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I. АЛГЫ СӨЗ
Колуңуздагы басылып чыккан эмгек ЮНЕСКОнун Журналисттерди
даярдоо жаатындагы бир катар методикалык материалдарынын
маанилүү бөлүгү болуп саналат. Анын жаралышына журналисттерди
даярдоо тармагындагы олуттуу өзгөрүүлөр, айрыкча, бүгүнкү күндөгү
техникалык прогресс жана 2008-жылы башталган каржылыкэкономикалык каатчылык себеп болгон. Андан бери жалпыга
маалымдоо каражаттары (өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдөгү), учурдун жаңы
талаптарына ылайыкташууга аргасыз болуп келишет. Бирок дүйнөлүк
деңгээлдеги ушул жаңылыктар менен шартталган журналисттерди
даярдоо жаатындагы олуттуу маселелер жана ошол маселелердин,
айрыкча, журналисттерди окутуу программаларын стратегиялык жактан
кайра баштан түзүп чыгууда чечилиши алдаганча маанилүүрөөк.
ЮНЕСКО учурдагы басылманы ушул маселелерди чечүү аракетинде
иштеп чыгып, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдөгү жалпыга маалымдоо
каражаттарынын ишинде жана журналисттерди даярдоо жаатында
олуттуу мамиле жасоону сунуштайт, себеби ушуну менен келечекте
мүмкүн болгон оор кесепеттердин алдын алууга болот.
Демек, бул басылма ЮНЕСКОнун 2007-жылы иштелип чыккан
Журналисттерди окутуунун стандарттык программасын кайра баштан
карап чыгуу мүмкүнчүлүгүн берет. Дүйнө жүзүндөгү алтымыштан ашуун
өлкөнүн журналисттерди даярдаган он жети билим берүү мекемеси
стандарттык окутуу программасын иш жүзүндө сынап көргөндөн кийин,
жаңы, ошол эле маалда мурункудан да олуттуураак көйгөйлөр келип
чыккан. Тактап айтканда, журналисттерге жаңыча билим берип, жаңы
көндүмдөрдү үйрөтүү зарылчылыгын түшүнүшкөн. Тез өзгөрүлүп турган
социалдык, экономикалык жана технологиялык абалга ыкташа алган
жаңы билим берүү формалары талап кылына баштаган. Натыйжада,
учур талабына жооп берген жаңы редакциялар жана класстык бөлмөлөр
каржылык-экономикалык туруктуулуктун опурталдуу агымдарынан жол
тапканды гана үйрөтпөстөн, ошол туруктуулукту камсыз кылган
стратегияларды түзгөн илимий коммуникация, маалымат топтоо,
адамдарды сатуу, гендердик көйгөйлөр сыяктуу белгилүү бир шарттарга
ылайыкташкан билим берүү формаларын да эске алат. Ушул
маселелердин баары бул жерде сунушталып жаткан окутуу
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программасынын негизги предмети.
Акыры, ушул жыйнактын курамына кирген ар бир окутуу программасы
аркылуу ЮНЕСКО журналисттерди даярдаган эларалык эксперттер жана
ЖМКны өнүктүрүүчү уюмдар менен биргеликте, учурдагы көйгөйлөрдү
чечүүгө багытталган стратегиялык өнөктөштүктү жайылтканга аракет
кылат. Авторлор интеллектуалдык жана илимий аракеттери
журналисттерди даярдаган дүйнөлүк концепцияны кайра баштан карап
чыгууга зор салым кошо тургандыгын түшүнүп, окуу пландарын
ЮНЕСКОдон эч кандай акы албастан даярдап беришти. Бул үчүн,
албетте, ЮНЕСКО авторлорго чексиз ыраазычылыгын билдирет.
Янис Карклинс
Коммуникация жана маалымат иштери бөлүмүнүн директорунун
жардамчысы, ЮНЕСКО
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II. КИРИШҮҮ
Факсон Банда

Жаңы окуу пландарынын бул жыйнагы ЮНЕСКОнун “Журналисттерди
даярдаган тармак өзүн өзү кантип жаңырта алат?” деген суроого берген
стратегиялык жообу. Так ушул суроо Журналисттерге билим берүү
боюнча Үчүнчү Дүйнөлүк Конгрессте (WJEC-3) көтөрүлгөн. Бул
суроонун эки аспектиси бар. Биринчиси, журналисттерди даярдоо
ишинин өнүгүүсүнүн тарыхый траекторияларын эске алса, экинчиси,
журналисттерди даярдоо ишинин келечектеги траекториясын карап
чыгууга үндөйт.
Ушул суроолор уламдан-улам татаалдашып жаткан социалдык, саясий
жана экономикалык шарттарда келип чыккан. 2008-жылдагы
экономикалык жана каржылык каатчылыктан улам, журналистика
чөйрөсү, өзгөчө өнүккөн өлкөлөрдө, катаал мезгилди башынан
өткөргөн. Ушундай эле оор абалга журналисттерди даярдоо тармагы да
туш болгон. Howard Finberg Европанын Журналистика Борборунда (EJC)
сүйлөгөн сөзүндө: “Биз окуу бөлмөлөрүнүн ичин жаңы окутуу ыкмалары
менен жабдып, журналисттерге билим берүүнү жеңилдеткен жаңы
нерселерди ойлоп табышыбыз керек” деген (2012-ж.). Жаңыланууга
үндөгөн Howard Finberg’ге жооп катары Dane S. Claussen Нью-Йорктогу
Карнеги Корпорациясынын изилдөө ишине көңүлүн бурат. Анда
АКШнын журналистика жаатына башка нерселерден тышкары этикалык
ченемдерди жакшы түшүнгөн, журналисттикке шыктуу, ошону менен
катар медицина, экономика сыяктуу татаал темаларда баарлаша алган,
ар кандай коомдорду, тилдерди, диндерди жана маданияттарды
жакындан билген аналитикалык ой жүгүрткөн кесипкөй адистер талап
кылынат деген (Claussen, 2012).
Ар кыл тармактагы билимди талап кылган журналистиканын мындай
ролу Америка Кошмо Штаттарынан (АКШ) тышкары дүйнө жүзү боюнча
кеңири таанылат. Мисалы, Berger менен Foote белгилешкендей (2013ж.), университеттер журналисттерди даярдоодо академиялык
эркиндиктин алкагында гана окутпастан, жеке пикирин эркин билдирүү
укугун бекемдеп, ушундай укуктарга жетүү үчүн журналисттик
көндүмдөр менен платформаларды түзүп бериши керек (көпчүлүк
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учурларда түзүп берүүдө). Журналисттерди даярдоо жаатындагы дагы
бир эркиндик - сунушталып жаткан окуу процессин каалагандай, эркин
колдонуу. Журналисттердин көндүмдөрүн башка чөйрөлөрдө дагы
кеңири колдонсо болот. Айрым учурларда, студенттер журналистиканы
журналист болом деп окушпайт. Башкача айтканда, алар жогорку
деңгээлде өздөштүргөн маалымат алмашуу жана коммуникация
көндүмдөрүн жалпы багыттагы окууларын улантууда же
журналистикага жакын кесипти аркалоодо колдонушат.
Дагы бир баса белгилей кетүүчү нерсе, журналисттерди даярдоо
тармагы учурдагы көйгөйлөргө карабастан өсүп-өнүгүп жаткандыгын
эске алуу менен, журналисттерди кандай шарттарда кыйла майнаптуу
даярдоого боло тургандыгын жакшыраак түшүнө баштаганыбыз. Berger
менен Foote байкагандай, журналисттерди окутуу чөйрөсүнүн дүйнө
жүзү боюнча болуп көрбөгөндөй дүркүрөп өнүгүшү жеке менчик
тармагынын кызыгуусун арттырды. Дүйнөнүн көпчүлүк өлкөлөрүндө,
өзгөчө өнүгүп жаткандарда,
журналисттерди даярдоонун мындай жаңы түрү кээ бир учурларда
талапка жооп бербейт, ошондой эле студенттердин эмгеги жеке
кызыкчылыкта колдонулуп жатат деп кескин сынга алынганына
карабастан, коммерциялык уюмдар атаандаштык жарышына аралаша
баштаган. 1980-жылдарда Азиянын жалпыга маалымдоо каражаттары
аябагандай тездик менен өнүгүп, жеке менчик ЖМКлар көбөйгөндүктөн,
Азиянын көпчүлүк өлкөлөрүндө журналисттерди формалдык окутууга
болгон суроо-талап күч алган. 1990-жылдарда Жакынкы Чыгышта жана
Африкада журналисттерге билим берген окуу жайлардын саны кескин
өскөн. 2000-жылга карата журналисттерди даярдаган университеттин
деңгээлиндеги курстарды дүйнөнүн дээрлик ар бир бурчунда
кездештирүү мүмкүн болгон. Чынында эле, Кытайда жана Индияда,
журналисттерди даярдаган окуу программалары чагылгандай тездик
менен көбөйгөн. 2007-жылы Журналисттерге билим берүү боюнча
дүйнөлүк кеңеш (WJEC) журналисттерди даярдаган программаларды
каттоодон өткөрө баштаган. Ошол статистикалык маалыматтын
негизинде, Berger менен Foote (2013-ж.) бүткүл дүйнө боюнча дээрлик
3000 программа катталганын билдиришкен. Алардын басымдуу
көпчүлүгү Түндүк Америкада, Европада жана Азияда жайгашкан.
Мындай өсүштү келечектен көптү үмүттөндүргөн билим берүү базары
шарттаган. Knight фонду жүргүзгөн изилдөө ишинин корутундусунда:
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Сурамжылоого катышкан журналисттердин 85% окуунун жана
квалификацияны жогорулатуучу курстардын пайдасы чоң же
аябай чоң болгонун айтышкан.
Эларалык студенттердин, көбүнесе, Техас университетине
караштуу Knight борборунунда аралыктан билим алган
латиноамерикалык бүтүрүүчүлөрдүн арасында кошумча билим
алсак жакшы болмок деген ойлор көп айтылган. 10 студенттин
тогузу кошумча окуунун чоң же аябай чоң пайдасы тиймектигин
айтышкан.
Жада калса америкалык журналисттердин арасында пайдасы чоң
же аябай чоң болмок дегендер 75% түзгөн. 2002-жылы
журналисттердин 54% гана окуу программаларынын көп пайдасы
тиет деп айтканын эске алсак, бул чөйрөгө болгон сурооталаптын өсүп жаткандыгын көрүүгө болот. Жалпы-жонунан
журналисттердин болгону 3% окуунун эч кандай пайдасы жок же
болсо да, аз эле же билбейм деп жооп беришкен. Сурамжылоого
катышкандардын 97%, дээрлик басымдуу көпчүлүгү, окуунун
кандайдыр бир деңгээлде пайдасы бар деп, жарымы аябай чоң
пайдасы бар деген оюн билдиришкен.
(McLellan жана Newton, 2012-жыл)
Жамгырдан кийинки козу карындардай көбөйгөн окуу
программаларынын сапатына болгон талапты көз жаздымда калтырып
койгонго болбойт. Berger менен Foote айткандай, журналисттерди
кимдер окутпасын, алардын эң башкы максаты студенттин гана эмес,
жалпы журналистиканын мүмкүнчүлүктөрү менен дараметин арттыруу
болушу керек. Башкача айтканда, журналисттер сапаттуу билим
алышса, жарандардын жоопкерчилик сезими бекемделип, коомдун
сапаты жакшырат. Журналисттерди даярдаган чөйрө журналисттердин
гана эмес, жалпы элдин сабаттуулугун арттырат. Демек,
журналисттерди даярдаган окуу жайлар ЖМК индустриясынын
кызыкчылыктарын канааттандыруу менен, жалпы элге кызмат кылууда
жана маалымат менен иштөө сабаттуулугун арттырууда чоң салым
кошушат (Berger жана Foote, 2013-жыл).
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Ушул өңүттөн алып карасак, ЮНЕСКО аркылуу 195 мүчө мамлекет
эркин, көзкарандысыз жана плюралисттик ЖМКга мүнөздүү болгон
басма сөз эркиндигинин стандарттарын белгилеп, аларды басма сөз
жана Интернет ресурстары аркылуу жайылтышат. Эң негизгиси, жеке
пикирди эркин билдирүү жаатындагы көйгөйлөр менен коштолгон,
күндөн күнгө өзгөрүлүп турган технологиялык шарттарда жалпыга
маалымдоо каражаттарынын дараметин арттыруу керек.
Адистештирилген окуу пландарынан турган Журналисттерди окутуунун
стандарттык программасын иштеп чыгуу менен, ЮНЕСКО эларалык
мыкты тажрыйбаларга негизделген окутуу стандарттарын белгилегенге
аракет кылган. Бул стандарттар ар кайсы өлкөдөгү журналисттерди
даярдаган окуу жайлардын сапатын жогорулатат деп күтүлүүдө.
Мындай аракет журналисттердин кесиптик стандарттары ЖМК
системасында демократияга, диалогго жана өнүгүүгө зор салым кошот
деген көз-карашка негизделет. ЮНЕСКОнун айтымында,
журналисттерди даярдоонун сапатын жогорулатуу менен,
журналисттерге билим берген тарап да, билим алган тарап да
журналисттик ишти маалыматтык-институционалдык деңгээлде
өнүктүрө алышат. Өз кезегинде, мыкты даярдалган жана бардык
нерсеге сын көз караш менен караган журналисттер иштеген
редакциялар өнүгүп жаткан өлкөлөрдө демократиялык процесстерге
жана жалпы коомдун өнүгүүсүнө зор салым кошушат. Журналисттерди
мыкты деңгээлде даярдоо менен, демократияга жана өнүгүүгө гана
эмес, басма сөз эркиндигинин орношуна кепилдик берүүгө болот.
Ушундай шарттарда, бул жыйнакта 10 адистештирилген окуу планы
камтылып, алардын айрымдары ЮНЕСКОнун Журналисттерди окутуунун
стандарттык программасынын эки жолку талкуусунда кабыл алынган:
▶

2012-жылдын 8-августунда Чикаго шаарында өтө турган
"Өнүгүп жана демократиялашып жаткан өлкөлөрдө журналисттерди
ЮНЕСКОнун стандарттык окутуу программасы боюнча окутуу"деген
темадагы “Журналисттерди даярдоо жана жапырт коммуникация
маселелери” боюнча конференциянын (AEJMC) алдындагы
семинарда;

▶

Стамбул шаарында 27-сентябрда Коммуникация жаатындагы изилдөө
иштери жана билим берүү маселелери боюнча төртүнчү европалык
конференция (ECREA) менен бир мезгилде болуп өткөн ЮНЕСКОнун
"Журналисттерди даярдоону универсалдаштырабызбы? ЮНЕСКОнун
ушул тармакка кошкон салымын изилдөө” деген темадагы атайын
талкуусунда.
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Стандарттык окутуу программасы 2007-жылы Сингапурда болуп өткөн
Журналистика жаатында билим берүү боюнча Биринчи Дүйнөлүк
Конгрессте (WJEC-1) ишке киргизилген. 2012-жылдын соңунда аны
алтымыштан ашуун өлкөнүн кеминде жетимиш журналистика окуу жайы
ар кандай лингвистикалык, социалдык жана маданий контекстте
адаптациялаган.
2007-жылдан бери ЮНЕСКО ар кандай улуттук жана институционалдык
шарттарды эске алуу менен, Журналисттерди окутуунун стандарттык
программасы дүйнө жүзү боюнча журналисттерди даярдоонун сапатына
канчалык таасир тийгизгенин аныктаганга аракет кылып келет.
Жогоруда сөз болгон эки академиялык коллегия (Чикаго жана Стамбул
шаарларында болуп өткөн) ушундай баалоо иш-чарасы жүргүзүлгөн
ыкмалардын мыкты мисалы. ЮНЕСКОнун жалпы баалоо аракеттери
келечекте журналисттерди даярдоо концепциясын иштеп чыгууга үч
бөлүктөн турган аналитикалык алкакты сунуштайт. Аталган алкактын
негизги курамдык бөлүктөрү: (i) журналисттерди даярдоонун бүткүл
дүйнөлүк академиялык маданияты; (ii) Окутуунун стандарттык
программасын жергиликтүү шарттарга ылайыкташтырып пайдалануу
жана анын келечектеги мааниси; (ii) келип чыгуучу көйгөйлөр
камтылган жаңы адистештирилген окуу пландарын түзүү.

Журналисттерди даярдоонун бүткүл дүйнөлүк академиялык
маданияты
Бул жерде эң негизгиси, журналистиканын университеттин кеңири
академиялык маданиятында ээлеген ордун, башкача айтканда, анын
теориялык жана изилдөөчүлүк мүмкүнчүлүктөрүн, ошондой эле мындай
мүмкүнчүлүктөрдүн анын практикалык ишине жана университет
ичиндеги практикалык сабактарга кандайча тиешеси бар экендигин
аныктоо керек. 2005-жылы Парижде журналисттерди даярдаган окуу
жайлардын катышуусу менен өткөн биринчи консультативдик
кеңешмеде журналисттерди окутуу программасы, анын ичинде
окутуучулар менен студенттер, университеттин интеллектуалдык жана
академиялык маданиятына жуурулушуп, өз ордун табышы керек деген
чечим кабыл алынган. Ошентип, окутуу программасын биричи жолу
талкуулаганда журналисттерди окуткан адистердин акталбай калган
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үмүттөрү менен ийгиликтери каралып, сунушталып жаткан окутуу
программасынын негизги предмети катары “жалпыга маалымдоо
каражаттары” же “массалык коммуникация” деген түшүнүктөргө
караганда “журналистика” деген сөзгө көп басым жасалган (Banda жана
Schmitz Weiss, 2013 карагыла).
Бул талкуу айрым өлкөлөр журналисттерди окутуу ыкмаларын
реформалап жаткан мезгилде болгон. Алсак, 2005-жылдын октябрь
айында билим берүү жаатындагы изилдөө иштерин каржылаган
Бразилиянын Илимий изилдөөлөр жана илимий-техникалык өнүгүү
боюнча Улуттук Кеңеши илимий билимдердин орчундуу чөйрөлөрүн
белгилеген. Sonia Virginia Moreira айтымында, билим берүү жаатындагы
саясаттын реформаланышы менен, журналистиканын теориялык
аспектисине өзгөчө маани берүү үчүн журналистика коммуникацияны
изилдөөчү чөйрө деп аныкталган. Өз кезегинде, коммуникация буга
чейин эле колдонмо-социалдык илимдердин ажырагыс предметтик
чөйрөсү деп эсептелип, тармакка түздөн-түз байланышкан практикалык
аспекттерге басым жасаган. Бир катар профессорлор менен
изилдөөчүлөрдүн талаш-тартышынан кийин, башкы илимий
коомчулуктардын өкүлдөрү аяккы документке кол коюшуп, анда
коммуникация жаатындагы билимдердин төмөнкүдөй алты багыты
белгиленген: санарип технологияларынын маданияты жана
коммуникациялык технология; аудиовизуалдык коммуникация;
тасмалар, радио жана телекөрсөтүү; уюм ичиндеги коммуникация,
коомчулук менен байланыштар жана жарнама; медиация жана
коммуникациялык интерфейстер; ошондой эле коммуникация
теориялары. Тизмеге журналистика чөйрөсүнө байланыштуу
редакторлук тарыхы, жалпыга маалымдоо каражаттары жана
журналистика сыяктуу үч темага кошумча журналистиканын тогуз
предметтик чөйрөсү киргизилген: бразилиялык, коммуникациялык,
илимий, санарип, бизнес, адистештирилген, онлайн, сегменттелген
жана айыл-чарбалык (Banda жана Schmitz Weiss, 2013-жыл).
Албетте, мындай саясий реформа жаңы көйгөйлөрдү жаратпай койгон
жок. Журналисттерди, Moreira айткандай, "профессор журналисттер"
эмес, илимий даражасы же диплому бар адистер окутушу керек болгон.
Ошентип, журналистика чөйрөсүндөгү көптөгөн адистер
университеттерде сабак берүү мүмкүнчүлүгүнөн ажыраган. Бактыга
жараша, 1980-жылдары редакциядан аудиторияларга өткөн бир катар
кесипкөй жаштар болгон. Алардын көпчүлүгү журналистика жана/же
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коммуникация чөйрөсүндө изилдөө иштери менен алектенишип,
практикага кошумча журналисттик иштин теориялык аспекттерин
окутушуп, кесиптин “күңгөйү менен тескейин” бирдей алып кете
алышкан.
Жогоруда айтылган саясий реформанын натыйжасында Бразилияда
журналисттерди даярдаган окуу жайлар кызыктай абалга туш
болушкан. Алардан “лабораториялар” деп аталган окуу бөлмөлөрүндө
журналисттер иштеген чыныгы жашоодогу кесиптик чөйрөнү түзүү
талап кылынган. Буга чейин профессор-журналисттер редакцияларды
расмий эмес түрдө пайдаланып келишкен эле. Бүгүнкү күнү ЖМК
уюмдары менен академиялык дүйнөнүн ортосундагы көпүрө дагы деле
татаалдашып, ЮНЕСКОнун Журналисттерди окутуунун стандарттык
программасы студенттерди такшалтууга көбүрөөк басым жасоо менен,
ушул темага учкай токтолуп кетет.
Бразилиянын ушул мисалында, журналистика жаатын дүйнөлүк
деңгээлде университеттин контекстиндеги мыйзамдуу жана кадырбарктуу изилдөө чөйрөсүнө айлантуу аракетин көрүүгө болот. Ушул
нерсе 2007-жылы Сингапурда болуп өткөн Журналисттерге билим
берүү боюнча дүйнөлүк кеңеште (WJEC-1) жарыяланган
“Журналисттерди даярдоо принциптеринде” таасын чагылдырылат. Он
бир принциптин ичинде төмөнкүдөй ой айтылат:
Журналисттерди даярдаган чөйрө журналисттик ишти
майнаптуу жана жоопкерчиликтүү жүргүзүүнү теория
жүзүндө үйрөнүп, изилдегенге негиз болуп берет деп бир
добуштан айтабыз. Журналистика жаатында билим
берүүгө/алууга ар кандай аныктама берилет. Ал
журналистиканын бардык түрлөрүн таанып, билүү
аракетине негизделет.
Журналистика коомго көптөгөн жолдор аркылуу кызмат
кылышы керек. Ал үчүн журналисттер күн сайын жаңы
нерселерди жана көндүмдөрдү үйрөнүшү керек.
Жоопкерчиликтүү журналист болуу үчүн, ал коом
алдында моралдык-этикалык принциптерди бийик тутуп,
баарынан кабардар коомду түзүүдө, бекемдөөдө жана
сактап калууда журналистиканын салымы чоң экенин
түшүнүп, баалай билиши керек.
(WJEC, 2008-ж.)
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Аталган принциптер “журналисттерди даярдоодо концептуалдык,
философиялык мазмун менен практикалык көндүмдөрдүн ортосунда тең
салмактуулук сактала тургандыгын баса белгилейт. Журналисттерди
даярдаган чөйрө дисциплиналар аралык мүнөзгө ээ болгону менен,
анын өзүнө гана мүнөздүү теориясы жана билимдер жыйнагы бар
өзүнчө илимий чөйрө болуп саналат”. Принциптер “журналистика
университетте бакалаврдан баштап аспирантурага чейин окутууга
мүмкүн болгон тармак деп дагы бир жолу ырастайт. Журналистика
программалары бакалавр, магистр жана философия илимдеринин
доктору сыяктуу илимий даражалардан баштап, адистештирилген
даярдыктан өткөндүгү жана квалификациясын жогорулаткандыгы
тууралуу тастыктамаларды сунуштай алышат. Ушул жерден 2010-жылы
Түштүк Африкада болуп өткөн WJEC-2 “Журналистика жаатындагы
жогору билим” деген талкуунун “Толук үч же төрт жылдык окуу
программасын түзүү үчүн журналистиканын материалдары жетишсиз.
Журналисттерге билим берүү жааты университеттеги башка билим
берүү формаларында кошумча сабак катары колдонулуп, иштешип,
салым кошушу керек” деген корутундуну келтирип өтпөсөк болбос.
(Nordenstreng, 2010).
Жогорудагы принциптерде “журналисттерди даярдаган окутуучулардын
илимий даражасы да, журналист катары иштеген тажрыйбасы да
болушу керек” деп баса белгиленет.
Жогоруда айтылгандардын баары кийинчерээк Стамбулда талкууланган.
Анадолу университетинин доценти Incilay Cangöz чыгып сүйлөгөн
сөзүндө, журналисттерди даярдаган кандай гана программа болбосун,
ал ЖМК индустриясынын улам өзгөрүлүп туруучу талаптарын
чагылдырып, ошол эле учурда саясий жана социалдык маселелерге
көбүрөөк көңүл бурушу керек деп белгилеген. Экинчи чети, Мадриддеги
Universidad Carlos III университетинен келген анын испаниялык
кесиптеши профессор Pilar Carrera “журналисттерге билим берүү
тармагы” “дисциплиналар аралык” мүнөзгө ээ деген түшүнүктү четке
кагып, журналисттерди даярдоо тармагы илимий чөйрөдө “белгилүү бир
максатты көздөгөн, көзкарандысыз, күчтүү тармак” катары таанылышы
керек деген (Banda жана Schmitz Weiss, 2013-жыл).
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Ушул көз-караштар ЮНЕСКОнун окутуу программаларынын негизги
багыттары менен кошо, «WJEC философиясы» деп атала турган
журналисттерге билим берүүнүн башкы мазмунунун синтезин түзөт
(Nordenstreng, 2010-жыл). Балким, мындай философияда журналистика
- билимдери менен көндүмдөрү табиятынан дисциплина аралык мүнөзгө
ээ социалдык иш катары каралаттыр. Демек, ал кесиптик
көзкарандысыздыгын сактоо менен, башка дисциплиналарга таянып,
академиялык контекстте өз ордун таба алат. Ушул жерден баса
белгилей кетүүчү нерсе, журналистика ишинин блогосфера сыяктуу
институционалдык эмес же кесиптик эмес шарттарга караганда
(жарандык журналистикадагыдай), институционалдык шарттарда
жүргүзүлүшү докладчыларды кооптондурбай койбойт.
Журналистиканын мындай “кесиптешкен” келечеги (мисалы, коомдун
кызыкчылыгы, маалыматтын тактыгы жана текшерүүгө мүмкүн
болгондугу сыяктуу маселелерди баса белгилөө менен), ЮНЕСКОнун
стандарттык окутуу программасын талкуулоодо орчундуу тема бойдон
калууда. Себеби жогорку окуу жайлардагы журналисттерди даярдоо
бөлүмү, али да болсо, журналисттик иш, ал туш болгон
институционалдык чектөөлөр тууралуу маалымат берип, кесиптик
этиканы үйрөткөн процесс катары каралат. Ошол эле учурда,
университеттен тышкаркы массалык коммуникацияны журналистика деп
баалоодо ушул кесиптик стандарттардын дагы тиешеси бар. Ошону
менен катар, алар жергиликтүү радиодогу ыктыярчылар жана вебсайттардын мазмунун түзгөнгө жардам берген колдонуучуларга
арналган окуу курстарында да колдонулат.

ЮНЕСКОнун Журналисттерди окутуунун стандарттык
программасын контекстуалдык негизде пайдалануу жана
анын келечектеги мааниси
Ар түркүн улуттук жана регионалдык тажрыйбаларды камтып, ар
кандай шарттарга ылайыкташтырып пайдаланууга мүмкүнчүлүк берген
окутуу программаларынын ресурстарын түзүү - эларалык деңгээлде иш
алып барган ЮНЕСКОнун башкы маселелеринин бири болуп саналат.
Дүйнө жүзүндөгү жалпыга маалымдоо каражаттарындагы жана билим
берүү жаатындагы олуттуу өзгөрүүлөрдүн бирдей эместиги ушул
маселени бир кыйла татаалдатат. Өзгөчө, Стамбулдагы коллегия
ЮНЕСКОнун маалыматтар журналистикасы жана ЖМК туруктуулугу
боюнча жаңы эки окуу планы менен кылдат таанышып чыгышып,
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журналисттерди даярдоо жаатындагы долбоорду “бардык жерде бирдей
пайдалануу” маселелерин талкуулашкан. Жогоруда айтылган эки окуу
планы тең ушул жыйнакка киргизилген.
Ушул багытта, айрым окумуштуулар ЮНЕСКОнун Журналисттерди
окутуунун стандарттык программасын “бардык жерде бирдей
пайдалануу” мүмкүнбү деген суроону туура көтөрүшкөн. Мисалы,
Конкордия университетинде иштеген доктор Kim Sawchuk ЮНЕСКОнун
Стамбулдагы атайын коллегиясында чыгып сүйлөгөн сөзүндө “бардык
жерде бирдей пайдалануу түшүнүгү шек жаратып жатканын” айтып,
журналистика жаатында педагогикалык “сүйлөшүүлөрдү” жүргүзүүгө
чакырган. Ал кесиптештерине “журналисттерди окутуу программаларын
ар бир жердин мүнөздүү өзгөчөлүктөрүн эске алып түзүү” өтүнүчү
менен кайрылган (Banda жана Schmitz Weiss, 2013-жыл).
Бирок ар кайсы жерде журналисттерди даярдоонун татаалдыгын
түшүндүргөн курал катары “стандарт” деген түшүнүктү тийиштүү
социалдык-илимий методологиялык контекстте карап, көйгөйдүн
кандайдыр бир бөлүгүн чечүүгө болот эле. Ушул жерден Майкл Пулдун
(Michael Pool) (2007, 22-бет) айткан сөздөрүн келтирүүнү туура көрдүк:
Эң негизгиси, кандайдыр бир нерсени тереңирээк түшүнүүгө
мүмкүнчүлүк берген стандартты тандоо керек.
Стандарттардын:
▶ бири-бирине окшоштугу сыяктуу оң жактары;
▶ бири-бирине окшошпогондугу сыяктуу терс жактары;
▶ оң да эмес, терс да эмес бейтарап жактары болушу керек.
Мэри Хессенин (Mary Hesse) сөздөрүн келтирүү менен,
Pool “стандартты канчага чейин салыштыра турганыбызды
так айта албайбыз, бирок салыштырып отуруп
стандарттын майнаптуулугун биле алабыз» деп эскертет
(2007, 22-бет).
Кыскасы, үлгүнү бардык жагынан кынтыксыз деп айтууга болбойт.
Демек, ЮНЕСКОнун Журналисттерди окутуунун стандарттык
программасы абстрактуу мүнөзгө ээ болгондуктан, анын колдонулушу
кандайдыр бир өлкөнүн шарттарына ылайык келбеши мүмкүн (жана
ылайык келүүгө милдеттүү эмес). Жогоруда Pool’дун түшүндүргөнү
боюнча, ал улуттук контекстти оң жагынан да, терс жагынан да
чагылдырышы мүмкүн.
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Окуу пландары жергиликтүү шарттарга туура келгенде, алар оңой
ылайыкташып, бир аз гана түзөтүүлөрдү талап кылат. Ал эми туура
келбей, бирок баары бир колдонулушу керек болгон учурларда,
аларды жергиликтүү шарттарга ылайыкташтыруу кыйын болот,
айрыкча, окуу жайлардын инфраструктурасы начар уюштурулган болсо
(мисалы, Ирактагыдай) (Pavlik ж.б., 2012-жыл). Тынч океан
чөлкөмүндөгү медиа борбордон келген Rukhsana Aslam’дын айтымында,
Стандарттык окутуу программасындагы кеңири принциптерге каршы
келген бир аз гана пикирлер болгонуна карабастан, Тынч океан
чөлкөмүндөгү өлкөлөрдө окуу пландарын өздөштүрүүгө бир катар
себептер тоскоол болуп келет. Тактап айтканда, тийиштүү тажрыйбасы
бар эксперттердин, ресурстардын жана жагымдуу шарттардын жоктугу.
Ушундан улам, журналисттерди даярдаган окуу жайлар ЮНЕСКОнун
принциптерин аздыр-көптүр карманышканы менен, жалпы жонунан көз
жаздымда калтырып келишүүдө (Aslam, 2012).
ЮНЕСКОнун Стандарттык окутуу программасына карата айтылган сынпикирлер анын (контекстке жооп бербеген) терс жактарына көбүрөөк
басым жасап, бирок ушул терс жактары да окутуу программасын
жаңыртуу зарылчылыгын кабарлаган эмпирикалык маалыматтардын
баалуу булагы болуп бере алат. Мындан тышкары, мындай сынпикирлер өлкөлөр ортосундагы жана алардын ичиндеги контекстуалдык
айырманы бир кыйла жое алды. Алсак, Эрик Фридман менен Ричард
Шафер (Eric Freedman жана Richard Shafer) Окутуу программасы
ылайыкташтырылса, студенттер “аз төлөнүүчү жергиликтүү жумуштар
үчүн квалификациялары өтө эле жогору болгону менен, мамлекеттик
жана бизнес тармактагы жумуштар үчүн татыктуу талапкерлер боло
алышмак” деген оюн билдиришкен. Ушуну менен, өнүгүп,
демократиялашып жаткан өлкөлөргө карата сенек көз-карашты
байкоого болот. Мындай өлкөлөрдүн көпчүлүгүнүн журналисттерди
даярдоодо эң жогорку деңгээлдеги жана сапаттагы, алдыңкы билим
берүү чөйрөсүнө айлануу далалаты жана дарамети күчтүү. Өнүккөн
өлкөлөргө караганда, жумушка байланыштуу абал начарлабастан,
тескерисинче, жакшырууда (Freedman жана Shafer, 2010).
Чынында эле, ЮНЕСКОнун колдоосу менен Африкада журналисттерди
даярдаган окуу борборлорунун ачылышына, ошол өлкөдө Стандарттык
окутуу программасы боюнча жогорку сапаттагы адистерди даярдай ала
турган заманбап журналистика мектептерин өнүктүрүүгө болот деген ой
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түрткү берген (Berger жана Matras, 2007). Бардык өлкөлөр жалпы
билим берүү стандарттарына умтулуп жана ошол стандарттарды
ЮНЕСКОнун Журналисттерди окутуунун стандарттык программасы
сунуштай тургандыгы жогорудагы сынчылардын көз жаздымында калып
келет. Өзгөрүүлөрдүн мындай теориясы, бүтүндөй континентте ЖМК
өнүктүргөн субъекттердин көпчүлүгүнө дем, күч бербей койбойт
(Susman-Peña, 2012).
Ошондой эле, өзүлөрүнүн окутуу программаларын кайра түзүп чыгуу
үчүн ЮНЕСКОнун Стандарттык окутуу программасына кайрылышкан
өлкөлөрдүн саны барган сайын көбөйүп жаткандыгы мындай терс сынпикирлерди кандайдыр бир деңгээлде төгүнгө чыгарат. 2011-жылга
карата Афганистандын, Кытайдын, Гайананын, Ирандын, Ямайканын,
Лесотонун, Маврикиянын, Мексиканын, Монголиянын, Пакистандын,
Руанданын, Түштүк Африканын жана Танзаниянын журналисттерди
даярдаган бир катар окуу жайлары/окуу борборлору Стандарттык
окутуу программасын же жергиликтүү шарттарга карап
ылайыкташтырып алышкан, же ылайыкташтыруу процессинде
болушкан. Габон, Конго, Өзбекистан жана Мьянма дагы
ылайыкташтырууга кызыккандыгын билдиришкен. Жогоруда
айтылгандай, ЮНЕСКОнун Журналисттерди окутуунун стандарттык
программасын алтымыштан ашуун өлкөнүн жетимиштей окуу жайы
ылайыкташтырышкан. 2012-жылдын 16-майындагы маалымат боюнча,
Стандарттык окутуу программасы ЮНЕСКОнун веб-сайтынын англис,
араб, кытай, француз, португал, орус, испан жана непал тилиндеги
платформаларынан 12 223 жолу жүктөлүп алынган (Banda and Schmitz
Weiss, 2013).
Өз окутуу программаларын ЮНЕСКОнун Стандарттык окутуу
программасына салып, өлкө ичинде жигердүү колдонушкан көптөгөн
окуу жайлар да бар. Мисалы, 2012-жылдын аягында Лагос мамлекеттик
университети (Lagos State University), Ибадан университети (University
of Ibadan) жана Лагос мамлекеттик политехникалык университети
биргеликте, ЮНЕСКОнун Коммуникацияны өнүктүрүү боюнча эларалык
программасынын каржылык колдоосу менен уюштурулган, окуу планын
иштеп чыгуу жана дараметти арттыруу семинарында Нигериянын дагы
он бир окуу жайы өз педагогикалык ишин Стандарттык окутуу
программасына салып түзөтө тургандыгын билдиришкен. Он бир окуу
жайдын катарына Lagos State University, Moshood Abiola Polytechnic,
Redeemer’s University, University of Nigeria жана Covenant University
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киришкен. Калгандары Times Journalism Institute, International Institute
of Journalism, Ahmadu Bello University, Pan African University, Yaba
College of Technology жана Al-Hikma University болгон (UNESCO, 2012).
Дагы бир белгилей кетүүчү нерсе, жогорудагы сын-пикирлерде өнүгүп
жаткан, ошондой эле өнүккөн өлкөлөрдөгү окуу жайлардын окуу
пландарындагы мүчүлүштүктөрдү б.а. ошол коомдордогу
кыйынчылыктарды кесипкөй деңгээлде чагылдыруунун маанисин
түшүндүргөн кемчиликтерди ЮНЕСКОнун Стандарттык окутуу
программасы аркылуу аныктоого боло тургандыгы көз жаздымда калат.
Мисалы, Америка Кошмо Штаттарындагы журналисттерди окутуу
программаларын ЮНЕСКОнун Стандарттык окутуу программасына
салыштырып талдаган соң, Claussen төмөнкүдөй тыянакка келген:
▶ Стандарттык окутуу программасында студенттер
журналистиканын “демократиялык коомду курууда” кошо
турган салымын жакшы түшүнүү менен, жамааттык
журналистика чөйрөсүндөгү айтылуу Джереми Коэндин,
маркум Коул Кэмпбеллдин жана башка бир катар инсандардын
ойлоруна көбүрөөк ынтаа коюшу керектиги айтылат. Ошол эле
учурда, журналистиканы окуп жатышкан америкалык
студенттер саясий жана/же өкмөттүк окуяларды чагылдырууга
анчейин кызыкпай тургандыгы бир нече жолу эскертилет.
▶ Бразилиялык профессор Sonia Virginia Moreira түзгөн эларалык
журналистика жана журналистиканы өнүктүрүү боюнча окуу
планында студенттерден ЮНЕСКОнун Журналистика
жаатындагы кесиптик этиканын эларалык принциптерин окуп
чыгуу талап кылынат. Бул жерде, АКШда, жалпыга маалымдоо
каражаттарынын этикасы боюнча бир дагы окуу куралдын же
монографиянын, жада калса, Кесипкөй журналисттер коомунун
жүрүм-турум кодексин көчүрмөөлөгө тыюу салынгандыктан,
башка кесиптик топтор мындай документтердин бар экендигин
кайдан биле алышат?
▶ Аргентиналык профессор Jorge Liotti университеттердин жогорку
курстарынын студенттери үчүн түзгөн саясий турмушту жана
өкмөттүк жаңылыктарды чагылдыруу боюнча окутуу
программасы “Куралдуу күчтөр, профсоюздар, диний уюмдар,
жеке менчик компаниялар, БӨУ” сыяктуу кызыкдар топтордун
жана башка бийлик булактарынын” толук спектрине көп убакыт
коротпой тургандыгын белгилеген. Террористтер, партизандар,
баңгизат жана курал-жарактарды саткандар, демонстранттар,
активисттер, пикетчилер сыяктуу абалды чыңалтуучу
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формалдык эмес топтор.... Семинар: Материалдарды
агрессивдүү чөйрөдө даярдоо жана чагылдыруу”. Террористтер,
партизандар жана баңгизаттарды сатуучулар Америка Кошмо
Штаттарында же айрым өлкөлөрдө саясий кызыкчылыктар
боюнча уюшулган топтор катары эч кандай күчкө ээ эмес
болушу мүмкүн.
(Claussen, 2007-жыл)
Дагы бир жолу баса белгилей кетүүчү нерсе, Стандарттык окутуу
программасын түзүү - Австралиянын, Бениндин, Болгариянын,
Канаданын, Даниянын, Финляндиянын, Франциянын, Гананын,
Индиянын, Ливандын, Марокконун, Катардын, Сингапурдун, Түштүк
Африканын жана АКШнын окумуштуулары катышкан эларалык долбоор
болгон. Алардын көпчүлүгү окутуу программасынын ар кандай жумушчу
вариантын жазып же текшерип чыгышкан (Claussen, 2007). Демек,
аталган долбоордо алардын ар биринин социалдык маданий
өзгөчөлүктөрү камтылып, журналисттерди окутуу программасын
пайдаланган ар бир өлкө өзүнө керектүү нерселерин таап, үйрөнө
алышат.
Бир нече жылдар бою Стандарттык окутуу программасы жергиликтүү
шарттарга ылайыкташтырылган бир катар мисалдарды келтирсек болот.
Азиянын мисалын карап көрсөк, ЮНЕСКОнун көп жылдан берки
өнөктөшү болуп келген Азиянын маалыматтык жана коммуникациялык
борбору (AMIC) Google Translate сыяктуу акысыз онлайн куралдарынын
жардамы менен Окутуу программасын Хинди, Тай Малай жана
Индонезия ж.б. тилдерге которгон. Албетте, ал көп нускада басылып
чыга турган болсо, кыйла системалаштырылган олуттуу котормо
процесси талап кылынат, бирок жогорудагы мисалды окутуу ресурсун
кеңири жайылтуу аракети катары караса болот. Мындан тышкары, AMIС
бири-биринен айырмаланган бирок ар бир өлкөгө жана өлкө ичиндеги
чөлкөмдөргө ылайыктуу болгон жергиликтүү ресурстардын
материалдарын кошконго аракет кылган. AMIC Стандарттык окутуу
программасын жергиликтүү шарттарга майнаптуу ылайыкташтыруу үчүн
мекемелерден көбүрөөк ресурс бөлүп, инфраструктураны жана кайра
даярдоо тармагын өнүктүрүүгө көбүрөөк колдоо көрсөтүүнү суранганда
маселе жаралбай койгон эмес.
Согуш аракеттери жүрүп жаткан/согуш аракеттеринен кийинки чөйрөнү
чагылдырган Ирактын контекстинде окутуу программасын
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ылайыкташтырып, нускоочу ык-амал колдонулган. Натыйжада,
Ирандын окутуучулары менен жетекчилери эларалык эксперттер менен
кеңешип, алар берген стратегиялык жана кесиптик сунуштардын
арасынан өзүлөрүнө ылайыктууларын тандай алышкан. ЮНЕСКО колдоо
көрсөткөн ушул процесстин стратегиялык сунуштарына төмөнкүлөр
кирет:
▶ Студенттерге тандоо мүмкүнчүлүгүн берүү үчүн Иракта,
ошондой эле Курдистан чөлкөмүндө факультативдик
сабактар сунушталган. Башкача айтканда, Багдаддагы
студенттер курддардын тарыхы менен маданиятын, ал эми
Сулейманиядагы студенттер Ирактын тарыхын окууну
тандай алышмак. Ушуну менен, бири-биринин
маданияттарын түшүнүп, кабыл алуу менен, чөлкөмдөр
ортосундагы ажырым кыскарып, акыры, тынчтык орномок;
▶ Жогорку билим министрлигине (MoHE) аралыктан билим берүү
технологияларын кайра карап чыгып, Ирактын жогорку билим
системасында онлайн окутуу элементтерин өздөштүрүү
сунушталган. Иракты жана Курдистандын Чөлкөмдүк өкмөтүн
(KRG) заманбап билим берүү чөйрөсүнө аралаштыруу менен,
бардык жарандарга, айрыкча, өлкөнүн алыскы райондорунда
жашагандарга, билим алууга шарт түзүп берип, аралыкка жана
материалдык-техникалык ресурстарга байланыштуу
кыйынчылыктарды чечүүгө болмок;
▶ Жогорку билим министрлигинин окутуу программалары боюнча
бөлүмүнө квалификацияны жогорулатуу программаларын ишке
киргизүү сунушталган. Анын катышуучулары муктаждыктарын
аныктап, керектүү өзгөрүүлөр менен өнүгүү багытын сунуштап,
дүйнөлүк академиялык коомчулуктар менен кызматташа
алышмак.
Кесиптик сунуштар окуу жайлар менен медиа индустриянын
ортосундагы кызматташтыкты бекемдөө зарылчылыгына негизделген.
Ушул максатта, дасыккан ЖМК адистерин (Ирактын өзүнүн жана чет
өлкөлүк) сабакка конок катары чакыруу сунушталган. Алар
студенттерге лекция окуп, кеп-кеңештери менен бөлүшүү менен, медиа
индустрия жөнүндө түшүнүк берип, алардын коммуникациялык
көндүмдөрүн арттырып, тажрыйба алмаша алышмак. Дагы бир сунуш,
университеттердин администраторлору студенттерди такшалтуу
программаларын толук көзөмөлгө алышы керек дейт. Мамлекеттик
тармак менен жеке менчик тармагынын ортосунда өнөктөштүк
мамилелерин орнотуу керек. Ошондо гана студенттердин сабагына
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дасыккан адистерди көбүрөөк чакырып, адистердин ишине байкоо
салып, маектешүүлөрдү өткөрүп, долбоорлордун негизинде окутууга
(PBL) болот.
Мындан тышкары, Ирактагы студенттер үчүн ЮНЕСКОнун Стандарттык
окутуу программасына чет өлкөлүк кабарчы катары виртуалдык
такшалуу программасы киргизилген. Демократиялык нукта өнүгүп
жаткан өлкөлөрдө мындай программа жаңы гана пайда болуп,
студенттер жана жаңылыктар агенттиктери үчүн Иракка кирүү/чыгууну
жеңилдетип, жаңылыктарды кыйла сапаттуу чагылдырууга мүмкүнчүлүк
берет. Ирактагы студенттер өлкөдөн чыкпастан, чет мамлекеттердин
жаңылыктар агенттиктеринде практикаларын өтөй алышат (Pavlik ж.б.,
2012).

Журналистика жаатындагы адистештирилген сабаттуулук
ченталаптарын издөө аракеттери
Gordon Stuart Adam байкагандай, ЮНЕСКОнун Стандарттык окутуу
программасынын Тиркемесинде кадыр-барктуу профессорлордун
журналисттерди окутуу чөйрөсүндө кеңири таанылган ойлору
чагылдырылган окуу пландары сунушталат. Окуу планынын жумушчу
варианты болгон доклад менен Тиркеме, журналистика жаатындагы
изилдөө иштеринин мазмунун жана түзүлүшүн иреттештирип, аларды
ийкемдүүлүк менен ишке ашырат. Окуу пландарына өзгөрүүлөрдү
киргизип, ар кандай маданий өзгөчөлүктөргө жана жергиликтүү
шарттарга карап ылайыкташтырса болот жана ылайыкташтырылышы
керек. Ошол эле учурда алар жаңы педагогикалык ык-амалдарга жол
ачат (Banda жана Schmitz Weiss, 2013).
Ушул багытта, ЮНЕСКО окуу пландарын кеңейтип, журналисттик иштин
көп түрдүү өңүттөрү менен тааныштырууга аракет кылууда. ЖМКнын
туруктуулугунан, маалыматтар журналистикасынан, маданияттар аралык
журналистикадан жана жамааттык журналистикадан баштап дүйнөлүк
журналистикага чейин темалар камтылган адистештирилген сабаттуулук
ченталаптарын модулдаштырып, ушул жыйнактын тематикалык өзөгүн
түзөт. Жогоруда айтылган модулдарды түзүүдө, ЮНЕСКО Стандарттык
окутуу программасына карата айтылган сын-пикирлерге токтолуп,
стандартты сынчыл көз караш менен талдап, ойлонуштуруп, социалдыкмаданий шарттарды эске алган (Nordenstreng, 2010). Ошентип,
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адистештирилген сабаттуулук ченталаптарынын ушул түрлөрү
журналисттерди окутуунун дүйнө жүзүндөгү жаңы же өзгөчө актуалдуу
темаларын камтыган жаңы окуу пландарын кошуу менен, Стандарттык
окутуу программасын кеңейтүүдө.
Ушул окуу пландарына коюлган жалпы талап - журналистика, өзү
окутулуп, изилденип жана колдонулуп жаткан шарттарга ылайык
келиши керек. Натыйжада, жаңы окуу пландары журналистика - жаңы
нерселерге ачык, учурда өнүгүп жаткан динамикалык тармак деген
түшүнүктү кеңейтип, Стандарттык окутуу программасынын чектеринен
чыккан олуттуу кадам болуп саналат. Журналисттерди даярдаган тармак
- журналисттердин жеке жана институционалдык тажрыйбасын
өркүндөтө турган таасирдүү курал. Демек, теория жүзүндө анчейин
изилденбей, ЖМКда чагылдырылбай келген журналисттерди окутуунун
жаңы чөйрөлөрүн баса белгилөө менен, ЮНЕСКО окутуучулар менен
журналисттердин билимдери менен көндүмдөрүнүн чектерин кеңейтип,
алдыңкы заманбап журналистиканын иш-аракеттер планын белгилейт.
Мындай окутуу программаларын “бардык жерде бирдей пайдалана
алгыдай” кылуу аракетинде (ЮНЕСКОнун Стандарттык окутуу
программасын баалап жатканда көп көтөрүлгөн суроолордун бири), ушул
жыйнакты түзүп жатышкан авторлорго төмөнкүдөй көрсөтмөлөр
берилген:
▶ Окуу планында мүмкүн болушунча көбүрөөк өлкөлөрдөн,
айрыкча, өнүгүп жаткан өлкөлөрдөн алынган мисалдарды
изилдөө ыкмасы камтылышы керек. Онлайн жана акысыз
ресурстарга өзгөчө артыкчылык берилет;
▶ Окуу планында ар кандай улуттук контексттерден (өзгөчө
өнүгүп жаткан өлкөлөрдөн) алынган библиографиялык
маалымат булактары камтылышы керек;
▶ Жогоруда айтылган эки көрсөтмөдөгү ой (i) окуу
пландарынын дүйнөлүк деңгээлде колдонулушуна түрткү
берип, (ii) өлкө ичинде башка өлкөлөрдөгү журналисттик иш
тууралуу кабардарлыкты арттырууну көздөшү керек;
▶ Окуу планы гендердик аспекттерди эске алып түзүлүшү
керек, айрыкча, тил жагынан;
▶ Окуу планы окутуучулар менен журналисттерге, жетекчилер
менен жалпы коомго кайрылуу менен, ийкемдүү жазылышы
керек.
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Сөзүмдү жыйынтыктап жатып, ушул жерде келтирилген окуу пландары
журналисттерге билим берүү тармагын коомдун кызыкчылыгын
көздөгөн, коммуникациянын белгилүү бир түрү катары көрсөтө ала
тургандыгын айтат элем. Өзгөчө, аларда журналисттерге билим берүү
тармагынын академиялык чөйрөдө ээлеген орду, ЮНЕСКОнун
Стандарттык окутуу программасынын жергиликтүү шарттарга
ылайыкташтырылып колдонулушу жана анын келечектеги мааниси
тууралуу талаш-тартыштар, ошону менен катар көптөгөн социалдык
көйгөйлөргө туура чара көргөн адистештирилген жаңы сабаттуулук
ченталаптарын издөө зарылчылыгы эскертилет. Биринчи маселеге
токтолсок, журналисттерди даярдаган тармак академиялык чөйрөдө
бекем орноп калган дисциплиналардын аркасы менен күчкө толуп,
аларга көмөктөшкөн тармак деген кызуу талкуулар улана берет
окшойт. Өз кезегинде, Стандарттык окутуу программасын ар кайсы
өлкөнүн контекстинде ылайыкташтыруу менен, анын баалуугун
түшүнүп, журналисттерди даярдоо тармагы көзкарандысыз, эркин
жана плюралисттик ЖМК түптөөдө зор салым кошо турганын биле
алабыз. Бирок ошого карабастан, Окутуу программасын жаңыртуу
талаптары өзгөрүлүп, жаңы көйгөйлөрдү кыйла адистештирилген окуу
пландарын иштеп чыгуу менен чечүү аракеттери жанданууда. Ушул
жерде айтылган эларалык тажрыйба ЮНЕСКО “билимдер
коому” деп атаган нерсенин бөлүгү болуп, журналисттерди даярдоо
тармагынын дүйнөлүк жана жергиликтүү контексттеги ээлеген ордун
бекемдөөдө.
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III. КОЛДОНУУ НУСКАМАСЫ

ЖАНА ОКУУ ПЛАНДАРЫНА
КӨЗ ЖҮГҮРТҮҮ

Бул окуу пландары кандайча колдонулат? Бул окуу пландары көбүнесе
изденүү өңүтүндө колдонулуп, аны пайдалангандар өзүлөрүнүн жеке
тажрыйбалары менен бөлүшүшөт. ЮНЕСКОнун Стандарттык окутуу
программасы сыяктуу, бул адистештирилген окуу пландары так
аткарылышы керек болгон жетектеме эмес. Аларды окутуунун/окуунун
белгилүү бир улуттук жана/же институционалдык шарттарына жараша
ылайыкташтырып алса болот. Аларды эларалык деңгээлде колдонууга
ылайыкташтыруу аракеттери көрүлгөнү менен, аларда али да болсо
бир катар чектөөлөр бар. Ушулардын баарын эске алуу менен, окуу
пландарын төмөнкүдөй жолдор менен колдонууга болот:
▶ Учурдагы окуу курсуна көмөкчү ресурс катары: Айрым окуу
жайлардын ушул окуу пландарында каралган сабактар боюнча
окуу курстары жана/же модулдары бар. Мындай шартта, окуу
пландарын кошумча ресурстар катарында колдонсо болот.
Окуу пландарында сунушталган адабияттардын көпчүлүгү
учурдагы окуу курстарына ылайыктуу.
▶ Каалаган окутуу программасында өздөштүрүлүүчү өзүнчө
модуль катары: Эгер мындай программалар жок болсо, анда
студенттердин билимин тереңдетип, көндүмдөрүн арттыруу
үчүн ушул окуу пландарынын каалаганын учурдагы окутуу
программаларына жаңылык катары киргизсе болот;
▶ Окуу куралы катары: Журналисттерге сабак берген бардык
окутуучулар сунушталган адабияттарга таянып, ушул окуу
пландарын өз максаттарына жараша ылайыкташтырып алса
болот;
▶ Журналисттер окуй турган ресурс катары: Журналисттер ушул
окуу пландарында тажрыйбасын тереңдетип, кесиптик
көндүмдөрүн арттыра турган, айрыкча, Интернетте табууга оңой
болгон маалымат булактарын таба алышат.
Эң негизгиси, окуу пландары сунушталган өздөштүрүү ыкмаларын
өзүлөрү кеңейтип, колдонуучуларга көбүрөөк варианттардын ичинен
тандоо мүмкүнчүлүгүн беришет. Китептин соңундагы салым
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кошкондордун тизмесинде алардын электрондук почта даректери
көрсөтүлгөн.
Бул жыйнакта журналисттик иштин ар кандай өңүттөрүн
чагылдырганга аракет кылган адистештирилген окуу пландары
камтылган. Окуу пландарынын тизмесинде төмөнкү чөйрөлөргө
тийиштүү пландар камтылган:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

ЖМКнын туруктуулугу
маалыматтар журналистикасы
маданияттар аралык журналистика
жамааттык радиожурналистика
дүйнөлүк журналистика
биоэтика менен коштолгон илимий журналистика
гендер жана журналистика
гуманитардык журналистика
адамдарды сатуу көйгөйүн чагылдыруу
коопсуздук жана журналистика.

Жогорудагылардын баары адамдын белгилүү бир керектөөлөрүнө жооп
бере турганы айдан ачык. 2008-жылы болгон дүйнөлүк каржылык
жана экономикалык каатчылыктан улам, ЖМК түзүлүштөрүндө олуттуу
өзгөрүүлөр болуп, көпчүлүк өнүккөн өлкөлөр өндүрүш чыгымдарын
үнөмдөө максатында онлайн режиминде иштөөгө өтүшкөн. Бул
көрүнүш өнүгүп жаткан өлкөлөргө чоң таасирин тийгизбесе да,
журналистика жаатындагы окутуучуларга учурдагы туруктуулук
үлгүлөрүн кайра баштан карап чыгуу зарылчылыгын белгилеп, мүмкүн
болгон сценарийди сунуштайт. Мисалы, Индиядагы Times of India
сыяктуу гезиттердин тиражы кескин көбөйсө, батыштагы ошол эле
гезиттердин тираждары азайгандын үстүндө болгон (Firstpost, 2012).
Бирок батыштагы калган медиа индустриянын абалы так ушундай деп
айтууга болбойт. Алсак, Economist журналынын тиражы жалпы
жонунан көбөйгөн (Mark, 2012). Ушундан улам, ЖМК
материалдарынын сапаты кандай, ошондой эле алар элдин
маалыматтык керектөөлөрүн канчалык деңгээлде канааттандыра алат
деген суроолор жаралбай койбойт. Каржы каатчылыгынан кийин,
көпчүлүк адамдар келечегин коопсуздандыруу үчүн көзкарандысыз
экономикалык талдоо макалаларына көбүрөөк ыктай башташкан.
Демек, жалпыга маалымдоо каражаттары эл учурда эмнеге муктаж
болуп турса, ошонун тегерегинде иштеши керек деген тыянакка
келебиз. Журналисттерди окуткан адистер да ушул нерсени эсине
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түйүп коюшса ашыкча болбос.
Маалыматтар журналистикасы иликтөөчү журналистикасын кеңейтип,
журналисттик иштеги иликтөөлөрдүн негизги суроолоруна жооп берген
сандык жана сапаттык маалымат менен камсыз кылат. Санариптик
маалыматтын бардык жерлерде жеткиликтүү болушу менен, көпчүлүк
журналисттер үчүн маалыматтар журналистикасы журналисттик
чындыкка айланып, “жаңылыктарды сезе билүү” менен “кандайдыр
бир окуяны кызыктуу кылып айтып берүү” жөндөмдөрүнүн айкалышы
жаңы мүмкүнчүлүктөрдү ачат (Gray et al., 2013).
Маданияттар аралык журналистика өз кезегинде ЮНЕСКОнун 2001жылдагы Маданий көп түрдүүлүк тууралуу Жалпы Декларациясында
жана 2005-жылдагы Маданий өзгөчөлүктөрдү билдирүү формаларынын
көп түрдүүлүгүн коргоо жана жайылтуу Конвенциясында бекитилген.
Ал журналисттерге өзара иштешип, маданий өзгөчөлүктөр менен
таанышуу көндүмдөрүн үйрөнүү менен, аларды чектелген
коммуникация жана кызматташтык шарттарында колдонууга
мүмкүнчүлүк берүү менен, материалдарды маданий көп түрдүүлүк
өңүтүндө иштетүү үчүн талап кылынган маданияттар аралык иш
билгилик деңгээлин камсыз кылат (карагыла: Davis et al., 2005).
Жамааттык радиожурналистика - коомдун таасирдүү чөйрөлөрү менен
көбүрөөк иштешкен салттуу журналистиканын күнүмдүк ыкмаларына
караганда, журналистиканы тең укуктуулукту камсыз кылган иш
катары карап, колунда жок аялуу топторго өз ой-пикирин кенен
билдиргенге мүмкүнчүлүк берген кеңири коммуникацияга негизделет.
Мындан тышкары, ал радиону бардык жерге жете турган курал деп
эсептейт, өзгөчө, өнүгүп жаткан өлкөлөрдө.
Дүйнөлүк журналистика жергиликтүү коомчулуктун ой-пикирлерин
журналистикага тийиштүү дүйнөлүк жана жергиликтүү мамилелердин
тутумуна чейин жайылтып жеткире алат. Журналисттер дүйнөлүк
платформадагы журналисттик иштин принциптерин жакшы түшүнүп,
ошол эле маалда жергиликтүү деңгээлдеги чыныгы жашоонун
көрүнүштөрүнө ачык болушу керек.
Илимий журналистика - илимий материалдарды карапайым калк
түшүнгүдөй кылып чагылдырган тармак. Анын билим берүүчүлүк,
демократиялык жана өнүктүрүүчүлүк дараметин таануу менен, илимий
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журналистика Илимий журналисттердин дүйнөлүк федерациясынын
(WFSJ) (карагыла: WFSJ, 2013) мүчөлөрүнүн жана башка ЖМК
коомдоштуктарынын чоң колдоосуна ээ болгон тармак болуп калды.
Илимди ушундай жол менен түшүнүүдө, жарандар эң негизгиси,
илимий материалдарга көз салып, колдонуп жана сынчыл көз караш
менен баалай алышы керек. Ушул себептен улам, тийиштүү окуу
планына биоэтика түшүнүгү киргизилген.
“Гендер жана журналистика” окуу планы гендердик талдоонун
журналисттик иште ойногон ролун баса белгилейт. ЮНЕСКОнун
“Гендердик теңчилик” дүйнөлүк артыкчылыгына ылайык, бул окуу
планы аркылуу журналисттер жаңылыктарды түшүнүп, изилдеп жана
чагылдыруу үчүн гендердик аспекттерди аналитикалык алкак катары
колдонууну үйрөнүшөт. Көпчүлүк учурларда, жаңылыктарда
аялдардын пикирлери көмүскөдө калып, алар үн катпаган, солгун
позицияны карманышкандай сезилет. Жалпыга маалымдоо
каражаттарындагы аялдарга колдоо көрсөткөн эларалык фонд (IWMF)
жүргүзгөн изилдөө ишинде маалым болгондой, изилдөөдө катышкан 59
өлкөнүн 20 орто жана жогорку кызмат орундарын ээлеген аялдар
гендердик басмырлоого дуушар боло тургандыгы аныкталган.
Сурамжылоого катышкан компаниялардын жарымынан көбү
компаниянын ичинде гендердик теңчиликти орнотуу саясатын жүргүзө
турушкандыгын билдиришкен (ушул компаниялардын 16% Чыгыш
Европада, 69% Африканын батыш жана түштүк тараптарында
жайгашкан) (карагыла: IWMF, 2010). Мындай изилдөө иштеринен
улам, журналисттерди окутуу программаларына гендердик аспектти
сөзсүз киргизүү зарылчылыгын түшүнөбүз. Акыркы жылдары
аялдардын арасында сан жагынан да, кесиптик статусу жагынан да
кескин жылыш байкалган эмес. Дүйнө жүзүндөгү көпчүлүк
редакцияларга журналист катары орношууда дагы деле
тоскоолдуктарга кабылып келишет.
Гуманитардык журналистика чыр-чатактуу жана чыр-чатактан кийинки
кырдаалдарды чагылдырууда адам укуктарына зор маани берет. Бул
окуу планында студенттерге тынчтык жана согуш мезгилинде адам
укуктарын коргоп, жайылтууда журналистке керек болгон түшүнүктөр,
принциптер менен көндүмдөрдү үйрөтөт.
Адамдарды сатуу көрүнүшүнө каршы чыккан ЖМК ушул жосунду
чагылдырууда гумандуулук идеяларын жайылтат. Иликтөөчү
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журналистика сыяктуу кыз-келиндер менен жаш балдарга өзгөчө
көңүл буруу менен, адамдарды сатуу жосундарын чагылдырууда адам
укуктарына көп басым жасайт.
Коопсуздук менен журналистиканы өз-өзүнчө бөлүп кароого
болбойт. Журналисттер коопсуз шарттарда иштеши керек. Андыктан
ЖМК өзүлөрүнө тийиштүү улуттук, регионалдык жана эларалык
кепилдиктерди жакшы билиши керек. Ошону менен катар,
журналисттер иш учурунда өзүлөрүн этият алып жүргөндү да
үйрөнүшү керек. Дагы бир окшош маселе - жалпыга маалымдоо
каражаттарын өз мүмкүнчүлүктөрүнүн чектеринде, ошондой эле
жазасыздыкка катаал чара көрүү менен, келечектеги укук
бузуучуларды тизгиндеген саясий жана укуктук чөйрөнү камсыз
кылган тараптарды коргоо. Бул окуу планы кандайдыр бир
деңгээлде ЮНЕСКО жөнгө салган БУУнун журналисттердин
коопсуздугун камсыз кылуу иш-аракеттер планына тикелей жооп
болуп саналат.
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IV. ОКУУ ПЛАНДАРЫ

Бул жерде сунушталып жаткан стандарттык окуу пландарын
жергиликтүү шарттарга ылайыктап өзгөртүп алууга болот. Ар бир окуу
планында окутуучуларга жана методисттерге кызыктуу ойлор менен
ыкмаларды берген материалдар камтылган.
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ЖАЛПЫГА МААЛЫМДОО
КАРАЖАТТАРЫНЫН ТУРУКТУУЛУГУ
Robert G. Picard

Жалпыга маалымдоо каражаттарынын туруктуулугун
камсыз кылуу үчүн көзкарандысыз ЖМК өнүгүп, ар
кандай кыйынчылыктарга туруштук берүү менен,
коомдун байгерчилигине салым кошо алышы керек.
Туруктуулукту камсыз кылган негизги факторлор: өз
алдынча киреше алып келүүчү булактарды түзүү,
медиа компанияны майнаптуу башкаруу жана
жетектөө, ошондой эле журналисттердин жана
ЖМКнын квалификациясын жогорулатуу. Калган
факторлор учурдагы экономиканын деңгээли, сөз
эркиндигинин корголушу жана өкмөттүн ачык-айкын
иш алып барышы сыяктуу өкмөттөгү жана коомдогу
шарттарга байланыштуу болот. Бул окуу курсу
туруктуулукту камсыз кылган факторлорду,
ошондой эле ЖМК чөйрөсүнө жаңы келген жана
мурунтан иштеп жүргөн адамдар эмнелерге көңүл
буруп, кандай нерселер аркылуу туруктуу иш алып
бара ала тургандыгын изилдейт. Окуу курсу
студенттерге ЖМКнын туруктуулугун камсыз кылуу
үчүн кандай шарттар талап кылына тургандыгын
түшүндүрөт.
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ЖАЛПЫГА ААЛЫМДОО КАРАЖАТТАРЫНЫН ТУРУКТУУЛУГУ

Канчанчы курс: бакалавриаттын/магистратуранын акыркы жылы.

Методика: Лекциялар, семинарлар жана сабактар.
Педагогикалык ыкма: Окутуу курсу студенттерди жалпыга маалымдоо
каражаттары иштеген чөйрө менен тааныштырып, туруктуулук маселелерине
баа берип, аларды чечүү стратегияларын үйрөтөт. Курсту лекциялар,
кейстерди талкуулоо, ролдоштурулган оюндар түрүндө, сунушталган
адабияттарды окуп, кесипкөй журналисттерди чакырып өтсө болот.
Студенттер жогоруда айтылган маселелердин мүнөзүн талдап, журналисттер
менен жалпыга маалымдоо каражаттары аларды кандай жолдор менен чече
тургандыгын биле алышат. Мындан тышкары, курста туруктуулук
факторлорунун медиа индустриясына жана белгилүү бир ЖМКна тийгизген
таасири, ошондой эле журналисттер менен жетекчилер аларга карата кандай
аракеттерди көрүшө тургандыгын иликтеген тапшырмалар камтылган.

Жумасына канча саат: аудиторияда үч саат; эки саат окуу жана
изилдөө.

Курс тууралуу кыскача маалымат: Сегиз жумага созулган окуу курсунда
жогоруда айтылган маселелерди изилдеп, журналисттер менен жалпыга
маалымдоо каражаттарынын өзүлөрү иштеген чөйрөнү жакшыртып,
туруктуулукту бекемдеген стратегиялар менен ыкмаларды колдонуу
жоопкерчилиги аныкталат. Анда улуттар, өкмөттөр, жалпыга маалымдоо
каражаттарынын функцияларынын, медиа-компаниялардын көлөмдөрүнүн,
журналистика жаатындагы маданияттар менен иштердин айырмачылыктары
каралып, алардын жалпы белгилерине жана муктаждыктарына басым
жасалат.

Баалоо протоколдору
Семинарда катышуу: 20%
Аудиторияда тапшырмаларды аткаруу: 50%
Жыйынтыктоочу экзамен: 30%
Талап кылынган ресурстар: сунушталган адабияттарды окуп,
ЖМКнын туруктуулугуна кедергисин тийгизген маселелерди изилдөө
үчүн Интернетке туташкан компьютерлер.
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1-апта: ЖМКнын туруктуулугу темасына киришүү
Темалар: Жалпыга маалымдоо каражаттарынын туруктуулугу деген
эмне? Ал эмне үчүн маанилүү? Жалпыга маалымдоо каражаттары,
бейөкмөт уюмдар (БӨУ) жана башкалар туруктуулукту орнотууда
кандай роль ойношот? Туруктуулуктун негизги талаптары:
технологиялар; аудитория; экономикалык, мамлекеттик жана
социалдык тоскоолдуктардын жок болушу; туруктуулук менен ЖМКнын
өнүгүүсүнүн ортосунда кандай байланыш бар.
Семинарда талкуулоо: Студенттер жашаган өлкөдө ЖМКнын
туруктуулугуна кедергисин тийгизген көйгөйлөрдү кандай факторлор
шарттайт? Көйгөйлөрдү аныктап алгандан кийин, студенттерди
топторго бөлүп, ар бир топко бирден көйгөй бериңиз. Алар ошол көйгөй
ЖМКнын туруктуулугуна эмне үчүн жана кандайча таасир этип
жатканын түшүндүргөн эки же үч барактан турган отчет даярдап, аны
башкалар менен бөлүшүшөт.
Тапшырма: Экономика, технология жана аудитория тандалган өлкөдөгү
жалпыга маалымдоо каражаттарынын белгилүү бир түрүнүн
(гезиттердин, журналдардын, радионун, телевидениенин, онлайн
ЖМКнын) туруктуулугуна кандайча таасир эте турганын түшүндүргөн
эки беттен турган отчет.
Окуу үчүн сунушталган адабият: Center for International Media
Assistance (2007), IREX (n.d.), Konrad- Adenauer-Stiftung (2006), Nelson
and Susman-Peña (2009), UNESCO (2008).

2-апта: ЖМКнын туруктуулугуна таасир эткен өкмөттүк
факторлор
Темалар: Токтомдор менен мыйзамдар көзкарандысыз ЖМКнын
өнүгүүсүнө жана туруктуулугуна кантип түрткү берип же тоскоол
болот? Пикир билдирүү эркиндиги жана өкмөттүн ачык-айкындуулугу
туруктуулукка эмне үчүн таасир этет? ЖМКны жана журналисттерди
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Окуу курсунун мазмуну

лицензиялоо жана каттоо процесстери туруктуулукка кандайча таасир
этет жана аны канткенде адилеттүү негизде аткарууга болот?
Журналисттерге жана ЖМКга жасалган чабуулдарга өкмөттүн чара
көрүүсү туруктуулукка кандай таасир этет? Жалаага каршы айрым
мыйзамдар эмне үчүн ЖМКны туруксуз кылат? ЖМКга мыйзамдык
чектөөлөрдү койгон айрым эларалык стандарттар ЖМКнын өсүшүнө
таасир эте алабы? Өкмөттүн тике жана кыйыр субсидияларына орун
барбы, аны көзкарандысыздык менен кантип айкалыштырууга болот?

ЖАЛПЫГА МААЛЫМДОО КАРАЖАТТАРЫНЫН ТУРУКТУУЛУГУ

Семинарда талкуулоо: Студенттер жашаган өлкөдө ЖМКнын
туруктуулугуна кедергисин тийгизген көйгөйлөрдү кандай өкмөттүк
факторлор шарттайт? Факторлорду аныктап алгандан кийин,
студенттерди топторго бөлүп, ар бир топко бирден фактор бериңиз.
Алар ошол фактор ЖМКнын туруктуулугуна эмне үчүн жана кандайча
таасир этип жатканын түшүндүргөн эки же үч барактан турган отчет
даярдап, аны башкалар менен бөлүшүшөт.
Тапшырма: Белгилүү бир өлкөдөгү ЖМКнын туруктуулугуна өкмөттүк
фактор кандайча таасир эте ала тургандыгы жөнүндө эки беттен
түзүлгөн отчет.
Окуу үчүн сунушталган адабият: Cowan and Westphal (2010), Freedom
House (n.d.), Friedrich-Ebert- Stiftung (n.d.), Reporters sans
Frontieres/Reporters without Borders (n.d.), United Nations (1948), UN
Human Rights Committee (n.d.).

3-апта: Жамааттык жалпыга маалымдоо каражаттарынын
туруктуулугу
Темалар: “Жамааттык ЖМК” деген эмне? Жергиликтүү жамааттарда
кандай роль ойношот? Туруктуулук өңүтүнөн алып караганда, аларды
коммерциялык ишканалардан кандай факторлор айырмалап турат?
Туруктуулукка кедергисин тийгизген кандай көйгөйлөргө туш болушат?
Семинарда талкуулоо: Туруктуулукка таасир эткен негизги факторлор
иштегенде жамааттык ЖМКлар кандай артыкчылыктар менен
кемчиликтерге ээ болот? Артыкчылыктарды/кемчиликтерди аныктап
алгандан кийин, студенттерди топторго бөлүп, ар бир топко бирден
артыкчылык/кемчилик бериңиз. Алар ошол артыкчылык/кемчилик
ЖМКнын туруктуулугуна эмне үчүн жана кандайча таасир этип
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жатканын түшүндүргөн эки же үч барактан турган отчет даярдап, аны
башкалар менен бөлүшүшөт.
Тапшырма: Студенттер жашаган өлкөдө белгилүү бир жамааттык
жалпыга маалымдоо каражатынын туруктуулугуна кедергисин
тийгизген көйгөйлөр тууралуу эки беттен турган отчет.
Окуу үчүн сунушталган адабият: Buckley (2011), Fairbain (2009), Fraser
and Restrepo Estrada (2001).

4-апта: Жаңы түзүлгөн ЖМКнын туруктуулугун камсыз
кылуу
Темалар: Онлайн режиминдеги жалпыга маалымдоо каражатын түзүп
жатканда, туруктуулукка байланыштуу кандай маселелерге көңүл буруу
керек? Ишкердүүлүктүн табияты кандай? Эл менен кантип
байланышып, жамааттарды кантип түзөсүңөр? Көптөгөн жаңы
компаниялар иштей албай жабылып калышат. Мындай абалдан кантип
кыйгап өтсө болот? Анда “ишкердик журналистикасы” кандай орунду

Семинарда талкуулоо: Онлайн режиминдеги жалпыга маалымдоо
каражаттарын ишке киргизип жатканда, кандай каржылоо жана
чыгымдар механизмдери талап кылынат? Жаңы ишиңерди алгачкы он
сегиз жана жыйырма айда кандай каржылайсыңар?
Каржылоо/чыгымдоо механизмдерин аныктап алгандан кийин,
студенттерди топторго бөлүп, ар бир топко бирден каржылоо/чыгымдоо
механизмин бериңиз. Алар ошол каржылоо/чыгымдоо механизми
ЖМКнын туруктуулугуна эмне үчүн жана кандайча таасир этип
жатканын түшүндүргөн эки же үч барактан турган отчет даярдап, аны
башкалар менен бөлүшүшөт.
Тапшырма: Жаңы түзүлгөн медиа компаниянын башчысынан жаңы
иштеп баштаганда жана иштеп жатканда кандай көйгөйлөргө туш
болгондугу тууралуу бетме-бет, телефон же электрондук почта аркылуу
маектешкиле. Маектен негизинде эки беттен турган отчет даярдагыла.
Окуу үчүн сунушталган адабият: J-Lab (n.d.a, n.d.b),
Poynter Institute (n.d.).
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ээлейт?

5-апта: ЖМКнын туруктуулугун камсыз кылууда башкаруу жана
жетектөө процессинин ролу
Темалар: Эмне үчүн компаниянын ийгиликтүү иштеп кетүүсү үчүн
жагымдуу шарттарды түзүү медиа компаниянын башчысынын милдети
болушу керек? Компаниянын башчысы туруктуулукка кедергисин
тийгизген кандай көйгөйлөргө көбүрөөк көңүл бурушу керек?
Компаниянын туруктуу иштешин камсыз кылууда директорлор кандай
роль ойношот жана кандай нерселерге көңүл бурушу керек? Каржылоо
булактарына, материалдык-техникалык каражаттарына жана
карыздарына жараша компаниянын ресурстарын кантип башкарасыз?
Редакторлук көз карандысыздык медиа компаниянын ээлеринин,
менеджерлеринин жана кеңештердин кызыкчылыктары менен кантип

ЖАЛПЫГА
ЖАЛПЫГА
МААЛЫМДОО
МААЛЫМДОО
КАРАЖАТТАРЫНЫН
КАРАЖАТТАРЫНЫН
ТУРУКТУУЛУГУ
ТУРУКТУУЛУГУ

айкалышат? Медиа компаниялардын ээлери өз ЖМКнын коммерциялык
туруктуулугун камсыз кылууда кандай моралдык-этикалык
принциптерди сакташы керек?
Семинарда талкуулоо: Эмне үчүн ЖМКда туруктуулукту камсыз кылуу
жоопкерчилиги так белгилениши керек жана ага ким милдеттүү болушу
керек? Башкаруу механизмдерин аныктап алгандан кийин,
студенттерди топторго бөлүп, ар бир топко бирден башкаруу
механизмин бериңиз. Алар ошол башкаруу механизми ЖМКнын
туруктуулугуна эмне үчүн жана кандайча таасир этип жатканын
түшүндүргөн эки же үч барактан турган отчет даярдап, аны башкалар
менен бөлүшүшөт.
Тапшырма: Туруктуулукту камсыз кылган кынтыксыз башкаруу тутуму,
ошондой эле башкаруу кеңешине жана компаниянын жетекчилигине
кандай милдеттенмелер жана эмне үчүн тагыла тургандыгы тууралуу
эки беттен турган отчет жазгыла.
Окуу үчүн сунушталган адабият: African Media Initiative (n.d.), Berger
(n.d.), Global Reporting Initiative (n.d.), Jarvis (2010), Radio for
Peacebuilding Africa (n.d.), Thomas (2009), Vitols (2011).

6-апта: Бизнес үлгүлөрүнүн жана каржы булактарынын мааниси
Темалар: Бизнес үлгү деген эмне жана ал эмне үчүн каржы
булактарынан алда канча маанилүү? Майнаптуу бизнес үлгү түзүү
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үчүн эмне керек? Журналисттер жана ЖМК жетекчилери киреше
булактары тууралуу кантип ойлонушу керек? Жалпы кармана турган
стандарттуу бизнес үлгү барбы?
Семинарда талкуулоо: Ар кайсы жалпыга маалымдоо каражаттарынын
жана бир эле чөйрөдө иштеген бөлүмчөлөрдүн бизнес-үлгүлөрү жана
киреше булактары эмне үчүн ар кандай болот? Айырмачылыктарды
аныктап алгандан кийин, студенттерди топторго бөлүштүрүп, ар бир
топко бирден бизнес-үлгүдөн бериңиз. Алар ошол бизнес-үлгү ЖМКнын
туруктуу өнүгүүсү менен көзкарандысыздыгына эмне үчүн жана
кандайча таасир эте турганын эки-үч беттен турган отчетто түшүндүрүп
жазып беришет.
Тапшырма: Белгилүү бир ЖМК компаниясынын бизнес-үлгүсүн талдаган

Окуу үчүн сунушталган адабият: African Media Initiative (2011),
Folkenﬂik (2009), Foster (2011), Jarvis (2011), Picard (2010a, n.d.),
www.opensocietyfoundations.org/reports/digitization- media-businessmodels, WAN/IFRA (2011).

7-апта: Туруктуу өнүгүүнүн каржылык аспекттери
Темалар: Капиталды туура пайдалануу, карыздар жана пассивдер
менен этият болуу, колдо бар каражаттардын агымдарын туура
башкаруу, бухгалтердик эсепти стратегиялык негизде пайдалануу,
операциялык өз алдынчалык жана ресурстардын такай толукталып
турушу сыяктуу нерселер туруктуу өнүгүүдө эмне үчүн аябай маанилүү?
Келечектеги кирешеңерди жана күтүлбөгөн чыгымдарды кантип
пландаштырасыңар?
Семинарда талкуулоо: Бухгалтердик билимиңер жок туруп, каржылык
маселелерди кантип чечесиңер? Компаниянын кирешелер/чыгашалар
отчетун, ошондой эле баланстык отчетун кантип “окушту” үйрөнүү үчүн
аларды карап чыгыңыз. Каржылык отчетту окуп жатканда кандай
суроолор берилиши керек экенин талкуулагыла. Маселелерди аныктап
алгандан кийин, студенттерди топторго бөлүп, ар бир топко
компаниянын майнаптуулугу менен каржылык абалын баалап чыккыла
деп тапшырма бериңиз. Алар ошол фактор ЖМКнын туруктуулугуна
эмне үчүн жана кандайча таасир этип жатканын түшүндүргөн эки же
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эки беттен турган отчет жазгыла.

үч барактан турган отчет даярдап, аны башкалар менен бөлүшүшөт.
Тапшырма: Компаниянын каржылык отчетунун мүмкүн болгон
кесепеттерин эки беттен турган тапшырмада талдап келгиле.
Окуу үчүн сунушталган адабият: Picard (2010b, 2011a), Small Business
Notes (n.d.)

8-апта: Журналисттер менен ЖМКнын кесипкөйлүгү;
аброю; кызматташтык жана медиа индустриянын
күчтүүлүгү
Темалар: Эмне үчүн журналисттердин профсоюздарын уюштуруп,
аларга колдоо көрсөтүү туруктуу өнүгүү үчүн аябай маанилүү?
Мазмундун сапатынын ЖМКнын аброю менен аларга болгон ишенимге
кандай тиешеси бар? Эмне үчүн ЖМК чөйрөсүндө иштегендерге
арналган окутуу программалары алардын кесипкөйлүгү үчүн аябай
маанилүү? Эмне үчүн ЖМК базарын изилдөө иштери жана ишенимдүү
статистикалык маалыматтар туруктуу өнүгүү үчүн аябай маанилүү?
Журналистика жаатындагы моралдык-этикалык ченемдер жана
акыйкаттык/тең салмактуулук анын туруктуулугуна кандай таасир этет?
Семинарда талкуулоо: Өз өлкөңүздөгү ЖМКны жана алардын
эркиндигин коргогон топторду, ошондой эле алардын функцияларын
талкуулагыла. Алардын кандай күчтүү жана алсыз жактары бар?
Кандай уюмдар жетишпейт? Эгер алар болсо, кандай нерселерге ээ
болмокпуз?
Уюмдарды аныктап алгандан кийин, студенттерди топторго бөлүп, ар
бир топко бирден уюм бериңиз. Алар ошол уюм ЖМКнын
туруктуулугуна эмне үчүн жана кандайча таасир этип жатканын
түшүндүргөн эки же үч барактан турган отчет даярдап, аны башкалар
менен бөлүшүшөт.
Тапшырма: Эларалык профсоюздар ассоциациясынын жана ЖМКнын
кызыкчылыктарын коргогон топтордун отчетторунун негизинде
өлкөңүздөгү журналисттер иштеген шарттарды жана ЖМКнын
туруктуулугун сүрөттөгөн эки-үч барактан турган отчет жазгыла.
Көтөрүлгөн көйгөйлөрдү чечүү үчүн журналисттер эмне кыла алышат?
Окуу үчүн сунушталган адабият: International Press Institute (n.d.),
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International Principles of Professional Ethics in Journalism (n.d.), Society
of Professional Journalists (n.d.).
Окуу үчүн кошумча адабияттар:
Abbott et al. (2011), Coyne and Leeson (2009), Howley (2009), Locksley
(2009), Picard (2011b), Reader and Hatcher (2011), Senevirtane (2012),
USAID (2012).
Изилдөө иштерине керектүү онлайн ресурстар жана учур талабына
жооп берген маалымат
▶ African Media Initiative (AMI), www.africanmediainitiative.org/
▶ Asian Media Information and Communication Centre (AMIC),
www.amic. org.sg/
▶ Center for Digital Democracy, www.democraticmedia.org
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▶ Center for International Media Assistance,
www.cima.ned.org/media- development/sustainability
▶ Center for Sustainable Journalism, Kennesaw State
University, www. sustainablejournalism.org
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Cyberjournalism.Net, www.cyberjournalist.net
Independent Media Center, www.indymedia.org
International Center for Journalists, www.ijnet.org
International Federation of Journalists, www.ifj.org
International Journalists’ Network, www.ijnet.org
International Press Institute, http://www.freemedia.at/
Internews Network, www.internews.org
IREX, www.irex.org
Media Development Loan Fund, www.mdlf.org
Media Institute for Southern Africa (MISA) and its country chapters,
http:// new.misa.org/

▶ Reporters sans frontières, www.rsf.org
▶ World Association of Community Broadcasters, www.amarc.org

Комментарийлер
Бул окуу курсу “ЖМК жана коом”, “ЖМК башкаруу” сабактарын толуктап,
жалпыга маалымдоо каражаттарынын түзүлүшү жана туруктуу өнүгүүсү
үчүн стратегиялык маалымат менен камсыз кылат.
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МААЛЫМАТТАР ЖУРНАЛИСТИКАСЫ
Peter Verweij

Маалыматтар журналистикасын иликтөөчү
журналистиканын эң жогорку адистештирилген
бутагы деп карасак болот, бирок анын көпчүлүк
каражаттарын күнүмдүк журналистикада дагы
колдонсо болот. Бул окуу курсу студенттерди
маалыматтар журналистикасынын теориясы,
ыкмалары жана куралдары менен тааныштырат.
Маалыматтар журналистикасында иштөө үчүн анын
тарыхын, классикалык мисалдарын жана
парадигмаларын билүү керек. Сунушталган
адабияттардын тизмесине журналистика жаатында
жаңы пайда болуп келе жаткан маалыматтар
журналистикасы тууралуу жалпы түшүнүк берген
макалалар кирет.
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Канчанчы курс: Төрт жылдык бакалавриат программасында окуган
экинчи жана үчүнчү курстардын студенттери

Курс тууралуу кыскача маалымат: Маалыматтар журналистикасынын
пайда болгонуна элүү жыл болсо да, акыркы жылдары көбүрөөк
мааниге ээ боло баштады. Журналистиканын бул түрүндө материалдар
топтолгон маалыматтын негизинде жазылат жана аны таасын
чагылдырган мисалдарды Британиянын Guardian гезитинин
маалыматтар бөлүмүнөн көрсөк болот. Скандинавиянын, Франциянын
жана Испаниянын гезиттери ушул мисалдардын негизинде маалыматтар
журналистикасында кызыктуу долбоорлорду жүзөгө ашыра башташты.
Маалыматтар журналистикасында эки өңүттөгү билимдер менен
көндүмдөр талап кылынат. Биринчиси, методология жана статистика,
себеби колдонулуп жаткан маалыматтар адатта изилдөө иштеринин
натыйжалары болот. Топтолгон маалыматтардын негизинде тыянак
чыгаруу үчүн эң негизгиси эмне өлчөнүп жатканын, маанилер менен
өзгөрмөлөрдү, өлчөө деңгээлдери менен мүчүлүштүктөр чектерин
жакшы билүү керек. Ушуну менен, гипотеза түзүлүп, ал статистикалык
жактан текшерилип, маалыматтар топтомунда колдонулат. Сунушталган
адабияттар тизмесинде журналисттерди статистиканын негиздери жана
методологиялары менен тааныштырган материалдар камтылган.
Экинчиси, журналисттер кызыктуу маалыматтар топтомун аныктай
алышы керек. Кызыктуу маалыматтар топтомун кандай жерлерден
издесе болот? Көп кездешкен жерлердин ичинен өкмөттүн же
кандайдыр бир (ошондой эле эларалык) уюмдун маалыматтар базасын
же ошол уюмдардын маалыматы чагылдырылган веб-сайттарын
келтирсек болот. Маалымат булагы табылгандан кийин, маалыматтарды
өз компьютериңерге өткөрүп алып, сандарды логикалык негизде
иштетүү керек. Электрондук таблицалар менен иштегенге мүмкүнчүлүк
берген Microsoft Office Excel сыяктуу бир катар кызыктуу куралдар бар.
Excel’дин ордуна OpenOffice жана LibreOffice сыяктуу колдонмолордун
акысыз топтомдорун колдонсо болот. Электрондук таблицалар менен
иштөөнү үйрөтүү ушул окуу курсунун бөлүгү болуп саналат.
Excel’де иштөө ыкмаларын окуткандан кийин, маалыматтарды
Интернеттен которуу, жүктөп алуу же тазалоо тапшырмаларына
көбүрөөк көңүл буруу менен, маалыматтарды маалыматтар базасынан
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Excel’ге импорттолуп жаткан баштапкы маалыматты талдап баштоодон
мурун, аны иргеп алуу керек. Окуу планына ушул тема боюнча
берилүүчү атайын тапшырма камтылат.
Эми идеяларыңыздын (гипотезаларыңыздын) сакталганын, ошондой эле
жазыла турган материалдын негизи боло турган маалыматтар
топтомунан тыянак чыгарууга боло турганын карап көрүү керек.
Электрондук таблицалар менен иштеген программалардын жөнөкөй
статистикалык куралдары аркылуу орточо пайыздык айырмаларды же
корреляцияларды эсептесе болот. Ал эми кыйла татаалыраак талдоо
иши үчүн, университеттердеги каалаган статистикалык топтом жарайт.
Университтерде колдонулуучу SPSS (социалдык илимдер үчүн
статистикалык топтом) же Statistica сыяктуу куралдарды, ошондой эле
R-долбоорун (статистикалык талдоо үчүн баштапкы коду ачык акысыз
программалык топтом) дагы колдонсо болот. Белгилүү бир маалыматтар
топтому боюнча бир нече тапшырма каралган.
Сандарды түшүнүү оңой эмес болгондуктан, маалыматтар
журналистикасында негизги курал катарында графикалар көп
колдонулат. Графикаларды Excel же Интернеттеги көптөгөн акысыз
куралдар аркылуу түзүп алса болот. Tableau - маалыматтарга
негизделген графикаларды түзүүнүн кыйла өркүнөтүлгөн куралы болуп
эсептелет.
Көпчүлүк маалыматтардын курамында географиялык аспекттер да
камтылгандыктан, Google Fusion кызматы аркылуу кандайдыр бир
маалыматты картага (ГИС, географиялык маалыматтык тутумдарга)
салуу да маалыматтар журналистикасындагы маанилүү куралдардын
бири болуп саналат. Белгилүү бир маалыматтар топтомуна негизделген
окуу курсунда графикага жана карталарга байланыштуу ар кандай
тапшырмалар колдонулат.
Маалыматтар журналистикасы кадимки журналистиканын бир түрү
болгондуктан, ал дагы кандайдыр бир окуя жаратууну көздөйт.
Белгилүү бир маалыматтар топтомунан алынган жыйынтык же тыянак
белгилүү бир контекстте чечмелениши керек. Аны бир нече жол менен
аткарса болот. Биринчиден, изилденген тема боюнча өз турмуштук
тажрыйбасынын негизинде жеке пикири менен бөлүшө турган
адамдардын тобун табуу керек. Мисалы, жакырчылык же
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веб же PDF форматында Excel’ге экспорттоо ыкмасы үйрөтүлөт.

кылмыштуулукка байланыштуу изилдөө иштеринде ошол чөйрөгө
катышы бар адамдардын көз-карашын билүү кызыктуу болот. Андай
адамдардын катарына саясатчылар, адистер жана мындай көрүнүштөргө
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түздөн-түз катышы бар адамдар кириши мүмкүн. Керектүү маалымат
алып, ой-пикирлерин угуу үчүн кадимки маектешүү ыкмасын колдонсо
болот. Facebook жана Twitter сыяктуу коомдук желелер ушул жаатта
жаңы мүмкүнчүлүктөрдү сунуштайт.
Каралып жаткан темага катышы бар адамдардын тобуна чакан
сурамжылоо өткөрүү менен, абстракттуу маалыматтардын контекстин
түзүп алууга болот. Жабык суроолорго караганда, ачык суроолорду
колдонуу оң, бирок аларга берилген жоопторду талдоо бир аз
кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Шартка жараша, сурамжылоону
салттуу ыкма менен жүргүзсө болот. Кааласаңар, ЖМКнын вебсайтында
адамдарды сурамжылоого алып барган шилтемелерди түзүү менен,
онлайн режиминде өткөрсө болот. Баса белгилей кетүүчү нерсе, анык
маалыматты алуу үчүн журналисттерге атайын даярдык керек.
Маалыматтар журналистикасы боюнча ушул окуу курсу жеке же топтук
долбоор менен аяктайт. Анын жүрүшүндө студенттер өзүлөрүнүн
маалыматтар топтомун түзүп, маалыматтар журналистикасындагы иш
билгилигин көрсөтүп беришет. Тема тандоо, маалымат топтоо, жаңылыктар
окуясын талдоо жана аяккы версиясын түзүү сыяктуу долбоор боюнча
иштер окутуучунун жетекчилиги астында аткарылып, текшерилиши керек.
Долбоордун түзүлүшү, схемасы жана планы колдонулган адабияттардын
тизмесинде келтирилген.
Кыскача маалымат: бул окуу курсунда маалыматтар журналистикасынын негиздери
окутулуп, студенттер көмөкчү маалыматтар менен иштөөнү үйрөнүшөт. Онлайн
сурамжылоолорунун пайда болушу менен, баштапкы маалыматтар менен иштөө процесси
көбүрөөк колдонула баштады. Учурдагы көпчүлүк материалдарда коомдук желелер
Twitter’деги билдирүүлөрдүн негизинде талданат. Ушул эки тема кыйла татаалыраак
болгондуктан, көбүрөөк билим менен көндүмдөрдү талап кылат. Ушул өңүттө өзүнчө
модуль түзүлүп, негизги курстун уландысы катары киргизилиши керек.

Методика: Маалыматтар журналистикасынын теориясы жана
практикасы боюнча ушул модуль онлайн режиминдеги окуу курсу катары
түзүлгөн. Жарым-жартылай электрондук окуу чөйрөсүн түзүүдө Moodle
программасын колдонсо жакшы болот, себеби анын жардамы менен
сабакка керектүү маалыматты, адабияттарды, практикалык мисалдарды,
нускамаларды жана тапшырмаларды даярдап алып, окуу курсуна
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жана электрондук почта аркылуу жазышууга болот.
Онлайн режиминде окутууну аудиторияларда бетме-бет жолугушуулар
менен айкалыштыруу сунушталат. Интернет айдыңында иштөө үчүн,
студенттер менен окутуучулар бири-бирин жакшы билиши керек.
Экинчиден, окуу процессинин жүрүшүндө окуудагы маселелер менен
ийгиликтерди талкуулоо үчүн аудиторияда бир жолу жолугуп туруу
керек. Аудиториядагы акыркы жолугушуу ар бир студенттин
жыйынтыктоочу долбоорунун натыйжалары менен таанышууга арналат.
Педагогикалык ыкма: Окуу курсунда ар кандай педагогикалык ыкамалдар колдонулат. Электрондук чөйрөдөгү онлайн окуу процесси
аудиториядагы кадимки жолугушуулар менен айкалышып,
жыйынтыктоочу долбоорлорду чогуу талкуулап, көрсөтмөлөрдү берүү
үчүн колдонсо болот. (Окуу курсунун башында бир, мүмкүн болсо,
ортосунда бир жолугушуунун болгону оң). Эгер техникалык көйгөйлөрдөн
улам онлайн режиминде окутуу мүмкүн эмес болуп жатса, студенттерге
ыңгайлуу жер таап, бир жумага созулган, такай
окутулуучу курска айландырсаңыз болот.
Окуу курсу студентке багытталган практикалык курс болуп эсептелет.
Тактап айтканда, студенттер ар кайсы сабакта жасаган иштерине
өзүлөрү жооптуу болуп, убакытын өзүлөрү башкарышат. Адатта,
окутуучулар студенттерге ушул чөйрөдө биринчи кадамдарын жасап,
тапшырмаларды аткарууда келип чыккан көйгөйлөрүн чечкенге жардам
берген насаатчылардын милдетин аткарышат.
Ушул окуу курсун өтүп жатышкан окутуучулар маалыматтар
журналистикасынын принциптерин, ошондой эле электрондук чөйрөдө
окутуу процессин жакшы билиши керек. Окутуучулар үчүн эки жаатта
тең кошумча окутуу талап кылынышы мүмкүн. Демек, оболу,
окутуучуларды окуу курсуна ылайык даярдап алуу керек. Андан соң
гана, дасыккан тренерлер жана кесипкөй адистер менен
кызматташтыкта пилоттук окуу курсун баштай берсе болот.
Акырында, окуу курсу боюнча окуу-методикалык куралды, ошону менен
катар студенттер менен окутуучуларга курстун толук планын, мисалдар
менен тапшырмаларды түзүп чыгуу керек. Ушундай курал окуу курсунун
сүрөттөлүшү менен бирге, окуу процессинде талап кылынган
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кадамдарды камсыз кылып, багыт көрсөтөт.
Окуу курсунун көлөмү: 50 кредиттик саат
Кредиттердин 70% тапшырмалар менен сынактар түзөт. Теориялык
жактан, бир катар ачык суроолорго жооп берип, ал эми практикалык
жактан бир катар тапшырмаларды аткаруу керек.
Кредиттердин калган 30% өз алдынча топтогон маалыматтардын
негизинде маалыматтар журналистикасындагы чеберчилигин
көрсөтүшкөн жыйынтыктоочу долбоорго туура келет.
Канча саат: 10 жума бою жумасына 4 саат (2 саат окууга жана 2 саат
практикага), ошондой эле 10 саат жыйынтыктоочу долбоорго.
Керектүү жабдуу: Окуу курсу санарип чөйрөдө өтүп жаткандыктан, бул
долбоор үчүн сыйымдуулугу чоң Moodle серверин колдонгонуңар оң. Бул
сервердин университеттин тармактарынын биринде иштеп же Интернет
кызматтарын камсыздаган тараптын хостунда бар экенин тактап алгыла.
Эки учурда тең, серверди орнотуп, анын иштешин жөндөп алуу үчүн ITадис талап кылынат. Ушул онлайн окуу курсунун студенттеринин да,
окутуучуларынын

да,

кеминде

Windows

7

тутумунда

иштеген

компьютерлери жана Интернетке чыгуу мүмкүнчүлүктөрү болушу керек.
Мындан тышкары, аларга төмөнкү программалар да талап кылынат:
▶ электрондук почта программасы
▶ Firefox веб серепчиси
▶ Excel сыяктуу электрондук таблицалар менен иштөөгө мүмкүнчүлүк
берген программа
▶ Outwit Hub, туташтырылуучу Firefox модулу
▶ Google Reﬁne
▶ Tableau ж.б.
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1-сабак: Маалыматтар журнализми деген эмне?
Сунушталган адабияттар (Data Journalism Handbook) жана суроолорго
берилген жооптор.
Тапшырма: Маалыматтар журналистикасынын мисалдарын таасын
чагылдырган материалдарды карап көрүңүз.

2-сабак: Изилдөө жана статистика принциптери
Сунушталган адабияттар (журналисттерге арналган статистикалык
маалымат) жана суроолор.
Тапшырма: Белгилүү бир маалыматтар топтомун келтирүү менен,
төмөнкү суроолорго жооп бериңиз:
▶ Кандай өзгөрмөлөр бар? Алар эмнелерди өлчөйт? Өлчөөнүн деңгээли
кандай болот?
▶ Ушул маалыматтын негизинде кандай гипотеза текшерилет? Өзүңүз
топтогон маалыматтар топтомуна карата ушул аракеттерди жасаңыз.

3-сабак: Электрондук таблицаларга киришүү
Сунушталган адабият (электрондук таблицалар менен иштөө жана
CAR технологиялары боюнча), ошондой эле төмөнкү тапшырмалар:
▶ негиздер: сандар менен тексттерди киргизүү, жөнөкөй эсептөөлөр
▶ жөнөкөй формулалар, иреттөө жана чыпкалоо, жөнөкөй графикалар
▶ өркүндөтүлгөн салыштырма таблицалар.

4-сабак: Электрондук таблицалар менен иштөө
Тапшырмалар:
▶ Төмөнкү булактардан маалымат жүктөп алгыла: 1) онлайн
маалыматтар базасынан 2) pdf’тен Excel’ге.
▶ резюмелерди импорттоо.
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▶ Google документтерин импорттоо.
▶ Кызыктуу маалыматтар топтомун таап, аны электрондук таблицага
салып, кандай ыкмаларды колдонгонуңузду айтып бериңиз.
5-сабак: Тазалоо жана калыбына келтирүү
Сунушталган адабият (OutWit жана Google Reﬁne жөнүндө)

6-сабак: Маалыматты талдоо: сыноо жана корутунду чыгаруу

7-сабак: Веб куралдардын жардамы менен графикаларды
түзүү
Сунушталган адабият (Карталар жана Google’дун таблицаларды
салыштыруу функциясы, ошондой эле Tableau жөнүндө)

8-сабак: Татаалыраак графикалар жана карталарга арналган
Tableau жана Google’дун таблицаларды салыштыруу
функциясы менен иштегиле

9-сабак: Материал жазуу
Сунушталган адабият (материалдарды жазуу боюнча)

10-сабак: Жеке же топтук долбоор
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Аныктамалар:
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Data journalism handbook:
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Он курал:
Thibodeaux, Troy. 2011. Ten tools that can help data journalists do better work, be more
efficient. www. poynter.org/how-tos/digital-strategies/147736/10-tools-for-thedata-journalists-tool-belt/
Беш кеңеш:
Thibodeaux, Troy. 2011. Five tips for getting started in data journalism.
www.poynter.org/how-tos/digital- strategies/147734/5-tips-for-getting-started-indata-journalism/
CAR техникасы жана маалыматтар журналистикасы:
Issu.com. Data journalism. http://issuu.com/tcij/docs/data_journalism_book
Электрондук таблицалар:
James, B. W. Basic Excel tutorial. http://people.usd.edu/~bwjames/tut/excel/
Журналистиканын методологиясы жана статистикасы:
Explorable.com. 2011. Research methodology. www.experiment-resources.com/researchmethodology.html Explorable.com. 2011. Statistics tutorial. www.experiment55
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every journalist should know. www.robertniles.com/stats/
OutWit:
Manual hub: http://blog.outwit.com/
NICAR on use of Outwit Hub: https://docs.google.com/a/d3media.nl/document/d/16qj2_1EohABneH_
h7Reh3ymL4_tf5VYYUxRl-ELycSs/edit?pli=1

Google Rene:
Manual: http://code.google.com/p/google-rene/wiki/Screencasts
Propublica on Google Rene: http://www.propublica.org/nerds/item/using-google-rene-for-data-cleaning
Maps and Google fusion tables: http://support.google.com/fusiontables/bin/answer.
py?hl=en&answer=184641
Working with Tableau:
Tableau. How it works. www.tableausoftware.com/public/how-it-works
Writing stories:
Manual on investigative reporting: Hunter, Mark Lee. 2011. Story-Based Inquiry: A Manual for Investigative
Journalists. Paris: UNESCO. http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf
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МАДАНИЯТТАР АРАЛЫК ЖУРНАЛИСТИКА
Bertrand Cabedoche

Бул окуу курсунун максаты студенттерге ЖМКдагы
маданияттар аралык диалогдорду чагылдыруудагы
көйгөйлөр тууралуу маалымат берип,
кабардарлыгын арттыруу. Анын курамына
мазмунду иштеп чыгуу, маданий өзүнчөлүктү
талдоо, социалдык-маданий чөйрөлөрдү ЖМКда
чагылдыруу, медиа компаниянын жамаатын
башкаруу саясаты, экономикалык майнаптуулук
(экономикалык негиздеме), маданияттын
индустриализациясы, коммуникация жана
маалымат; коомдук жерлерди куруудагы жана
өнүктүрүүдөгү социалдык маселелер; социалдык
мыйзамдуулук, сабаттуулукту арттыруу сыяктуу
темалар кирет.
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Канчанчы курс: Окуу курсу университеттин 3-курсунда окуп жаткан,
журналистика жаатында тажрыйбасы бар же жок жана
магистратуранын биринчи курсуна (M1) тапшырган студенттерге
арналат.

Курс тууралуу кыскача маалымат: Бул окуу планында жыйырманчы
кылымдын экинчи жарымынан баштап маалыматтын, товарлардын
алынып, катышуучуларга (мамлекеттик/жеке менчик
уюмдар/ассоциациялар/жеке жактар/жамааттар, расмий
эмес/институционалдык уюмдар) карабастан, маданий маселелерди
саясатташтырууну күчөткөн дүйнөлүк маселелер каралат. Ошол эле
учурда дүйнөдө саясий жана социалдык маселелердин маданий
өңүтүн кайрадан жандандырган регионалдык жана жергиликтүү,
геосаясий жана шарттуу аймактык кайра бөлүштүрүү көрүнүштөрү
акырындык менен пайда болууда (Žižek, 2004).
Маданияттар аралык диалогду үстүртөн эмес, таасын чагылдыруу үчүн
бул модуль кум саатын эки багытта тең оодарышы керек:
түзүлүштөн окуяга, эркиндиктен мүчөлүккө, ааламдан жерге жана көп
түрдүүлүккө (Braudel, 1958). Ошентип, модуль теориялык,
концептуалдык жана методологиялык ык-амалдарды мүмкүн болушунча
кеңири ачып берип, студенттер аларды маалыматтар менен иштөө (же
табуу) жаатындагы практикалык-талдоочулук ишинде пайдалана
алышат. Башка окуу курстарынан айырмаланып, бул окуу курсу билим
алуу аракети менен аны иш жүзүндө пайдаланууну чаташтырбай,
билимди кандайдыр бир нерсеге жетүү куралына айландырбайт. Ал эми
окуу процессинде, алынган билимди кандайдыр бир сыйкыр менен
башкаруу көндүмдөрүнө, ошондой эле адамдар менен баарлашуу
көндүмдөрүнө жана тууроо көндүмдөрүнө айландырган маданияттар
аралык мамилелерди “майнаптуу башкаруу” окуу куралдарын кыңк
этпестен өздөштүрүү талап кылынбайт.
Учурдагы башкаруу куралдарына токтолуу менен, окуу модулу өз
ишинде ар кандай маданияттар менен аралашып, аларга социалдык
жоопкерчилик менен мамиле кылган журналисттерге арналат. Окуу
курсунун максаты - маданияттын чиеленип-чырмалышкан
лабиринтинде журналистиканын өз ыктыяры менен же эркине каршы
майдаланып жоголуп кетишине жол бербөө (Moles, 1967, see also Moles,
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жана адамдардын агымдарын кескин жогорулаткан өзгөрүүлөр эске

1979). Чынында эле, заманбап журналистика учурдагы коомдун
оргуштаган маалымат агымдарында аралашып, ар кайсы чөйрөдөгү
билимди чаташтырган башаламан кеп элементтеринин чиеленипчырмалышкан мозаикасынан бошонуп чыгышы керек. Алардын өнүгүп
өсүшүнө жыйырманчы кылымдын ортосунан баштап массалык
коммуникация зор салымын кошкон. Журналисттерге моралдык-
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этикалык ченемдерди үйрөтүүдө сактык же этияттык аздык кылат
(Badillo, 2005). ЖМКда учурда болуп жаткан геноцид көрүнүштөрүнө
жооптуу “нукура” пропагандисттердин жана апологеттердин жек көрүү
сезимине толгон тексттери кездеше баштады (Chrétien, 2002).

Методика: Ар кандай маданияттар ортосундагы мамилелерди ЖМКда
чагылдырууда келип чыккан маселелерди чечүү үчүн, модулда
дисциплиналар аралык сабактардан, ошондой эле ар бир сунушталган
теманы талкуулоодон алынган билимге негизделген эки тараптуу ыкамал сунушталат.

Педагогикалык ыкма: Модуль журналисттин иши тууралуу ойлонууга
түрткү берген суроолор, талкуулар жана практикалык тапшырмалардан
туруп, даяр жоопторду сунуштабайт. (Акылдуу адам ойлонуп бүтө албай
жатса, аңкоонун жообу даяр).
Окуу модулу, негизинен, тааныштыруучу жана интерактивдүү семинар
түрүндө түзүлгөн. Максаты - студенттердин ЖМКдагы маданияттар
ортосундагы мамилелерди чагылдырган материалдар (макалалар,
телекөрсөтүүлөрдүн үзүндүлөрү ж.б.) боюнча ой-пикирлерин билүү.
Студенттерге гуманитардык жана социалдык илимдер жаатындагы
макалалардын, маданияттар ортосундагы мамилелер тууралуу ЖМКда
жарыяланган материалдардын үзүндүлөрүн берип, алардын жеке
пикирин угуу менен, семинарды интерактивдүү жол менен өткөрсө
болот. Мындан тышкары, окутуучу студенттерге маданияттар
ортосундагы коммуникацияда кездешүүчү көйгөйлөргө байланыштуу
ролдоштурулган оюндардын сценарийлерин (мисалы, эки адамдын
ортосундагы маданияттар аралык мамилелер тууралуу интервью)
сунуштап, оюндун аягында жалпы катышуучулар менен аны кыскача
талкууласа болот.
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Сабактын алдында студенттер менен өтүлүүчү бул көнүгүү
(презентациялар, сунуштар, авторлордун эмгектерин контекстуалдык
негизде талдоо, темага тийиштүү анекдотторду айтуу, жеке турмуштан
алынган мисалдар менен бөлүшүү ж.б.) жаңы темадагы түшүнүктөр,
теориясы, жада калса, принциптери тууралуу ой жүгүртүп даярданып
алууга мүмкүнчүлүк берет.
Сабактын соңунда студентке окутуучунун алдында оозеки түрүндө

Окутуучулар маданияттар ортосундагы мамилелер жаатында кездешкен
көйгөйлөрдүн теориясын жана маалыматты дүйнөлүк жана жергиликтүү
деңгээлде текшерүү ыкмасын жакшы билип, педагогикалык ык-амалга
басым жасоо менен, баарын катыштырып, сабакты жигердүү өткөрө
алышы керек. Бул окуу курсун өтүүдө аз да болсо журналисттик
тажрыйба талап кылынат.

Кредиттер: 60 кредиттик саат. [60 кредит деп да айтса болот.] (xxx
кредитке туура келет).1
Окуу курсундагы кредиттер студенттердин сабакка жигердүү катышуусу
(кредиттердин 30%) жана студенттердин маданияттар ортосундагы
мамилелерде кездешкен көйгөйлөр боюнча даярдаган жана ар жума
сайын чыгуучу гезитке жарыялана турган долбоорлору (темасын
окутуучу бекитет) үчүн берилет (кредиттердин 70%).

Жумасына канча саат: Колдон келсе, 12 жума бою жумасына төрт
саат өтүлсө жакшы болмок (жалпы жонунан 48 саат). Ар бир цикл 1
сааттык аудиториядагы окуудан жана талкуудан (топтошуп), 1 сааттык
практикалык иштен жана 2 сааттык методологияны окутуп,
терминология жана теория менен таанышуудан турат (ортолорундагы
тыныгуулар менен).
Мындан тышкары, студенттерге сабактан тышкары жыйынтыктоочу
долбоорду даярдоого да убакыт керек. Бул долбоор боюнча баа алуу
үчүн студент окутуучунун алдында аны оозеки жүзүндө презентациялап
1

Модулду түзгөндөрдөн эскертүү: журналистика жаатындагы окуу курсунун бөлүгү катары модулга

көбүрөөк эле санда кредиттерди бөлүү керек. Студенттер жана айрым адистер кээде кайсы кредитти
алып, кайсы кредитке көз жумуп койсо болот деген ой менен кредиттердин санын азайтып салышат,
айрыкча теориялык сабактардын эсебинен.
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коргогон долбоору үчүн баа коюлат.

бериши керек (ар бир студентке жарым саат берилет - 20 мүнөт
презентацияга, 10 мүнөт окутуучунун сын-пикирлерине).
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Жалпы жонунан, окутуучу аудиторияда 48 саат өтүп, жыйынтыктоочу
долбоорду оозеки коргой турган ар бир студентке жарым сааттан
бөлүшү керек.
Керектүү жабдуу: Бул окуу курсуна көп деле техникалык жабдуу
талап кылынбайт. Ролдоштурулган оюн же тематикалык изилдөө
иштерин иллюстрациялоо үчүн видеопроектор, магнитофон жана
камералар сыяктуу колдо бар жабдууларды колдоно берсеңер болот.
Калгандары үчүн аудиториядагы столдор жетиштүү. Презентацияларды
көрсөтүү үчүн аларды U түрүндө коюп, ролдоштурулган оюнда арыбери жылдырсаңар болот.
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Окуу курсунун мазмуну
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Ар бир цикл (бүтүндөй модулда төрт цикл каралган) практикалык
көнүгүүдөн башталып, анын жүрүшүндө окутуучу студенттердин
көнүгүүдө катышканына жараша, теориялык же концептуалдык
даярдыгын байкай алат.

1-бөлүм: Журналистика - ишке ашкан концепциялардын,
баскынчылардын жана маданий өзгөрүүлөрдүн векторубу?
Француздардын стилин четке кагуудан баштап универсалдуулукту
британдардын космополитизмине чейин теңдештирген маданий
кагылышуунун колониалдык концепциялары
Колониалдык басып алууну “маданий архаизмдерге” салыштырып
илимий деңгээлде мыйзамдаштыруу. Илимий жана технологиялык
детерминизм, технологиялык революциянын жаңы үлгүсүн
жайылтуучулар (“жаңы христианчылык жана позитивизм”,
маалыматтык-коммуникациялык технологиялар, артыкчылыктуу өнүгүү
векторлору, варварчылыктын ордуна билимдер коому менен
маалыматтык коомду куруу).
Өнүгүү борборлорунун көбөйүшү “Модернизация” теорияларына каршы
чыкты. “Цивилизациялардын кагылышын” түшүнүү
Тарыхтын аякташы менен ишкердик маданиятты жайылтуу жана
маданиятка басым жасаган мамлекеттер жайылткан жалган
ишенимдер менен күрөшүү, глобалдаштыруу маданияты менен кошо
мамлекеттик чектөөлөрдү алып салуу (технотрондук революция,
маалыматтык магистралдар, маалыматтык коом). Коммуникациялык
жумшак күч (АКШ, Кытай).

2-бөлүм: Журналистика - маданий өзүнчөлүктү кайрадан
ырастоодо дисквалификацияланган катышуучубу же
квалификациясын өзгөрткөн катышуучубу?
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XVIII кылымдын аягындагы якобин универсализмин талдоо жана
Экинчи дүйнөлүк согушта ЖМКнын үгүттөөчүлүк иште ойногон ролу.
“Расизмдин”, “маданияттар аралык диффузиянын”
жана “жалган эволюционизмдин” башка формаларынын илимий
стигматизациясы. “Маданий релятивизмди” антропологиялык өңүттө
жайылтуу. Тактап айтканда, концептуалдык алкактарды издөө жана ар
кайсы маданияттагы убакыт, мейкиндик жана “башка” нерсенин
ортосундагы байланышты изилдөө. Нукура элдердин “жасоо жана
жаратуу чеберчилиги”, үстөмдүк кылган күчтөр көрсөткөн кысымга
каршы колдонулуучу тактикалар.
Маданияттарды теңдештирүү жана эларалык маалыматты бир жактуу
берүү көрүнүштөрүнө каршы күрөшүү үчүн Маалыматтык жана
коммуникациялык чөйрөдө жаңы тартипти (NWICO) орнотуу
зарылчылыгы. Франкфурт мектебинин таасири жана ЖМК аркылуу
маданий империализмди сындашы
Ар кандай маданияттарды изилдөө жана “жерлер эмес” ык-амалын
түшүнүү үчүн маданият менен улуттун ортосундагы байланышты
бузуп, маданий империализмдин тезистеринин детерминизми боюнча
коддолуу/чечмеленүү жөндөмүн түшүнүү. Функционалдык социологияга
ыктоо (пайдалануу жана сыйлык алуу теориясы).
Маалыматтык жана коммуникациялык чөйрөдөгү жаңы тартипке
(NWICO) азыраак кайрылуу. Улуттук мамлекеттер тескеген ЖМКнын
тышкы табиятын талдоо. ЖМКнын коомдук кыймылдар менен тыгыз
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байланышта аткарган ортомчулук ролу.

3-бөлүм: Маданий аргындашуу журналистика аркылуу өтөбү?
Өзүнчөлүккө жолтоо болгон тоскоолдуктар жана этностук белгилер
боюнча стигмаларды жоюу, ошондой эле коомдун мүчөлөрүнүн
аракеттерин чектөө коркунучтары. Көп маданияттуулукка жолтоо
болгон тоскоолдуктар жана бирдей мүмкүнчүлүктөр саясатындагы
чектөөлөр.
Регионалдык өнүгүү борборлорунун пайда болушу менен, бир жактуу
коммуникация доорунун аякташы. Дүйнөлүк деңгээлде маалымат
алмашуу түшүнүгүн кайра карап чыгып, “глокализация” түшүнүгүнө
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өтүү. Ушуну менен, жергиликтүү керектөөчүлөрдүн өнүгүү деңгээлине
жараша сунушту түрлөнтүү же ылайыкташтыруу. Маданий көп
түрдүүлүккө өбөлгө болгон фактор катарындагы массалык маданият.
ЖМКнын мамлекеттик бийлик органдары тарабынан көзөмөлдөнүшүн
чектөө үчүн чегаралардан өтүү мүмкүнчүлүгүн жеңилдетүү. Коомдук
жерлерди түзүп, бекемдөө үчүн “ички жана тышкы” факторлорду
жайылтуу. Маданий өзгөрүүлөрдү жактоочулдардын коомдук желелерин
түзүү. Глокализация альтернативалык маданий кыймыл. Баарлашуу
каражаттарынын, салттуу каражаттардын жана улуттар аралык
каражаттардын ортосунда маалымат менен иштөө тажрыйбаларын
детерминизмди үгүттөгөн неоактивизм.
Маданияттар аралык мамилелер жана өнүгүүгө каршы чыккан
теоретиктер. Чыгыш элдеринин маданиятынын ордун баскан
колониалдык мезгилден кийинки изилдөө иштери Бир нечелүү,
аргындашкан жана кыймылдуу өзүнчөлүктү илгерилетүү үчүн өткөөл
инсандын статусун бекемдөө. Регионалдык маданий жана
лингвистикалык чөйрөлөрдү ыгы жок жайылтуу. ЮНЕСКОнун маданий
жана материалдык эмес дүйнөлүк мурасы тууралуу түшүнүк.
Ар бир маданияттын өзүнчөлүгү менен байый турган жалпы
баалуулуктарды сактаган маданияттар ортосундагы мамилелер.
Жаңы гумандуулук түшүнүгүн издөө жана ЮНЕСКОнун анда ойногон
ролу.
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аралаштыруу. Бирдей мүмкүнчүлүктөр коомуна ишеним артып,

4-бөлүм: Маданияттар ортосундагы мамиле - ЖМКны башкаруунун
жаңы чеберчилигиби же сынчыл ой жүгүртүүнүн туура эмес
колдонулушубу?
Баалуулуктарды жараткан маданий, маалыматтык жана
коммуникациялык чөйрө тармактар (телекоммуникация) жана жабдуулар
(IT куралдары) индустриясынын башка чөйрөлөрүнө тыгыз байланышта
өнүгөт. ЖМК жаатындагы уюмдардын башкаруу маданиятынан
акырындык менен четтөө жана француз прагматикалык
социологиясынын ушул көрүнүшкө кошкон салымы.
Жалпы баалуулуктардан, эрежелерден жана өбөлгөлөрдөн турган
маданий багыттар уюмдун талапка ылайык иштеши үчүн керек. Hofstede
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башкаруу маданиятынын негизги үлгүсү тууралуу. Улуттук
маданияттардын өзгөчөлүктөрү жана алардын башкаруу стилине
тийгизген таасири. Кесиптик маданияттар чөйрөсүндөгү көмөкчү
социализация теориясы. Биргелешкен иш-аракеттер жана маданияттар
ортосундагы мамилелерди башкаруу. Экономикалык негиздеменин
элементи катарындагы жаңы институционалдык теориялар жана
маданий көп түрдүүлүктүн ресурстар теориясы: көп түрдүүлүктүн
жумуш ордундагы пайдалуу жактары (жана опурталдыктары). Уюмдарда
маданий көп түрдүүлүктү башкаруу тажрыйбасы жана ыкмалары,
ошондой эле аларды маалыматтык чөйрөлөрдө колдонуу. Көп
түрдүүлүктүн курамдык бөлүктөрүн маданий, ЖМК жана гендердик
изилдөө иштеринен тышкары кеңейтүү.
Маданий улутчулдардан турган көп түрдүүлүктүн ультралибералдык
чечмеленишин талдоо. Социалдык көркөмдөө катарындагы көп
түрдүүлүк хартиялары. Маданияттар ортосундагы мамилелерди жана
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диалогду талдоодо геоэкономикалык жана геосаясий логиканы четтетүү
боюнча Европанын сын-пикири “Жылдыздар маданиятына” жана
бүтүндөй Атлантиканын коммуникациялык логикасына салыштырмалуу
“эски Европанын” маданий өзгөчөлүгү.
Маданий индустриялардын теориясы, ошондой эле ЖМКнын
концентрациясы менен каржылаштыруунун күчөшүнө байланыштуу
маданиятты, маалыматты жана коммуникацияны
индустриялизациялоодогу жаңы көйгөйлөр. Маалыматтык холдингдердин
өнүгүүсү менен, сынчыл ой-жүгүртүү үчүн мейкиндик калабы? Саясий
жана социалдык контекстте маданиятташтырууну талдоо.

5-бөлүм: Маданияттар аралык мамилелер - санариптик маданият
▶
▶
▶
▶

Санариптик маданият түшүнүгү.
Кибер журналистика жана анын ишин стандартташтыруу.
Санариптик журналистиканын материалдарына мүнөздүү белгилер.
Практикалык мисал (ЖМК вебсайттарын талдоо (ык-амалдарды
салыштыруу жана маданий көйгөйлөрдү аныктоо)
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Талап кылынган ресурстар
Төмөнкү ресурстар окутуучуларды маданияттар аралык мамилелерди
ЖМКда чагылдыруудагы маселелер, теориялар, концепциялар,
методологиялар жана ыкмалар менен тааныштырат. Баса, окуу
куралында окуу планында эскертилген библиографиялык
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Kalinga Seneviratne

Бул окуу курсу студенттерди жамааттык
радиостанциялардын иши, принциптери,
түшүнүктөрү жана үлгүлөрү менен тааныштырат.
Азиянын жамааттык радиомаданиятына көбүрөөк
басым жасалгандыктан, окуу курсун өнүгүп
жаткан өлкөлөрдө колдонууга болот жана
окутуучуларга педагогикалык ишинде
контекстуалдык жаңычыл ык-амалдарды
колдонууга мүмкүнчүлүк берет.

70

Канчанчы курс: 3-деңгээл - радиожурналистика адистигиндеги массалык
коммуникациялар боюнча бакалавриаттын акыркы курсунда окуп
жаткан студенттерге тандоо сабагы

Курс тууралуу кыскача маалымат: Бүткүл дүйнө жүзүндөгү жалпыга
маалымдоо каражаттары коммерциялык негизде иштөөгө өтүп
жаткандыктан, жергиликтүү жамааттардагы ЖМКда, айрыкча, коомдун
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корголбогон, аярлуу топтору көп уккан радиожурналистика бир топ
кыйынчылыктарга кабылды. Окуу курсунун максаты - студенттер
сабактан үйрөнгөн радиожурналистика көндүмдөрүн жергиликтүү
жамаатка арналган, жамаат менен биргеликте ишке ашырылган
коммерциялык эмес радиодо колдонууну үйрөтүү.

Курстун максаттары:
▶

Кеңири катышууга негизделген коммуникация теориясын
жергиликтүү жамаат менен биргеликте чыгарыла турган
радиопрограммаларда кандайча колдонууга боло турганын
көрсөтүп берүү;

▶

Жамааттык радионун принциптери жана концепциялары менен

▶
▶

тааныштыруу;
Студенттерге жергиликтүү жамаат менен биргеликте
радиопрограммаларды түзүү мүмкүнчүлүгүн уюштуруп берүү;
Студенттерге жамааттык радио станцияларда/программаларды
даярдоочу жамаатта иштөө жана/же аларды башкаруу көндүмдөрүн
үйрөтүү.

Окуу курсунун узактыгы: Он беш жума, бир семестр.
Жумасына канча саат: төрт (бир сааттык лекция жана үч сааттык
сабак/семинар), ошондой эле радиостанцияларга барып
программаларды даярдоону иш жүзүндө үйрөнүү.
Эскертүү: студенттер радиопрограмманын кеминде бир модулун даярдашы керек. Бул
окуу курсунда студенттер радиоберүүнүн жана телекөрсөтүүнүн негиздерин үйрөнүшөт.
Студенттер колдо бар жөнөкөй санарип технологиясынын жардамы менен
радиоматериалдарды жазып, түзөтүүнү билиши керек. Студенттер экинчи этаптагы
радиопрограммалардын курсун алдын-ала окуп, радио жаңылыктар же ток-шоу сыяктуу
кыйла татаалыраак радиопрограммаларды чыгарганды билип алышса жакшы болот.

Методика: Жергиликтүү жамааттарда материалдарды даярдоо жана
радиостанцияларды башкаруу боюнча модуль массалык коммуникация
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багытындагы бакалавриаттын төрт жылдык программасынын акыркы
курсунун студенттери үчүн тандоо сабагы катары иштелип чыккан.
Окуу курсун жергиликтүү окутуучу жамааттык телерадиокомпанияларда
иштеген журналисттер үчүн онлайн түрүндө өтсө болот. Окутуучу
студенттерди материал даярдаганды үйрөнүшү үчүн өндүрүш
практикасына жөнөтүп турат.

лекциялар, аудиторияда өтүлүүчү сабактар жана өндүрүш практикасы
камтылган. Курсту эки жумалык интенсивдүү курс түрүндө да өтсө
болот. Бул учурда окуу планы эки жумалык окуу курсу катары бир аз
өзгөрүлөт. Окуу курсунун кыска жазуулары, макалалар, электрондук
ресурстар, радио кассеталар жана видеолор сыяктуу материалдары
электрондук китепканада сакталат.
Онлайн режиминде окутууну сөзсүз түрдө
аудиторияларда/семинарларда бетме-бет жолугушуулар менен
айкалыштыруу керек. Интернет аркылуу иштөө үчүн окутуучулар менен
студенттер бири-бирин билиши керек. Экинчиден, окууга көбүрөөк
шыктандырып, ар кандай суроолорду талкуулоо, көйгөйлөрдү чечүү,
жергиликтүү жамаатты жана анын керектөөлөрүн жакшыраак түшүнүү
үчүн окуу курсунун башында аудиторияда бир сабак өтүү керек.
Окуунун канчалык деңгээлде ийгиликтүү өтүлүп жатканын аныктоо
үчүн аудиторияда/семинарда жолугуп, жазылган
радиоматериалдарды/долбоорлорду угуп, алардын мазмундарын жана
майнаптуулугун такай талкуулап туруу керек. Аудиториядагы акыркы
жолугушуу ар бир студенттин/үйрөнчүк журналисттин жыйынтыктоочу
долбоорлорунун натыйжалары менен таанышууга арналат.

Педагогикалык ыкма: Окуу курсунда ар кандай педагогикалык ыкамалдар колдонулат. Аны университеттерде акыркы жылдын он үч-он
беш жумага созулган семестринде өтсө болот. Бул учурда окуу курсу
салттуу ыкма менен аудиториядагы сабактар түрүндө өтүлүп, ресурстук
материалдар аудиторияда компакт дискте же онлайн шилтеме аркылуу
берилет.
Мындан тышкары, окуу курсун жамааттык радиостанцияда иштеген
журналисттер үчүн он беш-он алты жумага созулган курс түрүндө апта
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Окуу курсунда сегиз жумадан он жумага чейин созулган апталык

сайын өтсө болот. Студенттердин өндүрүш практикасында даярдаган
материалдары жергиликтүү радиостанция аркылуу обого чыгышы
мүмкүн. Бирок электрондук окутууну аудиторияларда бетме-бет
жолугушуулар менен айкалыштыруу керек (окуу курсунун
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башталышында бир жолугушуу, ортосунда бир же жума сайын же эки
жумада бир жолугушуу өткөрүп турса болот). Мындан тышкары,
окутуучу долбоорго көз салып, көрсөтмө берип турушу керек.
Окуу курсу студентке багытталган практикалык курс болуп эсептелет.
Демек, студенттер ар кайсы сабакта жасаган иштерине жана аларды
белгиленген мөөнөттө бүтүрүүгө өзүлөрү жооптуу болушат. Адатта,
окутуучулар студенттерге ушул чөйрөдө биринчи кадамдарын жасап,
тапшырмаларды аткарууда келип чыккан көйгөйлөрүн чечкенге жардам
берген насаатчылардын милдетин аткарышат.
Бул окуу курсунун окутуучулары радиоберүү чөйрөсүн жакшы билиши
керек. Колдон келсе, радиодо, айрыкча, коомдук радиодо же жамааттык
радиодо мурда кийин иштеген журналист болсо, аябай жакшы болмок.
Мындан тышкары, алар электрондук чөйрөдө окутуу ыкмаларын да
жакшы билүүгө милдеттүү. Өнүгүп жаткан айрым өлкөлөрдө
окутуучуларды эки чөйрөдө тең окутуп, даярдап алуу керек. Демек,
ишти окутуучулар үчүн кошумча окуу уюштуруу менен баштоо керек.
Ал үчүн ушул окуу курсунун мазмунуна жараша атайын окуу
программасы түзүлөт. Тандалып алынган окутуучулардын тобу жана
аларды даярдаган адистин катышуусу менен, пилоттук курсту
баштасаңар болот. Окуу курсуна байланыштуу маселелерди тактап
алгандан кийин, аны ар кайсы университеттерде жана жамааттык
радиостанцияларда ишке киргизсе болот.
Ушул жерден эскерте кетүүчү нерсе, ар кайсы өлкөдөгү жамааттык
радиостанциялар жана университеттер ар кайсы тилде иштешет.
Андыктан, ушул окуу планынын жана айрым ресурстук материалдардын
англис тилиндеги түпнуска версиясын жергиликтүү тилге которуп,
жарыялоого туура келиши мүмкүн.

Баалоо:
Университеттер үчүн: студенттердин билими төмөнкү жеке жана

73

топтошуп аткарылуучу тапшырмалардын жыйынтыгы менен бааланат.
Жыйынтыктоочу сынак каралган эмес. Окуу курсу практикалык
сабактарга жана консультацияларга негизделген окуу модулу түрүндө
иштелип чыккандыктан, баа коюуда студенттердин сабакка келгендиги
эске алынат. Ошондой эле, студенттердин кеңири катышууга
негизделген коммуникацияны жана массалык коммуникациянын башка
теорияларын канчалык деңгээлде түшүнгөндөрүн аныктоо үчүн дилбаян
жазуу ыкмасы да каралган. Төмөнкүдөй баалоо формуласы сунушталат:
▶ жамааттык радио тууралуу дилбаян жазуу (жекече иш): 20%
▶ радиопрограмма сунуштоо (топтук иш): 10%
▶ соңку жаңылыктар берүүсү (топтук иш): 10%
▶ Миң жылдык өнүгүү максаттары (МӨМ) боюнча радионун аткарган
функциясы (топтук иш): 10%
▶ жыйынтыктоочу долбоордун программасы (топтук иш): 40%
▶ сабакка катышуу: 10%.

баалоо талап кылынбайт, бирок катышуучулар окуу курсунун
тастыктамасын алуу үчүн төмөнкү тапшырмалардын баарын аткарышы
керек. Мындай тастыктама “Жамааттык радиостанция адистигинин
тастыктамасы” түрүндө регионалдык же жергиликтүү университет менен
кызматташтыкта берилет. Тастыктаманы алуу үчүн төмөнкү
тапшырмаларды аткаруу керек:
▶ кеңири катышууга негизделген коммуникация методологиясы боюнча
жөнөкөй сынак
▶ радиопрограмма сунуштоо (топтук иш)
▶ соңку жаңылыктар берүүсү (топтук иш)
▶ Миң жылдык өнүгүү максаттары (МӨМ) боюнча радионун аткарган
функциясы (топтук иш)
▶ жыйынтыктоочу долбоордун программасы (топтук иш)
▶ сабакка катышуу (студенттер сабактардын кеминде 75% катышуусу
керек).

Керектүү жабдуу: Ушул окуу курсу өтүлүп жаткан университеттеги
же жергиликтүү жамааттагы радиостанцияда кеминде үч санарип
диктофону, Интернетке чыгуу мүмкүнчүлүгү бар үч компьютерге жана
Protools сыяктуу аудио жазуулар менен иштеген программа талап
кылынат.
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Жамааттык радиостанциялар үчүн уюштурулган окуу программаларында

Окуу курсунун мазмуну

1-апта: Өнүгүү жана кеңири катышууга негизделген
коммуникация теориясына киришүү
Бул лекция “Өнүгүү деген эмне?” деген суроо менен башталып, өнүгүү
жана

кеңири катышууга негизделген

коммуникация

теорияларына

арналат. Мындан тышкары, анын келип чыгып, өнүгүүсүнө кандай
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шарттар өбөлгө болгону жана ар кандай өлкөлөрдө жана шарттарда
колдонулушу каралат.
Видео: AMIC, AIBD and Global Eye Media (2009), Mahaveli Community
Radio. Студенттер долбоордун бааланышы тууралуу отчетту төмөнкү
даректен жүктөп алышса болот:
http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000559/055973eo.pdf.
Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: Видеону көрүп жана/же
баалоо отчетун окуп чыгып, “өнүгүүгө көмөктөшкөн коммуникация”,
“өнүгүү коммуникациясы” жана “кеңири катышууга негизделген
коммуникация” деген түшүнүктөрдү талкуулагыла. Аудиторияны
топторго бөлүштүрүп, ар бир топко бирден өнүгүү көйгөйү берилет.
Студенттер өз топторунда кеңири катышууга негизделген коммуникация
методологиясы боюнча өнүгүү көйгөйүн талдап чыгышат. Студенттер
бир методология сунушташат (сөзсүз эле радиого байланыштуу эмес).

Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары:
Эскертүү: Ар бир тизме үчүн студенттер төмөндө келтирилген
элементтердин бирөөсүн тандашы керек. Dagron (2001, pp. 7–32, 37–
48, 121–32, 157–62, 169–74, 199–204, 211–16, 223–28, 253–8,
313–16). Also Ascroft et al. (2008, chs 1, 2, 4, 5,10, 17), Kumar (2001),
Lucas (1997), Mefalopulos (2003), Melkote (1993), Melkote and Muppidi
(2002), Tufte and Mefalopulos (2009), van de Fliert and Hien (2009).
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2-апта: Жамаат жана коммуникация деген эмне?
Лекция “Жамаат деген эмне?” деген суроонун тегерегинде жүрүп, көз
караштардын өзгөрүшү, ЖМКнын функциясы жана алардын чектелиши,
ЖМКнын коомдо ойногон ролу, ЖМК менен коммуникациянын укуктар
менен мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү чөйрөсүнө караганда билим берүү
жана өнүгүүдөгү мааниси, ошондой эле коммуникациянын маданий
укуктарды жана мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүүдө ойногон ролу сыяктуу
коммуникация процессинин ар кандай өңүттөрү каралат. Лекцияда
жамаат менен коммуникациянын ортосундагы коммуникация
каражаттары, өзара көзкарандылык жана коммерциялык эмес ЖМКлар

Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: Жамааттык радионун
долбоору жүзөгө ашырыла турган жергиликтүү жамаатты аныктап алуу
үчүн студенттер топторго бөлүнүп иштешет. Студенттерди жергиликтүү
жамааттын профили/картасы, ошондой эле өнүгүү жана коммуникация
жаатындагы муктаждыктары же башка социалдык маданий көйгөйлөрү
чагылдырылган отчеттор ж.б. материалдар менен камсыз кылуу керек.
Студенттер/катышуучулар программанын жумушчу версиясын түзүүдөн
мурун, жергиликтүү жамаатка барып, консультацияларды өткөрүшсө
болот. Радиостанция кандайча түзүлө турганын кыскача айтып
берсеңиз болот.
Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары: Dagron (2001), pp.
217–22 (Community Media Network, Kenya), 259–64 (Chiapas Media
project, Mexico), 271–6 (Grameen Village Phone, Bangladesh), 301–6
(InfoDes, Peru), 319–24 (Village Knowledge Centres, India).
Also Anderson (1991), Bartle (2010), Dixit (2010), Fuller (2007), Henschke
(2002), Jabbar, (2005) Jallov (2004), Kabilan (2009), Muppidi (2001), Pur
(2003), Quebral (2008), Ramirez (1990), Tabing (2000), Tacchi (2005),
Wattegama (2006).

3-апта: Альтернативдүү ЖМКнын иши жана принциптери
Бул сессияда “Альтернативдүү ЖМКлар деген эмне?” деген суроо,
алардын иши кандай теориялык ык-амалдарга негизделе турганы жана
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жөнүндө сөз болот.

альтеративдүү жалпыга маалымдоо каражаттарынын, айрыкча
Азиядагы, ар кандай үлгүлөрү, иштөө стилдери же системалары
каралат.
Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: Студенттерди бир нече
топко бөлүштүргүлө. Алардын ар бирине Alfonso Gumucio Dagron'нун
Making Waves (2001) чыгармасынан альтернативдүү ЖМК долбоорун
бергиле. Студенттер берилген долбоорду окуп чыгып, жергиликтүү
жамаатта альтернативдүү ЖМК катары ойногон негизги ролунан тыянак
чыгарышы керек. Же болбосо, «Free Media», «Free Minds» (Кейптаундун
жамааттык телекөрсөтүүсү) видеолорун көрүп, андагы жергиликтүү
контекстте каралган айрым көйгөйлөрдү талкууласа болот.
Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары: Seneviratne (2007),
chs 3 (Indonesia: alternative media enjoys a fresh breeze), 4 (Malaysia:
alternative media … only on the internet), 5 (Nepal: picking up steam) and
6 (Philippines: free environment encourage diversity). Also Albert (1997),
Banerjee (2008), Chandran (2006), Chitty and Rattikalchalakorn (2007),
Deane (2006), Naing (2006), Sivaraman (2006) and Young-Cheol (2004).
Видеолор: Free Media, Free Minds (Cape Town Community TV) focused on
alternative media; Rural Radio in Africa, Building Strong Community Radio
in Latin America.
Asia alternative media websites: тизмени бул беттен көрсөңүз болот: 000.
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4-апта: Жамааттык радионун принциптерине, өнүгүү
тарыхына жана негизги функцияларына киришүү
Бул сессия студенттерди жамааттык радионун төмөнкүдөй негиздери
менен тааныштырат:
▶ радиоберүүнүн үч системасы жана аларга жамааттык радиолор кайсы
жерден туташат
▶ жамааттык радионун аныктамасы
▶ глобализация шарттарындагы жамааттык радио
▶ эмне үчүн коомдук радио эмес, жамааттык радио?
▶ жамааттык радионун өнүгүү тарыхы
▶ жамааттык радионун негизги функциялары
▶ жамааттык радионун пайдалуу жактары
▶ жамааттык радионун коркунучтары.

77

Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: Сунушталган
адабияттардан керектүүсүн тандап, жамааттык радионун сунушталган
материалдагы ар кандай өңүттөрүн өлкөңүздөгү учурдагы кырдаалга
салыштырып талкуулагыла.
Баалоо тапшырмалары (университеттер үчүн): Өлкөңүздөгү
(регионуңуздагы) радиостанцияларды талдап чыгып, анын түзүлүү
тарыхы боюнча 2000-3000 сөздөн турган дилбаян жазып, анын
ЮНЕСКО, AMARC жана Tambuli берген аныктамага канчалык деңгээлде
туура келерин талкуулагыла. Студент бул тапшырманы окутуучуга
практикалык сабактын 6-жумасында тапшырышы керек.
Тапшырма (жер-жерлердеги жамааттык радиого байланыштуу окуу
боюнча): Студенттердин жергиликтүү чөйрөдөгү жамааттык радионун
ишиндеги кеңири катышууга негизделген коммуникация теориясынын
концепцияларын, принциптерин жана колдонулушун канчалык
деңгээлде түшүнгөндүгүн аныктоо үчүн беш суроодон ашпаган жөнөкөй
сынак өткөрүү.
Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары: Fraser and Estrada
(2009), Jayaweera (2001), Jayaweera andTabing (1997), Padhey, Pringle
(2008), Seneviratne (1993) and Tabing (2008).

5-апта: Сабактын башталышында: радиопрограммаларды
обого чыгаруу саясаттары, укуктук маселелер, этикалык
ченемдер жана эрежелер, ошондой эле техникалык
маселелер
Жамааттык радиодо кантип иштеп баштайсыз? Лекцияларда жана окуу
куралында төмөнкүдөй темалар каралат:
▶
▶
▶
▶
▶
▶

жамааттык радионун түзүлүшүнө өбөлгө болгон шарттар
жамааттык радиону түзүү саясаттары жана жол-жоболору
ылайыктуу үлгүнү түзүү кадамдары
окутуу
катышуучуларды/ыктыярчыларды тандоо
радиостанцияларды башкаруу жана алардын туруктуу өнүгүүсү.

Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: Студенттерди төрт топко
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(2001, chs 1 and 2) and Tabing (2008, chs 1, 3 and 6). Also Havey-Carter

бөлүштүргүлө. Биринчи саатта топтордогу ар бир студент сунушталган
тема боюнча каршы же макул болгон пикирлерин билдирип
даярданышат. Экинчи саатта, окутуучунун катышуусу менен ар бири 20
мүнөткө созулган эки талкуу өткөргүлө.
▶ 1-талкуу: Жамааттык радиолор экономикалык жактан туруктуу эмес.
▶ 2-талкуу: Жамааттык радиолор жергиликтүү жамаатта чырчатактарды шарттайт.
Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары: Fraser and Estrada
(2001, chs 3, 4 and 5), Ramakrishnan (2007, chs 1–6) and Tabing (2008,
chs 1 and 2). Also Janchifah (2011) and Jayaweera (2006).

6-апта: Жамааттык радионун үлгүлөрү
Бул сессияда Азия, Африка, Латын Америка жана Европа өлкөлөрүндөгү
жергиликтүү жамааттардагы радиолордун ар кандай үлгүлөрү каралат.
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Төмөндө ушул сабакта каралган үлгүлөрдүн айрымдары келтирилген:
▶ көзкарандысыз жамааттык радио
▶ жогорку окуу жайлар менен кызматташтыкта түзүлгөн жамааттык
радио
▶ жергиликтүү бийлик органдары менен кызматташтыкта түзүлгөн
жамааттык радио
▶ диний уюмдар тарабынан түзүлгөн жамааттык радио
▶ БӨУ иштеткен жамааттык радио
▶ бирикмелер иштеткен жамааттык радио
▶ этностук жамааттын радиосу
▶ коммерциялык жамааттын радиосу
▶ коомдук радионун программаларына камтылган жамааттык
радиолор.
PowerPoint: ‘Жамааттык радионун үлгүлөрү’( AMIC).
Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: Төмөндө келтирилген
радио үлгүлөрдүн материалдарын угуп, төмөнкүлөрдү талкуулагыла:
▶ жергиликтүү бийлик органдарына таандык же алар каржылаган
радионун артыкчылыктары менен кемчиликтерин талкуулагыла
▶ жамааттык радионун башкалардан айырмаланган чакыруу сигналы
жана негизги радионун чакыруу сигналы эмне үчүн жамааттык
радиого ылайыксыз болушу мүмкүн.
Ар бир студент жамааттык радиого арнап, эки мүнөттөн ашпаган
сценарий жазып, башка студенттерге көрсөтүп, алардын талкуусуна
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коюш керек.
Аудио: Seneviratne (2009) ‘Radio DXLM in Maragusan, Philippines’;
interview with M. Madhavan (1993).
Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары: Fraser and Estrada
(2001, ch. 8), and Tabing (2008, ch. 3). Also Gosh (2010), IRIN (2008),
Miglioretto (2008), Seneviratne (1989), Shankar (2010), Voices (n.d.).

7-апта: Жамааттык радионун экономикалык жактан
кирешелүүлүгү жана маркетинги
Бул сессияда жамааттык радионун экономикалык жактан
кирешелүүлүгү жана жергиликтүү жамаатта радиостанцияга же анын
программасына болгон суроо-талапты кантип күчөтүү жолдору каралат.
Азияда жана Африкада жүргүзүлгөн изилдөө иштеринин мисалдары
талданат. Мындан тышкары, өкмөт жамааттык радиолорду колдоо
фондуларын түзүшү керекпи, эгер керек болсо, кантип деген суроонун
тегерегинде да сөз болот. Австралия, Түштүк Африка, АКШ жана башка
мамлекеттерден алынган мисалдар да каралат.
Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: Студенттерди үч топко
бөлүңүз. Алар өз жамаатындагы/регионундагы төмөнкүдөй
▶
▶
▶
▶

окуу жайы менен кызматташтыкта түзүлгөн
жергиликтүү БӨУ иштеткен
жергиликтүү бийлик органдары менен кызматташтыкта түзүлгөн
жергиликтүү жамааттагы уюм же бирикме өз алдынча иштеткен.

Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары: Arnaldo (2008),
‘Madanpokhara: a handful of rice’, pp. 36–54; Fraser and Estrada (2001),
case studies on ‘Olutanga – a perfect location for Tambuli Radio’ (pp. 76–9)
and Radio Ada, Ghana (pp. 85–9); Tabing (2005, ch. 5, ‘Managing
ﬁnances’, pp. 33–4). Also ABC Ulwazi (2004), CBF (2002), Corporal (2008),
Seneviratne (2009), Subba and Mainali (2008). See too the CBF website
(www.cbf.com.au) and Media Development and Diversity Agency, South
Africa website (www.mdda.org.za).

80

ЖАМААТТЫК РАДИОЖУРНАЛИСТИКА

радиостанцияларды каржылоо үлгүсүн талкуулап, сунушташы керек:

8-апта: Адамдардын кеңири чөйрөсү катышкан
радиоберүүлөрдүн үлгүлөрү, жергиликтүү радио жана аны
чыгарган жамааттар
Бул сессия жергиликтүү жамааттын мүчөлөрүнүн кеңири катышуусу
менен иштеген жамааттык радиолордун үлгүлөрүн, башкача айтканда,
“жамааттын мүчөлөрү өзүлөрү үчүн түзүшкөн радиолорду” кантип
түзүүгө боло тургандыгы каралат. Сессиянын темаларында
радиопрограммаларды даярдаган адамдардын тобун түзүү маселелери
каралат. Мындай топко жаштар, кыз-келиндер, жумушчулар жана
жергиликтүү жамааттагы жалпы кызыкчылыктары боюнча уюшулган
топтордун мүчөлөрү кириши мүмкүн. Ошондой эле жергиликтүү
жамааттын катышуусу менен ток-шоулорду өткөрүп, жамааттагы
жаңылыктарды жана жергиликтүү таланттарды түз обого чыгаруу
мүмкүнчүлүктөрүнүн тегерегинде сөз болот. Филиппин аралдарынын,
Индиянын, Соломон аралдарынын, Боливиянын, Даниянын жана ШриЛанканын мисалдары талданат.
Окутуучунун катышуусу менен өтүлүүчү сабак жана баалоо
тапшырмасы: Студенттерди үч адамдан турган топторго бөлүштүрүңүз.
Алар жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү менен чогуу радиоберүүнүн
долбоорун түзүп чыгышы керек. Бул долбоор аркылуу студенттердин
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билими бааланып, ал кийинки жумада окутуучуга тапшырылышы керек.
Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары: Banerjee (2008),
Bresnahan (2007), Ebrahim (2009a, 2009b), Isabel Learning Network
(n.d.), Jirattikorn (2006), Rolls (2012), Seneviratne (2012), Singh (2010),
Tibayan (1998).

9-апта: Жамааттык радиолордун материалдарын даярдоо:
жаңылыктар жана учурдагы окуялар
Бул сессия жамааттык радионун жаңылыктарды жана учурдагы
окуяларды жазуу принциптерине, стилине жана объекттерине арналат.
Алар негизги жаңылыктардан эмнеси менен айырмаланат? Студенттер
Интернеттен, жергиликтүү жамааттан, улуттук жана башка булактардан
алынган альтернативдүү маалымат булактарын изилдешет. Алар
жамааттык радионун табигый кырсык болгон, өлкөдө/региондо саясий
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же социалдык башаламандык күч алып турган мезгилде ойногон ролун,
ошону менен катар жаңылыктарды чагылдыруу/фокустоо аркылуу
альтернативдүү экономикалык жана өнүгүү үлгүлөрүн жайылтуу
жолдорун талкуулашат.
Окутуучуга кеңеш: салыштырып талкуулоо максатында, жамааттык
радиодо жана мамлекеттик радиодо берилген жаңылыктар
программасынын үзүндүсүн жаздырып алып, студенттерге угузсаңар
болот.
Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: Студенттерди эки топко
бөлүштүргүлө. Ар бир топ 15 мүнөткө созулган жаңылыктар
программасын даярдайт. 3 мүнөт Интернеттен алынган улуттук жана
эларалык жаңылыктардан турса (“сууруп алып окудум”
стилинде даярдалган), 12 мүнөт жергиликтүү жамааттын ишкердик,
саясий, криминалдык репортаждарын, ошондой эле транспорт жана
ден-соолук жаатындагы жаңылыктарга арналат. Жергиликтүү деңгээлде
уюштурулган маектешүүлөрдүн “аудио жазууларын” деле колдонсо
болот, бирок алар аудиторияда жазылган маектешүүгө окшош болуп
калат. Андан соң программа аудиторияда жазылып, ойнотулат.
Баалоо тапшырмасы: Студенттерди үч адамдан турган топторго
бөлүштүргүлө. Ар бир топ жергиликтүү жамааттын радиосу үчүн 15
мүнөткө созулган чыныгы жаңылыктар программасын жана аудио
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үзүндүлөрдү даярдашат. Жаздырылып алынган программа кийинки
жумада аудиторияда ойнотулуп, окутуучу тарабынан бааланат.

10-апта: Жамааттык радио жана Миң жылдык өнүгүү
максаттары (МӨМ)
Колдо бар жөнөкөй радио каражаты аркылуу карапайым калктын ойпикирин жумурай журтка жеткирип, кайдыгер угуучуларды медиа
материалдарды түзүүгө жигердүү катышкан адамдарга айландырса
болот. Бул сессияда өнүгүү жана кеңири катышууга негизделген
коммуникация стратегиясы аркылуу МӨМдү жамааттык радиолор
аркылуу жайылтуу жолуна көбүрөөк көңүл бурулат. Жамааттык
радиолор Миң жылдык өнүгүү максаттарын (МӨМ) орундатууга
көмөктөшкөн радиопрограммаларды даярдап, обого алып чыгуу үчүн
өнүгүү маселелер боюнча иштеген адистер, мамлекеттик бийлик
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органдары жана жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү менен иштешкен
учурлар талкууланат. Радио жергиликтүү жамааттын өнүгүүсүнө салым
кошкон, ошол эле маалда жергиликтүү деңгээлде майнаптуу
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башкарууга жана демократиялык негизде катышууга көз салуучу
каражат катары каралат.
Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак:
▶ Студенттер менен аудиторияда жаңылыктарды угуп, талкуулагыла;
▶ Жамааттык радионун МӨМга байланыштуу программаларын даярдоо
боюнча ой бөлүшүү.
Баалоо тапшырмасы: МӨМ маселелерине байланыштуу 10 мүнөттүк
радиопрограмма түзүү үчүн студенттер эки адамдан турган топтордо
иштешет. Мындай программада жергиликтүү жамааттын мүчөлөрү
катышса болот, бирок сөзсүз түрдө эмес. Башка мамлекеттик
кызматкерлердин, жергиликтүү бийлик органдарынын жана өнүгүү
маселелери боюнча уюмдардын өкүлдөрү да катышса ашыкча болбойт.
Бул тапшырма топтошуп талкуулоо же радио жаңылыктарды даярдоо
ыкмасы түрүндө өтүлөт. Радиоберүүдө жергиликтүү жамааттын кеминде
“үч ар башка добушу” угулушу керек. Жаздырылып алынган программа
кийинки сабакта аудиторияда ойнотулуп, окутуучу тарабынан бааланат.
Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары: AMARC WIN
(2008), Feria et al. (2006), Gevera (2007), Philippines Information Agency
(2010), Shah and Kokje (2009); Sun Star (2011), WINET (2008).

11-апта: Түз ободогу мектеп
Жамааттык радио жергиликтүү жамааттын жашоо шарты оор, колунда
жок мүчөлөрүнө үйдөн чыкпастан радио аркылуу формалдуу жана
формалдуу эмес билим алуу мүмкүнчүлүгүн тартуулайт. Дүйнө жүзүндө
жергиликтүү калкка билим берүү кызматтарын көрсөткөндүгү үчүн
эларалык деңгээлде баркталган көптөгөн жамааттык радиостанциялар
бар. Алардын көпчүлүгү “түз ободогу мектеп” долбоорлорун жүзөгө
ашырышып, көптөгөн адамдарга радио аркылуу билим алганга жардам
беришкен. Бул сессияда жамааттык радиолордо жүзөгө ашырылып
жаткан “түз ободогу мектеп” долбоорунун концепциялары менен
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үлгүлөрү, ошондой эле эларалык деңгээлде кеңири таанылган айрым
долбоорлор каралат. Формалдуу жана формалдуу эмес билим алуунун
айырмасы эмнеде? Силердин жергиликтүү шарттарыңардагы жамааттык
радиолор формалдуу эмес билим берүү чөйрөсүндөгү канчалык
боштукту толтура алат?
Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: ▶ Студенттер менен
аудиторияда жаңылыктар программаларын угуп, талкуулагыла.
Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары: Khan (1004),
Librero (2009), Sharma (2002), Vyas et al. (2002). Вебсайт: Government
of Australia School of the Air.

12-апта: Интернет, жаңы ЖМК жана жамааттык радио
Бул сабак жамааттык радиоберүүлөрдү байытуу жана канал түрүндө
Интернет жана “жаңы ЖМКлардын” башка технологияларына арналат.
Шри-Ланкадагы Kothmale радиосунун “Интернетте иштеген радио”
пилоттук долбоору, анын жолун жолдогон башка окшош долбоорлор
менен кошо каралат. Мындан тышкары, Интернет аркылуу агылтуу
жана мобилдик телефондор аркылуу берүү технологиялары жөнүдө сөз
болуп, студенттер жашаган жерлердеги жана эларалык деңгээлдердеги
мисалдар келтирилет. Студенттер жергиликтүү жамааттардын
мультимедия борборлорунун концепциялары менен түзүлүшү, ошондой
эле soundcloud жана Hindenburg аудио программалары сыяктуу жаңы
коммуникациялык технологиялар менен таанышат.
Окутуучуга кеңеш: сабакты темага байланыштуу видеону жана/же
PowerPoint презентациясын көрүү менен баштаса болот. Анда
жергиликтүү жамааттардагы радиопрограммаларды даярдоодо
маалыматтык коммуникациялык технологиялардын (МКТ) ролуна чоң
басым жасалат.
Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: Студенттер үч топто
иштешип, Интернетке кирип, “Интернетте иштеген радио”
концепциясынын негизинде жарым сааттык программанын планын
түзүшөт. Түзүлгөн планды аудиторияда көрсөтүшөт. Бул тапшырма үчүн
баа коюлбайт.
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жайылтуу максатында маалымат булагы катары колдонула турган

Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары: Arnaldo (2008),
‘Kothmale: Radio browsing the internet’, pp. 24–30. Also Op de Coul
(2003), Milosevic (n.d.a) (a step-by-step session on producing a radio program

in radio browsing format, developed by OneWorld Radio), Milosevic (n.d.b),
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UNESCO (2004, 2005).

13-апта: Жамааттык радионун табигый кырсыкта берген
жардамы
Жамааттык радио табигый кырсыкка даярдык көрүүдө жана анын
кесепеттери менен күрөшүүдө чоң роль ойнойт. Табигый кырсык
шарттарында жамааттык радионун берген жардамы 2004-жылы
Индонезияда жана Тайландда болуп өткөн цунамиде жакшы
көрсөтүлгөн. Дүйнө жүзүндөгү көпчүлүк өлкөлөрдө алдыда боло турган
табигый кырсык жана ага даярдык көрүү тууралуу жамааттык радиолор
эскертет. Бул сессияда табигый кырсыкка чейин, учурунда жана кийин
жамааттык радиолор кандайча колдонулганы, ошондой эле табигый
кырсык болгон учурларда жергиликтүү деңгээлде көрүлө турган
чаралар жөнүндө сөз болот.
Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: Окутуучу отуз мүнөткө
созулган журналдын программасы түрүндөгү окуу курсун
жыйынтыктоочу долбоорду түшүндүрүп берет. Журналга арналган
программанын ар кандай форматтары талкууланат. Студенттер үч
адамдан турган топтордо жыйынтыктоочу долбоордун үстүнөн иштешет.
Алар долбоордун планын түзүп алып, сабак аяктаганга чейин окутуучу
менен талкуулап, бекитип алышы керек. Планда топтун ар бир
мүчөсүнүн ролу, долбоордун түпкү маани-маңызы жана колдонулган
формат так белгилениши керек. Окутуучу макул болгондон кийин,
студенттер сабактан тышкары долбоордун үстүнөн иштей башташат.
Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары: Putra and Pahlemy
(2006), Win (2009).

14-апта: Жамааттык радиону башкаруу, талдоо жана баалоо
Бул сессияда жамааттык радиостанцияларды башкаруу
концепциялары, ийгилигин жана кемчиликтерин талдоо жана
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баалоо жол-жоболору жана ыкмалары талкууланат.
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PowerPoint: Community station management – prepared by Louie Tabing,
Tambuli Community Radio, Philippines.
Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: Бул жумада окутуучу
менен өтүлүүчү сабактар жок жана студенттер ушул мүмкүнчүлүктү
жыйынтыктоочу долбоорун жана сценарийлерин оңдоп,
радиопрограммаларын даярдоо үчүн пайдаланса болот. Бул долбоор
кийинки сабакка чейин даяр болуп, аудиторияда көрсөтүлүшү керек.
Сунушталган адабияттар жана маалымат булактары: Bullo (2008),
Mainali et al. (2009), Hollander et al. (2008).

15-апта: Жамааттык радио жана активизм
Бул сессияда карапайым калктын пикири коммерциялык жана өкмөттүк
ЖМКнын оргуштаган агымдарында канткенде жалпыга угулуп,
жамааттык радио активизим куралы катары кандайча колдонула
тургандыгы талданат. Фиджи жана Түштүк Африканын үлгүлөрү
каралат. Ошол эле учурда, радио активисттерге келтирилген
коркунучтар, айрыкча, Филиппин аралдарында жана Мексикада курман
болгон радиожурналисттер тууралуу сөз болот.
Шилтемелер:
Fiji: femLINKpaciﬁc: www.femlinkpaciﬁc.org.fj/index.cfm?si=main.
gen&cmd=communityradioactivism

South Africa: Radio shows support for 16 days of activism: www.bizcommunity.
com/Article/196/59/86394.html
Окутуучу менен өтүлүүчү практикалык сабак: Студенттер менен
кылдат талдап, алардын пикирлерин угуу үчүн мисалдардын бирөөсүн
тандап алыңыз. Студенттерге жыйынтыктоочу долбоорду аягына
чыгаруу үчүн дагы бир жума берсе болот. Жыйынтыктоочу долбоор
компакт дисктте же mp3 форматында берилет.
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Sundeep R. Muppidi

Бул окуу курсу жогорку курстун студенттерине
арналып, дүйнөлүк журналистиканын көйгөйлөрүн
талдап, студенттерге журналисттик иштин
принциптери жана анын дүйнөлүк деңгээлде
колдонулушу тууралуу кеңири түшүнүк берет.
Мындан тышкары, жергиликтүү маданий контекстти
дүйнөлүк журналистика өңүтүнөн карап жакшыраак
түшүнгөнгө мүмкүнчүлүк берген ыкмалар менен
тааныштырат.

97

Канчанчы курс: Бүтүрүүчү курс.
Курс тууралуу кыскача маалымат: Бул окуу курсун өздөштүрүү үчүн
студенттер дүйнөлөшүү (глобализация), ЖМК мыйзамдары, ЖМКга
болгон менчик укук, концентрация сыяктуу дүйнөлүк журналистикага
байланыштуу илимий адабияттарды окушат.
Дүйнөлүк журналистиканын ар кандай өңүттөрүн сүрөттөп, талдаган
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адабияттардан тышкары, студенттерге дүйнөлүк журналистика
жаатындагы окумуштуулар жана журналисттер колдонгон орчундуу
концепциялар жана теориялар менен тааныштыруучу лекциялар менен
талкуулар сунушталат (аудиторияда жана онлайн режиминде).
Студенттер дүйнөлүк журналистикага байланыштуу учурдагы
адабияттарды сынчыл көз караш менен талдаганды үйрөнүшмөкчү. Ал
үчүн студенттер лекцияларда жана сунушталган адабияттарда
камтылган материалдарды жакшылап өздөштүрүп, аларды дүйнөлүк
журналистиканын көйгөйлөрүн аудиторияда, жазуу иштеринде жана
тапшырмаларда талкуулап жана талдап жатканда пайдалана алышы
керек.
Бул окуу курсун өтөөрдөн мурун, студенттердин журналистиканын
куралдары жана ыкмалары тууралуу аздыр-көптүр түшүнүктөрү болот
деп күтүлүүдө. Студенттер курстун жүрүшүндө талкууланган теориялык
маселелерди ушул куралдар менен айкалыштырып, дүйнө жүзүндөгү
журналистикага байланыштуу көйгөйлөрдү жакшы түшүнгөн
журналисттер боло алышат.
Ушул окуу курсу кандай максаттарды көздөйт? Окуу курсу
студенттерге (а) аналитикалык көндүмдөрүн арттырууга; (б) дүйнөлүк
журналистикага байланыштуу олуттуу суроолорго жооп берүү үчүн
изилдөө иштерин туура жана майнаптуу пайдаланууну үйрөнүүгө; (в)
оозеки чыгып сүйлөө көндүмдөрүн арттырууга; (г) улуттук жана
эларалык жалпыга маалымдоо каражаттарын сынчыл көз-караш жана
билгичтик менен керектеген адамга айланууга жардам берет.
Педагогикалык ыкма: Семинардын форматы: лекциялар, окулган
адабияттарды талкуулоо, мисалдарды жана өндүрүш практикаларын
талдоо.
Канча убакыт талап кылынат: Жумасына канча саат: үчтөн алтыга
чейин. Канча жума: он беш.
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▶ Тапшырмалар: (30%) жума сайын берилет;
▶ Курстук иш: (20% жана 5% аудиторияда көрсөтүү үчүн);
▶ Программа даярдоо долбоору: (20%): Студенттер колдонуучулар
түзгөн мазмундун негизинде семестр аяктагыча “жаңы медиа сайтты”
түзүп чыгышат. Бир семестрга тандалган же берилген тема же көйгөй
боюнча түзүлгөн блог, жаңылыктар сайты же YouTube’дагы видеоканал
болушу мүмкүн. Эгер мындай мүмкүнчүлүк жок болсо, берилген же
тандалган тема боюнча материалдарды жарыялоо үчүн
гезит/журналдар, радиопрограммалар, жергиликтүү телекөрсөтүүлөр
сыяктуу салттуу ЖМКларды колдоно берсе болот.
▶ Сабакка катышуу: (10%).
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Баалоо:
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Окуу курсунун мазмуну
(Бул окуу планынын мазмунун ар бир окутуучу өз
өлкөсүнүн/регионунун жергиликтүү шарттарына жараша ылайыктап,
аздыр-көптүр түзөтүп алса болот. Бул жерде баштапкы гана маалымат
булактары келтирилгендиктен, чыныгы окуу материалдарын жашап
жаткан жериңерге жана ушул окуу планы колдонулуп жаткан мезгилге
жараша жергиликтүү адабияттардан таап, толуктай аласыңар.
Андыктан окуу планын өзүңөр каалагандай кылып ылайыкташтырып
алсаңар болот. Бул окуу планында Азиядан алынган мисалдар
келтирилген).

1-апта: Дүйнөлөшүү (глобализация) жана ЖМК
Теориялык алкак:
▶
▶
▶
▶

дүйнөлөшүү алкагы
дүйнөлөшүүнүн ЖМКна тийгизген таасири
дүйнөлүк коммуникация контексти
дүйнөлөшүүнүн келечеги.

Көрсөтмө мисалдар: ар кайсы регионго жараша тандалат.
Тапшырма: Жергиликтүү, улуттук, регионалдык жана дүйнөлүк
жалпыга маалымдоо каражаттарын жана тармактарын тизмелеп,
алардын аудиториясын жана кимге таандык экенин аныктагыла.
Алардын канчасы трансулуттук корпорацияларга таандык жана канчасы
жеке менчикте экенин талдагыла.
Окуу үчүн сунушталган адабият: Appadurai (1996), Disjuncture and
difference in the global cultural economy; Appadurai (2003), Grassroots
globalization and the research imagination; Croteau and Hoynes (2003),
ch.10, Globalization and the future; L. Eko, Africa: life in the margins of
globalization, in Kamalipour and Artz (2007); Havens and Lotz (2012), ch.
11, Globalization; Tomlinson (1999), ch. 1, Globalization and culture.
Жашаган жериңерге жараша дагы бир же эки адабият тандаңыз.

100

2-апта: ЖМК системаларын салыштырып талдоо (ар кандай
улуттук системалардын)
Теориялык алкак:
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▶ тарыхы жана контексти
▶ ар кандай ЖМКнын түрлөрүнүн демографиялык маалыматы (радио,
телекөрсөтүү, гезиттер, жаңы чыгып келе жаткан ЖМК ж.б.)
▶ ЖМК уюмдары
▶ ЖМК аудиториясы
▶ дүйнөлүк башкаруу
▶ эларалык уюмдар
▶ жергиликтүү деңгээлде дүйнөлүк жаңылыктарга байланыштуу
көйгөйлөр.
Көрсөтмө мисалдар: ар кайсы регионго жараша тандалат.
Тапшырма: Курстук иш: ЖМК уюмунун бир мисалын тандап, аны кылдат
талдап чыккыла. Андан семестр бою талкууланган айрым көйгөйлөрдү
тапкыла.
Окуу үчүн сунушталган адабият: Relevant countries from Muppidi (2012);
relevant region from de Beer (2012). Plus Stiglitz (2003), Barnett and
Finnemore (2004), Genniets (2013), Karns and Mingst (2009), Rittberger
et al, (2011);

3-апта: ЖМК мыйзамдары жана жөнгө салуу ыкмалары
Теориялык алкак:
▶ басма сөз эркиндиги жана маалыматка болгон укук
▶ жергиликтүү Конституциядагы ЖМКга байланыштуу жоболор
▶ мамлекеттин, ЖМК уюмдарынын жана жарандык коомдун ролу
▶ өлкөнүн тарыхындагы ЖМКга байланыштуу орчундуу
мыйзамдар/учурлар
▶ автордук укук жана каракчылык; жалаа жана каралоо.
Көрсөтмө мисалдар: ар кайсы регионго жараша тандалат.
Тапшырма: Өзүңөр жашаган өлкөнүн ЖМК мыйзамдарына байланыштуу
эки-үч мисал тандагыла. Алардын айрымдарынын чечмеленишине жана
аяккы жыйынтыктарына (эгер болсо) макулсузбу же каршысызбы? Эмне
үчүн?
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Окуу үчүн сунушталган адабият: Lee B. Becker and Tudor Vlad, Freedom
of the press around the world, in de Beer (2012); Packard (2013), ch. 2,
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Freedom of expression; ch. 5, Conﬂict of laws; ch. 6, Information
gathering; ch. 7, Intellectual property: copyright. Каралып жаткан
өлкөнүн Конституциясы. Каралып жаткан өлкөгө байланыштуу дагы эки
материал таап окугула.

4-апта: ЖМКнын этикасы
Теориялык алкак:
▶ этикалык маселелер – жашырындуулук, купуялык, толук маалымат
алып макул болуу ж.б.
▶ коомдун этикалык принциптери
▶ купуялык маселелери жана кыз-келиндердин көйгөйлөрүн, кылмыш
ишинин жана табигый кырсыктардын курмандыктарын, диний
зомбулукту, азчылыктарды жана башка астейдил мамилени талап
кылган кырдаалдарды чагылдыруу.
Көрсөтмө мисалдар: ар кайсы регионго жараша тандалат.
Тапшырма: Өзүңүз жашаган чөлкөмдөгү ЖМКнын этикалык
принциптерин чагылдырган бир же эки мисал тапкыла. Жергиликтүү
ЖМКлар этикалык принциптерди канчалык деңгээлде сактай алышты
же сактай алышкан жок? Алардын айрымдарынын чечмеленишине жана
аяккы жыйынтыктарына (эгер болсо) макулсузбу же каршысызбы? Эмне
үчүн?
Окуу үчүн сунушталган адабият: Herman Wasserman, International
journalism ethics, in de Beer (2012); Ward and Wasserman (2010).
Каралып жаткан өлкөгө байланыштуу дагы эки материал таап окугула.

5-апта: ЖМК көйгөйлөрү
Теориялык алкак:
▶ дүйнөлүк жаңылыктардын агымдары
▶ Маалыматтык жана коммуникациялык чөйрөдө жаңы тартип (NWICO)
жана NWICO кийинки алкак
▶ маданий империализм жана маданий аргындашуу.
Көрсөтмө мисалдар: ар кайсы регионго жараша тандалат.
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Тапшырма: Чет өлкөнүн таасири тийген регионалдык же жергиликтүү
медиканалдын же программанын мисалдарын тапкыла. Мындай
таасирдин каналдын аудиториясына тийгизген кесепети кандай боло
турганын талдагыла.
Окуу үчүн сунушталган адабият: McBride Report (ICSCP, 1980). O. BoydBarrett, Global communication orders, in Mody (2003); Frau-Meigs et al.
(2012); Kraidy (2005); John C. Merrill, Global press philosophies, in de
Beer (2012); Terhi Rantanen and Oliver Boyd-Barrett, Global and national
news agencies, in de Beer (2012); Tomlinson (1991); UNESCO (1991);
Herman Wasserman, Critical and non-western press philosophies, in de
Beer (2012). Өзүңөр жашаган чөлкөмдөн сөзсүз кошумча материал таап,

6-апта: ЖМКда чагылдыруу
Теориялык алкак:
▶ глокализация
▶ дүйнөлүк жана жергиликтүү жалпыга маалымдоо каражаттарында
чагылдырууну талдоо
▶ ЖМКда адистештирилген материалдарды чагылдыруу (айлана-чөйрө,
кыз-келиндер
маселелерин,
этностук,
диний
жана
социалдык
азчылыктарды, каржы маселелерин, спорт жана саламаттыкты сактоо
маселелерин чагылдырган кеминде эки мисал тандаңыз)
▶ дин жана дүйнөлүк региондор
▶ адам укуктары жана жарандык коомдун нааразычылык акциялары
▶ согуш жана терроризм
▶ дүйнөлүк миграция жана аны коштогон көйгөйлөр
▶ жарандык коом жана коомдук активизм
▶ жарандык журналистика
▶ табигый кырсыктар, айлана-чөйрөнү коргоо, жакырчылык,
ачкачылык, азык-түлүк өндүрүүгө байланыштуу материалдарды
даярдоо.
Көрсөтмө мисалдар: ар кайсы регионго жараша тандалат.
Тапшырма: Кандайдыр бир теманын бир нече гезитте, медиа
каналдарда же жаңылыктар булактарында чагылдырылышын
салыштыргыла. Чагылдыруудагы айырмачылыктарды жана алардын
себептерин талдагыла. Колдон келсе, бир улуттук, бир дүйнөлүк жана
бир жергиликтүү жаңылыктар ЖМК тандасаңар жакшы болот.
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окугула.

Окуу үчүн сунушталган адабият: Berger (2009); Des Freedman and Daya
Kishan Thussu, ch.1, Dynamics of media and terrorism, in Freedman and
Thussu (2012); T. L. Jacobson and W. Y. Jang, Mediated war, peace and
global civil society, in Mody (2003); Dahr Jamail, ch. 17, Media myth and
ground reality in reporting from Iraq, in Freedman and Thussu (2012);
Justin Lewis, ch. 15: Terrorism and news narratives, in Freedman and
Thussu (2012); Danny Schechter, ch. 18, Challenging the media war, in
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Freedman and Thussu (2012). Каралып жаткан өлкөгө байланыштуу
дагы эки материал таап окугула.

7-апта: ЖМК үчүн маалыматтык жана башка материалдарды
даярдоо
Теориялык алкак:
▶ ЖМК үчүн маалыматтык жана башка материалдарды даярдоо
концепциясы
▶ кесиптик куралдар.
Көрсөтмө мисалдар: ар кайсы регионго жараша тандалат.
Тапшырма: Окурмандардын айрымдары менен маектешип, алардын
белгилүү бир гезитте же медиа компанияда жаңылыктардын
чагылдырылышына байланыштуу сын-пикирлерин жазып алгыла.
Окурмандар/көрүүчүлөр жаңылыктардын чагылдырылышына
(жаңылыктардын тандалышына, калыс/бир жактуу жана өз маалында
берилишине, аныктыгына) берген баалары тууралуу материал жазгыла.
Окуу үчүн сунушталган адабият: Arnold S. de Beer, Global news, in de
Beer (2012); P. Eric Louw, Journalists reporting from foreign places, in de
Beer (2012); Paul Parsons, Rich Landesberg and Glenn Scott, Barriers to
media development, in de Beer (2012); Thompson and Malone (2004);
Thornburg (2011).

8-апта: Журналисттерге билим берүү - (милдеттүү эмес жума регионго жана окутуучунун жеке чечимине жараша болот)
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Теориялык алкак:
▶ журналисттерге билим берүү жаатынын өнүгүү парадигмалары
▶ журналисттерге билим берүү жаатынын дүйнө жүзүндөгү абалы.
Көрсөтмө мисалдар: ар кайсы регионго жараша тандалат.
Тапшырма: Ар кайсы ЖМКда иштеген бир нече (2-3)
журналист/редактор менен маектешип, алардын ою боюнча
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журналисттердин кандай көндүмдөрү окутулушу керек экенин
аныктагыла. Өзүңөрдүн ошондой көндүмдөрүңөр барбы? Эгер болсо,
аларды кайдан үйрөндүңөр? Ал эми болбосо, эмне үчүн жок? Эмне
үчүн?
Окуу үчүн сунушталган адабият: Mark Deuze, Global journalism
education, in de Beer (2012); Muppidi (2008). Каралып жаткан өлкөгө
байланыштуу дагы эки материал таап окугула.

9-апта: ЖМКга болгон менчик укугу жана концентрация
Теориялык алкак:
▶ редактор менен жарыялоочунун жакындыгы
▶ базар экономикасы: жаңылыктар жана маркетинг; сатылуучу
жаңылыктар
▶ трансулуттук корпорациялар
▶ жарнамалар жана коомчулуктар менен байланыштар
▶ дүйнөлүк журналистиканын саясий экономикасы – ЖМКга болгон
менчик укугу жана концентрация.
Көрсөтмө мисалдар: ар кайсы регионго жараша тандалат.
Тапшырма: ЖМКнын бир мисалын алып, ага конвергенциянын, базар
экономикасынын кандай таасири тийип жатканын талдап, отчет
жазгыла. Саясий экономиканын журналистикага тийгизген таасирине
байланыштуу көйгөйдү кантип чечүүгө боло турганын сунуштагыла.
Алар ушул ЖМКга канчалык деңгээлде майнаптуу же майнапсыз болот?
Эмне үчүн?
Окуу үчүн сунушталган адабият: L. Artz, The corporate model from
national to transnational, in Kamalipour and Artz (2007); E. Comor, Media
corporations in the age of globalization, in Mody (2003); Part II,
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Production: the media industry and the social world, in Croteau and Hoynes
(2003); J. Lozano, Latin America: media conglomerates, in Kamalipour and
Artz (2007); Mosco (2009); Doug Newsom, Global advertising and public
relations, in de Beer (2012); K. Vishwanath and L. B. Zeng, Transnational
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advertising, in Mody (2003). Каралып жаткан өлкөгө байланыштуу дагы
эки материал таап окугула.

10-апта: ЖМК, укуктар менен мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү
жана социалдык өзгөрүү
Теориялык алкак:
▶ БӨУлар жана коомдук уюмдар
▶ социалдык өзгөрүүлөрдө жана укуктар менен мүмкүнчүлүктөрдү
кеңейтүүдө ЖМКнын ойногон ролу
▶ коомдук телерадиоберүүлөр кандай роль ойношот?
Көрсөтмө мисалдар: ар кайсы регионго жараша тандалат.
Тапшырма: Жергиликтүү ири БӨУлардын бирине баргыла же ыктыярчы
катарында иштеп көргүлө. Бул уюмдун аткарган ишин, анын ролу менен
миссиясын, анын каржы булактарын, кимдердин кызыкчылыгында
иштей турганын жана ушул уюм жүргүзгөн иштен улам коомдо кандай
өзгөрүүлөр болуп жатканын түшүнгөнгө аракет кылгыла.
Окуу үчүн сунушталган адабият: S. R. Melkote and P. Krishnatray, State
of the development communication ﬁeld: challenges and priorities, in
Muppidi (2012); Muppidi and Manvi (2012); Seneviratne (2012). Каралып
жаткан өлкөгө байланыштуу дагы эки материал таап окугула.

11-апта: Регионалдык тилдеги жалпыга маалымдоо
каражаттары
Теориялык алкак:
▶ англис тили - дүйнөлүк журналистикада жалпы кабыл алынган тил
▶ жергиликтүү журналистика.
Көрсөтмө мисалдар: ар кайсы регионго жараша тандалат.
Тапшырма: Жергиликтүү белгилүү гезиттин/телеканалдын биринчи
бетинде жарыяланган жаңылыктарды белгилүү англис тилиндеги
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гезиттин/телеканалдын биринчи бетинде жарыяланган жаңылыктар
менен салыштыргыла. Макалаларды тандоодо, жаңылыктарды
чагылдырууда, тандаган багытында кандай айырмачылыктар бар?
Кандай аудиторияга багытталган? ж.б. Алар эмнеси менен
айырмаланышат?
Сунушталган адабият: Каралып жаткан өлкөгө байланыштуу дагы
эки материал таап окугула.

12-апта: Жаңы чыгып келе жаткан ЖМК
Теориялык алкак:
▶ блогдор, википедия жана подкасттар
▶ аудиторияны өлчөө каражаты
▶ коомдук желелер.
Көрсөтмө мисалдар: ар кайсы регионго жараша тандалат.
Тапшырма: Интернет айдыңында кеңири белгилүү болуп келе жаткан
салттуу жаңылыктар уюмун тандагыла. Тандалган жаңылыктар уюму
жаңылыктарын онлайн режиминде берүүнү кандайча жүзөгө
ашырганын талдагыла. Эмнелер өзгөрүлдү жана кандайча?
Редакциялар бириктирилиптирби же мурункудай эле ар бир чыгарылыш
үчүн өзүнчө редакция бар экенби? Талдоо/изилдөө ишиңерден алынган
жыйынтыктын негизинде уюм канткенде жумушчуларын кыскартпай,
сактап кала алмак экенин сунуштагыла.
Окуу үчүн сунушталган адабият: Briggs (2010); Meikle and Young
(2012); Packard (2013), ch. 4, Internet regulation; Van Dijk (2012).
Каралып жаткан өлкөгө байланыштуу дагы эки материал таап окугула.
Эскертүү: 13-15 жуманы сынактар, аудиториядагы презентациялар, өндүрүштүк практика
жана кошумча материалдарды жайгаштырууга колдонсо болот.

107

ДҮЙНӨЛҮК ЖУРНАЛИСТИКА

▶ Интернет

Маалымат булактары
Appadurai, A. 1996. Modernity at Large: Cultural Dimensions of Globalization. Minneapolis,
Minn.: University of Minnesota Press.
Appadurai, A. (ed.). 2003. Globalization, 2nd edn. Durham, N.C.: Duke University Press.
Banerjee, I and Seneviratne, S. (eds). 2006. Public Service Broadcasting in the Age of
Globalization. Singapore: AMIC.

ДҮЙНӨЛҮК ЖУРНАЛИСТИКА

Barnett, M. and Finnemore, M. 2004. Rules for the World: International Organizations in
Global Politics. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press.
Berger, G. 2009. How the internet impacts on international news: exploring paradoxes of the
most global medium in a time of ‘hyperlocalism’. International Communication Gazette, Vol.
71, No. 5, pp. 355–71.
Briggs, M. 2010. Journalism Next: A Practical Guide to Digital Reporting and Publishing.
Washington DC: SQ Press.
Croteau, D. and Hoynes, B. 2003. Media/Society: Industries, Images and Audiences, 3rd
edn. Thousand Oaks, Calif.: Sage/Pine Forge.
De Beer, A. S. (ed.). 2012. Global Journalism: Topical Issues and Media Systems, 5th edn.
Pearson. Downing, J. 1996. Internationalizing Media Theory: Transition, Power, Culture.
Thousand Oaks, Calif.: Sage. Frau-Meigs, D., Nicey, J., Palmer, M., Pohle, J. and Tupper, P.
2012. From NWICO to WSIS: 30 Years of
Communication Geopolitics. Actors and Flows, Structures and Divides. Intellect.
Freedman, D and Thussu, D. K. (eds). 2012. Media and Terrorism: Global Perspectives.
London: Sage.
Genniets, A. 2013. The Global News Challenge: Market Strategies of International
Broadcasting Organizations in Developing Countries. New York: Routledge.
Havens, T. and Lotz, A. D. 2012. Understanding Media Industries. New York: Oxford
University Press.
International Commission for the Study of Communication Problems (ICSCP). 1980. Many
Voices One World
(MacBride Report). Paris: UNESCO.
Kamalipour, Y. R. and Artz, L. (eds). 2007. The Media Globe: Trends in International Mass
Media. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield.
Karns, M. P. and Mingst, K. A. 2009. International Organizations: The Politics and Processes
of Global Governance. Boulder, Colo.: Lynne Rienner.
Kraidy, M. 2005. Cultural Hybridity or the Cultural Logic if Globalization. Philadelphia, Penn.,
Temple University Press.
McPhail, T. L. 2002. Global Communication: Theories, Stakeholders and Trends. Boston,
Mass.: Allyn & Bacon. Meikle, G and Young, S. 2012. Media Convergence: Networked
Digital Media in Everyday Life. New York:
108

Palgrave Macmillan.
Melkote, S. R. 2012. Development Communication in Directed Social Change: A Reappraisal
of Theories and Approaches. Singapore: AMIC.
Mody, B. 2003. International and Development Communication: A 21st Century Perspective.
Thousand Oaks, Calif.: Sage.

Muppidi, S. R. (ed). 2008. Status and Relevance of Journalism Education in the Asia-Pacific: A
5-Nation Study.
AMIC/UNESCO special issue of Media Asia, Vol. 35, No. 2.
Muppidi, S. R. (ed.). 2012. Asian Communication Handbook, 6th edn. Singapore: AMIC.
Muppidi, S. R. and Manvi, P. 2012. Public Service Broadcasting and its Role in Raising Civic
Consciousness.
Singapore: AMIC.
Packard, A. 2013. Digital Media Law, 2nd edn. Wiley-Blackwell.
Rittberger, V, Zangl, B. and Kruck, A. 2011. International Organization. New York: Palgrave
Macmillan. Seneviratne, K. 2012. People’s Voices, People’s Empowerment: Community
Radio in Asia and Beyond.
Singapore: AMIC.
Stiglitz, J. E. 2003.Globalization and its Discontents. New York: W. W. Norton.
Thompson, R and Malone, C. 2004. The Broadcast Journalist’s Handbook: A Television News
Survival Guide.
Rowman & Littlefield.
Thornburg, R. M. 2011. Producing Online News: Digital Skills, Stronger Stories. Thousand
Oaks, CA: Sage/CQ Press.
Tomlinson, J. 1991a. Cultural Imperialism: A Critical Introduction. Baltimore, Md.: Johns
Hopkins University Press.
Tomlinson, J. 1999b. Globalization and Culture. Baltimore, Md.: University of Chicago Press.
UNESCO. 1991. Windhoek Declaration on promoting an independent and pluralistic African
press. Van Dijk, J. 2012. Network Society, 3rd edn. Thousand Oaks, Calif.: Sage.
Ward, S. J and Wasserman, H. (eds). 2010. Media Ethics Beyond Borders: A Global
Perspective. Routledge.
Региондор боюнча бөлүштүрүлгөн материалдар De Beer (2012) (регионго жараша тандаңыз):
Western Europe: Byron T. Scott
Eastern Europe, the Newly Independent States of Eurasia, and Russia: Allen W. Palmer
Middle East and North Africa: Orayb A. Najjar
Sub-Saharan Africa (East, West and South): Minabere Ibelema and Tanja Bosch Asia and the
Pacific: Jiafei Yin
Australasia: Stephen Quinn and John Tidey Latin America: Federico Subervi North America:
William Briggs.
109

ДҮЙНӨЛҮК ЖУРНАЛИСТИКА

Mosco, V. 2009. The Political Economy of Communication, 2nd edn. Thousand Oaks, Calif.:
Sage.

110

БИОЭТИКА МЕНЕН КОШТОЛГОН ИЛИМИЙ
ЖУРНАЛИСТИКА
George Claassen

Бул окуу курсу илимий-техникалык журналистикага,
акыркы отуз жылда илим жана техника жаатында
жаңы ачылыштарды жасаган биоэтикага,
классикалык биомедициналык көйгөйлөргө,
экологиялык көйгөйлөргө жана биоэтиканын башка
мисалдарына арналат. Педагогикалык ык-амалдын
алкагында студенттерди окумуштуулардын чыныгы
дүйнөсүнө аралаштыруу үчүн аларды илимий
конференциялардагы лекцияларга катыштырып же
жаңылыктарда чагылдырууга татыктуу болгон
илимий темалар жана иш-чаралар боюнча кызыктуу
кеп куруп бере ала турган окумуштууларды окуу
процессинде чакырганга аракет кылат. Демек, окуу
планына ылайык, лекциялардын жана
конференциялардын негизинде даярдалган
материалдар студенттердин алган билимин баалоого
жардам берет.
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Максаттуу топ жана Канчанчы курс: Бул негизги окуу планы илимий
журналистика жана илимий коммуникация жаатында окуп жаткан
студенттерге арналып, алардын илимий даражасынын/дипломдук
ишинин бөлүгү катарындагы журналистика жана/же илимий
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коомуникация чөйрөсүндө жол көрсөтүп, багыт берет.
Курс тууралуу кыскача маалымат: Төмөнкү максаттарды көздөйт:
Студенттерди орчундуу илимий көз-караштар, илим жана илимий
коммуникация жаатында тандалып алынган теориялар менен
тааныштырып, илимий сабаттуулуктун негиздерин үйрөтүү. Студенттер
бакалавриат деңгээлинде табигый илимдерди окуп, андан соң
журналистика жаатында адистештирилген сабактарды алышкан болсо,
илим, илимий ыкмалар, этика жана илимий биоэтика, ошондой эле
илимдин коомдо ээлеген орду тууралуу аздыр-көптүр түшүнүктөрү бар
деген ойдон ишти баштайбыз. Демек, илимий журналистика адистиги
боюнча билим алып жатышкан студенттер илимий сабаттуулугун
арттырып, окумуштуулар жана изилдөөчүлөр менен көп-көп
байланышып, илим жана анын биоэтикалык аспекттеринен кабардар
болуу үчүн илим жана анын тарыхына байланыштуу адабияттарды окуу
сунушталат.
Студенттерге илимий ачылыштар жана окуялар тууралуу
материалдарды жумурай журт түшүнгүдөй, жеткиликтүү тилде жазганга
үйрөтүү Илимий кабарчылардын алдында турган маселе саясат, спорт,
искусство жана каржы чөйрөлөрүндө иштеген журналисттердин
маселесинен айырмаланат. Тактап айтканда, илимий журналисттер
рецензияланган илимий макалалардын атайын билими жок жумурай
журтка түшүнүктүү болушуна тоскоол болгон нерселерди жоюшу керек.
Демек, илимий журналисттер татаал илимий жаргонду генетик J. B. S.
Haldane айткан “илимдин бейтааныш фактыларынан күнүмдүк
турмуштун тааныш фактыларына” которуп, жеткирип бериши керек.
Илимди эксперттик баалоодон өткөрүү менен, илимдин сапатын
көзөмөлдөөгө болот жана илимий журналисттер окумуштуулардын
илимий журналдардагы карапайым элге түшүнүксүз, жогорку
технологиялык илимий ачылыштарды жумурай журт түшүнө турган
тилге салып, жеткирген көпүрөнүн милдетин аткарышат. Ошентип,
журналисттер илимий ачылыштарды карапайым калкка түшүндүрүп
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чечмелеп беришип, эл аларды өз керегине жарата алышат. Мындай
жаңы журнал жарык көрүп жатканда, “журнал окумуштуулардын
тилинде эмес, кол өнөрчүлөрдүн, соодагерлердин жана карапайым
калктын тилинде жазылат” деп Падышалык коомдун мүчөлөрү
белгилешкени менен, кийинчерээк бул максаттар рецензиялануучу
заманбап илимдин көз жаздымында калып калган. Тил менен
коммуникациянын ортосундагы ажырымды жоюу үчүн, илимий
жаңылыктарды чагылдыруу жаатында билим алган журналисттер
Нобель сыйлыгынын лауреаты Peter Medawar’дын азыркы учурдагы
илимий жаңылыктардын чагылдырылышына байланыштуу айткан сынпикирине көңүл бурушу керек:
Адатта, илимий макаланын акырында боло турган талкуу сөзсүз түрдө
макаланын башында келип, ал эми илимий фактылар менен илимий
иштер талкуудан соң айтылышы керек. Окумуштуулардын көпчүлүгү
чыгармачыл жана шыктандыруучу гипотезалар чиеленипчырмалышкан, башаламан ойлорунун буйткаларында пайда боло
турганын моюнга алгандан уялбашы керек. Кантсе да, айрым
окумуштуулар башкаларды илимий нукта ой жүгүртүүгө маани
бербейсиң же кайдыгер мамиле жасайсың
деп жемелеп туруп, кайра эле өзүлөрү жазган макалаларда ошол
нерсени так түшүнбөгөнүн көргөндө, алардын кимисине ишенесиң?
Илимий макала - кадимки эле алдамчылыктын өзү, себеби ал илимий
ачылыштарга алып келген ой жүгүртүү процесстерин
окурмандарды/угуучуларды адаштырып, чаташтырган мааниде
чечмелеп берет.
(Medawar, 1963)
Студенттерге окуу курсунун бөлүмдөрү катары илим жана техника,
айлана-чөйрө, биоэтика, илим менен жалган илимдин ортосундагы
байланышты жеткиликтүү тилде жазганды үйрөтүүдө, алар илимий көз
караштарды жумурай журтка түшүнүктүү кылып жеткире алган ортомчу
жана көпүрө болуу максатын көздөшөт. Robert Park айткандай: “Эл
илимди билүүгө эмес, илимий көзкарашка көбүрөөк муктаж, себеби
ошондо гана кыйгап өтүүгө мүмкүн болбогон, физикалык мыйзамдарга
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максаттарды, он жетинчи кылымдаPhilosophical Transactions деп аталган

баш ийген иреттүү ааламда жашап жатканын түшүнө алат» (2000).
Студенттерге сандар менен иштөөнүн негиздерин, ошондой эле
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илимдеги, айрыкча, саламаттыкты сактоо, биоэтика жана экология
илимдериндеги статистикалык маалыматты жазуу жолдорун үйрөтүү. Ар
кандай изилдөө иштеринин жыйынтыктары көрсөткөндөй,
журналисттерде статистика менен маалыматтар топтомун чечмелеп
берүү үчүн статистикалык маалымат менен иштөө тажрыйбасы
жетишсиз (Brand, 2008; De Beer and Steyn, 2002; Prinsloo, 2006). Бул
бөлүмдө төмөнкү авторлордун эмгектеринен алынган үзүндүлөр
колдонулат: Cohn (1993), Paulos (1995), ошондой эле Вlastland жана
Dilnot (2007).
Журналисттер менен студенттерге ыктымалдуулук теориясын
түшүнгөнгө жардам берип, соттук териштирүүдө маалыматтар жаңылыш
чечмеленип, белгисиздик өкүм сүрүп турган учурларда өзүн кандай
алып жүрүштү үйрөтүү максаты көздөлөт. Мисал катары, Бириккен
Падышачылыктагы Sally Clarke’тын ишин карап көрсөңөр болот. Анын
эки балам киши колдуу болду деп толук ишеним менен айткан сөздөрү,
Падышалыктын статистикалык коому сот териштирүүсүнө кийлигишип,
биринчи эки соттук процессте белгисиз шарттар талапка ылайык
иликтенген жок деп тынчсыздануусун билдиргенден кийин гана, четке
кагылган (Muller, 2012, 606-бет).
Студенттерге журналисттер менен окумуштуулардын ортосунда
ишенимдүү өнөктөштүк мамилелердин болушу канчалык деңгээлде
маанилүү экенин түшүндүрүү. Илимий журналистиканы окутуу планы
илимий макалаларды жазган журналисттерге окумуштуулардын
коомдоштугунан ишенимдүү маалыматтар булактарын түзүү канчалык
маанилүү экендигин баса белгилейт. Мындай өнөктөштүк илимий
жаңылыктарды чагылдырууда жана илимий түшүнүктөрдү жумурай
журтка жеткиликтүү, жөнөкөй тилде, ошону менен катар
ишенимдүүлүгүн жана аныктыгын камсыз кылып жеткирүүдө чоң роль
ойнойт. Ар кандай изилдөө иштери көрсөткөндөй, эл илимди түшүнө
алышы үчүн окумуштуулар менен ЖМКнын ортосундагы ажырымды жок
кылуу керек. Бириккен Падышачылыктын Экономикалык жана
социалдык изилдөөлөр кеңеши (ESRC) окумуштуулар менен
журналисттерди аралаштырып окутуу процессинин башкы
принциптерин белгилеп:
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аны жалпыга ачык шарттарда, айрыкча, жалпыга
маалымдоо каражаттарында жүргүзүү зарылчылыгын баса
белгилейт. Жалпыга маалымдоо каражаттарынын коомдук
пикирге тийгизген таасири шексиз. Ал өкмөттү кандайдыр
бир саясаттан баш тарттырып, коммерциялык ишканаларды
жана мамлекеттик бийлик органдарын жаңы ыкмаларды
кабыл алууга ынандырып (көбүнчөсү, изилдөөлөрдүн
жыйынтыктарынын негизинде), социалдык жана
экономикалык маселелер, академиялык изилдөө иштери
боюнча коомдук пикирдин күчүн толугу менен
мобилизациялай алат.
(ESCR, 1993, p. 2)
Окумуштуулар менен журналисттердин ортосундагы мамилелерди
бекемдөө зарылчылыгы 1985-жылы Бириккен Падышачылыкта
илимий көрсөткүчтөр боюнча семинар жана коомдук угуу уюштурулган
(2007, 4-бет). 1985-жылдагы Падышалык коомдун “The Public
Understanding of Science”) деген докладында:
Окумуштуулар эл менен иштегенди үйрөнүп, аны негизги
милдети

катары

көрүшү

керек.

Андыктан

бардык

окумуштуулар ЖМКлар жана алардын чектөөлөрү тууралуу
билип, элге илимди татаал сөздөрсүз, жөнөкөй тил менен
түшүндүргөндү билиши керек.
(Royal Society, 1985, p. 5)
1996-1997-жылдары АКШда окумуштуулар менен журналисттердин
ортосундагы мамилелер тууралуу жүргүзүлгөн биринчи кеңири
сурамжылоодо да, коомдун илимий сабаттуулугун арттырып, жалган
илимдердин күч алышына жол бербөө үчүн окумуштуулар менен
ЖМКнын ортосундагы тыгыз мамилелерге басым жасалган. Мындан
тышкары, изилдөөчүлөрдүн айтымында, окумуштуулар менен
журналисттердин ортосунда мамиле жок болсо, өлкөнүн келечегине
коркунуч туулушу мүмкүн (Hartz and Chappell, 1997). Көптөгөн изилдөө
иштери да ушул мамилеге өзгөчө көңүл буруп, дасыккан
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Падышалык коомдун докладында эскертилгенден кийин, эларалык

илимий журналисттер менен илимий ачылыштарды ЖМК аркылуу
жарыялаган окумуштуулардын ортосунда тыгыз мамилелер болсо, эл
дагы илимди жакшыраак түшүнө баштай турганын белгилешкен (Bauer,
2000; Bucchi, 1998, 2004; Claassen, 1991, 1995, 2001a, 2001b, 2011;
Hesmondhalgh, 2008; Shukla and Bauer 2007; Webster, 2006).
Студенттерге академиялык илим менен учурдагы алдыңкы илимий
жетишкендиктердин ортосундагы айырманы түшүндүрүп берүү. ЖМК
менен иштешүүдө окумуштуулар туш болгон олуттуу көйгөйлөрдүн бири
окуу китептердеги илим менен заманбап илимий жетишкендиктердин
ортосундагы айырманы билбегендик. Bauer экөөнө төмөнкүдөй
аныктама берет: “Академиялык илим - бекем орноп калган туруктуу
илимий билимдер, адамдар иштерин алардын (табигый илимдердин)
негизинде аткарышат. Ал эми заманбап илимий жетишкендиктер - такай
өнүгүп турган илим. Анын натыйжалары жаңы гана алынып, азырынча
белгисиз жана ырасталган эмес» (1992, 37-бет).
ЖМКнын окуу куралдардагы илим менен алдыңкы илимий
жетишкендиктерди айырмалай албагандыгы, жаңы ачылыштар туура

БИОЭТИКА МЕНЕН КОШТОЛГОН ИЛИМИЙ ЖУРНАЛИСТИКА

эмес кабыл алынган жагдайларды жаратат. Nelkin’дин айтымында
(1995, 31–2-бет), илимий ачылыштар менен окуяларды ЖМК, көбүнесе,
“тарыхтын жаңы барагы, жашообузду түп тамырынан өзгөртө турган
алдыңкы жетишкендик” деп жарыялап, ошол эле маалда мындай
алдыңкы жетишкендиктер бир жактуу берилип (ЖМКда илимийтехникалык материалдарды даярдоодо), компьютерлер менен
биотехнологияларга байланыштуу жаңылыктарды чагылдырууда көп
байкалат”.
Адатта, ЖМКда жаңылыктарды чагылдырууда, аябай маанилүү изилдөө
ишинин жыйынтыгы - же жетишкендиктерди көбүртүп-жабыртып
көкөлөтүп жиберген, же катасы оркоюп көрүнүп турган чындыктан алыс
аталыштар жана отчеттор түрүндө берилип, баркталбай калат.
Ошентип, редакторлор менен журналисттер белгилүү бир илимий
чөйрөнүн бир нече муун кабыл алган (жада калса, жүздөгөн жылдар
бою) туруктуу фактылардан турган академиялык илим менен толук
текшерилип бүтө элек жана ырасталбаган алдыңкы илимий
жетишкендиктерди айырмалай алышпайт. Мисал катары, алма бактарга
чачылган Алар пестицидинин рак оорусун козгой тургандыгы тууралуу
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ЖМКда жарыяланган макаланын айланасында болгон талаш-тартышты
келтирсек болот. Washington Post гезити макаладагы маалыматтын
чындыкка дал келбегендигин: “Астейдил мамилени талап кылган
илимий маселени, кылдат изилденген далилдердин негизинде коомдун
саламаттыгына жооптуу расмий мекемелер эмес, жаңылыш
божомолдорго ишенип, үрөйү учкан адамдар жарыялаган” деп мойнуна
алган (1-июнь, 1977-жыл).
Медицина жаатындагы жаңылыктарды чагылдырууда, ЖМК илимий
журналдарда жарык көргөн медициналык изилдөө иштерин, жүрөк-кан
тамыр ооруларынын, диабеттин, Альцгеймер оорусунун же рактын
себептери толук далилденип бүткөндөй, көпчүлүктү дүрбөлөңгө салып
жарыялашат.
Ошентип, жалпыга маалымдоо каражаттарында академиялык илим
катары жарыяланган заманбап илимий жетишкендиктер бир нече айдан
кийин гана, ага каршы жазылган макала менен төгүнгө чыгарылат.
кадимки эле жалпыга маалымдоо каражаттарынан алган эл чын төгүнүн
билбей, чаташып калышат. Бул жерде күнөө эки жакта тең - ЖМК
илимий изилдөөлөрдү далилдери алдын ала божомолдонгон узак
процесс экендигин түшүнүшпөсө, окумуштуулар болсо, изилдөө
иштеринин сырларын илимий журналисттер менен түздөн-түз иштешип,
туура түшүндүрүп бербестен, көмүскө каналдар же ЖМКнын
байланыштар боюнча иштеген адиси менен кызматташат.
Акыркылардын жалпы, ошондой эле медициналык изилдөөлөр боюнча
илимий макалалардын даярдалышына тийгизген кесепетин Davies
(2008) менен Goldacre (2008, 2012) жакшы чагылдырып берген.
Adelmann-Grill, Waksman жана Kreutzberg ушул маселени талкуулашып
(1995, 2-бет), академиялык илимде “экспертти аныктоо оңой”, бирок
жарандар академиялык илимге эмес, илимдин акыркы
жетишкендиктерине көбүрөөк кызыкдар экендигин” моюнга алышкан.
Окуу курсунун жүрүшүндө, студенттерге илимдин акыркы
жетишкендиктери ЖМКда буга чейин эле орноп калган академиялык
илим катарында жарыяланган мисалдарды көрсөтүү керек. Мисалы,
рактан же башка дарттардан “айыктырган” каражаттар тууралуу “чоң
ачылыш” жасаган макалалар. Жалпыга маалымдоо каражаттарынан
алынган ушундай мисалдардын негизинде, студенттер илимий
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Ушуну менен, маалыматты рецензияланган илимий макалалардан эмес,

журналистикада жаңылыктарды чыгарууда, айрыкча, жаңылыктардын
аталыштарында “чоң ачылыш” деген сөздөн, колдон келсе, оолак
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болууну түшүнүшөт.
Окуу куралдарындагы илим менен акыркы илимий чылыштардын
ортосундагы айырманы изилдеп жатканда, илимий журналисттер экөөнү
так айырмалап, нейробиолог Simon LeVay’дин айткан сөздөрүн эсинен
чыгарбашы керек:
Көбүнчөсү, биз керемет дары-дармектер, айга конуулар, мурункусунан
кийинкиси тезирээк иштей турган компьютерлер сыяктуу илимий
жетишкендиктерди көп угабыз. Бирок ушундай зор илимий
жетишкендиктин аркасында канчалаган аракеттер ишке ашпай калган
болот. Кээде, илимдин жөн гана жолу болбой калбастан, үрөй учурган
жаңылыштык кетирип, таптакыр иштен чыгып калган учурлары болот.
(LeVay, 2008, p. vii)
Жалпыга маалымдоо каражаттары ишке ашпай калган аракеттерди
илимий жетишкендиктер катары жарыялаган учурларды жана илимий
журналисттердин каталарын студенттер менен аудиториядан
талкууласаңар болот (ушул сыяктуу мисалдар келтирилген биоэтика
тууралуу бөлүмдү карасаңар болот, 000-бет).
Мындай мисалдардын катарына (айрымдарын биоэтика бөлүмүнө да
тийиштүү) 1997-жылдагы Түштүк Африкадагы ВИЧ каражаты деп
аталган Вироден окуясын (биоэтика бөлүмүн карагыла) жана 1993жылы Вашингтондогу Трансценденталдык медитация аркылуу зордукзомбулуктуу кылмыш иштерин азайтуу боюнча Хагелиндин улуттук
демонстрациялык долбоорун келтирсек болот (Park, 2000, 28–31беттер).
Дагы бир мисал, балдардын аутизмин кызамыкка каршы эмдөө (MMR)
шарттайт деп, экөөнү жаңылыш байланыштырып алган макала (Andrew
Wakefield’ке байланыштуу жаңжал). Ал 1998-жылдын2 февраль айында
The Lancet журналында жарыяланып, 2010-жылдын3 ферваль айында
төгүнгө чыгарылган. Ушул мисалдын негизинде студенттер илимий
жетишкендиктердин белгисиздик факторун, эксперттик баа кандай
иштей турганын, ошондой эле илимий журналисттер ушул чөйрөдө эмне

2
3

www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(97)11096-0/abstract
www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(10)60175-4/fulltext
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үчүн этият болушу керек экендигин түшүнө алышат:
Медицина жаатындагы жетишкендиктердин көпчүлүгү чийки
куралдарында жана лекцияларда бекем орноп калган беделдүү
билдирүүлөрдүн жана кабыл алынып калган медициналык
теориялардын далилдери жетишпегендей көрүнөт (эгер алар
болсо).
(Dr Gary Friedman of the Kaiser Organization, quoted in Cohn,
1993, p. 96)
Эң акыркы мисал катары, Дипак Чопранын “Quantum Healing and
Ageless Body, Timeless Mind” макаласындагы ракты кванттык негизде
айыктыруу презентациясын келтирсек болот: The Quantum Alternative to
Growing Old (1994). Чопра рактын өзүнөн-өзү ремиссияланышын
талкуулап, төмөнкү ойду айткан:
Мындай бейтаптар рактын болушун четке каккан аңсезимдин жаңы деңгээлине өтүшөт окшойт...бул кванттык
негизде бир деңгээлден кыйла жогорураак деңгээлге өтүү
процесси... ... Физиктер гана кванттын нурларды
чагылдырып же сиңирген ажырагыс бирдик экенин
билишет
(Park, 2000, 192-бет).
Так ушул мисалдын негизинде, ЖМКнын окуу китептердеги илим менен
акыркы илимий жетишкендиктерди айырмалай албагандыгын байкоого
болот. Ал эми Чопра болсо, ар кандай ток-шоулорго медицина
илимдеринин “эксперти” катарында такай чакырылып турат (анын
илимий даражасын тастыктаган далилдерди текшерген адам жок).
Парктын айтымында:
Чопранын айткандары миллиондогон билимдүү адамдарга
жетип, көрсө жашоодон бардык нерсени күтүүгө болот
турбайбы деп таң калтырбай койбойт... Эмнеге андай болбосун?
Кантсе да, тобокелге салынган ойлор илимий процесстин
маанилүү бөлүгү да. Мындай ойлордун көпчүлүгүнүн келечеги
жок, себеби алар алдакачан белгилүү нерсени түшүндүрүп бере
албайт же азырынча ачыла элек кандайдыр бир кубулушту
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далилдерге негизделип, толук изилденген эмес. Окуу

алдын ала айта албайт. Ошентсе да, божомолдонгон нерсе ишке
ашпай калганына карабастан, ой чабыттарын тизгиндөө мүмкүн
эмес болот. Текшерилбеген (же текшерүүгө мүмкүн эмес
болгон) божомолдорду жана чыныгы илимий жетишкендиктерди
ЖМКда чагылдырууда, аларды айырмалоо мүмкүн эмес болот.
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(Park, 2000, 193-бет)
Илимий конференцияларда үйрөнчүк журналисттер катарында
окумуштуулар менен маектешип, иштешүү Студенттерди
окумуштуулардын дүйнөсүнө аралаштыруу үчүн аларды илимий
конференциялардагы лекцияларга катыштырып же жаңылыктарда
чагылдырууга ылайыктуу илимий темалар жана иш-чаралар боюнча
кызыктуу кеп куруп бере ала турган окумуштууларды окуу процессинде
чакыруу керек. Окуу планынын алкагында студенттердин лекциялар
менен конференциялардын материалдарынын негизинде даярдаган
макалалары талданып, бааланышы керек (кредит алуу үчүн).
Окумуштуулар жана алардын дүйнөсү менен тыгыз иштешип,
студенттер татаал илимий темаларды түшүнүп, алар тууралуу жазганды
үйрөнүшөт. Бул нерсени эки форматта бааласа болот.
Биринчиси, студенттер илимий конференцияга же журналистика
факультетине чакырылган лекторлор тууралуу соңку жаңылыктарды
даярдашат. Соңку жаңылыктарды баалоодо - тапшырманы кыска
убакыттын ичинде бүтүрүү жөндөмү бааланат б.а. студенттер
жаңылыктарды, чыныгы шарттарда ЖМКда жарыялай тургандай,
кийинки күнгө жеткирбей же калтырбай, ошол эле күнү даярдашы
керек. Мындан тышкары, студенттер кадыр-барктуу журналдарда
жарыяланган илимий макалалардын негизинде соңку жаңылыктарды
даярдап келишсе болот. Илимий макалаларды аудиторияда таратып
берсеңер болот. Алардын негизинде студенттер жергиликтүү гезиттерге
же Интернет ресурстарына репортаждарды жазышып (400 сөздөн
ашпаган) же телерадиостанцияларга аудио же видео материалдарды
даярдашат (үч мүнөттөн ашпаган).

Экинчиси, студенттер окумуштуулар менен алардын иши жана турмушу
тууралуу маектешет же климаттын өзгөрүшү, эволюция, эмдөөнүн
тегерегиндеги талаш-тартыштар, жаныбарларга коюлган тажрыйбалар
жана изилдөө иштери, биоэтика сыяктуу белгилүү бир илимий темалар
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боюнча макалаларды жазышат (2000 сөздөн ашпайт). Мындай
материалды радио же телекөрсөтүү форматындагы маектешүү түрүндө

Студенттерге төмөнкү илимий чөйрөлөрдү чагылдырууну үйрөтүү. Бул
окуу курсу студенттерге гезит-журналдарда, Интернетте, ошондой эле
телерадиокомпанияларда жарыялануучу соңку илимий жаңылыктар
менен макалаларды жазганды үйрөнүшөт. Төмөнкү илимий чөйрөлөргө
көбүрөөк көңүл бурулат:

1. Айлана-чөйрөнү коргоо жана климаттын өзгөрүшү

Материалдарды даярдоодо климат жөнүндө илимдин төмөнкү
аспекттери эске алынышы керек:
▶ Климаттын өзгөрүүсү жөнүндө илимге байланыштуу саясаттар:
Климаттын өзгөрүүсү боюнча эксперттердин өкмөттөр аралык тобу
(IPCC) жана алардын Киотодогу, ошондой эле Тараптардын
конференцияларында (COP) чыгып сүйлөгөн докладдары.
▶ Климаттын өзгөрүүсүнө көмүр кычкыл газынын (CO2) тийгизген
таасири.
▶ Кескин аба-ырайы шарттары жана кубулуштары жана эмне кылуу
керек.
▶ Түндүк уюлдагы муздардын эриши жана океандардын
деңгээлдеринин көтөрүлүшү.
▶ Климаттын өзгөрүүсү жана азык-түлүк өндүрүшү.
▶ Климаттын өзгөрүүсүнүн кесепеттери жана биологиялык түрлөрдүн
жоголушу.
▶ Климаттын өзгөрүүсүнүн ден-соолукка тийгизген таасири.
▶ Туруктуулук жана Туруктуу өнүгүү боюнча Йоханнесбург
декларациясы. Ал Айлана-чөйрөнү коргоо жана өнүгүү боюнча
дүйнөлүк комиссиянын өнүгүүгө берген баштапкы аныктамасына
негизделет (1987): “Туруктуу өнүгүү - учурдагы муундун
керектөөлөрүн канааттандырып, келечектеги муундардын
керектөөлөрүн канааттандыруу мүмкүнчүлүгүнө коркунуч
келтирбейт”. Туруктуу өнүгүү боюнча Йоханнесбург
декларациясында, көбүнчөсү, жаратылыш ресурстарын коргоо жана
туура пайдалануунун жаңы этикасы кабыл алынышы керек деп
айтылып, төмөнкүлөргө басым жасалат:
▶ климаттын дүйнө боюнча өзгөрүүсүнө жол бербөө чаралары (көмүр
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даярдаса болот (30 мүнөттөн ашпайт).

кычкыл газынын бөлүнүп чыгышын азайтуу)
▶ токойлордун бардык түрлөрүн сактоо жана башкаруу
▶ суу ресурстарын туура пайдалануу
▶ табигый жана антропогендик кырсыктардын санын жана
кесепеттерин азайтуу багытында кызматташтыкты күчөтүү
▶ бай адамдардын жашоо мүнөзүн түп-тамырынан өзгөртүү
▶ ресурстарды тең укуктуу жана акыйкаттуу пайдалануу мүмкүнчүлүгү.
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Маалымат булактары: from Bloom (2010), Hansen (2010), Oreskes and
Conway (2010).

2.Биоэтика
Мазмуну: ЮНЕСКОнун илимий журналистиканы окутуу программасы
көбүнчө студенттерди илимий журналистиканын жана
коммуникациянын принциптери менен тааныштырып, ЮНЕСКОнун
Биоэтиканы окутуу программасында негизги окуу материалы катары
Биоэтика жана адам укуктары боюнча жалпы декларация колдонулат.
Башкы максат - биоэтиканы окутуу үлгүсүн таңуулоо эмес, үйрөнчүк
журналисттер ушул темада материалдарды даярдап жатканда эске
алышы керек болгон биоэтиканын негизги принциптерин окутуу.
Биоэтика БУУнун Биоэтика жана адам укуктары жөнүндө жалпы
декларациясынын биринчи беренесине таянат: “Бул Декларация
адамдардын турмушунун социалдык, укуктук жана экологиялык
өңүттөрүн эске алуу менен, медицинага, жашоо илимдерине жана ага
байланыштуу технологияларга тийиштүү этикалык маселелерге
токтолот”. Демек, биоэтиканы изилдөө иштери медициналык же
этикалык чөйрө менен гана чектелбестен, дисциплиналар аралык ыкамалды да талап калат. Этикалык, социалдык, юридикалык,
экономикалык жана саясий аспекттер бири-бирине байланыштуу
болгондуктан, журналисттер да, студенттер да “биоэтика” термини
менен иштеп жатканда, ушул нерсени эске алышы керек.
Демек, ЮНЕСКОнун Биоэтиканы окутуу программасында медикстуденттер үчүн келтирилген негиздеме жана максаттарды журналистстуденттерге да ылайыкташтырып колдонсо болот (ЮНЕСКО, 2008).
Илимий журналистиканы окутуу дүйнө жүзүндөгү университеттерде
журналистиканы окуткан сабактарда каралбайт жана ЮНЕСКОнун
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илимий журналистиканы окутуу боюнча ушул планы:
ушундай окутуу ыкмасынын өздөштүрүлүшүнө түрткү бериши
мүмкүн. Анын мазмуну ЮНЕСКОдо кабыл алынган принциптерге
негизделип, маданияты, тарыхы жана дини ар кандай болгон ар
кайсы өлкөнүн окумуштууларынын, саясатчыларынын жана
саламаттыкты сактоо жаатындагы адистердин колдоосуна ээ

(UNESCO, 2008)
Биоэтика жаатындагы илимий журналистиканы окутуу программасынын
негизги принциптери:
биоэтиканы окутуунун минимумун белгилейт (окуу сааттарын
жана мазмунун). Аны ийкемдүү пайдаланганга мүмкүнчүлүк
берет. Мындан тышкары, окутуучулар менен студенттерге анын
мазмунун жана ык-амалдарын ар кандай багытта кеңейтүүнү
сунуштайт.
(UNESCO, 2008, 5-бет)
Илимий журналистиканы окуп жатышкан студенттер илимий
изилдөөлөрдүн принциптерин толук түшүнө алышы үчүн, ЮНЕСКОнун
Биоэтика жөнүндө үч декларациясынын беренелерине таянып, өзөктүк
(ствол) клеткалар, генетикалык талдоо жана клондоо, алынган
пайдаларды чогуу колдонуу, баарын түшүнүп, билип туруп макулдугун
берүү, жеке жашоо жана купуялык, алсыздык, трансулуттук изилдөө
иштери, стигматизацияга жана басмырлоого жол бербөө, акыйкаттык
жана тең укуктуулук сыяктуу биоэтиканын чөйрөлөрүн окушат.
Эң негизгиси, илимий журналистика жана коммуникация жаатында
билим алып жатышкан студенттер биоэтиканын кеңири принциптери,
ошондой эле жаңылыктарды баалап, тандоодо коомдогу жогорудагы
көйгөйлөрдү чагылдыруу эрежелери менен таанышышат. Эң башкы
максат - өз ишин так билген сабаттуу журналисттер аркылуу коом
чыныгы жашоонун татаалдыгын эске алып, эки каршылаш жаатка
бөлүнүүгө жол бербөө менен, учурдагы олуттуу биоэтикалык
маселелерди, алардын кайсы жерде бири-бирине каршы келе турганын,
өз алдынча чечим кабыл алууга мүмкүндүк берген ар кандай ыкамалдар менен алардын себептерин түшүнө алышат. Төмөндө
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болот.

келтирилген окуу мисалдарында биоэтика жаатында материал даярдап
жатышкан журналисттер туш болгон айрым көйгөйлөр каралат.
Ушул нерселердин баары ЮНЕСКОнун Адамдын геному жана адам
укуктары жөнүндө Жалпы Декларациясында, ошондой эле ЮНЕСКОнун
Биоэтика жана адам укуктары жөнүндө Жалпы Декларациясында
баяндалган. ЮНЕСКОнун Биоэтиканы окутуу программасында
келтирилген принциптер менен бөлүмдөрдү (2008-жыл), негизинен,
журналистика жана илимий журналистика жаатында колдонсо болот.
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Бирок Илимий журналистиканы окутуу программасынын ушул бөлүгү
университеттердеги журналистика жаатындагы сабактарда өтүлүүчү
ЖМК этикасын кеңейтип, тереңдетет. Демек, журналисттер күнүмдүк
ишинде туш болгон саламаттыкты сактоо, медицина жана биоэтика
жаатындагы маселелер кылдат талданат.
Журналистикага байланыштуу биоэтиканын төмөнкү көйгөйлөрү
каралышы керек (окуу мисалдарына калтырылган пикирлерди
карагыла):
▶

Этика жана этикалык журналистика деген эмне? Эларалык
Жаңылыктар Омбудсмендеринин уюмунун (Dvorkin, 2011) мүчөлөрү
колдонушкан моралдык-этикалык жүрүм-турум кодекстериндеги ар
кандай жаңылыктар уюмдарынын сунуштары журналисттердин
жаңылыктарды этикалык ченемдерге ылайык чагылдыруусунун
маанисин баса белгилейт. Ал эми биоэтикалык маселелер
журналисттер үчүн көптөгөн көйгөйлөрдү жаратат. Журналисттер
жаңылыктарды так жана анык кабарлап, белгилүү бир
кызыкчылыктарды көздөгөн топтордун кысымына туруштук берүү
менен, өз репортаждарында этикалык ченемдерди сактап, коомдон
күткөн ченемдерге өзүлөрү да жооп бериши керек.

▶

▶

▶
▶
▶

Биоэтика деген эмне жана журналисттер менен илимий
коммуникация жаатында иштегендер жаңылыктарды чагылдырууда
эмне үчүн биоэтиканы жакшы билиши керек?
Адамдын ар намысына жана адам укуктарына шек келтирген
учурларды ЖМКда чагылдыруудагы биоэтикалык принциптер (3берене).
Кандайдыр бир нерсенин пайдалуу жана зыяндуу жактарын ЖМКда
чагылдыруудагы биоэтикалык принциптер (4-берене).
Автономдук жана жеке жоопкерчилик көйгөйлөрүн ЖМКда
чагылдыруудагы биоэтикалык принциптер (5-берене).
Макулдукту билдирүү (6-берене) жана макулдугун билдире албаган
адамдардын көйгөйлөрүн ЖМКда чагылдыруудагы биоэтикалык
принциптер (7-берене).
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Адамдын алсыздыгын жана жеке колтийбестигин сыйлоо, ошондой
эле журналисттер эмне үчүн материалдарды даярдоодо ушул
нерселерди эске алышы керек (8-берене).
▶ Биоэтикалык репортаждарда жеке жашоонун колтийбестигин жана
купуялыгын сактоо: биоэтикалык универсалдуу декларациялар жана
ЖМК этикасы менен коюлган чектер (9-берене).
▶

биоэтикалык аспекттер (10-берене).
▶ ЖМКдагы биоэтикалык материалдарда басмырлоого жана
стигматизацияга жол бербөө принциптерин сактоо (11-берене).
▶ ЖМКдагы биоэтикалык материалдарда маданий көп түрдүүлүктү жана
плюрализмди сыйлоо (12-берене).
▶ ЖМКдагы биоэтикалык материалдардагы тилектештик жана
▶
▶
▶

▶

кызматташтык (13-берене).
ЖМКдагы биоэтикалык материалдардагы социалдык жоопкерчилик
жана саламаттыкты сактоо (14-берене).
ЖМКдагы биоэтикалык материалдардагы пайданы чогуу пайдалануу
маселелери (15-берене).
ЖМКдагы биоэтикалык материалдарда келечектеги муундарды
коргоо (16-берене).
ЖМКдагы айлана-чөйрөнү, биосфераны жана биокөптүрдүүлүктү
коргоого байланыштуу материалдар (17-берене). ЮНЕСКОнун
Илимий журналистиканы окутуу программасынын “ЖМКда айланачөйрөнү коргоого жана климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу
материалдарды чагылдыруу” деп аталган 1-бөлүмүн карагыла.

Изилденүүчү материал: Биоэтиканын эң негизги аспектиси – илим
менен жалган илимдин ортосундагы байланыш. Бул байланыш ушул
окуу

планынын

материалдары

5-бөлүмүндө

биоэтикалык

кененирээк

стандарттарга

каралат.

Кийинки

токтолот.

окуу

Журналисттер

биоэтикалык көйгөйлөрдү чагылдырууда ушул стандарттарды жакшы
билип, коомдогу жалган илимий көрүнүштөрдү жана ой-жүгүртүүлөрдү
таанып, так ажырата алышы керек. (5-бөлүмдү жана анда изилденүүчү
материалды

да карагыла):

(2011a), Vaughan

(2012)

Gibbs (2008), McGee

жана ЮНЕСКОнун

(2012), UNESCO

Биоэтика жана

адам

укуктары жөнүндө жалпы декларациясы, Адамдын геному жана адам
укуктары

жөнүндө

жалпы

декларациясы,

Адамдын

генетикалык

маалыматтары жөнүндө эларалык декларациясы
Мисалдар: Мисалдар этиканын маанилүү бөлүгү болуп, биоэтика
тууралуу ушул бөлүмдө алардын айрымдары келтирилген.
Эмне үчүн журналисттер бейтаптын кандайдыр бир оору, мисалы,
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▶ Тең укуктуулукту, акыйкаттыкты жана калыстыкты чагылдыруудагы

ВИЧ/СПИД же туберкулез менен ооруганын купуялыгын
сакташы керек? Түштүк Африкадагы сот териштирүүлөрүндө
бейтаптардын оорусун купуялыгын сактоо укугу ырасталган (Simpson,
1996).
Окумуштуулардын “чоң ачылышы” эксперттер тарабынан текшериле
элек болсо же текшерилип жаткан макала четке кагылып, илимий
журналга чыгарууга тыюу салынса, журналисттер алардын дооматтарын
кантип чагылдырат? Мисалдар:
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▶ 1997-жылы Түштүк Африкадагы ВИЧти айыктырган Вироден
каражатына байланыштуу соттук иш. Преотория университетинин
изилдөөчүлөрүнүн эмгегин эксперттер эч качан текшеришкен эмес
жана ЖМКда бул жөнүндө эч нерсе айтылган эмес (Sidley, 1997, 450бет).
▶ Адамдардын өзөктүк клеткаларын клондогон HwangWoo Suk
байланыштуу жаңжал. Алгач изилдөө иши Science журналында
жарыяланган, бирок кийинчерээк анын жалган маалымат экендиги
аныкталып, четке кагылган (Кеннеди, 2006-жылы иликтөө ишинин
жыйынтыгы тууралуу отчет берип, журналдын жообун көрсөткөн).
Бул учурда журналисттер мындай кырдаалды кандайча ачыктап, аны
этикалык ченемдерди сактап, оор басырыктуулук менен кабарлай
алгандыгы каралат.
▶ 1989-жылы 23-мартта Солт-Лейк-Сити шаарында болуп өткөн прессконференцияда Юта штатынын университетинин химиктери Стэнли
жана Мартин Флэйшман жарыялаган муздак синтезге каршы
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пикирлер айтылган соң, анын тегерегинде талаш-тартыштар күчөгөн.
Алар лаборатория шарттарында кадимки ыкмалар менен кыйла
жөнөкөйлөштүрүлгөн “синтездин туруктуу реакциясын” таап
чыгышканын айтышкан. (Palmer et al., 1989). Бул окуяга
Британиянын Financial Times жана Wall Street Journal: гезиттери чекит
коюшкан:
Кийинки бир нече апта бою Wall Street Journal муздак синтез
тууралуу оптимисттик маанайдагы окуяларды жарыялап, жада
калса, ушул эпизоддон пайдаланып, жаңы технологиялык
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ачылыштарды биринчилерден болуп жарыяладык деп мактанып
жазып чыккан. Юта штатындагы университет Wall Street Journal
аркылуу муздак синтезди сатып, ал эми Wall Street Journal
муздак синтез аркылуу гезиттерин саткан.
(Park, 2000, 15-бет)
курамында углевод аз, бирок тоң майды көбөйтүп, мүнөздөп тамактануу
ыкмасын сунуштаган (Noakes, 2012). ЖМК илимди кандай бурмалай
тургандыгын Health24 вебсайтында сынамык топ катарында эки адамга
жүргүзүлгөн тажрыйбада байкасак болот4. Noakes спорттук медицина
чөйрөсүнүн зоболосу бийик, кадыр-барктуу өкүлү болгонуна
карабастан, мындай мүнөздөп тамактануу ыкмасын изилдеген ишине эч
ким көңүл бурган эмес жана абройлуу илимий гезит-журналдарда
жарыяланган эмес.
Журналисттер бейтаптардын кандайдыр бир органын берүү же алуу
чечимин чагылдырганда купуялык чектери кандай болот? Көпчүлүк
өлкөлөрдүн саламаттыкты сактоо министрликтери донорлордун же
орган алуучулардын өздүгүн купуя сактоо эрежелерин кабыл алышкан.
Мындай эреже кыңк этпестен сакталышы керекпи? Журналистстуденттер ушул окуу планынан белгилүү бир учурларды талдап, көп
нерселерди үйрөнө алышат. Мисалы, 1967-жылы декабрь айында
биринчи жолу жарыяланган жүрөктү алмаштыруу окуясын донорлор
менен алуучуларды коргогон соңку тенденциялар менен салыштыруу
менен. Жеке жашоонун колтийбестигине болгон укук кайсы жерден
токтоп, донорлордун жана/же алуучулардын аты-жөнүн билгиси келген
коомдун кызыгуусу кайсы жерден башталат?
2007-жылы Түштүк Африканын Саламаттыкты сактоо министри доктор
Dr Manto Tshabalala-Msimang боорун алмаштыргандыгына байланыштуу
жаңжалды мисал катары келтирсек болот. Тактап айтсак, ал ушундай
эле операцияны күтүп, кезекте турган адамдардан озунуп барып
операция жасаткан. Бул жөнүндө Sunday Times гезити жазып чыккан.
Министр жана анын медициналык документтерин жоготуп жиберген
бейтапкананын өкүлдөрү бул гезитти сотко беришкен5.
Журналисттер эмне үчүн оорулуулар, кары-картаңдар, өспүрүмдөр,
майыптар

сыяктуу

коомдун

талылуу

топторунун

алсыз

жактарын

4

www.health24.com/Diet-and-nutrition/Nutrition-basics/Tim-Noakes-diet-comes-out-tops-20130210

5

www.legalbrief.co.za/flemgmt_data/fles/Tshabalala-Msimang per cent20v per cent20Makhanya.pdf
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▶ 2012-жылы профессор Тим Ноукс диабеттин 2-түрү менен күрөшүү үчүн

чагылдырууда аябай этият болушу керек? Журналисттер алар жөнүндө
кантип жазышат?
Журналисттер

психикалык

оору

менен

жабыркаган

адамдардын

жаракаттан улам каза тапканын жана өз жанын кыйганын ЖМКда
кантип чагылдырышат? Мындай учурда купуялыктын чектери кандай
болот? Журналисттерге бир катар нускамалар:
Дүйнө жүзүндө жүргүзүлгөн 50 ашуун изилдөө иштеринин
жыйынтыгында, жаңылыктардын белгилүү бир түрлөрү өз
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өмүрүн кыйган адамдардын санын көбөйтүп жибериши
мүмкүн экендиги аныкталган. Мындай көбөйүүнү
жаңылыктын саны, узактыгы жана маанилүүлүгү шарттайт.
Жаңылыктарда өз өмүрүнө кол салуу ыкмасы сүрөттөлүп, ар
кандай таасирдүү/графикалык аталыштар же сүрөттөр менен
коштолсо, ошондой эле окуя улам-улам/кыйла кеңири
форматта чагылдырылып, өлүмдү көпчүлүктүн назарын
бурган укмуштуу окуяга айландырып жиберсе да, өз
өмүрүнө кол салган адамдардын саны мурункудан да
көбөйүп кетиши мүмкүн. Өз өмүрүн кыйган учурларды
ЖМКда этият, мүмкүн болушунча, учкай чагылдыруу
коомдун көз карашын өзгөртүп, оор турмуштук абалда
калган же коркунуч алдында турган адамдарга жардам
бериши ыктымал6.
Адамдардын азапка батып, кыйналышы анын алсыздыгынан кабар
берип турат. ЮНЕСКОнун Биоэтиканы окутуу программасында
айтылгандай, ал оңой чечиле турчу маселе эмес. Журналисттер
адамдардын ар кандай оору-сыркоолор,жакырчылык жана башка
себептер менен шартталган кайгы-капасын, азап-тозогун кантип кабыл
алышат? 1993-жылы Түштүк Суданда тартылган, аркасында жору
турган өлүм алдындагы кичинекей наристенин сүрөтүн мисал катары
алсак болот. Сүрөттү Пулитцер сыйлыгынын жеңүүчүсү Кевин Картер
тарткан. Мындай сүрөттөр кандай учурларда коомдун
кызыкчылыктарына жооп берет?
Журналисттердин кимдир бирөөнүн генетикасы тууралуу купуя

6
7

http://reportingonsuicide.org/
www.nytimes.com/2013/03/24/opinion/sunday/the-immortal-life-of-henrietta-lacks-the-

sequel.html?pagewanted=all&_r=0
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маалыматты билдирүүгө укугу барбы? Болсо, канчалык деңгээлде? Беш
балалуу афроамерикалык фермер Нenrietta Lacks’тын окуясын мисал
катары келтирсек болот. Анын ДНКсы вакциналарды иштеп чыгуу үчүн
мыйзамсыз колдонулуп, бул окуя 2013-жылы эларалык жаңылыктардын
“чордону” болгон7. Бул биоэтикалык маселе журналисттер жана
үйрөнчүк журналисттер үчүн Fulda менен Kylen’дин “Генетикалык тестти
чөйрөсүнүн келечеги” деп аталган көзкарандысыз эксперттик
макаласында таасын баяндалган (2006).

Илим жана коом: илимий согуштар жана илимий талаштартыштар
Илимий журналистиканы окуп жатышкан студенттер илимдин коомдогу
табиятын филофосиялык нукта талкуулашы керек. Талкуунун максаты коомдун илимди кандайча түшүнгөнүн (PUS) аныктоо эмес (ага
көбүрөөк убакыт талап кылынат), журналисттер менен студенттерге
коомдун илимге жана окумуштууларга болгон ишенимине таасир эткен
илимий талкуулар кандай боло турганын көрсөтүп берүү. Мындан
тышкары, төмөнкү нерселерге көбүрөөк көңүл бурулат:
▶ C.P. Snow’нун “Two cultures” (“Эки маданият”) (1959) чыгармасын
талкуулоого.
▶ Социобиологиянын тегерегиндеги талкууга (1975 and onwards).
Кайсы китептерди окуу сунушталат: Wilson (2000) жана Segerstråle
(2000).
▶ Постмодернизмге, ошондой эле социалдык илимдер менен табигый
илимдердин ортосундагы кагылышууларга: Dawkins (2003), Sokal
жана Bricmont (1998a, 1998b).
▶ Илимий кагылышуулар көйгөйүнө: Gross жана Levitts (1994),
Segerstråle (2000).

3. Окумуштуулар менен ЖМКнын ортосундагы мамиле
Окуу курсуна киришүүдө айтылгандай, окумуштуулар менен ЖМКнын
ортосундагы мамилелер коомдун илимий көйгөйлөр менен илимий
ачылыштарды

түшүнүп,

кабыл

алуусунда

чоң

роль

ойной

алат.

Айрыкча, саламаттыкты сактоо жана илимдин коомдогу социалдык
ролуна байланыштуу маселелерде зор мааниге ээ.
▶ Эмне үчүн окумуштуулар жакшыраак баарлашып, коммуникация
көндүмдөрүн арттырышы керек;
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божомолдоонун этикалык көйгөйлөрү: коомдун саламаттыгын сактоо
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▶ ЖМК илимий макалаларды так жана анык жазышы керек.
Адабият: Claassen (2011), Hartz and Chappell (1997), Nelkin (1995),
Royal Society (1985, 2007)

4. Саламаттыкты сактоо жаатындагы маселелерди чагылдыруу

ЖМК керектөөчүлөрдүн арасында жүргүзүлгөн сурамжылоолорго
ылайык, гезит-журналдардын окурмандары, радиоугуучулар жана
телекөрүүчүлөр саламаттыкты сактоо жаатындагы маселелер менен
окуяларды көп окуп, угушат. Демек, саламаттыкты сактоо жаатындагы
материалдарды даярдоо илимий журналистиканы окутуу
программасынын өзөгү болушу керек. Мындай окутуу программаларына
төмөнкүдөй чөйрөлөр камтылат:
▶ Ден-соолукка байланыштуу материалдардагы статистикалык
маалымат: Ушул окуу планынын башындагы киришүүнү карагыла.
(Саламаттыкты сактоо жаатындагы материалдарда статистикалык
маалыматты кантип чагылдыруу керек). Адабият: selected chapters
from Cohn (1993), Blastland and Dilnot (2007), Paulos (1995)
▶ Саламаттыкты сактоо жаатындагы маселелерди чагылдырунун
этикасы: ВИЧ/СПИД, рак, психикалык оорулар, өзөктүк клеткаларды
изилдөө жана тажрыйбалар. “Биоэтика” деген 2-бөлүмдү карагыла.
▶ Жашоо мүнөзү жана анын ден-соолукка тийгизген таасири тууралуу
маалыматтык жана башка материалдарды даярдоо: тамеки чегүү,
көнүгүүлөрдү жасоо, семирүү, алкоголизм, баңгичилик, мүнөздөп
тамактануу.
▶ Элдик медицина жана расмий медицина: ден-соолуктун абалын
кантип баалоо керек.
▶ Саламаттыкты сактоо чөйрөсүндөгү саясий стратегиялар: саясий
чечимдердин жана стратегиялардын медициналык илимдерге
тийгизген таасири: ВИЧ/СПИД, өзөктүк клеткаларды изилдөө,
медициналык фонддор, тамеки чегүү, спирт ичимдиктери, жашоо
мүнөзү, азык-түлүк саясаты жана мүнөздөп тамактануу.
Биоэтикалык материалдарды чагылдыруу бөлүмүн карагыла.
▶ Медициналык чөйрөдөгү алдамчылык. Илим жана жалган илим
бөлүмүн карагыла.

5. Илим жана жалган илим
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(Биоэтика бөлүмүн дагы карагыла.)
ЖМКда расмий түрдө тастыкталган илимий маалымат менен илимий
далилдерге негизделбеген жалган илимди айырмалай албагандыкка көп
олуттуу сын-пикирлер айтылат. Студенттер илимий талдоо негиздерин,
ошондой эле расмий илим менен жалган илимди айырмалоону, илимге

Мисалдар ушул бөлүмдүн маанилүү бөлүгү болуп, төмөндө алардын
айрымдары келтирилген:
▶ биоэтика жана жалган илим (биоэтика бөлүмүн карагыла)
▶ эволюция/жаралуу/интеллектуалдык түзүлүштүн тегерегиндеги
талаш-тартыш
▶ кызамыкка каршы эмдөө (MMR) менен аутизмдин ортосундагы
байланыштын тегерегиндеги талаш-тартыш
▶ Түштүк Африкадагы жана өнүгүп жаткан өлкөлөрдөгү ВИЧ/СПИД
тегерегиндеги талаш-тартыш
▶ климаттын өзгөрүүсүн жана анын саясий чечимдердин кабыл
алынышына тийгизген таасиринин четке кагылышы.
Сунушталуучу адабият: Forrest and Gross (2004), Goldacre (2008, 2012),
Pigliucci (2010), Shapiro (2008), Singh and Ernst (2008).
Баалоо: Илимий журналистиканы окутуу программасынын алкагында
окулуучу багыттар үчүн кредиттер төмөнкүдөй тартипте бөлүштүрүлгөн:
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

Илимий материалдарды даярдоо жана чагылдыруу I (соңку
жаңылыктар): 15 кредиттик саат
Илимий материалдарды даярдоо жана чагылдыруу II (макалалар,
очерктер): 15 кредиттик саат
Илим жана ЖМК: ажырымды жоюу: 6 кредиттик саат
Айлана-чөйрөнү коргоого жана климаттын өзгөрүүсүнө байланыштуу
материалдарды чагылдыруу: 6 кредиттик саат
Журналисттер үчүн статистикалык маалымат: 6 кредиттик саат
Илим жана коом: илимий кагылышуулар жана талаш-тартыштар: 6
кредиттик саат
Далилдерди негиздөө: илим, жалган илим жана илимий ыкма: 6
кредиттик саат
Биоэтикага, медицинага жана ден-соолукка байланыштуу
материалдарды чагылдыруу: 10 кредиттик саат

Жалпысынан 70 саат (кредиттер бакалавриаттын же аспирантуранын
алкагында ар кайсы программага жараша ар кандай болушу мүмкүн)
Жумасына канча саат: 28 жума бою 2,5 сааттан.
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байланыштуу дооматтарды кантип талдап, баалоону билиши керек.
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Dominique Payette and Estelle Lebel

Бул окуу курсунда стратегиялык гендердик
талдоону журналистикада кантип колдонууга боло
турганы каралат. Анда эркектер менен аялдардын
ортосундагы теңсиздик маданий деңгээлде
кандайча байкалып, ЖМКда кандайча
чагылдырыла турганы баяндалып, талданат.
Студенттер өзүлөрүнүн стереотиптик көзкараштарын сындап карап көрө алышат.
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Деңгээл: Бул окуу курсу бакалавриат деңгээлдинде маалыматтык
жана башка материалдарды жазганды жана чагылдырууну үйрөткөн
сабактын бөлүгү катарында сунушталышы мүмкүн.
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Курс тууралуу кыскача маалымат: Бул окуу курсунун максаты коомдогу гана эмес, ЖМКдагы жаңылыктарда жана башка
материалдардагы гендердик көйгөйлөрдүн чагылдыруунун маанисин
түшүндүрүү. Андыктан ЖМК башкаруу, айрыкча, саясий нукта
башкаруу, окуу курсунун ажырагыс бөлүгү болуп саналат. Саясат
багыт көрсөтүп, жетектеген милдетти аткаргандыктан, редакторлук
иштин саясаттары жана мындай саясатта гендердик аспекттер
кандайча эске алына тургандыгы каралат.

Методика: Лекциялар, презентациялар, мисалдар жана семинарлар.
Педагогикалык ык-амал: Көпчүлүк өлкөлөрдө гендер темасы
журналистиканы окутуу программаларына кошулбайт. Ошондуктан,
тереңдетип окуу, кыска мөөнөттүү курстар же ЖМКдагы ургалдуу жана
иш билгилик менен жүргүзүлгөн жетекчилик иш аркылуу гана
журналистикадагы гендердик теманын маанисин түшүндүрүүгө болот.
Бул окуу курсу студенттерге журналисттик иштеги “гендер”
концепциясын түшүнүүгө, ошону менен катар, маалымат издөөдө,
маалымат булактары менен тилди эркектер менен аялдардын бирдей
катышуусун камсыз кылгандай, стереотиптик көз-караштарды
аралаштырбай колдонууга жардам берет. Окуу курсунун негизги
максаты - ЖМКдагы материалдарда эркектер менен аялдардын
кызыкчылыктары бирдей берилип, гендер маселелерин акыйкаттуу
жана тең салмактуу чагылдыруу.
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Окуу курсунун мазмуну

Гендердин маданиятка, адамдардын социалдык ролдоруна,
мүмкүнчүлүктөрүнө, жамааттык, социалдык жана жеке мамилелерине
тийгизген таасири каралат. Гендер адамдын жашоосунун ажырагыс
бөлүгү болуп, анын көз-караштарына, ишенимдерине жана
күтүүлөрүнө таасир этет. Гендер коомдо эркектер менен аялдарга
таңууланган ар кандай ролдорду аныктайт. Гендердин ар кандай
аныктамалары, ошондой эле анын эмне үчүн жыныс деген түшүнүккө
теңдештириле турганы талкууланат.

2-тема: Журналистиканын таасири: Liesbet Van Zoonen (1994,
48-бет) журналистиканы эркектер менен аялдардын теңчилиги
өңүтүндө сүрөттөгөн.
ЖМКнын ички түзүлүшү гендердик мүнөзгө ээ болгондуктан, башка
көптөгөн ишканалар сыяктуу эле, журналистиканын да гендердик
аспекттери бар. Медиа индустриянын жетекчилик кызматтарында дагы
деле аялдар аздык кылат. Так эле ушундай абалды медиа
компаниялардын башкармалыгында да байкоого болот. Бул учурда кеп
аялдардын санында эмес, алардын ошол чөйрөдө ойногон ролунда
жана алардын ой-пикирлерине канчалык маани берилгендигинде
жатат. Акыркы бир нече он жылдыкта ЖМКда иштеген аялдардын саны
кескин көбөйгөнү менен, ЖМКда жарыяланган материалдар дээрлик
өзгөрүлгөн жок. Дүйнөлүк ЖМК мониторингдөө долбоору (GMMP, 2010)
ушундай карама-каршылыктуу көрүнүштү изилдеген. Ушул багытта
“Айнек шыптар: Түштүк Африканын ЖМКдагы аялдар менен эркектер”
(Made and Lowe-Morna, 2009) деп аталган изилдөө иши жүргүзүлүп,
анда Түштүк Африкадагы өлкөлөрдү өнүктүрүү коомдоштугунун (SADC)
15 мүчө мамлекетинин 14дө иштеген 126 медиа компанияларга
байланыштуу сандар жана натыйжалар келтирилген.

3-тема: Гендердик стереотиптерди түшүнүү
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1-тема: Гендердик перспектива

Гендердик

стереотиптер

айырмачылыктардан

эркектер

улам,

жалпы

менен

аялдардын

ийгиликке,

ортосундагы

айрыкча,

ЖМК

тармагында иштеген аялдардын ийгилигине көптөгөн тоскоолдуктарды
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жаратат.

Гендердик

стандарттар,

айыптоо

стереотиптер
жана

акыл

жөнүндө

сөз

үйрөтүү

болгондо,

сыяктуу

кош

түшүнүктөр

талкууланат. Ушул түшүнүктөрдүн маани-маңызы чечмеленмейинче,
жаңылыктар ЖМКда эркектердин көз-карашы боюнча чагылдырыла
берет. Бүткүл дүйнө жүзү боюнча эркектерге караганда аялдар өз ишин
мыкты билген аналитиктер же алдыңкы адистер катары бир кыйла аз
кездешет. GMMP берген маалыматка ылайык, Африка чөлкөмүндөгү
ЖМКда

иштеген

аялдардын

саны

болгону

19%

түзсө,

дүйнөлүк

статистика боюнча 24% түзөт (GMMP, 2010).
Ушул стереотиптердин журналистикага тийгизген таасири астейдил
мамилени талап кылат, себеби журналисттик кесиптин ээси элдин
ишенимине ээ болгон, чындыкты жаап-жашырбай ачык айткан адам.
Мындан тышкары, гендердик стереотиптердин журналисттерди
окутууда бир топ кесепети тийип калышы мүмкүн.

4-тема: Жаңылыктарды тандоо жана алардын иерархиясы
Жаңылыктар белгилүү бир маданиятта тандалып, түзүлө тургандыктан,
аларда гендердик шарттар болбой койбойт. ЖМКга жарыялануучу
материалга керектүү белгилүү бир окуялар эркектер иштеген
тармактын чечими менен тандалып, маани берилип келгендиктен,
аялдардын чечимдери менен көз караштары көбүнесе көз жаздымда
калат (Made and Lowe-Morna, 2009).
Айрым адамдардын айтымында, журналист аялдар чагылдырган
материалдарда адамкерчиликке көбүрөөк басым жасалып, зордукзомбулук жана чыр-чатактардын тегерегинде көп сөз болбойт. Себеби
аялдар ЖМК тармагына жаңы иштөө ыкмалары, айрыкча, кандайдыр
бир окуяны баяндап берүү салты түптөлө баштаганда келишкен.
Мындай ыкмалар, мурункуларга караганда, күчтүү сезимдер менен
мүнөздөлөт.
Кыз-келиндер дуушар болгон зордуктоо жана үй-бүлөдөгү зомбулук
сыяктуу жосундар жаңылыктарда олуттуу саясий же социалдык көйгөй
катары эмес, уурдоо же жол кырсыгы сыяктуу кадыресе көрүнүш
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катары учкай эле айтылып кетет (Romito, 2008). Ушул темада
даярдалган репортаждар аялды өмүрү үчүн күрөшкөн адам катары
эмес, зомбулуктан жабыркаган адам катары көрсөтүп, ЖМК
керектөөчүлөрдүн кыз-келиндерге болгон мамилесине кедергисин
тийгизбей койбойт.

5-тема: ЖМКда колдонулуучу тил

ойногон ролу менен майнаптуу иш алып барганы көмүскөдө калат.
Көпчүлүк европа тилдеринде грамматикалык род иерархиялык мүнөзгө
ээ болот. Тактап айтканда, эркек роду жалпы колдонулуп, өзүнө көптүк
сандагы аял родун камтыйт. Сөздөр аркылуу дүйнөнү тааныйбыз
(Austin, 1962). Люксембург, Швейцария, Франция, Бельгия жана Канада
сыяктуу көпчүлүк өлкөлөрдө бейтарап тилди колдонуу боюнча
нускамалар иштелип чыкканына карабастан, мындай тил
редакцияларда илең-салаң колдонулууда. Журналисттердин тилинде
дагы деле спорт жана аскер темаларындагы метафоралар үстөмдүк
кылган эркектердин лексикасы жигердүү колдонулууда.
Көпчүлүк сөздөрдө аялдарга таандык нерселер камтылбайт, бирок эки
тарапка тең тиешеси жок бейтарап сөздөр көп кездешет. Мындан
тышкары, эркектерди сыпаттаган сөздөрдүн ордуна аялдарга мүнөздүү
болгон сөздөр да бар. Мисалы, секс кызматчынын ордуна сойку, үй
кожоюнун ордуна үй кожейкеси деген сыяктуу сөздөр (Inter
PressService, 2010).

6-тема: Кыз-келиндерге арналган журналдар кыз-келиндер
үчүн социалдык шарттардын түзүлүшүнө зор салым кошот
ЖМКдагы макалалар менен жарнамалар гендердик стереотиптерге көп
ыкташат. Алсак, аларда мода жана сулуулук стандарттары, үй
оокаттары, башкалардын муктаждыктарын канааттандыруу жана
эркектердин көңүлүн өзүнө буруу сыяктуу темалар көп жарыяланат
(Caron, 2003).
Жарнамалар тамак жасоо, үйдүн ичин жасалгалоо, косметика, мода
жана чачка кам көрүү сыяктуу аялдардын ролуна жана кызыккан
141

ГЕНДЕР ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА

ЖМКда кыз-келиндерди тоготпогон тил колдонулуп, алардын коомдо

нерселерине байланыштуу салттуу көз-караштарды күчөтөт. Жарнама
агенттиктери аялдарга арналган журналдардагы жарнамалар үчүн
тарткан модель кыздар чыныгы турмуштан алыс болуп, аялдардан
талап кылынган кол жеткис сулуулук стандарттарын таңуулашат. Андан
калса, модель кыздардын көпчүлүгү батыш/Европа тектүү болушуп,
африкалык моделдер жокко эсе. Кыз-келиндердин ден-соолугуна
олуттуу зыян келтирген беттин терисин агартуучу каражаттарга
байланыштуу бир окуя сулуулукка болгон ашкере далалатты
айгинелейт. Ушундай карама-каршылыктар кыз-келиндердин өзүн өзү
барктап, сыйлоо сезимине кедергисин тийгизбей койбойт.
‘Gender and advertising in Southern Africa‘ (“Түштүк Африкадагы гендер
жана жарнама”) изилдөө ишинде (Lowe Mornaи Ndlovu, 2007)
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төмөнкүдөй кызыктуу натыйжалар алынган:
▶ Кыз-келиндер жаңылыктарга караганда жарнамаларда көбүрөөк
көрүнүшөт (аларды укканга караганда көбүрөөк көрүшөт);
▶ Жарнамаларда улгайып калган аялдар жокко эсе
▶ Эркектер бийлик өкүлү катары көрсөтүлөт;
▶ Керектөөчүлөрдүн гендердик аң-сезими жарнамачылар ойлогондон
алдаганча бийик.

7-тема: Журналисттер саясатта эркектер менен аялдарга эки
башка мамиле жасашат
Саясий же бизнес чөйрөлөрүндөгү аялдарды ЖМКдагы материалдарда
туура эмес чагылдырышат. Саясаттагы аялдар тууралуу репортажда
талапкер аялдын образына, кийген кийимине жана кебете-кешпирине
көбүрөөк басым жасалат. Мындан тышкары, аялдын саясий
идеологияларына, тажрыйбасына, жөндөмдөрүнө жана максаттарына
азыраак көңүл бурулуп, анын жеке турмушу жана үй-бүлөсү тууралуу
көбүрөөк сөз болот.
Дүйнө жүзүндө саясий жана социалдык чөйрөдө аралашып жүргөн
аялдардын саны эркектерге караганда бир кыйла аз. Балким,
аялдардын ЖМКда туура эмес чагылдырылышынын себеби
журналисттердин гендер жаатындагы сабатсыздыгыдыр? Бул маселени
кылдат изилдеп чыгуу керек.
“Макроэкономикалык саясаттын, бюджеттердин, сооданын, иштин жана
142

бизнестин гендердик аспекттерин саясатчылар, ЖМКнын жетекчилери
жана журналисттер көп түшүнө беришпейт” (Lowe-Morna, 2006, p. 6).
Мисалы, гендердик жактан кабардар бюджеттерге караганда гендердик
аспекттер эске алынбаган бюджеттерде дал келишпестиктер көп
кездешет. Бир караганда сандар дал келгендей эле көрүнүшү мүмкүн,
бирок алардын аркасында ресурстардын бөлүштүрүлүшү жашырылып,
гендердик теңсиздиктин орнотулушуна түрткү бериши мүмкүн.

8-тема: Телекөрсөтүү жаатындагы журналистиканын коомдун
концепциясынын түзүлүшүнө тийгизген таасири чоң
Өнүккөн өлкөлөрдүн жашоочулары маалыматты көбүнчөсү сыналгы
аркылуу алышат. Тилекке каршы, жогоруда сындалган маселелердин
баары телекөрсөтүүлөрдө жыкжыйма кездешет.
Медиа компанияларда жетекчилик орундарына көтөрүлүүдө аялдар
гендердик басмырлоого туш келишет (Made and Lowe-Morna, 2009).
Алсак, Түштүк Африкадагы ЖМКлардын топ-менеджерлеринин 23%
гана аялдар түзөт. Ушундан улам, ЖМКда иштеген эркектер менен
аялдардын эмгек акыларында жана жумуш шарттарында көптөгөн
айырмачылыктар бар.
Түштүк Африкадагы Йоханнесбург шаарында жайгашкан City Press
редакциясынын башкы редактору Ferial Haffejee’нин айтымында,
Мындай көрүнүштү керектөөчүлөр базары кыйла кичирээк болгон жана
азыраак монополизацияланган Батыш Африкада байкоого болот. Эгер
ушундай шартта жеке медиа компанияга ээлик кылсаңыз, коомго
чындап таасир эте аласыңар» (Made and Lowe-Morna, 2009, арткы
мукабада).

9-тема: Көптөгөн өнүккөн өлкөлөрдө радиожурналистиканын
баркы түшүп калды окшойт
Радиопрограммаларда пикир алмашууларга же музыкалык жана көңүл
ачуучу программаларга көбүрөөк басым жасалып калды. Пикир
алмашуулар үстөмдүк кылган айрым радиостанцияларда кыз143
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“Кийинки кадам аялдардын медия компанияларга ээлик кылышы.

келиндердин аброюна шек келтирилип, ал эми арзан радиостанциялар
обого аларды кодулап, кемсинткен пикирлердин чыгышына жол берет.
Ошол эле учурда, көпчүлүк өнүгүп жаткан өлкөлөрдө жана айыл
жергелеринде, радио маанилүү маалымат булагы болуп эсептелет.
Бирок обого чыккан аялдардын саны өтө эле аз. Радиоберүүлөрдүн
мыкты сааттарын эркектер пайдаланып келишет. Кыз-келиндердин
үндөрү ичке болгондуктан, көпчүлүк учурда басмырлоого дуушар
болушууда. Айрым адамдар алардын үндөрүн эркектердикине
салыштырмалуу өтө ичке деп сынга алышат.
Жамааттык радиолор бардык ЖМКнын өгөй баласындай эле абалда.
Жамааттык радиолордо көбүнесе ыктыярчылар иштегендиктен,
журналисттерди жумуштан кетирбей кармап калуу чоң көйгөйлөрдүн
бири, себеби ыктыярчылар бир аз такшалып, тажрыйба топтоп
алгандан кийин, жакшы акча төлөп берген коммерциялык радиолорго
кетип калышат. Бирок жамааттык радиолор ири радиолордун көз
жаздымында калган аялдар менен эркектердин маселелерин
чагылдырат.

10-тема: Келечек
Журналисттердин иши коомдук желелер сыяктуу жаңы
технологиялардан улам өзгөрүүлөргө дуушар болууда. Мындай
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технологиялардын аркасы менен акча таап, жаңыча ой жүгүртүүгө
болот. Интернеттин дүркүрөп өнүгүшү менен, адамдар эбегейсиз чоң
көлөмдөгү маалыматты пайдалануу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту.
Айрыкча, ЖМК кошумча чыгымдар менен коштолгон айрым өнүгүп
жаткан өлкөлөр үчүн жакшы мүмкүнчүлүк болду. Көпчүлүк топтор,
алардын арасында феминисттер да бар, кадимки ЖМК кыйгап өтүшүп,
түз эле Интернет аркылуу чыгышмай болушту. Бирок азырынча
Интернет маалымат булактарынын таасири салттуу ЖМК караганда бир
кыйла чектелүү, себеби алар күн мурунтан жазылган колдонуучулар
менен гана иштеше алышат. Виртуалдык дүйнөдөгү диалогдор аркылуу
окумуштуулар, СПИД менен жабыркаган адамдарды багуучулар,
студенттер, үйдөн чыкпай иштеген адамдар жана башкалар сексуалдык
асылууга же гендердик зомбулукка дуушар болгонун айтышып, ачык
талкуулай алышат.
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Толгон токой маалыматтын ичинен кайсынысы анык маалымат жана
кайсынысы жөн гана үгүттөө аракети экенин так ажыратып билүү
кыйын болуп калат.
Айрым кыз-келиндер өз өлкөсүнүн коомдук турмушунда олуттуу роль
зомбулукка кабылып, кээде өмүрү менен кош айтышкан учурлары да
болот. Reporters sans frontières8 уюму берген маалыматка ылайык,
Ирактагы көпчүлүк журналист аялдар зордук-зомбулукка кабыл
болушуп, алардын он экиси 2003- жана 2011-жылдардын аралыгында
киши колдуу болушкан. Батыштан келген эки журналист аял Египеттеги
Тахрир аянтында зордукталган. Мындай үрөй учурган көрүнүштөр
журналист аялдардын келечегине кесепетин тийгизип, алардын
жаңылыш багытта иш алып кетишине түрткү бериши мүмкүн (see Storm
and Williams, 2012)

8

http://fr.rsf.org/spip.php?page=recherche&lang=fr&recherche=Iraq&image.x=0&image.y=0&image= per
cent3E per cent3E
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ойношот, бирок алардын көпчүлүгү коркутуп-үркүтүүгө жана зордук-
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Бул окуу курсу студенттерди ЖМКдагы орчундуу
талкуулар, ошондой эле мамлекеттик бийлик
органдары менен жарандык коомдун өкүлдөрү
катышкан гуманитардык иш-чаралардын саясий
экономикасы менен тааныштырат. Адам
укуктарын чагылдыруу менен гуманитардык же
укук коргоочулук журналистиканы салыштыруу
аракеттери көрүлөт. Ушуну менен, адамдардын
укуктарын жүзөгө ашырууга таасир эткен айрым
улуттук жана эларалык саясий, укуктук,
экономикалык жана маданий түзүлүштөрдү
журналисттик иштин өңүтүнөн талдоого болот.
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Канчанчы курс: Журналистиканын бакалавриатынын акыркы
жылынын модулу.
Максаттары: Бул модуль студенттерге журналист катары тынчтык жана
согуш мезгилинде адам укуктарын коргоо жана жүзөгө ашыруу
милдетин түшүндүргөнгө аракет кылат. 1948-жылы Адам укуктары
жөнүндө Жалпы Декларация кабыл алынып, аны менен катар мүчө
мамлекеттер өз жарандарынын жана башка адамдардын укуктарын
коргоо боюнча юридикалык милдеттенмелерди алгандан бери, биз адам
укуктары корголгон доордо жашап келебиз. Бирок ушул
милдеттенмелер көпчүлүк учурларда кагаз жүзүндө эле калууда. Тактап
айтканда, өкмөттөр улуттук коопсуздугуна же коомдук тартибине
келтирилген коркунучтарга карата катаал чараларды көрүү менен,
көзкарандысыздыгын коргоп калууга болгон күч-аракетин жумшашат.
Кээде өз жарандарынын жана/же башка адамдардын саясий,
экономикалык, социалдык жана/же маданий укуктарынын бузулушун
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демөөрлөгөн учурлар да болот.
Ушул модулдун максаты - студенттерди гуманитардык журналистиканын
орчундуу теориялык жана практикалык куралдары менен тааныштыруу.
Бул куралдар аркылуу өкмөт башчылары жана гуманитардык БӨУдар
кабыл алышкан адам укуктары боюнча милдеттемелер менен алардын
иш жүзүндө ашырылышынын ортосундагы ажырымды жок кылуу.
Жогоруда келтирилген мисалдарга таянуу менен, бул модулда адам
укуктары бузулган учурларды чагылдырууда журналисттер кетирген
кемчиликтер, ошондой эле жакын жана алыс жердеги адамдардын азаптозокторун адам укуктарын коргоо өңүтүнөн алып чагылдыруу дарамети
каралат. Демек, окуу курсу гендер, жаш балдар, билим берүү,
саламаттыкты сактоо (СПИД ж.б.), цензура, айлана-чөйрөнү коргоо,
кыйноолор, түрмөлөрдөгү шарттар, адамдарды сатуу, этностук
тазалоолор, жакырчылык, ачкачылык жана иммиграция сыяктуу адам
укуктарынын эң маанилүү көйгөйлөрүн чагылдырууну үйрөтөт.
Студенттер адам укуктары бузулган учурларды чагылдырган
материалдарды даярдоодо адам укуктарынын стандарттарын сактоо,
катышуу, отчеттуулук, басмырлоого жол бербөө жана укуктар менен
мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү сыяктуу маанилүү укуктук принциптер
менен таанышышат. Мындан тышкары, адам шарттаган жана табигый
гуманитардык каатчылыктарды гуманитардык иш-чаралар жана коргоо
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жоопкерчилигинин контекстинде чагылдыруунун оперативдик жана
аналитикалык жанрларын өздөштүрүшөт. Эң негизгиси, студенттерге
гуманитардык журналистика контекстинде социалдык жооптуу кесиптин
ээси болуу үчүн талап кылынган сынчыл-аналитикалык ыкмаларды
иштеп чыкканга жардам берүү керек. Окуу курсу адам укуктарынын ар
кандай түрдө бузулушуна күбө болгон журналисттердин юридикалык,
кесиптик жана моралдык милдеттемелерин сынчыл көз караш менен
талдайт.
Ошондой эле жарандык журналистика, гуманитардык кампаниялардагы
социалдык ЖМК сыяктуу жаңы медиа платформалардын ролу жана
алардын укук коргоочулук журналистикага тийгизген кесепеттери

Бул модулда журналисттер гуманитардык каатчылыктарды
чагылдырууда туш болгон моралдык, кесиптик, этикалык жана
юридикалык маселелер изилденет.

Окуу курсунун жыйынтыгы: Бул окуу курсунун соңунда, студенттер:
▶

▶

▶

▶

адам укуктары бузулган бардык учурларды иликтөөнүн жана
чагылдыруунун концептуалдык жана практикалык куралдары
менен таанышып, үйрөнүшөт
адам укуктарынын корголушун жана алардын бузулушун, ошондой
эле адам укуктарына байланыштуу көйгөйлөрдү чагылдыруунун
диагностикалык жана экспрессивдүү стилдерин түшүнүшөт
керектүү ыкмаларды жана аларга байланыштуу кыйынчылыктарды
түшүнүп, адам укуктарынын улуттук жана дүйнөлүк
контекстиндеги принциптери менен көйгөйлөрүн аныктап,
баалаганды үйрөнүшөт
гуманитардык каатчылыктарды чагылдырууда жарандык коомдун
саясий жана гуманитардык кызыкчылыктарды көздөгөн
тараптардын көз жазгыруу жана бурмалоо аракеттерине ыкчам
чара көргөндү үйрөнүшөт.

Методика: Лекциялар, семинарлар/практикумдар, өндүрүш практикасы
жана топтук презентациялар.
Педагогикалык ыкма: Бул модуль лекциялар менен семинарлардын
айкалышынан турат. Жума сайын лекциялар жана семинарлар түрүндө
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каралат.

өтүлүүчү сабактардын жыйынтыгы менен жалпы модулдун жыйынтыгы
чыгып калат (өйдө жакты карагыла).
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Лекция учурунда окутуучу теориялар менен турмуштан алынган
мисалдарды студенттер менен кенен талкуулай алат. Ал эми
семинарларда болсо, лекцияда каралган негизги маселелер менен
темалар каралат. Окутуучу ар бир семинардын мазмунун тактап,
семинардын максатын жана жыйынтыгын белгилеп алышы керек.
Ар бир семинарда студенттердин толук катышуусун талап кылган талкуу
компоненти бар. Кээде студенттер топтошуп талкуулай турган
визуалдык жана тексттик материалдар камтылат. Аларды студенттер
тийиштүү лекцияларда жана сунушталган адабиятта көтөрүлгөн
маселелерге байланыштырышат. Андан соң студенттер өз ойлорун
окутуучу жана бүтүндөй аудитория менен бөлүшүшөт. Лекциянын
материалдары, семинарларда берилген сунуштар жана модуль тууралуу
маалымат лекциянын алдында электрондук түрдө студенттерге
берилиши керек.
Бул модуль концептуалдык жана ой жүгүртүүчүлүк мүнөзгө ээ болгону
менен, топтук презентациялар жана өндүрүш практикасы сыяктуу бир
катар практикалык элементтери бар. Презентациялар студенттердин
практикалык ишине негизделет. Ар бир топ модулда өтүлгөн адам
укуктары жаатындагы бир көйгөйдү тандап (мисалы, гендер, жаш
балдар, билим берүү, саламаттыкты сактоо (ошондой эле СПИД),
цензура, айлана-чөйрө, кыйноолор, түрмөдөгү шарттар, адамдарды
сатуу, этностук тазалоолор, геноцид, жакырчылык, ачарчылык же
иммиграция), мамлекеттер жана жарандык коомдун субъекттери,
ошондой эле жергиликтүү журналисттер бул көйгөйдү “жооптуу
тараптар” катары кантип чечише турганын изилдешет.
Топтордун саны аудиториянын көлөмүнө жараша болот. 50 же 60
студенттен турган аудиторияны он топко бөлсө болот, ошондо 11 жума
бою ар бир экинчи топ жума сайын презентация даярдап келишет.
Окутуунун/семинардын жана баалоонун 80% сынчыл концептуалдык
жана ой жүгүртүүчүлүк сабактарга туура келсе, 20% практикалык
иштерге жана презентацияларга туура келет.
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Баалоо протоколдору:
Топтук иш жана аудиториядагы презентация: 20%. Эссе (2,500 сөз):
40%.
Сынак: 40%. (Эссенин суроолору. 10 суроодон турган 2 бөлүм.
Студенттер ар бир бөлүмдөн бирден суроо тандап, 2 суроого жооп
беришет).
Жумасына жана семестрда канча саат: Бул модуль экинчи
семестрда 44 сааттан турган 11 жума бою окутулат. Ал он бир
лекциядан жана жыйырма эки семинардан/практикалык иштен турат.
Жумасына бир лекция жана эки семинар болушу керек. Ар бир лекция
эки саатка, ал эми семинар бир саатка созулат.
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1-лекция: Адам укуктары боюнча материалдарды даярдоонун
тарыхый жана концептуалдык негизи
Бул лекцияда модуль тууралуу кыскача маалымат берилип, XIX
кылымдагы James Creelman’дын мезгилинен башталган гуманитардык
журналистиканын өнүгүү тарыхы айтылат. Адам укуктарынын
журналистикасы 1890-жылдарда Америкада гезиттердин жапырт
чыгарылып башташы менен пайда болгон. Ал мезгилде дүйнөнүн согуш
аракеттери кызуу жүрүп жаткан жерлеринен жаңылыктарды берип
турган чет өлкөлүк кабарчылар адам укуктарынын бузулушун
“жаңжалдуу басма сөз кызматтарынын” контекстинде кабарлай
алгандыгы үчүн атак-даңкка ээ болушчу.
Лекцияларда жана семинарларда төмөнкү суроолор каралат:
▶
▶

▶

James Creelman’дын гуманитардык журналистикасынын күчтүү
жана алсыз жактары кандай?
Эмне үчүн Creelman адам укуктарына байланыштуу өз
материалдарында “объективдүү” журналистикага караганда
“чынчыл” журналистиканы көбүрөөк жактырган?
Адам укуктары боюнча материалдарында “жаңжалдуу басма сөз
кызматтары” менен “тактыктын” же “чындыктын” ортосундагы тең
салмактуулукту кантип сактай алган?

Негизги адабият: Behr (1992), Moritz (2006), Shaw (2012b) ch. 3,
section 3.

2-лекция: Адам укуктарына байланыштуу материалдарды
чагылдыруудан адам укуктарынын журналистикасына
Бул лекцияда гуманитардык журналистика түшүнүгүнүн калыптанышы
тууралуу сөз болот. Анда адам укуктарынын жана пикир билдирүү
эркиндигинин бузулган учурларын чагылдырган маалыматтык жана
башка материалдарды даярдоонун салттуу концепциясы изилденип,
алардын гуманитардык журналистикага болгон байланышы көрсөтүлөт.
Мындан тышкары, адам укуктарына байланыштуу материалдар
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Окуу курсунун мазмуну

журналистиканын альтернативдүү үлгүлөрү менен салыштырылат.
Лекцияларда жана семинарларда төмөнкү суроолор каралат:
▶

▶

Гуманитардык журналистика деген эмне жана ал адам укуктарын
жана согуш аракеттерин чагылдыруудан эмнеси менен
айырмаланат?
Адам укуктарынын журналистикасы тынчтык журналистикасы
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менен дүйнөлүк журналистикадан эмнеси менен айырмаланат?
▶

Эмне үчүн адам укуктарынын журналистикасы журналистиканы
изилдөөдө жана журналисттик иште маанилүү роль ойнойт?
Негизги адабият: Lovasen (2008), Plaisance (2002), Shaw (2012b)
chs 2 and 3 (on Expanding peace journalism).

3-лекция: Журналистика жана БУУнун Адам укуктары боюнча
уставы
Бул лекцияда БУУнун адам укуктары боюнча конвенциялары жана
каралып жаткан темага тийиштүү резолюциялар, кастык сөздөрү
сыяктуу сөз эркиндигинин терс жактары, коопсуздук жана коомдук
тартип, ошондой эле маалымат менен камсыз кылуу аракеттери
каралат. Алардын гуманитардык каатчылыкты чагылдырууга кандайча
жардам берип же залакасын тийгизип жатканын көрүүгө болот.
Лекцияларда жана семинарларда төмөнкү суроолор каралат:
▶ БУУнун Адам укуктары боюнча конвенциялары жана тийиштүү
резолюциялары гуманитардык журналист үчүн канчалык деңгээлде
маанилүү?
▶ Адам укуктары боюнча журналист үчүн пикир билдирүү эркиндиги
канчалык деңгээлде маанилүү?
▶ Сөз эркиндигинин терс жактары менен маалыматтык
кийлигишүүлөрдүн болушу жана/же жок болушу гуманитардык
журналистикага канчалык деңгээлде кедергисин тийгизет?
Негизги адабият: Hamelink (2004), Lasner (2005), Puddephatt (2005),
Shaw (2012b), ch. 2, section 2.

4-лекция: Журналист адам укуктарынын сакчысы
Бул лекцияда журналисттин адам укуктарынын стандарттары,
катышуу, отчеттуулук, басмырлоого жол бербөө жана укуктар менен
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мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү сыяктуу адам укуктарынын
принциптеринин сакталышына көз салган сакчы катарындагы ролу
каралат. Окуунун жүрүшүндө журналисттин билим берүү,
саламаттыкты сактоо (ошондой эле СПИД), цензура, айлана-чөйрө,
кыйноолор, адам укуктары, түрмөлөрдөгү шарттар, адамдарды сатуу,
этностук тазалоолор, геноцид, жакырчылык, ачарчылык жана
иммиграция сыяктуу маселелер боюнча маалымат жайылтуу укугу
улуттук жана дүйнөлүк контекстте талданат.
Лекцияда жана семинарда төмөнкү суроолор каралат:
▶

Адам укуктарына байланыштуу маселелерди чагылдырууда адам

▶

▶

Мисалдарды келтиргиле.
Кыз-келиндердин, майыптардын жана СПИД менен ооругандардын
укуктары бузулган учурларды чагылдырууда катышуу жана
басмырлоого жол бербөө принциптеринин гуманитардык
журналистке канчалык пайдасы тие турганын түшүндүрүп бериңиз.
Жакырлардын жана турмуш шарты начар адамдардын укуктары
бузулган

учурларды

чагылдырууда

отчеттуулук

жана

укуктар

менен мүмкүнчүлүктөрдү кеңейтүү принциптеринин гуманитардык
журналистке канчалык пайдасы тие турганын түшүндүрүп бериңиз.
Негизги адабият: Beman and Calderbank (2008) chs 6 and 7; Hamelink
(2004); Shaw (2012b) ch. 12.

5-лекция: Иликтөөчү журналистика жана гуманитардык
журналистика
Бул лекцияда гуманитардык журналистиканын гуманитардык
каатчылыкка байланыштуу оперативдик материалдардан баштап
аналитикалык материалдарга чейин иликтөө жана чечмелөө
көндүмдөрү каралат. Иликтөөчү журналистика гуманитардык
журналистикасында кандайча колдонула турганын түшүнүү үчүн
дүйнөлүк жана улуттук деңгээлдеги мисалдар каралып, аларды сынчыл
концептуалдык негизде түшүнүп, иш жүзүндө пайдалануу үчүн бир
катар сабактар берилет.
Лекцияларда жана семинарларда төмөнкү суроолор каралат:
▶

Иликтөөчү журналистика гуманитардык журналистика үчүн
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укуктарынын 5 принциби канчалык деңгээлде маанилүү?

▶

▶

канчалык деңгээлде маанилүү? Мисалдарды келтиргиле.
Гуманитардык журналистиканын көпчүлүктү дүрбөлөңгө салган
материалдарды даярдаган жанрынын күчтүү жана алсыз жактары
кандай?
Гуманитардык журналистиканын аналитикалык жанрынын күчтүү
жана алсыз жактары кандай?

Негизги адабият: Hawkins (2002), Hoijer (2004), Shaw (2012b) ch. 5.

6-лекция: Моралдык-этикалык түшүнүктөрү бийик же бейтарап
күбө катарындагы журналист
Бул лекцияда журналисттин бейтарап же моралдык-этикалык
түшүнүктөрү бийик күбө катарындагы ролу каралат. Укук коргоочулук
журналистиканын космополиттик теориясы реалисттик саясий теорияга
салыштырылып сүрөттөлөт. Адам укуктары менен реалисттик
парадигмалар бири-бирине каршы келген 1648-жылы Вестфалия
келишиминде бекитилген, ошондой эле 2005-жылы “Коргоо
жоопкерчилиги” ченеми кабыл алынган БУУнун мамлекеттердин
көзкарандысыздыгы жана кийлигишпөө принциптеринин контекстинде
каралат. Окуунун жүрүшүндө журналисттин бейтараптыгына жана
этикасына байланыштуу кесиптик парадокстор талкууланат.
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Лекцияларда жана семинарларда төмөнкү суроолор каралат:
▶ Гуманитардык журналист адам укуктарынын мамлекет же жарандык
уюмдар тарабынан бузулушунан улам азап чеккен aдамдардын
бейтарап күбөсү боло алабы? Ой-пикирлериңерди мисал келтирип
бөлүшкүлө.
▶

Адам укуктарынын бузулушуна, өзгөчө, жалпы адамзатка каршы
жасалган кылмыш ишине күбө болгон журналист кандай

▶

көйгөйлөргө туш болот?
Гуманитардык же адам укуктарынын журналистинин моралдык
милдеттерине жакын адам укуктарынын үч принцибин
талкуулагыла.

Негизги адабият: Lee et al. (2006); Plaisance (2002); Rantanen (2007);
Shaw (2012b) ch. 8, section 1, p.144; Tester (2001).
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7-лекция: Гуманитардык журналистикадагы юридикалык,
этикалык жана түзүлүштүк маселелер
Бул лекцияда гуманитардык каатчылыктарды чагылдыруучу
журналисттер туш болгон юридикалык, этикалык жана түзүлүштүк
көйгөйлөр каралат. Бул көйгөйлөр Африкадагы, Азиядагы, Түндүк
Америкадагы жана Жакынкы Чыгыштагы гуманитардык
каатчылыктардын жана куралдуу кагылыштардын мисалдарын
изилдөөнүн негизинде аныкталган. Тактап айтканда, эч нерсеге
карабастан гуманитардык журналистика менен алектенүү мүмкүнчүлүгү
үчүн күрөшкөн, ошондой эле ушундай тоскоолдуктарды жеңген
журналисттер жөнүндө сөз болот.
Лекцияларда жана семинарларда төмөнкү суроолор каралат:
▶ Гуманитардык журналист кабылган юридикалык тоскоолдуктарды
талкуулагыла. Мисалдарды келтиргиле.
▶ Адам укуктары боюнча иштеген журналист укуктары бузулган
адамдардын азап чегүүлөрүн чагылдырууда кандай этикалык
маселелерди чечиши керек?
▶ “Жаңылыктар редакциялары жана коомдук түзүлүштөр адам
укуктарынын журналистикасын ишке ашырууга мүмкүнчүлүк
беришпейт’. Талкуулагыла.
Lynch and McGoldrick (2010), Simeant (2001) .

8-лекция: Гуманитардык каатчылыктарды чагылдыруудагы
стереотиптер, көз жазгыруулар жана бурмалоолор
Бул лекцияда экологиялык кырсыктар сыяктуу каатчылыктарда
адамдардын азап чегүүлөрүн чагылдыруудагы стереотиптер, көз
жазгыруулар жана бурмалоолор, ошондой эле алардын гуманитардык
журналистикага жана дүйнөлүк акыйкаттыкка тийгизген кесепеттери
көрсөтүлөт. АКШдан, Вест-Индиядан, Түштүк-Чыгыш Азия өлкөлөрүнөн
жана Африкадан алынган мисалдар каралат.
Лекцияларда жана семинарларда төмөнкү суроолор каралат:
▶

Бир гуманитардык кырсыктын же куралданган чыр-чатактын
мисалында адамдардын азап чегүүлөрү стереотиптер аркылуу
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Негизги адабият: Dente Ross (2007), Hamelink (2004), Kempf (2007),

▶

▶

кандайча бурмалана турганын талкуулагыла.
Жабыр тарткандарга жардам берген кызматтар гуманитардык
журналистикада маалымат булактары катары кандай роль ойной
турганын талкуулагыла.
Өтө оор гуманитардык каатчылык шарттарында куткаруу
кызматтары менен иштешкен гуманитардык журналисттер кандай
көйгөйлөргө туш болушарын талкуулагыла.

Негизги адабият: Alagiah (2001), Brauman and Backmann (1996),
Chouliaraki (2006), Hoijer (2004), Shaw (2012a).

9-лекция: Журналистика жана гуманитардык
кийлигишүүлөрдүн саясий экономикасы
Бул лекцияда журналистиканын гуманитардык кийлигишүүлөрдүн
саясий экономикасында ойногон ролу каралат. Анда академиялык
чөйрөнүн жана жарандык коомдун активисттеринин күндөн-күнгө
кызыган талаш-тартыштары дагы изилденет. Алардын айтымында,
журналисттер адамдардын азап чегүүлөрүн жеңилдетүү же алдын алуу
максатында гуманитардык кийлигишүүлөрдө кабыл алынган
чечимдерди кабарлоо менен (согуш аракеттеринен баштап жабыр
тарткандарга жардам берүүгө чейин), жашыруун саясий жана
экономикалык программаларга кириптер болушат. Лекциянын максаты
- студенттерди ушундай талаш-тартыштарга кызыктырып, келечектеги
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ишине даярдоо.
Лекцияларда жана семинарларда төмөнкү суроолор каралат:
▶ Гуманитардык кийлигишүүлөрдүн саясий экономикасы деген эмне
жана анын гуманитардык журналистикага тийгизген таасири кандай?
▶ Саясий элита жана жарандык коомдун лидерлери гуманитардык
кийлигишүүлөрдөгү саясий экономикада кандай роль ойношот?
▶ Белгилүү бир гуманитардык каатчылыктын же куралданган чырчатактын мисалында, улуттук кызыкчылык, ЖМКнын кирешеси жана
гуманитардык
жардам
каражаттарын
чогултуу
маселелери
гуманитардык журналистиканын аброюна кандайча шек келтире
турганын талкуулагыла.
Негизги адабият: Alagiah (2001); Brauman and Backmann (1996);
Chandler (2002); Chouliaraki (2006); Shaw (2012b), ch. 8.
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10-лекция: Гуманитардык иштеги жаңы жалпыга маалымдоо
каражаттары жана коомчулук менен байланыштар: «Kony
2012» даректүү тасмасын көрүү
Бул лекцияда кырсыкка кабылган адамдарга жардам көрсөтүү
максатында каражат чогулткан гуманитардык акцияларда жаңы
ЖМКнын ойногон ролу каралат. Анда адам укуктарын коргогон
америкалык “Invisible Children” уюму Уганданын көтөрүлүшчүлөрүнүн
башчысы Joseph Kony’ге каршы тарткан «Kony 2012» даректүү
тасмасынын негизиндеги белгилүү акция талкууланат. Аталган акция
социалдык ЖМКнын көп улуттуу коомдук чөйрөнүн түзүлүшүнө түрткү
берип, гуманитардык иштин жана каражат чогултуу аракетинин саясий
экономикасын бекемдей ала тургандыгын далилдей алган.
Лекцияларда жана семинарларда төмөнкү суроолор каралат:
▶ “Араб жазы” окуясынан алынган мисалдын негизинде гуманитардык
журналистикадагы жарандык журналистиканын жана социалдык
ЖМКдын ойногон ролун талкуулагыла.
▶ «Kony 2012» даректүү тасмасынын мисалында, гуманитардык
журналистикадагы социалдык ЖМКнын күчтүү жана алсыз жактарын
талкуулагыла.
▶ Адамдардын азап чегүүлөрүн онлайн платформасында чагылдырган
журналисттер кабылган айрым этикалык жана юридикалык
көйгөйлөрдү талкуулагыла.

11-лекция: Гуманитардык журналистиканын опурталдыктары
жана коркунучтары
Бул лекцияда адам укуктары журналистикасынын коркунучтары,
жашап кетүү стратегиялары жана эларалык гуманитардык укуктар
каралат. Каатчылык шарттарында адам укуктарынын бузулушун
кабарлап жаткан журналисттер туш болгон коркунучтар жөнүндө сөз
болот. Эларалык Кызыл Крест жана башка укук коргоочу уюмдардын
гуманитардык журналистикага байланыштуу опурталдыктарды
азайтууга багытталган юридикалык жана башка түзүлүштүк
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Негизги адабият: Cone (2012), Madianou (2012), Shaw (2012b) ch. 9,
section 9:3, p.174.

кепилдиктеринин майнаптуулугу талданат. Аудиторияда эки тасма
көрсөтүлөт.
Лекцияларда жана семинарларда төмөнкү суроолор каралат:
▶ Бир куралданган чыр-чатактын жана гуманитардык каатчылыктын
мисалында, адамдардын азап-тозокторуна күбө болгон
журналисттерге келтирилген коркунучтарды талкуулагыла.
▶ Гуманитардык каатчылыкка байланыштуу материалдарды даярдоодо
“кыстарылган журналистиканын” кесепеттерин талкуулагыла.
▶ Эларалык гуманитардык мыйзамдарга ылайык, өтө татаал
гуманитардык каатчылыктарды чагылдырган журналисттерди коргой
турган укуктук кепилдиктер жетиштүү элеби?
Негизги адабият: Geiss (2010), International News Safety Institute
(2003).

Комментарийлер
Бул окуу курсу “журналистика” багытындагы бакалавриаттын акыркы
жылына арналган. Ал эми магистратура программасында журналисттик
ишке көбүрөөк көз салып, адам укуктарынын принциптерин, ошону
менен катар укуктук жана дүйнөлүк деңгээлдердеги ЮНИСЕФ, МПП,
ПРООН, УВКБ, УВКБ, Оксфам жана MSF сыяктуу гуманитардык
уюмдардын каатчылык шарттарындагы коммуникацияларын жана
гуманитардык үгүттөө багыттарын баалоого көбүрөөк убакыт бөлүнсө
жакшы болмок. Мындан тышкары, гуманитардык кийлигишүүлөрдүн
саясий экономикасы, гуманитардык журналисттер менен гуманитардык
кызматтардын ортосундагы тыгыз, бирок кээде чыңалган жана шектүү
мамилелер, сөз эркиндиги жана гуманитардык маалыматка
кийлигишүүлөр, муздак жана ысык чыр-чатактарды чагылдыруу,
коргоо жоопкерчилиги жана журналистика, жазасыздык жана кылмышжаза сот адилеттигинин эларалык системасы сыяктуу темалардын
тегерегинде талкуу уюштуруу керек.
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АДАМДАРДЫ САТУУ КӨРҮНҮШТӨРҮН
ЖМКда ЧАГЫЛДЫРУУ
Mrs C. E. Dettmeijer-Vermeulen

Бул окуу курсунда студенттер адамдарды сатуу
көрүнүштөрү менен таанышып, ушуну менен
мындай терс көрүнүшкө каршы алгачкы кадамын
жасашат. Анда элдин адамдарды сатуу
жосундарынан кабардарлыгын арттырууда
ЖМКнын ойногон ролу таасын көрсөтүлөт. Ал
иликтөөчү журналистиканы адамдарды сатууга
байланыштуу көйгөйлөрдү иликтөө үчүн
колдонуп, окутуу ыкмаларын көптөгөн ири
ЖМКнын көз жаздымында калган көрүнүштү
жалпыга ачыктоо зарылчылыгы менен бекемдейт.
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акыркы курсундагы тандоо сабагы катары сунуштаса болот.

Максаттары: Кулчулук бүткүл дүйнө жүзүндө расмий түрдө жокко
чыгарылганы менен, адамдарды сатуу жосунун бүгүнкү күндөгү
кулчулуктун көзгө көрүнбөгөн формасы десек болот. Көмүскөдөгү
көйгөйдү чечүү үчүн аны көрүү керек. Демек, адамдарды сатуу
жосундарын ачыктоо үчүн бардык чөйрөдөгү адамдардын
кабардарлыгын арттыруу керек. Адамдарды сатуу жосундарына жана
иликтөөчү журналистикага арналган бул модуль элдин кабардарлыгын
эки жол менен арттырат.
Биринчиден, журналисттердин адамдарды сатуу көрүнүшү тууралуу
жетиштүү маалыматы болсо, анын белгилерин оңой аныктай алышат.
Бул модулдун алкагында карала турган маселелерде төмөнкүлөр
камтылат: Адамдарды сатуу деген эмне? Анын кандай формалары бар?
Анын курмандыктары жана күнөөкөрлөрү ким? Жабыр тарткандарды
кантип аныктаса болот? Адамдарды сатуу көрүнүштөрү көбүнчө кайсы
жерлерде кездешет? Анын алдын алууга же ага каршы кантип
күрөшүүгө болот? Жабыр тарткандарды кантип коргоого болот?
Экинчиден, журналисттер адамдарды сатуу жосундарын элдин алдында
далилдеп бере алышат. так жана анык маалыматтын негизинде
адамдарды сатуу жосундарына каршы майнаптуу күрөшүүгө болот.
Модулдун түзүлүшү:
1-жума: Адамдарды сатуу көйгөйүнө киришүү
2-жума: Адамдарды сатуунун юридикалык аныктамасы
3-жума: Изилдөө иштери жана мониторинг
4-жума: Адамдарды сатуу: сексуалдык эксплуатация
5-жума: Эларалык эмгек миграциясы жана эмгек эксплуатациясы
6-жума: Органдарын алуу максатында адамдарды сатуу
7-жума: Адамдарды сатуу жосундарына каршы эларалык деңгээлде
күрөшүү
▶ 8-жума: ЖМКнын ролу жана этикалык маселелер
▶
▶
▶
▶
▶
▶
▶

168

Окуу курсунун жыйынтыгы: Ушул модулдун аягында студенттер
адамдарды сатуу жосундары менен иликтөөчү журналистиканын
▶

адамдарды сатуу көйгөйүн, ага байланыштуу негизги
концепцияларды, ар кандай көз караштарды, түрткү берүүчү жана
тоскоол болуучу факторлорду, ошондой эле башка кылмыш иштери
менен болгон байланышын жакшы билишет;

▶
▶

контрабанда менен адам укуктарын сатууну так ажырата алышат
адамдарды сатуу жосундарына каршы эларалык деңгээлде
күрөшүүгө кызыкдар тараптарды билишет
эларалык жана жергиликтүү деңгээлде адамдарды сатуу
жосундарына байланыштуу көйгөйлөрдү иликтеп, аныктап, учурдагы
кырдаалдардын контекстинде караганды үйрөнүшөт

▶

▶
▶

адамдарды сатуу көрүнүштөрүн изилдөө процессиндеги негизги
көйгөйлөрдү билишет
адамдарды сатуу көрүнүштөрүнө каршы күрөшүүдө ЖМКнын ойногон
ролун, ушул күрөштө колдонулган жалпыга маалымдоо
каражаттарынын этикалык дилеммаларын түшүнө алышат.

Методика: лекциялар, семинарда талкуулоо жана тапшырмалар.
Жумасына канча саат: аудиторияда үч саат; эки саат окууга жана
изилдөөгө. Студенттер саатына 15 бетке жакын окуй алышат деп
күтүлүүдө (тексттин жыштыгына жараша). Ушул окуу курсунун
адабиятынын эң аз көлөмү 120 бет (талап кылынган адабиятты
карагыла). Сунушталган адабияттардын тизмеси да келтирилген.

Талап кылынган ресурстар: Интернетке чыга алган компьютерлер.
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ортосундагы байланышты түшүнүп, келечектеги ишинде колдонууда:
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Окуу курсунун мазмуну

1-апта: Адамдарды сатуу көйгөйүнө киришүү
Темалар: Адамдарды сатуу, адамдарды сатуунун келечеги, башка
кылмыш иштерине болгон катышы, түрткү берүүчү жана тоскоол
болуучу факторлор, көрсөткүчтөр деген эмне?
Лекциянын максаты: Студенттерге:
▶ адамдарды сатуу жосундарына каршы эларалык деңгээлде
күрөшүүдөгү негизги түшүнүктөр менен терминдерди үйрөтүү.
▶ адамдарды сатуу көрүнүшүнүн келечегин (мисалы, экономикалык
көйгөйлөргө, мыйзамдарга, миграцияга, дүйнөлөшүүгө, кылмышжаза сот адилеттигине жана/же адам укуктарынын бузулушуна
байланыштуу), ошондой эле алардын адамдарды сатууга каршы
күрөштө кабыл алынган иш-чараларга тийгизген таасирин
талдаганды үйрөтүү
▶ адамдарды сатууга түрткү берген же тоскоол болгон факторлорду,
ошондой эле уюшкан кылмыштуулук менен болгон байланышын
түшүндүрүү.
▶ адамдарды сатуу жаатындагы көрсөткүчтөрдү түшүндүрүү.
Темаларга киришүү: Адамдарды сатуунун эларалык деңгээлде кеңири
жайылган аныктамасы Адамдарды, өзгөчө, аялдар менен жаш
балдарды сатуунун алдын алуу жана токтотуу, ошондой эле жазалоо
Протоколунда каралган (3-берене (А)). Аталган протокол Бириккен
Улуттар уюмунун Трансулуттук уюшкан кылмыштуулукка каршы
Конвенциясын толуктайт:
Адамдарды сатуу - күч менен коркутуп же күч колдонуп же
башка мажбурлоо формалары, уурдоо, алдоо, бийликти
кыянаттык менен пайдалануу же кыйналып турган абалдан
пайдалануу же башка адамды көзөмөлдөгөн адамдын
макулдугун алуу үчүн акча же башка пайдалуу нерсе сунуштап
сатып алуу менен, эксплуатациялоо максатында адамдарды
азгырып жалдоо, ташуу, өткөрүп берүү жана жашыруу.
Эксплуатация - башка адамдарды сойкулук же сексуалдык
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максатта пайдалануу, эркине каршы иштетүү же кызмат
кылдыруу, кулчулук же кулчулукка окшош аракеттер, эрксиз
абал же органдарын эркине каршы чыгарып алуу.
(United Nations, 2000a, emphasis added)
Ушул жерден баса белгилей кетүүчү нерсе, жаш балдар жөнүндө сөз
болгондо, адамдарды сатуу аныктамасына коюлган талаптар бир аз
башкача болот: балдарды сатууга байланыштуу кылмыш иши болушу
балдар курактык өзгөчөлүгүнөн улам адамдарды сатууга көрүнүшүнө
каршылык көрсөтө алышпайт. Демек, эгер бала жогоруда айтылган
“аракеттердин” бирөөсүнө эле дуушар болсо жана мындай аракет
баланы жеке кызыкчылыкта пайдалануу максатында жасалган болсо,
бала дароо адамдарды сатуу жосунунун курмандыгы болуп саналат.
Адамдарды сатуу жосуну менен адамдардын контрабандасын
чаташтырбаш керек. Адамдардын контрабандасында - “мүчөмамлекеттин жараны же туруктуу жашоочусу болбогон адамдын ошол
мамлекетке мыйзамсыз кириши үчүн тике же кыйыр каржылык же
башка материалдык пайда көрүү максатында башка бир адамдын
ортомчулук кылышы” (United Nations, 2000b). Адамдардын
контрабандасында кимдир-бирөө эларалык чегарадан өтсө, адамдарды
сатууда өтүүнүн кажети жок. 2000-жылдагы Палермо конвенциясына
кошумча БУУнун өз-өзүнчө эки протоколу кабыл алынгандан кийин
гана, адамдарды сатуу менен адамдардын контрабандасынын
ортосундагы айырманы белгилеген эларалык укуктук ченемдер кабыл
алынган. Юридикалык жактан экөө эки башка көрүнүш болгону менен,
көпчүлүк изилдөөчүлөр экөөнү бир таяктын эки башы деп эсептешет.
Адамдарды сатуу менен адамдардын контрабандасынын ортосунда
жалпы аймак бар. Демек, бирөөсү экинчисине оңой эле өтүп кетиши
мүмкүн.
Адамдарды сатуу жосундары адатта көзгө көрүнбөйт. Себеби
кылмышкерлер иштерин жашырганга аракет кылса, жабыр тарткандар
көрсөтмө бергенден чочулашат. Адамдарды сатуу жосундары көбүнесе
жашыруун мүнөзгө ээ болгондуктан, алардын эмнеден тураарын так
айтуу мүмкүн эмес. Анда төмөнкүдөй ар кандай иштер камтылат, бирок
ошол эле маалда мажбурлап карын эне кылуу максатында сатылган
аялдар сыяктуу жаңы түрлөрү да пайда болушу мүмкүн:
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үчүн жогорудагы “нерселерди” далилдеп отуруштун кажети жок. Себеби

▶ Адамдарды сексуалдык максатта пайдалануу үчүн сатуу. Секс
индустриясында көчө сойкулугу жана терезе сойкулугу, жеке менчик
үйдөгү сойкулук, укалоо бөлмөсү же сойкукана же сексуалдык
кызматтарды клубда же веб-камера аркылуу көрсөтүү, жаш балдар
катышкан порнография, Интернет сойкулугу же эскорт кызматтары
сыяктуу ар кандай формада кездешиши мүмкүн (4-жуманын
материалдарын карагыла).
▶ Адамдарды мажбурлап иштетүү максатында сатуу. Мындай
көрүнүштөр, адатта, айыл-чарбасында жана дыйканчылыкта,
ишканаларда, коомдук тамактануу чөйрөсүндө жана үйлөрдү жууптазалаган кызматтарда, курулушта, кылмыш дүйнөсүндө,
баңгизаттарды сатууда, үй ичинде, касапканада, кездеме же азык-түлүк

АДАМДАРДЫ САТУУ
КӨРҮНҮШТӨРҮН ЧАГЫЛДЫРУУ

өнөр-жайларында кездешет (5-жуманын материалдарын карагыла).
▶ Адамдардын органын алыш үчүн сатуу: бөйрөк, жүрөк, өпкө, боор
жана дененин башка бөлүктөрү алынат (6-аптаны дагы карагыла).
Адамдарды сатуу көрүнүшү бир нече өлкөдө гана эмес, дүйнөнүн
бардык бурчунда кездешкендиктен, дүйнөлүк масштабдагы көрүнүш
болуп эсептелет. Адамдарды сатуу жосундарынын жайылышына
белгилүү бир түрткү берүүчү жана тоскоол болуучу факторлор таасир
этет. Түрткү берүүчү факторлорго жакырчылык, демократиянын
жоктугу, гендердик теңсиздик, кыз-келиндер дуушар болгон зордукзомбулук, чыр-чатактар жана чыр-чатактардан кийинки кырдаалдар,
социалдык интеграциянын жоктугу, жумушсуздук, сабатсыздык,
басмырлоо, алкоголизм, баңгичилик, социалдык мамилелердин
начарлашы кирет. Тоскоол болуучу факторлор - оңой орун
которуштуруу мүмкүнчүлүгү, жакшы төлөнүүчү эмгек акы, башка
жерлердеги жашоо шарттын, ошондой эле белгилүү бир чөйрөдө же
тармакта жумушчуларга болгон суроо-талаптын жогору болушу жана
мүмкүнчүлүктөрдүн көп болушу.
Адамдарды сатуу менен алектенген адамдар жеке же кандайдыр бир
тармактын ичинде иштеши мүмкүн. Демек, адамдарды сатуу жосундары
уюшкан кылмыштуулук менен тыгыз байланышта болот: адамдарды
уюшкан кылмыштуу топтор сатышат. Адамдарды саткан тармактар
адамдарды эксплуатациялоодон пайда көрүшкөн (көбүнчөсү каржылык)
мекелерден туруп, мындай тармактар дүйнөлүк саясаттагы жана
экономикадагы өзгөрүүлөрдөн, оңой орун которуштуруу жана

172

коммуникация мүмкүнчүлүгүнөн жана экономикалык дүйнөлөшүү
процессинен пайда болушу мүмкүн.
Кыскасы, адамдарды сатуу - таатал көрүнүш, ал ар кандай формада
болуп, ар кандай себептерден пайда болуп, анда жеке адамдар же
уюшкан кылмыштуу уюмдар иштеши мүмкүн. Өкмөттөр менен бейөкмөт
уюмдардын кылмыш ишине жасаган мамилесинен улам, ага карата
кандай чаралар көрүлө тургандыгы маалым болот. Акыры, көп
чөйрөлөр менен иштешүүгө туура келет деген тыянакка келебиз.
Семинарда талкуулоо:
▶ Адамдарды сатуу менен адамдардын контрабандасынын окшош
жактары болгону менен, алардын ортосунда айырма бар. Экөөнүн
ортосундагы айырмачылыкты кантип түшүндүрүп бере аласыңар,
эгер жабыр тарткан тарап мамлекет же жеке адам (-дар) болсо?
▶ Адамдарды сатуу менен адамдардын контрабандасынын
факторлордун мисалында кантип түшүндүрүп бере аласыңар?
▶ Aдам сексуалдык максатта пайдалануу, эмгегин пайдалануу же
органын алуу же акчага карын эне катары сунуштап пайдалануу
максатында сатылышы мүмкүн. Адамдарды сатуунун дагы кандай
түрлөрү болушу мүмкүн?
▶ Балдарды сатуу дегенди кандай түшүнөсүңөр?
▶ Адамдарды сатуу жосундары уюшкан кылмыштуулуктун башка
түрлөрү менен кандайча байланышкан?
Тапшырма (милдеттүү эмес): ЖМКнан кандайдыр бир мисал таап,
төмөнкү нерселер чагылдырылган эки беттен турган отчет жазгыла:
адамдарды сатуу көрүнүшүнүн жалпы көрсөткүчтөрү, ага түрткү
берүүчү жана тоскоол болуучу факторлор. UNODC уюмунун
Адамдарды сатуу көрүнүшүнүн көрсөткүчтөрүн карагыла.
Адабият (милдеттүү): Oppong (2012), Todres (2011), UNODC (n.d.a).
Адабият (сунушталган): Academic literature: Aronowitz (2009) chs 1,
What is human trafﬁcking? and 3, Contrasting perspectives on human
trafﬁcking; Bruch (2004); Buckert and Parent (2002); Chandran (2011);
Jordan (2002); Okubo and Shelly (2011); Salt (2000); Shelley (2010);
Smith and Kangaspunta (2011); Turner and Kelly (2009).
Улуттук жана эларалык уюмдардан алынган маалымат булактары:
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ортосундагы айырманы түрткү берүүчү жана тоскоол болуучу

National Rapporteur on Trafﬁcking in Human Beings and Sexual Violence
against Children (2010, 2012).
Эларалык документтер: United Nations (2000a, 2000b).
Кошумча: The Whistleblower (2010) (movie); Nefarious Merchant of
Souls (documentary).

2-апта: Адамдарды сатуунун юридикалык аныктамасы
Темалар: Адамдарды сатуу түшүнүгүнүн укуктук жактан өнүгүүсү, адам
укуктарын бузган адамдарды сатуу көрүнүшү, адамдарды сатуу
аныктамасынын курамдык бөлүктөрү, аларды иш жүзүндө баалоодо
келип чыккан көйгөйлөр.
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Лекциянын максаты: Студенттерге:
▶

БУУнун Палермо протоколунда адамдарды сатуу көрүнүшүнө
берилген юридикалык аныктаманы түшүндүрүү (аныктамадагы ар
кандай элементтердин көлөмүн жана маанисин, алардын
ортосундагы байланышты)

▶

адамдарды сатуу аныктамасындагы “элементтердин” кеңири көлөмүн
түшүнгөнгө жардам берүү

▶

“оор турмуштук абалдан пайдалануу” түшүнүгүнө жана шартка
жараша чара көрүү ыкмасына өзгөчө басым жасоо менен,
адамдарды сатуу көрүнүшүндөгү негизги түшүнүктөрдү түшүндүрүү

▶

адамдарды сатуу процесстеринде карыздын ойногон ролун жана
миграция менен болгон байланышты түшүндүрүү

▶

адамдарды сатууга байланыштуу кылмыш иштери сотто каралып
жатканда пайда болчу суроолор тууралуу түшүнүк берүү.

Темаларга киришүү: Адамдарды сатуу адам укуктарынын одоно
бузулушу болуп эсептелет. Кулчулук, эрксиз абал, мажбурланган жана
милдеттүү эмгек сыяктуу адамдарды сатуу көрүнүшүнүн бардык
түрлөрү адам укуктарына байланыштуу дээрлик ар бир эларалыкукуктук документте бекеринен тыюу салынбаса керек. Бирок
адамдарды сатуу көрүнүшү дүйнөлүк саясий программанын күн
тартибинде көтөрүлүшү үчүн бир топ убакыт талап кылынган.
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Жыйырманчы кылымдын акыркы он жылдыгында гана адамдарды сатуу
көрүнүшү “бүгүнкү күндөгү кулчулук” деп аныкталгандан кийин гана,
ага эларалык деңгээлде көңүл бурула баштаган. Ушул көрүнүшкө
тынчсыздангандардын саны күндөн-күнгө көбөйгөндүктөн, БУУнун
Палермо протоколунун долбоору иштелип чыгып, анда БУУнун мүчө
мамлекеттери биринчи жолу адамдарды сатуу көрүнүшүнө эларалык
деңгээлде аныктама беришкен. 3 (а) беренесине ылайык, адамдарды
сатуу:
күч менен коркутуп же күч колдонуп же башка мажбурлоо
формалары, уурдоо, алдоо, бийликти кыянаттык менен пайдалануу
же кыйналып турган абалдан пайдалануу же башка адамды
көзөмөлдөгөн адамдын макулдугун алуу үчүн акча же башка
пайдалуу нерсе сунуштап сатып алуу менен, эксплуатациялоо
максатында адамдарды азгырып жалдоо, ташуу, өткөрүп берүү
жана жашыруу. Эксплуатация - башка адамдарды сойкулук же
сексуалдык максатта пайдалануу, эркине каршы иштетүү же
кызмат кылдыруу, кулчулук же кулчулукка окшош аракеттер,
эрксиз абал же органдарын эркине каршы чыгарып алуу.
(United Nations, 2000a, emphasis added)

жүзүндөгү адамдарды сатуу түшүнүктөрүн иреттештирип, жөнгө салууга
чоң түрткү берген. Өзүңөр көргөндөй, аныктаманын текстинде
сексуалдык эксплуатация гана эмес, айыл-чарба же үй чарбасы сыяктуу
экономиканын башка тармактарындагы эксплуатация да эске алынган.
Мындан тышкары, эксплуатация түшүнүгүнө так аныктама
берилбегендиктен, анда эксплуатациянын башка түрлөрү да
камтылышы мүмкүн (кайсы жерде же тармакта болбосун).
Адам сатылып жаткан көрүнүштүн аныктамасы үч нерседен турат:
адамды эксплуатациялоо максатында кандайдыр бир каражат
аркылуу аракеттердин бирөөсүнө дуушар кылуу. Аталган протоколго
ылайык, ушул үч нерсе ишке ашканда гана, адам сатылды десек болот.
Бирок болбой эле бир катар татаал суроолор туулат. Мисалы, сатуу
менен эксплуатациялоонун ортосунда кандай байланыш бар? Кандай
учурда адам корголбогон, алсыз абалда калат? Таасир этүү
каражаттары колдонулган учурда жабыр тарткан

175

АДАМДАРДЫ САТУУ КӨРҮНҮШТӨРҮН ЧАГЫЛДЫРУУ

Адамдарды сатуунун ушул эларалык аныктамасы бүткүл дүйнө

адамдын макулдугу кандай каралат?
Адамдарды сатуу аныктамасында жеке пайдасын көздөп пайдалануу
ниети же эксплуатациялоо аракети камтылат. Адамдарды сатууда башка
өлкөнүн чегарасынан өтүү аракети болушу мүмкүн, бирок ага олуттуу
маани берилбейт, себеби адамдар өлкө ичинде деле сатылышы мүмкүн.
Кылмышкерлер уюшкан кылмыш тармагында же өз алдынча иштеген
учурлар болот. Демек, бул аныктамада башка адамды эксплуатациялоо
ниетине байланыштуу ар кандай аракеттер камтылат. Мындан тышкары,
“катаал каражаттар” (зомбулук же зомбулук көрсөтөм деп коркутуу)
гана эмес, алдоо, оор турмуштук абалдан пайдалануу сыяктуу “кылдат
каражаттар” да камтылышы мүмкүн. “Кылдат” дегенде катаал эмес
мажбурлоо аракеттери деп түшүнбөш керек. Болгону, адам сатуучунун
бал тилине алданып калган көз жазгыруучу ыкмаларды түшүнүү керек.
Ушул “кылдат” элемент адамдардын алсыздыгына белгилүү бир
шарттарга жараша чара көрүү зарылчылыгын эскертет. Алсыздыкты
жана аны менен шартталган көзкарандылыкты толук түшүнүү үчүн
белгилүү бир жагдайларды кылдат талдап чыгуу керек.
Адамдарды сатуунун негизинде жаткан укуктук концепцияларды жакшы
түшүнүү менен, адамдарды сатууга байланышкан кылмыш ишинин
көлөмүн, ошондой эле аны иликтөөдө жана соттоо карап жатканда
келип чыгуучу көйгөйлөрдү аныктоого болот. Милдеттендирүүчү
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ченемдик документ катарындагы БУУнун Палермо протоколу БУУга мүчө
мамлекеттерден өзүлөрүнүн укуктук алкактарында адамдарды сатуу
жосунунун аныктамасына түзөтүүлөрдү киргизүүнү талап кылат. Ушул
жерден эске сала кетчү нерсе, адамдарды сатуу аныктамасы ар кайсы
өлкөдө ар кандай ыкмалар менен жүзөгө ашырылып, колдонулат.
Мындан тышкары, Палермо протоколундагы аныктаманын негизинде
регионалдык деңгээлде адамдарды сатуу чөйрөсүнө байланыштуу бир
катар келишимдер иштелип чыккан. Аларды талкуулоо мүмкүнчүлүгү
ушул окуу курсунда каралган эмес, бирок сунушталган адабияттардын
арасынан тийиштүү эларалык документтердин жыйнагын таба
аласыңар.
Семинарда талкуулоо:
▶ Протоколдун 3 (а) беренесинде көрсөтүлгөн каражаттардын бири
колдонулган учурда, жабыр тартуучунун өзүн эксплуатациялоого
берген макулдугу туура чечмеленеби? Өз макулдугу жана эрки менен
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жасалган иш деп колдой аласызбы?
▶ Жакырчылык жана/же бирөөгө карыз болуу абалы алсыздыктын
себеби боло алабы? Адамдарды сатуу процессинде кандай роль ойнойт?
▶ Адамдарды сатуу жана адамдарды эксплуатациялоо түшүнүктөрүнүн
ортосунда кандай байланыш бар? БУУнун адамдарды сатууга берген
аныктамасы боюнча эксплуатация аракети сөзсүз түрдө болушу
керекпи?
Тапшырма (милдеттүү эмес): БУУнун Палермо протоколуна негизделген
эрк боштондугу жана макулдук концепциясы тууралуу эки беттен
турган отчет жазгыла. Болбосо, төлөмөр адамдын абалынын эрк
боштондугуна жана макулдугуна тийгизген таасирин талдап, эки беттен
турган отчет жазгыла (O’Connell Davidson’дун макаласына
байланыштуу) же Stoyanova’нын (2013) эмгеги колдонулуп жаткан
болсо, эларалык протоколдор улуттук мыйзамдарга кандайча өтө
турганын, ошондой эле БУУнун Палермо протоколунун Болгариянын
мыйзамдарында кандайча жүзөгө ашырыла турганын түшүндүрүп, эки
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беттен турган отчет жазгыла.
Адабият (милдеттүү): O’Connell Davidson (2013), United Nations
(2000a).
Адабият (сунушталган): Academic literature: Brusca (2011), Fredette
(2009), Heinrich (2010), Stoyanova (2013).
Улуттук жана эларалык уюмдардан алынган маалымат булактары:
UNODC (2012a, 2012b).
Эларалык документтер: African Union (1981), Arab Council of Ministers
of Justice (2012), ASEAN (2004), Council of Europe (2005), European
Union (2011), League of Arab States (2004), Organization of American
States (1969), United Nations (1948).

3-апта: Изилдөө иштери жана мониторинг
Темалар: Изилдөө иши, маалымат топтоо жана талдоо, мониторинг,
иликтөөчү журналисттердин ролу.
Лекциянын максаты: Студенттерге/катышуучуларга:
▶

адамдарды сатууга байланыштуу көйгөйлөрдү изилдөөнү
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үйрөнүшөт. Бул учурда, ушул көрүнүштү изилдөөнүн ар кандай
ыкмалары жана белгилүү бир ыкманын изилдөө ишинин
жыйынтыктарына тийгизиши мүмкүн болгон таасири эске алынат
(мисалы, изилдөө иштеринин жыйынтыктары изилденип жаткан
суроого жараша болушу мүмкүн)
▶
▶
▶

адамдарды сатуу жаатындагы абалдарды изилдөөдө үйрөнгөн
ыкмаларын колдонгонду үйрөнүшөт
адамдарды сатуу көрүнүштөрүн изилдөө процессиндеги негизги
көйгөйлөрдү түшүнүшөт
адамдарды сатуу жаатында жүргүзүлгөн изилдөө иштерин (сандык
жана сапаттык) сынчыл көз караш менен талдай алышат.

Темаларга киришүү: XXI кылымдын алгачкы жылдарында
көпчүлүктүн, ошондой эле ЖМКнын адамдарды сатуу көрүнүшүнө
болгон кызыгуусу артып, анын табиятын жана көлөмүн жакшыраак
түшүнүп, билүү зарылчылыгы келип чыккан. Бирок биринчи жумада
айтылгандай, адамдарды сатуу көрүнүшү жашыруун мүнөзгө ээ
болгондуктан, ага байланыштуу окуяларды аныктоо оңой эмес.
Журналисттер адамдарды сатуу көрүнүшүнө байланыштуу бардык
нерселерди, ошону менен катар изилдөө иштеринин натыйжаларын
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чечмелегенди билиши керек (ошол натыйжалар алынган шарттарды,
анын аныктыгын же ишенимдүүлүгүн эске алуу менен).
Адамдарды сатуу көрүнүшүнүн татаалдыгынан улам, ушул жашыруун
чөйрөнү изилдөөдөгү көйгөйлөрдү билүү аябагандай маанилүү. Алсак,
сатылган адамдар “жашыруун калктын” өкүлү болуп, анын көлөмү
менен чектерин так айтуу мүмкүн эмес жана тандап изилдөөгө
мүмкүндүк берген ишенимдүү алкак жок. Ушундай эле нерсени кылмыш
ишин болгон күч-аракети менен жашырган укук бузуучулардын
арасында да байкоого болот. Мындай көйгөйлөр маалыматтын
жеткиликтүүлүгүнө гана эмес, аныктыгына жана ишенимдүүлүгүнө
таасир этет.
Маалымат топтоо процесси сандык да, сапаттык да ыкмалар менен
жүргүзүлүп, кандай ыкма тандалса, ошондой нерсе жеткиликтүү болот.
Сапаттык изилдөө иши статистикалык же сандык маалыматтарга эмес,
тийиштүү адабияттарды, архивдерди жана изилдөө иштерин талдоо
процессине таянат. Ал эми сандык изилдөө иши, өзү эле айтып
тургандай, сандар менен иштейт.
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Баалоо ыкмасы менен адамдарды сатуу көрүнүшүнүн көлөмүн
аныктоого болот, бирок изилдөө ишин коштогон көйгөйлөрдөн улам,
баалоо көрсөткүчтөрү менен этият болуу керек. Бул учурда көйгөй
баалоо көрсөткүчтөрүнүн жоктугунда эмес, алардын так эмес же
ишенимсиз болушунда. Адамдарды сатуу көрүнүшүндө маалым болгон
(катталып же изилденген) нерселер, сөзсүз түрдө эле анын чыныгы
жетиштүү маалыматка, адамдарды сатууга каршы күрөшкө маани
берүүгө, иликтөөчү мекемелердин жөндөмү жана аны каттоо ыкмасы
сыяктуу факторлорго байланыштуу болот.
Ушул себептерден улам, кандай гана изилдөө иши болбосун, анын
натыйжалары тыянак чыгарылган шартта каралышы керек.
Жалпысынан, изилдөө иши, айрыкча, статистикалык маалымат
адамдарды сатуу көрүнүшүнө байланыштуу чындыкты толук ачып
берүүнүн ордуна, четин гана көрсөтүп, кийинки изилдөө иштерин
жетектөөдө, баалоо процессинде жана саясатты тууралоодо талап
кылынат.
Бирок ушуга карабастан, маалымат топтоо аркылуу жабыр
тарткандарды, шектүүлөрдү жана укук бузуучуларды тапса болот.
Ансыз адамдарды сатуу көрүнүштөрүнө каршы ийгиликтүү күрөшүү
мүмкүн эмес. Көйгөйдү майнаптуу чечүү үчүн төмөнкүдөй суроолорго
жооп табуу керек: Адамдарды сатуу жосундары кайсы жерлерде болот?
Көйгөйдүн көлөмү кандай? Кандай формада кездешет? Маалымат
топтоо аркылуу максаттар канчалык орундалып жатканын көрүү үчүн
адамдарды сатуу көрүнүштөрүнө каршы күрөшкөн саясаттын жүзөгө
ашырылышына көз салып турууга болот. Ал үчүн бардык нерсеге
сынчыл көз караш менен карап, коомдун бардык тармактары, ошондой
эле ЖМК жапа тырмак катышуусу керек. Модулдун сүрөттөмөсүндө
айтылгандай, журналисттер адамдарды сатуу жосундарын элдин
алдында далилдеп бере алышса, так жана анык маалыматтын
негизинде адамдарды сатуу жосундарына каршы майнаптуу күрөшүүгө
болот.
Мүмкүн болушунча көбүрөөк маалымат топтоо үчүн, адамдарды сатуу
көрүнүштөрүнөн жабыр тарткандарга же укук бузуучуларга кабылган
бардык тармактар менен тыгыз иштешүү керек (ошондой эле
изилдөөчү.журналистика менен да). Бирок бул маселе астейдил
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көлөмүнөн кабар берген факторлорго эмес, белгилүү бир өлкө тууралуу

мамилени талап кылгандыктан, бейөкмөт жана өкмөттүк уюмдардын
ичинде жана ортосунда маалымат алмашуу оңой эмес болушу мүмкүн.
Мисалы, жабыр тарткандарга жардам көрсөткөн агенттик
купуялыкты сактоо зарылчылыгынан улам, мамлекеттик мекемелерге
жабыр тарткандардын жеке маалыматын берүүдөн баш тартышы
мүмкүн. Мындай көйгөйдү борборлоштурулган көзкарандысыз
кабарчы же маалымат топтоп, талдаган мекеме аркылуу чечип,
адамдарды сатуу көрүнүшүнө каршы күрөшүү саясатын көзөмөлдөөгө
болот. Европа Бирлигинин Адамдарды сатуу маселелери боюнча
директивасына ылайык (2-жуманы карагыла), Европа Бирлигине
мүчө мамлекеттер улуттук докладчыларды же аларга окшош
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механизмдерди дайындашты (же дайындоодо). Бириккен Улуттар
Уюмунун деңгээлинде БУУнун Адам укуктары боюнча Кеңеши
тарабынан дайындалган БУУнун Адамдарды сатуу маселелери менен
иштеген Атайын докладчы бар.
Адамдарды сатуу көрүнүшүнүн трансулуттук аспектисин эске алсак,
тийиштүү маалыматтарды улуттук деңгээлде гана топтоого болбойт,
себеби алардын негизинде жабыр тарткандардын жана укук
бузуучулардын чегаралардан өткөн учурларын аныктоо мүмкүн эмес
болуп калат. Бирок бир катар көйгөйлөрдөн улам, өлкө ичинде
маалымат топтоого караганда, эларалык деңгээлде топтоо алдаганча
кыйын. Адамдарды сатууга байланыштуу анык же салыштырып
текшерүүгө мүмкүн болгон эларалык деңгээлдеги маалымат жок. Себеби
улуттук деңгээлде кабыл алынган аныктамалар бири-бирине дал келбей
(1- жана 2-жумаларды карагыла), маалымат топтоп талдай турган
саясаттар жана мекемелер, саясий жана социалдык артыкчылыктуу
максаттар, колдонулуп жаткан ыкмалар жана изилдөө мекемелери ар
кандай болууда.
Семинарда талкуулоо:
▶
▶

Адамдарды сатуу көрүнүшүнүн көлөмүн жана табиятын кантип
изилдөөгө болот?
Адамдарды сатуу көрүнүшүнүн көлөмүн жана табиятын
тереңирээк түшүндүрүүдө изилдөөчү журналисттер кандай роль
ойношот?

Тапшырма (милдеттүү эмес): Адамдарды сатуу көрүнүшүн изилдеп,
эки беттен турган отчет жазгыла (сынчыл көз караш менен талдоо).
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Изилдөө иштеринин натыйжалары Эларалык эмгек уюму (ILO) жана
Баңгизаттар жана кылмыштуулук боюнча Бириккен Улуттар Уюму
(UNODC) сыяктуу эларалык уюмдардын жылдык докладдарында
алынгандыгын (кандай ыкмалар аркылуу), ошондой эле адамдарды
сатуу көрүнүшүн улуттук жана эларалык деңгээлдерде изилдөө
учурунда келип чыккан көйгөйлөрдөн улам, тыянактардын канчалык
анык жана/же ишенимдүү экенин талкуулагыла.
Адабият (милдеттүү): Goodey (2008), Tyldum (2010), Young (2009).
Адабият (сунушталган): Academic literature: Brunovskis and Surtees
(2012), David and Sutton (2004), Gould (2010), Gozdziak and Collett
(2005), Gray et al. (2012), Laczko (2005), Laczko and Gramegna (2003),
Mattar (2008), O’Brien (2010), Parasie Dagival (2012), Ritchie and Lewis
(2009), Surtees and Craggs (2010), Tyldum and Brunovskis (2005),
Weitzer (2012).
Улуттук жана эларалык уюмдардан алынган маалымат булактары:
National Rapporteur on Trafﬁcking in Human Beings and Sexual Violence
against Children (2012), US Department of State (n.d.), UNODC (n.d.b).
Кошумча: Arthur (2010).

4-апта: Адамдарды сатуу: сексуалдык эксплуатация жана
сойкулук тууралуу талкуулоо
Темалар: Сексуалдык эксплуатация, адамдарды сексуалдык максатта
эксплуатациялоо үчүн сатуу, талкууну талдоо.
Лекциянын максаты: Студенттерге/катышуучуларга:
▶ сексуалдык эксплуатация көрүнүшүн жана аны шарттаган
себептерди түшүндүрүү
▶ секс-кызматтарына болгон суроо-талапты жараткан дүйнөлүк,
регионалдык жана жергиликтүү базарлар тууралуу маалымат
берүү
▶ секс-кызматтары жана сойкулук тууралуу талкууда чоң роль
ойной турган субъекттердин позицияларын сынчыл көз-караш
менен талдоону үйрөтүү
▶ секс-кызматтары жана сойкулук темасындагы ар кандай
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келтирилген. Ушул изилдөө ишинин натыйжалары кандайча

өңүттөрдү талкуулап, түшүнгөндү үйрөтүү.
Темаларга киришүү: Бул жумада адамдарды сексуалдык максатта
пайдалануу үчүн сатуу көрүнүштөрүнө токтолобуз. Адамдарды
сексуалдык максатта пайдалануу көрүнүштөрү бүткүл дүйнө жүзүндө
кездешип, ага эркектер, кыз-келиндер жана жаш балдар кириптер
болушат. Адамдарды сексуалдык максатта пайдалануу үчүн сатуу
көрүнүшү көптөгөн жылдар бою адамдарды сатуу жаатында
жүргүзүлгөн саясаттын көңүл чордонунда болуп келген.
Адамдарды сексуалдык максатта пайдалануу үчүн сатууга түрткү
берген бир катар факторлор бар. «Непалдагы секс-трафик: контекст
жана процесс» (Hennink and Simkhada, 2004) макаласында келтирилген
маалыматка ылайык, адамдарды сексуалдык максатта пайдалануу үчүн

АДАМДАРДЫ САТУУ КӨРҮНҮШТӨРҮН ЧАГЫЛДЫРУУ

сатуу көрүнүшү жергиликтүү шарттарга жараша аныкталат. Индиядагы
секс индустриясына алынган непалдык кыз-келиндердин көпчүлүгү
корголбогон, алсыз жаш кыз-келиндер болушат. Бул контекстте
“корголбогон” деген сөздү ар кандай мааниде түшүнсөк болот. Аны
белгилүү бир маданияттагы же коомдогу эркектер менен аялдардын
ортосундагы маданий айырмачылыктар менен түшүндүрсө болот
(гендердик социалдык-экономикалык теңсиздик). Мисалы, эркекке
караганда аялдын абалы кыйыныраак болуп, өзүн сексуалдык максатта
сатууга аргасыз болот. Ошентип, гендердик теңчилик (теңсиздик)
адамдарды сексуалдык максатта сатуу көрүнүшүнүн жайылышына
түрткү берет. Корголбогондук регионго мүнөздүү шарттарга жана
социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө байланыштуу болушу мүмкүн.
Башка факторлорго эркектердин жыныстык катнашка болгон сурооталабы, секс индустриясынын мамлекеттер аралык жайылышы,
капиталдын жана маалыматтык технологиялардын (Интернет сыяктуу)
дүйнөлөшүүсү, ошондой эле дүйнөнүн ар кайсы бурчундагы
куралданган чыр-чатактар, аскердик оккупациялар жана аскер
базалары кириши мүмкүн.
Сексуалдык эксплуатация дүйнөлүк көйгөй болгондуктан, адамдарды
сексуалдык максатта сатуу көрүнүшү көпчүлүк өлкөлөрдө олуттуу
маселелерди жаратат. Эрезеге жетелектердин сойкулугу дээрлик
бардык жерде эксплуатация деп эсептелет. Бирок чоңдордун (эркектер
менен аялдардын) сойкулугу ар кайсы маданиятта жана коомдо ар
кандайча кабыл алынат. Айрым коомдордо (өзгөчө батыш өлкөлөрүндө)
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чоңдордун (эркектер менен аялдардын) сойкулугу адамдарды сатуу
көрүнүшү деп эсептелбейт. Демек, сойкулук чөйрөсү мыйзамдуу жумуш
чөйрөсү деп саналып, анда иштегендердин (сойкулардын) укуктары
мыйзам тарабынан корголот, ушул тармакта эксплуатацияланган
эркектер менен аялдардын алсыздыгына карабастан.
Адамдарды сексуалдык максатта пайдалануу үчүн сатууга түрткү берген
факторлор дүйнөнүн ар кыл бурчунда ар кандай болгондуктан,
сексуалдык эксплуатация түшүнүгү да ар кандайча кабыл алынат.
Андыктан сексуалдык эксплуатация көрүнүшүн түшүнүү үчүн ошол
жердин маданий каада-салттарын, андан соң ага каршы күрөшүү
чараларын жакындан билгенге аракет кылуу керек.
Семинарда талкуулоо:
▶
▶
▶

Адамдарды сексуалдык максатта пайдалануу үчүн сатуу көрүнүшүн
түшүнүү аракетинде маданият кандай роль ойнойт?
Cойкулук либерализацияланса, элдин сойкуларга болгон мамилеси
өзгөрүлөбү? Ушундай социалдык стигма болушу керекпи?
Сойкулук башкача кабыл алынса, адамдарды сатууга каршы күрөшкө
тийгизген таасири кандай болот?

ошондой эле адамдарды сатуу көрүнүшүнүн жайылышына таасир эткен
факторлорду эске алуу менен, сексуалдык эксплуатациянын белгилүү
бир түрү боюнча 1000 сөздөн турган изилдөө ишин даярдагыла. Ушул
факторлор адамдарды сексуалдык максатта сатууга каршы күрөшүү
чараларына кандайча таасир этет?
Адабият (милдеттүү): Gomez et al. (2001), Hennink and Simkhada
(2004, particularly pp. 1–27).
Адабият (сунушталган): Academic literature: Agustín (2008), BrooksGordon (2006), Cameron (2008), Farley (2003), Jeffreys (2009), Malarek
(2009), Salazar-Parrenas (2011), Weltzer (2007).
Кошумча: Dancing Boys of Afghanistan (2010), Human Trafﬁcking in India
(2011), Narsee and Cherney (2013), Radio Free Asia (n.d.).
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Тапшырма: Маданий жана/же социалдык-экономикалык аспекттерди,

5-апта: Эларалык эмгек миграциясы жана эмгек
эксплуатациясы
Темалар: Эларалык эмгек миграциясы, ага түрткү берүүчү жана тоскоол
болуучу факторлор, секс индустриясына тиешеси жок эмгек
эксплуатациясы
Лекциянын максаты: Студенттерге:
▶ эларалык эмгек миграциясынын себептерин түшүндүрүү
▶ дүйнөлөшүү, эларалык эмгек миграциясы жана адамдарды
сатуунун ортосундагы байланыштуу түшүндүрүү
▶ эмгегин пайдалануу максатында адамдарды сатуунун
механизмдерин талдаганды үйрөтүү
▶ адамдарды эмгегин пайдалануу максатында сатуунун белгилүү бир
мисалдарын жана сот иштерин баалаганды үйрөтүү.
Темаларга киришүү: Бүгүнкү дүйнө ар кандай көчөлөрдөн турган бир
чоң айыл. Ар кайсы көчөнүн байгерчилик деңгээли ар кандай. Так
ушундай шарттарда, эртеңки келечегин ойлоп бир жерден экинчи жерге
орун которуштуруп, көчүп жаткан адамдардын агымын акыркы
жылдары күч алганын байкоого болот. 1-жумада адамдарды сатуу
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көрүнүшүнө ар кандай өңүттөн көз салууга боло тургандыгы айтылат.
Бул жумада эларалык эмгек миграциясы тууралуу сөз болуп, анын
процессине жана адамдарды сатуу көрүнүшүнө болгон байланышына
көбүрөөк көңүл бурулат.
Миграция маселелери боюнча эларалык уюм (IOM) эларалык эмгек
миграциясына төмөнкүдөй аныктама берет: “Жумуш табуу максатында
адамдардын бир өлкөдөн экинчи өлкөгө өтүшү”. Ушул аныктамага
ылайык, миграциянын ушул түрүндө ар дайым эки жана андан ашык
өлкө, чегарадан өтүү аракети жана жумуш табуу ниети камтылат. Ушул
жумада бир жерден экинчи жерге орун которуштуруп жаткан
адамдардын жумуш табуу ниети туурасында сөз болот. Андыктан 1жумадагыдай, миграция процессине түрткү берген жана тоскоол болгон
факторлорго кененирээк токтолобуз. Ушунун негизинде, жумуш табуу
максатында бир өлкөдөн экинчи өлкөгө өткөн миграциянын себептерин
түшүнө алабыз.
Эларалык эмгек миграциясынын эмгекти эксплуатациялоого алып
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келген “көмүскө тарабын” түшүнүү үчүн миграциянын механизмин
аныктап алуу керек. Seo-Young Cho (2012) макаласында адамдарды
сатуу көрүнүшүн түшүндүргөн бир катар факторлор айтылат. Cho
адамдарды сатуу көрүнүшү менен миграциянын ортосундагы
байланышты баса белгилейт. Анын айтымында, адамдарды сатуу
көрүнүшүнөн жабыр тарткан адамдардын басымдуу көпчүлүгү миграция
мүмкүнчүлүгүн издегендер болгон. Бирок “мигранттардын агымы
адамдарды сатуу көрүнүшүнөн жабыр тарткандардын агымынан
айырмаланат”. Адамдарды сатуу көрүнүшүнүн себебин түшүнүү үчүн
ага түрткү берген жана тоскоол болгон факторлорду кылдат талдап
чыгуу керек. Бул жумадагы семинар ушул факторлорго арналып,
каралып жаткан көрүнүштүн кеңири жайылышынын түпкү себептерин
аныктоого аракет кылат. Ушул контекстте эларалык эмгек
миграциясынын адамдарды сатуу көрүнүшүнө айланып кеткен,
Швециянын түндүгүндөгү райондордо жер жемиш терип иштеген тайлык
жумушчулардын мисалын алып карап көрсөк болот.
Семинарда талкуулоо:
▶ Cho (2012) айтымында, эмгек миграциясына түрткү берген жана
тоскоол болгон факторлор кайсылар? Ушул факторлор миграцияны
кантип түшүндүрүшөт? Силер жашаган өлкөдө ушундай факторлор
барбы?
Миграция менен адамдарды сатуу көрүнүшүнүн ортосунда кандай

байланыш бар?
▶ Швециянын түндүгүндөгү райондордо жер жемиш терип иштеген
тайлык жумушчулар тууралуу макалада кандай факторлор айтылган
(Saltmarsh, 2010; Woolfson et al., 2012)? Кандай факторлор
жумушчуларды эксплуатациялоого дуушар кылган?
Тапшырма (милдеттүү эмес): Saltmarsh (2010) макаласындагы
адамдарды сатуу көрүнүшүнө түрткү берген факторлор тууралуу
кыскача макала жазгыла.
Адабият (милдеттүү): Cho (2012, particularly pp. 253–64), Saltmarsh
(2010), Woolfson et al. (2012)
Сунушталган адабият: Academic literature: Anderson and Andrijasevic
(2008), Bales 2007, 2012), Delgado Wise and Márquez Covarrubias (2012),
ILO (2013), IOM (n.d.), O’Connell Davidson (2013), Pieke et al. (2004),
Shamir (2012).
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▶

6-апта: Органдарын алуу максатында адамдарды сатуу
Темалар: Адамдарды органдарын алуу максатында сатуу, органдарды
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мыйзамсыз сатуу - органдарды алмаштыруудан акча табуу трансплантация туризминин ортосундагы байланыш, саясий
процесстеги алкактардын маанилүүлүгү, органдарды акча табуу
максатында берүү көрүнүштөрүнүн тегерегинде талкуу уюштуруу жана
кайра карап чыгуу.
Лекциянын максаты: Студенттерге:
▶ адамдарды органдарын алуу максатында сатуу көрүнүшү, ошондой
эле органдарды мыйзамсыз сатуу - органдарды алмаштыруудан акча
табуу - трансплантация туризминин ортосундагы байланыш тууралуу
түшүнүк берүү
▶ адамдын органын эркине каршы алуу жана адамдарды сатуунун
ортосундагы байланыштуу түшүндүрүү
▶ органдарды алмаштыруудан акча табуу жана трансплантация
туризмине байланыштуу социалдык көйгөйлөрдү түшүндүрүү
▶ учурда талкууланып жаткан “алкактардын” органдардын дүйнө жүзү
боюнча жетишсиздигине байланыштуу көйгөйлөрдү чечүүдө ойногон
ролу жана тийгизген таасирин түшүндүрүү
▶ органдардын дүйнө жүзү боюнча жетишсиздигине байланыштуу
көйгөйлөрдү чечүү жолдорунун тегерегинде жүрүп жаткан талкууну
сынчыл көз-караш менен талдоону үйрөтүү
Темаларга киришүү: 2008-жылы Стамбул Декларациясынын долбоору
иштелип чыгып, анда органдарды алмаштырууга байланыштуу бир
катар аныктамалар сунушталган. Декларациянын преамбуласында
органдарды алмаштыруу XX кылымдын медициналык кереметтеринин
бири деп айтылат. Ушул керемет аркылуу дүйнө жүзүндө канчалаган
адамдын өмүрү сакталып калды да, мурунку муундардын адамдары
көрбөй кете беришти.
Бирок Ambagtsheer жана башкалар ‘The battle for human organs:
Organtrafficking and transplant tourism in a global context’ (2013) деген
макаласында (ушул жумада сөзсүз окулчу материал) органдардын
трансплантациясы өзүнүн ийгилигинин курмандыгы болду дешет.
Авторлордун айтымында, органдарга болгон суроо талап аябагандай
жогору болгондуктан, кезек күтүп, айласы кеткен бейтаптар
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органдарды башка өлкөлөрдөн издегенге аргасыз болушууда. Так ушул
жерден, адамдарды сатуу көрүнүшү күч алышы мүмкүн. Изилдөө
иштеринин жыйынтыктары боюнча, адамдарды сатуунун ушул түрүнөн
жабыр тарткандардын көпчүлүгү колунда жок жакыр адамдар.
Бул жумада адамдарды органдарын алуу максатында сатуу
көрүнүшүнүн табиятына өзгөчө көңүл бурулат. Сөзсүз түрдө окууга
сунушталган адабиятта эскертилгендей, дүйнө жүзүндө органдардын
жетишсиздигинен улам, трансплантация туризми жана органдарды
алмаштыруудан акча табуу көрүнүштөрү кеңири жайылып, адамдарды
органдарын алуу максатында сатуу коркунучу келип чыгышы мүмкүн.
Ушундан улам, медициналык кереметтин мындай терс жактары менен
күрөшүү үчүн кандай чараларды көрсөк болот деген суроо жаралат.
Ушул жаатта таасирдүү саясат иштеп чыгуу үчүн кандай
макулдашууларга келип, ушул көйгөйдүн тегерегинде жүрүп жаткан
талаш-тартыштарды кантип түшүнүү керек?
Мындай шартта альтруизм түшүнүгү олуттуу роль ойнойт. Органдардын
жетишсиздиги тууралуу талкууда, акча табуу менен кайрымдуулуктун
айкалышынан улам, адамдарды сатуу жосундары көбөйүп кетиши
мүмкүн деген божомол айтылат. Башка авторлор болсо, “альтруизм
болбошу керек дешет. Мисалы, Ambagtsheer et al. (2013) аталган
көйгөйдүн аныкталып, чечмелениши сынчыл көзкараш менен бааланып,
анын криминалдашуусуна өзгөчө көңүл бурулушу керек дейт.
Андыктан ушул жумада иликтөөчү журналисттер социалдык
көйгөйлөрдү аныктап, чечмелөө маселесинин үстүндө иштешет. Entman
(1993) сунуштаган кыскача киришүү аркылуу, органдарды берүү
боюнча талкуунун жүрүшүндө көйгөйдү аныктап, чечмелөө
механизмдерин ажырата билип, талкууну тереңирээк түшүнүп, көйгөйгө
ар кандай өңүттөн көз жүгүртүп, ар кайсы катышуучунун пикирин
сынчыл көз-караш менен талдай алабыз.
Семинарда талкуулоо:
▶ Кайсы социалдык көйгөй “органдардын экономикасынан” кабар
берет?
▶ Органдарды бекер берүү жана акчага берүү боюнча айтылган
пикирлерде кандай негизги “ЖМК алкактарын” аныктоого болот?
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парадигмасы” көйгөйдү чечүүнүн башка жолдорун издөөгө тоскоол

Тапшырма (милдеттүү эмес): ▶ Органын бергени үчүн акча алууга
уруксат берген дүйнө жүзүндөгү бирден бир өлкө, Ирандагы
органдарды коммерциялык негизде берүү мүмкүнчүлүктөрүн талдагыла.
Адабият (милдеттүү): Мисалы, Ambagtsheer et al. (2013), Entman

АДАМДАРДЫ САТУУ КӨРҮНҮШТӨРҮН ЧАГЫЛДЫРУУ

(1993), International Summit on Transplant Tourism and Organ Trafﬁcking
(2008).
Адабият (сунушталган): Academic literature: Berglund and Lundin (2011),
Budiani-Saberi and Karim (2009), Council of Europe (2009), Jansen et al.
(2013), Lundin (2012), Moazam et al. (2009), Moniruzzaman ( 2012)9
Padilla et al. (2013), Randolph Beard et al. (2013), Sándor et al. (2013),
Scheper-Hughes (2011), Schicktanz and Hoeyer (2013), Yea (2010).
Улуттук жана эларалык уюмдардан алынган маалымат булактары: ECCP
(2012), WHO (2009).

7-апта: Адамдарды сатуу жосундарына каршы эларалык
деңгээлде күрөшүү
Темалар: Адамдарды сатуу көрүнүшүнө каршы эларалык кызматташтык
жана эларалык өнөктөштүк
Лекциянын максаты: Студенттерге/катышуучуларга:
▶ адамдарды сатуу көрүнүшүнө каршы эларалык деңгээлде күрөшкөн
беш Пи (five Ps) жөнүндө түшүнүк берүү: алдын алуу (prevention),
коргоо (protection), куугунтуктоо (prosecution), жазалоо (punishment)
жана өнөктөштүк (partnership).
▶ адамдарды сатуу көрүнүшүнүн эларалык аспекттерин жана эларалык
кызматташтыктын зарылчылыгын түшүндүрүү
▶ эларалык кызматташтыктын ар кандай түрлөрү тууралуу түшүнүк
берүү
▶ адамдарды сатуу көрүнүштөрүнө каршы багытталган эларалык ишчаралар тууралуу маалымат берүү.
▶ эларалык өнөктөштүктөрдү сынчыл көз-караш менен талдоону
үйрөтүү.
Темаларга киришүү: Жалпы-жонунан ЖМКлар, өзгөчө, изилдөөчү
9

Төмөнкүлөрдү карагыла: http://abcnews.go.com/Technology/organs-sale-living-cadavers-sellkidneys-bangladesh-cash/story?id=15930876
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журналисттер адамдарды сатуу көрүнүштөрүнө каршы күрөшүүдөгү
көрүнүштөрүнө каршы күрөш белгилүү бир өлкөдө жана эларалык
деңгээлде кандай жүрөт? Майнаптуубу? Журналисттер адамдарды сатуу
көрүнүшүнө байланыштуу кандай көйгөйлөрдү байкашып жана алар
адамдарды сатуу көрүнүшүнө каршы саясатта канчалык деңгээлде эске
алынат (белгилүү бир өлкөдө же эларалык деңгээлде)? Эларалык
деңгээлде иштеген кылмыштуу уюмдар тууралуу эмнелер белгилүү
жана адамдарды сатуу көрүнүшүнө каршы күрөшүүдө мамлекеттер
кантип кызматташууда? Бул күрөштө катышкан кызыкдар тараптар көп
болгондуктан, улуттук жана эларалык деңгээлдердеги бардык
өнөктөштөрдү, ошондой эле ушул күрөштүн ар кандай өңүттөрүн
көрсөтүү керек.
Эларалык жана регионалдык укуктук документтерге ылайык,
мамлекеттерге белгилүү бир милдеттер жана жоопкерчиликтер
тагылган. 2-жумада ушул милдеттендирүүчү документтердин мисалдары
келтирилет (мисалы, Бириккен Улуттар уюмунун Трансулуттук уюшкан
кылмыштуулукка каршы Конвенциясын толуктаган БУУнун Адамдарды,
сатуунун алдын алуу жана токтотуу, ошондой эле жазалоо Протоколу
(2000-жыл); Европа Кеңешинин Адамдарды сатууга каршы чара көрүү
Конвенциясы (2005-жыл); ЕБнин Адамдарды сатуу маселелери боюнча
директивасы (2011-жыл); Түштүк-Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн
Ассоциациясынын Адамдарды, өзгөчө, аялдар менен жаш балдарды
сатууга каршы декларациясы (2004-жыл); Адамдарды сатууга каршы
күрөшүүнүн ар тараптуу араб стратегиясы (2012-жыл) жана башкалар.
Мындай укуктук куралдар аркылуу адамдарды сатуу көрүнүшүнө
эларалык деңгээлде чара көрүп, мамлекеттерди адамдарды сатуу
көрүнүштөрүн кылмыш иштери деп классификациялап, тийиштүү
чараларды көрүүгө милдеттендирет. Мындай эларалык аракетти беш Пи
деген кеңири алкакта караса болот:
▶

Алдын алуу (Рrevention): адамдарды сатуу көрүнүшүнүн алдын алуу
боюнча эларалык милдеттеме. Тактап айтканда, адамдарды сатууну
шарттаган түпкү себептерди жок кылууга багытталган чаралар
(адамдар чыккан өлкөлөрдө, транзит өлкөлөрүндө жана адамдар
барчу өлкөлөрдө) (1-жумада каралган түрткү берүүчү жана тоскоол
болуучу факторлор). Дагы башка алдын алуучу чараларга
маалыматтык өнөктүктөр аркылуу элдин кабардарлыгын арттыруу
аракеттери кирет. Мисалы, адамдарды сатуу жосундарынан жабыр
тартып калышы мүмкүн болгон адамдарды окутуу.

189

АДАМДАРДЫ САТУУ КӨРҮНҮШТӨРҮН ЧАГЫЛДЫРУУ

тоскоолдуктарды ачып берүүдө чоң роль ойношот. Адамдарды сатуу

▶

Жабыр тарткандарды коргоо (Protection of victims): Адам укуктары
жөнүндө Жалпы Декларация, башка эларалык жана регионалдык
документтер менен бирге, мамлекеттерди адамдарды сатуу
жосундарынан жабыр тарткандарга жардам көрсөтүүгө
милдеттендирет. Жабыр тарткандарга дене-бой, психикалык жана
социалдык жактан калыбына келишине жардам бериш керек
болгондуктан, адамдарды сатууга каршы күрөшкө саламаттыкты
сактоо, социалдык камсыздандыруу мекемелери, баш калкалар,
иммиграциялык кызматтар (убактылуу жашоо үчүн) жана адвокаттар
сыяктуу бардык кызыкдар тараптар тартылышы керек. Ал эми өз
өлкөсүнө же туулуп өскөн шаарына кетүүнү каалаган жабыр
тарткандарга кайтууга көмөктөшүп, кайрадан жабыр тартып
калуусуна жол бербөө чаралары көрүлүшү керек. Тактап айтканда,
жабыр тарткан адамга өз өлкөсүнө кайтуу канчалык деңгээлде
коопсуз экендиги аныкталып, мүмкүн болгон коркунучтар бааланып,
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▶

мониторингделет.
Укук бузгандарды куугунтуктоо (Рrosecution of offenders):
мыйзамдын улуктугунун негизги белгиси катарында, мамлекеттер
укук бузгандарды иликтеп, куугунтуктап жана жазалоого эларалык
деңгээлде милдеттүү. Эларалык кызматташтык эларалык
чалгындоого, маалымат алмашуу жолдорун өркүндөтүүгө жана
ыкчам кызматташууга негизделет. Алардын катарына уюшкан
трансулуттук кылмыштуулукка каршы эларалык ык-амалдын
бөлүгү болгон тергөөчүлөрдүн биргелешкен тобу (JIT) кирет. Ал
Европа Бирлигине мүчө болгон эки же андан ашык мамлекеттин
өкүлдөрүнөн турат. Кылмыш иштерин тергөө амалдары бир же бир
нече мүчө-мамлекеттин алкагында жүргүзүлүп, Европол аларга
маалымат алмашканга жардам берет. Европол тергөөчөлөрдүн
эларалык топторун эксперттер жана техникалык ресурстар менен
камсыз кыла алат. Бирок болбой эле, адамдарды сатуу
жосундарын бир катар өзгөчөлүктөрүнөн улам тергөө оңой эмес
болот. Мисалы, жабыр тарткандар көрсөтмө берүүдөн баш
тартышат же беришсе да, тергөө иштерине катышпай, аларды
саткан адамдарды соттук куугунтукка алууда кызматташуудан
качышат. Андан калса, адамдарды сатуу жосуну кылмыш деп
эсептелгени менен, андан жабыр тарткандар өзүлөрүн
жабырлануучу катары көрүшпөйт. Балким, ушул нерсе аларга
кылмыш ишин иликтөөдө кызматташууга тоскоол болоттур.
▶ Укук бузгандарды жазалоо (Punishment of offenders): мамлекеттер
эларалык укуктук документтерге ылайык, өз аймагында адамдарды
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сатуу көрүнүшү менен алектенгендерди жазалоого милдеттүү. Бирок
укук бузгандар бир гана эмес, бир нече өлкөдө иштеп, ар кайсы өлкөдө
жоопко тартылып, кылмыш иши ар кайсы сотто каралып калган учурлар
болот. Ошондуктан, бардык мамлекеттер бирдей эларалык эрежелерге
баш ийгенине карабастан, өзара маалымат алмашып турушу керек.
Учурда бир катар юридикалык тажрыйба алмашуу демилгелери
иштелип чыгып, аларда UNODC прецеденттик укуктар базасы10 сыяктуу
прецеденттик укукка байланыштуу документтер менен маалымат
камтылган (2-жуманы карагыла).
▶ Өнөктөштүк (Partnership): Адамдарды сатуу көрүнүшүнө каршы
күрөшкө көптөгөн уюмдар катышып, акыры, алар бирдиктүү чечим
иштеп чыгууга аргасыз болушууда. Өлкө ичинде жана өлкөлөр
ортосунда биргелешкен аракеттер зор мааниге ээ болгондуктан,
өкмөттүк жана бейөкмөт уюмдардын күч-аракеттерин бир жерге
топтоого туура келүүдө. Адамдарды сатуу көрүнүштөрү бир нече
өлкөнүн ортосунда болуп жаткандыктан, ага каршы күрөштө ички
чаралар аздык кылат. Демек, БУУнун Палермо протоколунун башкы
максаты, 2 (с) беренесинде (United Nations, 2000a) айтылгандай,
адамдарды сатуу көрүнүшүнө каршы майнаптуу күрөшүү үчүн мүчөмамлекеттердин ортосунда кызматташтыкты бекемдөө.

▶ Адамдарды сатуу көрүнүшүнө каршы эларалык деңгээлде күрөшүүдө
беш Пи принциби негизги ролду ойнойт. Жогоруда ар бир Пинин
айрым чаралары келтирилди. Мисалы катары ар бирөөнө дагы кандай
чараларды келтирсек болот?
▶ Эларалык кызматташтыктын кандай көйгөйлөрү бар жана аларды
чечүү үчүн кандай чаралар көрүлүшү керек?
▶ Өткөн жумада өтүлгөн сабактардын беш Пинин негиздерине кандай
тиешеси бар?
Тапшырма (милдеттүү эмес): Төмөнкү темалардын бирөөсүнө эки беттен
турган отчет жазгыла.
Жалпыга маалымдоо каражаттарында адамдарды сатуу көрүнүшүнө
байланыштуу бир мисал таап, төмөнкү суроолорго жооп берүү менен,
аны адамдарды сатуу көрүнүшүнө каршы улуттук жана эларалык
деңгээлде күрөшүү саясатына байланыштырып көргүлө.
▶

10

Адамдарды сатуу абалы дегенде эмне жөнүндө сөз болот (жабыр
тарткандар жана аларды саткан адамдар, эксплуатациянын түрү
ж.б.у.с.)?

www.unodc.org/cld/index.jspx
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Семинарда талкуулоо:

▶ Адамдарды сатуу көрүнүшү кайсы жерде болгон (өлкө)?
▶ Белгилүү бир өлкөдөн алынган мисалга ылайык, адамдарды сатуу
көрүнүшүнө каршы кандай чаралар көрүлгөн? (Адамдарды сатууда
кимдер катышат жана кандайча?)
▶ Улуттук деңгээлде көрүлгөн чаралар менен адамдарды сатуу
көрүнүшүнө каршы эларалык деңгээлде күрөшүүнүн ортосунда
кандай байланыш бар?
▶ Адамдарды сатуу көрүнүшүнүн ушундай абалында дагы кандай
аракеттерди көрсө болот жана журналист катары бул нерсени кантип
баса көрсөтөт элеңиз?
Же болбосо, айрым окумуштуулар адамдарды сатуу көрүнүшүнө каршы
күрөшкөн саясат мыйзамдуу жашоого укугу жок мигранттарды
сатылууга аргасыз кылып, кедергисин тийгизип коюшу мүмкүн дешет.
Уруксатсыз кирген мигранттарды өлкөдөн кууп чыгууда жана аларды
кылмышкерлер деп табууда адамдарды сатуу көрүнүшүнө жарыяланган
“согуштун” ойногон ролу кандай? Ошондой эле мигранттарды
көзөмөлдөө программасы менен улуттук коопсуздукту коргоо
программасынын айкалышы иш жүзүндө кандай иштөөдө? (Жооп
ЖМКдагы адамдарды сатуу көрүнүшүнө байланыштуу белгилүү бир
мисалга негизделиши мүмкүн. Адамдарды сатуу көрүнүшүнүн
адамдардын контрабандасына болгон байланышын жакшы билүү
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керек)11.
Адабият (милдеттүү): Gekht (2008), Mattar (2005).
Адабият (сунушталган): Academic literature: Buck (2007), Council of Arab
Ministers of Justice (2012), Gray et al. (2012), Grubb and Bennett (2012),
Helmberg (2007), Obokota (2010), Protection Project. (2012), Reynolds
(2011), Rijken (2006), Эларалык документтер: ASEAN (2004), Council of
Europe (2005, 2011), European Union and African States (2006), United
Nations (1948, 2000a).
Кошумча: WomenTrafficking (2007), даректүү тасма (25 мүнөт): Түштүк
Чыгыш Европасындагы адамдарды сатуу көрүнүшү, ага каршы күрөшүү
боюнча эларалык жана регионалдык демилгелер, өкмөттүк жана
бейөкмөт уюмдардын катышуусу, ошондой эле эларалык уюмдардын
ролу тууралуу маалымат камтылат.
11

Дагы төмөнкүнү карап көргүлө: http://rhrealitycheck.org/article/2012/10/02/unjust-approachinternational-justice-mission/ and
www.academia.edu/294799/Beyond_Border_Security_Feminist_Approaches_to_Human_Traffcking.
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8-апта: ЖМКнын ролу жана этикалык маселелер
Темалар: адамдарды сатуу көрүнүштөрүнө каршы күрөшүүдө иликтөөчү
журналисттердин жоопкерчилиги, коомдун кабардарлыгы, этикалык
дилеммалар, жүзөгө ашыруу.
Лекциянын максаты: Студенттерге/катышуучуларга:
▶ aдамдарды сатуу көрүнүшүнө каршы күрөштө ЖМКнын ойногон ролун
түшүндүрүү
▶ aдамдарды сатуу көрүнүштөрүн чагылдырган иликтөөчү
журналисттердин этикалык диллемаларын түшүндүрүү
▶ буга чейинки жети сабакта окуп үйрөнгөн нерсени иш жүзүндө
өздөштүрүп жатканда иликтөөчү журналисттердин этикалык кодексин
колдонгонду үйрөтүү.
Темаларга киришүү: Жалпы-жонунан, ЖМК адамдарды окутууда гана
эмес, жалпы элдин адамдарды сатуу көрүнүштөрүнөн кабардарлыгын
арттырууда олуттуу роль ойнойт. Адамдарды сатуу көрүнүштөрүнө
каршы күрөшүүдө, эң негизгиси, коомчулуктун назарын ушул көйгөйгө
буруу керек. Эл ал жөнүндө билиши керек жана аны көргөнгө даяр
деп таанылат. Элдин кабардарлыгын арттыруудан тышкары,
өзгөрүүлөрдүн жарчысы деп кеңири таанылган ЖМК, жалпы коомду
жандандырып, алардын колдоосу жана катышуусуна ээ боло алат.
Бирок бул жерде да коркунуч болбой койбойт.
Иликтөөчү журналисттер “чыныгы окуяны” чагылдырууда көптөгөн
көйгөйлөргө туш болушу мүмкүн (3-жуманын сабактарын карагыла).
Бирок ошого карабастан, алар чындыкка колдон келишинче
жакыныраак келүү үчүн бардык нерседен кабардар жана тең салмактуу
чечим кабыл алып, ошол эле маалда адамдарды сатуу көрүнүштөрүн
иликтеп, чагылдырууда этикалык дилеммаларды унутпашы керек.
Tактап айтсак, иликтөө максатында респонденттер менен
байланышканда, алар экономикалык, институционалдык же
эмоционалдык кысым астында калып, жабыр тарткандын (же
шектүүнүн) дене-бой же акыл-эс саламаттыгына зыян келтирилиши
мүмкүн. Андыктан респонденттерди изилдөө ишинин мазмуну жана
маселелери менен тааныштырып, аларга сунушту кабыл алып же четке
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болушу керек. Адамдарды сатуу көрүнүшү иликтөөнү талап кылган иш

кагуу мүмкүнчүлүгүн берген “бардык нерседен кабардар болуп
макулдугун берүү” принцибин эң негизги орунга коюш керек.
Маектешүү жабыр тарткандарга коркунуч келтириши мүмкүн экендигин
эске алуу
менен, журналисттер алар менен респонденттер/негизги маалымат
булагы катары канчалык деңгээлде иштеше ала турганын ойлонушу
керек. Эларалык этикалык стандарттарды сактабай, маалыматты туура
эмес топтоо ыкмаларында, жабыр тарткандын коопсуздугун жана денсоолугун ойлобостон, адамдарды сатуу окуяларына байланыштуу
суроолор тикелей берилет (жабыр тарткан адамдын карттанып калган
жараты кайра сыйрылат).
Иликтөөчү журналист материал даярдоо үчүн керектүү көлөмдө
маалымат топтойт. Мындай маалыматты журналист өзү чогултушу
мүмкүн же башка адамдардан алат. Изилдөө ишин бирөөнүн жеке
турмушуна кийлигишүү аракети катары карасак, журналисттер
этикалык дилеммаларды жакшы билип, маалымат топтоонун орундуу
ыкмаларын колдоно алышы керек. Ар кандай чөйрөлөрдүн же
кесиптердин бир
катар жүрүм-турум кодекстерин ушул жаатта колдонсо болот
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(сунушталган адабиятты карагыла). Этикалык маселелерди баалоодо,
журналисттер респонденттердин алдындагы төмөнкүдөй милдеттерин
так сакташы керек: мүмкүн болгон коркунучтарды баалоо (изилдөө иши
респондентке коркунуч келтирбейби), купуялыкка кепилдик берүү
(кантип кепилдендире аласыз), респондентке колдо бар бардык
маалыматты түшүндүрүп, берип туруп, макулдугун алуу (кимде кандай
маалымат бар жана кандай максатта колдонулат), маалымат топтоо
чектерин так билүү (маалымат алуу үчүн канчалык алыс кете аласыз),
ошондой эле маектеше турган адамды сыйлап, боор тартып
жатканыңарды билдирген башка этикалык суроолорду да эске алуу.
Мисалы, адамдарды сатууга байланыштуу кандайдыр бир чындык
жабыр тарткан адамга коркунуч келтириши мүмкүн болгон учурда,
журналист чындыкты канчалык деңгээлге чейин ачыктай алат (мисалы,
ЖМКда жарыяланган окуя жабырлануучуга алып барса)? Көбүнчөсү,
адамдарды сатуу көрүнүшүнөн жабыр тарткан адам дегенде эле, чет
жакка жакшы жашоо издеп келип, сойкулукка аралашып калган
ишенчээк, жаш кыз-келиндерди элестетебиз. Буга чейинки лекцияларда
көргөнүбүздөй, ар дайым эле мындай боло бербейт. Адамдарды сатуу ар
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кандай аракеттерди, жабырлануучуларды, сатуучуларды, кызыкдар
тараптарды, агенттиктерди жана ушундай көрүнүшкө каршы күрөшкөн
адамдарды камтыган, чиеленишип-чырмалышкан татаал көрүнүш.
Мындан тышкары, иликтөөчү журналист маалыматты, айрыкча, туура
эмес маалыматты жарыялоодон этият болушу керек, себеби адамдарды
сатуу көрүнүшүнө каршы күрөшүүдө тескери жыйынтыктарга алып
келиши мүмкүн. ЖМК адамдарды сатуу көрүнүшүнө байланыштуу
көйгөйлөрдү жумурай-журтка жарыялап, ачыктагандыктан, күндөнкүндө күч алып жаткан стереотиптердин тузагына чалынып калбаганга
аракет кылышы керек. Кантсе да, так, анык жана жетиштүү маалымат
менен гана, адамдарга каршы күрөшүүнүн бекем пайдубалын түптөөгө
болот.
Семинарда талкуулоо:

▶ Адамдарды сатуу көрүнүштөрүн иликтеген журналисттер кандай
этикалык стандарттарды сакташы керек?
Тапшырма (милдеттүү эмес):
▶ Aдамдарды сатуу көрүнүштөрүнөн жабыр тарткандар тууралуу
баяндаган журналисттердин негизги этикалык принциптерин
талдагыла.
▶ Адамдарды сатуу көрүнүштөрүн иликтеген журналисттер үчүн
стандарттардын чакан топтомун иштеп чыккыла (маалымат топтоп,
жарыялоонун этикалык принциптерин эске алуу менен).
Адабият (милдеттүү): Galusca (2012), Joseph and Boczkowski (2012),
Wallinger (2010).
Адабият (сунушталган): Academic literature: Brennan (2005), Cheng
(2008), Choo et al. (2010), Glasser and Ettema (1989), Johnston et al.
(2012), Simmonds (2012), Taylor and Sullivan (2002), Tyldum (2012),
Vance (2012), Zimmerman (2003).
Улуттук жана эларалык уюмдардан алынган маалымат булактары: Centre
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▶ Этикалык принциптерди эске алсак, журналисттер жабыр
тарткандарды маалымат булагы/респонденттер катары пайдалана
алышабы? Ушундай респонденттер менен иштешкенде, журналисттер
канчалык алыс кете алышат? Эгер журналисттин жабыр тарткандар
менен иштешүүгө мүмкүнчүлүгү жок болсо, дагы башка кандай
варианттар бар?

for Investigative Journalism (n.d.), OSCE (2008), UNIAP (2008), UNODC
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Erick Fernández Saldaña

Бул окуу курсунда журналисттердин жергиликтүү,
улуттук, регионалдык жана эларалык деңгээлде
иштеген шарттары талданат. Мындан тышкары,
мүмкүн болгон коркунучтарды аныктоого жардам
берип, коопсуздук протоколдору менен
тааныштырып, жардамы тие турган институттар
менен жол-жоболор тууралуу маалымат берилет.
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Деңгээл: Бул окуу курсу журналистика багытындагы бакалавриатта
окуп жаткан студенттерге арналат.
Тарыхы жана негиздемеси: Сөз эркиндиги жана маалымат алуу
укугу кандай гана коом болбосун, анын өнүгүүсүндө олуттуу роль
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ойноп, өкмөттөн жана анын негизги институттарынан эл алдында
отчет берүүсүн көзөмөлдөп, талап кылууга негиз болуп берет.
Ушундай демократиялык процесстерди жүзөгө ашырууда
журналисттердин кошкон салымы чоң. Пикир билдирүү эркиндиги
журналисттердин коопсуздугун камсыз кылат, себеби алар
жарандарга каршы багытталган акыйкатсыздык көрүнүштөрүн эч
нерседен коркпостон ачыктоого мүмкүнчүлүк берет. Демек,
журналистке же ЖМК чөйрөсүндө иштеген адамга кысым көрсөтүлсө,
бүтүндөй коомго кысым көрсөтүлдү деп эсептелет, себеби ушуну
менен жарандардын ар нерседен кабардар болуу, билүү, баарлашуу
жана эркин, көзкарандысыз жана жакшы ойлонуштурулган чечим
кабыл алуу укугуна шек келтирилген болот.
Акыркы жылы дүйнө жүзүндө журналисттерди коркутуп-үркүткөн, кол
салган кылмыш иштери кескин көбөйүп, мындай жосундар
кездешпеген бир дагы жер жок. Мындан тышкары, журналисттерди,
ошондой эле Интернет платформалары аркылуу маалымат
жайылткандарды коркутуп-үркүтүү жосундары көпчүлүк учурларда
жазаланбайт, себеби өкмөттөр менен сот органдары мындай
аракеттердин мыйзамсыздыгына анчейин көңүл бурушпайт. Ушундан
улам, журналисттер менен маалымат жайылткан адамдардын
коопсуздугуна чоң коркунуч келтирилет, себеби аларды коркутупүркүткөн адамдарга карата эч кандай жазалоо чаралары
каралбагандыктан, аларга журналисттерди кысымга алуу эч
кыйынчылык туудурбайт.
Ар кайсы улуттук жана эларалык укук коргоочу уюмдардын ар кандай
изилдөө иштеринин жыйынтыктары көрсөткөндөй, журналисттерге
жана маалымат жайылткан адамдарга каршы кол салуулар жана
коркутуп-үркүтүүлөр, жазасыздык менен кошо, жарандардын
маалымат алуу укугуна шек келтирет. Коркутуп-үркүтүүлөр, кысым
көрсөтүүлөр, цензура, өзүн-өзү цензуралоо, адамдарды уурдоо, кол
салуу, дайынсыз жоголуп кетүү жана өлүм менен аяктаган
көрүнүштөр айыпталышы керек, себеби пикир билдирүү эркиндигин
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жана маалыматты ачыктоо укугун журналисттерге түзүлгөн коопсуз
чөйрө менен гана кепилдендирүүгө болот.
Ушунун баары ары оңой эмес, ары тез арада чечүүнү талап кылган
шашылыш маселелер. Журналисттерге коопсуз чөйрө түзүп берүү
үчүн өкмөттөр өз милдетин так аткарышы керек. Жалпыга маалымдоо
өкмөттөрдүн ушул багытта жүргүзүп жаткан иштерине кылдат көз
салып турушу керек.
Журналисттер да мүмкүн болгон коркунучтар менен опурталдыктарды
жакшылап билип алгандары оң. Мындай коркунучтар тууралуу
маалыматты журналистика мектептери берет. Университеттер жана
билим берүү мекемелери окуу пландарына журналисттердин
коопсуздугу тууралуу сабактарды киргизишсе ашыкча болбойт.
Талапка ылайык иштеген окутуу программасында ушул темага
арналган, кеминде, бир модуль камтылышы керек.
Мындай модуль журналисттерди окуткан окутуучулар үчүн пайдалуу
ресурс болуп, аны жергиликтүү шарттарга жана ченемдерге жараша
ылайыкташтырып алса болот. Анда ар кандай педагогикалык ыкамалдар топтолуп, студенттер менен журналисттерге иш
тажрыйбасын талдап, зарылчылыкка жараша, өзгөртүүлөрдү
киргизгенге мүмкүнчүлүк берген көндүмдөр менен куралдар
камтылган.
Бул модуль төмөнкүдөй беш бөлүмдөн турат:
▶ журналисттердин жана маалымат жайылткан адамдардын
коопсуздугу менен пикир билдирүү эркиндигинин ортосундагы
байланыш
▶ журналисттердин коопсуздук абалын баалоо (дүйнөлүк,
регионалдык, улуттук, жергиликтүү)
▶ журналисттин ишиндеги коркунучтарды жана чектөөлөрдү
аныктоо
▶ коопсуздук жана колдоо куралдары
▶ санариптик коопсуздук.
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каражаттары, юридикалык мекемелер жана башка уюмдар
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Окуу курсунун мазмуну

1-бөлүм: Укуктар жана укуктук контекст
Узактыгы: эки саат (бир сессия)
Орчундуу темалар:
▶ журналисттердин жана маалымат жайылткан адамдардын
коопсуздугу менен пикир билдирүү эркиндигинин ортосундагы
байланыш
▶ маалымат алуу мүмкүнчүлүгү
▶ жазасыздык жана мыйзамдын улуктугу.
Окуунун максаттары:
▶ пикир билдирүү эркиндигине жана маалыматка болгон укукка
байланыштуу негизги эларалык документтерди аныктоо
▶ пикир билдирүү эркиндигинин адам укуктары катары баалуулугун
жана журналисттер менен маалымат жайылткан адамдардын
коопсуздугунун маанилүүлүгүн талкуулоо
▶ жазасыздык менен мыйзамдын улуктугунун ортосундагы
байланышты талкуулоо.
Педагогикалык ык-амал:
▶ пикир билдирүү эркиндигине байланыштуу бир катар эларалык
документтер менен маалымат булактарын карап чыгып, ушул адам
укугунун жергиликтүү, регионалдык жана дүйнөлүк деңгээлдерде
маанилүүлүгүн талкуулоо
▶ пикир билдирүү эркиндигин жүзөгө ашыруу үчүн журналисттердин
коопсуздугун камсыз кылуу шартын таанып, журналисттер менен
маалымат жайылтуу чөйрөсүндө иштегендердин коомдо ойногон
ролун талкуулоо
▶ жазасыздык менен мыйзамдын улуктугунун ортосундагы
байланышты журналисттер менен маалымат жайылтуу жаатында
иштегендердин коопсуздугу контекстинде талкуулоо.
Тапшырмалар:
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Жашаган чөлкөмүңөргө жараша:
▶ Адам жана Элдердин укуктары жөнүндө Африканын Хартиясы
▶ Aдам укуктары жөнүндө Америка Конвенциясы
▶ Aдам укуктары жана милдеттери жөнүндө Америка Декларациясы
▶ Адам укуктары жөнүндө Европа Конвенциясы.
▶ Aдам укуктары жөнүндө Араб Хартиясы
▶ жана өз өлкөңөрдүн Конституциясы.
▶ Өз өлкөңөрдүн Конституциясындагы чектөөлөрдү, эскертүүлөрдү же
тыюу салууларды аныктагыла.
▶ Маалыматка болгон укук пикир билдирүү эркиндигинин бөлүгү
болобу же болбойбу деген теманын тегерегинде талкуулагыла.
▶ Өлкөңүздө маалыматка болгон укук жөнүндө мыйзам кабыл алынды
беле.
▶ журналисттердин коомдо кандай роль ойной турганын аныктагыла.
Негизги мүнөздүү белгилерин айтып бергиле.
▶ Конституцияда пикир билдирүү эркиндигине чектөөлөр коюлса,
журналисттердин ишине тийгизген таасири кандай болмок эле.
▶ Учурдагы мыйзамдар жана конвенциялар журналисттердин ишине
канчалык деңгээлде колдоо көрсөтүүдө.
Ушул бөлүмдүн ресурстары:
▶Universal Declaration of Human Rights: www.un.org/en/documents/udhr/
index.shtml
▶International Covenant on Civil and Political Rights: http://treaties.un.org/
doc/Publication/UNTS/Volume per cent20999/volume-999-I-14668English. pdf
▶African Charter on Human and Peoples’ Rights: www.unhcr.org/refworld/ty
pe,MULTILATERALTREATY,OAU,,3ae6b3630,0.html
▶American Convention on Human Rights: www.oas.org/dil/treaties_B32_
American_Convention_on_Human_Rights.pdf
▶American Declaration of the Rights and Duties of Man: www.cidh.oas.org/
Basicos/English/Basic2.american per cent20Declaration.htm
▶European Convention on Human Rights: www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/
D5CC24A7-DC13-4318-B457-5C9014916D7A/0/Convention_ENG.pdf
▶ Arab Charter on Human Rights: www.unhcr.org/refworld/
docid/3ae6b38540.html
▶Constitutions of the world: www.constitution.org/cons/natlcons.htm
▶ Маалымат мыйзамдары:
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▶ Бир нече маалымат булагынын негизинде пикир билдирүү
эркиндигин талдап чыккыла.
▶ Ошол документтердеги пикир билдирүү эркиндигинин
концепциясын аныктагыла:
Адам укуктары жөнүндө Жалпы Декларация
▶ Жарандык жана саясий укуктар жөнүндө Эларалык Пакт

overview and statutory goals: http://right2info.org/access-toinformation- laws/access-to-information-laws-overview-andstatutory#_ftnref7

2-бөлүм: Журналисттердин коопсуздугун баалоо
Узактыгы: төрт саат (эки сессия).
Орчундуу темалар:
▶ журналисттердин дүйнөлүк, регионалдык, улуттук, жергиликтүү
деңгээлдеги коопсуздугунун контексти
▶ журналисттердин коопсуздугун бекемдөөнүн маанилүүлүгү.
Окуунун максаттары:
▶ журналисттердин дүйнөлүк, регионалдык, улуттук, жергиликтүү
деңгээлдеги коопсуздугунун баалоо
▶ журналисттер иштеген шарттарды коопсуздук өңүтүнөн талдоо
▶ журналисттердин ар кандай шарттардагы коопсуздугунун
маанилүүлүгүн талкуулоо.

КООПСУЗДУК ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА

Педагогикалык ык-амал:
▶ дүйнө жүзүндөгү пикир билдирүү эркиндигинин абалын, ошондой
эле журналисттердин дүйнөлүк, регионалдык, улуттук жана
жергиликтүү деңгээлдеги ишин талдап, алардын кандай шарттарда
иштеп жатканын көрүү
▶ маалымат алмашып, ар кандай материалдарды талкуулоо аркылуу,
журналисттер иштеп жаткан шарттарды жакшыраак түшүнүү.
Тапшырмалар:
▶ Пикир билдирүү эркиндиги, маалымат эркиндиги жана басма сөз
эркиндиги тууралуу акыркы дүйнөлүк докладдардын кеминде
экөөсү менен таанышып чыккыла.
▶ Кайсы өлкөлөрдө журналисттерге кол салып, коркутуп-үркүткөн
учурлар, ошондой эле согуш, баңги соодасы, коррупция, саясат,
гендердик басмырлоо, тоо-кен тармагынын өкүлдөрү сыяктуу
алардын коопсуздугуна коркунуч келтире турган шарттар көп экенин
аныктагыла.
▶ Силер жашаган чөлкөмдөгү кайсы өлкөлөрдө журналисттер зомбулукка жана
коркутуп-үркүтүү көрүнүштөрүнө көп кабыла турганын билип, алардын
коопсуздугуна келтирилген коркунучтардын себептерин аныктагыла.
▶ Ушул отчеттордогу шилтемелер аркылуу өз өлкөңүздү табыңыз.
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▶ Мамлекеттин перспективалары туура элеби?
▶ Журналисттердин коопсуздугуна байланыштуу көйгөй тууралуу улуттук
отчетторду таап, алардын жыйынтыктарын эларалык отчеттор менен
салыштыргылып баалагыла.
Жергиликтүү

шарттарга

токтолсок

жана

башка

катышуучуларга

ишенсек,

өлкөңүздөгү, региондогу, коомдоштуктагы журналистиканын учурдагы абалын
талкуулап, журналисттерге тике же кыйыр мүнөздө келтирилген коркунучтар бар
же жок экенин аныктагыла.
Бул кырдаал жөнүндө жазгыла.
Ушул бөлүмдүн ресурстары:
▶ Committee to Protect Journalists (CPJ). 2012. Getting away with murder: CPJ’s 2012
Impunity Index. http://cpj.org/reports/CPJ.2012.Impunity.Index. pdf
▶ Reporters Without Borders. Press Freedom Index 2011/2012. http://en.rsf.
Org/IMG/CLASSEMENT_2012/C_GENERAL_ANG.pdf
▶ United Nations. General Assembly. Human Rights Council. Report of the Special
Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and
expression, Frank La Rue, A/HRC/20/17, 4 June 2012.
▶ http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G12/137/87/PDF/G1213787.

КООПСУЗДУК ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА

pdf?OpenElement
▶ UNESCO. Media Development Indicators: a framework for assessing media
development.
http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001631/163102e.pdf
▶ UNESCO. Report of UNESCO’s Director-General on the Safety of Journalists and the
Danger of Impunity.
▶ www.unesco.org/new/ﬁleadmin/MULTIMEDIA/HQ/CI/CI/images/Themes/
Freedom_of_expression/Safety_Report_by per cent20DG_2012.pdf
▶ United Nations Ofﬁce on Drugs and Crime (UNODC). Human trafﬁcking indicators.
www.unodc.org/pdf/HT_indicators_E_LOWRES.pdf

Регионалдык жана улуттук ресурстар:
▶ Asian Institute of Journalism and Mass Communication (AJIC). 2012.
Crimes and unpunishment: the killing of Filipino journalists. Manila: AJIC.
▶
www.aijc.com.ph/content/article/14-sample-data-articles/185-crimes- andunpunishment.html

▶ www.article19.org/
▶ http://ifex.org/
▶ www.newssafety.org/regionselect.php

3-бөлүм: Журналисттерге келтирилген коркунучтар
Узактыгы: үч саат (эки сессия).
Орчундуу темалар:
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▶ журналисттерге келтирилген коркунучтардын түрлөрү
▶ коркунучтардын себептери
▶ коркунучтарды кантип азайтып, чара көрүүгө болот
▶ журналисттер катарында иштеген аялдарга келтирилген
коркунучтар.
Окуунун максаттары:
▶ журналисттер туш болгон коркунучтарды аныктоо
▶ журналисттерге келтирилген коркунучтарды баалап, аларды
кыскартуу жолдорун аныктоo
▶ журналист аялдардын абалын аныктап, баалоо
▶ журналистиканын эркиндигине салым кошкон улуттук жана
эларалык деңгээлдердеги уюмдарды аныктоо.
Педагогикалык ык-амал:
▶ олуттуу коркунуч келтириле турган абалды чагылдырууну
пландаштырып, журналисттер туш болгон негизги коркунучтарды
талкуулагыла
▶ ЖМКда жарыялоодо келип чыгышы мүмкүн болгон коркунучтарды
азайтуу үчүн көрүлө турган чараларды талкуулап, иштеп чыгуу.

КООПСУЗДУК ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА

Тапшырмалар:
▶ олуттуу коркунуч келтирилген абалды аныктагыла.
▶ Абалды чагылдыруу жолдорун талкуулагыла.
▶ Сунушталган ыкманы кайра карап чыгып, Журналисттерди коргоо
комитети (CPJ) сыяктуу уюмдар сунуштаган ыкмалар менен
салыштыргыла: : http://cpj.org/reports/2012/04/security- assessmentform.php
▶ Кандайдыр бир кабарды/жаңылыкты чагылдырууну
пландаштыргыла.
▶ Журналисттердин ишине келтирилген коркунучтар тууралуу
жаңылыктарды аныктагыла, мисалы, сот процесстери, коркутупүркүтүүлөр, репрессиялар, өлтүрүү, кол салуу, цензура, дайынсыз
жоголуп кетүү, камакка алуу, кубалоо, куугунтукка алуу ж.б.у.с.
Ушундай кырдаалга туш болдуңар беле?
▶ Төмөнкү отчеттордун бөлүмдөрүнүн бирин окуп чыгып, төмөнкү
көйгөйгө өзгөчө басым жасоо менен, аны башка студенттер менен
талкуулагыла: http://cpj.org/attacks_on_the_ press_2011.pdf
▶ Журналист аялдар туш болгон зомбулук тууралуу эки окуяны окуп,
өзара салыштыргыла:
▶ www.newssafety.com/stories/insi/wrw.htm
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▶ http://cpj.org/reports/CPJ.Sexual.Assault.Journalists.pdf
Ушул бөлүмдүн ресурстары:
▶ Committee to Protect Journalists. Journalist security guide.
http://cpj.org/ security/guide.pdf
▶ International Federation of Journalists. Live News: A Survival Guide for
Journalists. www.ifj.org/assets/docs/130/082/d325b82-f8ef152.pdf
▶ Organization for Security and Co-operation in Europe (OSCE). Safety of
Journalists Guidebook. http://www.osce.org/fom/85777
▶ UNESCO-Reporters Without Borders. Handbooks for Journalists. http://
issuu.com/rsf_webmaster/docs/handbookissuu?mode=window&backgrou
n dColor= per cent23222222

4-бөлүм: Майнаптуу журналисттик ишти көздөй
Узактыгы: төрт саат (эки сессия).
Орчундуу темалар:

КООПСУЗДУК ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА

▶ коркунучтарды азайтуу
▶ алдыңкы тажрыйбалар.
Окуунун максаттары:
▶ жакшылап пландаштырып туруп, коопсуз чагылдыруунун
маанилүүлүгүн түшүнүү
▶ ишенимдүү байланыштар базасын түзүүнүн маанилүүлүгүн түшүнүү
▶ журналисттерди коргогон уюмдар жана мекемелердин бар болгону
менен, шашылыш жагдайда өз коопсуздугуна адам өзү жооп берерин
түшүнүү
▶ журналисттердин коопсуздугун, ошондой эле бардык
журналисттерди жана ЖМК чөйрөсүнө тиешеси бар адамдарды,
жергиликтүү деңгээлде жардам бергендерди сыйлоонун
маанилүүлүгүн талдаган сапаттуу журналисттик макалаларды
даярдоо.
Педагогикалык ык-амал:
Бул бөлүмдүн максаты - журналисттердин коопсуздугун бекемдөө
үчүн жогорку сапаттагы материалдарды жана куралдарды даярдоо.
Ошондой эле журналисттердин коопсуздугу боюнча учурдагы
колдонмолордо камтылган жалпы элементтерди, ошондой эле башка
теориялык жана практикалык куралдарды талдап, аларды текст,
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аудио, видео жана блог сыяктуу ар кандай форматтарга
ылайыкташтырууга багытталган. Окутуучу ушул куралдардын
даярдалып жаткан макалаларда сөзсүз түрдө камтылышын айтып
турат.

КООПСУЗДУК ЖАНА ЖУРНАЛИСТИКА

Тапшырмалар:
▶ Журналисттерге коркунуч келтирилген окуя жөнүндө материал
даярдагыла. Анда буга чейинки бөлүмдө каралган коопсуздук
эрежелеринин
сакталганын
текшерип,
кандайча
сакталганын
түшүндүрүп бергиле.
▶ Бул материал кандай форматта жазыла турганын түшүндүрүп, эмне
үчүн ошол форматты тандаганыңарды негиздеп бергиле.
▶ Кандай журналисттик жанр колдонула турганын түшүндүрүп
бергиле.
▶ Даярдалып жаткан материалга Дарт борборунун таасирдүү
чагылдыруу боюнча жарыялаган жетектемесиндеги элементтерди
кошкула: Tragedies and Journalists: A Guide for More Effective
Coverage: http://dartcenter.org/ ﬁles/en_tnj_0.pdf
▶ Окутуучу менен студенттерге ушул материалдын даярдалышын
коопсуздук өңүтүндө түшүндүрүп берип, талкуулагыла.
▶ Даяр долбоорду көрсөткүлө.

Ушул бөлүмдүн ресурстары:

▶ UNESCO. The Global Casebook of Investigative Journalism.
http://unesdoc. unesco.org/images/0021/002176/217636e.pdf
▶ UNESCO. Story-Based Inquiry: a Manual for Investigative Journalists.
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001930/193078e.pdf

5-бөлүм: Санариптик коопсуздук
Узактыгы: төрт саат (эки сессия).
Орчундуу темалар:
▶ байкоо салуу (серепчиден жазылып алынган нерселер, телефондо
жазылган нерселер, зыянкеч программалар, ISP жазуулары,
колдонмолордогу жазуулар, электрондук почтадагы жазуулар)
▶ журналистке коркунуч келтире турган маалыматты (же маалымат
булактарын) ачыктоо
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▶ жарыяланган маалыматты интеллектуалдык талдоо
▶ телефон же электрондук почта аркылуу коркутуп-үркүтүү
▶ маалыматты түзмөктөрдө, серверлерде жана булутта сактоо
▶ вебсайттарга жасалган чабуулдар
▶ купуя маалымат (булактардын идентификатору сыяктуу)
▶ ар кандай чаралар (мониторинг жана отчеттуулук, коопсуздук,
гигиена, тилектештик, юридикалык маселелер).

▶ журналисттердин жана ЖМК чөйрөсүндө иштегендердин санариптик
коопсуздугунун маанилүүлүгүн түшүнүү
▶ коркунучтарды, кибер чабуулдарды жана санариптик аңдуу
жосундарын солгундаткан ар кандай куралдарды аныктоо
▶ күтүүсүз кырдаалдар үчүн иш-аракеттер планын даярдоо.
Педагогикалык ык-амал:
Журналисттердин жана ЖМК чөйрөсүндө иштегендердин жумушунда
Интернеттин жана санариптик коммуникациянын башка түрлөрүнүн
маанилүүлүгүн эске алуу менен, эң негизгиси, санариптик чөйрөдөгү
коопсуздуктун маанисин түшүнүү керек. Ал үчүн компьютерлер
аркылуу кибермейкиндиктеги коркунучтарды азайтуучу ар кандай
куралдарды байкап көрүү керек.
Тапшырмалар: Төмөнкү документтердин бирөөсүн окугула Digital
Security and Journalists: A Snap Shot of Awareness and Practice in
Pakistan же Digital and Mobile Security for Mexican Journalists and
Bloggers (ресурстар бөлүмүн карагыла).

Отчетту окуп бүткөн соң:
▶ Жеке маалыматыңызды киргизип, төмөнкү суроого жооп бериңиз:
бул маалыматты же документтерди кимдерден коргоп жатасыз?
▶ Жеке компьютериңизде вирустардан, чалгынчы программалардан
коргогон, ошондой эле коргоочу экран сыяктуу акысыз
программаларды колдонуңуз.
▶ Маанилүү маалыматты кандай сактай турганыңызды баалаңыз
(катуу дискте, USB, CD, булутта).
▶ Күчтүү сырсөз ойлоп табыңыз (узундугун, татаалдыгын, ар кандай
жалпы белгилерди эске алып).
▶ Маалыматты жана документтерди шифрлөө мүмкүнчүлүгүн
талкуулагыла.
▶ Баштапкы коду ачык шифрлөө программасын колдонуп, айрым
документтерди, USB же катуу дискти шифрлеп көрүңүз.
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Окуунун максаттары:
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▶ Камдык көчүрмөсү сактала турган документтерди жана маалыматты
тандап, аларды ушул бөлүмдөгү баштапкы тизме менен салыштырып
көрүңүз.
▶ Маалыматты сактоонун же өчүрүүнүн маанилүүлүгүн талкуулагыла.
▶ Электрондук почтаңыздын аккаунтунун купуялык деңгээлин
текшерип, бекемдеп коюңуз.
▶ Электрондук почтаңыздын аккаунтун корголгон провайдерге
которуп көрүңүз.
▶ Коомдук желелердеги аракеттериңерди айтып бериңиз.
Аккаунттарыңарда жеке маалыматыңарды көрсөтөсүңөрбү?
▶ Коомдук желелердеги сырсөздөрүңөрдүн бекемдиги тууралуу
ойлонуп, ар кайсы ишке ар башка аккаунт колдонгула.
▶ Коомдук желелердеги аккаунттарыңардын купуялык параметрлерин
карап чыгып, кайсы маалыматтын башкаларга коркунуч келтириши
мүмкүн экендигин ойлонгула.
▶ Ушул эле аракетти мобилдик жана смарт телефондоруңарга да
колдонгула.
▶ Кибермейкиндиктеги коркунучтарды жана опурталдыктарды азайтуу
аракеттеринин планын түзүп, тапшырманы аягына чыгарыңыз.
Ушул бөлүмдүн ресурстары:
▶ Digital and Mobile Security for Mexican Journalists and Bloggers: ww.icfj.
org/sites/default/ﬁles/Digital_and_Mobile_Security_English.pdf
▶ Digital Security and Journalists: A Snap Shot of Awareness and Practice in Pakistan:
www.internews.org/sites/default/ﬁles/resources/Internews_PK_
Secure_Journalist_2012-08.pdf
▶ https://securityinabox.org/
▶ www.frontlinedefenders.org/ﬁles/en/esecman.en_.pdf
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V. ТИРКЕМЕЛЕР
1-ТИРКЕМЕ: ЖУРНАЛИСТТЕРДИ ОКУТУУ
БОЮНЧА ПАЙДАЛУУ РЕСУРСТАР
▶ BBC Academy: College of Journalism. www.bbc.co.uk/academy/
collegeofjournalism (Outside of the UK, institutional and individual subscription
is available through the Oxford University Press.)
▶ DW Akademie: www.dw.de/dw-akademie/training/s-12125
▶ Learning Network: Teaching and Learning with the New York Times.
http:// learning.blogs.nytimes.com/2009/11/13/teaching-and-learningabout- journalism/
▶ Poynter: www.poynter.org/
▶ Journalism.org, Pew Research Center’s Project for Excellence in Journalism:
www.journalism.org/.
▶ J Prof: the website for teaching journalism: http://jprof.com/
▶ Analyticjournalism.com: It’s not ‘all about story; if you don’t have anything to
say: www.analyticjournalism.com/
▶ Global Media Journal: African Edition: http://globalmedia.journals.ac.za
▶ Global Media Journal: Turkish Edition: http://globalmediajournaltr.yeditepe.
edu.tr/index.html
▶ Global Media Journal: Mediterranean Edition: http://globalmedia.emu.edu.tr/
▶ eJournalist: www.ejournalism.au.com/ejournalist.htm
▶ International Center for Journalists: Advancing Quality Journalism Worldwide.
www.icfj.org/
▶ OSISA Journalism Summer School: http://jss.osisa.org/
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2-ТИРКЕМЕ: АДАМДАРДЫ САТУУ ЖАНА
БАЛДАРДЫН СЕКСУАЛДЫК ЗОМБУЛУККА
КАБЫЛЫШЫ ТУУРАЛУУ ГОЛЛАНДИЯНЫН
МАМЛЕКЕТТИК ДОКЛАДЧЫСЫНЫН
БЮРОСУ ТУУРАЛУУ МААЛЫМАТ
Кыз-келиндерди сексуалдык максатта пайдалануу үчүн сатуу
көрүнүштөрүнүн алдын алган жана күрөшкөн майнаптуу иш-чаралардын
европалык принциптери тууралуу министрлердин Гааг декларациясы
(“Гааг декларациясы”) 1997-жылы Адамдарды сатуу маселелери боюнча
ЕБнин министрлеринин конференциясында кабыл алынган.
Декларациядагы сунуштардын биринде, ар кайсы өлкөлөрдө адамдарды
сатууга каршы көрүлүп жаткан аракеттерге көз салып туруу үчүн мүчөмамлекеттер улуттук докладчыларын дайындашы керек деп айтылат.
Голландиянын өкмөтү 2000-жылы 1-апрелде Адамдарды сатууга жана
Балдардын сексуалдык зомбулукка дуушар болушуна байланыштуу
маселелер боюнча Улуттук Докладчысын дайындаган. Учурдагы
Докладчы К.Э.Деттмайер-Вермёленге (C. E. Dettmeijer- Vermeulen)
Улуттук Докладчынын Бюросунда иштеген адамдардын тобу жардам
берет.
Докладчынын башкы маселеси - Голландиядагы адамдарды сатуунун
жана балдардын сексуалдык зомбулукка кабыл болушунун абалы жана
масштабдары, ошондой эле мамлекет жүргүзгөн саясаттын таасирлери
тууралуу кабарлап турат. Бюронун вебсайтындагы
www.nationaalrapporteur.nl (in Dutch) жана www.dutchrapporteur.nl
(англис тилинде) докладдарда адамдарды сатуу көрүнүштөрүнө жана
балдардын сексуалдык зомбулукка кабыл болушуна каршы кабыл
алынган учурдагы жоболор жана мыйзамдар, алардын алдын алуу,
иликтөө, жабыр тарткандарга жардам берүү иш-чаралары тууралуу
маалымат камтылган. Мындан тышкары, адамдарды сатуу
көрүнүштөрүнө жана балдардын сексуалдык зомбулукка кабыл
болушуна каршы көрүлгөн иш-чараларды өркүндөтүү сунушталат.
Докладчы өз алдынча иштеп, Голландиянын өкмөтүнө жана башка
уюмдарга отчет тапшырып турат. Улуттук Докладчынын көзкарандысыз
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позициясы жабыр тарткандардын, шектүүлөрдүн жана
кылмышкерлердин купуялыгынын сакталышына кепилдик берип,
Докладчыга абалды талдап, таасирдүү саясат иштеп чыгуу үчүн
керектүү жана жетиштүү маалымат менен камсыз кылат.
Голландиянын Докладчысынын Бюросу адамдарды сатууга жана
балдардын сексуалдык зомбулукка кабыл болушуна байланыштуу
көрүнүштөрдүн алдын алып, түп тамырынан жоюу жаатында иштеген,
ошондой эле жабыр тарткандарга жардам берген жеке адамдар, уюмдар
жана органдар менен тыгыз мамиледе иштешет.
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VI. УШУЛ БАСЫЛМАНЫН ЖАРЫК
КӨРҮШҮНӨ САЛЫМ КОШКОН
АДАМДАР
ОКУУ ПЛАНДАРЫНЫН АВТОРЛОРУ
▶ Professor Bertrand Cabedoche, professor of sciences de l’information et de la
communication and UNESCO Chairholder on International Communication,
Université Grenoble-Alpes, France. President of Orbicom (network of UNESCO
Chairs in Communication) (bertrand.cabedoche@gmail.com)
▶ Professor George Claassen, who has been teaching science and technology
journalism at Stellenbosch University, South Africa since 1995. He developed the
ﬁrst such course at a university in Africa and is a former president of the South
African Science Journalists’ Association (gnclaassen@sun.ac.za)
▶ Ms Corinne Dettmeijer, Dutch National Rapporteur on Trafﬁcking in Human Beings
and Sexual Violence against Children (c.e.dettmeijer-vermeulen@bnrm. nl)
▶ Professor Estelle Lebel, professor in the Department of Information and
Communication, University of Laval, Canada (Estelle.Lebel@com.ulaval.ca)
▶ Dr Sundeep R. Muppidi, associate professor of communication, University of
Hartford, Conn., USA (sundeepmuppidi@gmail.com)
▶ Professor Dominique Payette, professor in the Department of Information and
Communication, University of Laval, Canada (Dominique.Payette@com.ulaval.
ca)
▶ Professor Robert G. Picard, director of research, Reuters Institute for the Study of
Journalism, University of Oxford (robert.picard@politics.ox.ac.uk)
▶ Erick Fernández Saldaña, programme coordinator, Press and Democracy, and
UNESCO chairholder on communication and society at the University
Iberoamericana, Mexico (erick.fernandez@ibero.mx)
▶ Kalinga Seneviratne, visiting scholar, Yunus Centre, AIT, Bangkok (sen1954@
yahoo.com)
▶ Dr Ibrahim Seaga Shaw, senior lecturer in media and politics and programme
leader, MA Media Cultures, Department of Media, School of Arts and
Social Sciences, Northumbria University, United Kingdom (ibrahim.shaw@
northumbria.ac.uk)
▶ Dr Peter Verweij, D3-MEDIA, the Netherlands (peter@d3-media.nl)
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РЕЦЕНЗЕНТТЕР
▶ Frederike Ambagtsheer, PhD candidate, Erasmus MC,
Rotterdam, The Netherlands
▶ Professor Pascale Boucaud, Université catholique de Lyon, France
▶ Emily M. Brown, head of department, Department of Media
Technology, Polytechnic of Namibia
▶ Dr Steffen Burkhardt, director of the International Media Center
Hamburg (IMCH)
▶ Professor Pilar Carrera, vice-dean of journalism, Universidad Carlos III de
Madrid, Spain
▶ Professor Incilay Cangoz, director of Women’s Research and
Implementation Centre, Department of Journalism, Anadolu University,
Turkey
▶ Parosha Chandran, Pump Court Chambers, United Kingdom
▶ Pedro Diederichs, former head of department, Journalism Department,
Faculty of Humanities, Tshwane University of Technology, South Africa
▶ Peter Du Toit, deputy director, Sol Plaatje Institute for Media
Leadership, School of Journalism and Media Studies, Rhodes
University, South Africa
▶ Professor Cees Hamelink, professor emeritus of the University of
Amsterdam and Athena Professor for Public Health and Human Rights
at Vrije Universiteit, Amsterdam, The Netherlands
▶ Professor Jackie Harrison, chair, Centre for Freedom of the Media
(CFOM), Department of Journalism Studies, University of Shefﬁeld,
United Kingdom
▶ David B. Holmes, lecturer, Department of Journalism Studies, University
of Shefﬁeld, United Kingdom
▶ Saltanat Kazhimuratova, senior lecturer/internship coordinator,
Department of Journalism and Mass Communications, College of
Social Sciences, Almaty, Kazakhstan
▶ Marie A Kinsey, senior university teacher, Department of Journalism
Studies, University of Shefﬁeld, United Kingdom
▶ Professor Alain Kiyindou, Université Bordeaux3, France
▶ Professor Adel Maged, Judge/Vice-President, Court of Cassation, Egypt.
Honorary Professor of Law, Durham University, United Kingdom
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▶ Professor Michel Mathien, UNESCO chair in communication, Université de
Strasbourg, France
▶ Francis Mdlongwa, director, Sol Plaatje Institute for Media Leadership,
School of Journalism and Media Studies, Rhodes University, South Africa
▶ Professor Missè Missè, Université de Douala, Cameroun
▶ Professor Kaarle Nordenstreng, School of Communication, Media and
Theatre, University of Tampere, Finland
▶ Michal J. Rahfaldt, executive director, Children’s Radio Foundation,
South Africa
▶ Perdiep Ramesar, Journalist, Trouw, The Netherlands
▶ Martijn Roessingh, Journalist, Trouw, The Netherlands
▶ Professor Kim Sawchuk, research chair in mobile media studies,
Concordia University, Montreal, Canada
▶ Dr Daya K. Thussu, professor of international communication and
founder co-director of the India Media Centre, University of
Westminster, London
▶ Prof. Joanne van der Leun, Professor of Criminology, Leiden
University, The Netherlands
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ЮНЕСКОНУН ЖАМААТЫ
▶ Fackson Banda, programme specialist, Division of Freedom of Expression
and Media Development (FEM)
▶ Guy Berger, director, Division of Freedom of Expression and Media
Development (FEM)
▶ Silvia Chocarro Marcesse, former associate expert, Division of
Freedom of Expression and Media Development (FEM)
▶ Dafna Feinholz, chief of section, Bioethics Section, Social and Human
Sciences Sector
▶ Catherine Garner, programme assistant, IPDC, Division of Freedom of
Expression and Media Development (FEM)
▶ Irakli Khodeli, Bioethics Section, Social and Human Sciences Sector.

229

Бул эмгек – ЮНЕСКОнун Журналисттерди даярдоо жаатындагы бир катар
методикалык материалдарынын эң акыркысы болуп, журналисттерди окутуу
жаатында бардык окутуучулар туш болгон, айрыкча, чагылгандай тездик менен өнүгүп
жаткан технологиялык жетишкендиктердин доорундагы көйгөйлөргө карата көрүлгөн
стратегиялык аракет. 2008-жылы келип чыккан каржылык-экономикалык каатчылыктан
улам, медиа компаниялар, айрыкча, өнүккөн өлкөлөрдөгү, жаңы турмуш шарттарына
ылайыкташууга аргасыз болушкан. Бирок дүйнөлүк деңгээлдеги ушул жаңылыктар
менен шартталган журналисттерди даярдоо жаатындагы олуттуу маселелер жана
ошол маселелердин, айрыкча, журналисттерди окутуу программаларын стратегиялык
жактан кайра баштан түзүп чыгууда чечилиши алдаганча маанилүүрөөк.
Демек, бул басылма ЮНЕСКОнун 2007-жылы иштелип чыккан Журналисттерди
окутуунун стандарттык программасын кайра баштан карап чыккан маанилүү кадам
болуп саналат. Стандарттык окутуу программасын алтымыштан ашуун өлкөнүн
жетимиштей окуу жайы иш жүзүндө сынап көргөндөн кийин, жаңы, ошол эле маалда
мурункудан да олуттуураак маселелер жаралган. Тактап айтканда, журналисттерди
окутуу программасына адистештирилген билим жана көндүмдөрдү алууга
ылайыкташууга туура келген. Тез өзгөрүлүп турган социалдык, экономикалык жана
технологиялык шарттарда жаңы кесиптик сабаттуулук формалары талап кылынууда.
Натыйжада, учур талабына жооп берген жаңы редакциялар жана класстык бөлмөлөр
каржылык-экономикалык туруктуулуктун опурталдуу агымдарынан жол тапканды гана
үйрөтпөстөн, ошол туруктуулукту камсыз кылган стратегиялардын бөлүгү катары,
илимий коммуникация, маалымат топтоо, адамдарды сатуу, гендердик көйгөйлөр
сыяктуу белгилүү бир сабаттуулук формаларын да эске алат. Ушул маселелердин
баары бул жерде сунушталып жаткан окутуу программасынын негизги предмети.
ЮНЕСКО
Коммуникация жана маалымат сектору
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F-75352 Paris 07 SP, France
Кошумча маалымат алуу үчүн
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