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ХҒТАР 19.01.11
Б.Тоқтарбай1, А. Жақсылық2

Л.Н. Гумилев ат. Еуразия Ұлттық университеті, Нұр-Сұлтан, Қазақстан
(E-mail: 1beibit.togtarbai@mail.ru, 2b.bek.2006@mail.ru)

Жаңа медиа және блогерлік: шетелдік, отандық тәжірибе негізінде
Аңдатпа. Автор бұл мақалада жаңа медиа және оның ішінде блогерлік жайлы баяндайды.
Интернеттің пайда болуы коммуникация саласы үшін үлкен жетістік болғандығын сонымен қатар
әсіресе, журналистика үшін айтулы кезең екендігін атап өтеді. Интернетпен бірге келген журналистикадағы техникалық және технологиялық жаңартуларды, олардың игілігін талдайды. Жаңа медиамен ере келген блог және блогерлік ұғымдарына тоқталады. Блог деген не, блогер деген кім дейтін
сұрақтарға жауап іздейді. Блогерлердің қоғамдағы орнын, олардың жұмыс істеу стилін және Қазақстандағы блогерлік жайлы жазады. Блог жүргізуде ескеретін мәселелерге, құқықтық және этикалық нормаларға көңіл аударады. Шетелдік және отандық блогерлер жайлы мысалдар келтіреді.
Отандық және шетелдік ғалымдар еңбектерінен теориялық және практикалық мысалдар қарастырады. Қазақстанда азаматтық журналистика, жаңа медиа, блогерлік ұғымдарының толыққанды орнығып, халық арасында кеңінен таралғандығын атап өтеді. Еліміздегі азаматтық журналистиканың
болашағы жайлы пікір айтады.
Түйін сөздер: жаңа медиа, азаматтық журналистика, блог, дәстүрлі медиа, интернет, БАҚ.
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Кіріспе. Барлық коммуникация түрі үшін интернеттің пайда болуы – үлкен тарихы
кезең болғаны рас. Интернеттің іске қосылуымен әр саладағы қарым-қатынас жүйесінде
техникалық-технологиялық тұрғыдан көптеген жаңалық пен ілгерлеушілік болды. Бұл
ілгерлеушілік аз уақыт ішінде қанат жайып, қоғамның түрлі саласында өз жемісін беріп
отыр. Коммуникация саласының сандық технология жүйесіне көшуі қарым-қатынасты жеделдетіп, қолжетімділік мүмкіндігін анағұрлым жақындата түсті. Денсаулық сақтау, білім
беру, қаржы жүйесі, толып жатқан әлеуметтік және мемлекеттік бағдарламалар жайлы үйде
отырып ақпарат алу – азаматтар үшін таптырмас мүмкіндік. Ал жолаушы тасымалы мен
саяхат билеттеріне электронды түрде қол жеткізу тұтынушылар үшін өте ыңғайлы болып
саналады. Мұның барлығы – интернетпен ере келген артықшылықтар.
Зерттелу нысаны. Жаңа технология игілігі ең әуелі журналистика саласы үшін
ерекше айтулы кезең болып есептелінбек. Интернет игілігі журналистиканы техникалық
тұрғыдан, жасалу технологиясы жөнінен көптеген жаңалықпен қамтыды. Сонымен қатар
журналистиканың мазмұны, пішіні, мінезінде де белгілі деңгейде өзгешеліктер туындады.
Интернет пен жаңа технологияның БАҚ-ты жақсарту жөніндегі ықпалын шетелдік зерттеушілер былай деп бағалайды: «Әрине, интернет және басқа да сандық технологиялардың
журналистиканы жақсартуға әлеуеті зор. Газет жаңалықтары мен телебағдарламаларды тарату шығынымен салыстырғанда қарапайым ғана веб-сайт сол қызметті аз ғана қаржылық
шығынмен атқара алады. Интернет басқа бұқаралық ақпарат құралдарымен салыстырғанда ұйымдастырудың өте қарапайым және қолайлы түріне ие» [1]. Ақпарат таратудағы жеделдік, уақыт пен қаржыны үнемдеу тағы басқа толып жатқан артықшылығын тізе берсе,
интернеттің журналистика үшін жақсылығы көп. Қазір барлық дәстүрлі БАҚ заманауи медианың артықшылығын сезініп, күнделікті жұмыс барысында пайдаланып отыр. Журналистер мен редакторлар қоғамдағы жаңа ақпараттар жайлы дер кезінде құлағдар болады.
Тіпті кейбір ауқымды жобалар жайлы хабарландыру деректерін оқырмандары мен көрермендеріне дер кезінде әлеуметтік желі арқылы да жеткізе алады. Сонымен қатар тікелей
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эфирден шыққан немесе газет журналдың өткен сандарындағы материалдың кез-келгенін
электронды мұрағат ретінде оқырман мен көрерменге ұсына алады. Әрі мұндай материалдарға қол жеткізу аса қиын шаруа да болмай қалды. Мұндай игі шараларды тізе берсе
мысалдар көп.
Зерттеудің мақсаты. Қазақстандағы жаңа медиа, соның ішінде азаматтық журналистика жайлы алғашқылардың бірі болып пікір білдіріп, еңбек жазған – Асхат Еркімбай.
Асхат блогерліктің қыр-сыры жайлы, азаматтық журналистиканың болмысы жөнінде болашақ журналистерге де дәрістер оқыған. Интернеттің артықшылығы және онымен жұмыс
барысында ескеретін жайттар жайлы былай: «Интернет қазақ тілінде ақпарат алмасатын
бірден-бір алаңға айналып келеді. Қарапайым интернет қолданушы мен журналист арасындағы айырмашылықты жете түсіну үшін журналистер жаңа медианың негізгі ұстанымдарын айқын ажырата білгені жөн. Әрі жаңа медианы журналистиканың бір түрі деп емес,
журналистиканы дамытатын қосалқы құрал деп қарастырған абзал. Жаңа медианың дамуы
журналистиканың ақпарат шынайылығы, дәлдігі және жылдамдығы деген құндылықтарын
толықтыра түседі» дейді [2]. Қазақ тілінде алғашқылардың бірі болып блог жүргізген және
жаңа медиа жайлы еңбек жазған зерттеушінің айтып отырғанында көп шындық бар. Интернеттің келуі журналистердің аудиториямен тығыз қарым-қатынаста жұмыс жасауына,
жеделдік пен дәлдікке қол жеткізуіне біршама ықпал етті. Ақпараттық сайттардың журналистері еліміздің түпкір-түпкіріндегі жаңа ақпаратты аудиторияға жедел түрде жеткізуге мүмкіндік алды. Телеарналар да тікелей эфир жасауға интернеттің көмегін пайдаланып
отыр. Ал отандық радиолардағы ең танымал радиошоулар мен аудиториясы көп бағдарламалар тікелей эфирде жүріледі. Олар аудиториямен сол сәтте әлеуметтік желідегі топтары
арқылы тілдесіп отырады.
Мәселенің зерттелу тарихы. Жаңа медиа жайлы тағы бір отандық зерттеуші былай дейді. «Жаңа медианың журналистикаға ықпал-әсерін екі тарапта қарастырған жөн.
Ғаламтор арқылы қазақтілді ақпарат алаңдары: порталдар, сайттар, форумдар мен блогтар
қазақ аудиториясына тікелей бағытталып жатыр. Қазақтілді домендер мен хостингтердің
саны күннен-күнге артып келеді. Қазақтілді интернет-аудитория қалыптасып, бүгінде олардың саны молайды. Жаңа медиа қоғамда журналистиканың жаңа формасын туғызды. Ол
құбылыс азаматтық журналистика, интернет-журналистика деген атпен танымал» [3]. Иә,
интернетпен бірге көптеген жаңа ұғымдар, атаулар, қызмет түрлері ере келді. Аудиториямен тікелей байланысқа шығу журналистиканың демократиялық болмысын айшықтай
түскені сөзсіз. Сайттар мен порталдардағы материалдардың астына жазылған оқырмандар
пікірінің өзі аудитория белсенділігін кәдімгідей арттырды. Әртүрлі тақырыптардағы онлайн форумдар ашық қоғамдағы адамдардың азаматтық позициясын жеткізуге жол ашты.
Мұның барлығы азаматтық қоғам құруға деген демократиялық қоғамның талпынысын
нығайтты. Ал журналистика үшін аудиториямен біріге жұмыс істеу – ең басты мұраттарының бірі. Интернет журналистика, азаматтық журналистика немесе блогерлік деген
ұғымдар журналистика мазмұнын байыта түскені рас.
Біз бұл жолғы мақалада жаңа медиамен ере келген жаңаша атаулардың бірі блог
немесе блогерлік жайлы баяндамақ ниеттеміз. Қазір дәстүрлі медиа өкілдері блог жайлы
алғашқы мәліметті біледі. Сонымен қатар көптеген кәсіби журналистер жеке блог жүргізеді. Ал Қазақстанда блогерлер деген бір қауым адамдар тобы пайда болғанына да біраз уақыт болды. Блогерлерді тек қана журналистердің арасынан іздеуге болмайды. Олар
қоғамның әр саласынан кездеседі. Сонымен қатар өздерін қоғамның еркін көзқарастағы
өкілдері санайды. Олар саясаткерлер, педагогтар, діндарлар, журналистер, тарихшылар
деп кете береді. Бір өкініштісі Қазақстандағы блогосфера белгілі бір хостинг немесе доменде топтаспаған. Олар әртүрлі сайттарда немесе әлеуметтік желіде постылар жаза береді.
Дәл қазіргі таңдағы ең көп пост жарияланатын әлеуметтік желі – ол фейсбук. Сонымен
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блог деген не, блогер деген кім? Олар жайлы зерттеушілер не дейді? Осы сұрақтарға жауап іздеп көрейік. «Біртұтас анықтама болмағанымен, олардың барлығына ортақ үш түрлі қасиет бар. Олар әдетте postings (жазбалар) деп аталатын қысқа мақалалардан тұрады.
Кері хроногиялық ретпен жарияланады, яғни соңғы жарияланғандары жоғарғы жағында
тұрады. Әр мәтіннің ішінде интернеттің өзге беттеріне сілтеме жасайтын гиперсілтемелер
болады. Блогтар дегеніміз – әңгімелер. Көптеген үздік блогтар оқырмандарын пікірталасқа
шақырады. Блогшылар бір-бірінің жұмыстарына сілтеме жасап, пікір алмасқанды ұнатады.
Қарапайым ауызекі тілмен жазылғандықтан блогтар қызықты болып көрінеді. Сондықтан
да оларды адамның емес, әлде бір комитеттің белгілеген ережелері бойынша жазылған қалыпты газет мақаласына қарама-қарсы деуге болады. Блогтан адамның үнінің естілуі – осы
формадағы коммуникация түрінің кең өріс алуының бірден бір маңызды бөлігі» [4].
Шетелдік зертеулер мәселесі. Блог жайлы шетелдік мамандар осылай дейді. Бұл
– сол блог немесе азаматтық журналистиканың отаны саналатын АҚШ-та жарық көрген
журналдағы пайым. Блог жайлы нақты бір анықтама немесе теориялық тұжырым болмағанымен олардың ортақ қасиетін және жазбасындағы басты мақсатын атап өтеді. Қазір Қазақстанда блогерлікті машыққа айналдырған тіпті кәсіпке жаратып отырған белсенділер
де бар. Олардың жүздеген мыңдаған оқырмандары бар. Блогерлер сол аудиториясымен
үнемі байланыста жұмыс жасайды. Блог жүргізетін белсенділер көп жағдайда аудитория
сұранысына сай материалдар беруге тырысады. Блог жүргізу еркін форматта болғандықтан
ол материалдардың тілі жатық, оқырманын бірден баурап алады. Жазбаларына ешқандай
редакторлық бақылау болмағандықтан блогер материалын барынша әсерлі әрі өтімді етіп
беруге тырысады. Қоғамдағы түйінді мәселе бойынша немесе даулы істер жайлы пост жазып, оқырмандарынан қолдау күтеді. Кей жағдайларда аудитория екіге жарылып, көзқарас
алуандығы туындап, форум дауға ұласады. Негізінен блогер үшін аудиторияны «оята білу»
басты мақсат тәрізді. Сонымен қатар қоғамдағы көптеген түйткілді мәселелер алдымен
блогерлердің назарына ілініп, олардың жазған постыларының нәтижесінде қоғамдық резонанс тудырып, сосын барып дәстүрлі медиадағы кезекті тақырыпқа айналған жағдайлардан талай мысалдар келтіруге болады. Бұл жердегі мәселе жоғарыда блог жайлы үзіндідегі
келтірілген адамның ішкі үнінің естілуі екендігін мойындамасқа болмайды.
Блоггерлер нысаны. Блогерлердің постылары кез-келген жерде, әртүрлі жағдайда жазыла беруі мүмкін. Пост жазушы автор өзі қызықтаған тақырыпта немесе өзін
алаңдатқан, аудитория сұранысын қанағаттандыратын тақырыпта жарияланым ілуге болады. Кей жағдайларда блогерлер дәстүрлі журналистерден де шапшаңдық танытып, болған
оқиға жайлы оқырмандарын құлақтандыра алады. «Табиғи апаттар туралы кез-келген
жаңа мәліметке зәру болып отырған оқырмандар үшін блогтар аса ыңғайлы болып шықты.
Көпшілікті дүрліктірген бір оқиға тұсында блог газеттің бірінші бетін алмастырған. Катрина дауылы тұсында жаңаорлеандық «Таймс Пикаюн» газеті редакциясының ғимараты қирап, журналистер қаланың өзге тұрғындарымен бірге бас сауғалап қашуға мәжбүр болған.
Газетті басып шығару мүмкін бомағанымен, олар блогтың көмегімен оқырмандарын ұдайы
ақпаратпен қамтамасыз етіп отырды» [5]. Мұндай мысалдар барлық елдерден табылуы
мүмкін. Бұл жерде дәстүрлі медиа өкілдері жаңа медиа мүмкіндігін пайдаланып, оқырмандарын елеусіз қалдырмаған. Ал көптеген жағдайлардағы оқыс оқиғаларды бұл күндері
ең бірінші әлеуметтік желі арқылы білеміз. Қазақстандағы табиғи апаттар, қарлы борандар, су тасқыны жайлы көптеген ақпараттарды қазір әлеуметтік желі белсенділері арқылы
білетініміз рас. Мәселен, Астанада болған қарлы боран жайлы адамдардың табиғатпен
арпалысы жайлы видеолар ең әуелі әуесқойлардың мобилді құрылғыларымен түсірілген
болатын. Кейіннен интернетке тараған бұл видеоларды барлық республикалық арналар өз
сюжеттеріне пайдаланды.
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Қазір блогерлер отандық БАҚ-тың дамуына өзіндік үлесін қосып отыр. «Байқасаңыз, блогерлердің танымалдығы күннен күнге артуда: блогерлерге арналған конкурстар,
әкімдердің блогерлермен кездесуі, әуе компанияларының әлемдік блогтурлар ұйымдастыруы және т.б. Олардың танымалдығымен қатар ықпалы да артуда. Блогерлер көтерген мәселелер жұрт назарын аударып, тиісті шешім қабылдауға итермелеген жағдайлар жиі кездеседі», – дейді азаматтық журналистика жайлы мақала жазып жүрген отандық автор [6]. Иә,
расымен бұл күнде блогерлердің танымалдығы телеарна журналисінен ешқандай да кем
емес. Сонымен қатар олардың өзіндік ықпалы да артып келеді. Атқарушы билік қандай да
бір жобаны насихаттауда немесе түйінді істің күрмеуін шешуге көмек ретінде блогерлерге
жүгініп жүргендігі де жасырын емес. Демек Қазақстанда азаматтық журналистикаға, блогерлікке сұраныс артып келеді деп түйіндеуге толық негіз бар. Бұл үрдіс алдағы уақыттарда
жалғаса беретіні сөзсіз.
Сонымен блогерлік Қазақстанда алдағы уақытта белгілі деңгейде сұранысқа ие
қызмет түріне айналуы әбден мүмкін. Блог жүргізуді тек қана қандай да бір топтың мүддесі үшін іске асырады десек қателік болады. Көп жағдайда адамдар өздерінің жеке қызығушылығы үшін немесе азаматтық көзқарасын, жеке үнін қоғамға тыңдату мақсатында
жеке блог жүргізуді машыққа айналдырады. Қазір біздің елде көптеген лауазымды адамдар,
танымал тұлғалар, атқарушы билік өкілдері жеке блог жүргізеді. Қандай да бір қызмет иелері халыққа маңызды ақпаратты әлеуметтік желі арқылы жеткізуді машыққа айналдыра
бастады. Мәселен «Нұр Отан» партиясы төрағасының бірінші орынбасары Мәулен Әшімбаев фейсбук әлеуметтік желісіндегі блогын тұрақты жүргізіп тұрады. 2019 жылдың басында Қарағанды қаласындағы болған жергілікті тұрғындар мен әзербайжан ұлтының өкілдері
арасындағы жанжалға байланысты көзқарасын осы әлеуметтік желі арқылы жеткізді. Ал
Қазақстан Республикасы Сенатының төрағасы Қасым-Жомарт Тоқаев мемлекет үшін аса
маңызды мәселе жайлы көзқарасын осы әлеуметтік желі арқылы жеткізеді. Мәселен латын
әліпбиіне көшу жайлы пікірді билік өкілдерінің арасынан тұңғыш болып Қ.Тоқаев өзінің
әлеуметтік парақшасында жазған болатын. Мұндай мысалдарды тере берсе көптеп кездестіруге болады. Демек, блогерлік немесе азаматтық журналистика – Қазақстанда жақын
болашақта қарқынды жұмыс жасай бастайды деген сөз.
Блог жүргізу еркін форматта екендігін атап өттік. Ондағы автордың жазу стилі,
әр бір мәселеге көзқарасы, таным түсінігі барлығы өзіндік пайымымен қалмақ. Бірақ бұл
жерде де ескеретін мәселелер болуы керек. Бұл медианың бір түрі болғандықтан блог жазудағы еркіндік пен жариялылықтың да өзіндік шегарасы бар. Ол қандай талаптар? Негізінен дәстүрлі медиадағы ұстанымдар блогерлер мен азаматтық журналистика өкілдеріне
де бірдей. Зерттеушілер пікіріне жүгінейік. «Әдепкі медиаға қарағанда блогшылар лақап
атымен немесе бүркеншік атымен ақпарат таратады. Кей елдерде жеке бас қауіпсіздігі мақсатында кейбір интернет қолданушылар осындай тәсілді қолдануға мәжбүр. Алайда бүркеншік атпен хабар таратып отырғанның өзінде де журналистік әдептілікті сақтап, дерек
пен дәйекті ұқыпты, ешбір топтың мүддесінің жетегінде кетпей жеткізуі керек» [7]. Иә,
кез-келген жазба интернет арқылы кең ауқымдағы аудиторияға жарияланатындығын ескерсек жауапкершілік жүгі ауырлай түседі. Ешқандай редакторлық немесе бақылау жоқ екен
деп этикалық нормалардан аттап өтуге жол берілмейді. Блогер жазбасын журналистік этикаларды сақтай отырып, аудитория сұранысын қанағаттандырғаны абзал. Егер қандай да
бір жеке бас араздығы үшін әлдекімнің ар намысына тиетін, азаматтық болмысына зиян
келтіретін немесе қоғамдық араздық тудыратын зиянды ақпараттар бөліссе жауапкешілік
болары сөзсіз. «Оқырман тарапынан немесе үшінші қолданушы тарапынан не нәрсе жарияланса да блогшы өзі жазған кез-келген мәтіні үшін жауапкершілікке тартылуы мүмкін. Сот
просеці бола қалған жағдайда блогшының дерек жинаудағы әдісі мұқият сарапталады».[8].
Көпшілік аудиторияға арналған материалды жариялауда құқықтық нормаларды аттап өтуге
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болмайды. Блогердің шындыққа сай келмейтін жазбасы ертең өзіне заңдық жауапкершілік
жүктетуі әбден мүмкін. Блогерлердің арандатушы жазбалары үшін жауапкершілікке тартылған мысалдар біздің елде де болған. Олардың көбісі – ұлт араздығын қоздырушы немесе республиканың тәуелсіздігіне нұсқан келтіретін жазбалар жариялағандары үшін сотты
болғандар.
Қорытынды. Журналистика саласының әрбір жүріп өткен жолы, формалық және
мазмұндық жаңаруы, техникалық-технологиялық серпілісі тарих болып қала бермек. Жаңа
медиа мүмкіндіктері отандық журналистиканың жаңа парақтарын жасап жатыр. Азаматтық журналистика немесе блогерлік болсын дәстүрлі медианың ажырамас бір бөлігі болып есептелетін күн алыс емес. Сондықтан да азаматтық журналистиканың қанат жаюына
мүмкіндік тудырып, отандық блогерлер шоғырын бір жүйеде топтастыру маңызды болып
саналмақ. Ал блогерлерді құқықтық тұрғыдан сауаттандыру, азаматтық журналистиканың
аудитория үшін жемісті еңбек етуіне кепілдік. Демек жаңа медиа саласында атқарылуға
тиісті өзекті мәселелер жеткілікті. Бұған тиісті мекемелер көңіл бөледі деген ойдамыз
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Новые медиа и блог: на основе зарубежного, отечественного опыта
Аннотация. Автор в данной статье говорит о новом медиа, в частности блогерстве. Он
отметил, что появление интернета стало большим достижением для сферы коммуникаций, особенно для журналистики. Анализирует технические и технологические обновления, произошедшие
в журналистике с приходом интернета, а также их пользу. Он рассказывает о понятиях блога и
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блогерства, которые сопровождались новой медией. Ищет ответы на вопросы что такое блог, кто
такой блогер. Пишет о занимаемом месте блогеров в обществе, стиле их работы и блогерстве в Казахстане. Обращает внимание на вопросы, учитываемые в ведении блога, на правовые и этические
нормы. Приводит примеры о зарубежных и отечественных блогерах. Также приводит теоретические и практические примеры из трудов отечественных и зарубежных ученых. Он отметил, что в
Казахстане полноценно укрепились такие понятия как гражданская журналистика, новая медиа,
блогерство и получили широкое распространение среди населения. Прогнозирует о будущем гражданской журналистики в нашей стране.
Ключевые слова: новые медиа, гражданская журналистика, блог, традиционные медиа,
Интернет, СМИ.
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New media and blog: based on foreign, domestic experience
Abstract. In this article the author talks about new media and blogging in particular. He noted
that emergence of the Internet has become a great achievement for communication field, especially for
journalism. He analyzes technical and technological modernization that took place in journalism with
the rise of the Internet, as well as their benefits. He talks about blog and blogging concepts, which were
accompanied by the new media. He looks for answers to questions about what blog is and who is a blogger.
He writes about bloggers’ place in society, their style of work and blogging in Kazakhstan. He draws
attention to issues considered in blogging, legal and ethical norms. He gives examples about foreign and
domestic bloggers. He also gives theoretical and practical examples from the works of domestic and foreign
scientists. He noted that such concepts as civil journalism, new media and blogging were fully entrenched
and widely spread among the population in Kazakhstan. He makes prognosis about civil journalism in our
country.
Keywords: new media, civic journalism, blogging, traditional media, Internet, media.
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