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Pse Marrëdhëniet me Publikun?Pse Marrëdhëniet me Publikun?

• Marrëdhëniet me Publikun përbëjnë njërinMarrëdhëniet me Publikun përbëjnë njërin 
ndër termet më komplekse të shek 20 

• Gjithmonë themi diçka referojmë diçka 
prandaj dëshirojmë që të tjerët të din për 
angazhimin tonë
I f t j ë t ijë i• Informata jonë ta arrijë grupin synues

• Ne jemi të ndikuar nga fluksi informativ, 
prandaj PR na shërben për perceptimin eprandaj PR na shërben për perceptimin e 
këtyre informatave dhe konkurrimin e 
informatës tonë me të tjerat në hapësirën e 
komunikimit 



Historiku i paraqitjesHistoriku i paraqitjes

• Për herë të parë si term PR është përdorur nga Thomas 
Jefferson (1743 1826)Jefferson (1743-1826)

• Në 1842 në një fjalim rektori i Hugh Smith i kishës St. Peter 
u diskuta për PR

• Edward Bernays (1920) shkruan se e ka perdorur termin y ( ) p
counsel on public relations

• Njihet edhe si komunikim i organizatave, menaxhim i 
komunikimit 

• Carl Hundhausen(1937): “Marrëdhëniet publike janë art• Carl Hundhausen(1937): Marrëdhëniet publike janë art 
përmes të cilit një firmë në formë të shkruar apo të folur ose 
përmes veprimeve apo edhe simboleve të dukshme i 
prezanton shërbimet apo prodhimet e saj, për të krijuar një 
bindje favorizuese publike”bindje favorizuese publike   

• Në Gjermani termi Marrëdhënie me Publikun përdoret në 
vitin 1917 nga Shoqata evangjeliste e shtypit për tu haruar 
deri në 1950



......

• Në 1800 p.e.s në Mesopotami broshuratNë 1800 p.e.s në Mesopotami broshurat 
informative për punues toke

• 1841 krijimi i zyrës shtetërore për j y p
Marrëdhënie me Publikun

• 1917-1919 përdorimi i PR për përfitimin e p p p
donacioneve 

• 1930-1945 PR politiko-ekonomik (koha e 
krizave ekonomike) përdorur nga 
Presidenti Roosevelt 



Çfarë janë marrëdhëniet publike?Çfarë janë marrëdhëniet publike?

• Nga latinishtja “publicus”- dicka jo vetëm publike por zyrtare, 
udhëheqëse apo edhe shtetërore; sot nënkupton qasjenudhëheqëse apo edhe shtetërore; sot nënkupton qasjen 
publike në të dhëna e kundërta e të fshehtës 

• Marrëdhënie publike Anglisht PR në kuptimin e gjerë të 
fjalës nënkupton çdo marrëdhënie publiku të një personi 
i it t i i i t t i tit i t dhinsitutcioni, organizate me personat, institucionet apo edhe 
organizatat tjera

• menaxhmentin e komunikimit mes organizatave, 
komunikimin mes organizatave, apo si vet togfjalëshi g , p g j
marrëdhënie me publikun 

• Përmes tyre synohet prezantimi sa më i mirë dhe ndikimi i 
opinionit publik në bazë të interesave të një institucioni, 
kompanie organizatekompanie, organizate

• PR forma përmes të cilës në formë të vetëdijshme krijohet 
një vetëbesim mes njerëzve, institucioneve apo 
organizatave me publikun 



......

• Kufizohen me propagandën dhe reklamën, si tipa të 
d hë ë k iki i blik dh k ti dhndryshëm të komunikimit publik dhe marketingun dhe 

gazetarinë, si sisteme të ngjashme të ekonomisë dhe 
publicistikës 

• Detyrë kryesore e MP është komunikimi në mes të• Detyrë kryesore e MP është komunikimi në mes të 
punëdhënësit dhe punëmarrësit, përgjigjja e të gjitha 
pyetjeve të mundshme pranë firmës, komunës, bankës, 
qeverisë, ministrive etj.

• PR i përdorë mediat në formë që të arrijë një numër më të 
madh të recipientëve

• Kjo formë e punës është shpesh e njohur si “puna e 
di ” ( k)mediave” (press work)

• institucioni instalojnë zyret për marrëdhënie me publikun të 
cilat mbajnë kontakte të vazhdueshme me mediat për të 
përcjell mesazhe tek njerëzitpërcjell mesazhe tek njerëzit.    



Zyra për marrëdhënie me publikunZyra për marrëdhënie me publikun 

• Merren me shtypin dhe mbajnë homologët yp j g
e tyre të informuar (Zëdhënësi)

• Ndërtimin e strategjive afatgjate 
( dhëh ë i i ë )(udhëheqësi i zyrës)

• Zëdhënësi
personi kryesor që mban kontaktin me mediat– personi kryesor që mban kontaktin me mediat, 
i cili i përgjigjet pyetjeve përmes deklaratave 
për shtyp, kampanjave mediale etj.

– Ta ruaj besueshmërinë e shefit të vet
– Ta dijë se kush kur duhet të flas dhe çfarë 

mesazhi të dëgjojnë njerëzit gj j j



Deklarata për shtypDeklarata për shtyp

• Informimi i gazetarëve për deklarata,Informimi i gazetarëve për deklarata, 
demante, ngjarje, produkte dhe ndodhi

• Janë mjeti lidhës kryesor në mes atyre që j y y q
japin informata dhe atyre që pranojnë

• Sa më profesionale që të jenë të shkruara p q j
aq më seriozisht merren si temë nga  
gazetarët

• Duhet pasur parasysh 6 pyetje: kush, ku 
kur, çka, si dhe pse 



Konferenca për shtypKonferenca për shtyp

• Është mjet komunikimi me publikunj p
• Thirren përfaqësues të mediave dhe 

përfaqësues të tjerë relevant shoqëria 
i il li ik j jcivile, politikan, yje etj.

• Raportohet për tema aktuale, akute dhe në 
fund gazetarët kanë mundësin efund gazetarët kanë mundësin e 
parashtrimit të pyetjeve

• Salla është e organizuar nga dy pjesë: Sa a ës të e o ga ua ga dy pjesë
pulti i atyre që referojnë për temat dhe 
pjesës së publikut që e përbëjnë gazetarët  



Qëllimi i PR!Qëllimi i PR!

• Përforcimi i njohës shoqërore të grupitPërforcimi i njohës shoqërore të grupit 
synues (p.sh. Politikanët- elektoratin, 
organizatat-produktet etj)

• Mbështetja e shfrytëzimit të informatat për 
grupe të caktuara 

• Shfrytëzimi i përvojave të të tjerëve  
• Besueshmëria në prezantimin medial 

bazuar në të drejtat themelor të njeriut për 
lirën e shprehjes dhe informimit 



Heinz Flieger (1987)Heinz Flieger (1987)

• Dallon 4 fusha te PR-itDallon 4 fusha te PR it
1. Analiza, këshillimi  dhe planifikimin 

(konceptimi)( p )
2. Informimi dhe fromësimi (redaktura)
3 Mbajtja e kontakteve (brenda dhe jashtë)3. Mbajtja e kontakteve (brenda dhe jashtë)
4. Organizimi dhe zhvillimi
• PR është shumë ngushtë i lidhur me• PR është shumë ngushtë i lidhur me 

hulumtimin e opinionit 
• “PR is an art requiring special talent”PR is an art requiring special talent  



FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN!FALEMINDERIT PËR VËMENDJEN!


