testi magistraturaSi SemsvlelTaTvis
(informaciuli da analitikuri Jurnalistika, sagamoZiebo Jurnalistika)
1. ra aris Janrebis gvarebad definiciis safuZveli?
a) struqturis Taviseburebani;
b) gamosaxvis saSualebani;
• g) Setyobinebisa da analizis Tanafardoba teqstSi;
d) warmoSobis istoria;
2. sad aris srulad CamoTvlili yvela informaciuli Janri?
a) informaciuli SeniSvna, statia, angariSi, reportaJi,
interviu;
• b) informaciuli SeniSvna, angariSi, reportaJi, interviu;
g) informaciuli SeniSvna, korespondencia, angariSi,
reportaJi, interviu;
d) informaciuli SeniSvna, statia, werili, reportaJi,
interviu;
3. sad aris srulad CamoTvlili yvela analitikuri Janri?
a) korespondencia, reportaJi, statia, werili, mimoxilva,
presis mimoxilva, recenzia, narkvevi, Canaxati, feletoni, pamfleti
b) korespondencia, saubari, statia, inerviu, mimoxilva, presis
mimoxilva, recenzia, narkvevi, Canaxati, feletoni, pamfleti;
• g) korespondencia, saubari, statia, werili, mimoxilva, presis
mimoxilva, recenzia, narkvevi, Canaxati, feletoni, pamfleti;
d) korespondencia, saubari, statia, werili, mimoxilva,
angariSi, recenzia, narkvevi, Canaxati, feletoni, pamfleti;
4. sad aris sworad CamoTvlili informaciuli SeniSvnis saxeebi?
a) komentirebuli, mokle, gafarToebuli;
b) komentirebuli, qronikaluri, qronika;
• g) mokle, gafarToebuli, qronika;
d) sakiTxis damyenebeli, gafarToebuli, mokle;
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5. rogori faqti SeiZleba iyos informaciuli SeniSvnis asaxvis obieqti?
a) mxolod kriminaluri;
b) mxolod saerTaSoriso mdgomareobis amsaxveli;
• g) nebismieri aqtualuri faqti;
d) qveynis saSinao viTarebis amsaxveli;
6. ra aris kvadrati, piramida, gadmobrunebuli piramida?
a) publikaciis forma;
b) publikaciaSi fotomasalis ganTavsebis forma;
• g) publikaciis agebis principi;
d) tropis saxe
7. romeli publicisturi Janris sagania faqti?
a) recenziis;
• b) informaciuli SeniSvnis;
g) statiis;
d) narkvevis
8. ra aris reportaJis sagani?
a) movlena;
b) situacia;
• g) procesi;
d) saxis Seqmna;
9. rogori faqti SeiZleba iyos reportaJis asaxvis obieqti?
a) mxolod kriminaluri;
b) mxolod saerTaSoriso mdgomareobis amsaxveli;
• g) nebismieri dinamikurad mimdinare faqti;
d) qveynis saSinao viTarebis amsaxveli;
10. ra ganasxvavebs reportaJs informaciuli SeniSvnisagan?
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a) asaxvis obieqti;
b) gamosaxvis saSualebebi;
• g) asaxvis xerxi;
d) warmoSobis adgili;
11. ra unda SeZlos reportaJis avtorma?
a) sxvadasxva aspeqtiT gaaSuqos faqti;
b) gamoikvlios faqtis warmoSobis mizezebi;
• g) mkiTxvels Seuqmnas daswrebis efeqti;
d) wamoWras problema;
12. ra saSualebebiT aRwevs reportiori Tavis mizans?
a) didi xnis manZilze agrovebs masalas repotaJisaTvis;
• b) mokle winadadebebiT qmnis Txrobis dinamikur stils;
g) iyenebs ironias, rogorc mxatvrul xerxs;
d) iyenebs kvlevis deduqciur meTods;
13. sad aris sworad CamoTvlili reportaJis saxeeebi?
a) qronikaluri, komentirebuli, sakiTxis damyenebeli,
Canaxati;
• b) sagazeTo-saJurnalo, radioreportaJi, telereportaJi,
kinoreportaJi, fotoreportaJi;
g) sagazeTo-saJurnalo, radioreportaJi, telereportaJi,
qronikaluri, komentirebuli;
d) sagazeTo-saJurnalo, radioreportaJi, telereportaJi,
kinoreportaJi, sawarmoo reportaJi, movlenuri reportaJi;
14. romeli publicisturi Janris qvesaxeebia qronikaluri da
komentirebuli?
a) korespondenciis;
b) statiis;
• g) angariSis;
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d) werilis;
15. riT gansxvavdeba angariSi sxva publicisturi Janrebisgan?
• a) asaxvis obieqtiT;
b) gamosaxvis saSualebebiT;
g) asaxvis xerxiT;
d) warmoSobis adgiliT;

16. romeli publicisturi Janris sagania situacia?
a) statiis;
• b) korespondenciis;
g) recenziis;
d) werilis
17. ra gansxvavebaa reportaJsa da korespondencias Soris?
a) reportaJi faqts asaxavs, xolo korespondencia _
problemas ikvlevs;
b) isini gamosaxvis xerxebiT gansxvavdebian: reportaJi
cnebebiT aRwers faqts, korespondencia _ mxatvruli xerxebiT;
• g) reportaJi faqts mimdinareobis procesSi aRwers, xolo
korespondencia ikvlevs, ram ganapiroba am faqtis warmoSoba;
d) reportaJis problemis saxes qmnis, korespondencia ukve
gamoqveynebul faqtebs Soris mizez-Sedegobriv kavSirs adgens;
18. Jurnalists moeTxoveba tendenciis pirdapiri gamovlena. ras niSnavs
es?
a) obieqturobas;
b) mikerZoebulobas;
• g) publikaciaSi aRwerili faqtisa Tu problemisadmi sakuTari
damokidebulebis SeuniRbavad gamoxatvas;
d) erT-erTi mxatvruli xerxia;
19. ra igulisxmeba, roca amboben, rom Temis aqtualuroba SedarebiTia?
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a) Temas aqtualurad aqcevs masmedia da ara obieqturi realoba;
b) Temas aqtualurad aqcevs xelisuflebis dakveTa;
• g) erTi da igive Tema SeiZleba aqtualuri iyos erTi qveynisTvis,
meorisaTvis ki saerTod uintereso;
d) erTi da igive Tema xan aqtualuria sazogadoebisaTvis, xan ara;
20. romel gvars miekuTvneba interviu?
• a) informaciuls;
b) analitikurs;
g) informaciulic SeiZleba iyos da analitikuric;
d) sxva Janrebisgan gancalkevebiT dgas;
21. respondentis SerCevisas ra kriteriumebiT unda ixelmZRvanelos
Jurnalistma?
a) respondentis asakiTa da garegnobiT;
b) respondentis Tanamedrove socialur-materialuri mdgomareobiT;
• g) respondentis kompetenturobis xarisxiT da misi
avtoritetulobiT;
d) respondentis rasobriv-erovnuli warmomavlobiT;
22. ra ganasxvavebs interviu-monologs interviu-dialogisagan?
a) respondentTa raodenoba;
b) gamosaxvis saSualebebi;
• g) kiTxvaTa raodenoba;
d)

vizualuri gaformeba;

23. ras niSnavs kiTxvaTa dasmis “aisberguli” meTodi?
a) respondenti ver unda mixvdes, ra ainteresebs Jurnalists;
b) kiTxva qveteqsts unda Seicavdes;
• b) aseT kiTxvaze pasuxma sxva kiTxvebi unda gaaCinos;
d) aseTi meTodi saerTod ar arsebobs;
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24. ra SemTxvevaSi iyeneben interviu-anketas?
a) roca problemas ikvleven;
• b) roca ama Tu im saWirboroto sakiTxis Sesaxeb sazogadoebrivi
azris Seswavla surT;
g) roca faqtis irgvliv informacias agroveben;
d) roca pirovnebis portretis Seqmna surT;
25. ra SemTxvevaSi iyeneben interviu-Canaxats?
a) roca problemis Sesaxeb informaciis miReba surT;
b) roca sazogadoebriv azrs ikvleven;
• g) roca pirovnebis portrets qmnian;
d)

SemTxvevis adgilas iyeneben, rogorc meTods;

26. ra gansxvavebaa preskonferenciasa da mrgval magidasTan saubars
Soris?
a) preskonferencias erTi korespondenti uZRveba, xolo saubari
mrgval magidasTan ramdenime Jurnalists mihyavs;
b) preskonferenciaze mxolod erT Temas exebian, mrgval magidasTan
saubris dros ki _ ramdenimes;
• g) preskonferenciaSi respondentebis raodenoba SezRudulia,
mrgval magidasTan saubarSi ki _ ara;
d) isini mxolod saxelwodebiT gansxvavdebian _ erTi Zveli
saxelia, meore – axali;
27. ra roli ekisreba faqts statiaSi?
a) statiaSi faqtia mTavari, radgan mas aSuqebs;
• b) faqts statiaSi damxmare funqcia eniWeba. is adasturebs, rom
problema realurad arsebobs da mwvaved dgas sazogadoebis winaSe;
g) statias efeqturobas swored faqtis warmoSobis mizezebis
kvleva sZens;
d) faqti statiaSi saerTod ar gamoiyeneba;
28. ra ganasxvavebs mowinave statias problemurisagan?
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a) mxolod moculoba _ mowinave ufro mcire moculobisaa;
b) problemis Tema _ mowinave Tematurad SezRudulia da mxolod
politikur problemebs exeba;
• g) problemis aqtualobis xarisxi _ mowinave statiaSi mocemuli
momentisaTvis yvelaze mwvave problemas ikvleven;
d) mowinave statia problemas ar ikvlevs, mxolod propagandistul
funqcias asrulebs;
29. statiis agebis ra da ra saxeebs ganasxvaveben?
a) piramidisa, gadmobrunebuli piramidisa da kvadratis principebis
mixedviT agebul statiebs;
• b) or saxes: erTSi analizi xdeba kerZodan zogadisaken, meoreSi _
zogadidan kerZosaken;
g) informaciul da analitikur statiebs;
d) arc erTi pasuxi araa swori;
30. ra gansxvavebaa statiasa da werils Soris?
a) statia problemas ikvlevs, werili ki faqts ityobineba;
• b) werils yovelTvis hyavs, garda mTeli sazogadoebisa,
konkretuli adresati, statias ki _ ara;
g) statia problemas obieqturobis principis dacviT ikvlevs,
werilis avtori ki mxolod Tavis subieqtur damokidebulebas gvacnobs;
d) werili situacias ikvlevs, statia problemis saxes qmnis;
31. sad aris srulad CamoTvlili werilis saxeebi?
a) werili-milocva, Ria werili, werili winadadeba, werilimisalmeba, werili redaqcias, werili-gamoxmaureba, werili-gancxadeba,
werili-braldeba, werili-Canaxati;
b) werili-milocva, Ria werili, werili winadadeba, werilimisalmeba, werili redaqcias, werili-gamoxmaureba, werili-gancxadeba,
werili-braldeba;
• g) werili-milocva, Ria werili, werili winadadeba, werilimisalmeba, werili redaqcias, werili-gamoxmaureba, weriligancxadeba, werili-braldeba, werili-Canaxati;
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d) werili-milocva, Ria werili, werili-misalmeba, werili
redaqcias, werili-gamoxmaureba, werili-gancxadeba, werili-braldeba,
werili-Canaxati;
32. ra ganasxvavebs mimoxilvas sxva publicistur JanrTagan?
• a) mimoxilva mxolod erT konkretul faqtsa da problemas ki ar
aSuqebs, aramed dros garkveul monakveTSi Seqmnil saerTo suraTs
xatavs;
b) mimoxilva gamosaxvis mxatvrul xerxebs iyenebs, sxva
publicisturi Janrebi ki sinamdviles cnebebiT aSuqeben;
g) mimoxilva Tematurad SezRudulia, is mxolod xelovnebis
sferoSi mimdinare procesebs ixilavs;
d) mimoxilva mxolod televiziaSi gamoiyeneba, sxva Janrebs ki
masmediis yvela saSualeba iyenebs;
33. ratom miiCneven recenzias publicistur Janrad?
a) is siaxles atyobinebs sazogadoebas;
• b) misi mizani sazogadoebrivi azris Seqmnaa mecnierebisa Tu
xelovnebis ama Tu im nawarmoebis Sesaxeb;
g) recenzia problemas acnobs farTo sazogadoebas;
d) imitom, rom presaSi ibeWdeba;
34. ra aris narkvevis sagani?
a) situacia;
b) procesi;
g) problema;
• d) saxis Seqmna;
35. ra da ra saxis narkvevs gamoyofen?
• a) problemuri, samogzauro, portretuli;
b) samogzauro, literaturuli, reportaJuli;
g) portretuli, samogzauro, literaturuli;
d) problemuri, literaturuli, samogzauro;
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36. Tavdapirvelad ras ewodeboda feletoni?
a) satirul-iumoristul moTxrobas;
b) JurnalSi gamoqveynebul nebismier satirul nawarmoebs;
g) Jurnalisa da gazeTis “sardafSi” gamoqveynebul
cnobebsa da gancxadebebs;

Teatralur

• d) Jurnalsa da gazeTSi Cadebul calke furcels, romelzedac
Teatraluri cnobebi da gancxadebebi iyo dabeWdili;
37. riT gansxvavdeba feletoni portretuli narkvevisagan?
a) portretuli narkvevis gmiri realuri pirovnebaa, feletonis ki
_ gamogonili;
• b) feletonis gmiri uaryofiTi pirovnebaa, portretuli narkvevis
ki _ dadebiTi;
g) portretuli narkvevis avtori gamosaxvis mxatvrul saSualebebs
iyenebs, feletonSi ki problemis kvleva cnebebiT xdeba;
d) feletoni iumors iyenebs, narkvevi ki _ ara;
38. romel satirul-iumoristul xerxs iyenebs feletoni yvelaze
aqtiurad?
a) satiras;
b) sarkazms;
g) parodias;
• d) iumors;
39. risi ufleba ara aqvs feletonis avtors?
a) Seexos feletonis gmiris socialur warmomavlobas;
b) Seexos feletonis gmiris materialur mdgomareobas;
g) Seexos feletonis gmiris garegnobas;
• d) Seexos feletonis gmiris fizikur nakls;
40. sad aris sworad CamoTvlili satiruli publicistikis yvela Janri?
a) feletoni, pamfleti, epigrama, parodia, SarJi, iumoristuli
moTxroba;
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b) feletoni, pamfleti, satiruli Canaxati, parodia, SarJi,
karikatura;
• g) feletoni, pamfleti, epigrama, parodia, SarJi, karikatura;
d) feletoni, iumoristuli narkvevi, epigrama, parodia, SarJi,
karikatura;
41. ra aris pamfleti?
• a) polemikur-agresiuli tonis satirul-publicisturi Txzuleba;
b) literaturul-mxatvruli imitacia, calkeuli nawarmoebis,
avtoris, Janris dacinvis mizniT;
g) mokle satiruli leqsi;
d) raime movlenis an adamianis satiruli an iumoristuli
gamosaxuleba;
42. ra aris parodia?
a) polemikur-agresiuli tonis satirul-publicisturi Txzuleba;
• b) literaturul-mxatvruli imitacia, calkeuli nawarmoebis,
avtoris, Janris dacinvis mizniT;
g) mokle satiruli leqsi;
d) raime movlenis an adamianis satiruli an iumoristuli
gamosaxuleba;
43. ra aris epigrama?
a) polemikur-agresiuli tonis satirul-publicisturi Txzuleba;
b) literaturul-mxatvruli imitacia, calkeuli nawarmoebis,
avtoris, Janris dacinvis mizniT;
• g) mokle satiruli leqsi;
d) raime movlenis an adamianis satiruli an iumoristuli
gamosaxuleba;
44. ra aris SarJi?
a) polemikur-agresiuli tonis satirul-publicisturi Txzuleba;
b) literaturul-mxatvruli imitacia, calkeuli nawarmoebis,
avtoris, Janris dacinvis mizniT;
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g) mokle satiruli leqsi;
• d) raime movlenis an adamianis satiruli an iumoristuli
gamosaxuleba;
45. ra dapirispirebaze igeba nebismieri sagamoZiebo Jurnalisturi
nawarmoebi?
a) sinamdvilis aRqmis obieqturi da subieqturi faqtorebis
dapirispirebis;
• b) msxverplisa da jalaTis;
g) sikeTisa da borotebis;
d) gamonagonisa da sinamdvilis;
46. rogor ixateba uaryofiTi “gmiri” sagamoZiebo JurnalistikaSi?
a) warmoCenilia misi dadebiTi da uaryofiTi Tvisebebi;
• b) is mxolod “Sav ferebSi” ixateba, Jurnalists misi dadebiTi
Tvisebebi ar ainteresebs;
g) Jurnalisti Tavis damokidebulebas ar amJRavnebs;
d) iqmneba misi mxatvruli saxe;
47. rogor ixateba dazaralebulis saxe sagamoZiebo JurnalistikaSi?
a) mas mxolod “TeTr ferebSi” warmogvidgens Jurnalisti,
Secdomebze yuradReba ar maxvildeba;
• b) dazaralebulis pirovneba nacrisferSi warmogvidgeba, aRiniSneba
misi Secdomebic, romelTa gamoc is uaryofiTi “gmiris” msxverpli
gaxda;
g) dazaralebulis portretze yuradReba saerTod ar maxvildeba;
d) iqmneba misi mxatvruli saxe;
48. sagamoZiebo JurnalistikaSi ramdenime dazaralebulidan ra principiT
irCeven erTs?
a) imas irCeven, vinc yvelaze ufro cnobilia;
b) imas irCeven, vinc yvelaze meti winaaRmdegoba gauwia
usamarTlobas;
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•

g) imas, vinc yvelaze metad dazaralda Seqmnili situaciiT, vinc
yvelaze ufro Sesabralisia;
d) visganac pirvelad Seityves danaSaulis Sesaxeb;

49. ra SemTxvevaSi wyvets Jurnalisti “wyarosTan” TanamSromlobas?
a) roca igebs, rom wyaros piradi motivacia amoZravebs
makomprometirebeli informaciis mowodebisas;
b) roca Tavad wyaro ambobs uars Semdgom urTierTobaze;
• g) Tuki wyaros SesaZlebloba, mogvawodos damatebiTi informacia,
amoiwura;
d) roca wyaros mimarT Jurnalists uaryofiTi Sexeduleba
gauCndeba;
50. gamoZiebis romel etapze unda Sedges interviu “jalaTTan”?
a) gamoZiebis dawyebisTanave;
b) masalebis mogrovebis procesSi;
• g) gamoZiebis bolo etapze;
d) “jalaTTan” interviu saerTod ar aris saWiro;
51. ra SemTxvevaSi iTvleba Jurnalisturi gamoZieba warmatebulad?
• a) rodesac mas xelisuflebis mier Sesabamisi reformis gatareba an
kanonis miReba mohyveba;
b) rodesac mZafr sazogadoebriv reaqcias gamoiwvevs;
g) rodesac konkretuli damnaSaveebi daisjebian;
d) rogorc ki mas redaqtori moiwonebs;
52. vis saqmianobas iZiebs sagamoziebo Jurnalistika?
a) nebismieri moqalaqis;
• b) saxelisuflo struqturebSi momuSave pirebis;
g) sazogadoebrivi organizaciebis;
d) samarTaldamcavi organoebis;
53. sad aris sworad CamoTvlili gamomZiebeli Jurnalistis iaraRebi?
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a) interviuebi, dokumentebi, moqaleqeTa werilebi, Sedareba;
b) interviuebi, statiebi, dakvirveba, Sedareba;
• g) interviuebi, dokumentebi, dakvirveba, Sedareba;
d) interviuebi, dokumentebi, dakvirveba, korespondenciebi;
54. ra ufro mniSvnelovania gamomZiebeli JurnalistisaTvis?
a) nivTmtkiceba da dokumenti;
• b) eqspertis daskvna

nivTmtkicebasa da dukumentze;

g) “msxverplisgan” aRebuli interviu;
d) “jalaTisgan” aRebuli interviu;
55. sad aris sworad CamoTvlili sagamoZiebo proeqtis dagegmvis
punqtebi?
• a) saxelwodeba, gamoZiebis sagani, mniSvneloba, gamoZiebis fokusi,
meTodebi, wyaroebi, gamoZiebis ilustrireba;
b) saxelwodeba, gamoZiebis sagani, msxverplis gaReba, gamoZiebis
fokusi, meTodebi, wyaroebi, gamoZiebis ilustrireba;
g) saxelwodeba, gamoZiebis sagani, siuJeturi jaWvis Seqmna,
gamoZiebis fokusi, meTodebi, wyaroebi, gamoZiebis ilustrireba;
d) saxelwodeba, Temis prezentacia, mniSvneloba, gamoZiebis fokusi,
meTodebi, wyaroebi, gamoZiebis ilustrireba;
56. sad aris sworad CamoTvlili sagamoZiebo proeqtis weris etapebi?
a) saxelwodeba, msxverplis gaReba, siuJeturi jaWvis Seqmna,
masalis formatis SerCeva, Txobis tonis gansazRvra, siuJeturi jaWvis
dokumentireba;
• b) Temis prezentacia, msxverplis gaReba, siuJeturi jaWvis Seqmna,
masalis formatis SerCeva, Txobis tonis gansazRvra, siuJeturi
jaWvis dokumentireba;
g) Temis prezentacia, msxverplis gaReba, siuJeturi jaWvis Seqmna,
gamoZiebis fokusi, Txobis tonis gansazRvra, siuJeturi jaWvis
dokumentireba;
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d) Temis prezentacia, msxverplis gaReba, meTodebi, masalis
formatis SerCeva, Txobis tonis gansazRvra, siuJeturi jaWvis
dokumentireba;
57. ra SemTxvevaSi unda SeirCes “axali ambebis” formati?
• a) roca Jurnalistis xelT arsebuli masala exeba movlenas
romelic sul axlaxans dasrulda, an kvlavac mimdinareobs;
b) roca masala korufciul sqemas exeba;
g) roca masala erTi adamianis an ojaxis istorias mogviTxrobs;
d) es formati sagamoZiebo JurnalistikaSi ar gamoiyeneba;
58. ra SemTxvevaSi unda SeirCes “msubuqi fiCersis” formati?
a) roca Jurnalistis xelT arsebuli masala exeba movlenas
romelic sul axlaxans dasrulda, an kvlavac mimdinareobs;
b) roca masala korufciul sqemas exeba;
• g) roca masala erTi adamianis an ojaxis istorias mogviTxrobs;
d) es formati sagamoZiebo JurnalistikaSi ar gamoiyeneba;
59. ra SemTxvevaSi unda SeirCes “rTuli fiCersis” formati?
a) roca Jurnalistis xelT arsebuli masala exeba movlenas
romelic sul axlaxans dasrulda, an kvlavac mimdinareobs;
• b) roca masala korufciul sqemas exeba;
g) roca masala erTi adamianis an ojaxis istorias mogviTxrobs;
d) es formati sagamoZiebo JurnalistikaSi ar gamoiyeneba;
60. ra aris “uetergeiti”?
a) Jurnalisturi gamoZiebis erT-erTi statiis saxelwodeba;
• b) aSS demokratiuli partiis Stabbinis saxeli;
g) saidumlo dokumentis saxelwodeba;
d) senatis mier miRebuli kanonis saxelwodeba;
61. raSi daadanaSaules prezident niqsonis administracia gamomZiebelma
Jurnalistebma?
a) vietnamis omis dawyebaSi;
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• b) demokratiuli partiis Stab-binis ukanono farul mosmenaSi;
g) samxedro tyveebisadmi gamoCenl sisastikeSi;
d) korufciaSi;

მასობრივი კომუნიკაცია
62. საზოგადოებრივი კომუნიკაციის პროცესის დონეთა შორის რომელი წარმოადგენს
მასობრივს?
* ა.

გლობალური კომუნიკაცია და კომუნიკაცია საზოგადოების მასშტაბით;

ბ.

ინსტიტუციური კომუნიკაცია და ჯგუფთაშორისი კომუნიკაცია;

გ.

შიდაჯგუფური კომუნიკაცია და ინტერპერსონალური კომუნიკაცია;

დ.

ინტერპერსონალური კომუნიკაცია და კომუნიკაცია საზოგადოების მასშტაბით;

63.

რას აღნიშნავს კომუნიკატივისტიკაში ტერმინი „ მედია“?

ა. ინფორმაციის გაცვლას საზოგადოებაში;
ბ. კავშირის საშუალებას მატერიალური და სულიერი სამყაროს ობიექტებს შორის;
* გ. ინფორმაციულ საშუალებათა ყოველგვარ სახეობას უძველესი დროიდან დაწყებული
დღევანდელი ინფორმაციული სუპერმაგისტრალების ჩათვლით;
დ. ტელემაუწყებლობის თანამედროვე, უახლეს ინფორმაციულ ტექნოლოგიებს;
64.

რას მიაკუთვნებებენ კომუნიკატივისტიკაში მასმედიას?

1. რადიოსა და ტელევიზიას;
2.

მასობრივი ურთიერთობების პროპაგანდას;

3.

ტრანსნაციონალურ ბეჭდვით გამოცემებს, საერთაშორისო მასშტაბის ტელერადიო–

ორგანიზაციებს,ქვეყნის შიგნით არსებულ ბეჭდურ მედიას;
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* 4. პრესას,რადიოს ტელევიზიას, კინემატოგრაფს,აუდიო და
ვიდეოჩანაწერებს,ვიდეოტექსტს ,ტელეტექსტს,სარეკლამო პანელებსა და საშინაო
ვიდეოცენტრებს;

65.

რა მნიშვნელობით განიხილება კომუნიკატივისტიკაში ტერმინი „კომუნიკაცია“?

1. როგორც ურთიერთობა – ერთი ადამიანის მიერ მეორისთვის ინფორმაციის გადაცემა;
2. როგორც ინფორმაციის გაცვლა (სოციალური კომუნიკაცია);
3. როგორც სუბიექტის ინფორმაციული კავშირი ამა თუ იმ ობიექტთან,რომელმაც უნდა
მიიღოს ,გაიგოს და აღიქვას ინფორმაცია;
* 4. ადამიანების,ჯგუფებისა და ორგანიზაციების,სახელმწიფოების სოციალურ–
კულტურული ურთიერთქმედება ინფორმაციული კავშირების მეშვეობით;

66.

რა მიეკუთვნება მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებებს?

ა. რადიო და ტელევიზია;
ბ. პრესა და პოლიგრაფია;
* გ. პოლიგრაფია,ფოტოგრაფია და კინო;
დ. ინტერნეტჟურნალისტიკა;
67.

რა მიეკუთვნება მასობრივი ინფორმაციის საშუალებებს?

ა. პრესა და პოლიგრაფია;
ბ.

კინო და ფოტოგრაფია;

* გ. პრესა,რადიო,ტელევიზია და ინტერნეტჟურნალისტიკა;
დ. აუდიო და ვიდეოჩაწერა;
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68.
* ა.
ბ.

როგორია მასმედია მმართველი ჯგუფის პირობებში?
კონცენტრირებულია მცირე ჯგუფის ხელში და ტიპობრივად ერთგვაროვანია;
მრავალრიცხოვანი და ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკიდებელი;

გ. დაბალანსებული და ორი პოზიციის ამსახველი;
დ. ერთგვაროვანი და ნეიტრალური;
69. როგორია მასმედია პლურალიზმის პირობებში?
* ა. მრავალრიცხოვანი და ერთმანეთისგან სრულიად დამოუკიდებელი;
ბ. დაბალანსებული და ორი პოზიციის ამსახველი;
გ. ერთგვაროვანი და ნეიტრალური;
დ. კონტროლირებადი

70. თავისუფალი ინფორმაციის ნაკადები,რომლებიც საბაზრო მოთხოვნილებითაა
განპირობებული, რას უწყობს ხელს?
ა. თავისუფალი მედიის ჩამოყალიბებას,რომელიც ითვალისწინებს მოქალაქეთა
ინტერესებს;
ბ. კონკურენტუნარიანი და მაღალპროფესიული მედიის არსებობას;
გ. მაღალშემოსავლიანი მედიის ჩამოყალიბებას,რომელიც ხელისუფლებაზე აღარაა
დამოკიდებული და თავისუფალია;
* დ. მედიამეპატრონეთა ეკონომიკური ინტერესების დაკმაყოფილებას,რაც ზღუდავს მედიის
დამოუკიდებლობას;

71. რომელი თეორია მიიჩნევს მასმედიის მიზნად წესრიგის,სტაბილურობის შენარჩუნებასა
და, საჭიროების შემთხვევაში, კონტროლს?
* ა. ფუქციონალისტური;
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ბ. ნეომარქსისტული;
გ. ტექნოლოგიური დეტერმინიზმის;
დ. საზოგადოების მოდერნიზაცია–განვითარების;

72. ინფორმაციული საზოგადოების თეორიის მიხედვით,რა შეუქმნის საფრთხეს მასმედიას
უახლესი ინფორმაციული ტექნოლოგიების განვითარების შედეგად?
* ა. დემასიფიკაციის პროცესი;
ბ. თავისუფალი ინფორმაციული ნაკადები;
გ. ინტერნეტის განვითარება და მასმედიის ტექნოლოგიური „ჩამორჩენა“;
დ. ტენდენციები,რომლებიც მედიას ძველმოდურს გახდის;
73.

რომელ აზრს ეყრდნობა „სოციალური პასუხისმგებლობის“ დოქტრინა?

*ა. საზოგადოებას არა მხოლოდ თავისუფალი, არამედ ადეკვატური პრესა უნდა ჰქონდეს;
ბ. მასობრივი საკომუნიკაციო არხები დანგრეული ეკონომიკისა და ჩამორჩენილი
ქვეყნების განვითარების სერიოზულ საშუალებას წსრმოადგენს;
გ. ჟურნალისტიკის ერთ–ერთი ამოცანაა ცოდდნის გავრცელება და ტექნიკური სიახლეების
დამკვიდრება ;
დ. მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების ამოცანაა ახლად შექმნილ სახელმწიფოებში
ეროვნული ერთიანობის სულისკვეთების გაღვივება;

74. რაში მდგომარეობს ზიბერტის,პეტერსონისა და შრამის კოლექტიური ნაშრომის „პრესის
ოთხი თეორიის“ მთავარი დებულება?
ა. ნაშრომის მთავარი დებულება ეყრდნობა აზრს,რომ სახელმწიფოს არათუ არა აქვს
უფლება ჩაერიოს მოქალაქის პირად საქმიანობაში,არამედ საჭიროების შემთხვევაში ეს მისი
მოვალეობაცაა;
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ბ. კერძო მეპატრონეები დიდი სიფრთხილით და პატივისცემით უნდა მოეპყრან
საზოგადოების ინტერესებს;
* გ. ნაშრომის მთავარი დებულებაა,რომ პრესის საქმიანობა ყოველთვის დამოკიდებულია იმ
სისტემაზე,რომელშიც ის მოქმედებს;
დ. პრესა უნდა ჩაერთოს საზოგადოებაში მიმდინარე ინტეგრაციისა და
ურთიერთთანამშრომლობის პროცესში;
75.

რას ეყრდნობოდა „სტიმული–რეაქციის“ პრინციპზე აგებული „ჯადოსნური ტყვიის

თეორიები“?
ა. ინფორმაციის მომენტალური გადაცემის პრინციპს;
ბ. სოციალური მართვის აუცილებლობის მოთხოვნას;
* გ. პროპაგანდის ყოვლისშემძლეობის რწმენას;
დ. სახელმწიფოს,საზოგადოებისა და მედიის ურთიერთთანამშრომლობის იდეას;
76. რომელი დებულება შეესაბამება ნოელ–ნოიმანის „დუმილის სპირალის“ კონცეფციას?
ა. საზოგადოება დიდი ნაწილი კანონმორჩილების გამო ძირითადად მასმედიისგან
მოითხოვს „დუმილს“, მედიისთვის ეს კომფორტულია ;
ბ. მასმედია,რომელიც დამოკიდებულია ხელისუფლებაზე ან მედიამეპატრონეზე,ხშირად
„დუმს“ სიმართლეზე,ეს დუმილი გადამდებია და საზოგადოებაც ეჩვევა სიცრუეს;
გ. სიმართლეზე დუმს ჯერ ხელისუფლება,შემდეგ პრესა და ბოლოს,საზოგადოება;
* დ. პიროვნება იზოლაციაში მოხვედრის შიშით გამოხატავს დუმილით თანხმობას
საზოგადოებრივ აზრზე,რომლის წყაროც არის მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებები;
77. რას გამოხატავს კომუნიკატორის ცნება მასობრივი კომუნიკაციის სისტემაში?
* ა. პიროვნებას ან პიროვნებათა ჯგუფს, რომელიც ქმნის შეტყობინებებს ნაბეჭდი
ტექსტების,რადიო და ტელეპროგრამების,ფილმების თუ სხვა სახით;
ბ. პიროვნებას,რომელიც კომუნიკაციის პროცესში შუამავალია აუდიტორიასა და რედაქციას
შორის;
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გ.

პიროვნებას,რომელიც იღებს შეტყობინებას;

დ. პიროვნებას,რომელიც აკვირდება კომუნიკაციის პროცესს;
78. მანუელ კასტელსის შეხედულებით, რა უცვლის შეტყობინებას შინაარსს,როცა
პოლიტიკური მოვლენები პოლიტეინმეტად( პოლიტიკა–გართობად) გადაიქცევა ხოლმე?
*ა. თვითონ ინფორმაციის მატარებელი (მესინჯერი) და არა საშუალება;
ბ. ჟურნალისტი,რომელიც დაინტერესებულია ინფორმაცია უფრო მიმზიდველი გახადოს;
გ. თავად საშუალება,რომელიც უკვე შეტყობინებას წარმოადგენს;
დ. აუდიტორიის დაკვეთა;
79. რას ნიშნავს მეტაშეტყობინება?
ა. შეტყობინებას,რომელიც თავისი მნიშვნელობით უფრო მეტია ,ვიდრე ჩვეულებრივი
შეტყობინება ;
ბ. მოცულობით დიდი შეტყობინება;
* გ. შეტყობინებას,რომელიც ისეთ დამატებით შინაარსს შეიცავს,რომელიც მის ტექსტში არ
მოხვდა;
დ. შეტყობინებას,რომელიც შეიცავს განსაკუთრებულ,საიდუმლო
ინფორმაციას,ექსკლუზივს;
80. რა არის ინტენცია?
ა. კომუნიკაციური პროცესის გააქტიურება;
ბ. კომუნიკაციურ ტექსტში არსებული სუბიექტური ელემენტები;
*გ. კომუნიკაციური განზრახულობა;
დ. კომუნიკაციური ტექსტის გამომსახველობა ;
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81. რა მნიშვნელობით გამოიყენება კომუნიკაციის თეორიაში „დისკურსი“?
*ა. იგი გამოიყენება კომუნიკაციური პროცესის მეტყველებითი სპეციფიკის,მისი სტილის
აღმნიშვნელ ტერმინად;
ბ. როგორც კომუნიკაციური პროცესის მიმართულების აღმნიშვნელი ტერმინი;
გ. კომუნიკაციური პროცესის შინაგანი წინააღმდეგობის გამომხატველი ტერმინი;
დ. კომუნიკაციური პროცესის აზრობრივი მრავალფეროვნების აღმნიშვნელი ტერმინი;
82. რა წარმოადგენს შუამავალს სისტემაში „ჟურნალისტიკა–აუდიტორია“?
ა. ჟურნალისტი;
*ბ. შეტყობინება;
გ. ეთიკური ნორმები;
დ. არხი;
83. რომელი ასპექტი განსაზღვრავს ინფორმაციის ურთიერთობას აუდიტორიასთან?
ა . სემანტიკური;
ბ. სინტაქტიკური;
*გ. პრაგმატისტული;
დ. სემიოტიკური;
84. რომელი პირობის დაცვაა აუცილებელი პრაგმატისტული ადეკვატურობის მისაღწევად?
*ა. ორიგინალურობა,არაბანალურობა ცნობებისა,რომელსაც აუდიტორიას ვატყობინებთ;
ბ. ინფორმაციის მოცულობითი პარამეტრების დაცვა;
გ. რეგლამენტირებული ინფორმაციის მიწოდება;
დ. ინფორმაციის სიზუსტე;
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85. რაში ეხმარება ჟურნალისტს აუდიტორიის თეზაუროსის ცოდნა?
ა. რელევანტურობის მიღწევაში;
ბ. ინფორმაციის სიახლის გამოვლენაში;
*გ. მისაწვდომობის,დეკოდირებულობის პირობის შესრულებაში;
დ. აუდიტორიის მოთხოვნილებების გათვალისწინებაში;
86. რას ემსახურება რელევანტურობის პირობის დაცვა?
*ა. პრაგმატისტულ ადეკვატურობას;
ბ. სემანტიკურ ადეკვატურობას;
გ. სინტაქტიკურ ადეკვატურობას;
დ. ტექსტის ანალიზს;
87. რას გულისხმობს ინფორმაციის სემანტიკური ასპექტი?
ა. ისეთი ციდნის,ღირებულებების არსებობას,რომელსაც მკითხველი ჯერ არ ფლობს;
*ბ. ინფორმაციის დამოკიდებულების ხარისხს სინამდვილესთან;
გ. ჟურნალისტის ენა მისაწვდომი უნდა იყოს აუდიტორიისთვის;
დ. აუდიტორიის მოთხოვნილებების გათვალისწინებას;
88. რისკენ არის მიმართული ჟურნალისტიკის სოციალურ–აღმზრდელობითი ფუნქცია?
ა. აუდიტორიის ინტერესების გათვალისწინებისკენ;
ბ. მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებისკენ;
*გ. ადამიანთა შეგნებისა და თვითშეგნების ამაღლებისკენ;
დ. ცოდნის ფართო სპექტრის გავრცელებისკენ;
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89. ადამიანის აზროვნების რომელ კომპონენტზე ახდენს ზეგავლენას პროპაგანდა და
კონტრპროპაგანდა?
*ა. მსოფლმხედველობასა და მსოფლმჭვრეტელობაზე;
ბ. საზოგადოებრივ აზრზე;
გ. მსოფლმჭვრეტელობასა და საზოგადოებრივ აზრზე;
დ. მსოფლმხედველობასა და საზოგადოებრივ აზრზე;
90. ადამიანის აზროვნების რომელ კომპონენტზე ახდეს ზეგავლენას აგიტაცია?
ა. მსოფლმხედველობასა და მსოფლმჭვრეტელობაზე;
*ბ. საზოგადოებრივ აზრზე;
გ. მსოფლმხედველობაზე;
დ. მსოფლმჭვრეტელობაზე;
91.

რას გულისხმობს პროპაგანდა?

*ა. საქმიანობას ფუნდამენტური იდეების გავრცელების მიზნით;
ბ. ფაქტებისა და მოვლენების შეფასებას;
გ. ადამიანების მოტყუებას ;
დ. ოპერატიული ინფორმაციის გავრცელებას;

92. რას ნიშნავს აგიტაცია?
ა. სისტემური ცოდნის გავრცელეებას;
ბ. ფუნდამენტური იდეების გავრცელებას;
*საქმიანობას ოპერატიული ინფორმაციის გავრცელებისთვის;
დ. სასურველი იდეების ქადაგებას;
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93. რას აკანონებს სარწმუნოობის პრინციპი?
*ა. რეალური ამბის გამოყენებას ჟურნალისტიკის მიერ;
ბ. ფაქტების განსხვავებული ინტერპრეტაციით შეფასებას;
გ. ფაქტებისა და მოვლენების ანალიზს;
დ. აქტუალური ფაქტების შერჩევას;

94. რას გულისხმობს ობიექტურობის პრინციპი?
ა. ფაქტების რეალურად,სწორად ასახვას;
*ბ. ისეთი სარწმუნო ფაქტების შერჩევას,რომლებიც ობიექტურად გამოხატავენ
საზოგადოებაში მიმდინარე პროცესებს;
გ. ფაქტებისა და მოვლენების მიუკერძოებლად შეფასებას;
დ. ფაქტების ობიექტურ ანალიზს;
95. რა მიზანი აქვს ჟურნალისტიკას უშუალო–ორგანიზაციული ფუნქციის შესრულებისას?
ა. ხალხის მასების დარაზმვა და ორგანიზება;
*ბ. ჩასწვდეს ცხოვრების ყველა სფეროს, გაანალიზოს საწარმოების,დაწესებულებებისა და
სახელისუფლებო სტრუქტურათა მუშაობა;
გ. ორგანიზაცია გაუწიოს სარედაქციო მუშაობას;
დ. გამოკვეთოს ტექსტის სტრუქტურულ–ორგანიზაციული მაჩვენებლები;
96. ვის ეკუთვნის ცნობილი ფრაზა „საშუალება არის შეტყობინება“?
ა. მანუელ კასტელსს;
ბ. ჰაროლდ ინისს;
გ. უილბურ შრამს;
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*დ. მარშალ მაკლუენს;
97. რას გულისხმობდა „ახალი მსოფლიო ინფორმაციული წესრიგის“ კონცეფცია?
*ა. ინფორმაციული ექსპანსიის თავიდან აცილების მიზნით,ინფორმაციული ნაკადების არა
მხოლოდ თავისუფალი,არამედ დაბალანსებული გავრცელება ;
ბ. მსოფლიოს ინფორმაციული სივრცის ახალი გადანაწილება ;
გ. ტექნოლოგიურად დაწინაურებული ქვეყნების მედიაიმპერიალისტური წესრიგის
დამყარება;
დ. ინფორმაციის თავისუფალი ნაკადის გავრცელება და ცირკულაცია;
98. რას ნიშნავს მედიაზაციის ცნება?
*ა. ისეთი შინაარსის პროცესს,რომლის დროსაც აუდიტორიის ქცევა მასმედიით
გავრცელებულ შეტყობინებათა შინაარსზეა დამოკიდებული;
ბ. ისეთ შეუქცევად პროცესს,რომელიც თანდათანობით მედიასაშუალებათა სრულ
გაბატონებას იწვევს სულიერ სფეროში;
გ. მედიის მიერ ჭეშმარიტი სულიერი ღირებულებების გაუფასურების პროცესს;
დ. თანამედროვე მედიის აქტიურ ჩართვას საზოგადოებრივ პროცესებში;
99. ვის ეკუთვნის „ელექტრონული კოტეჯების“ თეორია,რომელშიც
ნაწინასწარმეტყველებია საწარმოო პროცესების სრული კომპიუტერიზაცია?
ა. მარშალ მაკლუენს;
ბ. თეოდორ პეტერსონს;
გ. ჰაროლდ ინისს;
*დ. მანუელ კასტელსს;
100. რომელი პროცესის თანმდევია უთანასწორობა ახალი ამბების წარმოებასა და
გავრცელებაში,რაც წაშლას უქადის კულტურულ ავტონომიებს?
ა. ქსელური საზოგადოების შექმნის;
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ბ. მედიაბიზნესის მიერ ინფორმაციის კომერციალიზაციის;
გ. ინტერნეტული მასმედიის განვითარების;
*დ. გლობალიზაციის;
101. რას ეყრდნობა სამოქალაქო ჟურნალისტიკის კონცეფცია?
*ა. ადამიანთა საზოგადოებრივი აქტივობისა და როლის ამაღლებას,საზოგადოებრივი
პრობლემების გამოვლენასა და მათ მოგვარებაში მონაწილეობის მიღებას;
ბ. სოციალური გარდაქმნების დაჩქარების იდეას;
გ. მოქალაქეთა უფლებების დაცვის იდეას;
დ. სოციალური წესრიგის შენარჩუნებას,საზოგადოების მომზადებას გარდაქმნებისათვის;
102.

მასობრივი კომუნიკაციის საშუალებების ფუნქციათა რომელ ჯგუფს აღიარებს

კომუნიკატივისტიკა ?
ა. ინფორმირების,გართობისა და შემეცნებითს;
ბ. აღმზრდელობითს,იდეოლოგიურსა და რეკრეაციულს;
გ. კულტურულ–საგანმანათლებლო, შემეცნებითსა და რეკრეაციულს
*დ. გარემოზე კონტროლის,საზოგადოებისა და გარემოს ელემენტების
კორელაციის,სოციალურ–კულტურული მემკვიდრეობის შენახვისა და გადაცემის;
103. მასობრივი კომუნიკაციის რომელ ფუნქციებს მიიჩნევენ საბაზრო ეკონომიკის
პირობებში?
ა.

გართობის, რეკრეაციის, აღმზრდელობითს;

ბ. შემეცნებითს,რეკრეაციულს, გარემოზე კონტროლის;
გ. სოციალურ–კულტურული მემკვიდრეობის შენახვისა და გადაცემის, ვაჭრობისა და
მომსახურების სიახლეთა რეკლამირების;
*დ. გართობის,ახალი ამბების გავრცელების,ვაჭრობისა და მომსახურების სიახლეთა
რეკლამირების;
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104. რომელ მთავარ დებულებას ეყრდნობოდა კომუნიკატივისტიკის „ტორონტოს სკოლა“?
ა.მასმედიას შეუძლია ეფექტიანი გავლენა მოახდინოს საზოგადოების
განვითარებაზე,თუნდაც ამა თუ იმ რგოლში არსებული წონასწორობის დარღვევით;
*ბ. ყველა ცივილიზაციას კომუნიკაციის საკუთარი მოდელი აქვს,რაც გამოიხატება კიდეც
სოციალურ ცნებებსა და ურთიერთობებში;
გ. მასმედიას აქვს ზემოქმედებითი უნარი,რომელიც ინფორმაციის სწორხაზოვან და
ერთმიმართულებიან გავრცელებას ემყარება;
დ. კომუნიკაციის საშუალებები და კულტურა იმ ადამიანთა ღირებულებებსა და ნორმებს
ასახავს,რომლებიც წარმოების საშუალებებს ფლობენ;

105. რა იყო, უოლტერ ლიპმანის აზრით, პრესის სისუსტის მიზეზი?
ა. ის მიიჩნევდა,რომ სიმართლე ხშირად არაკეთილსინდისიერი ადამიანების ხელშია,რის
დადგენაც პრაქტიკულად შეუძლებელია, ამიტომაც არის პრესა უიმედოდ სუსტი;
*ბ. სამყაროს სურათი ადამიანთა სტერეოტიპებს,ფანტაზიასა და მათს სიბრიყვეს
ემყარება,სინამდვილე რთულია და პრესა ადამიანებს ეხმარება მისი გამარტივებული
მოდელის შექმნაში;
გ. პრესა ყოველთვის იქნება დამოკიდებული იმ ადამიანებზე,რომელთა ხელშიც არს
ძალაულება;
დ. პრესა ხელისუფლებასთან ერთად ქმნის იმის ილუზიას,რომ ყველაფერი სხვაგვარადაა,
ორივეს საკუთარი მოტივები აქვს;

106. გაზეთის თავისებურებები,რომლებიც მას განასხვავებს კომუნიკაციის სხვა
საშუალებებისგან:
ა. პერიოდულობა,ოპერატიულობა და შინაარსის მრავალფეროვნება;
*ბ. პერიოდულობა, შინაარსის მრავალფეროვნება,მასობრიობა;
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გ. ოპერატიულობა, ყველასთვის მისაწვდომობა,პერიოდულობა;
დ. პერიოდულობა, სისტემატურობა, ელიტარულობა;
107. ჟურნალის თავისებურებები,რომლებიც მას გაზეთიგან განასხვავებს:
ა. ნაკლებოპერატულობა, გვერდების უფრო დიდი რაოდენობა,ნაკლებაქტუალურობა;
ბ. უფრო იშვიათად გამოდის,ვიდრე გაზეთი, უფრო მეტი გვერდი აქვს, საინტერესო
თემებზეა ორიენტირებული;
*გ. აქვს ყდა, ფორმატი– მცირე ;იშვიათად გამოდის, აუდიტორია დიფერენცირებულია, მეტი
ანალიზი და სიღრმე ახასიათებს;
დ. ნაკლებოპერატიულია,ფორმატი მცირე აქვს, ილუსტრირებულია, გასართობია;
108. რა ჩამოაყალიბა თავისუფალი ინფორმაციული ნაკადების საყოველთაო ცირკულაციამ?
ა. განვითარებადი ქვეყნების შეერთება მსოფლიო საინფორმაციო სივრცესთან;
ბ. ინფორმაციული საზოგადოება;
გ. თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედია;
*დ. მედიაიმპერიალიზმი;
109. რამ შეუშალა ხელი „ახალი მსოფლიო ინფორმაციული წესრიგის“კონცეფციის
წარმატებას?
ა. იუნესკომ და მაკბრაიდის კომისიამ;
ბ. განვითარებადი ქვეყნების პროტესტმა;
გ. ანტიგლობალისტურმა გამოსვლებმა;
*დ. ზოგიერთმა მაღალგანვითარებულმა ქვეყანამ (აშშ,ინგლისი) და ჟურნალისტურმა
ორგანიზაციამ;
110. რა არის პოპჟურნალისტიკის შედეგი?
*ა. მედიასფერო კარგავს საზოგადოებრივი ზემოქმედების უნარს;
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ბ. ჟურნალისტიკა ხდება ხალხის ინტერესების გამომხატველი;
გ. ჟურნალისტიკა ხდება გაცილებით პოპულარული,ვიდრე ოდესმე;
დ. ჟურნალისტიკა პოპულისტური იდეების ქადაგებას იწყებს.
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