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АЛҒЫ СӨЗ 

 

Масс-медиа қоғамдық санаға ықпал етуде, қоғамдық идеология 

қалыптастыруда бірден бір құрал ретінде тілді пайдаланады. Масс-медиа тіл 

арқылы кез келген этниканың, мемлекеттің, халықтың жағымды немесе 

жағымсыз образын жасай отырып, әлем халықтарының сол мемлекетке 

немесе сол этносқа қатысты пікіріне, көзқарасына, бастысы, сол мемлекет 

халқының өзара ішкі ұйысуына, біртұтастығына ықпал етеді.  

Қайсыбір мемлекет я ел немесе сол мемлекетпен, елмен 

сәйкестендірілетін ұлт (этнос) туралы масс-медиа құралдары арқылы 

таратылған ақпараттың мазмұнына қарай оларға қатысты өз ішіндегі 

халықтың тілдік санасында және шетелдіктер санасында стереотип түзіліп, 

ол, өз кезегінде, сол елдің, мемлекеттің имиджінің қалыптасуындағы бірден 

бір фактор болады десек қателеспейміз. Мысалы, масс-медиа құралдары 

қатарында табылатын кинофильмдердің ішінде бір ғана «Борат» фильмінің 

Қазақстан имиджіне және қазақ халқының этностық имиджіне кері 

ықпалдастығы әлі күнге дейін күшін жойған жоқ. Тіпті Қазақстанның 

халықаралық деңгейдегі қайсыбір әрекетіндегі олқылықтар туралы 

айтылғанда оның прецедентті мәтін сипатындағы қолданысын да аңғаруға 

болады: «ЭКСПО-дағы «Боратстан» бейнесi» деген мақаланың атауы және 

ондағы «Қазақстанның сайқымазақ Борат сипаттайтын елге түк қатысы 

жоқтығын көрсетуге бiздiң шендiлер қанша тырысса да шетелдiктер 

А.Есiмовтiң қызметкерлерiне түрлi сұрақ қоюдан жалықпады» деген 

сөйленістен «Борат» және Қазақстан арасындағы жағымсыз ассоциацияларды 

таба аламыз [1].   

 Масс-медианың бұл тұрғыдағы рөлі мына пікірден де көрініс береді: 

«Батыс елдерінде, егер фильмде ел туралы оң, жағымды имидж қамтылған 

жағдайда, мемлекет фильм шығынының 10% пайызын өтеп береді. 

Қазақстанда бұ мәселе әлі тәжірибеге енгізілген жоқ» [2]  

Қазіргі жаһандану үрдісінің, сондай-ақ миграцияның әлемдік деңгейде 

қарқын алуына орай этносаралық, мәдениетаралық қарым-қатынастардың 

толерантты немесе интолерантты жүзеге асуына тіркелей ықпал ететін масс-

медиа өнімдеріндегі этникалық образдардың моделдері, ондағы этникалық 

лексемалар және олардың лексика-семантикалық ерекшеліктері, этникалық 

мәліметтерді қамтитын эксплицитті, имплицитті синтаксистік құрылымдар 

туралы осы зерттеу этникалық дискурс теориясының дамуына айырықша 

ықпал етеді. Қазақстандық қазақ және орыс тілді масс-медиа өнімдеріндегі 

жағымды және жағымсыз этностереотиптер, этнофолизмдер мен этникалық 

лексемалардың сөз тізбесі масс-медианың этносаралық қарым-

қатынастардағы рөлін сараптауға мүмкіндік береді.  

Монография масс-медиа қызметі барысында туындаған ұлтаралық 

қақтығысты мәтіндердің лингвистикалық талдануы кезінде филолог-

мамандардың сұранысын қанағаттандырады. Сондай-ақ жоғары оқу 

орындарында этникалық журналистика, лингвомәдениеттану, когнитивтік 

лингвистика, этнопсихология, этнолингвистика, юрислингвистика, 



әлеуметтік лингвистика, мәдениаралық қарым-қатынас сияқты курстарды 

оқытуда қосымша құрал бола алуына байланысты маңыздылыққа ие деуге 

болады. 
 


