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MP në kontekstin e sotëmMP në kontekstin e sotëm

• Si fushë studimi ndodhet në mes të dy• Si fushë studimi ndodhet në mes të dy 
konteksteve:

• Si pjesë e ekonomisë së ndërmarrjeve• Si pjesë e ekonomisë së ndërmarrjeve-
me këndvështrim marketingun 

• Si pjesë e shkencave të komunikimit dhe• Si pjesë e shkencave të komunikimit dhe 
publicistikës me këndvështrim punën me 
publikunpublikun

• Në kohët e fundit edhe në aspektin 
kulturor- si fushë studimi më vetekulturor si fushë studimi më vete 



Zhvillimi i teorive për MPZhvillimi i teorive për MP

Ek iston qasje e ndr shme teorike që nga fillimi• Ekziston qasje e ndryshme teorike që nga fillimi 
i MP (Edward L.Bernays1923)

• Qasja tradicionale ajo e orientuar në sisteme• Qasja tradicionale, ajo e orientuar në sisteme, 
në kuptimin e gjërave dhe kritike

• Fillimisht orientohen në dy perspektiva ajo e• Fillimisht orientohen në dy perspektiva ajo e 
bërësve të mediave dhe recipientëve

• Si nocion jo i rrallë është edhe “klienti i MP” i ciliSi nocion jo i rrallë është edhe klienti i MP  i cili 
i referohet aspektit teorik kulturor  



Definimi i MPDefinimi i MP

• Marrëdhënie me Publikun përkthimi i Public• Marrëdhënie me Publikun përkthimi i Public 
Relations

• Nocioni “relations” nënkupton shumë me 
h ë ëdhë ishumë se sa marrëdhënie

• Raporti i punës në publik, për publikun dhe me 
publikunpublikun

• MP janë funksion i ndryshëm i menagjmentit që 
ndihmojnë komunikimin e dyanshëm, kuptimin 
dhe bashkëpunimin mes organizatave medhe bashkëpunimin mes organizatave me 
publikun në sajimin dhe mbajtjen e tij 
(Faulstich,s.24) 



Definimi teoriko-pragmatikDefinimi teoriko-pragmatik

• Dallimi i MP dhe Marketingut mbi tri teza:• Dallimi i MP dhe Marketingut mbi tri teza:
• 1. MP përfshijnë tërë ndërmarrjen ndërsa 

Marketingu prezanton vetëm produktet,Marketingu prezanton vetëm produktet, 
shërbimet ose ideologjitë

• 2. MP konceptohen në formë afatgjate ndërsa 
marketingu në atë afatshkurta 

• 3. ndryshimi qenësor është tek studimi i 
ndikimi ku marketingu orientohet në analizën endikimi, ku marketingu orientohet në analizën e 
ndërmarrjes me jashtë, ndërsa MP formën e 
dyanshme të ndikimit  y



MP çka nuk janë!MP çka nuk janë!

N k j ë i li ë d i t• Nuk janë manipulim, përderisa te 
marketingu përdorën informata selektive 

• Nuk është publicitet, sepse mungojnë 
konotatet e emocioneve të tepruara, 
show efekteve etj

• Dallohet nga propaganda e cila jep një g p p g j p j
pasqyrë të njëanshme të problemit  



Teoritë e bazuara në organizimTeoritë e bazuara në organizim

Teori e cila MP i sheh në k adër të sistemit të• Teori e cila MP i sheh në kuadër të sistemit të 
komunikimit të ndërmarrjes dhe vet MP

• “part of menagment of communication between• part of menagment of communication between 
an organisation and its public” (Grunig/Hunt 
1984, 6)1984, 6)

• Teori kjo që bashkon teorinë dhe praktikën
• Problemi PR të ndërmarrjeve është orientimiProblemi PR të ndërmarrjeve është orientimi 

vetëm në ndërmarrjet ekonmike duke i 
anashkaluar OJQ 



Teoritë e bazuara në shoqëriTeoritë e bazuara në shoqëri

Teori të ba ara në shoqëri që n k kanë arrit• Teori të bazuara në shoqëri, që nuk kanë arrit 
stadin e tezave por ende janë hipoteza

• Shoqëri përbehet nga pjesë të ndryshme• Shoqëri përbehet nga pjesë të ndryshme 
publike në të cilat artikulohen interesa të 
ndryshme, të cilat duhet komunikuarndryshme, të cilat duhet komunikuar

• Orientohet në katër dimensione ai 
shoqëror/social, individual/ psiko-social, atë të q , p ,
gjërave/ formës së paraqitjes dhe të kohës 



F l i d it ë  Faleminderit për 
vëmendjen!

Koha për debat 


