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ҚОҒAММЕН БAйЛAНЫСТAҒЫ КОМ МУ НИКAЦИЯ жӘ НЕ БАҚ

Қоғaммен бaйлaныс қыз ме тін ком му никaция үде рі сін сіз елес те ту қиын, aл БАҚ осы үде ріс ті 
жү зе ге aсырaтын бaсты құрaл бо лып есеп те ле ді. Де мек, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен ын-
тымaқтaстық бaйлaныс орнaту PR-дaғы мaңыз ды мә се ле лер дің бі рі. Сол се беп ті, осы тaқы рыптa 
қоғaммен бaйлaныс сaлaсындaғы ком му никaция үр ді сі, оның ішін де PR-дың БАҚ-пен бaйлaны сы 
мен ком му никaция aрнaлaры жө нін де сөз қозғaлғaн. 

Мaқaлaдa қоғaммен бaйлaныс пен БАҚ бaйлaны сын жә не осы қaрым-қaтынaс бaры сындa 
aқпaрaтты қолдaнуын  зерт теп, екеуі нің мaңыз ды тұстaрын aйқындaу көз дел ген. Қоғaммен 
бaйлaныс жә не БАҚ aрaсындaғы бaйлaныс тың бaсты дә не ке рі – aқпaрaт. Сол се беп ті, мaқaлaдa 
aқпaрaтты бaсқaру дың тиім ді жолдaры, оны ірік теу кри те рий ле рі мен оның уaқытқa тәуел ді лі-
гі, жaңaлық тық сипaты, т.б. турaлы бaяндaлғaн. Ме диaри лей шнз бaйлaны сынa қaтысaтын PR-
мaмaндaры мен БАҚ өкіл де рі нің ұқсaсты ғы мен aйырмaшы лықтaры, со ны мен бір ге, олaрдың 
өзaрa ын тымaқтaстық орнaтып, қaрым-қaтынaстaрын жaқсaрту жолдaры ре сей лік ғaлымдaрдың 
зерт те уіне не гіз дел ген осы мaқaлaның бaсты бө лі гін құрaйды. Мaқaлaдa бaяндaлғaн мә лі мет тер 
не гі зін де қоғaммен бaйлaныс мaмaндaры БАҚ-пен жұ мыс бaры сындa не нәр се ге кө ңіл бө лу қaжет 
еке нін, aқпaрaтты ұтым ды қолдaну жолдaрын жә не оғaн ке дер гі бо луы мүм кін фaкторлaрды, 
БАҚ-пен бaйлaныс орнaту мaңыз ды лы ғын тү сі не aлaды. Мaқaлaдa жүр гі зіл ген aнaлиз бо йын шa, 
мaрке ти нг тік ком му никaция ұғы мы, қоғaммен бaйлaныс тың тaуaрды жыл жы ту қыз ме ті нің тү сі ні-
гі aйқындaлды. Сондaй-aқ, ме диaри лей шн зте гі тиім ді ком му никaция не гіз де рі жә не мaңыз ды лы-
ғы тұ жы рымдaлып, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен жұ мыс іс теу сaясaты мен aқпaрaтты дұ рыс 
қолдaну жолдaры aнықтaлғaн.

Тү йін  сөз дер: қоғaммен бaйлaныс, ме диaри лей шнз, БАҚ-пен бaйлaныс, ком му никa ция, 
aқпaрaтты бaсқaру, журнaлист, PR-aқпaрaт, ме диaри лей шнз пі шін де рі.
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Communication of public relation and media

 It is difficult to imagine the public relations without the communication process, and mass media 
are the main tools that carry out this process.Therefore, cooperation with mass media is one of the most 
important issues in PR. For this reason, communication in public relations, including links to PR with the 
media and communication channels the issue was discussed on this subject.

The article examines the relationships between public relations and the media and the use of this 
information in the communication, identifying the most important tasks of both. The main link between 
public relations and media is information. Therefore, the article provides an effective way to manage in-
formation, its selection criteria and time dependence, novelty character more described in detail.Similar-
ity and differences of PR specialists and media representatives that participated in the media convention, 
as well as ways to improve their cooperation and relationship is the main part of this article that based 
on Russian scientists’ research.Based on the information presented in the article, public relations profes-
sionals understand the importance of paying attention to what they are working on with the media, the 
ways in which they can be used effectively, and the factors that may hinder them, and the importance 
of connecting with the media. According to the analysis made in the article concept of marketing com-
munications, promotion products in public relations the concept has been defined. Also formulated the 
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basis of effective communication in the media relations and its importance, how to handle media and 
how to use the information correctly.

Key words: Public Relations, media relations, interaction with the media, communication, informa-
tion management, journalist, PR-information, forms of media relations.
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Ком му никaция в свя зях с об ще ст вен ностью и СМИ

Труд но предстaвить связь с об ще ст вен ностью без ком му никaцион но го про цессa, a средс твa 
мaссо вой ин формaции яв ляют ся ос нов ны ми инс тру ментaми, ко то рые осу ще ст вляют этот про-
цесс. Это ознaчaет, что сот руд ни чест во со средс твaми мaссо вой ин формaции яв ляет ся од ной из 
нaибо лее вaжных зaдaч в PR. Поэто му в стaтье об суждaют ся про цес сы ком му никaции в сфе ре 
свя зей с об ще ст вен ностью, вк лючaя от но ше ния PR и СМИ, тaкже ком му никaцион ные кaнaлы 
этих от но ше ний.

Стaтья нaпрaвленa нa исс ле довa ние от но ше нии СМИ и СО, ис поль зовa ние ин формaции и нa 
оп ре де ле ние клю че вых детaлей в дaнных про цессaх. Ос нов ное свя зуещее зве но меж ду свя зя-
ми с об ще ст вен ностью и средс твaми мaссо вой ин формaции - это ин формa ция. Тaким обрaзом, 
в стaтье под роб но опи сывaют ся эф фек тив ные спо со бы упрaвле ния ин формa цией, кри те рии 
ин формaцион но го от борa, зaви си мос ть от вре ме ни, но виз ны и т.д. Сходс тво и рaзли чия спе-
циaлис тов по свя зям с об ще ст вен ностью и предстaви те лей СМИ, учaст вую щих в ме диaри лей шнз, 
тaкже их взaим ное сот руд ни чест во, пу ти улуч ше ния от но ше ний яв ляют ся бaзо вой чaстью стaтьи, 
опирaющей ся нa тру ды рос сийс ких уче ных. Нa ос новa нии ин формa ции, предстaвлен ной в 
стaтье, спе циaлис ты по свя зям с об ще ст вен ностью смо гут узнaть, нa что нуж но обрaтить внимa-
ние во вре мя рaбо ты со СМИ, вaжнос ть устaнов ле ния контaктов с ни ми и оп ре де лить спо со бы 
эф фек тив но го ис поль зовa ния ин формa ции, фaкто ры, ко то рые мо гут по мешaть это му про цес су. 
Соглaсно про ве ден но му aнaли зу бы ли оп ре де ле ны по ня тия мaрке тин го вой ком му никaции и кон-
цеп ции прод ви же ния товaров в свя зях с об ще ст вен ностью. В стaтье тaкже оп ре де ляют ся ос но вы 
и вaжнос ть эф фек тив ной ком му никaции в средс твaх мaссо вой ин формa ции, дaют ся знa ния о 
прaвиль ном ис поль зовa нии ин формaцион ной по ли ти ки в средс твaх мaссо вой ин формa ции.

Клю че вые словa: связь с об ще ст вен ностью, ме диaри лей шнз, взaимо дей ст вие со СМИ, ком-
му никa ция, упрaвле ние ин формa цией, журнaлист, PR-ин формa ция, фор мы ме диaри лей шнз.

Кір іспе

Қоғaммен бaйлaныстaғы ком му никaция-
ның елеу лі бө лі гі БАҚ aрқы лы орнaтылaды. 
Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры жұрт шы лық 
пен PR-мaмaндaры ның aрaсындaғы aқпaрaт 
тaрaту шы, дә не кер рө лін aтқaрaды. PR-дың 
БАҚ aрқы лы aқпaрaт тaрaту үр ді сі пресс-ре лиз, 
пресс-кон фе рен ция сын ды т.б. шaрaлaрғa не гіз-
де ле ді. Не гі зі нен, PR-мaмaны осы құрaлдaр aрқы-
лы қaжет ті aқпaрaтты БАҚ өкіл де рі не ұсынaды, 
ке йін нен БАҚ ол aқпaрaтты өң деп жұр тшы лыққa 
жaрия қылaды. Алaйдa, көп ші лік aрaсындa 
бұл тaрaтылaтын aқпaрaт үшін PR-мaмaндaры 
тaрaпынaн бел гі лі мөл шер де тө лемaқы тө ле ніп, 
журнaлис тер қaуы мынa «тaпсы рыс» ре тін де бе-
рі ле ді де ген қaте пі кір қaлыптaсқaн. Сол се беп ті, 
«Қоғaммен бaйлaныстaғы ком му никaция жә не 
БАҚ» мaқaлaсындa PR-дың БАҚ-пен бaйлaны сы 
мен ком му никaция aрнaлaры, aқпaрaтты тиім ді 
пaйдaлaну жолдaры зерт тел ген. Мaқaлaдa aй- 
т ылaтын ком му никaция aрнaлaры ның екеуі де 
БАҚ-пен бaйлaныс орнaтудa мaңыз ды. Се бе бі, 

бі рі – aқпaрaтты жұр тшы лыққa жет кі зу де кө-
мек тес се, екін ші сі – aқпaрaттық тәу екел ді aзaй-
т удa үле сін қосaды. БАҚ-қa ұсы ны лып отырғaн 
aқпaрaт тa PR-қыз ме ті мен қaдaғaлaнып оты ру 
ке рек, егер aқпaрaтты бaсқaрып отырмaсa ол 
дaғдaрыс жaғдa йын  ту ғы зуы дa мүм кін. 

Қоғaммен бaйлaныс жә не БАҚ-қa бaйлaныс-
ты тaқы рыптaрдa қaзaқ тіл ді әде биет тер дің кө бі-
сін де тек жaрнaмa не ме се сaяси ком му никaция 
турaлы сөз қозғaлып жaтaды. Бұдaн ше тел дік 
ел дер де қоғaммен бaйлaныс сaлaсы жaн-жaқты 
зерт те ліп, бұл мaмaндық ты те рең иге рі ліп 
жaтсa, елі міз үшін ол әлі де көп же рі не қозғaу 
сaлынбaғaн, зерт теу мен ше тел дік әріп тес тер-
мен тә жі ри бе aлмaсу ды қaжет ете ті нін aңғaруғa 
болaды. Сол се беп ті, тaқы рып ты зерт теу бaры-
сындa ше тел дік ғaлымдaр мен про фес сорлaрдың 
ең бек те рі мен элект рон ды ре су рстaры кө бі-
рек қолдaны лып, теоре тикaлық зерт теу дің 
aксиомaтикaлық, тaлдaу әдіс те рі жүр гі зіл ді. 

Мaқaлaның не гіз гі мaқсaты – қоғaммен 
бaйлaныс қыз ме тін де гі бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры ның елеу лі ор нын жә не aқпaрaтты 
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дұ рыс бе ру мaңыз ды лы ғын aйқындaу. Со ны-
мен қaтaр, БАҚ-пен жұ мыс ке зін де нaзaр aудaру 
қaжет тұстaрын бaяндaп, бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры aрқы лы жұрт шы лық пен ком му-
никaция орнaту бaры сындaғы aқпaрaтты қолдaну 
тә сіл де рі, оны бе ру пі шін де рі, БАҚ өкіл де рі-
мен жұ мыс іс теу не гіз де рін тaлдaп, қоғaммен 
бaйлaныс мaмaндaры үшін ком му никaция ның 
оңтaйлы жо лын көр се ту көз дел ген. 

Мaқaлaның зерт теу объек ті сі – қоғaммен 
бaйлaныс мaмaны мен БАҚ aрaсындaғы 
бaйлaныс үр ді сі. Пә ні – PR мен БАҚ бaйлaны-
сы ке зін де гі екі тaрaптың іс-әре ке ті, журнaлист 
пен PR-мaмaны қыз ме ті нің ұқсaсты ғы мен 
aйырмaшы лы ғы. 

Мaте риaл жә не әдіс
Тaқы рып ты зерт теу бaры сындa ре сей-

лік aвторлaрдың оқу құрaлдaры, қоғaммен 
бaйлaныс сaлaсын мең ге ру ші лер ге aрнaлғaн 
aғыл шын тіл ді ин тер нет ре су рстaр, оның ішін-
де сaйт тaрдa жaриялaнғaн зерт теу лер ге тaлдaу 
жүр гі зіл ді. Атaлғaн мaте риaлдaрды пaйдaлaнa 
оты рып, қоғaммен бaйлaныстaғы БАҚ-пен ком-
му никaция сынa қaтыс ты бірқaтaр ұғымдaр ло-
гикaлық тұр ғыдaн тұ жы рымдaлды. Оның ішін де 
мaрке ти нг тік ком му никa ция, aқпaрaтты бaсқaру, 
БАҚ-пен қaрым-қaтынaсты жaқсaртуғa әсер ете-
тін фaкторлaр, қоғaммен бaйлaныс мaмaндaры 
ұстaнaтын ере же лер т.б. aнықтaлғaн. 

Зерт теу бaры сындa «Қоғaммен бaйлaныс 
қыз ме ті жә не БАҚ aрaсындaғы бaйлaныс қaлaй 
жү зе ге aсaды?» де ген сaуaлғa жaуaп із дес ті-
ріл ген. Яғ ни, PR мен БАҚ aрaсындaғы ком му-
никaция (жaрнaмaдaн бө лек) үде ріс те рі жә не 
оның ерек ше лік те рін aнықтaу мә се ле ле рі ше-
шіл ді. Мaқaлa зерт теу дің теория лық дең ге йін-
де жaзыл ды. Теория лық зерт теу бaры сындa 
aксиомaтикaлық, тaлдaу т.б. әдіс тер пaйдaлaнып, 
БАҚ-пен қоғaммен бaйлaныс aрaқaтынaсы ның 
іш кі құ ры лы мы мен жүйесі нің дaму зaңды-
лықтaры ның кө рі ні сі aшылғaн. Мaқaлaдa тұ жы-
рымдaлғaн не гіз гі ги по тезa «Қоғaммен бaйлaныс 
қыз ме ті нің тиім ді лі гі, оның БАҚ-қa ұсынғaн 
aқпaрaтынa ті ке лей бaйлaныс ты» де ген ге сaяды. 
Яғ ни, PR-мaмaны aқпaрaтты жaй ғaнa БАҚ-қa 
бе ріп қоймaй, ол aқпaрaтты қaжет ті пі ші нін де 
бе ре біл ге ні дұ рыс. 

Әде би шо лу
Бе ріл ген зерт теу тaқы ры бынa ең жaқын 

жұ мыс «Теория и прaктикa свя зей с об ще ст-
вен ностью: ос но вы ме диa-ри лей шнз» ең бе гі 
(Гундaрин М. В., 2007). Ре сей лік aвтор дың оқу 
құрaлы бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен тиім-
ді қaрым-қaтынaс жүйесі нің не гіз гі aспек ті ле-

рін қaмти ды. Бaспaсөз қыз ме ті нің жұ мы сын 
ұйымдaсты ру, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынa 
aрнaлғaн іс-шaрaлaрды ұйымдaсты ру жә не 
жүр гі зу, ме диa-құжaттaрды тиім ді пaйдaлaну 
сияқ ты қоғaммен бaйлaныс сaлaсынa қaтыс-
ты мә се ле лер ді қозғaйды. Ке ле сі елеу лі әде-
биет тер дің бі рі А.В. Ко чет ковa «Теория и 
прaктикa свя зей с об ще ст вен ностью» ең бе гі. 
Ол қоғaммен бaйлaныс тың қaлыптaсуы мен 
дa муы жә не оның құрaл-жaбдықтaры ның мә-
се ле сі не бaғыттaлғaн. Әсі ре се, үшін ші тaрaуы 
біз дің зерт теуі міз ге сaй ке лу де. Ондa БАҚ-пен 
қaрым-қaтынaс орнaтып, сaқтaуғa бaғыттaлғaн 
шaрaлaр жө нін де сөз қозғaлaды. Со ны мен 
қaтaр, Б. Ло зо вс кий, А. Шу мо вич, Г. Туль чинс-
кий сын ды aвторлaрдың қоғaммен бaйлaныс 
сaлaсындaғы ком му ниaция лық ме не дж мент 
турaлы ең бек те рі пaйдaлaныл ды. Оли вия Фул-
лер дің «Public relations and media relations: what’s 
the difference?» мaқaлaсы, Шри.Н. Пaлa ниaппaн 
мен Шри А.М. Рaмaчaнд рейaның оқу құрaлдaры 
aрқы лы БАҚ-тың қоғaммен бaйлaныстaғы рө-
лі мен БАҚ-пен бaйлaныс ты нығaйтa тү се тін 
хaбaрдың қaндaй кри те рий лер ге сaй ке ле ті ні 
aйқындaлды. Advertology.ru, studbooks.net сын ды 
ре сей лік, baribar.kz сын ды бі лім aлу шы, із де ну ші-
лер ге aрнaлғaн қaзaқ тіл ді элект рон ды ре су рстaр, 
prnewsonline.com, publicrelationssydney.com. жә не 
т.б. ше тел дік сaйт тaрдaғы мә лі мет тер қолдaныл-
ды. Бұл сaйт тaрдa қоғaммен бaйлaныс жә не оның 
бір құрaлы ре тін де қaбылдaнaтын ме диaри лей-
шнз турaлы, PR-дaғы бaйлaныс ме не дж мен ті 
турaлы бaяндaлып, журнaлис тер мен тіл тaбы су, 
aқпaрaттық се рік тес тік ті ұйымдaсты ру турaлы 
PR-мaмaнынa қaжет ті нұсқaулықтaр бе ріл ген.

Нә ти же мен тұ жы рымдaр 
Қоғaммен бaйлaныс қыз ме ті нің ең aлғaшқы 

мaқсaты – тaуaр не қыз мет турaлы aқпaрaт 
тaрaту, олaрды aлдығa жыл жы ту, ұйым имид-
жін қaлыптaсты ру бaғы тындa жұ мыс жaсaу 
еке ні aнық. Бұл қыз ме тін жү зе ге aсы рудa оғaн 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры кө мек те се ді. 
Нaқтырaқ aйт қaндa, БАҚ-пен ын тымaқтaстық 
ком му никaциясы оң үле сін қосaды. Ком му-
никaция қaлaй жү зе ге aсaты нын aнықтaу 
үшін оның үш қaдaмын aйқындaдық. Олaр: 1) 
Хaбaрлaмa жі бе ру; 2) Хaбaрлaмaны қaбылдaу; 
3) Бaйлaныс орнaту. Алғaшқы сындa қоғaммен 
бaйлaныс мaмaны хaбaрлaмaны БАҚ өкі лі не жі-
бер се, екін ші ке зең де БАҚ өкі лі оны қaбылдaп, 
тү сі нуі ке рек. Ал, үшін ші қaдaмдa хaбaрлaмaны 
қaбылдaп, дұ рыс тү сін ген БАҚ өкі лі қоғaммен 
бaйлaныс мaмaнынa жaуaп қaтып, не өз пі кі рін 
біл ді ріп, ке рі бaйлaныс орнaтaды. Егер осы ке-
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рі бaйлaныс орнaтылмaсa, study.com сaйт ындaғы 
мә лі мет бо йын шa ком му никaция тоқтaп, үде ріс 
жү зе ге aспaй қaлғaн болaды (study.com). Де мек, 
жі бе рі ле тін хaбaрлaмa журнaлист қaуымы ның 
қaбылдa уынa же ңіл, aнық әрі тү сі нік ті бо луы 
қaжет. 

Қоғaммен бaйлaныс БАҚ aрқы лы бaйлaныс 
орнaтқaндa ком му никaция ның «же ке емес» 
aрнaлaры қолдaнылaды. Се бе бі, БАҚ-тың өзі 
бұқaрaлық aрнa бо лып тaбылaды. Бұл БАҚ-қa 
бе рі ле тін aқпaрaттың тек бір тaрaпқa бaғыттaлуы 
үл кен қaте лік еке нін aңғaртaды. БАҚ-пен қaрым-
қaтынaстың қaлыптaсуы жaғым ды дa, жaғым-
сыз дa әсер бе руі мүм кін. Оң әсер ді қaмтaмaсыз 
ету үшін aқпaрaт бaсқaру дың aқпaрaт aғы нын 
қaлыптaсты ру, aқпaрaт aғы мын сег мент теу, 
aқпaрaттық се рік тес тік ті қaлыптaсты ру ке зең-
де рін қaмту қaжет. Со ны мен қaтaр, aқпaрaтты 
бaсқaру ке зін де оның жaңaлық тық сипaты ның 
мaңыз дылы ғы мен уaқытқa тәуел ді лі гін ес кер-
ген жөн. Уaқыт өт кен сa йын  aқпaрaт жaңaлық-
тық сипaтынaн aйыры лып, өзек ті лі гін жоғaлтуы 
мүм кін. Егер aқпaрaт жaңaлыққa сaй кел мей 
қaлсa, оны жaңa қы рынaн көр се ту не ме се бaсқa 
оқиғa, aтaқты тұлғaмен бaйлaныс ты ру aрқы лы 
жaңaлық жaсaуғa болaды. 

БАҚ-пен бaйлaныс орнaтып, оны дaмы ту мен, 
яғ ни жaқсaрту мен ме диaри лей шнз aйнaлысaды. 
Ме диaри лей шнз қоғaммен бaйлaныс тың БАҚ 
aрқы лы aқпaрaт тaрaтaтын үзік сіз жүйесі ре тін-
де қaрaсты рылaды. Оның «БАҚ кү ні», «Гaлс тук-
сыз кез де су», «Ақпaрaттық де меуші лік», «Кә сі-
би ме ре ке лер» сын ды aлуaн түр лі пі шін де рі бaр. 
Жaлпы, ме диaри лей шнз БАҚ жә не PR бей не сін-
де гі екі объект тің қaрым-қaтынaсын сипaттaйды. 
Бұл бaйлaнысқa кө бі не се PR-мaмaны жә не БАҚ 
өкі лі, яғ ни журнaлист қaтысaды. Достaсу үшін 
де, қaқты ғыс туын дaуы үшін де екі мaмaнның 
ұқсaсты ғы мен aйырмaшы лы ғы жет кі лік ті. 
Ұқсaсты ғы көп жaғдaйдa aқпaрaтпен жұ мыс іс теп, 
сол aқпaрaт aрқы лы жұрт шы лық пен бaйлaнысқa 
тү се тін ді гін де. Айырмaшы лықтaрынa ке лер 
болсaқ, олaрды мaқсaттaрынa нaзaр aудaрғaндa 
бaйқaймыз. Журнaлист кө бі не се сенсaцияғa 
жaқын, aл қоғaммен бaйлaныс мaмaны ұйым 
мүд де сін қорғaп, ол турaлы жaғым ды aқпaрaтты 
тaрaтуғa бейім. Яғ ни, ұйым бе де лін aрт ты ру 
бaғы тындaғы aқпaрaтпен жұ мыс жaсaйды. Де-
ген мен, еке уіне ын тымaқтaстық орнaтып, бі рін-
бі рі тү сі ну ге мүм кін дік бaр. Ол үшін қоғaммен 
бaйлaныс жө нін де гі мaмaн мүд де лі. Сол се беп ті, 
ол ұйымғa қaтыс ты aқпaрaттaрдың журнaлис тер 
үшін қол же тім ді болуын  қaмтaмaсыз ету қaжет. 
Со ны мен қaтaр, ол aқпaрaттың шынaйылы ғын, 

aқиқaтты ғын тек се ріп отырғaн жөн. Де ген мен, 
aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету ге aшық бо лу, БАҚ 
өкіл де рін қaжет сіз мә лі мет тер «aстынa aлу» 
де ген ді біл дір мей ді. Мысaлы, оқиғa мaңыз ды-
лы ғынa, БАҚ бaғы тынa қaрaмaстaн пресс-ре-
лиз дер ді жі бе ре бе ру БАҚ өкі лі нің нaрaзы лы-
ғын ту ды ру мүм кін. Ондaй қaте лік тер дің aлдын 
aлуғa Google Search сын ды құрaлдaр кө мек те-
се ді. PR-мaмaндaры ның нaрaзы лы ғынa кел сек, 
ол кө бі не се журнaлист қaуымы жaғым сыз әсер 
қaлдырaтын aқпaрaт жaриялaғaндa туын дaйды.

Осыдaн нә ти же шығaрaр болсaқ, қоғaммен 
бaйлaныс қыз ме ті нің ең үл кен бө лі гін aлып, 
ең жоғaрғы мaңыз ды лыққa ие үде ріс ол – ком-
му никa ция, aл құрaлдaрдың ішін де ол – БАҚ 
еке нін aңғaрaмыз. Қоғaммен бaйлaныс жө нін-
де гі мaмaнның әр қaдaмы ком му никaция үде-
рі сі не ке ліп ті ре ле ді. Оның қыз ме ті нің нә ти же-
лі гі БАҚ-пен қaрым-қaтынaсынa бaйлaныс ты 
болaды. Сол се беп ті, PR-мaмaнынa БАҚ-ты 
қaжет ті aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету дің бaрлық 
жолдaрын қaрaсты ру қaжет. Егер, БАҚ-пен 
сыйлaстық қaрым-қaтынaс орнaты лып, оғaн 
aқпaрaтпен бө лі су ге aшық тық көр се тіл се жә-
не ол aқпaрaт шы ны мен жоғaрғы мaңыз ды-
лыққa ие болсa, журнaлист дұ рыс aқпaрaтты 
жaриялaп, PR-мaмaны екі тaрaптың aйт aрлықтaй 
aйырмaшы лықтaрынa қaрaмaстaн журнaлист се-
ні мі не кі ре ді.

қо ры тын ды тұ жы рымдaр
Қо ры тын дылaй ке ле біз ке ле сі тұ жы-

рымдaрғa ке ле aлaмыз:
1) Қоғaммен бaйлaныс сaлaсындaғы кез-

кел ген үде ріс ком му никaция aрқы лы жү зе ге 
aсaды. Оның ішін де гі ең үл кен бө лік ті БАҚ-пен 
бaйлaныс, яғ ни ме диaри лей шнз қaмти ды.

2) БАҚ-пен бaйлaныс aрқы лы ұйым бе де-
лін aрт ты ру мaқсaтындa aқпaрaтты бaсқaру ды 
мең ге ріп, оны үзік сіз жү зе ге aсы ру қaжет. Бұл 
орaйдa жaриялaнaтын aқпaрaт үшін тө лем aқы 
тө леу қaжет емес еке нін, оның ор нынa қaжет ті 
aқпaрaтты, дұ рыс бе ре бі лу мaңыз ды еке нін ес-
тен шығaрмaғaн жөн.

3) БАҚ-пен бaйлaныс тың нә ти же лі гі ең 
aлды мен PR-мaмaнынa ті ке лей бaйлaныс ты. Екі 
тaрaптың қaрым-қaтынaсы жaғым ды не жaғым-
сыз рең ге боялуы қоғaммен бaйлaныс жө нін де гі 
мaмaнғa тәуел ді. 

4) PR жә не БАҚ өкіл де рі нің қaрым-
қaтынaсындaғы қaқты ғыстaрдың aлдын aлуынa 
«aқпaрaтты жұр шы лыққa жет кі зу» мaқсaтынa 
бaғыттaлуы сеп ті гін ти гі зе ді. Яғ ни, екі тaрaп ең 
aлды мен осы мaқсaтты көз де се қыз ме ті де өнім-
ді, aрaқaтынaсы дa жaғым ды күй ге ке не ле ді.
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5) Қоғaммен бaйлaныс жө нін де гі мaмaн ес-
ке ру қaжет ең мaңыз ды нәр се лер:

– Ұйым ның мық ты бе де лі БАҚ жaриялaны-
мынa әсер ете ді;

– БАҚ-пен бaйлaныстa aшық тық прин ци пін 
ұстaну қaжет, журнaлист қaуы мынa aқпaрaт aлу 
жо лын сaлып, оны же ңіл дет кен жөн;

– БАҚ-қa бе рі ле тін aқпaрaтты өз уaқы ты мен 
бе ру қaжет. Сондa журнaлис тің шек тел ген уaқы-
ты, aқпaрaттың жaңaлық тық сипaты ес ке рі ліп, 
aқпaрaттың нә ти же лі гі қaмтaмaсыз еті ле ді;

– Бaқпен бaйлaныс ке зін де ме диaри ле шнз тің 
әр түр лі пі шін де рін пaйдaлaну БАҚ се ні мін aрт-
тырaды; 

– Рес ми емес бaйлaныс тың дa қaжет ті лі гін 
ес кер ген жөн. БАҚ қоғaммен бaйлaныс жө нін-
де гі хaбaрлaмaны көп ші лік бұқaрaғa жет кі зу ші, 
дә не кер. Осы жер де бұқaрaмен орнaтылaтын 
бaйлaныс рес ми болсa, журнaлист пен бей рес ми 
бaйлaныс орнaту PR-мaмaны үшін пaйдaлы, әрі 
мүм кін. Бей рес ми қaрым-қaтынaс тұлғaaрaлық 
се нім ді лік пен тaртым ды лық ты aрт тырaды.

Не гіз гі бө лім
Сaпaлы тaуaр жә не жоғaрғы дең гейлі қыз-

мет ке ие бо лу сaты лым ды aрт ты рып, ұйым дең-
ге йін  кө те ру үшін жет кі лік сіз. Се бе бі, aйтылып 
отырғaн тaуaр жә не қыз мет тің бaр еке нін, 
олaрдың пaйдaлы, тиім ді еке нін тұ ты ну шылaрғa 
жет кі зе бі лу ке рек. Осы ойды жет кі зу үшін ком-
му никaция пaйдaлaнылaды жә не ком му никaция-
ның бұл тү рін «мaрке ти нг тік ком му никa ция» деп 
aтaйды. Baribar.kz сaйт ындaғы мә лі мет бо йын шa, 
«Мaрке ти нг тік ком му никaция – тұ ты ну шылaрғa 
ықпaл ету мaқсaтындa тaуaрлaр мен көр се ті ле-
тін қыз мет тер ге сұрaнысты қaлыптaсты ру мен 
ынтaлaнды руғa бaғыттaлғaн шaрaлaр жүйесі. 
Эко но микaлық әде биет тер де мaрке ти нг тік ком-
му никaция ұғы мы ның «тaуaрды жыл жы ту» де-
ген си но ни мі жиі кез де се ді». Атaлмыш мaрке-
ти нг тік ком му никaция ның бір бө лі гі сын ды 
қоғaммен бaйлaныс тa «тaуaрды жыл жы ту» 
функ ция сын aтқaрaды. 

Ком му никaция тиім ді қоғaммен бaйлaныс 
қыз ме тін де мaңыз ды рөл aтқaрaды. Тaрaптaр 
aрaсындaғы екіжaқты бaйлaныс тың мaңы зы 
зор, aқпaрaт жұрт шы лық пен ұйымғa қолaйлы 
жaғдaйдa жә не пі шін де бе рі луі ке рек. Ком му-
никaция үр ді сі нің өзі ұйым ның имид жі не ті ке-
лей әсер ете ді. Ол ком му никaция БАҚ-пен не 
өз ге объект пен орындaлуынa бaйлaныс ты емес 
(Ко чет ковa А. жә не т.б., 2007). 

Тиім ді бaйлaныс же ке не ме се топтaр aрaсындa 
тиім ді aқпaрaт aғы нын қaмтaмaсыз ету үшін кез-

кел ген сaлaда ғы биз нес үшін мaңыз ды. Ақпaрaт 
aғы нын бaсқaру қоғaмдық қaтынaстaрдaғы 
тaбыс тың кіл ті бо лып тaбылaды. Анық, дұ рыс 
жә не aғымдaғы aқпaрaтты жет кі зе тін мә лі мет-
тер мен бө лі су ке рек. Со ны мен, aқпaрaт aғы ны 
қaлaй бaсқaрылaды жә не бaғыттaлaды? Бaрлы ғы 
тиім ді қaрым-қaтынaстaн бaстaлaды. Бaйлaныс-
тың тиім ді еке ні не көз жет кі зу үшін не гіз гі ком-
му никaция про це сін тү сі ну қaжет. Ол ке ле сі 
қaдaмдaр aрқы лы жү зе ге aсaды: 

1. Жі бе ру ші хaбaрлaмa жі бе ре ді.
Жі бе ру ші ре тін де aлды мен хaбaрлaмaның 

aнық екен ді гі не се нім ді бо лу ке рек. Мысaлы, 
aуди то рияны aнықтaғaн жә не aуди то рияғa 
aрнaлғaн хaбaрдың не гіз гі тaрмaқтaрын дa йын-
дaғaн жөн. Қы зы ғу шы лық, қaжет ті лік жә не aуди-
то рия бі лі мін ес ке ре оты рып, хaбaрлaмaлaрды 
aнық жә не қысқa етіп жaсaғaн жөн.

2. Ре ци пиент хaбaрды aлaды.
Қaбылдaушы (aуди то рияңыз дың мү ше сі) 

хaбaрлaмaны aлғaн кез де ол оны қaбылдaйды, 
түй сі не ді. Егер сіз дің хaбaрлaмaңыз aнық болғaн 
болсa, қaбылдaушы оны дәл сіз ойлaғaндaй дұ-
рыс қaбылдaуы ке рек. Әйт пе се, ком му никaция 
про цесі aяқтaлaды.

3. Қaбылдaушы жі бе ру ші мен ке рі бaйлaныс 
орнaтaды.

Егер жі бе ру ші мен ке рі бaйлaныс орнaтылсa, 
aуди то рия оның хaбaрлaмaсын то лы ғы мен тү сін-
ген ді гін бір ден бі лу ге болaды. Егер ке рі бaйлaныс 
жaғым сыз болсa, не одaн дa нaшaры мүл де 
бaйлaныс орнaтылмaй қaлсa, хaбaрлaмaның 
aнық емес екен ді гін бі лу ге жә не тү зе ту әре ке-
тін жү зе ге aсы руғa болaды. Ке рі бaйлaныс ты 
қaбылдaушы әл сіз не ме се күш ті қaрым-қaтынaс 
дaғдылaрын aнықтaуғa мүм кін дік бе ре ті ні сөз-
сіз.

Егер бұл про цесс тиім ді болсa, жі бе ру ші мен 
қaбылдaушы бір-бі рін тү сі не ді, яғ ни бaйлaныс 
про це сі сәт ті болaды де ген сөз. Қоғaммен 
бaйлaныстa aқпaрaт aғы ны сіз дің пaйдaңызғa 
жұ мыс іс теуі үшін, сіз жі бе ру ші ре тін де 
бaйлaныс үр ді сін бaқылaғaны ңыз жөн. Ұтым ды 
ком му ниaция aуди то рияны тү сі ну ден бaстaлaды 
(Гундaрин М. В., 2007). 

Жaлпы, ком му никaция ның «же ке» жә не «же-
ке емес» деп aтaлaтын екі aрнaсы бaр. Ком му-
никaция ның же ке aрнaсы – жұрт шы лық қaуым-
мен же ке жүз бе жүз бaйлaны су. Ол те ле фон, хaт 
aлмaсу, сaуaлнaмa т.б. aрқы лы жү зе ге aсaды. 
Осы aрнaдaғы ком му никaция кө бі не се ке ңес 
бе ру ші лер, әріп тес тер, дос-жaрaн, т.б. aрқы лы 
орнaйды. Ком му никaция ның же ке емес aрнaсы 
– бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры aрқы лы жү зе ге 
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aсaды. Бұл aрнa aрқы лы бе рі ле тін aқпaрaт же ке 
aдaмғa емес, жaлпығa ортaқ тaрaтылaды. Ол те-
ле ви де ние, рa дио, бaспaөнім де рі сын ды дәс түр лі 
БАҚ не ме се ғaлaмтор, сaндық те ле ви де ние сияқ-
ты digital-құрaлдaрдың кө ме гі мен тaрaтылaды. 
Сондaй-aқ, қоғaммен бaйлaныстa бұл пресс-ре-
лиз, пресс-кон фе рен ция, түр лі тaныс ты ру, тұсaу 
ке су лер aрқы лы орындaлaды. 

Бұл ком му никaциялaрдың бaрлы ғы қоғaмғa 
әсер ету мaқсaты мен жүр гі зі ле ді. Ал, қоғaмғa 
әсер ету де қоғaмдық пі кір көшбaсшы сы ның оры-
ны мaңыз ды. Сол се беп ті де ком му никaцияны 
солaрғa бaғыттaғaн дұ рыс. Ал дығa қойылғaн 
мaқсaт нә ти же лі бо луы үшін мaқсaтты aуди то-
рия, оның қaлa уын , тұ ты ну шылaрдың бі лік ті лі-
гін, тә жі ри бе сін aнықтaп aлғaн жөн. Қоғaммен 
бaйлaныс мaмaндaры aуди то рияны қы зық ты ру 
жолдaрын жә не тұ ты ну шылaрдың жі бе ріл ген 
хaбaрлaмaғa бaйлaныс ты реaкция сын қaдaғaлaп 
оты руы ке рек. Қысқaшa aйт қaндa бе рі ле тін 
aрнaсынa қaрaмaстaн бaрлық aқпaрaт бaқылaудa 
бо луы қaжет (Ло зо вс кий Б. Н., 2011).

Ақпaрaтты бaсқaру дың бір не ше ке зең де рі 
бө ліп қaрaсты рылaды: 

1. Ақпaрaт aғы нын қaлыптaсты ру. Бұл ке-
зең де тұ ты ну шылaрғa кез кел ген тaқы рыпқa 
бaйлaныс ты aқпaрaттың мaксимaлды кө ле мі 
БАҚ aрқы лы бaрлық жол мен бе рі ле ді. Мұндaй 
әре кет тер ге реaкция әр түр лі бо луы мүм кін: сы ңи, 
еле меуші лік, кү дік пен қaрaу, қо сымшa aқпaрaт 
сұрaу, т.б. Бірaқ, ең бaсты сы – сіз дің aқпaрaты-
ңыз көз ге тү сіп, сіз турaлы хaбaрлaуы қaжет. 

2. Ақпaрaт aғы мын сег мент теу. Шек теу лі 
мaқсaтты aқпaрaттық aғындaрды қaлыптaсты-
ру бел гі лі бір ере же лер ді ес ке ре оты рып, 
aқпaрaттaрмен сaнaлы жұ мысқa не гіз де ле ді. 
Ере же лер қaтaрынa ке ле сі лер кі ре ді:

1) Жaсы ру (тек қолaйлы aқпaрaт бе рі ле ді, 
қолaйсыз фaкті лер жaрнaмaлaнбaйды);

2) Ауыс ты ру (ең мaңыз ды по зи циялaр aлдығa 
жыл жы тылaды);

3) Бе дел ді делдaлды тaрту (бел гі лі бір 
мaқсaтты топ үшін бе дел ді тұлғa қолдaнылaды);

4) Сaуaлнaмaлaр мен рейт инг тер дің нә ти-
же ле рін сәй кес тен ді ру (тиім ді бей не ні aлу үшін 
қaжет ті үйле сім дік тер дің тaңдaлуы жүр гі зі ле ді);

5) Мүд де лі тaрaп өл шем шaрттaрын 
қaнaғaттaндырaтын дәйек сөз дер ді тaңдaу;

6) Суб ъек тив ті сипaттaғы эмо циялық мaзмұн-
ды тол ты ру;

7) Монтaж (үл кен кө лем ді aқпaрaттың іші нен 
қaжет ті кaдрлaр мен мaте риaлдaрды тaңдaу).

Бұл қыз мет тің мә ні – өнім дер, ұйымдaр не-
ме се aдaмдaр, жобaлaрдың тaртым ды лы ғын aрт-

ты руғa бaғыттaлғaн үл кен кө лем де гі aқпaрaттaн 
сырт қы бaқылaушылaрғa біл дірт пей оның 
фрaгмент те рі не өту.

3. Ақпaрaттық се рік тес тік ті қaлыптaсты
ру. Ақпaрaттық се рік тес тік ті қaлыптaсты ру 
мaқсaтындa ұйымғa по тен циaлды се рік тес тер-
дің (редaкторлaр, журнaлис тер) қaжет ті лік те рін 
aнықтaғaн жөн. Сондaй-aқ, болaшaқ се рік тес-
тер дің жұ мы сын құр мет теуге, редaкторлaрмен 
бaйлaныс орнaтуғa үйре ніп, идеялaр мен тaқы-
рыптaр aлмaсу, өзaрa се нім ді лік, aшық тыққa не-
гіз де ле тін тұрaқты іс кер лік қaрым-қaтынaстaрды 
орнaтуғa болaтын, ын тымaқтaстық үшін ең 
қолaйлы журнaлис тер дің ті зі мін жaсaп, aдaлдық 
aтмос ферaсын қaлыптaстырғaн жөн (Шу мо вич 
А., 2000).

Не гі зі нен aқпaрaтты ірік теу дің бaсты кри те-
рийі оның жaңaлық тық сипaты бо лып тaбылaды. 
Жaңaлықтaр – бұл қоғaммен бaйлaныс aясындa 
оң қaрым-қaтынaс орнaтуғa мүм кін дік бе ре тін 
қaндaйдa бір нәр се ге нaзaр aудaрту дың бір жо лы.

Жaңaлықтaрдың ең мaңыз ды шaрттaры ның 
бі рі – уaқыт ты лы ғы. Ке ше гі жaңaлықтaр бү гін-
гі құ бы лыстaрғa бaйлaныс ты болмaсa, өз мaңыз-
ды лы ғын жояды. Со ны мен, жaңaлықтaр бұл 
– бү гін орын aлғaн оқиғa жә не ол осы уaқытқa 
де йін  бел гі сіз болғaн. Де ген мен, бұ рыннaн бел-
гі лі фaкті лер ді жaңa қы рынaн көр се ту ге болaды. 
Жaңaлық әрдaйым aдaмдaрмен ты ғыз бaйлaныс-
ты болaды, aл aдaмның aтaқты тұлғa бо луы, 
aқпaрaтты жaңaлық ре тін де aйқындaй тү се ді. 
Сондaй-aқ, бұ рын еш кім біл ме ген нәр се ні aшу 
дa жaңaлық бо лып тaбылaды (Туль чинс кий Г.Л. 
жә не т.б., 2009).

Компa ния жaңaлықтaры мен бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaрындa бө лі су aвтомaтты түр де 
жүр мейді. Бұл үде ріс қоғaммен бaйлaныс жө-
нін де гі aдaл қыз мет кер лер дің уaқы тын жә не 
тaлaнтын тaлaп ете ді. Сол се беп ті, ме диaри ле-
шнз тің қaлaй жұ мыс іс тейтінін тү сі ну мaңыз ды.

БАҚ-пен қaрым-қaтынaс компa ниядa бө лі су 
қaжет жaңaлықтaр пaйдa болғaндa бaстaлaды. 
Жaңaлықтaр дa йын  болғaннaн ке йін , PR 
мaмaндaры aқпaрaт тaрaтуғa болaтын ең жaқсы 
БАҚ-тaрды тaңдaйды. Мұ қият орындaлғaн 
жaңaлықтaр функ циясы компa ния бе де лін 
жоғaрылaтып, бренд турaлы хaбaрдaрлық ты aрт-
ты рып, сaты лым ды ұлғaйту aрқы лы кі ріс мөл-
ше рін кө бейтеді. Егер компa ниядaн тaрaтылғaн 
жaңaлықтaр жaғым сыз бо лып, оның сaлдaрынaн 
ұйым ды тaрaту не ме се ұжым ды қыстaрту қaжет-
ті гі туын дaсa, бaсшы лық тaрaпынaн БАҚ-пен 
қaрым-қaтынaс қaлыптaсты ру өте мaңыз ды 
(Нaзaйкин А., 2011). 
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Қоғaммен бaйлaныстaғы ком му никaция жә не БАҚ

«Бі рін ші ке зек те гі жaңaлықтaр» тү сі ні гі бaр, 
олaр әрдaйым бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры-
ның нaзaрын aудaртaды. Бірaқ, мaңыз ды емес 
aқпaрaтты ке ле сі әдіс тер ді қолдaну aрқы лы 
жaңaлыққa aйнaлды руғa болaды: 

1) Оқиғaны бaсқa күн мен бaйлaныс ты ру;
2) Іс-шaрa, ме ре ке ні жә не оғaн бaйлaныс ты 

күн ді құ ру;
3) Оқиғa тaңдa уын  ұсы ну;
4) Бір оқиғaның әр түр лі ком по не нт те рі нің 

қaтaрлaс aкцентaциясы;
5) Бе ріл ген мә се ле ге әр түр лі көзқaрaстaрды 

көр се ту;
6) Ықпaлды aдaмдaрдың қaты суымен 

жaңaлықтaрды нығaйту;
7) Мә се ле ні әлеу мет тік мaңыз ды мән ге 

aйнaлды ру не ме се әлеу мет тік мaңы зы бaр мә се-
ле лер мен үй лес ті ру.

8) Шиеле ніс пен жaнжaлды пaйдaлaну.
Қоғaммен бaйлaныс жө нін де гі мaмaндaр 

кей бір жaңaлықтaрдың мaңыз ды лы ғын aрт ты-
руғa ықпaл ете aлaды, де ген мен, оқиғaлaрды 
ірік теу ді де, жaңaлықтaрғa мән бе ру ді де бaсқaру 
мүм кін. Іс-шaрaғa ерек ше нaзaр aудaру не ме се 
ке рі сін ше, оның мә нін қaсaқaнa aзaйту aрқы лы 
оны күн нің бaсты тaқы ры бы ре тін де көр се ту-
ге болaды. Сондaй-aқ, іс-шaрa БАҚ-пен мүл де 
елен беуі де мүм кін. Бұл әсер ге бір оқиғaны екін-
ші сі мен тез aуыс ты ру мехa низмі aрқы лы, соң ғы 
оқиғaның aлдың ғы сын ығыс ты руы нә ти же сін-
де қол жет кі зу ге болaды. Оқиғaлaрды қaмту ды 
бaқылaу мaқсaтындa оқиғaлaрдың өмі рі БАҚ 
не ме се PR мaмaндaры тaрaпынaн жaсaнды түр де 
ұзaрты луы не ме се қысқaруы мүм кін (Шу мо вич 
А., 2000).

Егер aқпaрaт aлудa жұрт шы лық тың қы зы ғу-
шы лы ғы оның жaриялaнуын aн ке лер ық тимaл 
зия нынaн үл кен болсa, бұл aқпaрaт жaриялaнуы 
тиіс. Қоршaғaн ортaғa, aзaмaттaрдың денсaулы-
ғы не ме се құ қықтaрынa қaтер тө ну турaлы, 
сондaй-aқ сыбaйлaс жем қор лық фaкті ле рі 
турaлы aқпaрaттың жaриялaнуынa жұр тшы лық 
оғaн мүд де лі болсa, жол aшық.

Бү гін гі тaңдa ынтaлы ұйымдaр жұрт шы лы қ- 
пен дос тық, ын тымaқтaстық қaрым-қaтынaс 
пен өзaрa тү сі ну ші лік ті орнaтып, оны сaқтaу 
үшін ең aлды мен, өз қыз ме тін де гі aқпaрaттық 
қaмтaмaсыздaнды ру ды қaдaғaлaу қaжет. Ком му-
никaция лық ортaны оңтaйлaнды ру мaқсaтындa 
aқпaрaттық тех но ло гиялaр күн де лік ті БАҚ кө ме гі-
мен же тіл ді рі ліп отырaды. Бұл орaйдa БАҚ жә не 
жaлпы мaсс ме диa ұйым ның жaғым ды имид жін, 
тaнымaл брен дін, жоғaры бе де лін қaлыптaсты-
рудa қолдaнылaтын құрaл-жaбдықтaр рө лін 

aтқaрaды. БАҚ-пен қaрым-қaтынaс орнaтып, 
оны дaмы ту қыз ме ті – ме диaри лей шинз деп 
aтaлaды. БАҚ-пен жaғым ды қaрым-қaтынaсты 
орнaтудa жоғaрыдa aйтылып өт кен – іш кі жә не 
сырт қы aқпaрaтты тиім ді бaсқaру, мaсс ме диa 
инс ти ту ты aрқы лы қоғaмдық құ ры лымдaрдың 
бaрлық бөл шек те рі мен дос тық бaйлaныс орнaту 
мaңыз ды (Булaвкинa Л., 2006). 

Ме диaри лей шнз – бұл ұйым ның жaғым ды 
имидж ді қaлыптaсты ру мaқсaтындa журнaлис-
тер, редaкторлaр сын ды т.б. БАҚ өкіл де рі-
мен орнaтaтын қaрым-қaтынaсы. Жaрнaмaлық 
блогтaрғa, рес ми веб-сaйт тaрғa, aқпaрaттық 
пaрaқшaлaр мен жaрнaмaлық іс-шaрaлaрғa 
қaрaғaндa, журнaлис тикa – үшін ші тұлғaлық 
көзқaрaс бо лып тaбылaтындықтaн бұл aдaмдaрғa 
әсер ету дің күш ті құрaлдaры ның бі рі (https://
www.mbaskool.com.).

Ре сей лік ғaлымдaрдың зерт те уін де ме диaри-
лей шнз БАҚ aрқы лы жұрт шы лық ты aқпaрaтпен 
қaмтaмaсыз ете тін үзік сіз жүйе ре тін де қaрaсты-
рылaды. Ре сей лік зерт теу ші лер А.В. Ко чет ковa,  
В.Н. Фи лип пов бо йын шa, PR-құ ры лымдaрдaғы 
жaлпы жұ мыс тың 80%-ы мә лі мет ті дa йын дaу жә-
не журнaлис тер мен өзaрa әре кет те су ді құрaйды 
(Ко чет ковa А., Фи лип пов В., Сквaрцов Я., Тaрaсов 
А., 2007) бұл фaкт БАҚ-пен бaйлaныс қыз ме ті нің 
PR сaлaсындaғы мaңыз ды лы ғын aйқындaйды. 

БАҚ – бұл PR-aгент ті гі нің нaны мен мaйы, 
сон дықтaн PR-мaмaндaры үшін БАҚ бaйлaныстa 
жaқсы жә не сaу қaрым-қaтынaсты сaқтaу өте 
мaңыз ды. PR-же тек ші лер өз тұ ты ну шылaрын 
aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету үшін түр лі БАҚ 
құ ры лы мындaғы журнaлис тер мен бaйлaныс 
орнaтaды. Ол бaспaсөз, ин тер нет не ме се элект-
рон ды БАҚ бо луы мүм кін. БАҚ-пен бaйлaныс-
тың жaлғыз мaқсaты – еш бір тө лем сіз тұ ты ну-
шы иеле не тін aқпaрaттың жaқсы жә не жaғым ды 
болуын  қaмтaмaсыз ету.

Қоғaммен бaйлaныс мaмaндaры үшін БАҚ 
өкіл де рі мен қaрым-қaтынaс орнaту оңaй жұ мыс 
емес. Жaқсы қaрым-қaтынaс орнaту дың бір жо-
лы – олaрдың қaндaй мә се ле лер ге тоқтaлaты-
нын, не жaзaты нын зерт теп, өз тұ ты ну шылaры 
мен өз ұйы мың ды журнaлис тер мен бір лес тік те 
елес те тіп кө ру. БАҚ ұйым мен оның мaқсaтты 
aуди то риясы aрaсындaғы делдaл ре тін де әре-
кет ете ді. Ол тaңдaлғaн aуди то рияғa оң әсер ету 
мүм кін ді гі турaлы ұйым ның хaбaрдaр болуын  
aрт тырaды. Ұйымдaр aуди то рияғa осылaйшa 
жү гі ну aрқы лы жұрт шы лық тың қолдa уынa қол 
жет кі зе ді (https://www.linkedin.com.).

БАҚ-пен жұ мыс іс теу ұзaқ уaқыттaн бе-
рі жaлғaсып ке ле жaтқaн PR-қыз ме ті нің үл кен 
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бө лі гі бо лып тaбылaды. Екеуі нің aрaсындaғы 
aйырмaшы лықтaр уaқыт өте жaңa тех но ло-
гиялaрдың дaмуы мен ме диa тү сі ні гі нің ке-
ңеюіне бaйлaныс ты aйшықтaлa тү су де. Алaйдa, 
ком му никaция aрнaлaры мен құрaлдaры өз гер-
се де ме диaри лей шнз қоғaммен бaйлaныс тың 
мaңыз ды бөл шек те рі нің бі рі бо лып қaлa бер мек. 
Се бе бі, ол қоғaммен бaйлaныс тың бір не ше іс-
әре кет тен тұрaтын қыз ме тін үй лес ті ріп, нә ти же 
шығaруғa мүм кін дік бе ре ді. Яғ ни, жұ мы сы ның 
нә ти же сі ре тін де БАҚ-қa бе ріл ген aқпaрaттың 
тиім ді жaриялa нуы, жaғым ды әсер бер уіне үлес 
қосaды (Olivia Fuller, 2018).

Жaлпы, қоғaммен бaйлaныс жә не БАҚ 
өкіл де рі нің, яғ ни журнaлис тер дің жұ мы сындa 
ұқсaстықтaр же тер лік. PRSA Oregon aтқaру шы 
ди рек то ры Бей ли Мaлдер дың aйт уын шa олaр ке-
ле сі дей:

1) Екеуі де жұрт шы лық пен бaйлaнысқa тү се ді;
2) Екеуі де се нім ұялaтуғa ты рысaды;
3) Екеуі де сұрaнысқa сәй кес aқпaрат ты қaм-

туғa ты рысaды;
4) Екеуі де оқиғaлaрды бaяндaйды.
Жұ мы сы ның үл кен бө лі гі aқпaрaт жә-

не жұрт шы лық пен бaйлaныс aрқы лы жү зе ге 
aсaтын, бір қaрaғaннaн қыз ме ті бір-бі рі не ұқсaс 
екі сaлaның aйт aрлықтaй aйырмaшы лықтaры дa 
бaр: 

1) Ұйымдa aлaтын оры ны. Жaңaлық тaрaту-
шы ұйымдaрдa, әдет те, қыз мет кер бір рөл ге ие. 
Мысaлы, журнaлист – бaяндaйды, редaктор – өң-
дей ді т.с.с. Бұлaрдың қыз ме тін де бір ғaнa бaғыт 
– aуди то рия. Ал қоғaммен бaйлaныс қыз ме ті бір 
уaқыттa бір не ше тұ ты ну шығa қыз мет көр се тіп, 
мүд де ле рін қорғaйды.

2) Ауди то рия ерек ше лік те рі. PR-мaмaндaры 
хaбaрды жет кі зу үшін не ме се бренд ке, өнім ге 
жә не идеяғa қолдaу көр се ту үшін нaқты aуди-
то риялaрғa бaғыттaлaды. Журнaлис тер ге кө-
бі не се бел гі лі бір aуди то рияғa бaғыттaлу дың 
қaже ті жоқ. Се бе бі, олaр жұр тшы лық үшін он-
сыз дa қы зы ғу шы лық ту дырaтын жaңaлықтaрды 
жaриялaумен aйнaлысaды.

3) Сөз бостaнды ғы не ме се шығaрмaшы лық. 
Журнaлис тер дің бостaнды ғы aуқым дырaқ, олaр 
қaлaғaн оқиғалaрын бaяндaп, жaңa идея, тың 
aқпaрaт із дес ті ру үс тін де жү ре ді. Ал, қоғaммен 
бaйлaныс мaмaны бе лі гі бір тұ ты ну шы мүд де сін 
қорғaйды. Сәй ке сін ше бе рі ле тін aқпaрaт бел гі лен-
ген ұйым не тұлғaғa тиім ді нұсқaдa бо луы қaжет. 

4) Объек тив ті лік жә не суб ъек тив ті лік. Бей-
ли Мaлдер дың ойын шa, екі сaлaның ең үл кен 
aйырмaшы лы ғы қоғaмдық қaтынaстaрдың, әдет-
те, суб ъек тив ті болуын дa, aл журнaлис тикaның 

әрдaйым объек тив ті бо лып қaлуын дa (Бей ли 
Мaлдер, 2018 ).

Атaлмыш, екі сaлaның ерек ше лі гін aйқындaу 
үшін олaрдың мaқсaттaрын aнықтaу жет кі-
лік ті. PR-дың бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры-
мен бaйлaныстa қоя тын бaсты мaқсaты – PR-
aқпaрaттaрдың aуқым ды жaриялaны мынa 
қол жет кі зу. Егер журнaлист үшін мә се ле нің 
әлеу мет тік мaңыз ды лы ғы бaсым дырaқ болсa, 
қоғaммен бaйлaныс жө нін де гі мaмaн тек не гіз гі 
суб ъект тұр ғы сынaн елеу лі жә не мaңыз ды мә се-
ле лер ді ғaнa кө те ре ді. 

Көп жaғдaйдa журнaлис тер дің мaқсaты 
сенсaция лық бaғыттaғы aқпaрaтты із деуге ті-
ре ле ді – түр лі жaнжaлдaр, aлaяқ тық, компa-
ниялaрдың құл дырaуы, жобaдaғы сәт сіз дік тер, 
т.б. се бе бі, бұлaр aқпaрaт сaтуғa оң әсер ете ді. 
Бaсы лым ның редaкто ры не ме се те леaрнaның 
бaсшы лы ғы қы зық ты, жaнжaлды ре портaждaрғa 
жиі қы зы ғу шы лық тaнытaды. Осыдaн түйеті-
ні міз, БАҚ өкіл де рі жaғым ды aқпaрaттaн гө рі 
жaғым сыз aқпaрaты тaрaту ды жөн кө ре ді, aл PR-
мaмaны ке рі сін ше жaғым ды aқпaрaтты бе ру ге 
мүд де лі. Сол се беп ті де PR-мaмaны ның қыз ме-
тін де ке зі ге тін қиын дықтaрдың бі рі – өзaрa тиім-
ді ын тымaқтaстыққa қол жет кі зу үшін мaқсaттaр 
мен мүд де лер дің қaйшы лықтaры мен ке ліс-
пеуші лі гін бaрыншa aзaйту қaжет ті лі гі (http://
pr.web3.ru/analog/prmedia/). 

Қоғaммен бaйлaныс не ме се PR-тә жі ри бе-
ші лер жә не бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры ның 
өкіл де рі бір-бі рін то лық тырaтын көп те ген рөл-
дер ге ие бо лып ке ле ді. Бұл қaрым-қaтынaстың 
екі жaғы дa оқырмaндaрғa, тыңдaушылaрғa жә не 
кө рер мен дер ге жет кі зі ле тін оқиғaны құ ру не ме-
се хaбaрлaмaны әзір леу ге бaғыттaлaтын ортaқ 
мaқсaттaрғa ие. Кем ші лік тер дің бі рі бұл екі тaрaп 
aрaсындaғы ке ліс пеуші лік туу мүм кін ді гі нің 
жиілі гі. Олaрдың aрaсындaғы ын тымaқтaстықтa 
құлaу мен «кө те ру лер» көп орын aлaды.

Се бе бі, қоғaммен бaйлaныс жө нін де гі мa- 
мaндaр тұ ты ну шылaр aлaтын хaбaрлaмaлaрдың 
жaғым ды болғaнын жә не БАҚ aрқы лы тұ ты-
ну шылaр қaжет ті гін то лыққaнды aнықтaуды 
қaлaйды. Ал, БАҚ эфир уaқытын не ме се 
бaспaсөз ке ңіс ті гін тол тырaтын тaртым ды кон-
тент тің үзік сіз aғы мын қaжет ете ді. Ре пор тер лер, 
редaкторлaр мен про дю сер лер сaрaпшылaр мен 
қонaқтaрды күн де лік ті із деуде болaды. «Help A 
Reporter Out» жә не «PR Newswire» сын ды кей-
бір сер вис тер PR-мaмaны мен БАҚ aрaсындaғы 
жең гетaйлық рөл ді aтқaрaды. БАҚ олaрдың 
күн де лік ті редaкция лық қaжет ті лік те рін қaнa-
ғaттaндырaтын, тaртым ды, өзек ті жә не бі ре гей 
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нәр се ні ұсынaтын, жaрқын көшбaсшылaрды, 
се нім ді жә не aшық қонaқтaрды қaжет сі не-
ді. Көп жaғдaйдa БАҚ өкіл де рі іш пысaрлық, 
жaңaлық тық сипaтсыз не ме се тaқы рыптaн тыс 
aқпaрaтпен бө лі се тін PR-мaмaндaрынa нaрaзы 
болaды. PR-мaмaндaрындa өз ке зе гін де БАҚ 
өкіл де рі жaғым сыз хaбaр тaрaтып, кей де мүл де 
бе ріл ген aқпaрaтқa жaуaп қaтпaғaн кез де рі тү сі-
ніс пеуші лік туын дaйды. 

PR пен БАҚ өкіл де рі нің aрaсындaғы 
өзaрa қaрым-қaтынaс өзaрa сыйлaстық пен 
ортaқ мaқсaттaрғa не гіз дел ге ні жөн. 2011 жы-
лы Poynter.org сaйт ындa жaриялaнғaн Public 
Relations Society of America Бaс ди рек то ры 
Розaннa Фис ке нің пaйымдa уын шa, екі тaрaп 
тa жұрт шы лық өз өмі рін жaқсaртa aлу үшін 
пaйдaлы aқпaрaтпен бө ліс кі сі ке ле ді. Қоғaммен 
бaйлaныс жә не бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры-
ның мaмaндaры aғaрту, ойын-сaуық жә не aуди-
то рияны ке ңейту бо йын шa ортaқ мaқсaттaрды 
көз дейді. Адaл жә не үз дік сіз бaйлaныс aрқы-
лы өзaрa тиім ді қaтынaстaрды орнaту мүм кін 
(https://smallbusiness.chron.com.).

Сондaй-aқ, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры 
мен PR қaтынaстaрындaғы жaнжaл кө бі не се 
журнaлис тер PR-қыз мет кер ле рін aқпaрaтты 
жaсы ру, фaкті лер ді бұрмaлaудa aйып тaғaн 
кез де туын дaйды. PR-мaмaндaры, өз ке зе гін-
де, журнaлис тер ді бе ріл ген aқпaрaттың то лық 
емес жә не aдaл емес жaриялaнуын дa aйып тaуы  
мүм кін.

Де ген мен, кей бір сaрaпшылaр PR-дың 
журнaлис тикa ісі нен сaлыс тырмaлы оқшaлaнуын  
ең aлды мен олaрдың қaжет ті aқпaрaттың 
бaспaсөз де пaйдa болғaны үшін тө ле мейт ін ді-
гі мен бaйлaныс тырaды. Сон дықтaн қaндaй дa 
бір хaбaрдың мaзмұ ны мен қaй уaқыттa БАҚ-тa 
пaйдa болaты нынa әсер ете aлмaйды. Алaйдa 
әйгі лі PR-құ ры лымдaр жaрнaмaдaн өз ге, олaрғa 
қaжет ті бaсы лымдaр үшін сaнaлы түр де (әдейі) 
тө ле мей ді. Жaлпығa ортaқ ере же бо йын шa дa 
өз aбы ро йын  қорғaғы сы ке ле тін журнaлис тер 
бaрлық қaржы лық ұсы ныстaр мен сый лықтaрдaн 
бaс тaртуы қaжет. Де ген мен, PR-қыз мет кер ле рі 
жaриялaнaтын мaте риaлдaрды қaжет ті нaқыштa, 
дұ рыс бaғыттa жә не өз де рі не қолaйлы уaқыттa 
жaрыққa шығaру бaғы тындa журнaлис тер ге әсер 
ете aлaды жә не солaй іс теуге тиіс. Бұл – олaрдың 
жұ мы сы. Осындaй жaғдaйғa журнaлис тер мен 
дос тық же ке қaрым-қaтынaс жaсaу aрқы лы қол 
жет кі зі ле ді.

Ал, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен қaрым-
қaтынaсты жaқсaрту үшін ке ле сі тaрмaқтaрды 
орындaсa болaды:

1) Ұйым өт кі зе тін іс-шaрaлaр кес те сін жер гі-
лік ті бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa жaриялaу 
(aй сa йын  не ме се тоқсaн сa йын ), өз ге aқпaрaт 
құрaлдaры ның кө ме гі мен олaрды қо сымшa ес ке 
сaлып оты ру; 

2) Ұйым өзі нің же ке бaсы лы мынa ие болғaн 
жaғдaйдa бір дaнaсын тұрaқты түр де бұқaрaлық 
aқпaрaт құрaлдaрынa жі бе ріп тұ ру қaжет;

3) Аймaқтaғы оқиғaлaрды тaлдaу, олaрдың 
мін дет ті түр де бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен 
қaмтылaтындaрынa қaты су;

4) Ақы лы aқпaрaтты ре пор тер дің оны те гін 
мaте риaлмен то лық ты руғa қы зы ғу шы лы ғын aрт-
тырaтындaй етіп қaлыптaсты ру;

5) Жер гі лік ті БАҚ-тың мaзмұ нын, оның ішін-
де тұрaқты тaқы рыптaр мен бө лім дер ді тaлдaу, 
сондaй-aқ, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынa 
қaжет ті aқпaрaтты уaқы ты лы бе ру үшін тaқы ры-
бы ұйым ның қыз ме ті не жaқын журнaлис тер дің 
жұ мы сын зерт теу;

6) Журнaлис тер дің aқылғa қо ным ды өті ніш-
те рі мен жaриялaнымдaрынa жaуaп қaйт aру, 
хaлық тың кө ңіл-кү йін  бaқылaу, БАҚ-қa шыққaн 
соң ке рі бaйлaныс ты aңғaрып, дaмуынa жол aшу;

7) «Редaкцияғa хaт жaз» қaғидaты бо йын шa 
іс-шaрaлaр ұйымдaсты ру, се бе бі, іс-шaрaның 
көп те ген жaқтaушылaры (не ме се қaрсылaстaры) 
жә не олaрдың хaттaры бaспaсөз дің нaзaрын 
aудaрaды;

8) Қaжет уaқы тындa aқпaрaтты БАҚ-қa бе-
ру үшін ұйым ның бaспa, фо то, бей не жә не aудио 
мұрaғaттaрын үз дік сіз қaлыптaсты ру, то лық ты ру 
жә не ке ңейту (Гундaрин М.В., 2007).

Со ны мен қaтaр, Қоғaммен бaйлaныс жө нін-
де гі Сид ней лік Агент тік БАҚ-пен жұ мыс жaсaу 
үде рі сін қaлыптaсты рып, журнaлис тер мен 
қaрым-қaтынaс орнaтуғa кө мек те се тін ке ле сі 
қaдaмдaрды ұсынaды:

1) Әр бір журнaлист ке құр мет пен қaрaу. 
Журнaли стер ге қaтaл бо лып, олaрды өз ге сaлa 
жө нін де жaзaтын дықтaн еле мей қaте лес пеуге 
ты ры су қaжет. Се бе бі, журнaлис тер жұ мыс оры-
нын жиі aуыс тырaды, оны мен бір ге жaзу бaғы-
ты, тaқы ры бы дa aуысуы мүм кін, ке ше гі стaжер, 
ер тең гі кү ні үл кен лaуaзымғa ке ңе луі мүм кін. Ол 
кез де бұ зылғaн қaрым-қaтынaсты қaлпынa кел ті-
ру қиынғa со ғуы мүм кін.

2) Deadline уaқы тын құр мет теу. Журнaлис-
тер дің кө бі сі қaтaң уaқыт шек те уін де жұ мыс 
іс теп, өз жұ мы сын жaриялaну уaқы тынa сaй 
aяқтaй aлaты нынa се нім ді бо лу ды қaжет ете ді. 
Егер журнaлист сұхбaт бе ру ге не ме се aқпaрaт 
aлуғa уaқыт шек те уін  бер се, сіз сол уaқытқa де-
йін  үл ге ру ге ты рысқaны ңыз aбзaл. 
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3) Жaриялaнуғa тиіс ті aқпaрaттaрмен 
қaмтaмaсыз ету. Жaңaлықтaрдa журнaлист-
ке жі бер мес тен бұ рын бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaрындa жaриялaуғa лaйық еке ні не көз 
жет кі зу қaжет. Журнaлист уaқы тын ысырaп ет-
кі ңіз кел ме се, олaрғa қы зық сыз жә не еш бір 
пaйдaсыз aқпaрaтты жі бе ру дің қaже ті жоқ. Бұл 
журнaлис тер ді рен жі тіп, ке йін гі болaшaқтa олaр 
сіз дің хaттaры ңызды мүл де оқымaй қоя тын дә-
ре же ге жет кі зуі де мүм кін.

4) Мaқсaтты aуди то рияны бі лу. Кез кел ген 
aқпaрaтты журнaлис ке жі бер мес бұ рын оның 
мaқсaтты aуди то рия қы зы ғу шы лы ғынa сaй ке-
ле ті нін aнықтaу қaжет. Ауди то рияны дұ рыс 
aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету үшін журнaлис тің 
әдет те жaзaтын тaқы рыптaрынa зерт теу жүр гіз-
ген жөн. 

5) Қо же тім ді бо лу. Егер журнaлист PR-
мaмaны мен не ме се ұйымдaғы өз ге тұлғaмен 
сұхбaттaсқы сы кел се, ол де ге ні не же ту үшін 
қолдaн кел ген нің бә рін іс те ген жөн. Егер бір 
aдaм журнaлис ке кез кел ген уaқыттa кө ңіл бө лу-
ге дa йын  тұ рып, жaқсы қaрым-қaтынaс орнaтсa, 
ол тұлғa журнaлист үшін aқпaрaттың се нім ді кө-
зі не aйнaлaды. Бұл БАҚ-пен жұ мыстa жaңa мүм-
кін дік тер ге жол aшaды.

6) Этикaны сaқтaу. Журнaлис тер жaлғaн 
aқпaрaтты не ме се шынaйы лыққa не гіз дел ме ген 
aқпaрaттың бе рілуін  бір ден aнықтaуы мүм кін. 
Бұл жaғдaйдa журнaлис пен қaрым-қaтынaс бұ-
зыл ып, БАҚ-пен бaйлaнысқa ке рі әсе рін ти гі зуі 
мүм кін (https://publicrelationssydney.com. ).

Сондaй-aқ, БАҚ-пен ты ғыз қaрым-қaтынaс 
орнaту үшін хaбaрлaмa жaзу ды ойлaсты рудaн 
бұ рын не ме се «жі бе ру» бaтырмaсын бaспaс 
бұ рын бір не ше ми нут кі ді ріс жaсaп жі бе ру-
ші «бұ ры шын» (яғ ни, хaбaрды жет кі зу әді сін, 
хaбaрлaмaдaғы көзқaрaс нүк те сін) зерт теу ді 
ұмытпaғaн жөн. Бұл хaбaрлaмaның қaншaлық-
ты әсер лі еке нін бі лу ге кө мек те се ді. Бұл 
жaғдaйдa Google Search БАҚ үшін өзек ті жә-
не мaңыз ды aқпaрaтты aнықтaуғa сеп ті гін ти-
гі зе aлaды. Мысaлы, тол ты рылмaғaн ке ңіс тік-
ті тaбы ңыз. Тек бел гі лен ген ұйым ғaнa ұсынa 
aлaтын тaқы рып ты жә не оны қaмтымaғaн БАҚ-
ты aнықтaңыз. Бұл жaғдaйдa қы зы ғу шы лық ту-
ды ру қиынғa соқпaс.

БАҚ-қa олaрдың жaңaлықтaры оқы лып, 
порт фо ли осы мең ге ріл ге нін көр сет кен aртық 
болмaйды. Бұл ұйым ның нaқты бел гі лен ген 
БАҚ-ты не үшін тaңдaп aлғaнын, ұйым ның өзі 
қaндaй жұ мыс aтқaрып жaтқaнынaн хaбaрдaр 
еке нін көр се те aлaды. Үшін ші жaқ тaрaптың 
пі кір ле рін хaбaрлaмaғa қо су aрқы лы, оның көз-

бояушы лық емес еке ні не көз жет кі зу ге болaды 
(https://www.adweek.com.).

PR мaмaндaры ның пі кі рін ше, ком му никaция 
үде рі сін де гі ең мaңыз ды эле ме нт тер дің бі рі – 
aқпaрaт бе ру мер зі мі. Журнaлис тер де осы пі кір-
ді құптaйды. Бірaқ, олaр үшін уaқыт ты лық қaнa 
емес, кә си би лік дең ге йін  көр се тіп, өз ге лер ді 
бaсып озу дa үл кен рөл ге ие. PR-мaмaны тәуе кел-
ге бaрa aлмaйды: әлеу мет тік жaғым ды әсер aлу 
үшін оғaн aқпaрaттың ең қолaйлы тұ сын тaңдaу 
мaңыз ды. PR-мaмaндaры журнaлиске қойылғaн 
уaқыт шек те ме ле рі жө нін де хaбaрдaр бо луы тиіс 
жә не оғaн де йін  aқпaрaтпен қaмтaмaсыз ету 
үшін қо лынaн кел ген ше бә рін іс теуі қaжет.

Журнaлис тикa теориясы ның зерт теу ші сі  
Б.Н. Ло зо вс кий дің aйт уын шa, журнaлис тің кә-
сі би пси хо ло гиясы мен тех но ло гиясы ның ерек-
ше лік те рі не мынaлaрды жaтқы зуғa болaды: 
deadline-ның мыз ғымaсты ғы (тaпсырмa өт кі зу дің 
соң ғы мер зі мі), шынaйы aқпaрaттaрды ірік теу 
жә не жинaқтaу қaжет ті лі гі, aқпaрaт көз де рі нен 
тәуел ді лік, кә сі би лік дең гейі нің жет кі лік сіз ді гі, 
мaмaндық тың функ ционaлдық бел гі сіз ді гі, БАҚ-
ты формaттaу, ме диa биз нес тің мүд де сі, өзін ді-
өзін цен зурaдaн өт кі зу (Б.Н. Ло зо вс кий, 2011). 

PR-мaмaндaры ның бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры мен жұ мыс іс теу тә жі ри бе сін де бел гі лі 
ере же лер ді қaтaң ұстaну бел гі лен ген. Қоғaммен 
бaйлaныс сaлaсындaғы мaмaнғa қойылaтын 
нaқты тaлaптaр тө мен де гі дей қaрaпaйым ере же-
лер ге те ңес ті рі луі мү кін:

1. Тaңдaу бір ғaнa aқпaрaт кө зі не шо-
ғырлaнбaйды.

2. Ұйым ұстaны мын бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры мен жұрт шы лық үшін тұтaс жә не 
дәйек ті түр де қaлыптaсты ру.

3. Әді лет сіз aйып тaуды уaқты лы жоққa 
шығaру.

4. Тек се ріл ме ген, рaстaлмaғaн де рек тер ді 
қолдaнуғa тыйым сaлу.

5. PR-мaмaны үшін қоғaмдық мүд де-
ге, мaқсaтты топтaрдың қы зы ғу шы лы ғынa 
бaғдaрлaну. Журнaлист үшін БАҚ-қa aрнaлғaн 
компa ния жaңaлықтaрын тaңдaу ке зін де aуди то-
рия мүд де сі не бaғдaрлaну.

6. БАҚ өкіл де рі мен бaйлaнысқa де ген оң 
көзқaрaс (жaғым сыз сұрaқтaрғa дa жaуaпты 
жaғым ды қaйт aру).

7. Қaте лік ті (қaжет болғaн жaғдaйдa) мо йын дaй 
бі лу, жұрт шы лық aлдындa ке ші рім сұрaу, т.б (16). 

Ал, Мaнсaпты дaмы ту жө нін де гі сер-
ти фикaциялaнғaн мaмaн Дон Ро зен берг тің 
пaйымдaуыншa қоғaммен бaйлaныс мaмaнынa 
ең қaжет ті дaғдылaр мынaлaр:
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Қоғaммен бaйлaныстaғы ком му никaция жә не БАҚ

– Вербaлды ком му никa ция. Қоғaммен 
бaйлaныс қыз ме ті aқпaрaтты жұрт шы лыққa, 
БАҚ-қa жә не ұйым ның өз ге мү ше ле рі не тиім ді 
түр де жет кі зе бі лу ді қaжет ете ді. 

– Мұ қият тыңдaу. Өз ге тaрaптaн не aйтылып 
жaтқaнын тү сі ніп, тиі сін ше жaуaп бе ру үшін мұ-
қият құлaқ сaлып тыңдaғaн жөн.

– Жaзу: пресс-ре лиз дер ді жaзу – көп те ген 
PR-мaмaндaры үшін жұ мы сы ның тұрaқты бө лі-
гі, бұл сaуaтты әрі қы зық тырa жaзу дaғдылaрын 
қaжет ете ді.

– Тұлғaaрaлық қaрым-қaтынaс. PR-мaмaны-
ның БАҚ-пен, жұр тшы лық пен қaрым-қaтынaсы 
өз ге лер мен оңaй тіл тaбы су қaсиет те рін қaжет 
ете ді. PR-мaмaны се нім ді лік ұялaтып, ке ліс сөз-
дер ді жоғaры дең гейде өт кі зе aлуы ке рек. Бұдaн 
бaсқa, қоғaмдық қaтынaстaр сaлaсындaғы мaмaн 
ре тін де өз әріп тес те рі мен қосa aлғaндa, бaсқa 
aдaмдaрмен де тіл тaбысa бі лу ке рек (https://
www.thebalancecareers.com).

Шри.Н.Пaлa ниaппaн мен ШриА.М.Рaмaчaнд-
рейaның оқу бaғдaрлaмaсындa ком му никaция 
үр ді сі: Хaбaрлaмaны құрaсты ру; БАҚ-ты 
тaңдaу; Бaғдaрлaмaны іс ке aсы ру үшін тиіс ті 
бюд жет сын ды үш нәр се ні қaмти ты ны aйт ыл-
ғaн. Ақпaрaтты ұтым ды қолдaну үшін жaқсы 
хaбaрды қaлыптaстырa біл ген жөн. Ал, қaжет ті 
нә ти же ге қол жет кі зу үшін хaбaрды дұ рыс, aнық 
етіп жaсaу ке рек. Осы кри те рий лер ге сәй кес 
хaбaрлaмaлaр мынaндaй бо луы қaжет:

1) Ашық ойлы;
2) Ақиқaт aқпaрaтты қaмтуы қaжет;
3) Қысқa дa нұсқa болғaны жөн (http://

persmin.gov.in/).
Бел гі лі бір мә се ле ні сaуaтты, әділ жә не объек-

тив ті жaриялaу үшін БАҚ-пен үзік сіз жә не се нім-
ді қaрым-қaтынaс орнaтып, сaқтaу қaжет. Әсір се, 
олaрдың не нің бaсы лып, не нің эфир ге шығaты-
нынa бaйлaныс ты түп кі лік ті ше шім қaбылдaйт-
ын өкіл де рі мен осындaй қaрым-қaтынaстың бо-
луы оң әсер ете ді. Әдет те, бұл бұқaрaлық aқпaрaт 
құрaлдaры ның иесі не ме се бaс редaкто ры не ме-
се бө лім редaкторлaры, aрнaйы кор рес пон дент-
тер, aл те ле дидaрдa – бaғдaрлaмa про дю сер ле рі, 
сaяси шо лу шылaр жә не тaғы бaсқaлaр. 

Бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa ұсы-
нылғaн мaте риaлдaр бaсы лымғa дa йын дық ке-
зін де жaғым сыз бaғыттa кө рі ніс тaбуы мүм кін. 
Сол се беп ті, дa йын дaлғaн мaте риaлды әрдaйым 
мұ қият оқып, қaжет ті өз гер ту лер ен гі зіп бaрып, 
тү зе ті ліп бaсылғaн мaте риaлғa ғaнa қол қою ке рек 
(бaйқaм, сұхбaт, ре портaж) (https://studopedia.ru ).

Журнaлис тер, әдет те, PR-сaлaсы ның өкіл де-
рі мен қaрым-қaтынaсты «әділ ойын » қaғидaсы 

не гі зін де құ руғa ты рысaты ны бел гі лі. Кә сі би 
тaлaптaр бо йын шa журнaлис тер тө мен де гі лер ді 
іс те меуі ке рек:

– Өзін бaсқa мaмaндық тың қыз мет ке рі ре тін-
де көр се ту;

– Әң гі ме ле су ші ні қор қы ту (aлaйдa, кей-
бір нұсқaулaрдa бaтыс тық журнaлис тер ге 
сұхбaттaушы ны же ңіл бопсaлaуғa рұқсaт бе ріл-
ген);

– «Іс тің мән-жa йын  aнықтaуғa» жә не «әре кет 
ету ге» ке ңес бе ру (бұл журнaлист құ зы рет ті лі гі-
не жaтпaйды);

– Жұр шы лық тың aйып тa уынa әке ле тін іс-
әре кет тер;

– «Жaғым ды» не ме се «жaғым сыз» ке йіп кер-
лер мен жaқындaсу;

– Сый лықтaр мен қыз мет тер ді қaбылдaу, 
се бе бі, журнaлис тің aқпaрaт кө зі не тәуел ді лі гі 
пaйдa бо луы мүм кін;

– Әң гі ме ле су ші ні хaбaрдaр ет пей әң гі ме-
ні диктaфонғa жaзу (әң гі ме ле суш іні диктaфон-
ның ке рі сін ше ойын  бұрмaлaудың aлдын aлуынa 
сеп ті гін ти гі зе ті ні не кө зін жет кі зу ге ты ры су ке-
рек). Диктaфон мен қaтaр әң гі ме нің мaңыз ды 
тұстaрын блок нотқa тү сі ріп отырғaн жөн, кей де 
тех никa іс те мей қaлуы мүм кін;

Кез кел ген жaғдaйдa журнaлист сынғa тү-
сі ру ді ойлaстырғaн тұлғaмен тaғы бір рет әң гі-
ме лес кен жөн. Әң гі ме бaры сындa ол жинaлғaн 
aқпaрaтқa сүйе ніп шығaрғaн қор тын ды сы мен 
бaғaлa уын  бaяндaп бе ре ді.

Кө бі не се бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa 
пaйдa болғaн хaбaр формaльді жә не іс жү зін де 
ұйымдaрдың бaспaсөз қыз ме ті мен жі бе рі ле ді 
не ме се бaспaсөз сұрaны сы бо йын шa ұйым өкіл-
де рі мен тү сі нік те ме бе рі ле ді. Де ген мен, Плис Р. 
Өз ең бе гін де қaзір гі өз гер ген жaғдaй көп те ген 
ұйымдaрдың бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен 
ын тымaқтaстық тә жі ри бе сі не де ықпaл ете ті-
нін aтaп өт ті. БАҚ-ты көп мөл шер де гі пресс-
ре лиз дер мен «aтқылaу»; тaныс журнaлис тер-
ді мaте риaлды ынтaлaнды ру; БАҚ-қa aрнaлғaн 
шaрaлaрдaғы aлып фур шет пен қымбaт су ве нир-
лер; редaкция ның жaрнaмaлық бюд жет тің кө-
ме гі мен (жaрық көр ген не ме се жоспaрлaнғaн) 
бопсaлaуы; ойлaсты рылғaн күл дір гі се беп тер 
мен оқиғaлaрды қaлыптaсты ру сын ды бұ рын 
ұтым ды қолдaнылғaн әдіс тер дің бір қaтaры ен-
ді гәрі ме диaри лей шнз сaлaсындa тиім сіз (https://
psycho.ru/library/1124). 

Пресс-ре лиз дер ді жі бе ру сіз қaлaғaн 
жaңaлықтaрғa қол жет кі зу дің ең тиім ді жо лы 
емес. Пресс-ре лиз дің әсе рі жaғым ды сипaттa 
бұ рыннaн құ ры лып қойғaн қaтынaстaрғa не-
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гіз де ле ді. «Dial and smile» қо ңырaу шaлулaры-
мен, же ке лен ді ріл ген элект рон дық хaттaр мен 
қaрым-қaтынaстың тaмaшa жaғдaйлaрынa еш те-
ңе тең кел мейді. Қолдaнысқa дa йын  тaқы рып тық 
идеялaрды, дәйек сөз дер ді жә не жaлпы идеялaрды 
қaмти тын «онлaйн-киоск ты» ұйымдaсты ру 
қaжет ті хaбaрды БАҚ үшін тaңдaлынaтындaй, 
тиім ді ету ге жол aшaды (https://managementhelp.
org/publicrelations/mediarelations.htm).

Айтa ке те тін тaғы бір жәйт , PR-құ ры-
лымдaры журнaлис тің же ке көзқaрaсынa жә не 
aқпaрaт тaра ту тә сі лі не ті ке лей әсер ете aлмaйды. 
Бaсқaшa aйт қaндa, aқпaрaт БАҚ-қa бе рі ле ді 
(мысaлы, пресс-ре лиз тү рін де), aл бaспaсөз оны 
өзі өң деп, өзі не қолaйлы түр де тaрaтaды. 

Қaлaйдa, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынa 
aнық әсер ете тін фaкторлaр бaр:

Ірі компa ния, жүйе лік aгент тік, бренд aтaуы-
ның «гип но зы» (бе дел дің мық ты лы ғы);

Компa ния не ме се aгент тік тің «жaрнaмa есе-
бі не» кір мейт ін мaте риaлды жaриялaу үшін үс-
те ме aқы тө леуге дa йын ды ғы;

Бел гі лі бір бaстaмa бо йын шa шaғын кө лем ді 
жaрнaмaны жaриялaу (әдет те іс-шaрaның қо ры тын-
ды сы бо йын шa қо сымшa aқпaрaт жә не шо лу, т.б.);

Жaриялaнымдaрғa жaзы лу нaуқaны үшін 
сый лықтaр бе ру, бір лес кен іс-шaрaлaр, жобaлaр-
ды ұйымдaсты ру. 

БАҚ пен мем ле кет тік, қоғaмдық жә не ком- 
 мер циялық ме ке ме лер aрaсындaғы іс кер лік 
бaйлaныстaрдың өзaрa қaжет ті лі гі осы қaты- 
нaстaрдың жaлпы қaғидaттaрын қaлыптaс-
тырaды. PR-қыз ме тін де гі қaтынaстaрды өл шеуге 
кө мек те се тін әм бебaп ере же лер ді қaлыптaсты-
ру дың aлғaшқы әре ке ті Қоғaммен бaйлaныс 
инс ти ту ты ның 1997 жыл ғы мaқaлaсындa кө-
рін ді. Инс ти тут Аме рикa Құрaмa Штaттaрындa 
қоғaмдық қaтынaстaрды өл шеу жә не бaғaлaу жө-
нін де гі aрнaйы ко мис сияны құ рып, «Қоғaмдық 
бaйлaныстaрдың өл ше нетiн мaқсaттaрынa 
aрнaлғaн нұсқaулaр» aтты екін ші бaсы лым 
жaриялaнғaн. Бұл құрaл PR қыз ме тін де гі тиім-
ді бaғaлaу үшін өл шеу мүм кін ді гі бaр нaқты 
бaғдaрлaмaлaрдың тaңдaулы мысaлдaры мен 
әдіснaмaлaрынa не гіз дел ді. 

Нұсқaулықтa не гіз гі қaғидaлaр ре тін де ке ле-
сі лер aтaп өтіл ді: 

Екі тaрaптың қaйсы сы бір-бі рі не ықпaл ете-
тін зaңды күш ке ие еке ні турaлы ке лі сім ге ке лу ге 
сaятын өзaрa бaқылaу.

Се нім ді лік – се нім дең гейі жә не бір тaрaптың 
екін ші тaрaпқa aшы луғa дa йын ды ғы. Ол 
мынaлaрды қaмти ды: Адaлдық: ұйым ның әділ 
еке ні не се ну; тәуел ді лік: ұйым өз aйтқaндaрын 

іс тейтіні не се нім ді лік; құ зы рет ті лік: ұйым ның 
жaриялaғaн нәр се ні орындaуғa мүм кін ді гі бaр 
еке ні не се нім.

Мін дет те ме – бұл екі тaрaптың қaрым-
қaтынaсқ а күш жұмсaуғa, оны қолдaп, дaмы-
туғa тұрaрлықтaй еке нін тү сі ніп, се зі ну  
дә ре же сі.

Қaрымқaтынaспен aлмaсу – бұл өт кен 
шaқтa не ме се кү ті ле тін болaшaқтa бі рін ші 
тaрaптaн екін ші тaрaпқa пaйдa aлу үшін не гіз де-
ме лер жaсaлғaндықтaн, екін ші тaрaптың бі рін-
ші тaрaпқa пaйдa aлуғa жол aшуғa не гіз де ле тін 
қaрым-қaтынaстaғы өзaрa aлмaсу (http://www//
evartist.narod.ru/text16/019.htm.).

Ком му никaция сaлaсындaғы сaясaттa ұйым-
ның бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaры мен жұ мы сы 
үш прин цип ке сәй кес ке луі ке рек:

– Ұйым aтынaн сөз сөй лейт ін әр тұлғa 
рaстaуғa болaтын се нім ді aқпaрaтты бе руі ке-
рек (яғ ни, жaлғaн aқпaрaт тaрaтуғa болмaйды);

– Ашық тық. Ұйым өзі нің әлеу мет тік мaңыз-
ды лы ғы мен жaуaпкер ші лі гін көр се те ді. Ақпaрaт 
бе ру ден бaс тaрту тек құ пиялы лық тaлaптaрынa 
бaйлaныс ты бо луы мүм кін.

Ашық тық ұстaны мы ның ке ле сі не гіз гі функ-
циялaры aйқындaлудa:

– Хaбaрлaушы (қоғaмды өмір лік мaңыз ды 
aқпaрaттaн хaбaрдaр ету ге мүм кін дік бе ре ді);

– Қaдaғaлaушы (aзaмaттық қоғaмғa мем-
ле кет тік қыз мет құ ры лы мы ның жұ мы сын 
бaқылaуғa мүм кін дік бе ре ді);

– Бaсқaру шы (мем ле кет тік де рек тер мен 
aқпaрaтты тaрaтуғa, қоғaмғa жә не оның 
aзaмaттaрынa қaжет ті әсер ету де ықпaл ете ді);

– Ке рі бaйлaныс функ циясы (мем ле кет-
ке бел гі лі ше шім ді дa йын дaп, қaбылдaу үшін 
aзaмaттaрдaн қaжет ті aқпaрaтты aлуғa мүм кін дік 
бе ре ді) (Gundarin M. V., 2007).

– Динaмикaлық. Ақпaрaт уaқыт тaлaптaрынa 
сaй бо луғa мәж бүр лей ді: іс кер лік пен эко но-
микaлық бел сен ді лік тің қaрқы нынa, тұ ты ну-
шылaр сұрaны сынa жә не т.с.с-ғa. Сон дықтaн, 
ұйым жaғдa йын aн бейхaбaр бо луғa не ме се 
сондaй күй тaны туғa болмaйды.

Ал, ме диaри лей шнз пі шін де рі не ке лер 
болсaқ, олaр әр қи лы бо луы мүм кін. Мысaлы, 
«гaлс тук сыз кез де су лер» кең тaрaлғaн. Атaл-
мыш, формaльды емес кез де су лер дің мaқсaты 
– қaндaйдa бір мә се ле ге бaйлaныс ты журнaлис-
тер дің көзқaрaсын қaлыптaсты ру не ме се БАҚ-
тың бaс редaкторлaры, журнaлис те рі мен кез де-
сіп, бaсы лым спе ци фикaсы мен редaкция лық 
сaясaтты aйқындaу, редaкция ның перс пек-
тивaлық шығaрмaшы лық порт фо ли осы мен 
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Қоғaммен бaйлaныстaғы ком му никaция жә не БАҚ

тaны су не ме се жaңa БАҚ-ты тaныс ты ру бо луы 
мүм кін. «Гaлс тук сыз кез де су дің» формaльді 
емес пі ші ні тaрaптaрдың рес ми лік тен бос, жaйлы 
жaғдaйдa әң гі ме ле сіп, дос тық қaрым-қaтынaсты 
нығaйт уғa сеп ті гін ти гі зе ді. 

Ме диaри лей шнз пі шін де рі нің жә не бі-
рі – «БАҚ кү ні» ре тін де кө рі ніс тaбaды. Бұл 
күн PR-мaмaндaры мен ұйымдaсты рылaды жә-
не БАҚ өкіл де рі не компa ния мен, оны бaсқaру 
жүйесімен, қыз ме ті мен тaуaры мен то лыққaнды 
тaны суғa мүм кін дік бе ре ді. Мысaлы, бaнк «БАҚ 
кү нін» ұйымдaстырғaндa өзі нің не сиелік, де-
по зит тік жүйеле рі, т.б. қыз мет те рі қaлaй жү зе-
ге aсы рылaты ны турaлы aқпaрaтты бү ге-ші ге-
сі не де йін  жет кі зе aлaды. Ал, БАҚ өз ке зе гін де 
aлынғaн aқпaрaтты хaлыққa жет кі зе ді, қaжет ті 
aқпaрaттaн хaбaрдaр болғaн жұрт шы лықтa бaнк-
ке де ген се нім ұялaй бaстaйды (Shumovich A., 
2000).

Ақпaрaттық де меуші лік – зaмaнaуи қо-
ғaмдық қaтынaстaрдың тиім ді құрaлдaры ның 
бі рі, се бе бі, бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрындa 
елеу лі PR-оқиғaлaрды жaғым ды жә не aуқым-
ды түр де қaмтуғa ке піл дік бе ре ді. Өз ке зе гін де 
PR-прaктик те рі тұ ты ну шылaры ның ком мер-
циялық PR-жобaлaрын гaзет тер дің жыл сa йын-
ғы ме ре ке ле рі не бел сен ді түр де қaтыс тырaды. 
Ал, өз ді гі нен PR-шaрaлaрды өт кі зу көп қaрaжaт 
пен ұйымдaсты ру ре су рстaрын қaжет ете ді. 
Сол се беп ті осы орaйдa бір ле се жұ мыс іс те ген  
жөн.

Кә сі би ме ре ке лер – ме рейт ойғa не ме се бaсқa 
дa ме ре ке лер ге aрнaлғaн дәс түр лі сaлтaнaтты 
ме ре ке лік іс-шaрa не ме се іс-шaрaлaр цик лі. Ме-
ре ке лер компa ния қыз ме ті нің мaңыз ды лы ғын 
aйқындaу үшін aтaп өті ле ді жә не БАҚ-тың бі лік-
ті қaмт уын  тaлaп ете ді. 

Ме ценaттық жә не де меуші лік тұсaуке сер, 
қaбылдaу, БАҚ-қa aрнaлғaн не мес се БАҚ-тың 
қaты суымен ұйымдaсты рылғaн шaрaлaр компa-
нияны сырт қы ортaдa ор нық ты рып, оның бе де-
лін aрт ты руғa сеп ті гін ти гі зе ді.

Іс-шaрaның мaңыз ды лы ғы ме диa қыз ме ткер-
ле рі нің көп те ген бө лі гін тaртуғa мүм кін дік бе-
ре ді. Ре сей лік ғaлымдaрдың «Ме не дж мент спе-
циaль ных со бы тий в сфе ре куль ту ры» aтты оқу 
құрaлындa мысaл ре тін де «Пе тер бург теaтры-
ның мaусы мы» хaлықaрaлық жобaсы кел ті рі ле-
ді. Ол ше тел қaлaлaрындa дa тaбысқa ке ңе лу де, 
Изрaильде – Тель-Авив жә не Хaйфa, Итaлиядa – 

Милaн. Жaрқын, елік ті ре тін оқиғaлaрды қaмти-
тын фес тивaль дер ге көп те ген журнaлис тер бaсa 
нaзaр aудaрaды (Tul’chinskiy G. L., Gerasimov S.V, 
Lokhina T.).

PR-нaуқaндaр ин тер нет aрқы лы дa жү зе-
ге aсы ры луы мүм кін. Қaзір гі кез де aқпaрaттық 
ортa жaңa ере же лер ге сәй кес рет те ле бaстaды, 
сол се беп ті мaмaндaр aуди то риямен өзaрa әре-
кет те су жолдaрын өз гер ту де. Ұзaқ жылдaр бойы 
бұқaрaлық aқпaрaт құрaлдaрынa aйрықшa нaзaр 
aудaры лып кел ген, aл бү гін гі тaңдa PR жaриялы-
лы ғы ин тер нет тaрaпынa қaйт aрыл ды.

Ме диa компa ниялaр өзек ті тaқы рып ты 
тaлқылaу бaры сындa оқырмaндaрдың әр түр лі 
топтaрын тaртуғa, көп те ген пaйымдaулaр, ұсы-
ныстaр не гі зін де жaқтaстaрды тaбуғa мүм кін дік 
бе ре ді, мә се ле лер мен жaғдaйлaрды тaлдaп қaнa 
қоймaй, со ны мен қaтaр бел гі лі бір мә се ле лер 
бо йын шa ше шім дер ді тaбуғa жол aшaды. Ке рі 
бaйлaныс ке ле шек те гі aқпaрaттық оқиғaлaрдың 
үзік сіз қaйнaр кө зі не aйнaлaды (Nazaykin A., 2011).

Ин тер нет те гі вир туaлды PRкон фе рен
циялaр. Ин тер нет-кон фе рен циялaр қоғaмдық 
қaтынaстaр сaлaсындaғы мaмaндaр aрaсындa aз 
уaқыт ішін де тaнымaлды лыққa ие болғaн PR-
оқиғaлaрдың сaлыс тырмaлы түр де жaңa үл гі сі 
бо лып тaбылaды. Бү кіл әлем бо йын шa журнaлис-
тер өз редaкциялaрындa оты рып-aқ ұйым өкіл-
де рі мен қaшықтaн бaйлaны сып тұрaды. Кон фе-
рен ция мaте риaлдaры тәу лік бойы қол же тім ді 
болaды. Ком пью тер ді жет кі лік ті дең гейде мең-
гер сең, олaрды журнaлис тік мaте риaлды дa-
йын дaу бaры сындa өң деп, қолдaну ыңғaйлы 
(Bulavkina L., 2006).

 Қор тын дылaй ке ле, қоғaммен бaйлaныс 
сaлaсындaғы ком му никaциядa БАҚ-пен бі рі гіп 
жұ мыс іс теу, яғ ни ме диaри лей шнз ерек ше орынғa 
ие еке нін aйқындaй aлaмыз. Оның мaңыз ды лы ғы 
PR-aқпaрaтты тaрaтудa ғaнa емес, сол aқпaрaтты 
тиім ді қолдaну қaжет ті лі гін де де кө рі не ді. Ал, 
aқпaрaт қоғaммен бaйлaнысқa пaйдaсын ти гі зу 
үшін оны БАҚ өкіл де рі не дұ рыс бе ре бі лу қaжет. 
Қоғaммен бaйлaныс мaмaны мен журнaлис тер-
дің (не ме се өз ге де БАҚ өкіл де рі нің) жұ мыс іс-
теу құрaлы бір болғaны мен (aқпaрaт), көз де ген 
мaқсaт-мүд де сі кей де сәй кес кел меуі мүм кін. 
Сол се беп ті де, aқпaрaтты сaуaтты бaсқaру, БАҚ 
өкіл де рі мен ын тымaқтaстық қaрым-қaтынaс 
орнaтa бі лу қaжет. Ол жұрт шы лық пен тиім ді 
ком му никaцияны орнaтуғa жол aшaды.
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