
СОВЛАДУВАЊЕ

антони дејвис



Зошто сите „ги познаваат” односите со јавноста? Бидејќи нави-
стина секој може „да го работи тоа”, кога има време. Дека односи-
те со јавноста се само PR1, и сите знаат што тоа значи. Како во „PR 
вежба” или ,,уште една PR работа”. И сите знаат дека има многу 
малку наука во врска со нив, ако зборуваме искрено. Како и дека 
таа, само да спомнеме, не се користи многу, како што сите исто 
така знаат, кога станува збор за односите со јавноста. Но помеѓу 
ваквото знаење, колку навистина се знае за односите со јавноста? 

Зошто, на кратко, менаџерската професија која тврди дека го 
има надзорот над корпоративната репутација самата генерал-
но има толку ниска репутација, зошто нивните клеветници тро-
шат толку напори да ги оцрнат и зошто тие станаа сеприсутна и 
нејасна енигма, која секојдневно се спомнува од милиони луѓе 
низ целата планета? И зошто, што е најважно, толку многу млади 
луѓе сакаат да направат кариера во оваа област? Зошто тие растат 
експоненцијално, во сите професии и општествени групи?

Најголемиот дел од книгите за односи со јавноста ви кажуваат, 
често во монотони детали, како да го направите тоа. Останатиот 
дел главно се збиени академски текстови, кои ги објаснуваат одно-
сите со јавноста во однос на мноштво различни други дисципли-
ни. Совладување на односите со јавноста држи правец низ среди-
ната, со комбинација на теорија и пракса поставени во контекст на 
„стварниот свет”.

Овде нема скриена агенда да се излечи некоја интелектуал-
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на фрустрација во врска со празнината на поголемиот дел од 
објавениот материјал, или решителност да се преработи темата во 
збирка на совети и уредни правила чиешто повторување ќе ве до-
несе до успех. Единствената цел е да се обезбеди врамнотежен, се-
опфатен вовед кон една навистина обемна тема, да се помогне таа 
да се позиционира во однос на менаџментот и општо да се скицира 
нејзиниот потенцијален иден развој.

Книгите на ова тема исто така се делат и на друг начин: кон еу-
форично одобрување на односите со јавноста во сите нивни јавни 
облици или  немилосрна директна осуда на сè  што се прави во 
нивно име. И двата ставови се апсурдни и неодржани, но теми-
те што предизвикуваат таков силен интерес може да имаат таков 
ефект. Овде се направени сите напори за да се одржи врамноте-
жен став во врска со природата и целта на односите со јавноста. 
Ова вклучува гледање надвор од кругот како и внатре во него, на 
мислењата на нивните противници и ривали, злоупотребувачи и 
симулатори, како и на мислењата и заклучоците на нивните ко-
рисници, вработени, стручни лица, истражувачи и информирани 
коментатори.

Не дека оние коишто се занимаваат со односи со јавноста се без-
грешни во стекнувањето на нивната колективна репутација. Некои 
несомнено направиле, и продолжуваат да прават грешки и повеќе 
одошто треба. Можеби останатите требало да поминат повеќе вре-
ме одговарајќи, наместо отфрлајќи го или пасивно примајќи го 
она што неколку други професионални групи доброволно би го 
толерирале. Иако всушност површината на работата е изложена 
на дневната светлина, бидејќи тоа наводно прави ,,добра копија”, 
всушност односите со јавноста исто така имаат и свои длабочини, 
каде што се наоѓа интелектуална сила и моќно мноштво на ко-
муникациски вештини. И овие длабочини, за оние што сакаат да 
се запознаат со нив, се изворот на поголемиот дел од она што е 
најинтересно и најстимулативно во врска со односите со јавноста.
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Праксата на односите со јавноста продолжува да се развива, 
како што стануваат сè поприфатени во целиот свет, не само од оние 
што професионално се занимаваат со нив туку и од многу други 
луѓе, било како дел од нивната работа бидејќи нивните одговорно-
сти вклучуваат елемент од односите со јавноста, или доброволно, 
за да промовираат политичка или социјална кауза, да создадат ин-
терес за одредено етичко или морално прашање, да напредуваат во 
кариерата, да прослават нешто или да предизвикаат интерес.  

И како што се развиваат, односите со јавноста прибираат ин-
телектуални објаснувања за тоа што тие точно претставуваат и 
што во идеален случај би можеле да станат. Од нејзините најрани 
почетоци во Америка и Европа, праксата на односите со јавноста, 
често поминувајќи под различни алтернативни имиња, многу од 
нив избрани за да ги одразат локалните општествени потекла и 
обичаи, забрзано се вкоренува низ цела Европа, во многу делови 
од Азија, во Русија и во Јужна Америка, одвеана натаму и подале-
ку од силните ветришта на промените водени од глобализацијата, 
индустријализацијата, демократизацијата и од достигнувањата во 
комуникацијата и транспортот.

Комуникацијата, во сите нејзини димензии, е од исклучително 
значење во современиот живот, и оние кои се експерти за неа ја 
имаат можноста да одиграат многу значајна улога во тоа како чо-



вештвото ќе се развива од сега па натаму доколку тие можат успеш-
но да го пробијат својот пат низ сите нијанси на социокултурни 
и етнички разлики и целосно да ја прилагодат нивната работа на 
локалниот контекст, за да може да се оптимализираат нејзините 
придобивки и да се реализираат реални очекувања.

Иако оние што комуницираат во име на организациите за да за-
работат за живот со право тежнеат да станат дел од дисциплината 
на врвниот менаџмент, тие треба да внимаваат да не ја изгубат, во 
потрагата по таквата трезвеност, нивната забележителна креатив-
на способност да го оживеат секојдневното, да ја разбијат досада-
та и забавно да комуницираат. Токму ова е тоа што го обезбедува 
извонредниот карактер на односите со јавноста. Во меѓувреме, ова 
второ издание го задржува урамнотежениот пристап; го развива 
историското раскажување, вклучува повеќе теорија за односите со 
јавноста, сега и американска и европска, и ги проширува честите 
меѓународни и етички теми. 
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Би сакал многу да им се заблагодарам на љубезните луѓе кои тол-
ку великодушно ми помогнаа во наоѓањето на материјали за ова 
книга и со нивните совети и коментари. Во врска со студиите на 
случаи, им должам благодарност на:

Чарлс Тод од Carlisle Process Systems 
Марк Брукс и Венди Франклин од National Savings and 

Investments
Сју Хајд од Општинскиот совет на Дорсет
Ричард Андерсон од Puddings &Pies
Ема Џејн Тејлор од Aerosystems International
Барни Холбех од Националниот синдикат на фармерите
Клер Винтертон и Ема Мелвил-Рос од Фондот на Принцот
Џејмс Лорен од Акција за слепи луѓе

Освен ова, би сакал многу да се заблагодарам и за помошта на:

• Линдзи Мејсон од Односи со јавноста Линдзи Мејсон, што 
ми дозволи да се послужам со нејзиното истражување од 2002 за 
користењето на електронска пошта во односите со јавноста, спро-
ведено за нејзината магистерска дисертација за односи со јавноста 



на Универзитетот Стирлинг
• Хелен Саливан од Shell International, за обезбедување на мно-

гу информации за активностите на нејзината компанија низ целиот 
свет и за истражувањето во Велика Британија за одржлив развој, 
објавено во 2002 пред светскиот самит на ОН за одржлив развој

• Чарлс Стјуарт Хант од Romeike Media Intelligence, за негови-
от преглед на тековната големина и распореденост на европските 
медиуми.

Исто така би сакал многу да се заблагодарам и на сите оние 
други луѓе, премногу многубројни за да се спомнуваат, кои по-
кажаа таков интерес и поддршка за овој проект што ја сфатија и 
обработија суштината на еден предмет што е толку огромен, толку 
непопустливо актуелен и со таква голема и широко распростране-
та фасцинираност.



Односите со јавноста се многу широк предмет за изучување и 
обидот да се претстават кратко и јасно може да биде прилично 
тежок. Тие имаат неколку димензии и многу импликации, нивната 
интелектуална содржина е изведена од значителен број на извори 
и оние што се занимаваат со нив, колективно, применуваат низа 
на вештини и искуство изведени од подеднакво широка низа на 
професии.

Комуникацијата е новата мантра, и односите со јавноста се 
наоѓаат во нејзиниот центар, но терминот е подложен на многу 
толкувања: на пример, тој може да се користи да се опише теле-
фонско јавување, што се случува во еден разговор или потсетување 
да им кажете на сите за одреден детаљ во секојдневната работа. 
Комуникациите се спакуван термин што толку широко се ко-
ристи, и понекогаш и погрешно, што може да биде, иронично, 
потенцијален извор на забуна. И во односите со јавноста има мно-
гу забуни што исто така се предизвикани од двојни описи, премно-
гу ентузијастичко создавање на нов јазик и премногу адаптации 
наменети за сите и за секоја намена кои имаат за цел да го овоз-
можат посакуваното меѓусебно разбирање.

Што покрива секоја глава?

Во Глава 1 се истражува природата на односите со јавноста. 
Претставени се некои од многуте дефиниции и културата на одно-



сите со јавноста; обработени се некои широко распространети по-
грешни сфаќања и прикажана е историјата на современите односи 
со јавноста од почетокот на дваесеттиот век. Има еден опширен 
дел посветен на Ли и Бернејс, основачите на современата пракса. 
Овде е опфатено што не се односите со јавноста, но има и осврт на 
нивните пропагандни корени и на постојаната употреба на пропа-
гандата во политиката и публицитетот, често под името на односи 
со јавноста.  

Во Глава 2 се истражува целта на односите со јавноста. Ов-
де се среќаваме со корпоративната насока на поголемиот дел од 
односите со јавноста и како тие се вклопуваат во контекст на 
организацијата, без разлика дали е тоа компанија или некое друго 
тело. Ова ги покренува прашањата за имиџ, идентитет, репутација 
и деловна етика, од кои последното е постојана тема низ целата 
книга, како и за создавање на вредност за акционерите. Според 
тоа, двете први глави заедно ја обезбедуваат основата на она што 
следи во останатиот дел од книгата.  

Глава 3 е првата од двете што почнуваат да се фокусираат на 
главните одговорности и активности. Овде се разгледуваат кон-
цепти како визија, мисија, организација која учи и култура на 
претпријатието, заедно со управувањето со промени и други совре-
мени преокупации на комуникацијата внатре во организацијата. 
Во Глава 4 е прикажано како односите со јавноста комуницираат 
во организацијата и нејзиното деловно опкружување. Се разгле-
дуваат публиките и вклучените страни и управувањето со ризици 
и кризи, и се претставува концептот за корпоративна социјална 
одговорност. Овие две глави заедно потврдуваат дека во односите 
со јавноста има повеќе отколку што генерално се претпоставува.

Теоријата на односите со јавноста е значително опфатена во 
Глава 5, иако различни теории и модели се дискутираат или спом-
нуваат низ целата книга. Овде, посебно се претставуваат самата 
комуникација, основните четири модели на праксата на односите 
со јавноста, теоријата на одличност на односите со јавноста и мо-
делот на евентуалност. Исто така се опфатени и разрешувањето 
на конфликти, консензус, дифузијата и ефектите и концептот на 



јавната сфера; како и трите нивоа на пракса, моделот на три функ-
ции, комуникативна акција, три типови на дискурс, рефлективната 
парадигма и комуникацијата во два чекори. 

Глава 6 е последната глава во првиот дел од книгата. Овде се 
опфатени истражувањето, планирањето и евалуацијата, со тер-
мини што се повеќе менаџерски и технички. Посебно спомнато е 
моќното влијание на улогите на односите со јавноста, имплика-
циите на различните влијанија врз формирањето на стратегијата, 
ситуационата теорија и сегментирањето и моделот за планирање 
и евалуација насочен кон консензус (CORP). Главата завршува со 
разгледување на анализата на трошоци и добивки и компензирач-
ката варијација. 

Дел 2 се состои од пет глави во кои се разгледуваат различните 
области на праксата на односите со јавноста. Поради високи-
от процент на работа на односите со јавноста којашто претставу-
ва поддршка на маркетингот - една често цитирана претпоставка 
вели 70 проценти - има не една туку две глави кои конкретно ги 
покриваат маркетинг односите со јавноста (MPR). 

Глава 7 се концентрира на клиентите, разгледувајќи како тие 
ги донесуваат своите одлуки, маркетинг пристапот кон оваа мно-
гу важна јавност и разбирањето на односите со потрошувачите 
од гледна точка на односите со јавноста. Опфатени се исто така 
дијалозите со приватност и животните вредности на потрошува-
чите. Во Глава 8 вниманието се свртува кон маркетинг комуни-
кациите, улогата на маркетинг односите со јавноста, концептот 
на интегрирани маркетинг комуникации и праксата на маркетин-
гот поврзан со општествена цел. Главата завршува со дискусија за 
врската помеѓу оние што се занимаваат со маркетинг и со односи 
со јавноста. 

Можеби едната област од активностите на односите со јавноста 
што најлесно се препознава, јавни работи, е опфатена во Глава 
9; нивната позиција толку релативно доцна во книгата нема наме-
ра да претставува каков било коментар за нивната важност. Оваа 
глава не се обидува да вклучи многу од она што е веќе, можеби 
неизбежно, јавно знаење, туку наместо тоа настојува да понуди 



одредени критички перспективи поврзани, посебно, со владините 
односи со јавноста и пропагандата. Исто така е дадена и дискусија 
за лобирањето и управувањето со актуелни теми.

Односите со заедницата привлекуваат многу помало внима-
ние отколку јавните работи, но корпоративните стратези често 
ги рангираат повисоко во значењето за односите со јавноста. Во 
Глава 10 се испитува оваа помалку очигледна област на делување, 
почнувајќи од корпоративната вклученост во заедницата и 
продолжувајќи со физичката околина и акцијата на заедницата, 
растечкиот ,,сектор на заедницата” со шеми за самопомагање. 
Исто така има и осврт на трошењето на средства од страна на 
британските компании, јавните ставови кон тоа, и врските помеѓу 
приватниот и волонтерскиот сектор.

Последната глава во овој дел, Глава 11, последна но не и 
најмалку важна, ги покрива медиумите. Овде повторно акцентот 
е на понудувањето на некои критички перспективи, занимавање 
со прашања како вредностите на медиумите, вести на интернет 
и врската помеѓу медиумите и професионалците во односите со 
јавноста. Покренати се голем број на контроверзни прашања, и 
главата завршува со прикажување на приватно истражување за 
користењето на електронската пошта, извадено од дисертација за 
магистратура за односите со јавноста.

Делот 3 од Совладување на односите со јавноста се состои од 
три глави, почнувајќи, во Глава 12, со осврт на глобалните одно-
си со јавноста. Освен утврдувањето на нивниот развој во светот, 
се разгледуваат факторите што стимулираат развој на работата: 
глобализација, индустијализација, комуникациски и транспортни 
технологии, ширењето на демократијата и промената на политич-
ките идеологии. Ова е проследено со разгледување на критичната 
улога која ја играат културните разлики и комуникациската улога 
на невладините организации. Во ова глава исто така се покриени 
меѓународни тела за односи со јавноста, опасности кои треба да 
се избегнуваат во пракса, во земјите во развој и Европската Унија.

Глава 13 го свртува вниманието кон професијата во односите 
со јавноста. Се разгледуваат карактеристиките на личноста на про-


