
ертеден қара кешке дейін сағызды жарнамалайды? Кімге сену керек? Әжеме 
ма, жарнамаға ма?» деп бір газетте бір оқырманның сұрауы шертіліпті. Бұл 
жерде әрине бірінші әжесі дұрыс айтады. Себебі, жастардың үлкендер алдында 
шайнаңдап тұруы этикетке жатпайды. Ол адамды сыйламау дегенмен пара- 
пар. Осындай ескертулерді қазіргі таңда үлкен жасты адамдар айтатын болды. 
Ал жас ата-ана күнделікті көріп жүргендіктен ескерту дегеннен қалды десе де 
болады. Ал жарнама жағынан келетін болсақ, қай өнімді өндірушілер де 
бірінші кезекте өз тауарларын барынша жарнамалауға тырысады. Ал, фирма 
неғүрлым бай болса, оның өнімі де теледидар арқылы соғұрлым әлем- жәлем, 
жарқын реңмен жарнамаланады. Бірақ өз өнімін ғана өткізуге «өлгенше» 
жанталасатындардың сөзіне жүз процент сенуге тағы болмайды ғой. Көптеген 
дәрігерлер сағыздың пайдалы жақтарымен қатар зиянды жақтарының бар 
екенін жоққа шығармайды. Мәселен, ұшақ салонында үшу барысында 
келеңсіз әсерлерден арылу үшін сағыз шайнасаңыз - әжептеуір серги аласыз. 
Бірақ, театрда, троллейбуста, автобуста, сабақта, лекцияда шайнаңдап отыру 
жағымсыз әсер етеді. Сондықтан да көпшілікке жағымсыз, дөрекі болып 
көрінетін сағызды денсаулығымызды да сақтау үшін көп жарнамаға еліктей 
бермейік.

Келесі жастарға өзінің әсерін тигізетін, яғни тәлім- тәрбиеге қарама- 
қайшы келетін темекі және арақ жарнамасы. Психологтардың айтуынша 
балалар туындап отырған жағдайды бағалай алмағандықтан «Алып бер!» - 
деген реакция тудыратыны анықталды. Жарнама жағынан тарихи тәжірибе 
жинаған мемлекеттер кішкене көрермендерді қорғауды өз қолына алған. 
Балалар аудиториясына арналған жарнамаларды көрсету немесе шығаруда 
ескеретін жағдайларды келтіріп кетелік.
• Жарнаманы жасамастан бұрын аудиторияның интеллектуалды дамуын 
және өмірлік тәжірибесіи ескеруі тиіс. Жарнаманы шығарушылар балалардың 
көргенді немесе естігенді тез қабылдай салуымен қатар, соған сенетіндігінде 
ескеру керек.
• Еш уақытта балалардың фантазияға мен елестетуге бейімділігін 
пайдаланбау керек.
• Балалардың шақыруға тез шешім қабылдайтындығын ескере отырып, 
жарнамалық текстер шынайы болуға тиіс.
• Жарнама қоғамға дегенде жақсы әсер қалыптастыру қажет, яғни 
құрамында достық, мейірімділік, адалдық, адамгершілік, және қоршаған 
адамдарға құрмет сияқты қасиеттер болуы тиіс.
• Балаларға әке- шешесінің және басқа да факторлардың әсер ететінін 
ескере отырып, жарнама ата- ана мен баланың арасындағы қарым- қатынасты 
реттеу үшін үлкен үлес қосу керек. Жарнамалық өнімдерді балаларға жасап 
өткізу өте күшті анализ жасауды қажет етеді.

Республикамыздағы көптеген мәдениет ошақтарының жабылуы, 
қысқартылуы жастар тәрбиесіне аса зор нұқсан келтіруде. Деректер бойынша, 
1992- 1993 жылдары Қазақстанда 466 кітапхана мен 133 клуб мекемесі 
жабылған, 1995 жылы мемлекеттік кітапханалар 491-ге кеміді. Ал қазір осы 
қателіктеріміздің нәтижесін жою ісімен айналысып жүрміз.


