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Priekšvārds

Kas piešķiļ dzirksteli un iedveš dzīvību labi izplānotā un īstenotā sabiedris-

ko attiecību kampaņā? Tas ir «ak!» faktors – ģeniāli vienkāršais, bet iedves-

mojošais radošais paņēmiens.

Kad pienāk lēmuma pieņemšanas brīdis klientam no pašu vai cita uzņē-

muma un kad visi pārējie parametri sakrīt, panākumus gūst radošie (nevis 

glumie) speciālisti.

Spēja būt radošam ir dāvana, kuru mēs visi vēlamies, bet, liekas, tā piemīt 

tikai dažiem. Tomēr palīdzība ir tuvu, jo šī grāmata pierāda, ka spēja būt ra-

došam nav tikai atsevišķu cilvēku privilēģija, bet var tikt izmantota ikvienā 

dzīves aspektā. Jā, ir iespējams iemācīties būt radošam, tomēr, tāpat kā citām 

sabiedrisko attiecību metodēm un iemaņām, arī radošu spēju attīstīšanai ir 

nepieciešams laiks un piepūle.

Šīs pasaulē pirmās grāmatas par to, kā būt radošam sabiedriskajās attiecī-

bās, trešajā izdevumā Endijs Grīns atspēko dažus izplatītus mītus par rado-

šajām idejām, pēc tam rūpīgi un pamatīgi izanalizē radošā procesa piecus 

«i». Viņš izveido strukturētu pieeju radošai domāšanai un sniedz praktis-

kus padomus, kā vērtēt radošas idejas. Aplūkojis dažus šķēršļus, kas kavē  
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radošo procesu, Endijs apraksta veidus, kādos gan indivīdi, gan organizāci-

jas var stimulēt savas radošās spējas.

Ar uzskatiem bagātā un interesantā nodaļa par dezinformāciju aplūko pub-

licista lomu pretstatā sabiedrisko attiecību speciālistam un aicina mūs skaid-

rāk noteikt robežas tam, kas ir un kas nav pieļaujams radošu mērķu dēļ.

Visbeidzot autors palūkojas uz radošu iespēju nākotni un rīkiem, kas var 

tikt veidoti, lai sabiedrisko attiecību speciālistiem palīdzētu uzlabot un atdzī-

vināt viņu darbu.

Beigās sniegta lietderīga informācija par kursiem, grāmatām un citiem 

informācijas avotiem, ar to beidzot vienīgo grāmatu sabiedrisko attiecību 

nozarē par šo tēmu.

Endijs Grīns saka: šī grāmata ir domāta, lai palīdzētu uzlabot jūsu rado-

šās spējas, vadīt radošo dimensiju un izprast radošo procesu. Tas tiek veikts 

rūpīgi un pamatīgi. Šai grāmatai būtu jāatrodas ikviena speciālista grāmat-

plauktā, un tā būtu regulāri jālasa, lai stimulētu pelēkās šūnas un veidotu 

dzīvas, aizraujošas un reālistiskas sabiedrisko attiecību programmas.

Anne Gregorija,  

sērijas PR in Practice Series redaktore
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Pateicības

Grāmatas tapšanas laikā tika veiktas intervijas ar zinošiem speciālistiem sa-

biedrisko attiecību jomā. Ja vien nav norādīts citādi, šiem cilvēkiem piedē-

vētie citāti ir radušies manu interviju laikā. Tie ir:

Marks Borkovskis, «Mark Borkowski Press and PR» radošais direktors

Pols Kerols, «Communique Public Relations» izpilddirektors

Makss Klifords, «Max Clifford and Associates» direktors

Gordons Forbss, «Ptarmigan Public Relations» izpilddirektors

Stīvs Gebets, «Charles Baker BSMG» radošais direktors

Greiems Lankasters, «Biss Lancaster» valdes priekšsēdētājs

Alans Prīss, Austrumanglijas universitātes komunikāciju direktors

Papildu rediģēšana:  Hārvijs Smits

Ar pārlasīšanu palīdzēja: Džūdita Bārbera, Džims Britons, Saimons Klārks, 

Helēna Ketelboro, Stīvs Makdermots, Deivids Māršs un Hārvijs Smits.
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Pateicība «Adline» redaktoram Tonijam Marijam par stāstu par divām sa-

biedrisko attiecību speciālistu ciltīm, kā arī Donam Bosvelam, Deividam 

Holmsam un Duglasam Smitam par viņu radošajiem ieteikumiem.

Sērijas redaktore: Anne Gregorija

Paldies citētajiem autoriem par laipno atļauju izmantot izvilkumus no viņu 

grāmatām.
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Ievads

Jautājums, kā būt un kļūt radošam sabiedriskajās attiecībās, ir gluži vai mīk-

la. Pavaicājiet jebkuram klientam vai vadītājam, kādas iemaņas galvenokārt 

ir nepieciešamas PR speciālistam, un viņi vienprātīgi nosauks spēju būt ra-

došam un nodrošināt kreatīvo aspektu viņu darbā.

Apvienotajā Karalistē sabiedrisko attiecību speciālisti strādā industrijā, 

kurā uzņēmumi un individuālie klienti maksā miljonus sterliņu mārciņu, lai 

viņi būtu un strādātu radoši. Nozarē pastāv arī virkne ievērojamu profesi-

onālu balvu, ar kurām individuālais sniegums (vairākumā gadījumu) tiek 

uzteikts par kreativitāti. Bieži vien radoša pieeja tiek uzskatīta par būtiskāko 

elementu.

Tomēr, ja pievēršas radošas pieejas izpētei sabiedrisko attiecību jomā, 

izrādās, par to nav nevienas grāmatas, nav pat nodaļas mācību grāmatās vai 

vismaz atsauces alfabētiskajā rādītājā.

Grāmata «Radošas sabiedriskās attiecības» ir mēģinājums novērst šo trū-

kumu. Tā veidota, lai sabiedrisko attiecību speciālistiem palīdzētu izprast 

radošo procesu – gan to, kā tas noris, gan to, kā to iespējams virzīt. Grāma-

tā ir skaidroti veidi, kā sabiedrisko attiecību speciālisti var uzlabot savas 
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individuālās radošās iemaņas, izmantojot un pārvaldot virkni tehniku un 

paņēmienu kreatīvu ideju radīšanai.

1. attēls Grāmatas ideju karte
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Grāmata ir domāta sabiedrisko attiecību speciālistu vajadzībām, un tajā 

ietverti praktiski piemēri no tās autora vairāk nekā 25 gadu pieredzes sabied-

riskajās attiecībās, kā arī daudzu citu spēcīgu un šajā nozarē atzītu ekspertu 

pētījumi. 1. attēls sniedz ieskatu grāmatā aplūkotajās jomās.

Šis nav radošu ideju katalogs, lai gan tiek minēti daudzi izcilas kreativi-

tātes piemēri. Grāmatas galvenā ideja ir palīdzēt PR speciālistiem izprast 

radošas pieejas būtību, lai to efektīvāk izmantotu savā darbā, kā arī citās 

dzīves jomās.

Kreatīvās domāšanas pamatlicējs Alekss Osborns teicis: «Pārāk daudz 

cilvēku pavada savu dzīvi, it kā braukdami ar nospiestu bremzes pedāli.» Šī 

grāmata jums ļaus palaist bremzes pedāli vaļā.

Ievads


