლოგ ში შეხ ვი დეთ.

სო ცი ა ლუ რი მე დია გარ კ ვე უ ლი ინ ტე რე სის ირ გ ვ ლივ ადა მი ან თა გა ერ თი ა ნე-
ბის სა უ კე თე სო სა შუ ა ლე ბა ა. თემატურ ჯგუფებად გაერთიანება ძირითადად 
ხდება სოციალურ ქსელებში, მაგალითად, Facebook-ზე.

ბრა უ ზე რი   
სპე ცი ა ლუ რი პროგ
რა მა, რომ ლის მეშ
ვე ო ბი თაც ხდე ბა 
ინ ტერ ნეტ  გ ვერ დე
ბის დათ ვა ლი ე რე ბა 
(მაგ., Internet Explor
er, Google Chrome 
და სხვა).
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 დღეს სა ქარ თ ვე ლო ში Facebook-ს უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ად გი ლი უჭირავს და 
ქართულენოვან ინტერნეტში გავრცელებული მთელი ინფორმაცია, ან ფე ის-
ბუ ქი დან გა მო დის, ან ფე ის ბუქ ზე ხ ვ დე ბა.

თუ გან ვი ხი ლავთ კონ კ რე ტუ ლად Facebook-ის მა გა ლითს, თქვენ შე გიძ ლი ათ 
ორი გზა აირ ჩი ოთ: გახ ს ნათ სპე ცი ა ლუ რი გვერ დი და მო იწ ვი ოთ და ინ ტე რე-
სე ბუ ლი პი რე ბი, მო ი წო ნონ (like) ეს გვერ დი და სის ტე მა ტუ რად მი ი ღონ ახა ლი 
ინ ფორ მა ცი ა, რო მელ საც თქვენ გა მო აქ ვეყ ნებთ. 

თუ თქვენს ინ ფორ მა ცი ას არ აქვს სის ტე მა ტუ რი ხასიათი, მაშინ უმჯობესია 
მოძებნოთ თემატური ჯგუფები ინფორმაციის განსათავსებლად. 

Facebook-ზე ჯგუ ფე ბის სა მი ტი პი ა: 

სა ჯა რო (ჯგუფი გახ ს ნი ლია ყვე ლა სათ ვის, შე საძ ლე ბე ლია ჯგუფ ში 
არ სე ბუ ლი კონ ტენ ტის წა კითხ ვაც), გა წევ რი ა ნე ბა შე უძ ლია ნე ბის მი-
ერ მსურ ველს. 

და ხუ რუ ლი – ჯგუ ფი იძებ ნე ბა სა ძი ე ბო სის ტე მა ში, ასე ვე ჩანს ჯგუ-
ფის წევ რე ბიც. შე საძ ლე ბე ლია გა წევ რი ა ნე ბის მოთხოვ ნა, ად მი ნის-
ტ რა ტო რის მი ერ და დას ტუ რე ბის შემ დეგ კი მომ ხ მა რე ბე ლი ხდე ბა 
ჯგუ ფის წევ რი და შე უძ ლია ჩა ერ თოს დის კუ სი ა ში. 

სა ი დუმ ლო – ჯგუ ფი არ იძებ ნე ბა სა ძი ე ბო სის ტე მა ში, შე უძ ლე ბე ლია 
გა წევ რი ა ნე ბის მოთხოვ ნაც: და მა ტე ბა ხდე ბა მხო ლოდ უკ ვე არ სე ბუ-
ლი წევ რის ან / და ად მი ნის ტ რა ტო რის მი ერ. 

ჩვე ნი ინ ტე რე სის სფე რო ში სა მი ვე ჯგუ ფი ხვდე ბა, გან სა კუთ რე ბით კი – სა ჯა რო 
და და ხუ რუ ლი ჯგუ ფე ბი. მომ ხ მა რებ ლე ბი აქ ძი რი თა დად ერ თი ან დე ბი ან ამა თუ 
იმ თე მის გარ შე მო, მა გა ლი თად, სა ჯა რო ჯგუ ფი ლაშ ქ რო ბის მოყ ვა რულ თათ ვის, 
სა დაც ადა მი ა ნე ბი ერ თ მა ნეთს უზი ა რე ბენ მარ შ რუ ტებს, ასე ვე ჰყი დი ან ან ყი დუ-
ლო ბენ სა ლაშ ქ რო აღ ჭურ ვი ლო ბას, აქვეყნებენ სა სარ გებ ლო რჩე ვებს. და ხუ რუ-
ლი ჯგუ ფე ბი ძი რი თა დად პრო ფე სი უ ლი ხა სი ა თი სა ა, მა გა ლი თად, IT მე ნე ჯე რე ბის 
ჯგუ ფი, PR მე ნე ჯე რე ბის ჯგუ ფი. აქ და მა ტე ბა ხდე ბა ნაც ნო ბე ბის სა შუ ა ლე ბით. 
ჩვე ნი ვი დე ო სათ ვის, რო მე ლიც ეხე ბა ეკო ლო გი ურ პრობ ლე მებს, შე იძ ლე ბა დაგ-
ვ ჭირ დეს რამ დე ნი მე მსგავ სი ში ნა არ სის ჯგუ ფის მო ძებ ნა და ბმუ ლის იქ და დე ბა. 

მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა, რომ არ დავ ს პა მოთ მსგავ სი ჯგუ ფე ბი და არ გა მო ვი ყე ნოთ 
ისი ნი მხო ლოდ და მხო ლოდ ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის სა შუ ა ლე ბად. წა ი კითხეთ 
კო მენ ტა რე ბი, დას ვით კითხ ვე ბი, შე დით ინ ტე რაქ ცი ა ში – ჯგუფის წევრები 
ის ადამიანები არიან,  რომლებიც თუ თემატიკით დაინტერესდნენ, თავისით 
დაგეხმარებიან ვიდეოს გავრცელებაში.

1
2
3

სპამი  
ელექ ტ რო ნუ ლი 
წე რი ლი ან შეტყო
ბი ნე ბა, რო მე ლიც 
მიმ ღებს მი უ ვი და 
მი სი სურ ვი ლის წი
ნა აღ მ დეგ. 
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თა ვის შე ჯა მე ბა

ამ თავ ში ჩვენ ვი სა უბ რეთ იმ კონ კ რე ტულ ნა ბი ჯებ ზე, რომ ლე ბიც გვჭირ დე ბა ვი დე ოს 
გავ რ ცე ლე ბის სტრა ტე გი ის და გეგ მ ვი სათ ვის და გან ხორ ცი ე ლე ბი სათ ვის.  მი მო ვი ხი
ლეთ ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის ძი რი თა დი გზე ბი მა თი და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე
ე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით და გა ვე ცა ნით ინ ტერ ნეტ ში ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის ძი რი თად 
სა შუ ა ლე ბებს.

  ვი დეო ად ვო კა ტი რე ბის  ერ თ -ერ თი უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი ფა ზა სა ად ვო კა ტო ვი დე ოს გავ-
რ ცე ლე ბის გზე ბის სწო რი და გეგ მ ვა და შემ დეგ კი მი სი ეფექ ტი ა ნი დის ტ რი ბუ ცი ა ა;

  ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბამ დე მნიშ ვ ნე ლო ვა ნია ვიდეოს გავ რ ცე ლე ბის სტრა ტე გი ის და-
გეგ მ ვა, რო მე ლიც რამ დე ნი მე ნა ბი ჯის გან შედ გე ბა, ესე ნი ა: ვი დე ოს სა მიზ ნე აუდი-
ტო რი ის გან საზღ ვ რა, ვი დე ოს დის ტ რი ბუ ცი ის გზის გან საზღ ვ რა, ვი დე ოს გავ რ ცე-
ლე ბის თ ვის სა ჭი რო ბი უ ჯე ტის შედ გე ნა,  გან ხორ ცი ე ლე ბა, სა ჭი რო ე ბის შემ თხ ვე ვა ში  
გან ხორ ცი ე ლე ბის პრო ცეს ში ცვლი ლე ბე ბის შე ტა ნა და  ბო ლოს ვი დე ოს გავ რ ცე ლე-
ბის სტრა ტე გი ის შე ფა სე ბა;

  არ სე ბობს ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის ტრა დი ცი უ ლი და არატ რა დი ცი უ ლი გზე ბი. ტრა დი-
ცი ულ გზას მი ე კუთ ვ ნე ბა – ვი დე ოს კო პი რე ბა და დის ტ რი ბუ ცი ა, კერ ძო და და ხუ რუ-
ლი ჩვე ნე ბე ბი და ბო ლოს ვი დე ოს ტე ლე ვი ზი ით გავ რ ცე ლე ბა. თა ნა მედ რო ვე გზას კი 
ინ ტერ ნე ტი სა და სო ცი ა ლუ რი მე დი ის გა მო ყე ნე ბით ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბა წარ მო ად-
გენს;

  ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის თი თო ე ულ გზას თა ვი სი ძლი ე რი და სუს ტი მხა რე გა აჩ ნი ა, ამი-
ტომ აუცი ლე ბე ლია, მა თი წი ნას წარ გან საზღ ვ რა, რაც სა მო მავ ლოდ დაგ ვეხ მა რე ბა 
ამო ცა ნის სწორ და გეგ მ ვა ში; 

  ვი დე ოს სო ცი ა ლუ რი მე დი ით გავ რ ცე ლე ბა ყვე ლა ზე იაფი და მას შ ტა ბუ რი გზა ა. სო ცი-
ა ლუ რი მე დია რამ დე ნი მე კომ პო ნენ ტის გან შედ გე ბა. ესე ნია:  ბლო გე ბი, მიკ რობ ლო-
გინ გი, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლე ბი, ვი კი- სერ ვი სე ბი, სო ცი ა ლუ რი ბუქ მარ ქე ბი, ნი უს - სერ-
ვი სე ბი, ფო ტო და ვი დე ო ფა ი ლე ბის შე რინ გის სერ ვი სე ბი, ლა ივ ს ტ რი მი და ფო რუ მე ბი.
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სა ვარ ჯი შო 

1.   რად გან ამ სა ხელ მ ძღ ვა ნე ლოს წა კითხ ვა გა დაწყ ვი ტეთ და ამ სა ვარ ჯი შომ დეც 
მოხ ვე დით ამ დრო ის თ ვის  უკ ვე მზად უნ და გქონ დეთ თქვე ნი სა ად ვო კა ტო ვი-
დე ოც. და ვა ლე ბის არ სი კი შემ დეგ ში მდგო მა რე ობს: მო ცე მულ თავ ში თქვენ 
ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის ტრა დი ცი ულ და არატ რა დი ცი ულ მე თო დებს გა ე ცა ნით, 
ახ ლა კი დრო ა, თქვენს თა ნა მო აზ რე ებ თან ერ თად შე ა ფა სოთ ვი დე ოს გავ რ ცე-
ლე ბის თი თო ე უ ლი გზის და დე ბი თი და უარ ყო ფი თი მხა რე და გა დაწყ ვი ტოთ 
რო მე ლი გზა იქ ნე ბა ოპ ტი მა ლუ რი თქვე ნი ვი დე ოს გავ რ ცე ლე ბის თ ვის თქვენ 
ხელთ არ სე ბუ ლი რე სურ სე ბის გათ ვა ლის წი ნე ბით.



ონ ლა ინ მა უწყებ ლო ბა

თა ვი V გვ. 113-130

 ვიდეო სტრიმინგი

 ლაივ სტრიმინგი - ვიდეო პირდაპირი ეთერი

 ლაივ სტრიმინგი საქართველოში

 როგორ უზრუნველვყოთ პირდაპირი ეთერი ინტერნეტის საშუალებით?

 ტექნიკური რჩევები

 თავის შეჯამება

 სავარჯიშო
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მე ხუ თე თავ ში გან ვი ხი ლავთ ინ ტერ ნეტ   ტე ლე ვი ზი ი სა და ლა ივ სტრი მინ გის მა გა
ლი თებს, მის შექ მ ნა სა და წარ მარ თ ვას. ამა ვე თავ ში მი ი ღებთ ტექ ნი კურ რჩე ვებს 
იმის შე სა ხებ, თუ რო გორ უნ და უზ რუნ ველ ყოთ პირ და პი რი ეთე რი ინ ტერ ნე ტის სა
შუ ა ლე ბით შე სა ბა მი სი აპ ლი კა ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბით.

თა ვი V

ონ ლა ინ მა უწყებ ლო ბა

ვი დეო სტრი მინ გი

თა ნა მედ რო ვე ტექ ნო ლო გი ებ მა ბევ რი რამ შეც ვა ლა, მათ შო რის ის, თუ რო გორ გად-
მოვ ცემთ, რო გორ ვუყ ვე ბით ერ თ მა ნეთს ამ ბავს. ამას ყვე ლა ხვდე ბა, მაგ რამ ცო ტა 
თუ უფიქ რ დე ბა, რე ა ლუ რად რა ში გა მო ი ხა ტე ბა ცვლი ლე ბე ბი. შო რე ულ წარ სულ ში 
ადა მი ა ნე ბი ერ თ მა ნეთს ინ ფორ მა ცი ას ვერ ბა ლუ რად გა დას ცემ დ ნენ – ამ ბავს სიტყ-
ვე ბის მეშ ვე ო ბით უყ ვე ბოდ ნენ. კა ცობ რი ო ბის ის ტო რი ას რომ თვა ლი გა და ვავ ლოთ, 
შე ვამ ჩ ნევთ, რომ კო მუ ნი კა ცი ის ეს ფორ მა დი დი ხნის გან მავ ლო ბა ში შე უც ვ ლე ლი 
იყო. ხში რად ამ ბავს ნა ხა ტე ბი თაც ჰყვე ბოდ ნენ. მოგ ვი ა ნე ბით ადა მი ა ნებ მა ამბის 
გადმოცემა წერილობით დაიწყეს. ცხა დი ა, ად რე სა ტი ამ ბავს საკუთარი წარ მო სახ-
ვით ამ დიდ რებ და და ასე იხა ტე ბო და მის ცნო ბი ე რე ბა ში მომ ხ და რის სუ ბი ექ ტუ რი 
სუ რა თი. დღეს ამ ბის მო ყო ლა მოძ რა ვი გა მო სა ხუ ლე ბის, ვი დე ოს სა შუ ა ლე ბით არის 
შე საძ ლე ბე ლი. ვი დე ოს სა შუ ა ლე ბით გად მო ცე მუ ლი ამ ბის აღ საქ მე ლად მა ყუ რე-
ბელს აღარ სჭირ დე ბა წარ მო სახ ვა, ყვე ლა ფე რი ისე დაც ნა თე ლი ა. ამ ბის თხრო ბის ამ 
ხერხს თა ვი დან მხო ლოდ კი ნე მა ტოგ რა ფი ა ში იყე ნებ დ ნენ, შემ დეგ ტე ლე ვი ზი აც შე-
იქ მ ნა და გა მო სა ხუ ლე ბის სა შუ ა ლე ბით თხრო ბა ყო ველ დღი უ რო ბის ნა წი ლი გახ და. 

თა ვი დან, რო დე
საც ინ ტერ ნეტ ში 
ვი დეო გაჩ ნ და, 
აუცი ლე ბე ლი იყო 
ვი დე ო ფა ი ლის 
ინ ტერ ნე ტი დან 
კომ პი უ ტერ ში გად
მოტ ვირ თ ვა, ანუ 
ვი დე ოს ინ ტერ ნე
ტი დან გად მო წე რა. 
პირ ვე ლი ქარ თუ
ლი ვი დე ო პორ ტა
ლე ბი სწო რედ ამ 
პრინ ცი პით მუ შა
ობ დ ნენ. 
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დღეს ვი  დე  ოს გა  და  ღე  ბა ნე  ბის   მი  ერ ჩვენ   განს შე  უძ   ლი  ა. ამის სა  შუ  ა  ლე  ბას ვი -
დე  ო  კა  მე  რის გარ   და ციფ   რუ  ლი ფო  ტო  ა  პა  რა  ტი, მო  ბი  ლუ  რი ტე  ლე  ფო  ნი და 
კომ   პი  უ  ტე  რის ვი  დეო თვა  ლიც გვაძ   ლევს. არც გა  და  ღე  ბუ  ლი ვი  დე  ოს გავ   რ   ცე -
ლე  ბაა რთუ  ლი. უამ რა ვი ინ ტერ ნეტ  სერ ვი სის სა შუ ა ლე ბით შეგვიძ ლია ჩვე ნი 
ვი დე ო მო ნათხ რო ბი მთელ მსოფ ლი ოს გა უ ზი ა როთ.

დღეს ინ ტერ ნეტ ში ვი დე ოს უამ რა ვი მა ყუ რე ბე ლი ჰყავს. ამის მი ზე ზი მარ-
ტი ვი ა. ვი დე ოს, კომ პი უ ტე რის ან მო ბი ლუ რი მოწყო ბი ლო ბით – სმარ ტ ფო-
ნით, ტაბ ლე ტუ რი კომ პი უ ტე რით ყუ რე ბა საკ მა ოდ ად ვი ლი ა, მთა ვა რი ა, 
ინ ტერ ნე ტის სიჩ ქა რე იყოს კარ გი. მაგ რამ ყო ველ თ ვის ასე არ იყო. თა ვი-
დან, რო დე საც ინ ტერ ნეტ ში ვი დეო გაჩ ნ და, აუცი ლე ბე ლი იყო ვი დე ო ფა ი-
ლის ინ ტერ ნე ტი დან სა კუ თარ კომ პი უ ტერ ში გად მოტ ვირ თ ვა, ანუ ვი დე ოს 
ინ ტერ ნე ტი დან გად მო წე რა. პირ ვე ლი ქარ თუ ლი ვი დე ო პორ ტა ლე ბი სწო-
რედ ამ პრინ ცი პით მუ შა ობ დ ნენ. შემდეგ, ტექნოლოგიების განვითარებამ 
და სწრაფმა ინტერნეტმა შესაძლებელი გახდა ვიდეოს ონლაინ ყურება, 
ინტერნეტიდან გადმოწერის გარეშე. ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი მსგავ სი სერ ვი სი 
avoe.ge იყო, რომ ლის მომ ხ მა რებ ლე ბი სხვა სერ ვი სე ბის მსგავ სად, ვი დე ოს 
სა კუ თარ კომ პი უ ტერ ში იწერ დ ნენ. შემ დეგ მათ, ვისაც სწრაფი ინტერნეტი 
ჰქონდა, მი ე ცათ არ ჩე ვა ნის სა შუ ა ლე ბა, რომ ფილ მე ბის თ ვის პირ და პი რი 
სტრი მინ გის სა შუ ა ლე ბით ეყუ რე ბი ნათ, თუმ ცა, თა ვი დან ეს არც ისე მარ-
ტი ვი იყო.

ტექ ნო ლო გი ას, რო მე ლიც დღეს შე უც ვ ლე ლია ისე თი ონ ლა ინ სერ ვი სე ბი სათ-
ვის, რო გო რი ცა ა, YouTube-ი, ვი დეო სტრი მინ გი ჰქვი ა. Youtube-ზე გან თავ-
სე ბულ ვი დე ო ფა ილს პირ და პირ ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით ვუ ყუ რებთ. ალ ბათ 
შე გიმ ჩ ნე ვი ათ, რო გორ ივ სე ბა ვი დე ო გა მო სა ხუ ლე ბის ქვე და ნა წილ ში ნაც-
რის ფე რი ზო ლი, რო მე ლიც მი უ თი თებს მომ ხ მა რე ბელს რა ოდე ნო ბის ვი დეო 
არის ჩატ ვირ თუ ლი მის კომ პი უ ტერ ში ინ ტერ ნე ტი დან. ვი დეო სტრი მინ გის 
სა შუ ა ლე ბით მომ ხ მა რე ბელს შე უძ ლი ა, კომ პი უ ტერ ში ვი დე ოს ჩა მოტ ვირ თ-
ვის პა რა ლე ლუ რად უყუ როს მას. თუ კი ინ ტერ ნე ტის სიჩ ქა რე და ბა ლი ა, ვი დეო 
სტრი მინ გის სერ ვი სი ცდი ლობს ონ ლი ან ვი დეო მა უწყებ ლო ბა შე ი ნარ ჩუ ნოს 
ვი დე ო გა მო სა ხუ ლე ბის ხა რის ხის გა უ ა რე სე ბის ხარ ჯ ზე. ხა რის ხის გა უ ა რე სე ბა 
მო ნა ცე მე ბის ნაკ ლე ბი რა ო დე ნო ბის გა დაგ ზავ ნას ნიშ ნავს. ამ გ ვა რად, ინ ტერ-
ნე ტის და ბა ლი სიჩ ქა რის მი უ ხე და ვად, ვი დე ო მა უწყებ ლო ბა არ წყდე ბა, მაგ რამ 
უარეს დე ბა გა მო სა ხუ ლე ბის ხა რის ხი. 

ვი დეო სტრი მინ გის ტექ ნო ლო გი ას YouTube-ს მსგავ სად სხვა დას ხ ვა ქარ თუ ლი 
ონ ლა ინ სერ ვი სიც იყე ნებს. მა გა ლი თად myvideo.ge. ამ ონ ლი ან სერ ვი სის მომ-
ხ მა რე ბე ლი უბ რა ლოდ ირ ჩევს სა სურ ველ ტე ლე არხს და ვერც კი ხვდე ბა, რომ 
ვი დე ო, რო მელ საც ის უყუ რებს, მის კომ პი უ ტერ ში იტ ვირ თე ბა. ამა ვე პრინციპით 
მუ შა ობს imovies.ge, სა დაც ფილ მის სა ყუ რებ ლად მი სი გად მოტ ვირ თ ვა არ არის 
სა ჭი რო.

ვი  დეო სტრი  მინ   გი
ტექ ნო ლო გი ას, 
რო მე ლიც დღეს 
შე უც ვ ლე ლია ისე თი 
ონ ლა ინ სერ ვი სე
ბი სათ ვის, რო გო
რი ცა ა, YouTube, 
ვი დეო სტრი მინ გი 
ჰქვი ა. youtubeზე 
გან თავ სე ბუ ლი ვი
დე ო ფა ი ლის ნახ ვა 
შე საძ ლე ბე ლია 
პირ და პირ ინ ტერ
ნე ტის სა შუ ა ლე ბით 
ჩა მოტ ვირ თ ვის 
პა რა ლე ლუ რად. 

http://www.myvideo.ge/
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ლა ივ სტრი მინ გი – ვი დეო პირ და პი რი ეთე რი

ალ ბათ ყვე ლას გვახ სოვს, რო გორ ვი თარ დე ბო და სა ინ ტე რე სო მოვ ლე ნე ბი 
ჩვენ თვალ წინ. რო გორ ვაკ ვირ დე ბო დით პლა ნე ტი სათ ვის მნიშ ვ ნე ლო ვან ან 
უბ რა ლოდ ჩვენ თ ვის სა ინ ტე რე სო მოვ ლე ნებს პირ და პი რი ეთე რის სა შუ ა ლე-
ბით, ტე ლე ვი ზო რი სა თუ კომ პი უ ტე რის ეკ რან ზე. ეს შე იძ ლე ბა ყო ფი ლი ყო 
პო ლი ტი კო სე ბის გა მოს ვ ლა, სპორ ტუ ლი შე ჯიბ რე ბა, საპ რო ტეს ტო აქ ცია თუ 
ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფა.

ად რე, პირ და პირ ეთერ ში მა უწყებ ლო ბა მხო ლოდ მა ღალ ბი უ ჯე ტი ან ტე ლე-
ვი ზი ებს შე ეძ ლოთ, ვი ნა ი დან პირ და პირ ეთერ ში მა უწყებ ლო ბა მხო ლოდ 
ძვი რადღი რე ბუ ლი აპა რა ტუ რი სა და ტექ ნო ლო გი ე ბის სა შუ ა ლე ბით იყო 
შე საძ ლე ბე ლი. მაგ რამ ინ ტერ ნეტ მა სი ტუ ა ცია რა დი კა ლუ რად შეც ვა ლა. 
დღეს ტე ლე ვი ზი ის გარ და ბევ რი რა დი ო სად გუ რიც იყე ნებს ამ შე საძ ლებ-
ლო ბას და ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლებს სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს არა მარ ტო უს-
მი ნონ, არა მედ უყუ რონ კი დეც რა დი ო გა და ცე მებს. მა გა ლი თად, რა დიო პა-
ლიტ რა (www.palitratv.ge) მხო ლოდ რა დი ო სიხ ში რით არ მა უწყებ ლობს. მის 
მსმე ნე ლებს ონლაინ პირ და პი რი ეთე რის სა შუ ა ლე ბით შე უძ ლი ათ ადევ ნონ 
თვა ლი რა დი ო გა და ცე მის მსვლე ლო ბას. რა დიო პა ლიტ რას არ აქვს სა ტე-
ლე ვი ზიო სიხ ში რე, იგი მხო ლოდ ინ ტერ ნე ტი სა და რა დიო სიხ ში რის სა შუ-

ლა  ივ სტრი  მინ   გი
ტექ ნო ლო გი ას, 
რო მე ლიც შე საძ
ლე ბელს ხდის 
პირ და პირ ეთერ ში 
გა დავ ცეთ ვი დე
ო გა მო სა ხუ ლე ბა, 
ლა ივ სტრი მინ გი 
ჰქვი ა. 

http://www.palitratv.ge/
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ა ლე ბით მა უწყებ ლობს, მაგ რამ მის ვებ გ ვერდს palitratv ჰქვი ა. ლა ივ სტრი-
მინ გის გა მო ყე ნე ბის გა მო, რთუ ლი გა სარ ჩე ვი ა, რა დი ოს თან გვაქვს საქ მე 
თუ ტე ლე ვი ზი ას თან.

დღეს სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ის ან პო ლი ტი კო სის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი-
ერ თო ბის სამ სა ხუ რი იმა ვე სა მუ შა ოს ას რუ ლებს, რასაც ადრე მედიასაშუალება 
აკეთებდა. სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ის ვებ გ ვერ დე ბი და მათ მი ერ და რე გის ტ-
რი რე ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი მე დი ის არ ხე ბი თა ვი სი ფუნ ქ ცი ით მე დიასა შუ ა ლე ბას 
მოგ ვა გო ნებს. 

მა გა ლი თად, აშ შ -ის პრე ზი დენ ტის რე ზი დენ ცი ა ში, თეთრ სახ ლ ში, აქ ტი უ რად 
იყე ნე ბენ ინ ტერ ნეტ ვი დეო სტრი მინგს. თეთ რი სახ ლის YouTube არ ხ ზე უამ-
რა ვი ვი დეო გზავ ნი ლია გან თავ სე ბუ ლი, რომ ლებ შიც გად მო ცე მუ ლია ამე რი-
კის პრე ზი დენ ტის და თეთ რი სახ ლის ოფი ცი ა ლუ რი პო ზი ცია (www.youtube.
com/user/whitehouse). თუ კი ამ გვერდს ეწ ვე ვით: www.whitehouse.gov/live შე-
გიძ ლი ათ პირ და პირ ეთერ ში ადევ ნოთ თვა ლი ამე რი კის პრე ზი დენ ტის ან რო-
მე ლი მე ოფი ცი ა ლუ რი პი რის გან ცხა დე ბას.

დღეს პირ და პირ ეთერ ში მხო ლოდ მე დი ა სა შუ ა ლე ბე ბი და ოფი ცი ა ლუ რი 
პი რე ბის პრეს სამ სა ხუ რე ბი რო დი მა უწყებ ლო ბენ. 2013 წელს, თურ ქეთ ში, 
ტაქ სი მის სკვერ ში (Taksim Meydanı) გან ვი თა რე ბულ მოვ ლე ნებს უამ რა ვი 
აქ ტი ვის ტი ინ ტერ ნე ტით აშუ ქებ და. Twitter-ით, ბლო გე ბით, Facebook-ით 
მო ყო ლი ლი ამ ბე ბის გარ და ბევ რი იყო პირ და პი რი ეთე რიც. უამ რა ვი ადა მი-
ა ნი სა კუ თა რი თვა ლით და ნა ხულს ვი დე ოს სა შუ ა ლე ბით აზი ა რებ და ინ ტერ-

საპროტესტო გამოსვლა 
თურ ქეთ ში, ტაქ სი მის სკვერ
ში, 2013 წ.

დღეს სხვა დას ხ
ვა ორ გა ნი ზა ცი ის 
ან პო ლი ტი კო სის 

სა ზო გა დო ე ბას თან 
ურ თი ერ თო ბის 

სამ სა ხუ რი იმა ვე 
სა მუ შა ოს ას რუ

ლებს, რა საც ად რე 
მე დი ა სა შუ ა ლე ბა 
აკე თებ და. სხვა
დას ხ ვა ორ გა ნი
ზა ცი ის ვებ გ ვერ

დე ბი და მათ მი ერ 
და რე გის ტ რი რე

ბუ ლი სო ცი ა ლუ რი 
მე დი ის არ ხე ბი 

თა ვი სი ფუნ ქ ცი ით 
მე დი ა სა შუ ა ლე ბას 

მოგ ვა გო ნებს. 

წყარო: www.tr.euronews.com წყარო: www.kirikhan.net

წყარო: www.haber.stargazete.comწყარო: www.son.tv

http://www.youtube.com/user/whitehouse
http://www.youtube.com/user/whitehouse
http://www.whitehouse.gov/live
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ნეტ ში. აქ ცი ის მონაწილეების მი ერ ინ ტერ ნე ტის აქ ტი ურ მა გა მო ყე ნე ბამ 
თურ ქე თის პრე მი ერ მი ნის ტ რის გა ღი ზი ა ნე ბა გა მო იწ ვი ა. თა ვის გა მოს ვ-
ლებ ში იგი სო ცი ა ლურ ქსე ლებს ქვეყნის უსაფრთხოების ერთ-ერთ რისკ-
ფაქტორად ასახელებდა. თურ ქი აქტივისტები პირ ვე ლე ბი არ იყ ვ ნენ, ვინც 
ლა ივ სტრი მინ გის სა შუ ა ლე ბით მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის გა შუ ქე ბა და იწყეს, 
ბო ლო დროს, მო სახ ლე ო ბის აქ ტი ვო ბას, რო გორც წე სი, თან სდევს პირ და-
პი რი ეთე რი ინ ტერ ნე ტით.

ტექ ნო ლო გი ას, რო მე ლიც შე საძ ლე ბელს ხდის პირ და პირ ეთერ ში გა დავ ცეთ ვი-
დე ო გა მო სა ხუ ლე ბა, ლა ივ სტრი მინ გი ქვი ა. თუ კი ვი დეო სტრი მინ გის შემ თხ ვე ვა-
ში მომ ხ მა რე ბე ლი უყუ რებს ვი დე ოს მი სი გად მო წე რის, სა კუ თარ კომ პი უ ტერ ში 
გად მოტ ვირ თ ვის პა რა ლე ლუ რად, ლა ივ სტრი მინ გის შემ თხ ვე ვა ში, ვი დე ო სიგ ნა-
ლი ინ ტერ ნეტ ში გა და ცე მის ჩა წე რის პა რა ლე ლუ რად ხდე ბა – სა ნამ ვი დეოსიგ-
ნა ლის ჩა წე რა დას რულ დე ბა, ის უკ ვე ინ ტერ ნეტ ში ლა ივ სტრი მინ გის სერ ვი სის 
სა შუ ა ლე ბით უამ რა ვი ადა მი ა ნი სათ ვის ხდე ბა ხელ მი საწ ვ დო მი.

მო დით, წარ მო ვიდ გი ნოთ, რო გორ შე უძ ლია პირ და პირ ეთერს, შეც ვა ლოს სა-
ზო გა დო ე ბა. ვთქვათ, თქვენს ქა ლაქ ში ან სოფ ლის მახ ლობ ლად ხე ე ბის გა ჩეხ-
ვა მიმ დი ნა რე ობს. სა ვა რა უ დოდ, გა ჩეხ ვის პრო ცე სი ნე ბარ თ ვის სა ფუძ ველ ზე 
და იწყო. ოფი ცი ა ლუ რი პი რე ბი ნე ბარ თ ვის გა ცე მას გზის გაყვანის ან შე ნო ბის 
აშე ნე ბის აუცი ლებ ლო ბით ხსნი ან. პრო ცე სი უკ ვე დაწყე ბუ ლია და დრო ის სიმ-
ცი რის გა მო მხო ლოდ მცი რე რიცხო ვა ნი აქ ცი ის მოწყო ბა გახ და შე საძ ლე ბე-
ლი. თუ აქ ცი ა ზე ხალ ხის კრი ტი კუ ლი მა სა არ მო ვი და, იმ დე ნად დი დი, რომ 
ოფი ცი ა ლუ რი სტრუქ ტუ რე ბი აიძუ ლოს გას ცენ ბრძა ნე ბა, მო ლა პა რა კე ბე ბის 
დას რუ ლე ბამ დე დრო ე ბით შე ჩერ დეს ხე ე ბის გა ჩეხ ვის პრო ცე სი, თქვენ მა სა-
მო ქა ლა ქო აქ ტი ვო ბამ შე საძ ლოა ვერ მი აღ წი ოს სა სურ ველ შე დეგს.

რამ დე ნი მე წლის წინ ჟურ ნა ლის ტე ბის გა რე შე შე უძ ლე ბე ლი იქ ნე ბო და მო სახ-
ლე ო ბა ში ხე ე ბის გა ჩეხ ვის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბა, ამ სა კითხის 
ირ გ ვ ლივ ფარ თო დის კუ სი ის გა მარ თ ვა. ჟურ ნა ლის ტე ბის მიწ ვე ვას, სი უ ჟე ტის 
მომ ზა დე ბას, ეთერ ში გაშ ვე ბას ან, მი თუ მე ტეს, ბეჭ დუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით 
გავ რ ცე ლე ბას, რო გორც წე სი, იმ დე ნად დი დი დრო სჭირ დე ბა, რომ რო მე ლი მე 
მე დი ა სა შუ ა ლე ბის და ინ ტე რე სე ბის შემ თხ ვე ვა შიც კი, შე საძ ლოა ხე ე ბის გა ჩეხ ვის 
შე სა ხებ სი უ ჟე ტის ფარ თე აუდი ტო რი ი სათ ვის გაც ნო ბა დაგ ვი ა ნე ბუ ლი აღ მოჩ ნ-
დეს. დღეს ინ ფორ მა ცი ის გავ რ ცე ლე ბის უამ რა ვი სა შუ ა ლე ბა არ სე ბობს, ყვე ლა ზე 
ეფექ ტი ა ნი და თვალ ნა თე ლი – ლა ივ სტრი მინ გი, ანუ პირ და პი რი ეთე რი ა. 

წარ მო იდ გი ნეთ, რომ მცი რე რიცხო ვა ნი მშვი დო ბი ა ნი დე მონ ს ტ რა ცი ის დაწყე-
ბას თან ერ თად თქვე ნი თა ნა მო აზ რე ე ბი პირ და პირ ეთერ ში გა დას ცე მენ ღო-
ნის ძი ე ბას. კად რ ში მო ჩანს ხე ე ბის გა ჩეხ ვის პრო ცე სი, მი წა ზე წაქ ცე უ ლი 
მრა ვალ წ ლო ვა ნი ნარ გა ვე ბი, დამ ტ ვ რე უ ლი ტო ტე ბი. თქვე ნი ონ ლა ინ მა უწყებ-
ლო ბა EMBED („ჩაშენებული”) ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბით შე იძ ლე ბა ვი რუ სუ-

EMBEd კო  დი
EMBED კო დი 
გან ს ხ ვავ დე ბა ბმუ
ლი სა გან, ემ ბედ 
კო დის სა შუ ა ლე ბით 
ვი დე ოს სა სურ ველ 
ვებ გ ვერ დ ზე, ან 
თუნ დაც სო ცი ა ლუ
რი ქსე ლის პი რად 
გვერ დ ზე ჩა მონ ტა
ჟე ბაა („ჩაშენება“)  
შე საძ ლე ბე ლი. 



119

თა ვი V ონლაინ მაუწყებლობა

ვიდეო ადვოკატირება

ლად გავ რ ცელ დეს. მას გა ა ზი ა რე ბენ ფე ის ბუ ქის სა შუ ა ლე ბით. „ჩააშენებენ” 
ბლო გებ ში და ვებ გ ვერ დებ ში. სა ზო გა დო ებ რი ვი აქ ტი ვო ბის ფონ ზე ხე ე ბის გა-
ჩეხ ვის სა კითხით სა ვა რა უ დოდ მე დი აც და ინ ტე რეს დე ბა. 

ლა ივ სტრი მინ გი სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა EMBED კო დის გა მო ყე ნე ბით პირ და პი-
რი ეთე რი ნე ბის მი ერ ვებ გ ვერ დ ზე, ან თუნ დაც, ბლო გის, სო ცი ა ლუ რი ქსე ლის 
პი რად გვერ დ ზე „ჩაშენდეს”. EMBED კო დი გან ს ხ ვავ დე ბა ბმუ ლი სა გან, ემ ბედ 
კო დის სა შუ ა ლე ბით ვი დე ოს სა სურ ველ გვერ დ ში ჩა მონ ტა ჟე ბაა შე საძ ლე ბე-
ლი. ემ ბედ ტექ ნო ლო გი ის გა მო ყე ნე ბის თვალ ნა თე ლი მა გა ლი თია ფე ის ბუქ-
ში ჩა შე ნე ბუ ლი YouTube-ის ვი დე ო სი უ ჟე ტე ბი, რო დე საც YouTube-ის ვი დე ო ზე 
ლინ კი კი არ არის და ტო ვე ბუ ლი, არა მედ ვი დეო პირ და პირ ფე ის ბუქ ში არის 
ჩა შე ნე ბუ ლი. „დაემბედება” ვი დეო ინ ფორ მა ცი ის სწრა ფად გავ რ ცე ლე ბის სა-
შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა. თქვე ნი პირ და პი რი ეთე რი შე იძ ლე ბა სხვა დას ხ ვა მე დი ა სა-
შუ ა ლე ბა მაც ჩა ა შე ნოს სა კუ თარ ონ ლა ინ რე სურ სებ ში. 

ასე ხდე ბო და თურ ქეთ ში მიმ დი ნა რე მოვ ლე ნე ბის გა შუ ქე ბის დრო საც. იმ მე დი ა-
სა შუ ა ლე ბებს, რომ ლებ საც არ ჰქონ დათ სა ჭი რო რე სურ სე ბი სა კუ თა რი კო რეს-
პონ დენ ტე ბის თურ ქეთ ში გა საგ ზავ ნად, შე ეძ ლოთ ლა ივ სტრი მის სა კუ თარ ონ-
ლა ინ რე სურ სებ ში „ჩაშენება”, ან სუ ლაც სა ტე ლე ვი ზიო ეთერ ში გა მო ყე ნე ბა.

სო ცი ა ლუ რი მე დი ის სა შუ ა ლე ბით ახა ლი ამ ბე ბის გან ხილ ვას თან და მათ შემ-
დ გომ გან ვი თა რე ბას თან ერ თად, სა ზო გა დო ე ბა მნიშ ვ ნე ლო ვან როლს თა მა-
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შობს ე.წ. ქრო უდ სორ სინ გის გა მო ყე ნე ბით გა მო სავ ლის გა მო ნახ ვა ში (ამ მოვ-
ლე ნას „back channel” ანუ „ეკრანს მიღ მა” დი ა ლო გი ჰქვი ა). ქრო უდ სორ სინ გი 
ეწო დე ბა ფორ მატს, რომ ლის დრო საც, სო ცი ა ლუ რი მე დი ის პლატ ფორ მე ბის 
სა შუ ა ლე ბით პრობ ლე მას ფარ თო სა ზო გა დო ე ბას და სხვა დას ხ ვა და ინ ტე რე-
სე ბულ მხა რე ებს უზი ა რე ბენ, ხალ ხის ეს მა სა ერ თად მუ შა ობს ყვე ლა სათ ვის 
მი სა ღე ბი გა მო სავ ლის მო სა ძებ ნად.

ამ გ ვა რად, პირ და პი რი ეთე რით გა მოწ ვე ულ ეფექტს ემა ტე ბა ეკ რა ნის მე ო რე 
მხა რეს დაწყე ბუ ლი დი ა ლო გი, რო მელ საც მივ ყა ვართ სა კითხის ერ თობ ლივ 
და დე ბით გა დაწყ ვე ტამ დე. 

აღ ნიშ ნუ ლის შე დე გად, შე საძ ლე ბე ლია პა სუ ხის მ გე ბელ მა სტრუქ ტუ რამ გა-
დაწყ ვე ტი ლე ბა შეც ვა ლოს, სხვა, უკე თე სი გა მო სა ვა ლი გა მო ნა ხოს მო ქა ლა-
ქე თა აზ რის გათ ვა ლის წი ნე ბით. მა გა ლი თად, შე ნო ბის ასა შე ნებ ლად სხვა ად-
გი ლი მო ი ძებ ნოს ან გზის გაყ ვა ნის ალ ტერ ნა ტი უ ლი, ბუ ნე ბი სათ ვის ნაკ ლე ბად 
სა ზი ა ნო მარ შ რუ ტი მო ი ძი ოს.

ეს პირ და პი რი ეთე რის ძა ლის მხო ლოდ ერ თი პა ტა რა მა გა ლი თი ა. ბევ რი ჰუ-
მა ნი ტა რუ ლი მი სი ის წევრს მსოფ ლი ოს სხვა დას ხ ვა კუთხი დან გა მო უ ყე ნე ბია 
პირ და პი რი ეთე რი, რომ ახა ლი ამ ბე ბი ბუ ნებ რი ვი კა ტას ტ რო ფე ბის შე სა ხებ 
მა თი დაწყე ბის თა ნა ვე გად მო ე ცა. 

კი დევ ერ თი სა ინ ტე რე სო მი მარ თუ ლე ბა, სა დაც პირ და პი რი ეთე რი, გან სა-
კუთ რე ბით კი, მო ბი ლუ რი მა უწყებ ლო ბა, შე იძ ლე ბა შე უც ვ ლე ლი იყოს, მე დი-
ცი ნის სფე რო ა. ინ ტერ ნეტ ში ჩარ თუ ლი მო ბი ლუ რი ტე ლე ფო ნი სა და შე სა ბა-
მი სი აპ ლი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია პირ და პირ ეთერ ში ჩარ თ ვა და 
ექი მის კონ სულ ტა ცი ის / დახ მა რე ბის მი ღე ბა დის ტან ცი უ რად, თუნ დაც ძა ლი ან 
შო რი მან ძი ლი დან.

პირ და პი რი ეთე რის შე საძ ლებ ლო ბე ბი სა ო ცა რი ა. იგი წარ მო ად გენს კარგ სა-
შუ ა ლე ბას შე უ ერ თ დე ფარ თო დი ა ლოგს და გა დას ცე შე ნი გზავ ნი ლი, იქ ნე-
ბა ის კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვის, დე მოკ რა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი 
პრო ცე სის დაწყე ბის თუ კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბის შე სა ხებ.

ლა ივ სტრი მი სა ქარ თ ვე ლო ში

ახალ მე დი ას ტრა დი ცი უ ლი სა გან ინ ტე რაქ ტი უ ლო ბა გა მო არ ჩევს. გა ზეთ ში 
ან ჟურ ნალ ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ სტა ტი ა ზე კო მენ ტა რის გა სა კე თებ ლად რე-
დაქ ცი ა ში უნ და და რე კოთ ან წე რი ლი გა აგ ზავ ნოთ. მაგ რამ არა ვინ იცის, მი-
აღ წევს თუ არა გზავ ნი ლი ად რე სა ტამ დე. ტე ლე ვი ზი ი სა და რა დი ოს შემ თხ-
ვე ვა ში საქ მე უკე თე სად არის, ვი ნა ი დან პირ და პი რი ჩარ თ ვით თქვენ მა ხმამ 

პირ და პი რი ეთე
რის შე საძ ლებ ლო
ბე ბი სა ო ცა რი ა. 
იგი წარ მო ად გენს 
კარგ სა შუ ა ლე ბას 
შე უ ერ თ დე ფარ თო 
დი ა ლოგს და გა
დას ცე შე ნი გზავ
ნი ლი, ნე ბის მი ე რი 
სა კითხის შე სა ხებ.
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შე იძ ლე ბა ტე ლე მა ყუ რებ ლე ბი სა თუ რა დი ომ ს მე ნე ლის ყუ რამ დეც მი აღ წი ოს. 
ამ შემ თხ ვე ვა შიც, სხვა ტე ლე მა ყუ რებ ლებს სა შუ ა ლე ბა არ ექ ნე ბათ თქვენს 
კო მენ ტარს სა კუ თა რიც და ურ თოს. ახა ლი მე დია სრულ ინ ტე რაქ ტი უ ლო-
ბას უზ რუნ ველ ყოფს, თქვე ნი კო მენ ტა რი, მო წო ნე ბა ან არ მო წო ნე ბა მე დია 
პრო დუქ ტის გა ნუ ყო ფე ლი ნა წი ლი გახ დე ბა და დრო თა გან მავ ლო ბა ში მას 
შე იძ ლე ბა სხვი სი კო მენ ტა რე ბიც და ე მა ტოს. ხში რია შემ თხ ვე ვა, რო დე საც 
კო მენ ტარს ავ ტო რი პა სუ ხობს ან სო ცი ა ლურ მე დი ა ში გა მოქ ვეყ ნე ბულ მა სა-
ლას დის კუ სია მოჰ ყ ვე ბა.

შე სა ბა მი სად, თუ კი ლა ივ სტრი მინგს ინ ტე რაქ ტი უ ლო ბას და ვუ მა ტებთ, საკ მა-
ოდ მძლავ რი ინ ს ტ რუ მენ ტი გა მო ვა. თა ვად წარ მო იდ გი ნეთ, თქვენ შე გიძ ლი ათ 
პირ და პირ ეთერ ში იმა უწყებ ლოთ ინტერნეტის სა შუ ა ლე ბით, მა ყუ რე ბე ლი კი 
შეძ ლებს თქვენ თან პირ და პი რი დი ა ლო გი აწარ მო ოს ან თა ვი სი მო საზ რე ბე ბი 
ღი ად და ა ფიქ სი როს.

ამ გ ვა რი სა ხით წა რი მარ თა PH International-ის მი ერ სა მო ქა ლა ქო გა ნათ ლე-
ბი სა და პე და გოგ თა გა დამ ზა დე ბის პროგრამის ფარ გ ლებ ში ორ გა ნი ზე ბულ 
ონ ლა ინ კონ ფე რენ ცი ა თა სე რი ა. კონ ფე რენ ცი ის მსმე ნე ლე ბი სა ქარ თ ვე-
ლოს სხვა დას ხ ვა სკო ლე ბის უფ როს კ ლა სე ლე ბი იყ ვ ნენ. ერ თ -ერ თი ასე თი 
კონ ფე რენ ცი ის სტუ მა რი ნებ რას კა- ლინ კოლ ნის უნი ვერ სი ტე ტის პრო ფე-
სო რი ბა ტო ნი დელ ჰარ ნი ში იყო. იგი თბი ლი სელ უფ როს კ ლა სე ლებ თან ერ-
თად თბი ლის ში, მულ ტი მე დია სა გან მა ნათ ლებ ლო ცენ ტ რ ში (MEC) იმ ყო-
ფე ბო და. ხო ლო აუდი ტო რი ის დი დი ნა წი ლი სა ქარ თ ვე ლოს რე გი ო ნე ბი დან, 
ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით ჩარ თუ ლი უფ როს კ ლა სე ლე ბი იყ ვ ნენ.

პრო ფე სო რი დელ ჰარ ნი ში 
უძღვება PH Internationalის 
მი ერ სა მო ქა ლა ქო გა ნათ
ლე ბი სა და პე და გოგ თა 
გა დამ ზა დე ბის პროგრამის 
ფარ გ ლებ ში ორ გა ნი ზე ბულ 
ონ ლა ინ კონ ფე რენ ცი ას.
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ამე რი კე ლი სტუმ რის სა უ ბა რი ერ თ -ერ თი ლა ივ სტრი მინ გის სერ ვი სის სა-
შუ ა ლე ბით გა და ი ცე მო და. უფ როს კ ლა სე ლებს რე გი ო ნე ბი დან ინ ტერ ნე-
ტით არა მხო ლოდ ონ ლა ინ კონ ფე რენ ცი ი სათ ვის თვალ ყუ რის დევ ნე ბა შე-
ეძ ლოთ, არა მედ ინ ტე რაქ ტი ულ დი ა ლოგ ში ჩარ თ ვაც. ისი ნი აქ ტი უ რო ბით 
თბი ლი სელ თა ნა ტო ლებს არ ჩა მო უ ვარ დე ბოდ ნენ და, თა ვის მხრივ, მოწ ვე-
ულ სტუ მარს შე კითხ ვებს ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით უს ვამ დ ნენ.

Livestream.com-ს, ანუ იმ ონ ლა ინ სერ ვისს, რო მელ საც PH International ონ-
ლა ინ კონ ფე რენ ცი ის პირ და პი რი ეთე რით გად მო ცე მი სათ ვის იყე ნებ და, კი-
დევ ერ თი მე ტად მო ხერ ხე ბუ ლი ფუნ ქ ცია აქვს. პირ და პი რი ეთე რის დას რუ-
ლე ბის შემ დეგ შე გიძ ლი ათ ჩა ი წე როთ ის, რა საც პირ და პი რი ეთე რის დროს 
გა დას ცემ დით. შესაბამისად, დაინტერესებულ პირებს საშუალება აქვთ 
კვლავ დაუბრუნდენ თქვენ მიერ პირდაპირ ეთერში გადაცემულ მასალას 
ან მათ, ვინც პირ და პირ ეთერს ვერ უყუ რეს, შე უძ ლი ათ მოგ ვი ა ნე ბით გა-
ეც ნონ თქვენს ვი დე ო მა სა ლას. გა ით ვა ლის წი ნეთ, რომ Youtube-საგან გან-
ს ხ ვა ვე ბით Livestream, უფა სო ექა უნ თის მფლო ბე ლე ბის მი ერ ჩა წე რილ ვი-
დო მა სა ლას მხო ლოდ გარ კ ვე უ ლი დრო ის გან მავ ლო ბა ში ინა ხავს. 

Livestream.com-ზე შე საძ ლე ბე ლია რო გორც ფა სი ა ნი, ასე ვე უფა სო ექა უნ-
თის შექ მ ნა. ბუ ნებ რი ვია, ფა სი ა ნი ექა უნ თის მფლო ბელს მე ტი ფუნ ქ ცი ით 
სარ გებ ლო ბა შე უძ ლია. მა გა ლი თად, უფა სო ექა უნ თის ერ თ -ერ თი შეზღუდ-
ვა ერ თ დ რო უ ლი მა ყუ რებ ლის რა ო დე ნო ბა ა, ხო ლო ფა სი ა ნი ექა უნ თის შემ-
თხ ვე ვა ში, ვი დე ოს შე იძ ლე ბა ერ თ დ რო უ ლად ადა მი ან თა გა ნუ საზღ ვ რე ლი 
რა ო დე ნო ბა უყუ რებ დეს. თუმ ცა, უფა სო ექა უნ თიც სავ სე ბით საკ მა რი სია 
პირ და პი რი ეთე რის უზ რუნ ველ სა ყო ფად.

ინ ტერ ნეტ ონ ლა ინ მა უწყებ ლო ბას სა ქარ თ ვე ლო ში ტე ლე არ ხე ბიც იყე ნე-
ბენ. 2012 წელს მე-9 არ ხის სა მა უწყებ ლო არე ა ლი შეზღუ დუ ლი იყო, სა-
კა ბე ლო ტე ლე ვი ზი ე ბი მე-9 არ ხის სა ტე ლე ვი ზიო სიგ ნა ლის რეტ რან ს ლი-
რე ბა ზე უარს აცხა დებ დ ნენ. ტე ლე მა უ წებ ლო ბი სათ ვის მე-9 არ ხ მა ლა ივ 
სტრი მინ გის ფა სი ა ნი ექა უნ თი გა მო ი ყე ნა, მის პირ და პირ ეთერს ხში რად 
რამ დე ნი მე ათა სი ადა მი ა ნი უყუ რებ და. ტე ლე სიგ ნა ლი ინ ტერ ნე ტის სა შუ-
ა ლე ბით პირ და პირ ეთერ ში გა და ი ცე მო და და მე-9 არ ხის მა უწყებ ლო ბის 
ნახ ვა მთელ მსოფ ლი ო ში იყო შე საძ ლე ბე ლი. 

ინ ტერ ნეტ პირ და პირ ეთერს, სა ქარ თ ვე ლო ში, ისე ვე, რო გორც მთელ მსოფ-
ლი ო ში, პო ლი ტი კო სე ბიც იყე ნე ბენ. ერ თ -ერ თი პირ ვე ლი მა ღა ლი დო ნის 
პო ლი ტი კო სი სა ქარ თ ვე ლო ში, რო მელ მაც ინ ტერ ნეტ პირ და პი რი ეთე რის 
გა მო ყე ნე ბა და იწყო, თბი ლი სის მე რი, გი გი უგუ ლა ვა  იყო. 2011 წლის 9 ივ-
ნისს თბი ლი სის მერ მა ლა ივ სტრი მინ გის სა შუ ა ლე ბით ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა-
რებ ლებ თან ონ ლა ინ კონ ფე რენ ცია გა მარ თა. ინ ტერ ნეტ მომ ხ მა რებ ლებს 
სა შუ ა ლე ბა ჰქონ და სა ათ- ნა ხევ რის გან მავ ლო ბა ში თბი ლი სის მე რი სათ ვის 

Livestream.comს 
ერ თი მე ტად 
მო ხერ ხე ბუ ლი 
ფუნ ქ ცია აქვს. 
პირ და პი რი ეთე
რის დას რუ ლე ბის 
შემ დეგ  შე გიძ ლი
ათ ჩა ი წე როთ ის, 
რა საც პირ და პი რი 
ეთე რის დროს გა
დას ცემ დით. შე სა
ბა მი სად, თქვე ნი 
ეთე რით და ინ ტე
რე სე ბულ პი რებს 
სა შუ ა ლე ბა აქვთ 
გან მე ო რე ბით იხი
ლონ პირ და პირ 
ეთერ ში გა და ცე მუ
ლი ვი დე ო მა სა ლა.
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შე კითხ ვე ბი ონ ლა ინ რე ჟიმ ში, ქა ლა ქის მე რის Facebook გვერ დ ზე ჩა მონ-
ტა ჟე ბუ ლი Livestream.com აპ ლი კა ცი ის სა შუ ა ლე ბით და ეს ვა. ქა ლა ქის მე-
რი ინ ტერ ნეტ პირ და პი რი ეთე რის სა შუ ა ლე ბით პა სუ ხობ და შე მო სულ შე-
კითხ ვებს.

ინ ტერ ნეტ პირ და პი რი ეთე რი საკ მა ოდ მო სა ხერ ხე ბე ლი ინ ს ტ რუ მენ ტია სა-
მო ქა ლა ქო აქ ტი ვის ტე ბის თ ვის. ამის ერ თ -ერ თი მა გა ლი თია ონ ლა ინ სა მა-
უწყებ ლო არ ხი „ნაკადი”, რო მე ლიც გან კუთ ვ ნი ლია არა სამ თავ რო ბო ორ-
გა ნი ზა ცი ე ბი სათ ვის (www.livestream.com/nakadi). რო გორც ამ ლა ივ სტრიმ 
არ ხის გვერ დ ზე ვკითხუ ლობთ „ნაკადის” ამო ცა ნე ბი ა: 
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 სა მო ქა ლა ქო სა ზო გა დო ე ბის, არა სამ თავ რო ბო ორ გა ნი ზა ცი ე ბის აქ ტი-
ვო ბე ბის შე უზღუ და ვი და ონ ლა ინ ტე ლე მა უწყებ ლო ბა ინ ტერ ნე ტით პირ-
და პირ ეთერ ში (Live); 

 ახა ლი სა ინ ფორ მა ცი ო- სა კო მუ ნი კა ციო ტექ ნო ლო გი ე ბის და ნერ გ ვა და 
პო პუ ლა რი ზა ცი ა; 

 და ინ ტე რე სე ბუ ლი ორ გა ნი ზა ცი ე ბი სა და პი რე ბი სათ ვის ინ ფორ მა ცი ის 
მო ძი ე ბის, მი ღე ბი სა და გავ რ ცე ლე ბი სათ ვის ახა ლი შე საძ ლებ ლო ბის გა-
ჩე ნა. რო გორც მა უწყებ ლო ბა, ისე სიგ ნა ლის მი ღე ბა შე საძ ლე ბე ლია ნე-
ბის მი ე რი ად გი ლი დან, სა დაც კი ინ ტერ ნე ტი ა. ამ პრო ექ ტ ში მო ნა წი ლე ო-
ბა შე უძ ლია ყვე ლა არა სამ თავ რო ბო და სა ზო გა დო ებ რივ ორ გა ნი ზა ცი ას. 

თუ კი ნა კა დის ლა ივ ს ტ რიმ არხს ეწ ვე ვით, ბევრ სა ინ ტე რე სო ვი დე ოს იხი ლავთ 
სა ქარ თ ვე ლო ში მიმ დი ნა რე პრო ცე სე ბის შე სა ხებ. ვი დე ო არ ქი ვი სი მარ ტი ვი-
სათ ვის თე მე ბად არის და ყო ფი ლი და მუდ მი ვად გა ნახ ლე ბა დი ა.

ინტერნეტ ტე ლე ვი ზი ის, „ნაკადის” მი ერ 2011 წელს შედ გე ნი ლი ქარ თუ ლი პო-
ლი ტი კუ რი livestream-ის რე ი ტინ გი ასე გა მო ი ყუ რე ბო და:

1 რეს პუბ ლი კუ რი პარ ტი ა www.livestream.com/republicans100 126,421

2 გი გი უგუ ლა ვა www.livestream.com/gigiugulava 66,783

3 მი ხე ილ სა ა კაშ ვი ლი www.livestream.com/saakashvilimikheil 28,640

4 თა ვი სუ ფა ლი დე მოკ რა ტე ბი www.livestream.com/freetvgeorgia 7,568

რო გორც არა ერ თი მა გა ლი თი დან ჩანს, ლა ივ ს ტ რი მის გა მო ყე ნე ბა ნე ბის მი ერ 
მსურ ველს შე უძ ლი ა. ამი სათ ვის სა ჭი როა ინ ტერ ნე ტი და მოწყო ბი ლო ბა, რო-
მე ლიც ინ ტერ ნეტ ში ვი დე ო სიგ ნა ლის გან თავ სე ბას უზ რუნ ველ ყოფს.

http://www.livestream.com/republicans100
http://www.livestream.com/gigiugulava
http://www.livestream.com/saakashvilimikheil
http://www.livestream.com/freetvgeorgia
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რო გორ უზრუნველვყოთ პირ და პი რი ეთე რი 
ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით?

ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით პირ და პირ ეთერ ში მა უწყებ ლო ბი სათ ვის 
შე არ ჩი ეთ მოწყო ბი ლო ბა, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც და უ კავ შირ დე ბით 
ინ ტერ ნეტს. ეს შე იძ ლე ბა იყოს:

თით ქ მის ყვე ლა სმარ ტ ფონ ში ჩა მონ ტა ჟე ბუ ლია ვი დე ო კა მე რა, ხო-
ლო ზო გი ერთ ტაბ ლე ტურ კომ პი უ ტერს არ გა აჩ ნია ვი დეო გა მო-
სა ხუ ლე ბის და ფიქ სი რე ბი სათ ვის სა ჭი რო აღ ჭურ ვი ლო ბა. ამი ტომ 
შე ა მოწ მეთ თქვე ნი მოწყობილობა. დარწმუნდით, რომ მას ვი დე ო-
კა მე რა აქვს. 

ბ. ტაბ ლე ტუ რი 
კომ პი უ ტე რი

დ. პერ სო ნა ლუ რი 
კომ პი უ ტე რი

გ. ლეპ ტო პია. სმარ ტ ფო ნი

1

2
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თუ კი ინ ტერ ნეტ  მა უწყებ ლო ბას პორ ტა ტუ ლი მოწყო ბი ლო ბით აპი რებთ, 
შემ დე გი ნა ბი ჯი სპე ცი ა ლუ რი აპ ლი კა ცი ის გად მოტ ვირ თ ვა ა. დარ წ მუნ-
დით, რომ თქვენ მი ერ შერ ჩე უ ლი ლა ივ სტრი მინ გის სერ ვი სი უზ რუნ ველ-
ყოფს მო ბი ლუ რი მოწყო ბი ლო ბით ონ ლა ინ მა უწყებ ლო ბას.  პერ სო ნა ლუ-
რი კომ პი უ ტე რის ან ლეპ ტო პის შემ თხ ვე ვა ში თქვენ ორი არ ჩე ვა ნი გაქვთ: 
გად მოტ ვირ თოთ სპე ცი ა ლუ რი პროგ რა მა კომ პი უ ტერ ში, რომ ლის სა შუ-
ა ლე ბი თაც მოხ დე ბა ვი დე ო სიგ ნა ლის ინ ტერ ნეტ ში გა დაგ ზავ ნა, ან ისარ-
გებ ლოთ ონ ლი ან სერ ვი სით, ანუ ეწ ვი ოთ ლა ივ ს ტ რი მი გის ვებ გ ვერდს და 
პროგ რა მის გად მო წე რის გა რე შე, ვებგვერდი დან გა ნა ხორ ცი ე ლოთ პირ-
და პი რი ეთე რი.

რო გორც უკ ვე ით ქ ვა, მო ბი ლუ რი მოწყო ბი ლო ბის შემ თხ ვე ვა ში 
(სმარტფონი, ტაბ ლე ტუ რი კომ პი უ ტე რი) კა მე რა უშუ ა ლოდ მოწყო ბი ლო-
ბა შია ჩა მონ ტა ჟე ბუ ლი. ლეპ ტო პე ბის უმე ტე სო ბა ში ინ ტეგ რი რე ბუ ლია 
ვი დე ოთ ვა ლი, რომ ლის სა შუ ა ლე ბი თაც პირ და პირ ეთერ ში მა უწყებ ლო ბა 
არის შე საძ ლე ბე ლი.  პერ სო ნა ლურ კომ პი უ ტერს ინ ტერ ნეტ პირ და პი რი 
ეთე რის უზ რუნ ველ სა ყო ფად და მა ტე ბით ვი დე ო კა მე რა ან ვი დე ოთ ვა ლი 
ესა ჭი რო ე ბა. თუ კი ლეპ ტო პის ვი დე ოთ ვა ლის ხა რის ხი არ გაკ მა ყო ფი-
ლებთ, მა საც შე გიძ ლი ათ მი უ ერ თოთ ვი დე ო კა მე რა.

თუ კი ვი დეო გა დამ ღე ბის სა კითხი მოგ ვა რე ბუ ლია (ანუ თქვენს მოწყო-
ბი ლო ბას აქვს ვი დე ო კა მე რა ან კომ პი უ ტერს კა მე რა თა ვად მი უ ერ თეთ), 
ინ ტერ ნერ ტ ში შე ერ თე ბის დრო დად გა. მო ბი ლუ რი მოწყო ბი ლო ბის შემ-
თხ ვე ვა ში შე გიძ ლი ათ რო მე ლი მე მო ბი ლუ რი ოპე რა ტო რის ინ ტერ ნეტ-
სერ ვი სი გა მო ი ყე ნოთ. 

გახ სე ნით შე სა ბა მი სი ინ ტერ ნეტ სერ ვი სის გვერ დი ან გა ა აქ ტი უ რეთ 
პროგ რა მა, აპ ლი კა ცი ა, რო მე ლიც ინ ტერ ნეტ პირ და პირ ეთერს უზ რუნ-
ველ ყოფს. დარ წ მუნ დით, რომ თქვე ნი ვი დე ო სიგ ნა ლი შე სა ბა მი სი აპ ლი-
კა ცი ის ან ონ ლა ინ სერ ვი სის ფან ჯა რა ში მო ჩანს. მო ბი ლუ რი მოწყო ბი-
ლო ბე ბი სათ ვის დამ ზა დე ბუ ლი აპ ლი კა ცი ე ბი, ისე ვე, რო გორც ონ ლა ინ 
სერ ვი სე ბი, მომ ხ მა რე ბელს ხმის ბა ლან სის და გა მო სა ხუ ლე ბის სიმ კ ვეთ-
რის და რე გუ ლი რე ბის სა შუ ა ლე ბას აძ ლე ვენ.

მი ა ჭი რეთ ღი ლაკს „ჩაწერა”. რო გორც წე სი, მსგავ სი ღი ლა კე ბი წი თე ლი 
ფე რი სა ა. ღი ლაკ ზე მი ჭე რით ერ თ დ რო უ ლად მოხ დე ბა ვი დეოსიგ ნა ლის 
ჩა წე რა და პირ და პირ ეთერ ში მა უწყებ ლო ბა.

თუ კი ყვე ლა ნა ბი ჯი სწო რად გა ი ა რეთ და თქვე ნი ვი დე ო სიგ ნა ლი ინ ტერ-
ნეტ მომ ხ მა რებ ლი სათ ვის უკ ვე ხელ მი საწ ვ დო მი ა, შე გიძ ლი ათ თხო ვოთ 
მე გობ რებს, რომ თქვე ნი პირ და პი რი ეთე რი ინ ტერ ნეტ ში გა ა ზი ა რონ, ან 
ემ ბედ კო დის სა შუ ა ლე ბით სა კუ თარ ონ ლა ინ რე სურ სებ ში ჩა ა შე ნონ.

3
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Bambuserის სა
შუ ა ლე ბით შე საძ
ლე ბე ლია პირ
და პირ ეთერ ში 
მაუწყებლობა რო
გორც მო ბი ლუ რი 
მოწყო ბი ლო ბით, 
ასე ვე კომ პი უ ტე
რის სა შუ ა ლე ბით. 
მო ბი ლუ რი მოწყო
ბი ლო ბის შემ თხ
ვე ვა ში სპე ცი ა ლუ
რი აპ ლი კა ცი ის 
გად მოტ ვირ თ ვა 
დაგ ჭირ დე ბათ. 
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ტექ ნი კუ რი რჩე ვე ბი

Ustream – 2008-2009 წლე ბის ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი მოვ ლე ნე ბის (მაიკლ ჯექ სო ნის დაკ-
რ ძალ ვა, პრე ზი დენტ ობა მას ინა უ გუ რა ცი ა) ონ ლა ინ გა და ცე მის პარ ტ ნი ო რი იყო. ახ ლა უკ-
ვე Twitter-თან და Facebook-თან ინ ტეგ რა ცი ის შემ დეგ, Ustream მშვე ნი ე რი არ ჩე ვა ნი იქ ნე ბა 
თქვე ნი ღო ნის ძი ე ბის შე სა ხებ ინ ფორ მა ცი ის პირ და პირ ეთერ ში გა და სა ცე მად. აპ ლი კა ცია 
კარ გად მუ შა ობს ჩამ წერ აპა რა ტუ რას თან, რაც პირ და პი რი ეთე რის პროგ რა მუ ლი უზ რუნ-
ველ ყო ფი სათ ვის ძა ლი ან მნიშ ვ ნე ლო ვა ნი ა.

Qik – ყვე ლა ზე პო პუ ლა რუ ლი სა შუ ა ლე ბაა მო ბი ლუ რით მა უწყებ ლო ბი სათ ვის. იგი და კავ-
ში რე ბუ ლია Facebook-თან და Twitter-თან და აად ვი ლებს ჩა წე რა სა და ჩა ნა წე რის გავ რ ცე-
ლე ბას.

CamStudio – შე და რე ბით გან ს ხ ვა ვე ბუ ლი ა, რად გან იგი მი ე კუთ ვ ნე ბა აპ ლი კა ცი ებს, რომ ლე-
ბიც პირ და პი რი ეთე რის გა და ცე მის პრო ცეს ში ვი დე ო საც იწე რენ. იგი უფა სო, ღია რე სურ სია 
და გეხ მა რე ბათ ჩა ი წე როთ ყვე ლა ფე რი, რი სი გავ რ ცე ლე ბაც გსურთ.

Coveritlive – უმ ნიშ ვ ნე ლო ვა ნე სი პლატ ფორ მაა ბლო გის სა წარ მო ებ ლად, რო მე ლიც მა სა ლის 
სწრაფ და მარ ტივ გან თავ სე ბა სა და მე დია ინ ტეგ რა ცი ას უზ რუნ ველ ყოფს. მი სი გა მო ყე ნე ბით 
Coveritlive Ustream-თან ან Qik-თან ერ თად, სრულ ყო ფილ პირ და პირ ეთერს მი ი ღებთ.

Livestream – Ustream-ის ყვე ლა ზე დი დი კონ კუ რენ ტი ა, მაგ რამ Livestream გან სა კუთ რე ბით 
სა ინ ტე რე სოა იმით, რომ ბო ლო დროს მას და ე მა ტა Twitcam (ტვიტკამი) – რაც მომ ხ მა რე ბელს 
სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს Twitter-ის ჩა ნა წე რე ბით იმა უწყებ ლოს. Ustream-ის მსგავ სად, Livestream 
სხვა დას ხ ვა სა ინ ტე რე სო მოვ ლე ნებს თა ვა დაც აშუ ქებს. მა გა ლი თად, ინ გ ლი სის პრინ ცის 
ქორ წი ლი Livestream-ის სა შუ ა ლე ბით გა და ი ცე მო და. 

Flixwagon – ნამ დ ვი ლად ღირს გა ნი ხი ლოთ რო გორც შე საძ ლო გზა მო ბი ლუ რი მოწყო ბი ლო-
ბით მა უწყებ ლო ბი სას, რად გან იგი გთა ვა ზობთ პირ და პირ YouTube-ზე ატ ვირ თ ვის შე საძ ლებ-
ლო ბას.

Oovoo – გან ს ხ ვავ დე ბა ბევ რი ზე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლი სერ ვი სი სა გან, რად გან იგი ფუნ ქ ცი უ რად 
Skype-თან უფ რო ახ ლო სა ა, ვიდ რე ონ ლა ინ მა უწყებ ლო ბას თან. აღ სა ნიშ ნა ვია ვი დეო „ჩეთ 
ოთა ხი”. შე გიძ ლი ათ უბ რა ლოდ შექ მ ნათ ოთა ხი თქვე ნი ღო ნის ძი ე ბი სათ ვის, მი ი ღოთ კო დი და 
ჩას ვათ ის თქვენს ბლოგ ზე თუ ვებ გ ვერ დ ზე, შემ დეგ გა უ ზი ა როთ კო დუ რი სიტყ ვა მათ, ვი სი 
შე მო ერ თე ბაც გსურთ. 

My Video – ქარ თუ ლი ონ ლა ინ სერ ვი სი ა, რო მე ლიც უამ რავ სხვა დას ხ ვა მომ სა ხუ რე ბას სთა-
ვა ზობს აუდი ტო რი ას. მათ შო რის, ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით პირ და პირ ეთერ ში მა უწყებ ლო-
ბას. My Video-ს გა აჩ ნია რო გორც ან დ რო ი დის, ასე ვე iOS-ის უფა სო აპ ლი კა ცი ე ბი მო ბი ლუ რი 
ტე ლე ფო ნე ბი სა და ტაბ ლე ტუ რი კომ პი უ ტე რე ბის სა შუ ა ლე ბით პირ და პირ ეთერ ში მა უწყებ-
ლო ბი სა და ნახ ვი სათ ვის. 

ქვე მოთ ჩა მოთ ვ ლი ლია ის ონ ლა ინ  სერ ვი სე ბი, რომ ლე ბიც თქვე ნი კომ პი უ ტე რი დან ან მო ბი ლუ რი 

მოწყო ბი ლო ბი დან პირ და პირ ეთერ ში მა უწყებ ლო ბას უზ რუნ ველ ყო ფენ.
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თა ვის შე ჯა მე ბა

მე ხუ თე თავ ში ჩვენ გან ვი ხი ლეთ ინ ტერ ნეტ  ტე ლე ვი ზი ი სა და ლა ივ სტრი მინ გის მა გა ლი
თე ბი, ვი სა უბ რეთ მა თი შექ მ ნი სა და წარ მარ თ ვის შე სა ხებ. ასე ვე, მი ვი ღეთ ტექ ნი კუ რი 
რჩე ვე ბი, თუ რო გორ უნ და უზ რუნ ველ ვ ყოთ პირ და პი რი ეთე რი ინ ტერ ნე ტით, შე სა ბა მი სი 
აპ ლი კა ცი ე ბის გა მო ყე ნე ბით.

  თა ვი დან ამა თუ იმ ამ ბის მო ყო ლა მოძ რა ვი გა მო სა ხუ ლე ბის სა შუ ა ლე ბით მხო ლოდ კი ნე-
მა ტოგ რაფს შე ეძ ლო. შემ დეგ ამ ბის თხრო ბის ეს ხერ ხი ტე ლე ვი ზი ამ გა და ი ღო;

  დღეს ამ ბის მო ყო ლა მოძ რა ვი გა მო სა ხუ ლე ბის, ვი დე ოს სა შუ ა ლე ბით ნე ბის მი ერ ჩვენ-
განს შე უძ ლი ა, ვი ნა ი დან ვი დე ოს გა და ღე ბა და ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით მი სი გავ რ ცე-
ლე ბა ძალ ზედ მარ ტი ვი ა;

  თა ვი დან ინ ტერ ნეტ ში გან თავ სე ბუ ლი ვი დე ოს სა ნა ხა ვად მი სი კომ პი უ ტერ ში გად მო წე რა 
იყო აუცი ლე ბე ლი;

  ვი დეო სტრი მინ გი სა შუ ა ლე ბას აძ ლევს მომ ხ მა რე ბელს ერ თ დ რო უ ლად უყუ როს და გად-
მოტ ვირ თოს ვი დე ო, ხო ლო ლა ივ სტრი მინ გის სა შუ ა ლე ბით ვი დე ო გა მო სა ხუ ლე ბის ინ-
ტერ ნეტ პირ და პი რი ეთე რის ორ გა ნი ზე ბაა შე საძ ლე ბე ლი. ასეთ შემ თხ ვე ვა ში ვი დე ო სიგ-
ნა ლის ინ ტერ ნეტ ში გა და ცე მა ჩა წე რის პა რა ლე ლუ რად ხდე ბა. ანუ, სანამ ვიდეოსიგნალის 
ჩაწერა დასრულდება, ის უკვე ინ ტერ ნეტ ში ლა ივ სტრი მინ გის სერ ვი სის სა შუ ა ლე ბით 
უამ რა ვი ადა მი ა ნი სათ ვის არის ხელ მი საწ ვ დო მი;

  დღეს სხვა დას ხ ვა ორ გა ნი ზა ცი ის ან პო ლი ტი კო სის სა ზო გა დო ე ბას თან ურ თი ერ თო ბის 
სამ სა ხუ რი იმა ვე სა მუ შა ოს ას რუ ლებს, რა საც ად რე მე დი ა სა შუ ა ლე ბა აკე თებ და, მაგ რამ 
ლა ივ სტრი მინგს მხო ლოდ ისი ნი რო დი იყე ნე ბენ;

  აქ ტი ვის ტე ბი და ინ ტერ ნე ტის რი გი თი მომ ხ მა რებ ლე ბი ხში რად იყე ნე ბენ ლა ივ სტრი-
მინგს. ლა ივ სტი მინ გის დახ მა რე ბით შე საძ ლე ბე ლია ამ თუ იმ პრობ ლე მის ირ გ ვ ლივ ინ-
ფორ მა ცი ის სწრა ფად გავ რ ცე ლე ბა. ნე ბის მი ერს შე უძ ლია შე ას რუ ლოს ის სა მუ შა ო, რო-
მელ საც ად რე მხო ლოდ ჟურ ნა ლის ტე ბი ას რუ ლებ დ ნენ;

  ლა ივ სტრი მინ გი კარ გი სა შუ ა ლე ბა ა, შე უ ერ თ დე ფარ თო დი ა ლოგს და გა დას ცე შე ნი 
გზავ ნი ლი, რის შე სა ხე ბაც არ უნ და იყოს ის, კულ ტუ რუ ლი მემ კ ვიდ რე ო ბის დაც ვის, დე-
მოკ რა ტი უ ლი პო ლი ტი კუ რი პრო ცე სის დაწყე ბის თუ კულ ტუ რუ ლი ღო ნის ძი ე ბის შე სა-
ხებ;
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  ახალ მე დი ას ტრა დი ცი უ ლი სა გან ინ ტე რაქ ტი უ ლო ბა გა მო არ ჩევს. თუ კი ლა ივ სტრი მინგს 
ინ ტე რაქ ტი უ ლო ბას და ვუ მა ტებთ, საკ მა ოდ მძლავ რი ინ ს ტ რუ მენ ტი გა მო ვა. თქვენ შე-
გიძ ლი ათ პირ და პირ ეთერ ში იმა უწყებ ლოთ ინ ტერ ნე ტის სა შუ ა ლე ბით, მა ყუ რე ბე ლი კი 
შეძ ლებს პირ და პი რი დი ა ლო გი აწარ მო ოს თქვენ თან, ან ღი ად და ა ფიქ სი როს თა ვი სი მო-
საზ რე ბე ბი;

  ერ თ -ერ თი ონ ლა ინ სერ ვი სი, რო მე ლიც ინ ტერ ნეტ პირ და პირ ეთერ სა და ინ ტე რაქ ტი ულ 
დი ა ლოგს უზ რუნ ველ ყოფს Livestream.com-ია. Livestream.com სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა პირ-
და პი რი ეთე რის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ჩა ი წე როთ ის, რა საც პირ და პი რი ეთე რის დროს 
გა დას ცემ დით;

  ლა ივ ს ტ რი მის უზ რუნ ველ ყო ფა ბევ რი სხვა დას ხ ვა ონ ლა ინ სერ ვი სის სა შუ ა ლე ბით შე იძ-
ლე ბა. მა გა ლი თად, ისე თე ბით, რო გო რი ცა ა: Ustream, Qik, CamStudio, Coveritlive, Lives-
tream, Flixwagon, Oovoo, My Video, bambuser.

სა ვარ ჯი შო 

წი ნა თა ვებ ში თქვენ უკ ვე გა ე ცა ნით კად რი სა და გა ნა თე ბის შერ ჩე ვას ვი დე ო გა და ღე ბი
სათ ვის. ასე ვე, ზო გა დად მი მო ვი ხი ლეთ ინ ტერ ნეტ პირ და პი რი ეთე რის უზ რუნ ველ ყო ფი
სათ ვის სა ჭი რო ნა ბი ჯე ბი. ახ ლა კი დრო ა, ერ თ ერ თი კონ კ რე ტუ ლი სერ ვი სით სარ გებ
ლო ბის დე ტა ლუ რი ინ ს ტ რუქ ცია გა ვი ა როთ.

Bambuserის სა შუ ა ლე ბით შე საძ ლე ბე ლია რო გორც მო ბი ლუ რი მოწყო ბი ლო ბით, ასე ვე 
კომ პი უ ტე რის სა შუ ა ლე ბით პირ და პირ ეთერ ში მა უწყებ ლო ბა. მო ბი ლუ რი მოწყო ბი ლო
ბის შემ თხ ვე ვა ში სპე ცი ა ლუ რი აპ ლი კა ცი ის გად მოტ ვირ თ ვა დაგ ჭირ დე ბათ. 

ჩვენ შემ თხ ვე ვა ში ჩავ თ ვა ლოთ, რომ თქვენ სა კუ თა რი პორ ტა ტუ ლი კომ პი უ ტე რის სა შუ ა
ლე ბით გინ დათ პირ და პი რი ეთერ ში მა უწყებ ლო ბა, რო მელ შიც ვი დე ოთ ვა ლი არის ჩა მონ
ტა ჟე ბუ ლი, შე სა ბა მი სად, არც ვი დე ო კა მე რის და არც სპე ცი ა ლუ რი მო ბი ლუ რი აპ ლი კა ცი ის 
გა მო ყე ნე ბა არ არის აუცი ლე ბე ლი. ვი დე ო სიგ ნა ლის და ფიქ სი რე ბა ვი დე ოთ ვა ლის სა შუ ა ლე
ბით მოხ დე ბა, ხო ლო პირ და პირ ეთერს ონ ლა ინ აპ ლი კა ცია უზ რუნ ველ ყოფს. 

    პირ ველ რიგ ში Bambuser-ზე უნ და და რე გის ტ რირ დეთ. ეწ ვი ეთ გვერდს www.bambuser.
com და მი ა ჭი რეთ ღი ლაკს Sign up. კომ პი უ ტერ ში გა იხ ს ნე ბა ამ ონ ლა ინ ვი დე ო მა უწყებ-
ლო ბის სერ ვი სის სა რე გის ტ რა ციო ფორ მა. თქვენ შე გიძ ლი ათ და რე გის ტ რირ დეთ თქვე ნი 
ფეის ბუ ქის ექა უნ თის სა შუ ა ლე ბითაც – ამ შემ თხ ვე ვა ში არ მო გი წევთ თქვე ნი მო ნა ცე მე-
ბის შეყ ვა ნა, ეს ავ ტო მა ტუ რად მოხ დე ბა თქვე ნი ფე ის ბუ ქი დან, ან თა ვად შე იყ ვა ნოთ პი-
რა დი მო ნა ცე მე ბი. 

http://bambuser.com/
http://bambuser.com/
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ვიდეო ადვოკატირება

     რე გის ტ რა ცი ის პრო ცე სის და სას რუ ლებ ლად Bambuser-ის მი ერ გა მოგ ზავ ნილ 
ელექტრონულ ფოსტაზე დას ტუ რის ლინ კი უნ და გა ა აქ ტი უ როთ. ამი სათ ვის შე დით რე-
გის ტ რა ცი ი სას მი თი თე ბულ ელექტრონულ ფოსტაზე, გახ სე ნით Bambuser-ის მი ერ გა-
მოგ ზავ ნი ლი წერილი და დას ტუ რის ბმული გა ა აქ ტი უ რეთ.

    რე გის ტ რა ცი ის დას რუ ლე ბის შემ დეგ ეწ ვი ეთ თქვენს ექა უნთს. დაბ რუნ დით www.bam-
buser.com-ზე, მი ა ჭი რეთ ღი ლაკს Log in. გა იხ ს ნე ბა სის ტე მა ში შეს ვ ლის ფან ჯა რა. შე იყ-
ვა ნეთ თქვე ნი მომხმარებლის სახელი და პა რო ლი. თუ ფე ის ბუ ქის სა შუ ა ლე ბით და რე-
გის ტ რირ დით, მი ა ჭი რეთ ფე ის ბუ ქის ღი ლაკს.

    თქვენ უკ ვე პი რად გვერ დ ზე ხართ. ამ ად გი ლი დან შე გიძ ლი ათ მარ თოთ რო გორც პირ-
და პი რი ეთე რის პრო ცე სი, ასე ვე პირ და პი რი ეთე რის გან მავ ლო ბა ში ჩა წე რი ლი ვი დე ო-
ე ბი. პირ და პირ ეთერ ში მა უწყებ ლო ბის და საწყე ბად მი ა ჭი რეთ ღი ლაკს Go live with your 
webcam. თქვენს ეკ რან ზე ახა ლი ფან ჯა რა ამო ცურ დე ბა. ვი დეო პირ და პი რი ეთე რის და-
საწყე ბად მი ა ჭი რეთ წი თელ ღი ლაკს. ღი ლაკ ზე მი ჭე რამ დე რამ დე ნი მე ფუნქცია შე გიძ-
ლი ათ შე არ ჩი ოთ.

     თუ კი მე ნი უ ში list as გა აქ ტი უ რე ბუ ლია public ღი ლა კი, თქვე ნი ვი დეო ინ ტერ ნეტ ში ნე ბის-
მი ე რი მომ ხ მა რებ ლის თ ვის იქ ნე ბა ხელ მი საწ ვ დო მი. Bambuser სა შუ ა ლე ბას იძ ლე ვა მხო-
ლოდ თქვენ მი ერ შერ ჩე უ ლი Bambuser-ის მომ ხ მა რებ ლი სათ ვის იყოს ხელ მი საწ ვ დო მი. 

    თუ კი მე ნი უ ში Save on server გა აქ ტი უ რე ბუ ლია ღი ლა კი yes, თქვე ნი ვი დეო არა მარ ტო 
პირ და პი რი ეთე რით გა და ი ცე მა, არა მედ პა რა ლე ლუ რად მი სი ჩა წე რაც მოხ დე ბა Bam-
buser-ის სერ ვერ ზე. ამ გ ვა რად, მომ ხ მა რე ბელს სა შუ ა ლე ბა ექ ნე ბა ნე ბის მი ერ დროს ნა-
ხოს თქვენ მი ერ პირ და პირ ეთერ ში გად მო ცე მუ ლი მა სა ლა. 

     პირ და პი რი ეთე რის დას რუ ლე ბი სას ისევ შე სა ბა მის ღი ლაკს მი ა ჭი რეთ. 






