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ҚЛЗАҚ ӘЛЕУМЕТТІК РК-НЫҢ ҚАЙНАР КӨЗІ

Кәксн Қамзин,
филология гылымдарыныц докторы, профессор

Заманалы әлеуметтік қарым-қатынас пен мультмедиада, журналистика геориясы мен 
пракгикасында қачіргі РК-дың мүмкіидігі мен куш-қуагы барыніпа пайдага асырыла бастады. 
Әсіресе әртүрлі саяси науқандарда, экономикалық мүдделер тайталасында мадақтау- 
марапаітау тәсіліпің бәсі әрдайым ілгері орістен габылып жүр. Сондықган оның табиғатын, 
сын-сипатын, әсер етушілік кабілетіп жетік білу жадагай әуестікген шынайы зэрулікке ауысып, 
заман талабының бірінен саналатын болды. РиЫіс Кеіаііопя тэсілдері мен технологиялары 
т\'ралы казақ тілінде теориялық еңбектер жазыла басгады, іс жүзінде жагымды (ақ) жэне 
жагымсыз (қара) пиар (осы арада атақты суретші Казимир Малевичтің ақ және қара шаршысы 
еске гүседі) гез арада қогамдық омірдің, жедел насихагтың, индивидіер мен бүқара санасын 
басқарудың оңгайлы гетігіпе айналганы корнекіленін шықты. Бүгінгі күнгі қолданыстагы 
пиардың спектрін, әрине, тек «ақ», «қара» деп тарылтуга болмайды, өйткені онын мән- 
мазмүндық қүбылысы мен қүлпырысы табигат меи тіршілікгін озіндей -  сан гүрлі, сан гүсгі.

Эсілі, осы шақга РиЫіс Кеіаііопь аталып жүрген қүбылысга. қогаммен байлапыс саласында 
ежелгі жэне қазіргі қазақы аудиториясына жыга таныс емес принңипті жаңалык бар ма? 
Әлеуметгің қүлагына сіңіскен, гылыми айналымга енген осы атаудың ага тегінен үлтгық 
жаратылымның белгілерін габа аламыз ба, әлде бүл элеумепік менеджмепт багыты Батыс 
немесе орыс зертгеушілерінің тосыннан тапқан жаңалыгы ма, еолар гана соныга салған оріс пе?

Осыган орай тарихи мысалдаріа жүгініп корелік. Мәселен, ергедегі І рекия мифгерінің 
калыбына салсақ, елдестірер елшілердің бірден-бір жебегі-желейтін тәңірі -  Гермес қүдайы. 
Аңыз бойышна, ол саудагерлер мен жолаушыларды да қолдап-қоргауды оз міндеііне алган. 
Лавр жапырагымен комкерілген елшілердің І ермес асасы аталатын таягынын басында қүс 
қанаты және айқастыра оріліп. екі түйілген бау болады екен. Түйін әккілікгі білдірсе, күс 
канаты эбжілдік гіен шалымдылықгы сипаітаса керек. Елшілерге ортасынаи қақ бүкіелгеп 
қатырма мен жапсырма қагазга жазылгап нүсқаулар -  дипломдар гаисырылган. Осыдан келіп 
«дипломатия» термииі колданысқа енеді. Ал, енді осы дипломатия халыкаралық аренадагы РК- 
дың бір формасы емес пе? Не десек те, қазақ сақарасыпда (сактар созінен шыгарып отырмыз), 
калалық мэдепиегі меи далалық оркеииеті қоса дамыган біздің елде әлеумеп ік проблемаларды 
ретгеу эу бастан онер саласымен, халықі ық дипломатиямен, іпегаендік онермен біте қайнасыгі, 
бірге жасасып келе жатқанын аңгару киын емес. Қазақггын ауызекі пиары халықпен о бастан 
қаиаттасып келеді, ол гарихи кагегория. РК-ды дәл қазіргі заман гугызган жоқ, рынокгық 
қарым-қа гынас дүниеге экелген жоқ, ол, ең алдымен, шығармашылық бэсеке гүрінде ежелгі 
қа іақ қогамының оміріне енді. Осы креативгі тэсілді, оның қолда бар онегесін РК гехиологгары 
осы күиі үксата игеріи жүр. Бүл гурасында зерггеуші Іі.Н. ГІашенңев: «Современные 
технологии ПР норой также имеют давніою историю», - деп жазады да /1/, 1641 жылы Гарвард 
колледжі үш уагызшыны қайыр табу мақсагымен Англияга жібергенін жэне олардын оз «1ІР - 
науқанын» табысты атқарып шыққаныи мысалга келтіреді. Біз осы арада 1756 жылы 
университег стипендияларып гагайындау туралы алғаш рег пресс-релиз гарагқан оку орны 
Колумбия колледжі болуы мүмкін екендігін ескерте кегер едік. Бүгінгі күнгі зерпеушілердің 
РК қүралы ретінде үсынып жүрген әртүрлі үрандарын, тиісті рэміздерін, когамдық шараларып 
кезінде британ отарларьшың бостандық алуы жолында тер токкен тоңкерісшіл-насихатшылар 
үтымды найдалана білген. Америка тарихшысы А. Невис саяси қайрагкерлер -  Гамильтон, 
Джеймс жэне Мэдисоиның АҚІІІ консгитуңиясын қабылдау жөніндегі іс-кимылдарын баяндай 
келе, бул олардың «тарихга наблик рилейшнз саласындагы ең ажарлы харекегі» болганын атап 
айтады. 1807 жылы Томас Джефферсон озінің конгреске арналган жылдагы жолдауында 
гүңгыш рет «қогаммен байланыс» (риЫіс геіаііопь) соз тіркесін қолданады, алайда РК-ды 1916 
жылы дәл қазіргі магынасында басқа бір америкалық -  Айви Л. Ли іске жегеді, сойтіп ол осы 
саланың ресми ізапіарына айналады. Осындай үзақ-сонар омірбаяны барлыгына қарамастан, 
қогаммен байланыс саласы жеке кэсіп түріпде Батыста тек жиырмасыншы ғасырдың 
өліарасында дүние есігін ашты. Ал, бізге, Қазақстаи топырағына, қазіргі сипанагы РК күні 
кеше табалдырықган аггаган жиырма бірінші ғасырмеи ере келді.

Меніңше, қалыптасқан іумаіштарлық ғылым, оның ішінде қогаммен байланыс саласы 
жаратылыстан элі орнып таба қоймаган микродүниені. макроэлемді пайымдайтын, болжайгын


