
Žurnalistika, reklama ir viešieji 
ryšiai

Kaip atskirti žurnalisto, reklamos kūrėjo ir 
viešųjų ryšių specialisto pranešimus?



∗ Prižiūrėti socialinę bei politinę aplinką, pranešti 
apie pasikeitimus, kurie gali turėti teigiamos arba 
neigiamos įtakos piliečiams.

∗ Nustatyti prasmingą visuomenės diskusijų eigą.
∗ Suteikti tribūną piliečiams, politikams bei 

interesų grupėms išsakyti savo požiūrį ar 
apsiginti.

∗ Skatinti įvairių nuomonių dialogą, palengvinti jį 
tarp valdžios pareigūnų ir visuomenės atstovų.
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Žurnalistikos tikslai ir pareigos



∗ Sudominti vartotojus preke, paslauga ar 
idėja (labdaros akcija, politine partija ar pan.)

∗ Populiarinti prekes, paslaugas ar idėjas.

∗ Paskatinti pirkti, balsuoti (už) ir t.t.

3

Reklamos tikslai



∗ Informuoti visuomenę apie prekes, įvykius, 
tendencijas ir kt.

∗Kurti gerą organizacijos ar asmens įvaizdį 
visuomenės akyse.

∗ Skatinti visuomenės palaikymą organizacijos, 
idėjos, prekės ženklo ar asmens atžvilgiu.
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Viešųjų ryšių tikslai



∗ Žurnalistai turi nuolatos pateikti 
naujienas, tačiau kasdien sugalvoti po 
kelias temas sudėtinga. 

∗ Temas ar tekstus siūlo viešųjų ryšių 
specialistai, kurie dirba tarsi tarpininkai 
tarp žurnalistų ir organizacijų.

Kas bendra tarp viešųjų ryšių ir 
žurnalistikos?



„Reklama yra kova už vartotojų pinigus, o 
viešieji ryšiai yra kova už visuomenės protą“.

∗Reklamuojama parduodama prekė, o 
viešaisiais ryšiais siekiama visuomenės 
palankumo ir paramos.

∗Reklamuojama fragmentiškai, o viešaisiais 
ryšiais formuojamas ilgalaikis įvaizdis 
visuomenėje, kuriamas pasitikėjimas ir 
užsitikrinama jos parama.6

Kuo skiriasi reklama ir viešieji ryšiai?



∗ Žurnalistika – gana fragmentiška veikla, nes 
žurnalistas rengia tas temas, kurios jam atrodo 
įdomios, kokią informaciją gauna ir pan. Viešųjų 
ryšių specialistas laikosi komunikacijos tęstinumo.

∗ Žurnalistas naudoja vieną kanalą informacijai 
pateikti – masinės komunikacijos priemones.  
Viešųjų ryšių specialistas naudoja jų daugiau –
socialinius tinklus, renginius ir pan.
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Kuo skiriasi žurnalistika ir viešieji ryšiai?



∗ Reklama: „Tai pats geriausias sviestas!“

∗ Viešieji ryšiai: „Tai geras sviestas, nes 
pagamintas pagal senąsias lietuviškos 
kulinarijos tradicijas ir gaminamas iš natūralaus 
lietuviškos karvutės pieno“.

∗ Žurnalistika: „Visuomenės nuomonės apklausos 
rodo, kad tai geras sviestas, tačiau specialistų 
vertinimai prieštaringi“.  
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Kaip skiriasi pranešimų stilius?



∗Dažnai informacija pateikiama iš vieno šaltinio.

∗Minimas vienas prekės ženklas ar organizacija.

∗ Pateikiama vienos organizacijos naujiena, o ne 
skirtingi vertinimai.

∗Kartais būna pažymėta ženklais „PR“, „R“, 
„Užs.“, „Parengta bendradarbiaujant su...“ 
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Kaip atpažinti viešųjų ryšių pranešimą?



∗ Profesionaliai paruoštas viešųjų ryšių pranešimas 
kartais būna visiškai toks pat, kaip žurnalisto 
parengtas tekstas. 

∗ Gerai dirbantis viešųjų ryšių specialistas gali parengti 
straipsnį, atitinkantį visus žurnalistiniam tekstui 
keliamus reikalavimus – pateikti kelias nuomones, 
atskleisti tendenciją, patenkinti visuomenės 
interesus, tačiau drauge atspindėti ir atstovaujamos 
organizacijos vertybes. 

Verta žinoti!



Reklamos pranešimas
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Šaltinis: www.kauno.diena.lt
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Žurnalistinis pranešimas
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Viešųjų ryšių pranešimas


