
 
 
 
 

 

IWPR КЫРГЫЗСТАНДЫН КАБАРЧЫЛАРЫ ҮЧҮН АНАЛИТИКАЛЫК 
РАДИОЖУРНАЛИСТИКА БОЮНЧА ТРЕНИНГ ӨТКӨРДҮ 

 

БИШКЕК, 2 март 2015-ж.  

Кыргызстандагы Согушту жана тынчтыкты чагылдыруу боюнча институтун өкүлчүлүгү (IWPR) 
Бишкектик жана облустук ЖМКнын журналисттери үчүн “Аналитикалык радиопакет” деген 
аталыштагы тренинг өткөрдү. 

Окутуу Европа Биримдиги жана Норвегия Өкмөтү тарабынан каржыланган «Демократиялык 
реформаларды сүрөмөлөө үчүн журналистикалык практикаларды калыптандыруу: укук коргоочу 
уюмдардын, мамлекеттик институттардын жана ЖМКнын ортосундагы аракеттешүүнү жолго салуу» 
деген долбоордун алкагында өткөрүлдү.  

Катышуучулар эки күн ичинде 
журналистиканын жаңылык жана 
аналитикалык жанрында пайдаланылуучу 
ар түрдүү радиоформаттар жөнүндө,  
жергиликтүү радионун эфириндеги 
кеңейтилген жана социалдык багытталган 
сюжеттердин маанилүүлүгү, монтаждын 
жана башка техникалык аспекттер 
жөнүндө IWPR Радиодогу журналисттер 
жетекчиликке алган стандарттар жана 
принциптер жөнүндө  билишти.  

Репортерлор алынган тажрыйбаларын 
практикада бекемдешти; аналитикалык сюжеттерди даярдоодо өздөштүрүштү, ошону менен катар 
монтаждын жаңы усулдарын үйрөнүп, билгендерин жаңылашты, жана башка техникалык 
аспекттерди үйрөнүп жана өздөштүрүштү.  Күндүн аягында даярдалган материалдар катышуучулар 
жана тренерлер тарабынан  талданып, талкууланды, авторлорго кеп-кеңештер берилди.  

Окутуунун мыкты катышуучулары Радио IWPR менен кызматташууга чакырылды 
(http://cabar.asia/kyrgyzstan ). 

«Тренингде мен радиосюжеттердин ар түрдүү форматтары менен тааныштым, аларды жумушта 
пайдаланса болот экен, окуунун практикага багытталгандыгы болду. Жаңы маалымат, IWPR окуткан 
стилдер жана стандарттардын иште бекемделип калгандыгы абдан маанилүү, алар негизги басымды 
практикага жасагандыгы  жакшы болгон», - деп өз ою менен бөлүштү Ош шаарындагы «Ынтымак» 
ОРТРКнын журналисти Ош Алтынай Балтабаева. 
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IWPR аналитикалык радиопакетин өндүрүү» окутуу семинарынын тренерлери болуп 
радиожурналистикада тажрыйбалуу тренерлер жана белгилүү журналисттер – IWPR 
радиодолбоорунун  редактору Мээрим Асаналы жана RFE/RL, IWPR, КТРК иштеген журналист, 
медиаэксперт Каарманбек Кулуев болушту. 

«Биздин мамлекеттеги, радио лидерлик позицияда турган жердеги жашоочулар сапаттуу жана 
каныккан маалымат продуктыларына жеткиликтүү болушу абдан маанилүү. Азырынча 

Кыргызстандын көптөгөн радиостанциялары 
кыска жаңылыктарды жана көлөмдүү ток-
шоуларды даярдоого көңүл коюшууда, – деп 
белгилейт IWPR радиодолбоорунун  редактору 
Мээрим Асаналы.– Угарман тигил же бул 
проблема жөнүндө объективдүү жана ар тараптуу 
билим ала турган, өзүнүн талаптарын 
канааттандыраарлык  терең сюжеттерди 
даярдоонун үстүнөн иштеген адам аз. Радио 
IWPR  так ушул нерсе менен алектенет жана биз 
бул форматтарды колдон келишинче көп 
жергиликтүү  репортерлор билип алса жана 
өзүнүн радиостанцияларынын ишинде 
пайдаланса деп самайбыз». 

Тренингге Ош, Баткен, Ысык-Көл, Талас, Нарын 
жана Чүй облустарында жана Бишкек 

шаарындагы ар кандай радиостанцияларда, телеканалдарда жана Интернет-басылмаларда  иштеген  
тажрыйбалуу репортерлор болушту.  

Окутуу Бишкекте, Кыргызстандагы согушту жана тынчтыкты чагылдыруу институттун (IWPR) 
өкүлчүлүгүнүн кеңсесинде 21-22-февралда өттү. 

IWPR кийинки иш-чаралары жөнүндө маалымат боюнча кабардар болуш үчүн www.cabar.asia 
сайтына, Фэйсбуктагы (https://www.facebook.com/pages/IWPR-Kyrgyzstan/273161242879600?ref=hl) 
жана Твиттердеги баракчага кирип (https://twitter.com/iwprkg ) кошулуңуз.  

Уюм жөнүндө: согушту жана тынчтыкты чагылдыруу боюнча Институтту (IWPR) – дүйнө жүзү 
боюнча кризистик региондогу кырдаалдарды чагылдыруу жана жергиликтүү ЖМКларды колдоо 
менен алектенген британиялык коммерциялык эмес медиа-уюм.    Кыргызстанда IWPR  1999-жылдан 
бери иштеп жатат. 

 

 
 
 
 
 

Проект реализуется 
Институтом по 
освещению войны и мира  
 
Представительство IWPR в КР 
Кыргызская Республика 
г. Бишкек 720001 
ул. Киевская 114/2 - 1 
Тел: +(996 312) 313 411 
Факс: +(996 312) 312 955 
 iwpr.kyrgyzstan@iwpr.net   
http://www.iwpr.net   
http://www.cabar.asia     
 
 
 
 

 

 
Проект финансируется 
Европейским Союзом 
 
Правительством 
Норвегии 
 

 
Представительство Европейского Союза в Кыргызской 
Республике  

Бульвар Эркиндик 21, Бизнес центр "Орион", 5й этаж, 
Бишкек, 720040, Кыргызская Республика 

Телефон: +996 312 26 10 00 
факс: +996 312 26 10 07 

Email: delegation-kyrgyzstan@eeas.europa.eu  
 
Website:http://eeas.europa.eu/delegations/kyrgyzstan 
Facebook: http://www.facebook.com/eudelkg 
 

 
Европейский Союз включает в 
себя 28 государств-членов, 
объединивших передовые 
достижения, ресурсы и судьбы 
своих народов. На протяжении 
60 лет совместными усилиями им 
удалось создать зону 
стабильности, демократии и 
устойчивого развития, сохранив 
при этом культурное 
многообразие, личные свободы и 
атмосферу терпимости. 
Европейский Союз неуклонно 
стремится передавать и 
приобщать к своим достижениям 
и ценностям страны и народы, 
находящиеся за его пределами. 
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