«Алекс»: канал для людей
У 1990 році була створена найстаріша недержавна телекомпанія Запоріжжя
«Алекс». За ці два з половиною десятка років у телекомпанії було чимало злетів
і падінь: йшло старе керівництво і приходило нове, «Алекс» покидали
журналісти з досвідом, щоб спробувати долі в Києві, а на зміну їм приходило
молоде покоління, «свіжа кров». Зараз «Алекс» віщає на всю Запорізьку та
Дніпропетровську області, а кількість потенційної аудиторії вже давно
перевалило за мільйон. Що ж це за канал і що в ньому такого? Зараз
розберемося.
Почати варто з того, що «Алекс» – це не одна людина, не дві, а більше сотні
ентузіастів. Це журналісти, редактори, оператори, інженери відеомонтажу, ITфахівці, режисери, менеджери та нескінченна кількість інших професій,
необхідних для того, щоб «Алекс» працював двадцять чотири години на добу.
Оперативні зйомки, написання сценарію, озвучка, монтаж, і, нарешті,
трансляція готової передачі в ефір – все це робиться звичайними людьми,
професіоналами своєї справи. Нещодавно, подивитися на цю роботу вдалося
студентам Економіко-правничого коледжу ЗНУ. Вони побували в студії,
монтажній і поспілкувалися зі співробітниками компанії.
Основний напрямок цього телеканалу – інформаційні програми, але
багатосерійні фільми і серіали теж мають місце бути. Особливістю каналу є
безліч телепередач, спрямованих саме на інтереси глядача. Це не центральні
телеканали, що оспівують «тонкі матерії», а буденна, життєва допомога у
вирішенні будь-яких питань під час ефіру. Яскравим прикладом є така
передача, як «DE JURE. З точки зору закону», де в прямому ефірі будь-який
бажаючий може задати питання висококваліфікованому юристу.
Але, найголовніше – це те, що абсолютно всі співробітники ТРК «Алекс»
буквально закохані в свою роботу, змушуючи канал працювати цілодобово і
підтримуючи його на належному рівні. «Ми не отримуємо багато грошей, та й
робота нелегка, але нам це дуже подобається і нам вірять люди. Ми – четверта
влада!» – палко розповідає головний режисер телеканалу «Алекс» Зоя Карпова.
Нажаль, зараз «Алекс» переживає не найкращі часи. Нестача нового
обладнання впливає на якість роботи каналу. Однак, співробітники цієї
компанії навіть не думають опускати руки. «Ми ніколи не падаємо духом, адже
знаємо, що ми потрібні людям. Найголовніше для нас – це моральність, адже
щоб нікому не нашкодити, потрібно бути дуже обережним в тому, що ти
пишеш і говориш», – пояснює один з кращих кореспондентів каналу Інна.
Заслуги «Алексу» в Запорізькій області насправді були досить сильно
недооцінені. Лише завдяки роботі цього каналу на великі екрани повернувся
вже забутий більшістю гандбол. Людям подобається цей канал не тільки за

спрямованість на інтереси аудиторії, а й за особливу позицію каналу по
відношенню до соціуму і політики. Тут немає довгих політичних дебатів і
обговорень, які багатьом не подобаються і лише нервують звичайного
громадянина. Замість цього в ефір пускаються різні соціальні передачі, дійсно
цікаві та корисні для людей.
Цілком природно, що така довга і непосильна праця була оцінена. У будівлі
ТРК «Алекс» є ціла «алея слави», де кожний співробітник може подивитися на
різні нагороди, вручені каналу. Люди люблять і цінують цей канал, що цілком
логічно, тому «Алекс» є лідером в інформаційному мовленні регіону.
Залишається сподіватись, що на цей канал звернуть увагу спонсори, адже тоді
він розквітне і вийде на абсолютно новий рівень. Розквітне, але залишиться
таким же. Таким же каналом для простих громадян.
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