manas
—«Манас» радиосу боюнча
кыскача маалымат берсециз?
—Биринчи кезекте «Де-Факто»
гезитинин редакциясы «МедиаМанаска» кецулуцуздерду белуп келгенициздерге, кызматташууга кол сунганыцыздарга ыраазычылык билдиребиз.
«Манас» радиосу алгачкы эфи
рны 1999-жылы жасаган. Мындайча
К араганда бир окуужайдын радиосу
деп эсептелгени менен ошол элеучурдажалпы коомчулуккадаезунунунун
угузабилген радио. 1999-жылдан бери
20 жылга чукул убакыт етуп радиобузда кеп нерсе езгврду онукту, бирок
езгорбоген бир нерсе бар ал - жаштардын энергиясы! Анткени радиого умтулган келечек муунду татыктуу
тарбиялоо биздин милдетибиз болуп
саналат. Мен жетекчилик кылган убакыттын ичинде енукквн елквлердун
радио тармагындагы тенденциялардын бардыгын «Манас» радиосунда
да ишке ашырып, элге-журтка алгачкылардан болуп бергенге аракетжасадык. Башканы айтпаганда «подкасттык-эфир» деген тушунук бар. Ошол
эфирди оашка эч ким тушуне электе,
биз алгачкылардан болуп аткардык.
—Радионун негизги максаттары тууралуу айта кетсециз ? •
—Турк дуйнесуне кызмат кылуу,
тектеш турк тилдуу элдердин орток
маданиятын, тарыхын, тилин, дилин
чагылдырып беруу биздин максаттарыбыздын бири. Бир кездеги биздин
орток эс-тутумубузду ушул жерде эстве, жандандыруу, иретке салуу бизге берилген улуу вазийпа. Аталган
милдетти орундатуу учун Туркия
республикасынын демеерчулугу ме
нен заманбап стилдеги теле-радио
студия курулуп берилген. Дагы бир
баса белгилей турган нерсе ал жакта
жаштардын кучу, акылы, алдыга умтулуусу менен аларды тарбиялап, келечекке практикалык багытта даяр
кылып чыгарып жатабыз.
«Манас» университетинде Ком
муникация факультета бар. Алжакта
илимдин теориясын окутса, тажрыйба топтоону, тетик эмне, студия эмне, эфир эмне, микрофон эмне деген
нерселерди жаштар биздин колдон
уйронушууде.
Кыргыз-Турк «Манас» универ
ситета тектеш турк тилдуу улуттардын балдарынын жыйналган ордосу.
14 башка турк тилдуу мамлекеттин
екулдеру.келип окушат. Ар биринин
салты, маданияты, каадасы, алардын
ортосундагы окшоштуктар, айырмачылыктар, озгечелуктер деген нерсенин баары биздин эфир, биздин ишмердуулук аркылуу чагылдырылып
турат. Студенттер келип ездерунун
тилдериндеги программаларды жасашат. Биз алардын оардыгынакаршы
болбой, тескерисинче колдоп, эфир
аркылуу ездерунун орток мадания
тын чагылдырып оерууге шарттузебуз. Мисалы 1 семестрде эле 40 тан
ашык программалардын элге-журтка
угузулган учуру болгон.
—Уктуруунун жанрлары женунде эмне оаяндайт элециз?
—Биринчи кезекте биз коммерциялык эмес радио экендигибизди
баса белгилегибиз келет. Ошондуктан социалдык темалар бизде кеп ча-'
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И КЕПКЕЗЕК

Булент Намал, «МедиаМанас» бирикмесининмудуру:

КЫРГЫЗ МАДАН
ТУРКИЯГА ТАА
УЧУН БИР ТОП
ИШ-АРАКЕТТЕРДИ
ж у з е ге аш ы рдьн
Жалпыга маалымдоо каражаттары бийликтин тертунчу бутагы деп айтьшып келет. Массалык маалы
мат таратууда радио - езунун ыкчамдуулугу менен
айырмаланып турат. Радио демекчи борбор калаабызда 20 га чукул элге эфирин жеткирген станциялар бар. Алардын ичинде «Манас» радиосу Орто
Азиядагы жападан жалгыз университеттик радио
катары таанымал. Алгачкы этаптарда жеке радио
кызматьш гана аткарьш келген болсо, замандын
талабьша ылайык азыркы чакта «МедиаМанас» деп
аталган борборго айланган. Тузулуу тарыхчасы,
максаты, аткарьш жаткан илшердуулугу тууралуу
билели деп аталган бирикменин мудуру Булент На
мал мырзаны кепке тартканбыз.
гылдырылат. Жеке эле студенттерлин
кучу, энергиясы менен даярдалган уктуруулар эмес, мисалга, ез тармагындаэлге-журткатебесу керунген адистер кайсы тармак болбосун келип, ез
кесипкейлугу боюнча мыкты программаларды биз учун тартуулашты.
Дагы да келип жасайбыз дешсе эщигибиз ачык.
2000-жылы жалпы ФМ толкун
кыска аркылуу эфирге баштадык.
Чыккан кунден тартып кыргыз тилин
енуктурууге чыныгы дитибизди койдук. Ошол позициядан тайган жокпуз. Анткени биз борбор калаанын
угармандарына эне тилде автордук
уктурууларды угуздук. Чакан белугун
турк тилннде, дагы бир белугун баш
ка тилдерде жарыялады к. Кецсебизге
елкенун эн алдьщкы тилчи агай-эжейлери келип, башкаэч жерде чыга элек
эмгектерин биз аркылуу сунушташты.
Манас университетинин басмаканасы кыргыз талине которулган чыгармаларды сериялуутартипте басып
чыгарган болсо, «Манас» радиосудал
ошол китептердин аудио вариантын
жасаганга кучун жумшады.
Чет елкеден ТРТ, Кыргызстандан КТРК, ЭлТР менен бир топ долбоорлорду ишке ашырдык. Кыргызстандын маданияты, тарыхы боюнча
биз сапаттуу материалдарды жасап
ТРТгаженетуп, ал жактагы турк дуйнесу женундегу мыкты программа
ларды Кыргызстанга алып келипугузган уч)ф лар кеп болду.
—Тутунган эфирдик политикасыкандай?
—Бизде турдуу уктуруулар жарыяланат, таанып-билуучу, кецулачуучу, билим беруучу, езгече тарых, маданият, агартуу программалары кеп орун алат. Бирок таянган

бир принцибибиз бар: бизде саясий программалар жарыяланбайт.
Саясатка орун жок жана муну катуу
кармайбыз.
Биз учун саясатка Караганда эки
елкенун маданий карым-катнашын
чыцдоо маанилууреек. Аталган жуйе менен кыргыз маданиятын Туркияда таанытуу максатында кептеген иш-аракеттерди жузеге ашырдык.
Кыргыз енерпоздорун Туркиягажибергенге мумкунчулуктерубуз болду.
Керек болсо езум дагы аралашып,
кыргыз ырларынын сездерун маанилештирип турк тилине которуп, же
болбосо башынан баштап турк тилинде жаздырып, Туркиядагы мада
ният кундеруне кыргыз енерпоздо
рун бир канча ирет женеттук. «Ма
нас» радиосу ортодо алтын кепуре
болгонунун натыйжасында кыргыз
авазы турк бир туугандардын фестивалындажацырды.
—Атыцыздардын чыгуусунда
«Манас» университетинин орду
канчалык?
—Эки элдин достугунан курулган радио экендигибизди баса белгилее менен бирге «Манас» радиосунун бугунку кундегу жетишкендиги
жогору оааланып жаткан болсо, пайдубалын туптеп, коомчулукка ысымынын таралышында Кыргыз-Турк
«Манас» университетинин эмгеги
чоц. Эки элдин ырашкердигинен курулгануниверситеттин оюджетанин
негизинде радиобуз элге эфирин тартуулап келет. Андыктан Орто Азия
дагы бирден-бир езгече студенттик
шаарчага ээ, улуттар аралык «алтын
бешик окуу жай наамын алган «Ма
нас» университетинин илим, маданиятж.б. жаатта жасап жаткан ар бир
ишмердуулугун эфир аркылуутекпей-'

чагылдырсак деген максатыбыз ба{
Арийне радиобуз менен тен ъ
тар телетармагыбызды дагы енукту
генге аракет жасап келатабыз. Б)
кошумча социалдык тармактарс:
жашоону элестетуу кыйын. Бард)
жарандар абдан жакшы колдон
калышты. Ушуну прогрессти эс
алып азыр МедиаМанас эфирд]
конокторун мурдагыдай радиод
уктуруп эле там болбостон, соцку ’
гудегу камераларды колдонуу мен
бирге коноктордун жузун ютуб жа
фейсбуктагы «МедиаМанас» бар;
чаларыбызга туз эфирибизде керс
туп беруу мумкунчулугун жаратть
Угарман же керуучулерубуз мен
ырчыларыда«
дык болгон заманбап телестудияда ез жакын болууга оул абдан ыцгайл
ыкмаэкенин танбайбыз.
клиптерин жаратышты.
—Радио толкундарыцыздар—Маек соцунда кошумчал
турган
нерселерициз барбы?
дын кецейиши жана телевидение
тармагытууралуудагы биле кетсек?
—«МедиаМанас» бирикмес:
—Бугачейин кыскатолкунда ФМ жеке радио катары эсептеоеш кер>
102.9 жыштыгында Чуй-Бишкекте Радио эфирдин сыртында дагы т^
сайрап жаткан болсок, Таласта ФМ дуу эмгектерди жасап, телевиден
88.1, Чолпон Ата жана Нарын шаар- тармагын енуктуруу алдагы ал!гыль
ларында ФМ 93.7 жыштыктарында туу пландарыбыздан болуп санала
Дагы бир езгечелук катары кер<
эфирбизди бере баштадык. Бир канча
жолутендергеулам катышып отуруп, те турган нерсе, бизде ыктыярдуу/
акырыжечишкежетип, быйыл Ошто деген фактор абдан маанилуу.Кепч
дагы жыштык алганга мумкунчулук ген ез кесибинин адистери биз^
алдык. Азыр документтер даярдалып маяна кутпестен, айлык акы теле
жатат, буюрса Ошко дагы унубуздун суздербудебестен езуээ болгон а и
жацырышын чыдамсыздык менен билим казынасын уктурууга айл;
дырып утармандарга сунду. «Мед!
кутуудебуз.
елевидения боюнча айтсак, КР- Манас» дагы аларды кенен кучак »
Телевидс
нын Адилет министрлигинде «Ма йып тосуп алып, кызыктуу темалг
нас» каналы деп катталган. Базасы да, турдуу коноктор менен туз эфи|
менен платформасы даяр. Учурда ви- маектешуусуне шарттуздук.
Сезумдун соцунда радио ката
зуалдык базасын чындап жаткан маалы. Жакынкы аралыкта санариптик ачылган кунден тарта биз менен 61
платформагакошулсак, «Манас» ка ге болуп, ез пикирлерин социалд
налы деген ысым менен элге чыгабыз. тармактар жана башка жолдор меь
Туркиядан Орто Азияга эфир бер- билдирип досубузга айланып калг
ген «ТРТ-Аваз» каналы санарипке туруктуу угармандарыбызга да тер
жакында эле кошулду. Алар менен ыраазычылыгымды билдирем.
Зулпукар Сапан
кызматташып, эфирди алардан дагы
чачпай чагылдыруу биздин жоопкерчилигибизде.
—Атаандаштык кучеген маалда алдыга озуу кыйын болсо керек?
—Бул суроого жооп катары за
манбап стилде жасалган студиябыз
менен мактанып кетсек болот. Биринчилерден болуп бизде туптелген
бул студиянын курулганына 5-6 жыл
болуп калды. Ырас бир гана менде бар
деп кекурек кагып турбастан, коомдун колдонушуна да студиябыздын
эшигин ачып оердик. Бизге шериктеш болгон КТРК, ЭлТР келип сту-
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