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* * * 

Бул изилдөө «Сорос-Кыргызстан» фондусунун колдоосу менен 

«Журналисттер» коомдук бирикмеси ишке ашырып жаткан 

«Кыргыз тилдүү журналисттердин кесиптик жана укуктук 

билимдерин жогорулатуу» долбоорунун алкагында өткөрүлдү. 

Бул иликтөөнү жүргүзүүгө Элмурат Аширалиев тартылган. 

Бул изилдөөдө кыргыз журналистикасынын учурдагы абалы, 

коронавирус пандемиясына байланыштуу кырдаал ага кандай 

таасир тийгизгенин иликтөө аракети кылынды.  

Изилдөө журналисттердин жана эксперттердин арасында онлайн-

сурамжылоо жүргүзүү жана фокусттук эксперттик топтордун 

жыйындарын өткөрүү тууралуу ишке ашырылды.  

Аталган изилдөөнү каалаган адам, уюм эркин көчүрүп алалат, бир 

гана аны колдонууда бул иликтөөнү даярдоого катышкан 

уюмдардын аталышын жана иликтөөчүнүн аты-жөнүн сөзсүз атоо 

зарыл. 
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КИРИШҮҮ 
Кыргызстан басма сөз эркиндиги жагынан Борбор Азия 

аймагында алдыда деген менен журналисттик 

материалдардын сапаты жагындагы абал көңүл 

жылытаарлык эмес. Мисалы, IREX уюмунун соңку беш 

жылда (2015-2019) чыккан баяндамасында Кыргызстандагы 

масс медианын сапаты жана кесипкөйлүгү төмөн деп 

бааланган. 

Анын себеби эмнеде болду экен? Кыргыз журналисттери 

бул боюнча өздөрү кандай пикирде? Алар кандай билимге 

жана жөндөмгө муктаждыктары бар? Ушул суроолордун 

жообун алуу үчүн кыргыз журналистикасынын азыркы 

абалына, муктаждыктарына жана керектөөлөрүнө сереп 

салдык. Өзгөчө коронавирус пандемиясы журналисттердин 

жумушуна кандай таасир эткенин аныктоо дагы башкы 

максаттарыбыздын бири болду. 

Кыргыз журналистикасы дегенде Кыргызстанда иш алып 

барган масс медианы түшүнөбүз. Өлкөдөгү масс медиа 

кыргыз тилинен тышкары орус жана өзбек тилдеринде 

дагы иш алып барары белгилүү. Бул изилдөөбүз кыргыз 

тилинде материал даярдаган журналисттер менен 

чектелди. 

Кыргыз тилиндеги масс медиага токтолгонубуздун бир нече 

себеби бар. Биринчиден, кыргыз масс медиасы күчтөнүп, 

коомчулукту агартуу вазыйпасын колго алып, алдыга 

сүрөөдө жол башчылык жоопкерчиликти эбак эле алышы 

керек болчу. Кыргызстандыктар дүйнө жүзүндө болуп аткан 

окуяларды, анын ичинде өз өлкөсүндөгү кабарлардын 

баарын Кыргызстандын көз карашы аркылуу электен 

өткөрүүсү азыркы мезгилдин талабы болууда. 

Экинчиден, тил маселеси. Кыргызстандан башка эч бир 

мамлекет кыргыз тилинде медиаларды ачып өнүктүрбөйт. 

Кыргыз тилиндеги сапаттуу материалдар – дүйнөнү кыргыз 

тили аркылуу аңдап билүүгө, окуп үйрөнүүгө, кыргызча 

туура ойлонууга, кыргыз тилин тереңдетүүгө көмөктөшөт. 



Бул эң оболу кыргыз бийлигинин кызыкчылыгына кирген 

маселелердин бири болуп саналат. Ошондуктан өз 

кызыкчылыктарыбызды башкы орунга коюуга убакыт келип 

жетти. Бирок ошонун баарын кыргыз масс медиасы 

канчалык деңгээлде ишке ашыра алып жатат – бул башка 

суроо. Ошентсе да, кыргыз тилдүү жалпыга маалымдоо 

каражаттарынын азыркы абалына саресеп салып алсак, 

мындан кийинки кадамдарды аныктап алуубузга жакшы 

мүмкүнчүлүк түзүлөт деп ишенебиз. 

Изилдөөбүз эки бөлүктөн турду. Биринчи бөлүктө 

журналисттердин, редакторлордун, медиа 

менеджерлердин жана медиа эксперттердин арасында 

онлайн сурамжылоо жүргүздүк. Экинчи бөлүктө болсо 

журналисттердин, редакторлордун жана медиа 

эксперттердин катышуусундагы фокус топтордо онлайн 

талкуу, пикир алмашуу өткөрдүк. Бул чакан изилдөөнүн 

мөөнөтү 2020-жылдын 1-августунан 30-сентябрына 

чейинки убакытты камтыйт. 

Өлкөдөгү колдонгон тилине карабастан жалпы 

журналисттердин саны 2000дин айланасында деп айтылып 

келет. Биздин онлайн сурамжылообузга жалпысынан 177 

журналист катышты. Бул кыргыз журналисттеринин 

болжолдуу түрдө 10 пайызына жакыны катышты дегенди 

билдирет. 

Ал эми фокус топторго журналистика тармагында көптөн 

бери иштеп келаткан адистерди, редакторлорду, медиа 

менеджерлерди жана ошондой эле журналисттерди 

тандап алдык. Фокус топко мүмкүн болушунча өлкөнүн 

бардык аймагынан адистерди тартууга аракет кылдык. Ар 

бир фокус топко 8ден киши катышты. 

  



БИРИНЧИ БӨЛҮК.  
ЖУРНАЛИСТТЕРДИН АРАСЫНДА 
СУРАМЖЫЛОО 

Учурдагы кыргыз журналистикасынын портрети 

Журналисттердин арасында жүргүзүлгөн сурамжылоого жалпысынан 177 киши 

катышты. Жашаган жери боюнча алып караганда 70 журналист (дээрлик 40%) 

Бишкек шаарында турат. 

 

Сурамжылоого катышкандардын арасында журналистика тармагында 1 

жылдан 5 жылга чейин иштеп жүргөндөр басымдуулук кылат. 

 



Бул сандар, албетте, кыргыз журналистикасы “абдан жаш” дегенди туюнтпайт. 

Болгону журналистика тармагына эми-эми кирип, тажрыйба топтой 

баштагандар биздин сурамжылообузга көбүрөөк катышып, тажрыйбасы көп, 

улуу муундагы журналисттер онлайн шаймандарды (смартфон, компьютер, 

интернет ж.б.) көп колдонбогондуктан биздин сурамжылообузга катышпай 

калган болушу ыктымал. 

Алардын ичинен баары эле журналистика факультетин бүтүргөн эмес. Окуу 

жайдан алган билими боюнча жыйынтыктар төмөнкүдөй. 

 

Сурамжылоого катышкан 104 киши (дээрлик 59%) журналистика багытында 

жогорку билимдүү экенин белгилешкен. Алардан кийинки эле орунда 

филология багытында билим алгандар турат. Алар кыргыз, орус, англис тилин, 

адабиятын, лингвистикасын же болбосо ушул тилдер боюнча мугалимдикке 

окуганын айтышкан. Аларды жалпылап филология багытында билим алгандар 

деп топтоштурганда саны 12ни же болбосо сурамжылоого катышкандардын 

дээрлик 7% түзөт. 

Калган 34.2% инженерия, программалоо, экономика, менеджмент, айыл чарба, 

аймак таануу, саясат таануу, юридика, тарых, социология, биология 

багыттарында билим алып, азыркы күндө журналистикада эмгектенип 

жүргөнүн айткан. 

Бул сандардан көрүнүп тургандай, журналистикада эмгектенгендердин 

арасында башка кесиптерден келген адистер көпчүлүктү түзбөсө да бар экенин 

айтууга болот. Алар өзүлөрүнүн башкы адистиги боюнча маалымат даярдашса, 

жакшы өзгөрүүлөргө жол ачылышы ыктымал. Фокус топтордо талкуу болгондо 

эксперттер дагы кыргыз масс медиасына тармактык журналисттер 

жетишпегенин, дегеле бул тармак бош турганын айтышкан. 



Журналисттик окутууларга болгон муктаждык 

Сурамжылоого катышкан журналисттердин көпчүлүгү (88и же дээрлик 50%) 

жогорку окуу жайдан алган билимине кошумча жаңы маалымат, билим алгысы 

келерин, бирок ага шарттын жок экенин белгилешкен. Ал эми 56 журналист 

(31%) тил маселесинен улам өзү каалаган окутууларга катыша албай жатканын 

айтышкан. 25 журналист (14%) өзү каалаган багытта окутуулардын жок экенин 

айтса, 8 журналист (4.5%) алган билими жетиштүү экенин, башка жаңы нерсе 

үйрөнүүгө кажет жок экенин белгилеген. 

 

 

 

Жаңы нерсе үйрөнүп, билимин өркүндөткүсү келгенин айткан журналисттер 

кайсы багытка көбүрөөк басым жасагысы келет? 8-таблицада көрсөтүлгөндөй, 

алдыңкы 3 багытка төмөнкүлөр кирет. 91 киши журналисттик иликтөө боюнча 

маалымат алгысы келгенин белгилеген. Андан кийинки орунда 88 журналист 

жаңы мультимедиалык форматтар боюнча билимин тереңдеткиси келгенин 

айткан. 65 журналист аналитикалык макала жазуу багытында билимин 

өркүндөткүсү келерин белгилеп өткөн. Бул суроодо журналисттерге бир нече 

вариантты белгилөөгө мүмкүнчүлүк берилген эле. 



 

 

Журналисттер алдыңкы үч багыттан тышкары видео менен иштөө, 

инфографика, мультимедиалык аспаптарды өздөштүрүү, блог ачып иштетүү 

жана ошондой эле юридикалык маселелер боюнча билимин тереңдеткиси 

келерин билдиришкен. 

Албетте, бардык эле тармакта журналисттер үчүн окутуулар өтүлүүдө деп 

айтуудан алыспыз. Аталган багыттарда бүгүнкү күндө журналисттерге 

чындыгында окутуулар уюштурулбай атканы болушу ыктымал. Уюштурулса 

дагы алар өтө аз санда же/жана кыргыз тилинде эмес. Жогоруда белгиленип 

кеткендей, дал ушул тил маселесинен улам айрым журналисттер окутууларга 

катыша албай атканын айтышкан эле. Ошондуктан өтө көп талап кылынган 

багыттарда журналисттерге жеткиликтүү тилде сабактарды уюштуруу талабы 

жаралды деп айтууга болот. 

Мисалы, аналитикалык материалдардын жок экени, ушул тармакты күчөтүү 

маселеси фокус топтордо дагы баса белгиленди. Биздин маалыматыбыз 

боюнча, аналитика багытында журналисттер үчүн кыргыз тилинде өткөрүлгөн 

акыркы окутуу 2019-жылдын күз айында уюштурулган. Бирок мындай 



окутууларды байма-бай өткөрүү зарылчылыгы эбак жаралганын кошумчалап 

кетүү зарыл. Айрыкча иликтөө, жаңы мультимедиалык форматтар, юридикалык 

маселелер боюнча кыргыз тилинде окутуулар дээрлик жокко эсе. 

Журналисттер үчүн окутууларды көбүнесе эл аралык уюмдардын 

Кыргызстандагы бөлүмдөрү уюштурары маалым. Бул суроого журналисттердин 

берген жообу төмөнкүдөй. 

 

 

Сурамжылоого катышкан журналисттерге көп жоопту тандап алууга, же өз 

жообун жазууга мүмкүнчүлүк берилген. Алардын көпчүлүгү Internews 

Kyrgyzstan уюмунун окутуулары жөнүндө укканын айткан. Алардын саны 143тү 

түзөт. Ал эми 109 журналист «Сорос-Кыргызстан» фондунун окутуулары 

жөнүндө билерин белгилеген.  

Internews Kyrgyzstan, «Сорос-Кыргызстан», Cabar.asia — булар эл аралык 

уюмдардын Кыргызстандагы өкүлчүлүктөрү. Бул уюмдар Кыргызстанда эле 

эмес, Борбор Азиядагы дээрлик бардык өлкөлөрдө иш алып барып, медиа 

тармагында алектенгендери менен белгилүү. Ал эми «Сорос-Кыргызстан» 

фондусу жашообуздун дээрлик бардык тармагында иш алып барат десек болот. 

Медиа тармагы аталган фонддун программаларынын бири гана болуп 

эсептелет. 

Калган уюмдар болсо кыргызстандыктар тарабынан негизделип, эл аралык 

донорлордун каржылоосу менен масс медиа тармагында долбоорлорду ишке 

ашырышат. Айрымдарынын башкы максаты журналисттердин кесиптик 

жөндөмдөрүн өстүрүп, өнүктүрүүгө багытталса, кээ бири журналисттерге 

байланыштуу укуктук жана юридикалык маселелерге адистешкен. Ал эми 



айрымдары болсо ушулардын баарын камтып иш алып барууга аракет 

кылышат. 

Аталган уюмдардын окутууларына катышканын айткан журналисттер 

төмөнкүлөрдү айтышкан. 

 

Масс медиа тармагында аталган уюмдардын белгилүү бир убакта, бирдиктүү 

түрдө иш алып барып атканын айтуу кыйын. Анын баары уюмдардын 

каржылык абалына байланыштуу түшүндүрүлүшү мүмкүн. Ошого карабастан 

алар заман өзгөргөнүнө жараша медиа тармагындагы жаңылыктар менен 

үзбөй тааныштырып келатканын айтууга болот. Бир эле кемчилиги — 

окутуулардын көпчүлүгү азыркы күнгө чейин кыргыз тилинде уюштурулбай 

“Клооп” коомдук фонду журналистиканын алиппесинен 

баштап иликтөөгө чейин үйрөтөт. “Журналисттер” 

коомдук бирикмеси юридикалык жактарды жана 

аймактагы журналисттердин укугун туура 

пайдаланууга үйрөтөт. “Кабар Азия” Борбор Азиянын 

алкагында аналитика кылганды үйрөтөт. “Интерньюс” 

менеджерлерге мыкты мектеп болуп берет. “Сорос-

Кыргызстан” жаңы инновацияларды пайдаланууга 

көмөктөшөт”. 

“Бул уюмдардын окутуулары тренерлерди туура 

тандаганы менен жагат. Буга чейин журналистикада 

иштеп, ийгиликтерди багындырган агай, эжекелердин 

окутканы абдан жемиштүү деп ойлойм. Бир гана 

Кыргызстандын эле эмес башка өлкөнүн да адистери өз 

тажрыйбалары менен бөлүшүп келет”. 

“Интерньюстун” журналистика мектебине катышкам. 

Ал жактан, окуу жайда 5 жылда окубаган 

материалдарды 2 жума ичинде үйрөнүп алдым”. 



жаткандыгы. Мына ушул сыяктуу себептен улам кыргыз тилинде жазып 

иштеген журналисттердин жаңы маалымат менен таанышуу мүмкүнчүлүгү аз 

болуп аткан болушу ыктымал. Бул жагдайды жогоруда журналисттер өздөрү 

дагы белгилеп кеткен болчу. 

Эң эле орчундуусу журналисттер окутуулардан алган билимин аны өз ишинде 

колдоно алып жатабы же жокпу деген маселе болууда. Журналисттердин 137си 

ар кайсы окутуулардан алган билимин өз ишинде колдоно алганын айтса, 40ы 

колдоно албаганын белгилеген. 

  

 

Жогорудагы суроого “Жок” деп жооп бергендер төмөнкүчө түшүндүрмө 

беришкен: 

 

Окутууда алган билимим менин иш шартыма туура келбейт, 
аны колдонуу мүмкүн эмес 

30 

Окутуунун темалары татаал болуп, аларды мага түшүнүү оор 
болду 

15 

Окутуунун тили менин иш тилим болбогондуктан, 
материалдарды түшүнүү оор болду 

16 

Окутуучулар начар болду 8 



Бул албетте аталган уюмдардын окутуулары натыйжалуу болбой жатат дегенге 

жатпайт. Ошентсе да кандайдыр бир деңгээлде окутуулардын маанайынан 

кабар берет десек болот. Ушуга байланыштуу бул уюмдардын сабактарына 

катышкан журналисттерден окутууларда кандай кемчиликтер болгонун, эмнеси 

менен купулуна толбой калганын сурап көрдүк. Көпчүлүк журналисттер 

окутуулардын тилине байланыштуу ой-пикирин билдирген. Андан тышкары, 

жаңы маалымат жергиликтүү шартка ылайыкталып берилбей жатканына көңүл 

бургандар дагы бар. Төмөндө журналисттердин ой-пикирлери: 

 

Мурда өткөрүлүп келген окутуулар коронавирус пандемиясы учурунда токтоп 

калган жок. Пандемия маалында дагы сабактар онлайн өтүлүп, бир чети 

журналисттер үчүн жаңы тажрыйба болуп берди. Бир жерге чогулуп, жүзмө-жүз 

көрүшүп жандуу сабак өтүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган менен интернет 

аркылуу сабактар уюштурулуп, журналисттердин кесиптик жөндөмүн 

өстүрүүнүн үстүнөн иштөө уланып жатты. Албетте, онлайн сабактардын 

деңгээли офлайн сабактар менен салыштырылгыс. Бирок ошол эле учурда 

онлайн окутуунун айрым артыкчылыктары дагы байкалып жатты. Андай 

артыкчылыктарынын бири катары жол жүрүп, чарчап чалыкпай үйдөн эле сабак 

өтүү же сабакка катышуу мүмкүнчүлүгү жаралганын айтсак болот. Ал эми 

айрымдары үчүн интернеттин жай иштеши ыңгайсыздыктарды жаратты. Ошого 

байланыштуу онлайн жана офлайн окутуулар, алардын мөөнөтү боюнча 

журналисттердин оюн сурадык. 

Журналисттердин жарымынан көбү 98и (же 55%) офлайн окутуу 2-3 күнгө 

созулса жетиштүү деп эсептешткен. Ал эми 38и (21%) 4-5 күнгө чейин созулса 

жетиштүү болорун айтышкан. 20 журналист (11%) окутуу бир күн менен чектелсе 

туура болорун белгилесе, 21 журналистке (12%) окутуунун мөөнөтү маанилүү 

эмес экен. 

“Алар өздөрүнүн формасын көбүрөөк таңуулап, 

журналистти бир рамкага салып койгусу келгендей 

сезилген”. 

“Жергиликтүү, аймактык шарттарды, тилди эске 

алышпайт”. 



 

[Офлайн окутуунун мөөнөтү боюнча 

журналисттердин көз карашы] 

 

Онлайн окутуунун мөөнөтү боюнча жыйынтыктар офлайн окутуунун 

мөөнөтүнөн бир аз айырмаланат. Журналисттердин 60ы (34%) онлайн окутуу 2-

3 күн болсо жетиштүү болот дешсе, 52 журналист (30%) бир эле күн жетиштүү 

болот дешкен. 44 журналист (25%) онлайн окутуунун узактыгы 4-5 күн болушу 

керек деп эсептешкен. Онлайн окутуунун мөөнөтү маанилүү эмес деп 11 

журналист (12%) белгилеген. 

[Онлайн окутуунун мөөнөтү боюнча 

журналисттердин көз карашы] 

 

Эгерде журналисттерге онлайн же офлайн окутуунун бирин тандоо 

мүмкүнчүлүгү берилсе, көпчүлүгү (138 журналист же 78%) офлайн окутууну 

тандарын айткан. Ал эми 39 журналист (22%) онлайн деле окуй берерин 

билдирген. 

 



 

[Журналисттер онлайн окутууну тандашабы 

же офлайн окутуунубу?] 

 

“Мага негизи эле практикалык иштер көп жагат. Ошол эле жаңы 

технологияларды колдонуу боюнча – анын теориясын эмес, иш жүзүндө 

кандай колдонуш керек, кандай кыйынчылыктар болот, аларды чечүү же 

оңдоо жолдору. Анан дагы мисалдарды келтиргенде 3-4 жыл мурдагы 

данныйлар эмес, эң акыркы жылдагы маалыматтар көбүрөк кызыктырат. 

Окутуулардын, мастер класстардын 2-3 күн болгону жетиштүү деп 

эсептейм. Бир жума бою окутуу өтүүнүн кажети жок”, — деп билдирген 

журналисттердин бири. 

 

Журналисттердин укуктук билими 

Андан кийинки бөлүктө журналисттердин укуктук жана этикалык (адеп-

ахлактык) маселелерге байланыштуу оюн сурадык. Аталган маселелер боюнча 

журналисттер бир беткей көз карашта эмес. Бул тармак кыргыз 

журналистикасынын эң эле орчундуу маселелердин бири бойдон калууда. 

Кыргызстанда журналисттердин укуктук маселесине байланыштуу иш алып 

барган уюмдар көп деле эмес. Алардын бири «Медиа Полиси институту» 

коомдук фондусу бул багытта 2005-жылдан бери иш алып барып келатат. 

Жалпысынан бул уюм өлкөдөгү медиа мыйзамдарды иштеп чыгуу, 

реформалоо, медиа кызматкерлерге юридикалык жардам көрсөтүү сыяктуу 

багыттарда иштейт. Бул уюмдун сайты азыркы күндө орус тилинде гана 

маалыматтар менен толукталып турат. Кыргыз тилинде маалымат табууга 

мүмкүн болгон жок. Окутууларынын көпчүлүгү орус тилинде өткөрүлөт. 



Сурамжылоонун жыйынтыктары көрсөткөндөй, журналисттердин дээрлик тең 

жарымы укуктук жактан билимдери жетишсиз деп эсептешет. Алардын саны 

85ти же болбосо 48% түзөт. Ал эми укуктук билими жетиштүү экенин 54 

журналист айткан. Бул сурамжылоого катышкандардын 30%. “Билбейм” деп 38 

журналист (21%) айткан. 

[Журналисттердин укуктук билими жетиштүүбү?] 

 

Журналисттер төмөнкү багыттарда укуктук жактан билимин тереңдеткиси 

келерин айтышкан. Белгилей кетчү жагдай, бул суроого жооп берүүдө 

журналисттер бирден көп жоопту белгилей алышкан. 

 

 

 

Журналисттер төмөнкү жолдор менен укуктук билимди жогорулатса болот деп 

эсептешет. Бул суроодо дагы аларга бирден көп жоопту тандоо мүмкүнчүлүгү 

берилген. 



 

 

Жогоруда журналисттер белгилеп өткөндөй, укуктук-этикалык маселелер 

боюнча маалымат алууга муктаждык бар. Көпчүлүгү ар түрдүү окутуулардын 

өткөрүлүп турушун туура көрүшөт. Ошол эле учурда окуу китептерин жана 

колдонмолорду басып чыгарууну колдогондордун саны аз болгон. 

Бул багытта окутуулар өткөрүлүп, китепчелер басылып чыгарылып келатканы 

менен көпчүлүгү орус тили менен чектелип калууда. Мына ошол себептен 

кыргыз тилинде жазып иштеген журналисттер үчүн бул сабактар жеткиликсиз 

болуп калып жатканын айтууга болот. 

Ал эми журналисттердин этикалык кодексин сактаганга аракет кыларын 102 

журналист (57%) айткан. 38 журналист (21%) кодекс тууралуу уккан менен 

бирок окуй элек экен. 35 журналист (20%) кодексти билерин, ал эми 2 

журналист (1%) кодекс тууралуу биринчи жолу угуп атканын айткан. 

[Журналисттер этикалык кодексти сактайбы?] 

 



Сурамжылоого катышкан журналисттердин 87% же болбосо 155и этикалык 

кодекс сапаттуу журналистиканын ажырагыс бөлүгү деп эсептейт. 11 журналист 

этикалык кодекске маани бербесин айткан. 

Бул жердеги кызыктуу жагдай — кыргыз журналистикасы этикалык 

нормраларды жакшы сактабайт деп көп сындалып келет. Бирок биздеги 

сурамжылоонун жыйынтыктары башкача болуп чыгууда. Башкача айтканда, 

журналисттердин жарымынан көбү этикалык кодексти сактаганга аракет 

кылаарын айткан. Бул көрүнүштү кантип түшүндүрсөк болот? Жалпысынан 

алганда, журналисттердин дээрлик баары аталган кодексти угуп, билиши 

мүмкүн. Маселенин баары этикалык кодекстин негизинде материалдарды 

даярдап чыгарууда жатат. Кодексти сактоого аракет кылуу (бирок сактай албоо) 

менен сактоого бекем туруунун ортосунда, албетте, айырма бар. Иш жүзүндө 

чын эле журналисттердин баары этикалык кодексти сактоого чамасы жоктур. 

Бирок кодекс туурасында жок эле дегенде маалыматы бар экенин 

журналистиканы өнүктүрүүгө ташталган алгачкы кадам катары түшүнсөк да 

болот. 

Фокус топтордо эксперттер этикалык кодекс жөнүндө улам айтып, аны 

журналисттерге жеткире берүү керек экенине токтолушту. Балким жөн эле ал 

тууралуу айтуу менен гана чектелбестен, чыныгы жашоодон мисалдарды карап, 

анын маңызын талкуулоо жолу менен этикалык кодексти сактоонун 

зарылчылыгын түшүндүрүп жеткирсе дагы да пайдалуу болоттур. 

Этикалык кодексти сактоодон тышкары журналисттердин негизги 

көйгөйлөрүнүн бири — бул жумуш табуу жана ишке орношуу. Ишке кирип 

атканда журналисттердин кандайдыр бир критерийлери барбы? Бул суроого 

берилген жооптор бир беткей эмес. Баса, журналисттерге бул суроого жооп 

берүүдө бир нече вариантты тандоо мүмкүнчүлүгү берилген. 

Сурамжылоого катышкандардын ичинен 103 журналист ишке орношуп атканда 

биринчи кезекте ЖМКнын маалыматтык саясатынын өз көз карашына туура 

келгенине карарын айткан. Андан кийинки орунда 79 журналист иш шартына 

маани берерин белгилеген. Ошондой эле 68 журналист айлыгынын өлчөмүнө 

карап чечим чыгарарын айткан. Аз санда болсо да 39 журналист жетекчисинин 

мамилесине жана 27 журналист ЖМКнын ээсине/каржылаган адамына көңүл 

бурарын белгилеген. 



 

 

 

Журналисттерге коронавирустун тийгизген таасири 

Коронавирус пандемиясы бардык тармакка сокку ургандай эле журналистикага 

да өз таасирин тийгизди. Пандемия маалында журналисттердин ишине 

ыңгайсыздыктар жана тоскоолдуктар жаралды. “Өткөрмө” уруксат кагаздарын 

алганга чейин журналисттер чындыгында колу-буту тушалгандай болуп, жыла 

албай калышты. Фокус группадагы талкууда эксперттер айткандай, дал ошол 

учурда блогерлердин күнү тууп, эң негизги маалымат таратуучуларга айланган. 

Кээде журналисттер ошол блогерлер тараткан маалыматты пайдаланууга 

аргасыз болушкан. 

Кыргыз журналисттери пандемияны кандай кабыл алышканын жана кандай 

көйгөйлөргө туш болгонун төмөнкү графикалардан карап көрөлү. 

86 журналист (дээрлик 49%) коронавирус пандемиясы жумушуна эч кандай 

таасир бербегени айткан. Ал эми 77 журналист (дээрлик 44%) мурда 

жакшыраак болгонун белгилешкен. Ал эми 14 журналист (дээрлик 8%) 

пандемия башталгандан бери ишинде абал жакшырганын айтышкан. 

 

 

 



[Коронавирус пандемиясынын 

журналисттерге тийгизген таасири] 

 

Андан ары журналисттердин ишиндеги көйгөйлөргө токтолдук. Сурамжылоого 

катышкан журналисттердин басымдуу бөлүгү (68 журналист, дээрлик 39%) 

пандемияга чейинки көйгөй деп айлык акынын жетишсиздигин белгилеген. 

 

Бул суроого жооп берүүдө журналисттерге бирден көп көйгөйдү белгилөөгө 

мүмкүнчүлүк берилген. Жалпысынан алганда, айлыктын жетишсиздиги гана 

болбосо кыргыз журналисттеринин көбүндө эч кандай көйгөйлөр болгон эмес. 

Бул жоопту 50 журналист же болбосо сурамжылоого катышкандардын 28.2% 

тандаган.  

Ошол эле учурда журналисттер техникалык жабдыктардын жетишсиздигин, 

айлык акынын өз убагында берилбегенин, иш көлөмүнүн чоңдугун, иш 

шартынын начардыгын белгилешкен. Ал эми цензуранын жана коркутуулардын 

болгондугун болгону 24 журналист көрсөткөн. 



Андан тышкары жол кире маселесин бир журналист белгилеп өткөн. 

Пандемия журналисттердин жумушуна тагыраак кандай таасирин тийгизген? 

Пандемия учурунда эмне, кандай болуп өзгөрдү? Жаңы билимге муктаждык 

жаралдыбы? Бул суроолорго журналисттердин берген айрым жоопторун 

келтиребиз: 

 

Ошондой эле пандемия журналисттердин психологиялык абалына дагы таасир 

этип-этпегенин билүүгө аракет кылдык. Журналисттердин тең жарымы (90 

журналист же дээрлик 51%) коронавирус пандемиясы эч кандай таасир 

этпегенин билдиришкен. Ал эми журналисттердин дээрлик 34% (60 киши) 

психологиялык абалына терс таасир эткенин айтышты. Ошону менен катар 

сурамжылоого катышкандардын 15% пандемиядан кийин психологиялык 

абалы жакшырганын айткан. 

“Көпчүлүк мекеме ишканалар толук кандуу иштебей, 

баары эле пандемияга шылтап, маалымат алуу оорлоду. 

[...] Мамлекеттик мекемелер борбордук бийликтен 

уруксаты жок маалымат бере албайбыз деген 

шылтоону көп келтирчү болду”. 

“Пандемия учурунда аралыктан иштедик. Мурда 10 

журналист даярдаган эфирди 3-4 киши даярдап калдык. 

Оперативдүүлүк байкалды”. 

“Пандемияга байланыштуу жасап жүргөн программам 

жабык турат”. 

“Жумуш көбөйдү, жаңы долбоорлор пайда болуп, жаңы 

сунуштар түштү”. 

“Пандемия учурунда сыркоолоп, үйдө болуп эс алдым”. 



 

Пандемиянын таасири тууралуу айрым журналисттердин ой-пикирлери: 

“Өзүм оорудум. Ооруканада жатып, адамдар көз 

алдымда өлүп калып жатты. Келечекке байланыштуу 

коркуу пайда болуп, пландар бузулду”. 

“Негизинен пандемиядан жабыркаган, ооруган, каза 

болгон адамдардын жакындары менен сүйлөшкөндүктөн 

бир топ стресс болдум”. 

“Негизинен пандемиядан жабыркаган, ооруган, каза 

болгон адамдардын жакындары менен сүйлөшкөндүктөн 

бир топ стресс болдум”. 

“Карантинде үйдө өзүнчө бөлүнүп иштөөгө мүмкүнчүлүк 

болбоду. Бир эле учурда үй-бүлөңө тамак жасап, бала-

бакчага барбай калган балдарыңды карап, онлайн окуган 

балдарды дагы окутуп, эшикке чыкпай иштеген абдан 

эле оор болду”. 



ЭКИНЧИ БӨЛҮК. 
МЕДИА ЭКСПЕРТТЕРДИН АРАСЫНДА 
СУРАМЖЫЛОО 
Медиа менеджерлердин, редакторлордун жана медиа эксперттердин 

арасында жүргүзүлгөн онлайн сурамжылоого 48 киши катышты. Бул 

материалда аларды жалпылап эксперттер деп атайбыз. Жашаган аймагы 

боюнча караганда, көпчүлүгү Бишкек шаарында турушат. 

[Медиа эксперттер жашаган аймагы боюнча] 

Бишкек ш. 25 

Ысык-Көл обл. 6 

Жалал-Абад обл. 5 

Ош ш. 4 

Баткен обл. 3 

Нарын обл. 2 

Ош обл. 1 

Талас обл. 1 

Чүй обл. 1 

Эксперттерге кыргыз масс медиасынын азыркы абалын 10 баллдык система 

менен баалап бергиле деп суранганбыз. 0 эң начар дегенди билдирсе, 10 эң 

жакшы деген бааны билдирет. Эксперттердин көпчүлүгү 3төн 5ке чейинки 

баасын беришкен. Бул ортого жакын жана орто дегенди туюнткан баа.  

[Кыргыз масс медиасынын азыркы абалына эксперттердин баасы] 

 



Орто деген маанини билдирген 5 упайды 15 эксперт койгон. Андан кийин 10 

эксперт 3 деген баа койгон. Ал эми 7 эксперт 4 деген бааларын беришкен. 

Жалпысынан сурамжылоого катышкан 48 эксперттин 32си, башкача айтканда, 

66% кыргыз журналистикасынын азыркы абалын орто же ортого жакын деп 

эсептешет. Алар төмөнкүдөй көз караштарын айтышкан. 

“5 деген бааны бергенимдин себеби, арасында чыныгы 

кесипкөйлүк жол менен бара жаткандар бар, анан башка жолду 

тандагандар дагы жок эмес. Өзгөчө кимдир бирөөгө көз каранды 

болуп, жетегинде жүргөндөр. Ошондуктан бизде масс медиа 

кыйын абалда турат. Өндүрүмдүн көлөмү аз, сапаты төмөн”. 

 

“Акыркы жылдары журналисттерде изденүүчүлүк жок. Бири-

биринен көчүрмөй, имиш кептердин негизинде макала жазмай 

адатка айланып баратат. Балким каржылык тартыштык 

жагынан ушундай кадамдарга барып жаткан болушу да мүмкүн. 

Мындан 5-10 жыл мурункуга салыштырганда азыркы масс 

медиага 3 деген баа коём”. 

Ошондой эле эксперттер журналисттеринин сабаты жагынан төмөн болуп 

атканынан, өз ишин жакшы билген редакторлордун аздыгынан кыргыз масс 

медиасы көп жагынан аксап турат деп айтышкан. 

“Сабаттуулук, дүйнө тааным төмөн. Журналисттердин 

лексикасы 10-класстын окуучусунукундай. Такталбаган, 

сексисттик, синофобиялык, фейк маалыматтар ылганбай 

берилет. Кыргыз эле тилин же орус эле тилин билүү — 

журналисттер үчүн кемчилик”. 

Андан тышкары эксперттер кыргыз журналистикасынын жеке менчик жана 

мамлекеттик же оппозиция жана позиция болуп бөлүнүп атканына көңүл 

бурган. Негизи, журналистика эч бир тараптын кызыкчылыгын коргобошу керек 

экенин, мындан улам журналистиканын нормалары сакталбай атканын 

белгилешкен. Фокус топтордо дагы ушул жагдайга байланыштуу ойлор 

айтылды. Талкууга катышкандар журналисттердин арасында ынтымак жок 

экенин, өздөрүн төртүнчү күч катары бирдиктүү көрсөтө албай атканын 

билдиришкен. 

Эң начар деген бааны берген эксперт өзүнүн оюн гезиттердин ишине 

байланыштырат. 



“Кыргызстанда аймактык ЖМКлар өтө начар абалда. 

Материалдык-техникалык базасы өтө начар, эмгек акысы 5160 

сомду түзөт. Ошондуктан, жакшы иштеген, кесипкөй 

журналисттер аймактык гезиттерде токтобойт. [...] Алган 

маянабыз ар бир жаранга болгон жашоо минимумуна туура 

келбейт!” 

Дагы бир эксперт мындай оюн айткан: 

“Биринчиден, журналист, медиа адистерди даярдоо жана 

тарбиялоо 2 деген баанын деңгээлинде. Экинчиден, ЖМКда 

иштеген профессионал адистер жокко эсе. Болсо экөө эле. 

Үчүнчүдөн, масс медиа тармагынын профессионалдык деңгээли 2. 

Төртүнчүдөн, аналитикалык макалалар жазылбайт. Интервью 

менен информациялар гана басылат. Бешинчиден, ЖМКда 

формат сакталбайт. Керели-кечке ТВда төрт кишинин маеги. 

Аны радио форматта укса деле болот. Алтынчыдан, темалар 

аз. Саясат жана ушак. Ошондуктан аларга кызыгуу жок.” 

 

Эң эле күтүүсүзү — бул суроого эң жогорку 10 упай бергендердин болгону. Алар 

өз жообун Кыргызстандагы сөз эркиндигинин абалына байланыштырып 

беришкен. 

“10... Мындай эркинидиги бар ЖМКтары башка өлкөлөрдө жок”, “Сөз 

эркиндиги кенен” деп белгилешкен эксперттер. 

Коронавирус пандемиясына чейин кыргыз журналистикасындагы көйгөйлөр 

пандемиядан кийин деле ошол бойдон сакталып турганын, ал түгүл абал кайра 

начарлап кетти деп эсептешет эксперттер. Пандемиядан кийин масс медианын 

абалы жакшыраак дегендер аз санда болсо дагы бар. 

 

 

 



Бул суроого байланыштуу эксперттердин берген жообу бир беткей эмес. 

Пандемия учурунда калп жана бурмаланган маалыматтар көп таратылганын, 

медицина жана саламаттык сактоо боюнча маалыматтын жоктугун белгилеген 

эксперттер бар. Айрымдары пандемия маалында маалымат алуу 

кыйындашканына басым жасашса, кээ бири каржылык жактан 

журналисттердин абалы оорлошконуна токтолушкан. 

Эксперттерди бири төмөнкүлөргө токтолгон: 

 

“Пандемия шартында аймактарда көп журналисттердин 

социалдык, экономикалык абалы оорлошту. Журналисттердин 

көпчүлүгү гонорарга иштегендиктен, карантиндин шартында 

активдүү иштей албай, гонорарына да таасири тийди. Көп 

журналисттер кошумча иш издөөгө аргасыз болушту. Мага 

кеминде 10дон ашуун журналист иш болсо айтып коюңуз деп 

кайрылышты. Көп балалуу журналисттер карантинде иштебей 

отуруп тамак-аштан кыйналышты. Айрыкча батирде жашаган 

журналисттерге кыйын болду. Бала-чакасын айылга жөнөттүп, 

өздөрү арзан хостел тибиндеги квартираларга жайгашууга 

аргасыз болушту. Жашы өтүп, ооруп жүргөн журналисттерге да 

кыйын болду. Аларда эч кандай социалдык камсыздоо жок, 

дарылары кымбат. Гуманитардык жардам таркатып жүрүп 

кыйналган журналисттерди да камтыганы аракет кылып 

жаттым. Анткени алар жардам сурап жергиликтүү бийлик же 

социалдык кызматтарга кайрылгандан көптөрү тартынышат, 

уялышат”. 

 

Гонорарга иштеген журналисттердин эле эмес, айлык алып иштеген 

журналисттерге дагы пандемиянын таасири катуу тийген. 

“Басма сөз каражаттарынын каржылык абалы оорлоду. 

Гезиттердин сатылуусу кыйындап, пандемияда эл коомдук 

тармактар менен сайттарга ооп кетти”, - деп билдирген 

эксперттердин бири. 

Ошондой эле эксперттер журналисттердин психологиялык абалына көңүл 

бурган. 



“Маалымат алуу бир гана булактан, брифингден, болуп калды. 

Журналисттерден коопсуздугуна тиешелүү көңүл бөлүнгөн жок. 

Журналисттердин психологиялык абалын караган бир дагы иш-

чара жок”. 

 

Пайда болгон көйгөйлөрдү чечүү үчүн эмне кылыш керек? Эксперттердин 

айрымдары окутууларды өткөрүүгө басым жасашса, кээ бири мамлекет 

тарабынан колдоо керектигин белгилешкен, кээ бири мамлекттик каржылоону 

токтотуу оң болот деп эсептешкен. Ошондой эле өз ишине ийкемдүү мамиле 

кылып, шартка жараша жаңыча иштөө ыкмаларын өздөштүрүү керек экенине 

токтолгондор дагы бар. 

“Пандемия шартында кандай иштөө керектиги (кызыл зоналарга 

кирүүгө болобу же болбойбу, кандай талаптарды аткарыш 

керек) боюнча журналисттер үчүн окууларды уюштуруу керек”. 

“Жаңы медиалардын иштөө эрежелери, онлайн 

инструменттерди колдонуу тажрыйбалары, контентти 

монетизациялоо ыкмалары боюнча окутуу-тажрыйба 

алмашууларды күчөтүү зарыл”. 

 

“Гезиттер санарипке өтүү зарылчылыгын түшүнүп, ошого басым 

жасоо кажет. Журналисттер берген маалыматтарын тактап 

чыгарууда жоопкерчиликти сезүүгө үйрөнүүсү милдеттүү. 

Башкаларды басынткан, кемсинткен тексттерден алыстап, 

таамай жана так фактылар аркылуу гана маалымат берүүгө 

үйрөнүүсү шарт. Каржылоо жалаң гранттардан гана эмес, 

жарнамадан, биргелешип аракеттенүү аркылуу да изденген оң”. 

 

Пандемия кыргыз ЖМКларына кандай таасир эткенине жогоруда токтолгон 

элек. Олуттуу көйгөйлөрдүн арасында маалымат алуу жана каржылык жактан 

жаралган кыйынчылыктар аталган. Мына ошондуктан ЖМКлар жабылбай, 

жаңы шартта жашап кетиши үчүн кандай билимге муктаж экенин билүү үчүн 

эксперттерге кайрылып, төмөнкүдөй жоопторду алдык. 

 



“Кыргыз ЖМКларына күчтүү менеджерлер жетишпейт. 

ЖМКларда менеджмент бир аз башкача. Ошондуктан ЖМКларды 

өнүктүрүп кете турган менеджерлерди окутуу зарыл. Күчтүү 

менеджер болсо ЖМКны жабылып калуудан алып калалат. Бирок 

күчтүү менеджерлерди кармап туруу да ЖМКларга кыйын. Кайра 

эле баары акча маселесине келип такалат. ЖМКларга жарнама 

берүүчүлөрдүн бир тобу ЖМКларга бере турган акчага өздөрү 

SMM адисттерди жалдап азыр алар өздөрү соцтармактарда 

жана башка платформаларга жарнама жайгаштырып 

жатышат. ЖМКларда болсо барган сайын жарнама азайып 

жатат. Бул албетте көз карандысыз ЖМКнын финансылык 

абалына түздөн-түз таасирин берип жатат. Журналисттерди 

сапаттуу контентти даярдоо, контентин эл аралык ЖМКларга 

сатуу жагын окутуу керек деп ойлойм. Кыргызстан уникалдуу 

табигаты, маданияты, каада-салтты сактап калынган чакан 

мамлекет, ошонун баарын дүйнө тилдерине, айрыкча англис 

тилинде тартып сатууга болот. Ютуб блогерликке окутуу да 

актуалдуу”. 

“Биринчиден, медиа продукцияны товар катары түшүнүп, 

реализация кылуу жөндөмүн өнүктүрүү. Экинчиден, 

жамаатташып иштөөгө адаптация алуу. Үчүнчүдөн, 

журналистиканын чыныгы миссиясын үйрөтүү менен 

профессионалдык чеберчиликти арттыруу. Төртүнчүдөн, 

мультимедиа каражаттарын үзүрлүү пайдаланууну үйрөнүү. 

Бешинчиден, социалдык тармактарда орун табууга, медиа 

контентти илгерилетүүгө басым жасоо”. 

Эксперттер бардык эле багыттарда журналисттердин билим алуусу керек деп 

эсептешет. Айрыкча аналитикалык макала, иликтөө жана жаңы 

мультимедиалык форматтар боюнча журналисттерди окутуу зарыл деп 

белгилешкен. Журналисттердин арасында жүргүзүлгөн сурамжылоодо дагы 

аталган үч багыт алдыга озуп чыккан. Бирок төмөнкү таблицадан дээрлик 

бардык багыттарда журналисттер билимин тереңдетиши керек экенине басым 

жасалганын байкоого болот. 

Бир эксперт “Биздин журналисттер ар тараптуу өнүгүшү керек. Баары маанилүү, 

бул багыттардын баары кереги тийсе тиет, бирок ашыкчалык кылбайт” деген 

оюн жазган. 



 

Бул таблицадан кыргыз журналисттеринин кандай билимге муктаждыгы бар 

экенин түшүнүүгө болот. Бирок ошол билимди жогорулатуу үчүн 

журналисттерде мүмкүнчүлүктөр барбы? Болсо кандай мүмкүнчүлүктөр бар? 

Эксперттердин ою төмөнкүдөй: 

“Мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок, журналисттердин көпчүлүгү 

билимин өркүндөтүүгө маани беришпейт, анын зарылчылыгын 

түшүнүшпөйт”. 

 

“Андай курстар жада калса адистер дагы жокко эсе. 

Интерньюстун гана тренинг-курстары бар. Журналисттер 

жалкоо, убакыт бөлүп, өзүн өнүктүрүү үчүн дүйнөлүк желени да 

карашпайт. Кызыктыруучу иштер керек. Тренингдердин 

жыйынтыгы боюнча да иштеш керек”. 

 



Айрым эксперттер мүмкүнчүлүктөр көп, бирок журналисттер өздөрү аракет 

кылбайт деп баалашса, башкалары тил маселесин көтөргөн. Эскерте кетсек, тил 

маселеси журналисттердин арасында жүргүзүлгөн сурамжылоодо дагы баса 

белгиленип кеткен болчу. 

“Аймактагы журналисттер көптөрү аракетчил эмес. 

Журналисттерге эл аралык институттар, фонддор 

Кыргызстанда эле эмес чет жерде окутууларды, 

стажировкаларды байма-бай сунуштап турушат. Тил 

билбегендиктен, жана билдирмени туура толтуруп жөнөтө 

албай, ошол мүмкүнчүлүктөрдү да толук кандуу колдоно 

билишпейт, тилекке каршы. Жакшы шарттары менен 

гранттык конкурстар деле бат-бат жарыяланып турат. Бирок 

көп журналисттер грант алуу үчүн билдирмени туура 

толтурууну да бишипейт. Мага көп журналисттер толтурууга 

жардам бериңиз деп кайрылышат. Кеп-кеңеш берип узатсам 

кайра эле сиз эле жазып бериңизчи деп келишет. Жалкоолук, 

жалакайлык да журналисттердин кендирин кесип турат. Алма 

быш, оозума түш деп карап турган журналисттер толтура. 

Ушундай мүмкүнчүлүк бар, чет жерге чыгып тажрыйба алмашып 

келсең болот, деп сунуштасаң толтуруп бериңиз билдирме деп 

турат. Толтуруп да берип жүрдүм, өзүмдүн оордума жөнөтүп да 

жүрдүм, бирок көп деле өзгөрүү байкалбады” деп белгилеген 

эксперттердин бири. 

 

 

 

Эксперттердин белгилөөсү боюнча, кыргыз ЖМКлары өз алдынча туруктуу 

өнүгүүнү колго алышы керек. Көпчүлүгү ал үчүн гранттар менен иштешүү 

керектигин белгилешкен. Ал эми масс медиа коомдук тармактарда ишин 



күчөтүүгө басым жасап, жаңы технологияны өздөштүрүп, өз аудиториясына 

чыгуунун жолун издештириши зарыл деген ойго токтолушкан. Ал эми медиа 

продуктуну товар катары кабыл алып, элдин сатып алуусун (жазылуусун) ишке 

ашыруу керек дегендер да бар. Муну менен катар краундфандингди (элдин 

каржылоосун) колдонууга убакыт келип жеткенин айрымдары белгилеп 

өтүшкөн. 

Эң эле кызыгы — кандайдыр бир саясий партия же бизнес менен иштешүү оюн 

колдогондор өтө аз. Бул боюнча фокус топтордо талкуу болгондо, ишкерлер 

менен өнөктөштүктү жолго коюу керектиги дагы сунушталган эле. Ар түрдүү 

пикирлердин айтылышы, эң оболу, кыргыз масс медиасын өнүктүрүү боюнча 

буга чейин бизнес моделдер иштелип чыга элек экенинен жана кыргыз масс 

медиасын өнүктүрүү жолун издегендер арбын экенинен кабар берет. 

Ошондой эле эксперттер кыргыз ЖМКларынын ийгиликтүү иштеп кетүүсү жана 

өнүгүүсү үчүн коомчулуктан, мамлекеттен, бейөкмөт уюмдардан дагы колдоо 

керек экенине токтолушкан. 

“Бийлик тараптан кысым, тоскоолдук болбошу керек. Эркин 

атаандаштыкка шарт болсо эле өнүгүү болот. Донор уюмдардан 

колдоочу долбоорлор көп болгону жакшы. Бирок алар 

долбоорлорду мамлекеттик тилде кабыл алса”. 

“Менимче, ар бир ЖМК тандаган багыты боюнча мыкты 

долбоорлорду жазса, эң ириде өкмөт сынак жарыяласа жакшы 

болмок. Ал эми бейөкмот уюмдар кыргыз тилдүү ЖМКларга 

дээрлик көңүл бурбайт”. 

Жооптордон байкалгандай, буга чейин көтөрүлгөн тил маселеси азыр дагы 

кайра кайталанып жатат. Андан тышкары, донорлор жөнүндө төмөнкүдөй 

талкууга жем таштоочу ой-пикир айтылган. 

“Донорлор мамлекеттик медиаларды колдооосу зарыл. Анткени, 

жеке менчик медиаларды колдоп жүрүп, эч өзгөрүү жазай 

алышкан жок”. 

“Кыргыз улуттук кызыкчылыгын коргогон донорлор биригип, 

улуттук кызыкчылыкты (бийликтин позициясына карабастан) 

иштеп чыгып жана элге жеткире турган ЖМК ачышса жакшы 

болмок. Анын демөөрчүлөрү туруктуу жана көп болууга тийиш”. 

Ал эми мамлекет тараптан жалпыга маалымдоо каражаттарынын ишине 

тоскоолдук жаратпоосу өзү эле чоң колдоо экенине басым жасагандар бар. 



“Өкмөт ЖМКнын ишине тоскоол болбой туруп берсе эле ошол 

чоң колдоо. Жогорку Кеңеш ЖМКга тиешелүү мыйзам кабыл 

албай, өзгөртпөй, толуктоо киргизбей турса ошол чоң колдоо. 

Кыргыз ЖМКсы өз аракети менен гана өнүгүүгө ээ болууга тийиш. 

Башка жол жок. Өкмөттү, Жогорку Кеңешти карап отура берсе 

саздан чыкпайт”. 

“Журналистикага жана сөз эркиндигине бут тоскон мыйзамдар 

кабыл алынбашы керек. Сөз эркиндигин чектебөө керек. 

Журналисттердин сабатын көтөрүү боюнча медиа бейөкмөт 

уюмдар ар кандай иш чараларды уюштуруусу керек. Донорлор 

мадиалардын өнүгүүсүнө шарт түзгөн долбоорлорду сунуш кылуу 

керек. Коомчулук мыйзамсыз иштерди жана коррупцияны 

иликтеген журналисттерди колдоп туруу керек”. 

Эксперттердин бири бул көйгөйлөрдүн баарын жалпылап жакшы 

корутундулаган:  

“ЖМКлар кайсы бир топтун, бийликтин же партиянын 

кызыкчылыгы үчүн эмес коомчулуктун, жалпы адамзаттын 

кызыкчылыгы үчүн иштей турганын иш жүзүндө далилдесе, ар 

тараптуу колдоо табат. Кесипкөй журналистиканы өнүктүрүү 

керек”. 

Соңунда ийгиликтүү өнүгүп жаткан кыргыз масс медиалары боюнча 

эксперттерге эркин формада кайрылып төмөнкүдөй жоопторду ала алдык. 

[Ийгиликтүү өнүгүп жаткан кыргыз медиалары] 

Азаттык  16 

Кактус, Клооп, Спутник 7 

Политклиника  6 

Айтуу кыйын 5 

Т-Медиа, Акипресс 4 

Super.kg, 24.kg, КТРК 3 

Говори ТВ, Factcheck.kg, Салам медиа, Марал ФМ, Akchabar, Ош пирим 2 

Кабар, ЭлTР, economist.kg, Next TV, Апрель, НТС, Леди KG, Барометp, 
Назарньюс, Азия ньюс, Майдан, Саясат KG, Би би си 

1 



Бул суроого жооп берүүдө айрым эксперттер бирден көп масс медианын 

аталышын жазган. Жогорудагы таблицада көрсөтүлгөндөй, эксперттердин 

көпчүлүгү «Азаттык» медиасын өнүгүп аткан кыргыз медиасы катары эсептерин 

билдирген. Бул АКШдан каржыланган эл аралык медиа уюмдун алып барган 

ишине, коомчулукка тийгизген таасирине байланыштуу берилген жооп деп 

түшүнсөк болот. Андан кийинки орунда «Кактус», «Клооп» жана «Спутник» 

уюмдары аталган. «Спутиник» дагы Орусия түптөп каржылаган эл аралык 

медиа уюмдун Кыргызстандагы бөлүмү. Бул жерде дагы «Азаттык» 

үналгысындай эле маанайда жооп берилген болсо керек. Ал эми «Кактус» жана 

«Клооп» уюмдары чынында кыргыз медиа уюмдары болуп саналат. Эки сайт 

тең орус тилинде материалдарды даярдап чыгарууга басым жасаганы менен 

белгилүү. Ошондой эле «Политклиника» сайтын ийгиликтүү иштеп аткан масс 

медианын катарына киргизгендер дагы бар.  

Айрымдары эч кайсы медиа уюмду так атай албасын жана ага байланыштуу 

жүйөсүн төмөнкүдөй чечмелеп кеткен: 

“Тилекке каршы, бир да медианы атай албайм. Ийгиликтүүсү бар 

чыгар, бирок өнүгүп бараткан бир да кыргыз медиасын көрө 

албай турам. Өчүү, артка кетүү, сапаттын төмөндөшү бар, 

өнүгүү, алга умтулуу жок”. 

 

“Ийгиликтүү өнүккөн медиалар кайсы бир жеке ишкердин 

(олигархтын) кызматын кылып жүрөт. Коомдогу өзгөрүү аларды 

кызыктырбайт. Мамлекеттик ЖМКларды эркиндикке коё берсе 

коомдо чыныгы өзгөрүү болот. Бул медиалар коомдун 

көзөмөлүндө турушу керек”. 

 

Бирок жооптордун баары эле кыргыз ЖМКсын терс сыпаттагандан алыс. 

Айрымдары оптимисттик маанайда. 

“Чыныгы кесипкөйлүк жактан кайсы бир медианы кесе айтуу 

кыйын. Баарында кемчиликтер толтура. Бирок, жалпысынан 

кыргызстандык медиалар артка чегине электиги кубандырат”. 

 

 

 



ҮЧҮНЧҮ БӨЛҮК. 
ФОКУС ТОПТОРДО ТАЛКУУ 
Изилдөөнүн акыркы бөлүгүндө фокус топтордо өткөрүлгөн талкуунун 

жыйынтыктарына орун беребиз. Фокус топторго катышуучулар журналистика 

тармагында топтогон тажрыйбасы жана ээлеген кызматы боюнча тандалып 

алынды. Аны менен катар жаш журналисттерди дагы талкууга кошууга аракет 

кылдык. Ошондой эле өлкөнүн бардык аймактарынан катышуучуларды тандоо 

башкы критерийлердин бири болду. 

Жалпысынан эки жолу талкуу өткөрүлдү. Экөө тең Zoom платформасында 

онлайн уюштурулду. Ар бир талкууга 8ден киши катышып, алар 1-1 жарым 

саатка созулду. Арасында журналистика тармагында 5 жылдан тартып 20 

жылдан ашуун убакыттан бери эмгектенип келаткандар, азыркы күндө 

телеканалды жетектегендер, онлайн маалыматтык сайтты түптөп эмгектенип 

жүргөндөр бар. 

Фокус топтордо кыргыз журналистикасынын азыркы абалына саресеп салып, 

кандай көйгөйлөр бар экенине токтолдук жана ал көйгөйлөрдү чечүүнүн 

жолдору жөнүндө ойлорду ортого салдык. 

 

Кыргыз журналистикасынын азыркы абалы жана көйгөйлөрү 

Фокус топтун катышуучулары коронавирус журналисттердин ишине таасир 

эткенине токтолуп, пандемия маалында айрыкча аял журналисттерге кыйын 

болгонун белгилешти. Бир эле учурда балдарды карап, окуусуна жардам берип, 

тамак даярдап, анан журналистикадагы жумушун кылууга физикалык жактан 

жетишүү мүмкүн болбогонуна токтолушту. Мындан улам айрым 

журналисттерге психологиялык жактан доо кеткени айтылды. Ушундай ойду 

жогоруда журналисттер жана эксперттер дагы онлайн сурамжылоодо 

белгилешкен болчу. 

Азыркы кыргыз журналистикасынынын бир бөтөнчөлүгү катары — 

аналитикалык контенттин аябай азайып кеткени аталды. Эске салсак, 

журналисттердин жана медиа эксперттердин арасында жүргүзүлгөн 

сурамжылоодо дагы дал ушул багытка суроо-талап көп экени анык болгон. 

Мамлекеттик расмий гезиттерде болобу, маалымат каражаттарында болобу же 

болбосо телеканалдарда болобу аналитикалык программалар жокко эсе экени, 



болсо да аябай аз болуп атканына карата сын айтылды. Бул маселе айланып 

келип эле, коомдо жакшы бир аналитикага муктаждык барбы деген суроого 

келип такалууда. Кандай болгондо дагы балким журналисттер аналитикалык 

контентти көбүрөөк чыгарып, элде ушундай контентке болгон муктаждыкты 

жарата баштоого убакыт келип жеткендир. 

Жогорку окуу жайларда журналисттерди адистештирип тарбиялоо жагы башкы 

маселелердин бири болуп атканын, аз да болсо бул багытта иш колго алынып, 

замандын талабына ылайык билим берүү каралып атканы кошумчаланды. 

Бирок ошол эле учурда мыкты адистерди тарбиялап чыгарган менен 

бүтүрүүчүлөрдүн талабына ылайыктуу кыргыз ЖМКсы жок болсо, бекер эле 

студенттерди ара жолдо калтырып калбайбызбы деген ойлор айтылды. 

Ошондуктан оболу журналисттик стандартты карманып, коомчулук алдында 

жоопкерчилик сезип, маалыматты туура жеткирүүнү баарынан алдыга койгон 

ЖМКлардын санын көбөйтүү керек экени баса белгиленди. 

Журналист менен блогердин айырмасын тактоо маселеси жаралганына көңүл 

бургандар болду. Айрым блогерлерде азыр коомдук пикир түзүү мүмкүнчүлүгү, 

таасири бар. Керектөөчү калк, калың эл кайсынысы журналист, кайсыны блогер 

дегенди азыр айырмалабай деле калды. Мындан улам элдин сабаттуулугун 

көтөрүү аябай маанилүү тапшырма болуп атканы айтылды. Себеби 

журналисттердин деңгээлин көтөргөндө деле анын эмгегин баалай турган, 

таразалап ала турган эл болуп эсептелери белгиленди. 

Ошондой эле фокус топтордо КТРК жана анын алдында ачылган «Ала-Тоо 24» 

телеканалдары коомдук башкаруудагы эмес, бийликтин үч бутагын, өзгөчө 

президентти баш кылып, көрсөткөн пропагандалык, агитациялык каналга 

айланганы сынга алынды. 

Кыргыз журналистикасынын тили бузулганына көңүл бургандар бар. Алардын 

оюнда, тексттер калькалар менен жазыла берип, бири экинчисин туурап атып, 

тилдин колдонулушу бузулууда. Ал эми бул көйгөй журналисттердин эле 

арасында калып калбай, коомчулукка дагы таасир этүүдө. Себеби эл 

журналисттерден угуп, аларды туурап сүйлөп калды деген сын-пикирлер 

айтылып өттү. 

Орус тилдүү журналисттер менен кыргыз тилдүү журналисттер эки башка 

дүйнөдө жашары, ага кошумча аймактык журналисттер менен борбордук 

журналисттердин ортосунда дагы ажырым бар экенине көңүл бурулду. Ошону 

үчүн бул ажырымды азайтуунун үстүндө иштер алып барылышы керек экени 

сунушталды. 



Фокус топтордо айтылган айрым ой-пикирлер 

Жалил Сапаров, Жалал-Абад шаары: Журналистиканын деңгээлин 

көтөрмөйүнчө, коомду оңой албайбыз 

Кыргыз журналистикасы бардык жагынан кейиштүү абалда. 

Негизги медиа продукция теледен жана интернеттен кетип 

жатат. «Азаттык», Би-би-си сыяктуу эл аралык стандарт 

боюнча иштеген айрым ЖМКлардан тышкары Кыргызстандын 

өзүнүн ЖМКларында абал жакшы эмес. Айрыкча аймактарда. 

Карапайым керектөөчү дагы ушундай баа берип жатат. 

Профессионалдык жактан берилген баа менен керектөөчү берген 

баанын ортосунда, албетте, айырма бар. Аны четке 

какпашыбыз керек. Абалыбыз оор. Этикалык нормалар бизде 

сакталбайт. Билим деңгээлибиз, кругозорубуз начар. 

Экинчиден, кесиптик деңгээлибиз дагы жакшы болбой атат. 

Бир нече жылдан бери журналисттик кесипке даярдоо дагы начар 

болуп атат. Мисалы, ЖОЖдордогу программанын өзү бүгүнкү 

күнгө туура келбейт. Эртеңки күнгө ого бетер туура келбейт.  

Ушул жагдайлардын баарын алып караганда, биздин деңгээлибиз, 

азыркы абалыбыз, 10 балл менен алганда 3-4 деген баллга араң 

татыйт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө журналисттерди даярдоо 

тармагын бир карап чыгыш керек болуп атат. ЖОЖдорго 

ишенип, ал жерден эптеп полуфабрикаттарды жыйнай 

беребизби? Же Кыргызстандагы дайыма аракет кылуучу 

журналистика мектебин ачып, чыңдап, анан ошонун 

бүтүрүүчүлөрүн аймактарга жеткирип турабызбы? Келечекте 

журналист болом дегендерди дагы, журналист кадрларды дагы 

кайрадан жаңы технологияларга, ыкмаларга окутабызбы — ушул 

жагын караш керек болуп атат. 

Ошондой эле бизде тармактык журналистиканы ачышыбыз 

керек болууда. Бизде “желтая пресса”, саясат темасынан 

тышкары бир дагы экономика, финансы, бизнес, алдыңкы 

технологиялар же болбосо медицина тармагы жөнүндө 

жакшынакай бир материалдарды эч ким алып чыккан жок, 

чагылдыруу өтө начар. Бул жагы калып кетип атат. Туризм 

тармагы боюнча мыкты материалдарды көрүп атабызбы? 

Көрбөй атабыз. Иши кылып, биз бардык жагынан эле жабыр 



тарткан абалдабыз. Кыргызстанда журналистиканын 

деңгээлин көтөрмөйүнчө, оңомоюнча биз коомду оңой 

албайбыз. 

 

Бакыт Орунбеков, Бишкек шаары: Менеджерлер журналистиканын 

коомдогу баалуулугун, жоопкерчилигин түшүнбөй атат 

Айтып отурган маселелер мындан 20 жыл мурун деле бар 

болчу. Ушундай маселелер бар, чечели, жакшырталы, өйдө 

кылалы деп, семинар, конференция, бир жумалык тренингдер да 

болчу эле Ошто, Жалал-Абадда, региондордо, Бишкекте. Жалпы 

абалыбыз өзгөргөн жок. Менимче, тескерисинче, кайра түшүп 

кетти, төмөндөдү десек болот. 

Андан бери заман өзгөрдү, далай суу акты. Бүгүнкү 

технологиянын замынанан алып караганда, учурда элдин 99 

пайызы журналист. Илгери, 20 жыл мурда, Кыргызстандын 0,01 

канча бир пайызы журналисттер болчу. Ошол армия 

маалыматтарды тарката алат, даярдай алат деп эсептечүбүз, 

ошол маалыматка ишенчүбүз. Ошол маалымат аркылуу коомдук 

пикир түзүлчү. 

20 жылдан бери абал өзгөрбөгөнүн себеби – медиа менеджерлер 

журналистиканын коомдогу баалуулугун, жоопкерчилигин, 

милдеттерин түшүнбөгөнүндө болуп атат. Коомдук пикирди 

чагылдырган маалымат каражаты жок. Алар кайсы бир 

тарапты чагылдырышат. 

Учурда кимде интернетке кирүү мүмкүнчүлүгү бар — болду, 

социалдык тармактарда эмне деген маалыматтар таркалып, 

эмне деген коомдук пикир түзүлүп атат. Мына ошол массанын 

арасында бөлүнүп турган журналистика азыр жок болуп атат. 

Ошол массага журналисттер өздөрү кошулуп алды. Өздөрү 

жалган айтмай, такталбаган маалыматты таратып, атайын 

кара пиарларды уюштургандардын башында дал ушул 

журналисттер.  

Бизде баары саясат жазып калды деп айтылды. Мен саясатты 

жазып жүргөн журналисттердин макалаларын дагы көрдүм. 

Саясаттын “сысын” билбей туруп урдуруп жазып жатышпайбы. 



Саясатты жазып атат дегендер ушул парламенттеги 

маселеге, өкмөттөгү, президентке же болбосо партияларга 

байланышкан бир интригаларды жазса, саясат жазуу деп 

ойлойт экен. Андай эмес да! 

Биздин маалыматыбыз массалык таркап аткан 

маалыматтардан өзүнчө бөлүнүп турушу керек. Өзүнчө 

айырмаланып турушу керек. Өзүнчө бир маалыматтын 

баалуулугу көрүнүп турушу керек эле да!? 

Аудитория, окурман эмнени каалап атат, ылгабай эле ыргытып 

атабыз. Саясий окуяларга, интригаларга байланышкан 

материалдар чыгат 70-80 пайызы. Биз айтабыз, элдин баары 

саясатчы болуп кетти деп. Журналисттер агартуучулук, 

тарбиялык функциясын туура эмес жасап атат. Биз жалган 

айтсак да, чын айтсак да, ошого жараша коомдук пикир 

калыптанып атат. Жашоонун башка дагы тармактары бар да. 

Туризм боюнча кантип оокат кылсак болот, бал челекти, 

балыкты кантип караш керек деп башка жактарын үйрөткөн 

жокпуз. Мына пандемия шартында кантип коргонуш керек 

экенин жакшы баяндаган маалыматтарды окуй алган жокмун. 

Башка өлкөлөрдүн, биздин адистердин тажрыйбасы боюнча 

маалыматтарды бөлүшкөн, атайын даярдалган мыкты 

материалдарды көрө албай койдум. Бул жагынан аксап 

атпайбызбы? 

Журналистиканын баалуулугу, стандарты десең эле “кой, Бакыт, 

сен Батыштагы немени айтпачы, Америкадан бери айтасың. 

Кыргыз журналистикасы өнүп атат, өсүп атат” дейт. 

Батышта деле, кыргызда деле чындыкты айт деген баалуулук 

бар да, туурабы? Адилеттүү бол, калыс бол деген Манаста деле 

бар да деп айтам күйгөнүмдөнчү. Бул баарыбыздын баалуулугубуз 

деген идеологиялык багыт болушу керек. Бул ар бир журналист 

болом деген адамдын ыйык нерсесине айланбай атат. 

Ошондуктан бул нерсеге терең маани бериш керек. 

 

Дилбар Алимова, Бишкек шаары: Окуйм, өсөм дегенге окутуулар 

жеткиликтүү болуп калды 



Журналистиканын акыбалы акыркы учурда жакшырды деп 

эсептейм. Анткени, окуйм, өсөм, үйрөнөм дегенге окутууларга 

кол жетип жеткиликтүү болуп калды. Көптөгөн эл аралык 

уюмдар ушундай мүмкүнчүлүктөрдү түзүп берип атат. Мурда 

тренерлер Кыргызстандын эле ичинде болсо, акыркы жылдары 

башка өлкөлөрдөн күчтүү тренерлерди алып келүү 

мүмкүнчүлүктөрү болуп атат. Бул албетте биздин 

журналистиканын сапатын өстүрүп атат деп ойлойм. Ошонун 

аркасы менен азыр көп медиалар өздөрүнүн контентин акыркы, 

заманбап жанрлар, куралдар менен толуктап, алдыга өсүп 

жатат деп эсептейм. 

Акыркы учурда журналисттер укук коргоо органдары таба 

албаган коррупциялык иштердин бетин ачып атат, чоң-чоң 

иликтөөлөрдү жасап, коркпой, тайманбай, азыркы замандын 

баатырларына айланган журналисттер бар. 

Ошентип өсүп өнүгүп, чоң иликтөөлөр резонанс жараткан 

материалдарды жасап атканына албетте ушул эл аралык 

уюмдардын колдоосу, алар уюштурган тренингдер, андан 

сырткары материалдарды даярдаганга каржылык жактан 

колдоо көрсөткөнү чоң түрткү берип атат деп эсептейм.  

 

Нургазы Жайнаков, Баткен шаары: Элетте блогерлер чындыкты айтат 

деп ойлошот 

Биз чыгарган материалдарды аудитория бизден талап кылып 

атабы? Ошол нерсени алар толук түшүнүп жетип жатабы? Эл 

аралык ЖМКлардан бизге тренер болуп келип атышат. 

Өздөрүнүн шартында бизге окутууларды өткөрүп атышат. 

Аудиториябыздын көпчүлүгү элетте деп ойлойм. Мүмкүн 

болушунча жөнөкөйлөтүп, койчудан баштап профессорго 

чейинкилердин баары түшүнө тургандай кылып беришибиз керек.  

Жаңы өзгөрүүлөр пайда болуп атат. Дата журналистика, 

фактчекинг деп чыгып атат. Аны шаар жериндеги окурмандар 

түшүнүшү мүмкүн. Элет жериндеги адамдарга түшүнүксүз болуп 

калып атат дагы, алар блогерлерге көбүрөөк ыктап кетип 

жатышат. Анан алар блогерлер чындыкты жарыялайт, өз 

убагында жарыялайт, алар эч нерсени жашырбай айтып атат 



деп ойлошот. Мен КТРКнын Баткендеги журналисти катары 

этиканы, стандартты сактайм деп отуруп, блогерлерден 

артта калып атабыз. Кыргыз журналистикасынын 

аймактардагы даражасын мен ушундай деп ойлойм. 

 

Касым Рахманкулов, Бишкек шаары: Журналисттердин арасындагы чоң 

көйгөйлөрдүн бири — тилектештиктин жоктугу 

Жаралып аткан мүмкүнчүлүктөргө карабастан 

журналистиканын сапаты төмөндөп аткандай болуп атат. 

Журналисттердин арасындагы чоң көйгөйлөрдүн бири — 

ынтымактын, тилектештиктин жоктугу. Өздөрүн төртүнчү 

күч катары кабыл албайт. Өздөрүн бир саясий топтун, 

саясатчынын камчысын чапкан куралга айланып калгандай 

сезилет. 

Жаш журналисттер менен улуу муундагы журналисттерди 

салыштыра кетсек, жаштарды тажрыйбасыз, 

журналистиканын миссиясын түшүнбөйт, деп айтайын десек, 

улуу муундагы журналисттер чыгып алып, таптакыр терс, 

туура эмес нерселерди айтып, журналистика ушул турбайбы 

деген түшүнүктөрдү жаратып жатышат. 

Кеп балким улуу-кичүү муунда эмес, балким журналисттердин 

арасында бир көзөмөлдөөчү уюмдун жоктугундадыр. 

Журналисттерди ишин мониторинг кылып турган абройлуу бир 

уюм керектир балким же журналисттерди консолидация кылыш 

керектир. 

Азыр саясатчылардын жаман бир адаты пайда болду. Алар 

иликтөөнү иликтөө менен басып, журналистти журналист 

менен басып үйрөнүп алды. Мурунтан эле болуп келген нерсе 

чыгар, бирок ошону журналисттер өздөрү дагы биринчи орунда 

түшүнүшү керек. 

Карапайым эл интернетте көргөн нерсенин баарын чын, туура 

деп кабыл алат. Аудитория журналисттерге талап коё албай 

жаткандыр. Журналисттерди окутуп аткан менен аудитория 

ага даяр эместир. Ошон үчүн биз аудиторияны дагы 

тарбиялашыбыз керек. 



Корутунду 

Журналисттердин жана медиа эксперттердин арасында жүргүзүлгөн онлайн 

сурамжылоодо көтөрүлгөн маселелердин көпчүлүгү кандайдыр бир деңгээлде 

фокус топтогу талкууда дагы бир жолу бекемделди. Сөз болгон көйгөйлөр 

кыргыз тилинде материал даярдаган журналисттердин баарын мүнөздөйт деп 

айтуудан алыспыз. Бирок кыргыз журналистикасы азыркы күндө туш болуп 

аткан көйгөйлөрдөн кабар берет деп эсептейбиз. 

Аталып өткөн көйгөйлөрдүн айрымдары чындыгында жаңы эмес экенин эске 

сала кетүү зарыл. Мурдагы көйгөйлөргө заман өзгөргөн сайын жаңылары 

кошулуп отуруп, өзгөчө коронавирус пандемиясы “кейиштүү абалдагы кыргыз 

журналистикасына” ого бетер катуу сокку урганын айтууга болот. 

Бул изилдөөдө кыргыз журналистикасынын азыркы абалына сереп салып 

көрдүк. Журналисттердин кандай билимге муктаждыгы бар экенин, буга чейин 

өтүлгөн окутуулардын канчалык деңгээлде пайдалуу жана натыйжалуу 

болгонун жана ошондой эле мындан аркы кадамдар кандай болушу керек 

экенин аныктоого аракет кылдык. Анын негизинде кыргыз масс медиасын 

өнүктүрүү үчүн төмөнкүдөй сунуштарды иштеп чыктык. 

Cунуш 

Кыргыз ЖМКларына: 

● ЖМКлар өзүнүн аудиториясын аныктоосу керек (Алар ким, кайда, кайсы 

жол менен маалымат алууну каалайт?); 

● Ага ылайык жаңы технологияларды жана багыттарды өздөштүрүп, 

аудиторияга ылайыктап сунуштоо зарыл; 

● Так маалымат жеткирүү, чындыкты айтуу деген журналистиканын негизги 

баалуулугун (этикалык кодексти) журналисттерге жеткирүү зарыл; 

● Анын натыйжасында элдин ишенимине кирип, аудиториянын эсебинен 

жашоо моделин иштеп чыгуу керек; 

● ЖМКнын арасында таза жана калыс атаанташтыкты пайда кылуу зарыл; 

● Жашоонун башка дагы багыттарын камтыган (медицина, экономика, 

туризм, айыл чарба, илимий-технологиялык жетишкендиктер боюнча) 

тармактык журналистиканы түптөп жайылтуу керек; 



● Табигый (native) жарнаманы өздөштүрүү, ЖМКнын YouTube каналын 

монетизацияга өткөрүү замандын талабы. 

Жергиликтүү жана эл аралык бейөкмөт уюмдарга: 

● Журналисттердин кесиптик билимин көтөрүү (билим сапатын, дүйнө 

таанымын, аң сезимин) маселесине, өзгөчө кыргыз тилиндеги 

окутуулардын санын көбөйтүүгө, сапатын өстүрүүгө жергиликтүү медиа 

уюмдарга көмөктөшүү; 

● Кыргыз ЖМКларынын дүйнөдөгу ийгиликтүү медиа моделдерди 

өздөштүрүп, колдонуусуна көмөктөшүү; 

● Аймактык ЖМКларды өнүктүрүүгө колдоо корсөтүү. 


