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КІР1СПЕ

' азақстан Республикасының президенті Н.Ә. Назарбаев
Қазақстан халқына Жолдауында өңірлердің дамуы .елдің дамуы екендігіне баса мән беріп, жедел әртараптандыруға
щ ы руға:қол жеткізудегі өңірлік даму реформаларының маныздылығын атады [1]. Жергілікті экономикалық өсу орталықтары
қалыптасуы, ғылыми-материалдық және техникалық ресурстардың тиімді пайдаланылуы өңірлік ақпараттық инфрақүрылымнын дамуымен тығыз байланысты.
Қазіргі заманғы жаңа ақпараттық технология қарыштап өскен жаһандану кезеңінде электронды БАҚ-пен, еліміздегі шетелдік басылымдармен бәсекеге төзіп, нарықта табысты өмір сүріп
отырған өңірлік газеттердің даму тенденцияларын сараптау аса
маңызды. Өңірлік баспасөзді ғылыми зерттеу қажеттілігі қалыптасу, даму үдерісі заңдылықтарын зерделеу талабынан туындайды. Сондай-ақ өңірлік газеттерді жүйелі зерттеу зәрулігі бүгін
ашылып, ертең жабылатын, ресми тіркелгенімен, оқырмандарға
жетпейтін газеттердін болуымен, сары және сапасыз тәуелсіз басылымдардың өңірлерде көптеп көрінуімен түсіндіріледі.
Өңірлік баспасөзге жергілікті сипат алатын барлық бүқаралық
ақпарат қүралдары, яғни облыстық, өлкелік және көпбасылымды
газеттер жатқызылып келді. Нарықтық қатынастар кеңістікті жіктеудің езге де түрлерін қалыптастырды. Мемлекеттік терминология комиссиясының 2002 жылғы 11 желтоқсандағы мәжілісінде
«өңір» - «регион», «аймақ» - «зона» деп ресми бекітілгендіктен,
облыстық, қалалық, аудандық газеттер мен облыстардан шығатын тәуелсіз газеттерді өңірлік газеттер деп атауды жөн көрдік.
Өзекті әлеуметтік мәселелердің көтерілуі баспасөздің сипатына, өңірдің әлеуметтік, экономикалық жағдайына байланысты. Аймақтың географиялық орналасуы, экономикалық дамуы,
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