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«Հասարակայնության հետ կապեր (PR) և հարաբերություններ լրատվամիջոցների
հետ հասարակական կազմակերպությունների համար» ժողովածուն պատրաստվել է
Եվրոպական միության և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի աջակցությամբ՝ Հավասար
իրավունքների և հավասար հնարավորությունների խթանում Հայաստանում. Կանայք տեղական ժողովրդավարական գործընթացներում ծրագրի շրջանակներում:
Ժողովածուի բովանդակությունը հեղինակներինն է և կարող է չհամընկնել Եվրոպական միության և Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Զարգացման ծրագրի տեսակետների հետ:

Եվրահանձնաժողովը ԵՄ գործադիր մարմինն է:
Եվրամիությունն ունի 27 անդամ երկիր, որոնք որոշել են աստիճանաբար կապակցել իրենց նոու-հաուն, ռեսուրսներն ու ուղիները: 50 տարվա ընդարձակման
ժամանակահատվածում նրանք միասին ստեղծել են կայունության, ժողովրդավարության ու կայուն զարգացման տարածք՝ պահպանելով մշակութային զանազանությունը, հանդուրժողականությունը և յուրաքանչյուրի անկախությունը:
Եվրամիությունը հանձնառու է կիսել իր ձեռքբերում ներն ու արժեքները իր սահմաններից այն կողմ գտնվող երկրների ու ժողովուրդների հետ:
ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը գործընկերային կապեր է հաստատում հասարակության բոլոր խավերի ներկայացուցիչների հետ` զորակցելով պետություններին դիմակայելու ճգնաժամերին: ՄԱԶԾ-ն խթանում է նաև աճը, որ կոչված
է բարելավելու յուրաքանչյուր անձի կյանքի որակը: Մնայուն ներկայություն ունենալով 177 երկրներում և տարածքներում` ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագիրը համաշխարհային փորձ և տեղական լուծում ներ է մատուցում` նպաստելով կյանքի
բարելավմանը և աջակցելով կայուն պետականության ձևավորմանը:
ՄԱԶԾ-ն hաստատվել է Հայաստանում 1993թ. մարտին և աջակցում է կառավարությանը մինչ 2015թ. իրականացնելու ազգային զարգացման առաջնահերթությունները, ինչպես նաև հասնելու Հազարամյակի զարգացման նպատակներին:

Հեղինակներ`
Արման ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ
Սամվել ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Մասնագիտական խմբագիր`
Տաթևիկ ՓԻՐՈՒՄՅԱՆ
Հասարակայնության հետ կապերի հայաստանյան ասոցիացիա ՀԿ, Երևան 2013թ.
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Ներած1թյ1ն
Սույն Ժողովածուն պատրաստվել է գենդերային հիմ նախնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների համար կազմակերպված
«Հասարակայնության հետ կապեր (PR) և հարաբերություններ լրատվամիջոցների հետ
հասարակական կազմակերպությունների համար» թեմայով երկօրյա դասընթացի նյութերի հիման վրա, որի նպատակն էր աջակցել ՀԿ-ների և նրանց թիրախ խմբերի միջև կապի
ամրապնդմանը, ինչպես նաև նրանց գործունեության հանրային ազդեցության մեծացմանը և լրատվամիջոցների հետ նրանց աշխատանքների սերտացմանն ու արդյունավետության բարձրացմանը:

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն

Այսօր Հայաստանի տարբեր մարզերում գործում են բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ: Այնուամենայնիվ, նրանք հիմ նականում թույլ են ինչպես կազմակերպական, այնպես էլ ռեսուրսային առում ներով: Բազմաթիվ հասարակական կազմակերպություններ (իսկ Հայաստանում դրանք չորս հազարից ավելի են) չճանաչված են մնում
4 բնակչության մեծ մասի համար, և, որպես հետևանք, առաքելությունը, որն իրականացնում
են այդ կազմակերպությունները, ինչպես հարկն է չի արժևորվում հասարակության կողմից:
Ժողովածուի նպատակն է ուժեղացնել հասարակական կազմակերպությունների PR
հմտությունները, տալ նրանց առավել կազմակերպված և ճանաչելի գործունեություն ծավալելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ, ինչպես նաև սովորեցնել օգտվել ժամանակակից
սոցիալական մեդիաների հնարավորություններից՝ իրենց գործունեության ու առաքելության մասին հնարավորինս լայն զանգվածներին տեղեկացնելու համար: Նրանում հնարավորինս սեղմ ներկայացված են այն գիտելիքները, որոնք անհրաժեշտ են հասարակական
գործունեության ծրագրավորված զարգացման համար և որոնց բացակայությամբ հնարավոր չէ ստեղծել և պահպանել կապ ու համագործակցություն հասարակայնության հետ:
Ժողովածուն կազմված է երկու հիմ նական մասից: Առաջին մասը, որում ներկայացվում են hասարակայնության հետ կապերի ռազմավարության մշակման և իրականացման
սկզբունքները, նպատակ ունի բարձրացնել Հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների գիտելիքներն ու հմտությունները հանրային կապերի ստեղծման, սեփական PR ռազմավարության մշակման և իրականացման, լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունների ստեղծման և աշխատանքի, մամլո հաղորդագրություններ կազմելու, թիրախ
խմբերի հետ արդյունավետ աշխատանքների հարցերում:
Երկրորդ մասում, որն ունի առավելապես գործնական բնույթ, ներկայացված են թե ինչ
են իրենցից ներկայացնում սոցիալական մեդիաները, սոցիալական ցանցերը, բլոգերը,
որոնք են դրանցում տեղեկատվության ստեղծման և տարածման եղանակները, շփման
առանձնահատուկ մշակույթը:
Ժողովածուն գրված է հանրամատչելի լեզվով և օգտակար կլինի ոչ միայն հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների, այլև բոլոր նրանց համար, ովքեր
ցանկություն ունեն գործնականում կիրառելի գիտելիքներ ձեռք բերել հասարակայնության
հետ կապերի և սոցիալական մեդիաների ոլորտներից: Այն կարող է օգտագործվել «PR

հասարակական կազմակերպությունների համար», «Լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի սկզբունքները», «Սոցիալական մեդիաներ և սոցիալական ցանցեր» և հարակից այլ
թեմաներով դասընթացների անցկացման ժամանակ՝ անպայմանորեն հղում կատարելով
ժողովածուին և հեղինակներին:
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Հասարակայն1թյան հետ կապերի
կարևոր1թյ1նը հասարակական
կազմակերպ1թյ1նների համար
Հեղինակ՝ Արման ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ
Ժողովածուի այս բաժնում քննարկված խնդիրները և ներկայացված խորհուրդները նպատակ ունեն ընթերցողի համար պարզ դարձնել կազմակերպության ճանաչվածության առանձնահատկությունները և կարևորությունը, ցույց տալ դրան հասնելու
առավել արդյունավետ մեխանիզմ ները: Բացի այդ տվյալ բաժնում մանրակրկիտ ներկայացվում է PR ռազմավարության մշակման փուլերը, հիմ նավորվում է յուրաքանչյուր
փուլի անհրաժեշտությունը, նշվում են այն խոցելի կամ ընդհակառակը՝ ուժեղ կողմերը
որոնց վրա պետք է առավել մեծ ուշադրություն դարձվի ռազմավարությունը մշակելիս:

1.1 ՀԿ-ի ճանաչվածությունը
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Ցանկացած հասարակական կազմակերպություն ձգտում է հայտնի լինել հնարավորինս
լայն շրջանակներում։ Դա հնարավորություն է տալիս ավելի արդյունավետ և լիարժեք աշխատել, նոր համախոհներ և օգնականներ ներգրավել, ստիպում է իշխանություններին
հաշվի նստել կազմակերպության հետ։ Ի վերջո, հովանավորներն ու դոնոր կազմակերպություններն ավելի հակված են ֆինանսներ տրամադրել նրանց, ում գործունեությունը
բաց է և շատերին է հայտնի։
Գոյություն ունեն հայտնի լինելու մի քանի ընդհանուր նախապայմաններ.
• Լուրջ և նպատակասլաց աշխատանք
• Սեփական գործունեության մասին տեղեկատվություն տարածելու ունակություն
• Գրավիչ կամ, նվազագույնը, հիշվող կերպարի ստեղծում
Այնուամենայնիվ, ճանաչվածությունը ոչ միանշանակ երևույթ է և որոշ դեպքերում բավականին բարդ է լինում բացատրել, որ այն չի կարող ինքնանպատակ լինել. այն կամ
բուն գործունեության հետևանք է, կամ այդ գործունեությունն ավելի արդյունավետ իրականացնելու միջոց: Սակայն շատ դեպքերում ճանաչվածությունը կարծես ընկալվում է որպես
ինքնանպատակ, երբեմն էլ սոսկ անձնային հավակնություններին հագուրդ տալու միջոց:
Նման մոտեցումը հատուկ է հատկապես երիտասարդներին: Այնինչ, անհրաժեշտ է միշտ
և ցանկացած իրավիճակում հասկանալ, թե ինչի համար է պետք հայտնի լինելը և ինչին է
դա ծառայելու:
Կարևոր է նաև հասկանալ, որ հասարակական կազմակերպությունների պարագայում
խոսքը կառուցողական ճանաչվածության մասին է, որովհետև հասարակական հատվածը
տարբերվում է, օրինակ, շոու բիզնեսից, որտեղ սկզբունքային չէ, թե հայտնիությունն ինչ
եղանակով կապահովվի (կարող է իրականացվել, օրինակ, սկանդալային եղանակով և
դա, միևնույն է, կարող է օգտակար լինել): Հասարակական գործունեության պարագայում
անհրաժեշտ է զգուշավոր լինել: Եթե անգամ կիրառվի սկանդալային եղանակը, դա անհրաժեշտ է անել ող ջամտության շրջանակներում: Բանն այն է, որ հասարակական կազմակերպությունները գործ ունեն հիմ նականում պետական և միջազգային կառույցների հետ,

որոնց հետ անհրաժեշտ է հաստատել վստահելի փոխհարաբերություններ, իսկ սկանդալային հեղինակությամբ այդ հարցում հնարավոր է ունենալ որոշակի խոչընդոտներ: Պետք
է ձգտել հայտնիության, սակայն ունենալով ավելի շատ հեղինակության, քան իմիջային
դիվիդենտներ:
Իմիջը արհեստականորեն ստեղծված կերպար է, իսկ հեղինակությունը փաստացի համբավն է, այսինքն, տվյալ սուբյեկտի մասին փաստացի տեղեկատվությունը: Չնայած այս
երկու հասկացությունները տարբեր են, սակայն անհրաժեշտ է միշտ հիշել, որ այդ տարբերությունը շատ մեծ չէ, և պետք է շատ զգույշ լինել հեղինակության փաստացի կապիտալի
և ձևավորվող իմիջի հարցում: Անշուշտ, երկուսն էլ աշխատանք են պահանջում: Բայց,
անկախ նրանից՝ դուք մասնակցում եք իմիջի ձևավորմանը, թե ոչ, այն ձևավորվելու է:
Այլ հարց է, թե ինչպիսի: Եվ այն պարագայում, երբ դուք չեք մասնակցում այդ գործընթացին, ավելի հավանական է, որ այն հետագայում հօգուտ ձեզ չաշխատի: Դա դրսևորվում
է հատկապես հասարակական կազմակերպությունների դաշտում, որտեղ հայտնվողները
հաճախ հանդիպում են մի շարք խոչընդոտների, կասկածի և քննադատության:
Հայտնիությունը կազմակերպության PR գործունեության նպատակը և վերջնարդյունքն
է: Գոյություն ունեն PR-ի բազմաթիվ սահմանում ներ և մեկնաբանություններ: Մասնավորապես.
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PR-ը կազմակերպության և հասարակության միջև հաստատում և պահպանում է փոխշահավետ հարաբերություններ, որոնցից էլ կախված է կազմակերպության հաջողությունը
կամ անհաջողությունը (Սկոտ Կատլիպ)2:
PR-ը ճշմարտության և ամբող ջական տեղեկացվածության վրա հիմնված փոխըմբռման
արդյունքում ներդաշնակության հասնելու արվեստն ու գիտությունն է3:
PR-ը հավասարաչափ տեղեկատվական փոխազդեցության և դրա միջոցով կազակերպության և դրա հասարակության միջև փոխըմբռման ապահովման նպատակով պլանավորված և մշտապես իրականցվող գործունեություն է4:
PR-ի մասնին բոլոր սահմանում ներից կարելի է դուրս բերել մի քանի ընդհանուր կետեր,
դրանք են.
• PR-ը կատարում է առավելապես տեղեկատվական գործառույթ, բայց հիմնվելով հաղորդակցության երկկողմանի բնույթի վրա
• PR-ի հիմ նական խնդիրը կազմակերպության և մարդկանց կոնկրետ խմբերի (սոցիալական խմբերի) միջև փոխըմբռնման, ինչպես նաև բարի կամքի հաստատումն ու ապահովումն է
• PR-ը օգնում է կազմակերպությանը ոչ միայն սահմանել, այլև հասնել սոցիալապես
կարևոր նպատակների` ապահովելով հավասարակշռություն շահավետության պահանջների և սոցիալապես պատասխանատու վարքի միջև:
1

Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз. - М., 2003 - С. 25
Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. - М., 2003 - С.32
3
Почепцов Г.Г. Паблик рилейшнз для профессионалов. - М., 2003 - С.29
4
Джефкинс Ф., Ядин Д. Паблик рилейшнз. - М., 2003 - С. 25
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PR-ը կազմակերպության և նրա հասարակության միջև պլանաչափորեն իրականցող
արտաքին և ներքին հաղորդակցության գործընթացն է, որն իրականացվում է փոխըմբռնման հասնելու նպատակով1:

Գոյություն ունեն հայտնիությանը նպաստող, սակայն PR-ի հետ ոչ նույնական մի շարք
այլ տեխնոլոգիաներ և գործընթացներ:
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Քարոզ չությունը միտում նավոր տեղեկատվություն է, որն օգտագործվում է այս կամ այն
տեսակետի, հետաքրքրության (շահի) կամ համոզմունքի համար աջակցություն ստանալու
նպատակով: Այն կոչված է ազդելու մարդկանց սրտերի և մտքերի վրա: Քարոզ չությունը
և հակաքարոզ չությունը, որպես տեխնոլոգիա, տարբերվում են հասարակայնության հետ
կապերից և, ըստ էության, սկզբունքորեն կապ չունեն հասարակայնության հետ կապերի էթիկային համապատասխանող մեթոդների և կանոնների հետ: Ցանկացած հասարակական կազմակերպություն կարող է հանդիպել շատ լուրջ հակաքարոզ չության: Նրանց
կարող են անվանել գրանտակերներ, կոռումպացված կառույցներ, հիստերիկներ, արտերկրյա կառույցների գործակալներ և միշտ չէ, որ ընդդիմախոսներն արտահայտվելու են
ռացիոնալ, և միշտ չէ, որ դուք ի վիճակի եք լինելու փաստարկների և հակափաստարկների
միջոցով մտնել ռացիոնալ քննարկում ների մեջ: Գովազդը նույնպես այլ տեխնոլոգիա է և
նույնական չէ հասարակայնության հետ կապերի տեխնոլոգիաների հետ: Անշուշտ, հարակից է, բայց՝ տարբերվող: Գովազդը սահմանված թիրախային խմբի համար ճշգրտո8 րեն դիրքավորված հաղորդագրությունն է ապրանքի կամ ծառայության մասին և ուղիղ
նպատակ ունի մեծացնել վերջինիս վաճառքի ծավալները:
PR-ի և վերը ներկայացված մյուս տեխնոլոգիաների տարբերությունն ակնհայտ է դառնում նրանց ռազմավարական նպատակները դիտարկելիս: Գովազդի վերջնական ռազմավարական նպատակը տվյալ ապրանքի, ծառայության նկատմամբ հետաքրքրություն
և ցանկություն առաջացնելն է և վաճառքի աճը: Քարոզ չության վերջնական նպատակը
համոզելն է: Մինչդեռ PR-ի պարագայում նպատակն է տեղեկացնել, լուսաբանել և ապահովել փոխըմբռնում ու վստահություն` համապատասխան գիտելիքների տրամադրման միջոցով, և, հետևաբար, նաև վստահություն ձեռք բերելը:
Այնուամենայնիվ, երբեմն դրանք խաչվում են. PR-ում շատ հաճախ օգտագործվում են
գովազդային որոշակի տեխնոլոգիաներ:

Հարցեր կրկն1թյան համար
Նշեք ճանաչվածության անհրաժեշտությունը: Ի՞նչ նախապայմաններ են անհրաժեշտ հայտնի դառնալու համար:
Ներկայացրեք PR-ի մի քանի սահմանում: Օգտվեք նաև այլ գրականությունից:
Բացի PR տեխնոլոգիաներից ի՞նչ այլ տեխնոլոգիաներ են կիրառվում հայտնիության հասնելու համար:

Գործնական առաջադրանքներ
Օգտվելով նաև այլ աղբյուրներից հիմ նավորեք PR-ի և գովազդի տարբերությունները:

1.2 PR ռազմավարության մշակում
Կազմակերպության անցած և ակնկալվող ամբողջ ճանապարհն ու վերջնանպատակը
ցույց տվողը ռազմավարությունն է: Կազմակերպության PR ռազմավարությունը կազմված
է լինում մի շարք բաժիններից: Դրանցից հիմ նականներն են ռազմավարության ամփոփ
նկարագիրը, իրավիճակի վերլուծությունը կազմակերպության ներսում և նրա գործունեության միջավայրում, նպատակների և խնդիրների սահմանումը, թիրախային լսարանների և
կարծիքի հեղինակությունների հստակեցումը, հաղորդակցման միջոցների ընտրությունը
և հաղորդագրությունների մշակումը, ինչպես նաև կոնկրետ գործողությունների ու դրանց
իրականացման ժամանակացույցի մշակումը:
• Ռազմավարության ամփոփ նկարագիրը
Ռազմավարության ամփոփ նկարագրի մեջ հակիրճ ներկայացվում են այն հիմ նական
դրույթները, որոնք առավել հետաքրքիր են կազմակերպության զարգացման տեսանկյունից, ինչպես նաև առաջարկվող ձևաչափը, հայեցակարգի նպատակը, թիրախային լսարանները և նպատակներն ըստ լսարանների:
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Ցանկացած կազմակերպություն պետք է հստակ գնահատի իր ուժեղ և թույլ կողմերը.
ռեսուրսների առկայությունը կամ բացակայությունը, որոնք անհրաժեշտ են այս կամ այն
ծրագիրը, ինչպես նաև ընդհանուր ռազմավարությունն ու իր առաքելությունն իրականացնելու համար: Սա PR ռազմավարության մեջ հնարավոր է լինում հստակեցնել կազմակերպության և նրա գործառնության միջավայրի վերաբերյալ համակարգված տեղեկատվության հավաքման և վերլուծության շնորհիվ:
Կազմակերպության հիմ նական դերակատարների ցուցակը, կենսագրությունները
և նկարները: Առաջինն ու ամենակարևորը, որ պետք է ներառված լինի PR ռազմավարության մեջ, կազմակերպության կարևորագույն անդամ ների ցուցակն է և նրանց կենսագրությունների և նկարների փաթեթը: Թվում է, թե նշվածը ինքնին ենթադրելի է, և պետք
է, որ յուրաքանչյուր կազմակերպություն ունենա այդ տվյալները, սակայն առօրյայում շատերն են բախվում այն իրավիճակին, երբ, օրինակ, լրատվամիջոցները կազմակերպության ղեկավար կազմից որևէ մեկի նկարն են ուզում, սակայն այն բացակայում է: Բոլոր միջոցառում ները, բոլոր շահառուների հետ հանդիպում ները, աշխատանքները, հավաքները
պետք է ունենան իրենց ֆոտոշարքը: Ցանկալի է նաև այլ բնույթի, այդ թվում տեսանյութերի միջոցով իրադարձությունների արտացոլում և, ըստ այդմ, համապատասխան արխիվի ստեղծում: Ցանկացած կազմակերպություն պետք է միշտ պատրաստ ունենա որոշակի
պորտֆոլիո՝ բաղկացած 15-20 լուսանկարներից, որոնք արտացոլում են կազմակերպության գործունեության բնույթը և պարունակում են տվյալներ հիմ նական դերակատարների
(actors) մասին: Սա շատ կարևոր տարր է և կրում է ստեղծագործական բնույթ: Պետք է
նշել, որ խոսքը միայն կազմակերպության ղեկավարի նկարների և կենսագրության մասին
չէ: Կան խոշոր հասարակական կազմակերպություններ, որոնք ունեն նախագահություն,
վարչություններ և այլ ստորաբաժանում ներ: Այս պարագայում ցանկալի է կազմակերպության այն անդամ ների կենսագրությունների, լուսանկարների և գուցե նաև այլ տվյալների

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն

• Իրավիճակային վերլուծություն կազմակերպության ներսում և վերջինիս գործառնության միջավայրում

առկայությունը, ովքեր, ըստ ձեզ, կարևոր են և իրավասու են ներկայացնել կառույցը:
Ծրագրերի, ապրանքների, ծառայությունների և այլնի մանրակրկիտ նկարագրություն: Եթե կազմակերպությունն իրականացրել կամ իրականացնում է ծրագրեր, ապա
դրանցից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա իր առանձին նկարագրությունը (ֆոտո, վիդեո
և այլ բնույթի արտացոլում ներով): Շատ կազմակերպություններ համարում են, որ այդ
ամբողջ տեղեկատվության համար բավական է կայք ունենալը: Իրականում այդպես չէ,
որովհետև մարդը, ով ցանկանում է արագ և կոնկրետ տեղեկատվություն ստանալ կազմակերպության մասին, չի ցանկանա ժամանակ ծախսել և այդ տեղեկատվությունը փորձել
ինքնուրույն գտնել կայքից: Բացի դրանից, հատկապես լրատվամիջոցները սովորաբար
հասարակական կազմակերպություններից ակնկալում են անհատական վերաբերմունք
իրենց նկատմամբ. ստանալ կոնկրետ իրենց հարցերի պատասխանները, հաշվի առնվեն
իրենց լրատվամիջոցի առանձնահատկությունները և այլն:

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն

Հետաքրքրող հարցի շուրջ կազմակերպության համար կարևոր անձանց կարծիքների հավաքում: Սա հատկապես հասարակական կազմակերպություններին առնչվող
կետ է, քանզի հարկավոր է գիտակցել, որ տեղեկատվական դաշտը պետք է անընդհատ
10 ուսումնասիրվի՝ թեմայի շուրջ տարբեր հրապարակումներին ծանոթանալու համար: Հասարակական կազմակերպությունը պետք է մշտապես հավաքի այն անձանց, կազմակերպությունների ներկայացուցիչների ցանկն ու արտահայտած կարծիքները, ովքեր խոսում
են կազմակերպության, նրա իրականացրած ծրագրերի, ինչպես նաև նրա գործունեության
ոլորտին առնչվող թեմաների մասին: Ընդ որում, այստեղ այնքան էլ կարևոր չէ` նրանք բացասական կարծիք են արտահայտել, թե դրական: Կարևորն այն է, որ խոսել են այդ թեմայի
շուրջ: Հասարակական կազմակերպությունը պարտավոր է ունենալ այդ տեղեկատվությունը: Օրինակ, երբ որևէ տղամարդ քաղաքական գործիչ հայտարարում է, որ «Եթե կանայք
ավելի շատ ներկայացված լիլնեին խորհրդարանում, աշխատանքներն ավելի արդյունավետ և համակարգված կիրականացվեին», կամ հայտարարում է, որ «Քաղաքականությունը
կնոջ գործ չէ, կինը կարող է կառավարել ընտանիքը, բայց չի կարող գլուխ հանել երկրի
կառավարումից», հասարակական կազմակերպությունը, որն աշխատում է քաղաքական
դաշտում կանանց ներգրավվածության աստիճանի բարձրացման, առկա կարծրատիպերի
հաղթահարման ուղղությամբ, պարտավոր է իմանալ այդ հայտարարությունների մասին:
Այդ տեղեկություններին տիրապետելն առանձնապես բարդ չէ, որովհետև այդ անձիք,
որպես կանոն, ինչ-որ կերպ արտահայտում են իրենց կարծիքները: Նրանք կարող են ի
հայտ գալ տարաբնույթ հանդիպում ների, ասուլիսների, սեմինարների և այլ միջոցառումների ընթացքում՝ հայտարարություններ անելու և կարծիքներ արտահայտելու միջոցով,
կամ ուղղակի ԶԼՄ-երին տված հարցազրույցներում:
Այժմ այդ գործընթացը բավականին հեշտ է: Կան ծրագրեր, որոնք հնարավորություն են տալիս առանցքային («բանալի») բառերով ստանալ կազմակերպության կողմից
իրականացվող նախագծի շուրջ քաղաքական կամ պետական գործիչների՝ վերջին շրջանում արտահայտած կարծիքների տեղեկատվական քաղվածքը: Անհրաժեշտ է փնտրել
այն մարդկանց, ովքեր հասարակության կողմից ընկալվում են որպես կարծիքի հեղինակություններ և կարող են ձևավորել ինչպես կարծիք, այնպես էլ վերաբերմունք: Միևնույն
ժամանակ անհրաժեշտ է փնտրել, ուսում նասիրել և ակտիվացնել լրատվամիջոցների,
առանձին լրագրողների հրապարակում ները տվյալ թեմայի շուրջ: Դրա շնորհիվ հասա-

րակական կազմակերպությունները երբեմն ստանում են մեծ քանակությամբ դաշնակիցներ, որոնց մասին անգամ չգիտեին: Անհրաժեշտ է ունենալ տեղեկատվության քարտեզը և
անընդհատ թարմացնել դրա բովանդակությունը:
Տեղեկություններ, թե ինչպիսի գործողություններ են իրականացվել այս կամ այն
ոլորտում՝ կապված տվյալ հայեցակարգի նպատակների հետ: Սա անհրաժեշտ է, քանի որ հասարակական կազմակերպությունը պետք է ունենա տեղեկատվություն այն բոլոր
կազմակերպությունների վերաբերյալ, որոնք նույնպես զբաղվում են տվյալ հարցով, մասնավորապես՝ տեղեկատվություն վերջիններիս առանցքային անձանց վերաբերյալ: Անհրաժեշտ է ավելի մանրամասն ծանոթանալ այդ կազմակերպությունների գործունեությանը,
իրականացվող ծրագրերի մանրամասներին և այլն:

Կազմակերպության գործունեության ոլորտը լուսաբանող լրագրողների բազայի
ստեղծում: Անհրաժեշտ է նաև ունենալ ոչ միայն կոնկրետ ձեր կազմակերպությունը լուսաբանող, այլ նաև այս ոլորտում մասնագիտացող լրագրողների տվյալների բազա: Պետք է
անհատապես ճանաչել այն լրագրողներին, ովքեր երբևէ անդրադարձել են ձեր հարցերին,
նախագծերին, քանի որ բավական մեծ է հավանականությունը, որ նրանք նորից կլուսաբանեն նմանատիպ թեմաներ: Անհրաժեշտ է նաև անձնապես ճանաչել այն լրագրողներին, ովքեր հետաքրքրված են տվյալ թեմայով կամ ոլորտով, հաճախ են անդրադառնում
դրանց, մասնագիտանում են այդ հարցերում:
Հատուկ միջոցառում ների և ամսաթվերի ցուցակ՝ գործունեության ոլորտների և
հենց կազմակերպության համար: Կան բազմաթիվ տոներ, որոնք շատ լավ տեղեկատվական առիթ են: Օրինակ ուսանողների միջազգային օրը, որպես կանոն, քաղաքական ուժերի մեծ մասն իր պարտքն է համարում երիտասարդական միությունների մակարդակով
ներկայացնել իրենց ձեռքբերում ները, կամ հակառակը՝ խոսել այն բոլոր խնդիրների մասին, որ ունեն այսօր ուսանողները: Նույնը տեղի է ունենում մարտի 8-ին՝ կանանց միջազգային տոնին, մայիսի 15-ին՝ ընտանիքի միջազգային օրը և այլն: Դրանք հիանալի առիթներ են տեղեկատվական դաշտում հայտնվելու համար: Արտերկրի փորձը այդ հարցում
բավականին լավն է: Վերջին տարիներին Հայաստանը ևս սկսել է նշել որոշ միջազգային
օրեր՝ հատկապես միջազգային կազմակերպությունների մակարդակով: Օրինակ՝ ՄԱԿ-ի
մանկական հիմ նադրամը դեկտեմբերի 11-ին՝ հաշմանդամություն ունեցողների իրավունքների պաշտպանության միջազգային օրը, կազմակերպում է մի շարք միջոցառում ներ, մամուլի ասուլիս և այլն:
• Ռազմավարական նպատակների և խնդիրների հստակեցում
Նպատակների և խնդիրների սահմանումը ծավալուն աշխատանք է պահանջում, որովհետև կախված նրանից, թե ինչ խնդիրներ են դրվում կազմակերպության առջև, որոշվում
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Կազմակերպության կամ վերջինիս գործունեության ոլորտի վերաբերյալ թերթերից,
ամսագրերից և այլ լրատվամիջոցներից նյութերի ընտրություն: Այստեղ ններկայացվում
է սեփական տեղեկատվական ակտիվության արխիվը: Մասնավորապես դիտարկվում է,
թե որ լրատվամիջոցն ինչպես է անդրադարձել կազմակերպության գործունեությանը: Այդ
բոլոր նյութերը ժամանակագրական կտրվածքով անհրաժեշտ է համակարգված (տարեթվով, ամսաթվով, նախագծերի անվանմամբ և այլն) պահպանել: Դրանք կարող են լինել 11
հեռուստաելույթներ, տարբեր հրապարակում ներ ԶԼՄ-երում և այլն:

է նաև, թե ինչ գործիքներ են ընտրվելու և հետևաբար ինչ ռեսուրսներ են ծախսվելու վերջնական նպատակին հասնելու համար: Խնդիրն է թելադրում տեխնոլոգիայի ընտրությունը`
դա լինելու է ԶԼՄ-ների հետ աշխատանք, քաղաքական գործիչների, գործարարների հետ
անհատական կամ կորպորատիվ աշխատանք, գովազդային արշավ, թե զանգվածային
միջոցառում և այլն։ Եվ արդեն առաջին քայլերը ցույց կտան` արդյո՞ք անհրաժեշտ է վերանայել խնդրի նախնական սահմանումը կամ PR գործիքները։ Հասարակայնության հետ
կապեր հաստատելիս իրավիճակի գնահատումն ու վերլուծությունը անհրաժեշտ է իրականացնել յուրաքանչյուր փուլում և յուրաքանչյուր խնդրի հետ կապված:
Նպատակները, կապված թիրախային լսարանների հետ, ընդհանուր առմամբ, լինում
են 3 հիմ նական տիպի.
• վարքային նպատակներ. ինչ ենք մենք ուզում, որ անեն թիրախային խմբերը,
• կազմակերպության կամ կոնկրետ խնդրի նկատմամբ վերաբերմունքի ձևավորման
նպատակներ. ինչ ենք մենք ուզում, որ մտածեն թիրախային խմբերը,
• տեղեկատվական նպատակներ. ինչ ենք մենք ուզում, որ իմանան թիրախային խմբերը:
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Կախված նպատակներից և թիրախային խմբերից՝ ռազմավարության մեջ մշակվող
հաղորդագրությունները տարբեր են լինում: Օրինակ, երբ կա մարդկանց կոնկրետ գործողությունների դրդելու մտադրություն, ապա մշակվում են կոնկրետ վարքի կոչեր: Տեղեկատվական և կարծիքի ձևավորման նպատակների ժամանակ նման սահման գծելն ավելի
դժվար է լինում և քիչ անհրաժեշտ. սրանք հաճախ միավորվում են նույն հաղորդագրության մեջ:

• Թիրախային լսարանների և կարծիք ձևավորողների ընտրություն
Այս փուլում կարևորագույն խնդիրներից է հստակեցնել, թե կոնկրետ ում վրա է կազմակերպությունը պատրաստվում ազդեցություն ունենալ իր գործունեության արդյունքում,
ում է պատրաստվում համոզել կամ իրազեկել: Սրա հստակեցումը կարևոր է նաև ազդեցության մեխանիզմ ների և հիմ նական հաղորդագրությունների ընտրության տեսանկյունից: Անհրաժեշտ է հստակ հասկանալ, թե մարդիկ, ում վրա անհրաժեշտ է ազդեցություն
ունենալ, լսո՞ւմ են կարծիքներ ձևավորողներին, թե ոչ, և ովքեր են այդ կարծիքներ ձևավորողները: Թիրախային խմբերից յուրաքանչյուրն ունի իր հեղինակությունները: Օրինակ,
եթե կազմակերպության թիրախային խումբը կանայք են, ապա որպես կարծիքի հեղինակություն հաճախ կարող են հանդես գալ մշակույթի, մտավորականության ներկայացուցիչները, կին քաղաքական գործիչները և այլն: Տղամարդկանց համար այդպիսիք հաճախ
հաջողակ գործարարները և ուժային կառույցների ներկայացուցիչներն են: Բանն այն է, որ
հեղինակությունների կարծիքներն ու տեսակետները անհրաժեշտ են ցանկացած նախագծի հաջողության համար: Նրանց անպայմանորեն պետք է ներգրավել գործընթացների
մեջ՝ խմբերում առավել արդյունավետ կարծիք ձևավորելու համար: Բնականաբար, կարևոր խնդիր է նաև հասկանալ, թե ինչպես պետք է կապ հաստատել նրանց հետ, ինչպես
համոզել, որպեսզի նրանք օգնեն ծրագրի իրականացմանը: Չնայած խնդրի կարևորությանը, ներկայումս Հայաստանում չկան արված խորը ուսում նասիրություններ, թե որ խմբի
ներկայացուցիչների համար ովքեր են «կարծիքի հեղինակություններ»:

Թիրախային խմբերը կամ լսարանները կարելի է տարանջատել որոշակի սկզբունքներով: Ընդունված է համարել, որ դրանք լինում են 3 տեսակ.
• Առաջնային լսարան: Սա հենց այն զանգվածն է, որի վրա անհրաժեշտ է անմիջականորեն ազդեցություն ունենալ, այսինքն՝ մարդիկ, ում վարքը կամ տեսակետները, վերաբերմունքը պետք է փոխել:
• Երկրորդային լսարան: Այստեղ հիմ նականում կարծիքների առաջնորդներն են, որոնք
ազդում են առաջնային լսարանի վրա:
• Երրորդային լսարան: Այստեղ ներառվում են կազմակերպված խմբերը (ասոցիացիաներ, ակումբներ և այլն): Վերջիններս ազդում են ինչպես առաջնային, այնպես էլ երկրորդային լսարանների վրա:

• Զանգվածային հաղորդակցության միջոցների ընտրություն
Հստակեցնելուց հետո, թե ովքեր են կարծիքի հեղինակությունները, հաջորդ կարևոր
հարցն այն է, թե ինչ մեխանիզմով են մարդիկ ստանում տեղեկատվություն: Մասնավորապես` ինչ թերթեր և ամսագրեր է կարդում թիրախային լսարանը, որ ռադիոալիքներն
է լսում, որ հեռուստահաղորդում ներն է նախընտրում, որ կայքերից է առավելապես օգտվում: Որոշ դեպքերում լրատվամիջոցի ուղղվածությունն ու թիրախը շատ պարզ և նույնիսկ
ֆորմալ սահմանված է լինում: Օրինակ, կան այսպես կոչված կանանց համար նախատեսված ամսագրեր («Նանե», «Հայուհի») և տղամարդկանց համար նախատեսված ամսագրեր (սպորտ, ավտոմեքենաներ և այլն): Բացի դրանից, կանայք ավելի շատ են ընթերցում
այսպես կոչված «ընտանեկան» թերթեր ու ամսագրեր, ինչպիսիք են «TV Մոլը» կամ «Եթերը»: Կամ, օրինակ, համարվում է, որ տարեց մարդիկ նախընտրում են լարային ռադիո,
մինչդեռ երիտասարդ սերունդը ավելի շատ օգտվում է սոցիալական ցանցերից և որպես
տեղեկատվության հիմ նական աղբյուր ընտրում է համացանցը կամ վերջինիս այս կամ այն
հարթակը:

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն

Ենթադրենք՝ կազմակերպության առաջնային լսարանը կանայք են, այսինքն՝ նախատեսվում է որոշակի կերպով փոխել նրանց վարքը կամ վերաբերմունքը այս կամ այն հարցի մասին: Որպես երկրորդային լսարան կարող են հանդես գալ տղամարդիկ, քանի որ
նրանք ազդում են կանանց կողմից կայացվող որոշում ների վրա, ինչպես նաև կանանց
շրջանում հեղինակություն վայելող անձինք: Երրորդային լսարանի մեջ այս դեպքում կա- 13
րող են լինել կանանց միությունները, գենդերային հիմ նախնդիրներով զբաղվող հասարակական կազմակերպությունները, տեղական, մարզային, պետական կառույցները և այլն:
Լրատվամիջոցները կարող են և՛ երկրորդային, և՛ երրորդային լսարան լինել: Երրորդային կդիտարկվեն, օրինակ, այն պարագայում, երբ հարթակ տրամադրեն երկրորդային
կամ առաջնային լսարանի ներկայացուցիչներին՝ լսարանի հետ հաղորդակցվելու համար:
Օրինակ, եթե որևէ հեռուստաալիքով հայտնի տղամարդ քաղաքական գործչի հետ կազմակերպվի հարցազրույց կանանց վերաբերվող հիմ նահարցերի շուրջ, որի ընթացքում
վերջինս կխոսի տարբեր ոլորտներում կանանց մասնակցության ինտենսիվացման անհրաժեշտության մասին, դա, անշուշտ, կլինի հաջողված քայլ: Այս իրավիճակում լրատվամիջոցը կդառնա երրորդային, որպես ենթակառուցվածք, որի միջոցով հեղինակությունը
(որը երկրորդային է) բերվում է դաշտ՝ առաջնայինի մոտ կարծիք ձևավորելու նպատակով:

Այսինքն, թիրախային լսարանները և հետևաբար նրանց նախընտրությունները բացարձակ տարբեր են, և այդ ամենը հասկանալը անհրաժեշտ է, որպեսզի հնարավոր դառնա
ամենակարճ և ընդունելի ճանապարհով հասնել կոնկրետ թիրախային լսարանին: Իսկ
եթե նաև գտնվել է այդ լսարանի համար տվյալ թեմայի շրջանակներում որևէ «կարծիքի
հեղինակություն», կարելի է համարել, որ աշխատանքի 80%-ը կատարված է: Այսինքն՝ եթե
հեղինակություն վայելող որևէ անձ անդրադառնում է ցանկալի հարցերին այն հարթակներում, որոնք սպառվում են կազմակերպության թիրախային լսարանի կողմից, ապա դա
արդեն իսկ վերջիններիս մոտ վորոշակի վերաբերմունք է ձևավորում:
• Հաղորդակցական մարտավարությունների ընտրություն
Չնայած PR գործիքների բազմազանությանը՝ հաղորդակցության մարտավարությունները կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ հիմ նական կամ ստանդարտ և լրացուցիչ:

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն

Հիմ նականները առավել հաճախ կիրառվող և առաջնային գործիք հանդիսացող միջոցներն են: Դրանց շարքին են դասվում առաջին հերթին մամլո հաղորդագրությունները, որոնք դաշտում ամենահաճախ կիրառվող PR փաստաթղթերն են: Ապա կարելի է
14 նշել ասուլիսները, բրիֆինգները կամ ճեպազրույցները, թեմատիկ նյութերի, ներդիրների
պատրաստումը և հրապարակումը, տեղեկագրերը, թռուցիկները, աուդիո և վիդեո արտադրության մշակումը (ֆիլմերի, հոլովակների տեսքով և այլն):
Լրացուցիչ միջոցները առավել հազվադեպ հանդիպող միջոցառում ներ և փաստաթղթեր են: Oրինակ, հաշվետվությունները, որոնք չեն կազմվում ամեն օր կամ ամեն միջոցառման ժամանակ: Դա արվում է տարին մեկ անգամ, երբ ամփոփվում են տարվա ընթացքում
իրականացված աշխատանքները: Ղեկավարության ելույթները նույնպես այդքան հաճախ
հանդիպող փաստաթղթեր չեն (հանդիպում են տարեկան, ասենք, մեկ-երկու անգամ):
Վերջերս շատ մատչելի և տարածված է դարձել, երբ տեսաելույթներ են նկարահանում
և տեղադրում կայքէջերում: Ֆոտոարխիվները, հարց-պատասխան ձևաչափը, «Հաճախ
տրվող հարցեր» (FAQ) բաժինը ևս լրացուցիչ միջոցների շարքում են: Համաժողովներ, կոնֆերանսներ, մրցանակաբաշխություններ, գիտաժողովներ, բարեգործական միջոցառումներ, ֆլեշ-մոբեր, բարեգործական աճուրդներ և այլն նույնպես շատ հաճախ տեղի չեն ունենում. տարեկան մեկ-երկու անգամ:
• Աշխատանքային գրաֆիկի հստակեցում
Ցանկացած PR կամ տեղեկատվական գործողություն անպայման պետք է ունենա իր
ժամանակացույցը: Անհրաժեշտ է հստակ սահմանել, թե յուրաքանչյուր գործողություն
կոնկրետ ինչ ժամանակաշրջանում պետք է իրականացվի: Ժամանակացույցի մշակման
համար լայնորեն կիրառվում է Գանտի աղ յուսակը, որում նշվում են բոլոր գործողությունները, դրանց իրականացման ժամկետները, պատասխանատուներին և այլն:
• Բյուջե
Բյուջեի կազմումն ու հստակեցումը PR ռազմավարության կառուցման ամենածանր
հատվածն է: Այսինքն, PR ակցիայի համար անհրաժեշտ գումարը կարող է սկսվել 30 դրամից (օրինակ՝ որևէ տեղեկատվական թերթիկ տպելը) և հասնել միչև միլիոնավոր դրամների: Քանի որ այն նաև ստեղծագործական բնույթի գործունեություն է, ապա չի կարող
ունենալ ինչ-որ սահմանափակում ներ: Սակայն անհրաժեշտ է պահպանել ող ջամտության
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սահմանը՝ հատկապես հասարակական հատվածի համար: Օրինակ, կոմերցիոն կառույցները (հատկապես արտերկրյա խոշոր կազմակերպությունները) իրենց ընդհանուր շրջանառության առնվազն 1%-ը ծախսում են PR գործունեության վրա: Իսկ հասարակական
կազմակերպությունները հաճախ չեն կարող իրենց նման բան թույլ տալ: Սակայն այստեղ
կա նաև այլ խնդիր: Բանն այն է, որ հասարակական կազմակերպություններն ազդեցության ուրիշ զինատեսակ էլ չունեն: Հետևաբար, ենթադրվում է, որ տեղեկատվական ակտիվություն և արձագանք ապահովելու համար այն պետք է ծախսի ավելի շատ միջոց,
քան կծախսեր ցանկացած այլ պետական կամ կոմերցիոն կառույց: Այսինքն, այստեղ միակ
առավելությունը, որը կարող է ունենալ հասարակական կազմակերպությունը, ստեղծագործական ավելի հետաքրքիր, ավելի ուշագրավ և ավելի արդյունավետ ու փոքր ծախսեր
պահանջող ռեսուրսների օգտագործումն է: Այսպիսով, հասարական կազմակերպության
դեպքում ներդրված միջոցների ու ստացված տեղեկատվական արձագանքի հարաբերակցությունը պետք է մի քանի անգամ ավելի արդյունավետ լինի, քան կոմերցիոն կառույցում
(անհրաժեշտ է ներդնել 500 դրամ և ստանալ 10 000 դրամի արդյունք): Անշուշտ կան
հարցեր, որոնք հնարավոր չէ լուծել առանց ֆինանսների, օրինակ՝ տպագրության, գրենական պիտույքների համար անհրաժեշտ ծախսերը: Նման դեպքերում Հայաստանյան
հասարակական կազմակերպությունները հաճախ այդպիսի բաղադրիչներ են ներառում 15
դոնոր կազմակերպություններին ներկայացվող ծրագիր-առաջարկներում:

Հարցեր կրկն1թյան համար
Նշեք այն անհրաժեշտ քայլերը որոնք պետք է իրականացվեն կազմակերպության ներսում և վերջինիս գործառնության միջավայրում իրավիճակային վերլուծություն ներկայացնելիս:
Նշեք այն քայլերը որոնք անհրաժեշտ է իրականացնել կազմակերպությունից
դուրս իրավիճակի վերլուծություն համար:
Ներկայացրեք ռազմավարություն և մարտավարություն հասկացությունների
տարբերությունը:
Ներկայացրեք PR խնդիրների սահմանման գործընթացի առանձնահատկությունները:
Ինչո՞ւ է անհրաժեշտ հստակեցնել կազմակերպության առկա ռեսուրսները: Ի՞նչ
կարևոր հանգամանքներ պետք է հաշվի առնել այդ գործընթացում:
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Քանի՞ խմբի են բաժանվում PR գործիքները և որոնք են դրանք:

Գործնական առաջադրանքներ
Կազմեք Ձեր կազմակերպության PR ռազմավարությունն առաջիկա մեկ տարվա համար՝ ներառելով նյութում տրված բոլոր կետերը:
Նշեք ձեր առաջնային, երկրորդային և երրորդային լսարանները, դրանց հետ
աշխատելու հիմ նական քայլերը և նախատեսված միջոցառում ները:

Հարաբեր1թյ1ններ
լրատվաﬕջոցների հետ
Հեղինակ՝ Արման ՍԱՂԱԹԵԼՅԱՆ
Տվ յալ գլխում լուսաբանվում են հասարակական կազմակերպությունների և լրատվամիջոցների միջև կայուն համագործակցության ձևավորման համար անհրաժեշտ
միջոցառում ները, քայլերը և սկզբունքները: Մասնավորապես ներկայացվում են գործնական խորհուրդներ որոնց հետևելը հնարավորություն կընձեռի կազմակերպություններին իրենց նյութերը առավել հետաքրքիր դարձնել լրատվամիջոցների համար: Ժողովածուի տվյալ բաժնում մանրակրկիտ ներկայացվում է նաև մամուլի ասուլիսների
կազմակերպման առանձնահատկությունները և ընթացակարգը:

Հայաստանյան թե լրատվամիջոցների, թե հասարակական կազմակերպությունների
պատկերացում ներն իրենց հնարավոր համագործակցության վերաբերյալ մինչ օրս հստակ
չեն: Ընդամենը մի քանի զարգացած, բազմանդամ հասարակական կազմակերպություններ ունեն լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի ոլորտում պատրաստված մասնագետներ, ովքեր լրագրողների հետ կապ են պահպանում, իրականացնում են մամուլի համար
նախատեսված միջոցառում ներ, լրատվամիջոցներին պարբերաբար տեղեկատվություն են
տրամադրում իրենց աշխատանքի մասին։ Մյուս կողմից էլ, անգամ տեղեկություններ ունենալով տեղական հասարակական կազմակերպությունների գործունեության մասին՝ լրատվամիջոցների վարքի վրա շարունակում է ազդել այն կարծրատիպը, որ սովորաբար ՀԿների աշխատանքն անարդյունավետ է։ Այս իրավիճակը հանգեցնում է հասարակական
կազմակերպությունների և նրանց գործունեության մասին հասարակայնության համար
մատչելի, պարբերաբար տրվող օբյեկտիվ տեղեկատվության բացակայության։ Իսկ բնակչության կողմից հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքի վերաբերյալ անբավարար տեղեկացվածությունը հանգեցնում է նրան, որ հասարակությունը նրանց նպատակներին և ծրագրերին ակտիվորեն չի աջակցում, ինչն էլ, արդյունքում, դանդաղեցնում
է ոչ առևտրային հատվածի կայացման գործընթացը և, ի վերջո, իրավական պետության և
քաղաքացիական հասարակության ձևավորումը։
Մինչ կոնկրետ գործողությունների քննարկմանն անցնելն անհրաժեշտ է հստակ պատկերացնել, թե կառուցվածքի առումով ինչպես է աշխատում զանգվածային լրատվության
միջոցը: Նախ՝ կարևոր է հիշել, որ լրատվամիջոցները, որպես տեղեկատվության տրամադրման հարթակներ, լինում են սահմանափակ և անսահմանափակ: Թերթը սահմանափակ հարթակ է. ունի 6,8,10,12 էջ, լույս է տեսնում շաբաթը մեկ անգամ կամ ամեն օր,
բայց ամեն դեպքում սահմանափակ է: Սահմանափակ են նաև հեռուստաեթերը և ռադիոյի
եթերը, որտեղ ցանկացած ծրագիր ունի հստակ տևողություն: Անսահմանափակ ռեսուրս
ունեն միայն կայքերը: Սակայն վերջիններս երբեմն սկսում են ճիշտ չօգտագործել սահմանափակում ների բացակայությունը, որը, ըստ էության, աշխատում է ի վնաս իրենց. տրվող
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2.1 Լրատվամիջողների հետ համագործակցության
սկզբունքները

տեղեկատվությունն այնքան շատ է մասնատված և բազմաբնույթ, որ լսարանի համար
հասկանալի չի դառնում, թե ինչի վրա պետք է կենտրոնացնել ուշադրությունը: Գոյություն
ունի տեղեկատվության միավորների ող ջամիտ սահման, որից ավելին սկսում է չընկալվել
լսարանի կողմից և վերջինիս մոտ նկատվում է հետաքրքրության անկում: Դա կապված է
մարդու տեղեկատվության ընկալման հնարավորությունների հետ: Նույն խնդիրն առկա է
նաև լրատվական թողարկում ներում: Այն կարող է պարունակել 6, 8, 10 նյութ: Այն դեպքում,
երբ նյութերի քանակը դառնում է 15, 20, 30, մարդը սկսում է դրանք նայել մեխանիկորեն`
առանց ընկալելու՝ ինչ է տեսնում, ինչի մասին է լսում, ինչ է տեղի ունենում: Միևնույն ժամանակ գոյություն ունի տեղեկատվության ներկայացման որոշակի փոխհարաբերություն՝
քաղաքական, պաշտոնական, հասարակական, մարզական և այլն, որը հնարավորություն
է տալիս լսարանին առավել համաչափ կերպով ընկալել տեղեկատվությունը1:

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն

Կարևոր է նաև պատկերացնել, թե ինչպիսի մրցակցություն կա տեղեկատվություն արտադրող սուբյեկտների միջև` ընդհանուր լրահոսում կամ ընդհանուր տեղեկատվական
դաշտում հայտնվելու համար: Լրատվական ստորաբաժանումը միջինը ստանում է օրական մոտավոր 100 հայտարարություն` մամուլի հաղորդագրություններ, տարբեր միջոցա18 ռումների հրավերներ և այլն: Խմբագիրները, նյութերի ահռելի քանակի պատճառով, կարդում են դրանց փոքր մասը միայն: Այստեղ առաջ է գալիս նաև ճանաչելիության հարցը. ով
ես դու, ով է միջոցառման կազմակերպիչը, կամ որտեղ է այն տեղի ունենում: Շատ հաճախ
լրատվամիջոցների հետ հարաբերությունն այդ փուլում արդեն ընդհատվում է, որովհետև,
եթե խմբագիրները հայտարարություն ուղարկողին չեն ճանաչում կամ վերնագիրը ճիշտ
ընտրված և ուշադրություն գրավող չի լինում, չեն ընթերցում այն: Օրական ստացվող հոսքերի, միայն 10%-ը, ի վերջո, կարող է հայտնվել ուշադրության դաշտում, մնացած 90%-ը
զրկվում են այդ հնարավորությունից: Եթե հաշվի առնենք մեր երկրի առանձնահատկությունները, այն է՝ չափազանց քաղաքականացված դաշտը և հանրությունը, ոչ քաղաքական
թեմատիկայի դեպքում այդ տոկոսն ավելի է փոքրանում:
Հասարակական կազմակերպությունների աշխատանքը լրատվամիջոցների հետ, ըստ
էության, պետք է լինի անընդհատ շարունակվող տեղեկատվական արշավ։ Եվ նման աշխատանքի հաջողությունը մեծ մասամբ կախված է այն բանից, թե ինչպես է այն կազմակերպվում և անցկացվում: Այն կազմակերպությունները, որոնք հասկանում են հասարակայնության հետ կապերի կարևորությունն այդ բառի լայն իմաստով, անհրաժեշտ է, որ
տվյալ փուլում ինքնուրույն կերպով, կիրառելով ներքոնշյալ գործնական խորհուրդները,
առաջին հերթին փորձեն կապեր հաստատել զանգվածային լրատվության միջոցների հետ։
Լրատվամիջոցների հետ հաջող, կայուն համագործակցության հաստատման համար
ցանկացած կազմակերպության առջև դրված են հետևյալ հարցերը.
• Ինչպե՞ս համագործակցային հարաբերություններ հաստատել խմբագրությունների և
լրագրողների հետ։
• Ինչպե՞ս հետաքրքիր դարձնել կազմակերպության նյութերը խմբագրությունների համար։
• Ինչպե՞ս արդյունավետ օգտագործել թերթերի սյունակները և եթերային ժամանակը։
• Ինչպե՞ս ազդել «սեփական» լսարանի վրա։
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• Ինչպե՞ս հիշվել նոր լսարանում։
Լրատվամիջոցների հետ աշխատանքների ռազմավարական նախագիծ մշակելիս
պետք է նախ և առաջ ստեղծել կազմակերպության գործունեության տարածքում գոյություն ունեցող ԶԼՄ-ների տվյալների բազա, որը ներառում է հետևյալը.
• անվանում,
• տպաքանակը,
• հիմ նադիրը, խոշոր գովազդատուները,
• տվյալ լրատվամիջոցի նպատակային լսարանը, տարածման ծածկույթը,
• հետադարձ կապի բոլոր տեսակները (հասցե, հեռախոս, ֆաքս, էլ. փոստ),
• գլխավոր խմբագրի անունը,
• լրագրողների անուններն ու նրանց թեմաները (ոլորտները), ինչպես նաև կոնկրետ
կազմակերպության գործունեությունը և հարակից ոլորտները լուսաբանող լրագրողների
անունները և կոնտակտները։
Ցանկալի է ունենալ լրատվամիջոցների լիարժեք ցանկ։ Այնուհետև այդ ցանկից անհրաժեշտ է ընտրել նրանք, որոնք ամենից լավ և հավաստի կարող են տրամադրած տեղեկատ19
վությունը հասցնել կազմակերպության համար անհրաժեշտ լսարանին։

Կարևոր է, որ կազմակերպությունում լինի մամուլի հետ աշխատանքի համար պատասխանատու անձ։ Խոսքը ոչ այնքան մամլո ասուլիսներում ելույթ ունենալու մասին է (դա
ավելի շատ կազմակերպության կառավարման վերին օղակի ներկայացուցիչների պատասխանատվությունն է), այլ մամուլի հետ պարբերաբար, ամենօրյա աշխատանք տանելու։
Պետք է հիշել, որ մամուլում դրական լուսաբանումը ճիշտ կառուցված հարաբերությունների արդյունք է։ Մեդիա-դաշտը բաղկացած է մարդկանցից, ովքեր ունեն իրենց ուժեղ և
թույլ կողմերը, համակրանքն ու հակակրանքը։ Լրագրողների հետ փոխադարձ վստահության և հարգանքի հարաբերությունների մշակման համար շատ ժամանակ ու բարեխիղճ
աշխատանք է հարկավոր։ Ընդ որում, այդ ճանապարհի առաջին քայլերը պետք է ուղեկցվեն առնվազն չորս սկզբունքով.
1. Անհրաժեշտ է իմանալ, թե ինչ է իրենից ներկայացնում լրատվամիջոցը և ինչպես է
այն գործում։
2. Տեղեկատվությունը պետք է այնպես ներկայացնել, որ լրագրողների համար այն լինի
հետաքրքիր և հեշտ լինի աշխատել դրա հետ։
3. Պետք է տրամադրել ճշգրիտ տեղեկատվություն՝ որպես տեղեկատվության աղբյուր
լրագրողի վստահությունը չկորցնելու համար։
4. Անհրաժեշտ է համագործակցել լրատվամիջոցների հետ, այլ ոչ թե ձգտել օգտագործել նրանց։
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Մինչ կոնկրետ լրագրողի կամ խմբագրի հետ ծանոթանալը, պետք է հնարավորինս շատ
տեղեկություններ հավաքել նրանց մասին` մինչև անգամ բնավորության գծերը, խառնվածքը, քաղաքական կողմ նորոշումը, հոբբիները և այլն։ Դա կօգնի նախապատրաստել լրագրողի հետ առաջին զրույցը։

Կարևոր խնդիր է, որ կազմակերպության նյութերը հետաքրքրություն առաջացնեն
խմբագրություններում: Տեղեկատվությունը լրագրողների համար հետաքրքիր դարձնելու
համար անհրաժեշտ է, որ կազմակերպության և նրա գործունեությանն առնչվող հիմ նական թեզերն ամփոփված լինեն դրանում: Այդ թեզերը (կամ հարցերը, որոնց պատասխանները անպայման պետք է լինեն հասարակական կազմակերպությունների հաղորդագրությունների, մեկնաբանությունների և հարցազրույցների մեջ) շատ չեն. մեկ հաղորդակցման
ընթացքում 6 թեզից ավելին ներկայացնելը ճիշտ չէ, քանի որ գործընթացը գերծանրաբեռնվում է և դառնում անընկալելի:
Հիմ նական թեզերն են.
- ի՞նչ նպատակով է բարձրացվում տվյալ թեման,
- ինչպիսի՞ն է թեմայի շուրջ կազմակերպվող միջոցառման սոցիալական կարևորությունը,
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- ինչպե՞ս պետք է լուծվի խնդիրը (օրինակ, պետք է օրենք ընդունվի, պետք է մարդիկ
իրականացնեն պարտականություններ, որոնք օրենքով նախատեսված են, բայց չեն կա20 տարվում և այլն): Այս հարցերի ներառումը անհրաժեշտ է, քանի որ չլինելով քաղաքական
կառույցներ` հասարակական կազմակերպությունները փորձում են ոչ միայն ախտորոշել,
թե ինչու է այդ խնդիրն առկա, բարձրաձայնել այն, այլ նաև փորձում են գտնել լուծման ուղիները: Հիմ նախնդիրների հիմքերը կարող են լինել բազմաթիվ և բազմաբնույթ: Ենթադրենք՝ կա օրենքը, սակայն չկան ենթաօրենսդրական ակտերը, կան ենթաօրենսդրական
ակտերը, սակայն չկա դրանք վերահսկող մարմին, կա վերահսկող մարմին, բայց չկան
լիազորություններ և այլն:
- ի՞նչ է խոսվել ավելի վաղ տվյալ թեմայի շուրջ հասարակական կազմակերպությունների
և ուրիշների կողմից: Թեմայի նախապատմությունը միշտ հետաքրքրում է բոլորին, որպես
տվյալ թեմայի կյանք: Շատ կարճ պատմական էքսկուրսը օգտակար է լինում և միշտ ուշագրավ է: Ինչպես օրինակ. «Եթե հիշում եք, այս թեմայի շուրջ երկու տարի առաջ կային
շատ մեծ բանավեճեր, մեկ տարի հետո ընդունվեց օրենք, կես տարի առաջ կառավարության որոշումը, բայց մինչ օրս մարմին, որը լիազորված կլինի այդ հարցերով զբաղվել,
ձևավորված չէ»: Եթե բերված օրինակում բացակայի նախապատմությունը, բայց միևնույն
ժամանակ նշվի, որ մինչև օրս մարմին չի ձևավորվել, լսարանի մոտ ոչինչ պարզ չի դառնա: Տալով նախապատմությունը՝ ցույց է տրվում զարգացման որոշակի ուղղություն:
- Որո՞նք են ենթադրվող հետևանքները, այսինքն, եթե այսպես մնա, ի՞նչ է լինելու: Անհրաժեշտ է նշել, որ դեպքերի մեծամասնությունում այն իրականացվում է ոչ թե PR-ի մեթոդներով, այլ քարոզ չական մոդելներով, քանի որ հիմ նականում նշվում է, որ նման կերպ
շարունակելու դեպքում ոչ մի դրական փոփոխություն տեղի չի ունենա:
Լրատվամիջոցների հետ հարաբերություններում կան մի շարք այլ կանոն-սկզբունքներ,
որոնք կազմակերպությունները պետք է պահպանեն հաջողության հասնելու համար: Մասնավորապես՝
• մի թողեք, որ Ձեզ մոռանան,
• նախապես պատրաստեք կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվական փաթեթ,

• ցանկալի է շատ լավ ճանաչել խմբագրության տեղեկատվական բաժնի բոլոր աշխատակիցներին կամ որոշակի թեմաներ լուսաբանող լրագրողներին,
• պետք է պարբերաբար զանգահարել և տեղեկացնել նրանց ակնկալվող միջոցառումների, ծրագրերի մասին,
• համագործակցեք բոլոր լրագրողների հետ այնպես, որ չունենաք ակնհայտ «սիրելիներ»,
• արձագանքեք լրագրողների հրապարակում ներին ու խնդրանքներին,
• հետաքրքրվեք լրագրողների աշխատանքով, օգնեք նրանց,
• տեղեկատվությունը չի կարող շատ լինել, այն միշտ պակասում է,
• տեղեկատվությունը «հնանում» է ժամ առ ժամ, իսկ ոչ մեկին պետք չեն «հին» նորությունները,
• ընթերցողն ավելի շուտ կընթերցի փոքր ու միջին չափերի հաղորդագրությունը, քան
ողջ էջը զբաղեցնող նյութը,
• թեթևացրեք լրագրողների աշխատանքային կյանքը և թերթի տեղեկատվական բացը
լրացրեք ձեզ համար շահեկան ձևով,
• տեղեկատվական նյութերի փաթեթը պետք է միշտ պատրաստ լինի նախօրոք:
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• Ցանկալի է պայմանավորվել կազմակերպության ներկայացուցչի ելույթի մասին որևէ
միջոցառման ժամանակ, որը հաստատապես լուսաբանվելու է լրատվամիջոցների կողմից։
• Եթե կազմակերպությունը լրատվամիջոցներում տեղադրում է վճարովի տեղեկատվություն, ապա ցանկալի է դա այնպես նախապատրաստել, որ լրագրողների մոտ ցանկություն և հետաքրքրություն առաջանա ստանալ հավել յալ տեղեկատվություն` արդեն
անվճար հրապարակում ների համար։
• Անհրաժեշտ է մշտապես դիտարկել լրատվամիջոցների բովանդակությունը` մշտական թեմաների, խորագրերի, բաժինների առկայությունը։
• Կարևոր է հետևել բնակչության տրամադրություններին։ Որևէ խնդրի նկատմամբ հասարակական բարձր հետաքրքրությունը նույնպես հնարավորություն կընձեռի կազմակերպության ներկայացուցիչներին արտահայտվել դրա վերաբերյալ:
• Պետք է ստեղծել և անընդհատ համալրել կազմակերպության գործունեության ֆոտո,
տեսա և ձայնային արխիվները:

Մամուլի ասուլիսի կազմակերպում
Յուրաքանչյուր մամուլի ասուլիսի համար պետք է ունենալ հասարակության համար իսկապես կարևոր նորություն, որի մասին նախապես պետք է տեղեկացնել լրատվամիջոցներին մամուլի հաղորդագրության միջոցով: Մամուլի հաղորդագրությունն անհրաժեշտ է
լրատվամիջոցներին իրազեկելու և նրանց միջոցով իրադարձության վերաբերյալ տեղե-

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն

• Կազմակերպության կողմից իրականացվող միջոցառում ների օրացույցը պետք է նախօրոք ուղարկել լրատվամիջոցների խմբագրություններ։

կատվությունն օպերատիվ տարածելու համար: Այդ պատճառով կարևոր է իմանալ, թե
ինչ են ակնկալում թերթերի, լրատվական գործակալությունների, ռադիոյի և հեռուստատեսության ներկայացուցիչները, այսինքն, թե որ և ինչպես ներկայացված հաղորդագրությունները կարժանանան նրանց ուշադրությանը և կհրապարակվեն, իսկ որոնք` ոչ։

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն

Մամուլի հաղորդագրության գլխավոր նորությունը ներկայացվում է վերնագրում և
առաջին պարբերության մեջ: Այս երկուսից է կախված՝ լրատվամիջոցները ուշադրություն
կդարձնեն հաղորդագրությանը, թե ոչ: Հիմ նական հարցերը, որոնց անդրադարձ է կատարվում հաղորդագրության մեջ, հետևյալն են՝ ո՞վ, ի՞նչ, ե՞րբ, որտե՞ղ, ինչու՞, ինչպե՞ս: Վերնագրում և առաջին պարբերության մեջ ներկայացվում են առաջին 4-ի պատասխանները:
Հեշտ և ամբող ջովին ընկալվում է ոչ ավելի, քան 12-13 բառերից կազմված նախադասությունը։ Այդպիսի 2-3 նախադասություններն, առանց ընթերցողի ուշադրությունը բթացնելու,
կարող են ամբող ջապես արտահայտել մամուլի հաղորդագրության էությունը։ Լրագրողները, որպես կանոն, անտեսում են այն հաղորդագրությունները, որոնց առաջին պարբերության մեջ ներկայացված են լինում մի քանի հաղորդագրություններ, մտքեր կամ թեզեր։
Առաջին պարբերությունը հաղորդագրության տեքստում ընդգծվում է ըստ տառերի չափի,
22 տառատեսակի և այլն:
Մամուլի հաղորդագրության հետագա տեքստը նպատակ ունի առաջին պարբերությունում ներկայացված տեղեկատվությունն ամրապնդել համոզիչ մանրամասներով։ Իրական
պրակտիկայում լրատվամիջոցներում հրապարակվում է տեղեկատվության միայն մի մասը: Այդ պատճառով հաղորդագրության պատրաստման ժամանակ տեղեկատվությունը
դասակարգում են ըստ դրա կարևորության նվազման: Հաղորդագրության գլխավոր կետերը ներկայացվում են առաջին երկու պարբերություններում: Մնացած տեղեկությունները, մեկնաբանությունները, հետազոտությունները, վիճակագրությունը տրվում են հաջորդ
պարբերություններում: Մամուլի հաղորդագրությունը սովորաբար լինում է 1, առավելագույնը՝ 2 էջ, որոնցում ներկայացվում է, թե ինչու է բարձրացվում այդ թեման, ինչու է այն
կարևոր, ինչ է տեղի ունեցել և ինչ է խոսվել տվյալ թեմայի շուրջ ավելի վաղ, խնդրի ինչ
լուծում ներ են առաջարկվում և որոնք են ենթադրվող հետևանքները:
Եթե կազմակերպությունն ունի բլանկ` լոգոտիպով, անվանումով, հասցեով և հեռախոսահամարով, ապա մամուլի հաղորդագրությունը պետք է գրել դրա վրա: Եթե չկա նման
բլանկ, ապա վերջում պարտադիր կերպով պետք է նշել, թե հավել յալ տեղեկատվության
համար ում կարելի է դիմել և ներկայացնել վերջինիս հեռախոսահամարն ու էլեկտրոնային
փոստի հասցեն:
Մամուլի ասուլիսների ժամկետներն այնպես պետք է նշանակել, որ լրագրողներին հարմար լինի իրենց նյութերն օպերատիվ կերպով հրապարակել: Հայաստանի պարագայում
աշխատանքի տեսակետից գոյություն ունեն որոշակի օրեր, որոնք առավել նպաստավոր
են մամուլի ասուլիսներ կազմակերպելու համար: Դրանք հիմ նականում շաբաթվա հետևյալ երեք օրերն են. երեքշաբթի, չորեքշաբթի, հինգշաբթի, ցանկալի է ցերեկը` ժամը 11:0012:00-ին: Քանի որ ուրբաթ արդեն սկսում են ամփոփել, շաբաթ օրը վերջին թողարկումներն են լինում կամ շաբաթվա ամփոփում ները, իսկ երկուշաբթին, որպես կանոն, շատ
հագեցած է լինում պաշտոնական տեղեկատվությամբ (Նախարարությունները սովորաբար ժողովներ և պաշտոնական հայտարարություններ անում են երկուշաբթի օրերին):
Շաբաթվա մյուս օրերը շատ ավելի հարմար են միջոցառում ներ կազմակերպելու համար:

Անհրաժեշտ է մեծ ուշադրություն դարձնել նաև լրագրողներին հրավիրելու գործընթացի ճիշտ կազմակերպման վրա: Պլանավորված միջոցառման վերաբերյալ ծանուցում
ցանկալի է ուղարկել էլեկտրոնային փոստով` միջոցառումից 1-2 օր առաջ։ Որոշ ժամանակ
անց (երկու-երեք ժամ հետո, սակայն ոչ ուշ, քան 14.00-16.00) անհրաժեշտ է զանգահարել
լրատվամիջոց և ճշտել` արդյո՞ք նրանք ստացել են Ձեր հրավերը։ Եթե չեն ստացել հրավերը, անհրաժեշտ է տեղեկացնել դրա ժամի, վայրի և թեմայի վերաբերյալ: Ընդ որում, եթե
միջոցառման ընթացքում նախատեսվում է հասարակական անձանց կամ հայտնի փորձագետների ներկայությունը, ապա դրա վրա պետք է հատուկ ուշադրություն հրավիրել։ Պետք
է հիշել, որ բացի կազմակերպության կողմից առաջարկվածի, լրատվամիջոցները կարիք
ունեն այն բանի, ինչն անվանում են «կադր» և «կոմունիկատոր»։ Այսինքն, նրանք պետք է
նյութում ներկայացնեն հետաքրքիր նկարներ և հայտնի կամ ոլորտում ազդեցություն ունեցող մարդկանց մեկնաբանություններ:

Եթե ասուլիսն անցկացվում է գրասենյակից դուրս, ցանկալի է, որ այն լինի քաղաքի
կենտրոնական հատվածներում, հեշտ ճանաչելի և հեշտ հասանելի վայրում: Այսօր միայն
հեռուստատեսություններն են, որ ունեն տրանսպորտային միջոցներ, այն էլ միշտ դժվարություններ են ունենում աշխատանքների համակարգման և բաշխման ժամանակ: Անհրաժեշտ է նաև, որ կազմակերպության ներկայացուցիչներից առնվազն մեկը նախապես
գնա ասուլիսի վայր՝ համոզվելու համար, որ դահլիճը պատրաստ է (անուններով ցուցանակները, աթոռները, լույսերը, դռները, մաքրությունը, միկրոֆոնը և այլն): Նախապես
պետք է կազմել այն ամենի ցուցակը, ինչն անհրաժեշտ է ապահովել դահլիճում, և որոշել,
թե ով է դրա պատասխանատուն: Բացի դրանից, անհրաժեշտ է կազմակերպել նաև լրագրողների գրանցում և նրանց տրամադրել մամուլի հաղորդագրություններ: Ցանկալի է դիմավորել լրագրողներին ոչ թե նախագահությունում նստած, այլ մուտքի մոտ, երբ նրանք
մտնում են, որպեսզի հասկանալի լինի, թե ով եկավ, ով՝ ոչ: Պետք է նաև հստակ որոշել,
թե ով է վարելու մամուլի ասուլիսը և նախապատրաստել վարողին: Առավել հաճախ այդ
դերում հանդես են գալիս մամուլի քարտուղարը կամ հասարակայնության հետ կապերի
պատասխանատուն, այսինքն` կազմակերպության՝ հրապարակային շփման ունակություններ ունեցող ներկայացուցիչը: Այսօր Երևանում գործող բոլոր մամուլի ակումբներն ունեն
ասուլիսների կազմակերպիչ-վարողներ:
Մամուլի ասուլիսը առհասարակ տևում է առավելագույնը 40 րոպե: Հիմ նական զեկույցը
տևում է 12-15 րոպեից մինչև 20 րոպե՝ կախված նրանից, թե քանի հոգի է նստած նախագահությունում: Սովորաբար լինում են դեպքեր, երբ նախագահությունում նստած է լինում
7-8 հոգի, սակայն արդյունավետության տեսանկյունից 3-4 հոգուց ավելին արդեն ող ջամիտ չէ: Պետք է հաշվի առնել, որ եթե նախագահությունում նստած են մարդիկ, ապա բոլորն էլ պետք է խոսեն: Հակառակ դեպքում նրանք պետք է այդտեղ նստած չլինեն:
Մամուլի ասուլիսի ժամանակ լրագրողները կարող են տալ ցանկացած, նույնիսկ ամենաանցանկալի հարցը, և կազմակերպության ներկայացուցիչները պետք է պատրաստ լի-
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Լրատվամիջոցի կողմից հետաքրքրություն կամ անտարբերություն տեսնելով` ցանկացած դեպքում պետք է հարցնել, կարելի է արդյոք ակնկալել լրագրողի մասնակցությունը,
և եթե այո, ապա` ում։ Որոշ դեպքերում, հատկապես եթե կազմակերպությունն ունի այդ
լրագրողի հետ համագործակցության փորձ, կարելի է կապ հաստատել նրա հետ` հղում 23
կատարելով համակարգողի կամ խմբագրի հետ պայմանավորվածության վրա։

նեն հրապարակայնորեն պատասխանել դրան: Այդ պատճառով շատ կարևոր է նախապես
պատրաստել թույլ կողմերի (տեղեկատվական ռիսկերի) ու դրանց հետ կապված հնարավոր հարցերի ցուցակ և հստակ իմանալ դրանց պատասխանները։ Միջոցառման ավարտից
հետո անհրաժեշտ է իրականացնել լրատվամիջոցների դիտարկում՝ հասկանալու համար՝
ովքեր և ինչպես են ներկայացրել ասուլիսը: Եթե կան իրականությունից շեղում ներ կամ
անճշտություններ, պետք է տեղեկատվությունը ճշտել՝ լրագրողի կամ, անհասանելիության
դեպքում, թողարկման համար պատասխանատու խմբագրի հետ կապվելով։ Ցանկալի է
նաև կապվել այն լրագրողների հետ, ովքեր չեն կարողացել ներկա գտնվել միջոցառմանը,
սակայն սովորաբար ակտիվորեն լուսաբանում են կազմակերպության գործունեությունը:
Անհրաժեշտ է նրանց փոխանցել մամլո հաղորդագրությունները և հարցեր տալու հնարավորություն ընձեռել :
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Հարցեր կրկն1թյան համար
Ներկայացրեք այն հիմ նական հարցերը որոնք պետք է իր առջև դնի կազմակերպությունը լրատվամիջոցների հետ կայուն համագործակցություն ապահովելու
համար:
Ի՞նչ տեղեկատվություն պետք է ներառի ԶԼՄ-ների տվյալների բազան:
Ինչի՞ համար է անհրաժեշտ մամլո հաղորդագրությունը:
Ներկայացրեք մամլո ասուլիսի կազմակերպման ընթացակարգը:

Գործնական առաջադրանքներ
Ներկայացրեք այն լրատվամիջոցների ցանկը որոնց հետ ձեր համագործակցությունն առելի հավանական է: Բացատրեք դրա պատճառները:

Ներկայացրեք ձեր կազմակերպության և լրատվամիջոցների հետ համագործակցության ընդհանուր պատկերը (համագործակցության առիթը, հաճախականությունը և այլն):
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Շաբաթական կտրվածքով անցկացրեք ԶԼՄ-ների մոնիտորինգ դուրս բերելու 25
համար կազմակերպության գործունեության վերաբերյալ նյութերի հաճախականությունը, բնույթը (դրական, բացասական):

3. Սոցիալական մեդիաները
Հեղինակ՝ Սամվել ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Ժողովածուի այս բաժնում ամփոփված դրույթները միտված են ընթերցողին տրամադրել անհրաժեշտ գիտելիքներ սոցիալական մեդիաների տարբեր հարթակներում
ակտիվություն դրսևորելու համար: Մասնավորապես այստեղ քննարկվում են առավել
հայտնի սոցիալական ցանցերը, դրանց առանձնահատկությունները, ներկայացվում
են կանոներ որոնց անհրաժեշտ է հետևել սոցիալական ցանցերով նյութեր տարածելիս: Նյութում տրվում է նաև թվիթերի ընդհանուր նկարագիր, նշելով վերջինիս ինչպես
բացասական այնպես էլ դրական կողմերը: Բացի այդ ներկայացված են ցուցում ներ
արդյունավետ բլոգավարության համար:

3.1 Սոցիալական ցանցեր և դրանցում նյութերի տարածման սկզբունքները
26
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Այսօրվա համացանցի հիմ նական հարթակներն են սոցիալական մեդիաները, որտեղ
օգտատերերը իրենք են արտադրում բովանդակությունը։ Դա էապես փոխել է համացանցի պատկերը վերջին տարիների ընթացքում։
Աշխարհում ամենաայցելվող սոցիալական ցանցը Ֆեյսբուքն է։ Ամսական այս հարթակ
այցելում է մեկ միլիարդից ավելի օգտատեր (ամբողջ համացանցում ակտիվ է մոտ 2,2 միլիարդ օգտատեր)1։ Սակայն Հայաստանում պատկերն այլ է: Ինչպես երևում է գծապատկեր
1 և 2-ից, թիվ մեկ սոցիալական ցանցը ռուսաստանյան Օդնոկլասսնիկի հարթակն է, իսկ
Ֆեյսբուքը զբաղեցնում է երկրորդ տեղը։ Այս երկու կայքերի այցելությունների քանակն ու
միտում ները ներկայացված են 1 և 2 գծապատկերներում:
ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 1. Օդնոկլասսնիկի հարթակի այցելությունները 2010-2012 թվականների
ընթացքում Հայաստանից, Վրաստանից և Ադրբեջանից

1
Ս. Մարտիրոսյան, «Սոցիալական ցանցերը Հայաստանում», http://noravank.am/arm/articles/security/detail.php?ELEMENT_
ID=6818

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 2. Ֆեյսբուքի հայաստանյան այցելուների թիվը 2012 թվականի մայիսհոկտեմբեր ամիսների ընթացքում

Այսօրվա համացանցի կառուցվածքը հնարավորություն է տալիս նյութերը տարածել
միանգամից մի քանի ուղղություններով՝ դարձնելով դրանք հասանելի մեծաքանակ ընթերցողների համար։ Սոցիալական ցանցերը շարունակում են մնալ տեղեկատվության տարածման ամենաարագ և զանգվածային մեթոդը։ Հայաստանում այսօրվա դրությամբ նյութեր
տարածելու ամենաակտիվ և ամենահարմար հարթակը Ֆեյսբուքն է։ Այստեղ և՛ լրագրողն
անհատապես կարող է տարածել իր նյութը, և՛ լրատվամիջոցը՝ իր պաշտոնական էջից։ Բացի դրանից նյութերը կարող են տեղադրվել համապատասխան խմբերում։ Օրինակ, բնապահպանական թեմաների շուրջ գոյություն ունեն մի շարք մեծ խմբեր՝ Փրկենք Թեղուտը Save Teghut, Էկոլոգիական հիմնախնդիրները երիտասարդ լրագրողների աչքերով, Կանաչ
Կապան - Մենք դե՛մ ենք բաց հանքի շահագործմանը և այլն։
Ֆեյսբուքով նութեր տարածելիս պետք է հիշել մի քանի կարևոր կանոն.
• Պետք չէ անձնական էջը վերածել միայն ձեր կազմակերպության նյութերը տարածելու
հարթակի։
• Պետք չէ նյութերը տարածել բոլոր խմբերում, առանց դրանց թեմաներին ուշադրություն դարձնելու:
• Նյութը տեղադրելիս պետք է գրել փոքր մեկնաբանություն:
Ֆեյսբուքում նյութեր տարածելու համար կարելի է օգտագործել նաև սեփական բլոգը և
թվիթերը։ Այստեղ կրկին չպետք է մոռանալ այն մասին, որ կարճ մեկնաբանությունը նյութը դարձնում է ավելի հետաքրքիր, մաքուր արտատպումը շատ ավելի քիչ է ընթերցվում։

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն

Չնայած նրան, որ համացանց այցելությունների հիմ նական ծավալն ընկնում է սոցիալական ցանցերի վրա, հիմ նական բովանդակությունը օգտատերերի կողմից շարունակում
է արտադրվել բլոգների և միկրոբլոգների վրա։ Սա հատկապես վերաբերում է հասարակական արժեք ունեցող բովանդակության արտադրությանը: Իսկ սոցիալական ցանցերը 27
ավելի շատ բովանդակության տարածման հարթակ են։

3.2 Թվիթեր
Այսօր Թվիթերը (www.twitter.com) ամենամեծ համաշխարհային սոցիալական ցանցերից մեկն է։ Այն միկրոբլոգային համակարգ է։ Միկրոբլոգը դա բլոգային հարթակի յուրահատուկ տարբերակ է, ուր օգտատերերը սահմանափակված են անելու կարճ գրառում ներ:
Թվիթեր հարթակում գրառում ները սահմանափակված են 140 նիշով: Այն հնարավորություն է տալիս հայտնել ընթերցողներին և ամբողջ աշխարհին ձեր մտքերի, կամ ձեր շուրջը
կատարվող իրադարձությունների մասին։ Բազմաթիվ լրագրողներ աշխարհում օգտագործում են Թվիթերը որպես հիմ նական լրագրողական գործիքներից մեկը։ Թվիթերի անհատական էջն իր ենթաբաժիններով ներկայացված է նկար 1-ում:
ՆԿԱՐ 1. Թվիթերի անհատական էջը

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն
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Այնուամենայնիվ, Թվիթերն ունի սահմանափակում ներ: Մասնավորապես, այնտեղ
հնարավոր չէ երկար գրառում ներ անել: Ինչպես արդեն նշվեց, հաղորդագրությունները
չեն կարող գերազանցել 140 նիշը:
Թվիթերի դրական կողմերից է այն, որ այնտեղ պարտադիր չէ իրար ընկեր լինել: Դուք
կարող եք ուրիշին միակողմանի “հետևել” (follow), իսկ ձեր գրառում ներն ընթերցողներին
պարտավոր չեք փոխադարձությամբ պատասխանել:
Ամենաշատ ընթերցողներ ունեցողն արդեն երկար ժամանակ Lady Gaga-ն է: Նա ունի
30 միլիոնից ավելի ընթերցող, և այդ թիվը շատ արագ աճում է։

ՆԿԱՐ 2. Lady Gaga-ի էջը Թվիթերում

ՆԿԱՐ 3. Հայաստանին վերաբերող գրառումների ցանկը

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն

Թվիթերում կարևոր է ոչ միայն պարզ, հակիրճ և ազդեցիկ գրելը։ Այստեղ հնարավոր է 29
նաև պիտակավորել սեփական գրառումը՝ դարձնելով այն մեկ ամբող ջական տեղեկատվական հոսքի մի մաս։ Յուրաքանչյուր գրառմանը կարելի է ավելացնել լատինատառ կամ
ռուսերեն (այս պահին մեսրոպատառ այս գործիքը դեռ չի աշխատում) վանդականիշով
բառ կամ բառախումբ, որը անգլերեն կոչվում է hashtag։ Այդ դեպքում պիտակավորված
գրառումը հայտնվում է բոլոր տվյալ հեշթեգով (բառախմբերով) նշված գրառում ների հետ
մեկ հոսքում։ Բառախմբերով հնարավոր է նաև հետևել, թե ուրիշները ինչ են գրում ձեզ
հետաքրքրող թեմայի շուրջ։ Օրինակ, Հայաստանի մասին իմանալու համար հարկավոր է
ընտրել #Armenia պիտակը և հետևել գրառում ներին (տես՝ նկար 3):

Թվիթերը հարմար է նաև hեռախոսների (smartphone) միջոցով օգտագործելու տեսանկյունից։ Android օպերացիոն համակարգի հեռախոսների և պլանշետների համար
կարելի է հավելվածը ներբեռնել https://play.google.com/store/apps/details?id=com.twitter.
android&hl=en հղումով, իսկ iOS օպերացիոն համակարգի համար՝ https://itunes.apple.com/
us/app/twitter/id333903271?mt=8 հղումով։ Թվիթերը հնարավորություն է տալիս հետաքրքիր կամ կարևոր իրադարձության վայրից արագ հաղորդագրություններ ուղարկել, որոնք
հասանելի կլինեն բոլորին, ոչ միայն «ընկերներին»։ Դեպի Թվիթեր հնարավոր է նաև
արագ ուղարկել լուսանկարներ և տեսանյութեր։
Առհասարակ ցանկացած կարևոր իրադարձության ժամանակ գրառում ների թիվը Թվիթերում կտրուկ աճում է։ Գծապատկեր 3-ում ներկայացված է գրառում ների թվի նման տատանում ների օրինակ:

Գենդերային զգայունություն և զգայուն լրագրություն

ԳԾԱՊԱՏԿԵՐ 3. 2009 թվականին Իրանում հետընտրական բախումների ժամանակ
Թվիթերում գրառումների քանակը հունիսի 16-ին. ըստ Trendrr.tv կազմակերպության
30 տվյալների:

3.3 Բլոգավարություն
Եթե որոշել եք վարել բլոգ, սկզբից ընտրեք ձեր համար ամենահարմար բլոգային
հարթակը։ ԱՊՀ երկրներում ամենատարածվածը Livejournal-ն է (www.lifejournal.com)։
Վերջինիս ադմինիստրատիվ մասը ներկայացված է նկար 4-ում:

ՆԿԱՐ 4. Livejournal-ի բլոգի ներքին, ադմինիստրատիվ մասը

Տեխնիկապես այն ամենաթույլն է՝ համեմատած այլ մեծ բլոգային հարթակների հետ,
սակայն ունի սոցիալական ցանցի տարրեր. այստեղ կարելի է ընկերանալ իրար հետ, ինչի
շնորհիվ Livejournal-ի բլոգներն ավելի շատ են ընթերցվում, ցիտվում, մեկնաբանվում։ Այս
հարթակի ակտիվությունը բերեց նրան, որ ԱՊՀ երկրների բազմաթիվ քաղաքական, հասարակական գործիչներ ընտրել են հենց սա՝ իրենց բլոգը վարելու համար։ Նման օրինակ
է ՀՀ վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը (տես՝ նկար 5):

ՆԿԱՐ 5. Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի բլոգից
գրառում։ Հասցեն՝ http://tigransargsyan.livejournal.com/

Բլոգային հարթակներից տեխնիկապես ամենազարգացածը, զանազան լրացուցիչ հետաքրքիր և լայնորեն կիրառվող հնարավորություններով հագեցածը Wordpress-ն է (www.
wordpress.com)։ Նկար 6-ում ներկայացված է վերջինիս ադմինիստրատիվ մասը:
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ՆԿԱՐ 6. Wordpress-ի բլոգի ներքին, ադմինիստրատիվ մասը

Wordpress բլոգը նաև կարելի է տեղադրել սեփական դոմեյնային անվան տակ, և այս
համակարգի հիման վրա նույնիսկ ստեղծել լիարժեք կայք։ Նման օրինակ է CNN հեռուս32 տաընկերության բլոգը (տես՝ նկար 7):
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ՆԿԱՐ 7. CNN հեռուստաընկերության բլոգը, որը ստեղծված է Wordpress-ի մեխանիզմի
հիման վրա

Մյուս լայն օգտագործվող հարթակը Բլոգսփոթն է (www.blogspot.com), որը պատկանում
է Գուգլին: Այն, նույնպես լինելով տեխնիկապես արդիական հարթակ, նաև թույլ է տալիս
մեկ անգամ գրանցվելիս շատ արագ ստեղծել մեկ հեղինակի անունից բազմաթիվ բլոգներ։
Այսինքն, օգտատերը, գրանցվելով, ստանում է իր բլոգային հարթակները կառավարելու
վահանակ, որտեղից կարող է մեկ-երկու րոպեում նոր բլոգ ստեղծել և կառավարել բոլոր
իր բլոգները մեկ տեղից: (Տես՝ նկար 8):

ՆԿԱՐ 8. Բլոգսփոթ կայքում նոր բլոգ բացելու ադմինիստրատիվ մասը

Բլոգ ստեղծելիս կարելի է ընտրել ցանկացած դիզայն, որը համապատասխանում է բլոգի
թեմային, դարձնել այն տարբերվող գոյություն ունեցող մյուս բոլոր բլոգներից: Blogspot-ը,
ինչպես և Wordpress բլոգը, կարելի է տեղադրել սեփական դոմեյնային անվան տակ կամ
նույնիսկ այս համակարգի հիման վրա ստեղծել լիարժեք կայք։ Տվ յալ հարթակները թույլ են
տալիս իրենց «տանել» և տեղադրել ձեր ուզած հասցեի տակ, որպես առանձին կայք։ Օրինակ, հայաստանյան «Առավոտ» օրաթերթի կայքը ստեղծված է Wordpress բլոգի հիման
վրա։ Twitter պաշտոնական բլոգը օգտագործում է Blogspot-ի մեխանիզմը
Բլոգը բացելիս պետք է հստակ որոշել, թե որ թեմաների մասին եք ցանկանում գրել և
ինչ ոճով։ Բլոգային գրառում ները պետք է տարբերվեն լրագրողական նյութերից, պետք է
ցույց տան բլոգերի անհատականությունը, հասկանալի դարձնեն տեսակետները, դիրքորոշումը, կարծիքը։ Բլոգերներից շատերը նույնիսկ դիմում են հատուկ սադրիչ գրառում ների, լինում են շատ սուբյեկտիվ և այլն։
Բլոգ վարելիս շատ ցանկալի է կապեր հաստատել այլ բլոգերների հետ. մեկնաբանել
մյուսների գրառում ները, սեփական գրառում ներում մեջբերել հատվածներ այլ բլոգերներից և այլն։ Կարևոր է հիշել, որ բլոգ վարելիս չկա ոչ մի սահմանափակում, բացի անձնական բարոյական կանոններից, որոնց մասին, իհարկե, պետք չէ մոռանալ։
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Հարցեր կրկն1թյան համար
Տվեք թվիթեր միկրոբլոգային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: Ի՞նչ սահմանափակում ներ ունի այս համակարգը:
Ո՞ր կանոններին պետք է հետևել ֆեյսբուքով նյութը տարածելիս:
Նշեք ամենատարածված բլոգային հարթակները: Ներկայացրեք յուրաքանչյուրի առավելությունները և թերությունները

Գործնական առաջադրանքներ
Ստեղծեք էջ թվիթերում, կատարեք այնպիսի գրարռում ները որոնք հնարավորություն կտան մեծ թվով հետևորդներ ձեռք բերել մեկ շաբաթվա ընթացքում:
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Ընտրեք ձեզ համար առավել ցանկալի որևէ բլոգային հարթակ և բացեք ձեր
կազմակերպության բլոգը: Հետևեք ժողովածուի մեջ ներկայացված խորհուրդներին:

