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муктаждыгынын 
универсалдуу модели





Мага маалымат бериниз

Жаңылык муктаждыгы — макала  
актуалдуу тема боюнча акыркы 
фактылар жөнүндө маалымат берет. 
Адатта  бул акыркы жаңылыктар  же  
жеринен берилген репортаж.



Мисалдар

Акаев депутат болот. Жогорку сот БШКнын квота боюнча чечимин 
жокко чыгарды

Айсулуу Тыныбекова аялдар күрөшү боюнча Азиянын мыкты 
спортчусу деп табылды

Акылбек Жапаров: Айлык кыздар мугалим жигитке турмушка 
чыгабыз деп калганча көтөрүлөт



Мени трендде кармап 
туруңуз

Бул жерде сиздин негизги өнөктөштөр социалдык 
тармактар болуп саналат. Сиз белгилүү бир темада 
Твиттерди, Фейсбуктагы постторду же социалдык 
тармактардан башка билдирүүлөрдү чагылдыра аласыз. 
Бирок, ар дайым эстен чыгарбоо керек, социалдык 
тармактар бүтүндөй коом тууралуу кабар бербейт, 
андыктан бир нерсе трендде болсо, баары ал жөнүндө 
билет дегенди билдирбейт.



«Төшүмдөн башка нерсени көрбөй элесиңер». Назира 
Айтбекова чуу жараткан сүрөттөрү тууралуу



Мага түшүндүрүп бериңиз
Аудиторияга  маалымат берүү - көпчүлүк 
ЖМКлардын негизги милдети, бирок сиз башка 
атаандаштардан айырмаланып маалымат бере  
аласыз. Окуянын тарыхын айтыңыз, карама -
каршы пикирлерди, көз караштарды айтыңыз, 
окурман өзү жыйынтык чыгарсын. "Эксперттер  
талашат", “түшүндүрүп беребиз”, “эмне  үчүн 
ушундай”деген сөз ж.б.у.с...



Мисал
Гендердик квота: Партиялардын бийликке жетүү жолубу же 
аялдардын саясатка аралашуу мүмкүнчүлүгүбү?

Секс талкуу: Харассмент, сексуалдык ыдык —мындайга 
кабылбаш үчүн эмне кылыш керек?

Өспүрүмдөргө нике кыюуга тыюу салуу: Депутаттар мыйзам 
долбооруна каршы добуш бергендиктерин кантип 
түшүндүрүштү?

https://ky.kloop.asia/2021/10/06/genderdik-kvota-partiyalardyn-bijlikke-zhet-zholubu-zhe-ayaldardyn-sayasatka-aralashuu-m-mk-nch-l-g-b/
https://ky.kloop.asia/2021/12/27/seks-talkuu-harassment-seksualdyk-ydyk-myndajga-kabylbash-ch-n-emne-kylysh-kerek/
https://ky.kloop.asia/2016/05/27/sp-r-md-rg-nike-kyyuuga-tyyuu-saluu-deputattar-myjzam-dolbooruna-karshy-dobush-bergendikterin-kantip-t-sh-nd-r-sht/


Мотивация бериңиз

Google Trends же AnswerThePublic (жана алардын 
орусиялык кесиптештери), аудиторияңыз жооп 
издеп жаткан актуалдуу, өз убагында берилген 
суроолордун мыкты булактарын колдонуңуз. 

Эгер сиз дайыма техникалык терминдерди 
колдонсоңуз — медициналык, бизнес же  саясий -
ар  дайым эсиңизде  болсун, аудиторияңыздын көбү 
алардын маанисин билиши күмөн. 



Мисал

Аялдардын оргазмы деген эмне жана ага кантип жетсе 
болот?

Эмне үчүн Кыргызстанда аялдарга тыюу салынган 
кесиптердин тизмеси дагы деле бар?

Этек кир: кыргыз аялдары прокладка чейин эмне 
кылышкан?

Бодишейминг аялдардын дене образына жана 
ишенимсиздигине кандай таасир этет?



Мени шыктандырыңыз

Ар дайым эстен чыгарбоо керек, социалдык 
теңсиздиктин кандай түрү болбосун – реалдуу же  
тарыхый, гендердик, диний, сексуалдык – бул 
жаңылыктын муктаждыгын канааттандырган окуя 
үчүн эң  сонун негиз боло алат. 
Болгон окуянын чегинен чыгып, кырдаалдагы 
адамдардын эмоциялары жөнүндө окуяларды айтып 
бериңиз. 
Эгер  сиз жергиликтүү же  аймактык маалымат 
каражаты болсоңуз, ийгиликке  жетишкен атактуу 
тургундар  тууралуу окуялар  абдан катуу жооп берет.



Мисалы

Кантип чет өлкөдөн билим алса болот? Кыргызстандык 
студенттер тажрыйбасы менен бөлүштү

Мектептен кийин эле университетке тапшыруу 
керекпи? Бишкектиктердин gap year жөнүндөгү 
төрт окуясы



Мени алаксытыңыз

Видеороликтер жана сүрөттөр – бул материалдар үчүн эң 
мыкты форматтар. «Күндүн сүрөтү» же «Бир кадр менен», 
«Бир видео менен» форматтары да жакшы. Көңүл ачкан, 
маанайыды көтөргөн материалдар.



Бир кадр менен: Кыргыз 
саясатындагы гендердик 
теңсиздик.
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