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және қоғамдық медиа кафедрасының аға оқытушысы

Жарнаманың ұлттық санаға ықпалы

Жарнама біздің күнделікті өмірімізге біз нарыққа бет алғаннан бастап 
ене бастады, Ол соншалықты беймаза болғандықтан адамның ашуын 
келтіретінін бәріміз білеміз, Газет пен журналдағы жарияланылған 
жарнамаларды оқымай, бетін жауып тастауға болады. Ал теледидар мен 
радиодан берілетін жарнамаларды қалай құлақтың қасынан жібере саламыз.

Қазіргі таңда тәлелсіз бұқаралық ақпарат құралдарының өмірі тікелей 
жарнамаға тәуелді болып отыр. Өзін -өзі қаржыландыратындықтан әрбірі 
көрерменін көбейтуге, сол арқылы бірден-бір күнкөріс көзі жарнаманы 
молырақ «қарбытып» қалуға жанын салып бақты. Көрерменді өзіне тартудың 
жолы әу бастан шетелдік арзанқол татуы жоқ талғамсыз - жалаңаш тән, 
мағынасыз қырып - жою, әпербақан сотқарлық, түрліқорқынышты 
құбыжықтар, ойға да келмейтін қиялдар, зорлық- зомбылық, тонау секілді 
фильсымақтарды күндіз-түні жарнамалау халыққа ұсыну еді. Жүртшылықтың 
бүған деген орынды ашу ызасы мен наразылығынан соң барып, алғашқы 
«қарқынын» басып, әжеутәуір «әдептілігіне» түсе бастады. Бұл неше түрлі 
фильмдермен қатар алуан түрлі азық-түлік, үй тұрмысына қажетті, адамның 
өзіндік тазалығы үшін керекті заттар бұқаралық ақпарат құралдарында 
жарнамалануда. Осы жарнама ісі республикамызда енді өмірге келе 
бастағандықтан кейбір сәтсіз шыққан жарнамаларды халық өзінен тікелей 
сынының астына алып жүргендігін байқауға болады. Жарнамалық 
хабарландыруларға әркім әртүрлі сыни пікір айтады. Халқымыз қоғамда 
болып жатқан әр кемшілікті сыннан өткізіп, сол арқылы өзін қорғайды. Соңғы 
кезде біз өзіміздің күнделікті көретін теледидарымыздың қорғанатын 
жағдайға жеттік деуге болады. Соның ішінде жарнама атаулыға ерекше 
көзқарастамыз. Шынына келсек, қазіргі заман адамы уақытының көп бөлігін 
теледидар алдында өткізеді.

Қазіргі таңда ең көп оқитын халықтан біз күйіс қайрайтын халыққа 
айналып бара жатырмыз. Себебі, бізге таңертеңнен кешке дейін теле 
жарнамалар не көрсетеді. Сүйкімді қыздардың, қайратты жігіттердің, 
балалардың аузы жыбырлауда. Шайнайтыны «Орбит», «Стиморол» т.б. 
сағыздар. Кейде күйіс қайтаратындардың қоғамына түскендей боласыз. Қай 
жерге көз салсаңыз, тек ауыз жыбырлап тұрады.

«Сағыз шайнап жүрсем, «Кетші әрі, күйіс қайырған сиыр құсамай»,- деп 
әжем ылғи ұрсады. Көкем «киімге жабысады», деп, мамам «тісіңді құртасың» 
деп, қойшы, әйтеуір, бері сағызды жолатқысы келмейді. Онда неге теледидар


