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შორის გამოიკვეთა ორი უმთავრესი ფაქტორი: დრო და ამბის ნაკლებად სენსაციურობა. 

თითქმის იდენტურია ჩვენი რესპონდენტების რეკომენდაციები მედიის მიმართ: მედიას 

ენიჭება მნიშვნელოვანი როლი  და ეს გულისხმობს არა მხოლოდ ინფორმირებას, 

არამედ, თემების გაცოცხლებას, ანგარიშვალდებული პირების მუდმივ კონტროლს, 

თანმიმდევრულობას. რაც შეეხებათ დევნილებს, ისინიც მედიის მხრიდან უყურადღებობას 

უჩივიან. 

ვფიქრობთ, მიღებული შედეგი საინტერესოა როგორც  იძულებით 

გადაადგილებულ პირთათვის, ასევე, ზოგადად, მედიისთვის. ვინაიდან დევნილები 

ქვეყნის მოსახლეობის 6 პროცენტს შეადგენს და მათი პრობლემები მუდმივად 

ყურადღების ცენტრში ყოფნას მოითხოვს. მედია კი მხოლოდ სკანდალური და 

პოპულარული თემებით ინტერესდება, რადგან მსგავსი საკითხები მეტად რეიტინგულია. 

 

 

 

 

 

 

 



v 
 

Abstract 

 

Main issue about presented topic  “displaced people’s life and how is it shown in modern printing 

media” , is how represents media population’s six percent - displaced people’s life conditions. Is it 

the same as the real condition and what kind of strategy has printed media about coverage this 

problem. To do all this we did in-depth study about how to select an article, interviewed displaced 

people, their point of view about this theme, also journalist’s, mediaexpert’s, different 

organisation’s and other competent people’s position and standpoint about presented topic. We 

asked them to give us their recommendations. In addition, we studied some materials, researches, 

accountings which would help us to answer presented questions. 

          We did different task-work: firstly, we made five Georgian newspaper’s three month 

monitoring (january, february and march of 2016). These newspapers are: „Kviris Palitra”, “Akhali 

Taoba”, “Versia”, “Alia”, “Rezonansi”. After some observation on these newspapers, we tried to 

search some accompanying literature about this theme, but it appeared that there is no article 

about concretely printing media. Although there are some informations about displaced people’s 

life not in printing media but in media generally (mainly, TV). After this, we did some face to 

face interviews with our body of interest – displaced people. Also we have interviewed media 

and people who work with this kind of people. Accordingly, our research is mixed and contains 

both–quantitative and qualitative characteristics.  

 After all this case study appeared, that modern Georgian printing media doesn’t represent 

adequately displaced people’s life and problems in Georgia. Rarely, there are some articles about 

some individuals stories and it only appears when something specific happens. Our respondents 

say that there is not proper attention from media. They say different reasons, but most of them 

think, that main factors for lack of attention are: time and the fact that this topic is not 

sensational. There are almost identical recommendations from our respondents to media. They 

think that media has a significant role not only in informing people, but in keeping this topic 

alive. They also complain for lack of attention not only from media, but from government too. 
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We think that this result is alarming for displaced people and for media too. Because 

displaced people are population’s 6 percent and their problems need to be always on spotlight. 

Media only has interests about scandalous and popular topics, becausethesetopicsaretop-rated. 
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