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Лейлек 
килеми

      “Манас” университети- орток 
ой жана маданияттардын ордосу

Келечек ээлерин даярдап, чыныгы 
кесип ээси кылып, уядан учуруу 
түмөндүү түйшүк. Ушундай оор жана 
жоопкерчиликтүү милдетти аркалап 

келе жаткан университетибиздин 
ректору, профессор, доктор Себахаттин 
Балжы менен маек курдук. 
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Коммуникациянын 
студенттери                    
финалга чыгышты 

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин 
студенттери “Кыргызстан - кыска 
метраждуу тасмалар өлкөсү” VI эл аралык 
кинофестивалында  төрт тасма менен  
финалга чыгышты.
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   Улуу жол башчы   
Ататүрк  “Манаста”        
       эскерилди

«1916-жыл кыргыз прозасында» аттуу 
китебинин ачылыш аземи өткөрүлдү

           Манастыктардын адабий     
           фестивалдагы жеңиштери

Түркия мамлекетинин негиздөөчүсү, 
улуу жол башчы Мустафа Кемал 
Ататүрктүн каза болгонунун 78-жылы 
КТМУнун ректордук жыйын залында 
белгиленди.

Коммуникация факультети 
уюштурган “10-ноябрь Ататүрктү 
эскерүү” кечеси алгач эки өлкөнүн 
улуттук гимндерин уктуруу менен 
башталды. Иш-чаранын ачылышында 
куттуктоо сөздөрүн университеттин 
ректору, профессор Себахаттин 
Балжы, биринчи проректор, профессор 
Асылбек Кулмырзаев жана Түркиянын 
Кыргызстандагы элчиси Метин Кылыч 
сүйлөштү. Ататүрктүн эмгегинин түрк 
улуту үчүн гана эмес, дүйнөдөгү башка 
улуттар үчүн да маанилүү экендигин баса 
белгилеген  Метин Кылыч, Чанаккале 
согушун мисалга алып, Ататүрктүн 
аскер  башчылыгы жана көрөгөчтүгүнүн 
жогору болгондугун  кошумчалады. 

Иш-чаранын жүрүшүндө 

коммуникация факультетинин 
окутуучусу, доцент Юсуф Юрдигүл 
даярдаган “10-ноябрь” аттуу даректүү 
тасма көрсөтүлдү.

Кеченин алкагында Ататүрк 
темасында отурум өткөрүлүп, анда 
коммуникация факультетинин деканы, 
профессор Хамза Чакыр “Ататүрк 
жана басма сөз”, улук окутуучу Абды 
Сатаров “Ататүрктүн түрк тилине көз 
карашы”, доцент Аслы Юрдигүл менен 
улук окутуучу, доктор Гөкче Йогуртчу 
“Жумурият мезгилинде аялдардын 
укуктары” темасындагы докладдарын 
жасашты. 

Иш-чара көркөм өнөр факультетинин 
музыка бөлүмүнүн мугалимдери 
даярдаган “Ататүрк сүйгөн ырлар” 
программасы менен жыйынтыкталды. 

Тарых жана маданият жылына 
карата “Мекенге таазим” аттуу I 
адабий фестивалы өлкөдө алгач 
ирет уюштурулду. Фестивалдын 
“Жаңы ысымдар” адабий сынагында 
университетибиздин англис тили жана 
адабияты бөлүмүнүн улук окутуучусу 
Алтынай Токтоматова Кыргыз эл 
акыны Сүйүнбай Эралиевдин “Ак Мөөр” 
поэмасын англис тилине которгон 
эмгеги үчүн 2-орунга татыды. Ошондой 
эле атайын диплом менен синхрондук 
котормо бөлүмүндө эмгектенген улук 
окутуучу Нүргүл Карыбекова балдарга 
арналган чыгармаларды кыргыз тилинен 

англис тилине которгондугу үчүн 
сыйланды.  Мугалимдеринен студенттер 
да артта калышпай, түркология 
бөлүмүндө 3-курста окуган Бекболот 
Сарыбаев поэзия жанры боюнча 2-орунду 
багындырды. 

“Мекенге таазим”адабий фестивалына 
өлкөнүн жети дубанынан келген 
жаш жазуучу-акындар поэзия, проза, 
драматургия жанрында чыгармалары 
жана котормолору менен катышышты.

 Сынакка аймактардан 25, ал эми 
Бишкек шаарынан 75 жаш акын-жазуучу 
күч сынашты.

Үстүбүздөгү жылдын 23-ноябрында 
Кыргыз-Түрк “Манас” университетинде  
филология илимдеринин кандидаты 
Гүлзада Станалиеванын “1916-жыл 
кыргыз прозасында” аттуу китебинин 
таанытымы өткөрүлдү. 

Китептин бет ачар аземине академик, 
"Манас" орденинин ээси Абдылдажан 
Акматалиев, "Мурас" фондунун 
төрагасынын орун басары, тарыхчы, 
публицист Кыяс Молдокасымов,  
белгилүү тарыхчы, публицист 
Тынчтыкбек Чоротегин,  Кыргыз-Түрк 
“Манас” университетинин проректору, 
профессор Анварбек Мокеев, окуу 
жайдын жамааты, студенттер жана ЖМК 
өкүлдөрү катышышты. 

Бет ачар аземинде сөз сүйлөгөн окуу 
жайдын проректору, профессор Анварбек 
Мокеев: “Кыргыз Республикасынын 
Президентинин жарлыгы менен 2016-
жылы Тарых жана маданият жылы деп 
белгиленгендиктен, бул иш-чара да ошол 
мазмунга шайкеш келип жатат. 1916-
жыл Кыргыз элинин боштондук үчүн 

ойгонгон алгачкы кадамдарынан болуп 
эсептелип, 1991-жылдагы эгемендүүлүк 
үчүн салынган тунгуч чыйырлар экендиги 
талашсыз. Бул окуяга байланыштуу 
жазылган Гүлзада Станалиеванын китебин 
мааниси терең, мыкты изилденген эмгек 
катары баалайбыз”, - деп китептин 
артыкчылыктарын белгилеп өттү.

Иш-чарада Улуттук илимдер 
академиясынын академиги Абдылдажан 
Акматалиев: "Автор кыргыз 
адабиятындагы чыгармаларды кылдат 
талдоодон өткөрүү менен бирге, боордош 
элдердин адабиятын да иликтөөгө 
алып, жалпы Орто Азия жана Казакстан 
адабиятындагы 16-жыл темасынын 
чагылдырылышынын картинасын да 
түзүп берди", - деди.  

“Быйылкы Үркүндүн 100 жылдыгынын 
алкагындагы адабий изилдөөлөрдүн 
арасында Гүлзада Станалиеванын 
эмгеги өтө бараандуу орунду ээлейт. Бул 
адабий изилдөөдөгү жаңы багыт десек да 
болот. Мурда Т. Касымбековдун “Сынган 
Кылычын” изилдегендер бар болчу, 
бирок 1916-жылды комплекстүү карап 
изилдеген, көркөм адабияттарда кандай 
чагылдырылгандыгын талдаган жападан 
жалгыз жыйынтыктоочу эмгек Гүлзада 
Станалиеванын эмгеги деп атайт элек. 
Аталган чыгармадагы тарыхый эмгектер 
менен көркөм чыгармалар Үркүндү кандай 
чагылдырат, толуктайт, чындыгы кандай 
болгон жана көркөмдөлгөндө кандай 
болгондугун салыштырып караганы 
окурман үчүн өтө кызык”, - деди. 

Китепте 1916-жылдагы улуттук-
боштондук көтөрүлүштүн кыргыз 

Жанара Каденова

 Жанара Каденова

Күбра Эрбайракчы

Салттуу кийим кийгизүү аземи болуп өттү 

Ветеринария факультетинин 
студенттерине салттуу кийим кийгизүү 
аземи 30-ноябрда Касым Тыныстанов  
жыйын залында өткөрүлдү.

Иш-чарага ветеринария 
факультетинин студенттеринен тышкары 
университеттин ректору, профессор 
Себахаттин Балжы, биринчи проректор, 
профессор Асылбек Кулмырзаев, 
Кыргызстандагы ветеринарлар 
кабинетинин мүчөлөрү жана ветеринария 
факультетинин мугалимдери катышты. 

Кечеде “Кыргызстан жана мал 
чарбачылык” аттуу кыска метраждуу 
тасманын танытымы көрсөтүлүп, 
университеттин ректору, профессор 
Себахаттин Балжы өз сөзүндө  дүйнөдөгү 
калктын санынын көбөйүшүнө 
байланыштуу мал чарбачылыгынан 
өндүрүлгөн продукцияга муктаждык 
өсүп жатканын, ал талапты билимдүү 
адамдарды тарбиялап чыгаруу менен гана 
жоюуга болоорун жана ветеринардык 
кесиптин маанилүүлүгүн баса белгиледи. 

Биринчи проректор, профессор 
Асылбек Кулмырзаев ветеринарлардын 
бир гана жаныбарлардын ден-соолугу 

үчүн эмес, жаныбарлардан адамдарга 
өтө турган ооруларды дарылоодогу 
эмгектерин баса белгиледи. Ветеринария 
факультетинин деканынын милдетин 
аткаруучу Күршат Алтай:“Ветеринардык 
дарыгер- бул бир эле кесип эмес, 
адамдын ден соолугуна кызмат кылуу. Ал 
жаныбарлардын ден соолугун алдыңкы 
планга коюу менен адамдын ден соолугун 
да коргогон адам,”- деди. Күршат 
Алтайдын пикиринде аталган азем 
биринчиден жаңы келген студенттерге 
факультетти таанытуу болсо, экинчиден 
алардын өз кесибинин алдында 
жоопкерчиликтерин сезе билиши үчүн 
уюштурулган маанилүү иш чара. 

 Аземдин соңунда аталган 
факультеттин студенттери жалпы 
уюштуруучуларга ыраазычылыктарын 
билдирип, өз кесибине жоопкерчиликтүү 
мамиле кылышаарына ынандырышты. 

Иш- чара ветеринария факультетинин 
профессору Үмит Гүрбүздүн “Ишенимдүү 
тамак аш-дени сак адам” доклады 
жана  концерттик программа менен 
жыйынтыкталды.                 

 Мухаммед Фуркан Акчам  Мухаммед Фуркан Акчам 

прозасында көркөм чагылдырылышы 
иликтенип, аталган окуяга кайрылган 
чыгармалардагы көркөм чындыктын 
тарыхтагы факты-маалыматтарга 
айкалышы, ал чыгармалардын идеялык-
көркөмдүк өзгөчөлүктөрү жана 
образдардын турмуштук негиздүүлүгү 
өӊдүү маселелер талкууга алынган. 
Улуттук адабиятыбыздын тарыхында 
мурда белгилүү деӊгээлде чектөөлөрдүн 
карамагында иликтенип келген 
барактары талданып, эгемендик 
мезгилине чейинки идеялар менен көз 
караштар кайрадан каралган. 

Китептин автору Гүлзада Станалиева 
1916-жыл окуясынын кыргыз 
адабиятында чагылдырылышын көп 
жылдар бою изилдеп жүргөн окумуштуу 
катары белгилүү. Анын бул темада 
«Тарых жана тагдыр», «Тарыхый 
чындыкты чагылдырган роман» жана 
«Тарыхый чындыкты көркөм аңдоо» 
деген эмгектери жарык көргөн.

Иш-чарада 1916-жылдагы үркүнгө 
кайрылган чыгармалар жана  китептин 
мазмуну тууралуу кыскача тасма 
көрсөтүлдү.

Өмер Күфреви

Өмер Күфреви

Өмер Күфреви
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“Үйдү даана көрүш үчүн 
сыртка чыгыш керек”

“Билимдүүгө дүйнө жарык”, - демекчи 
учурда илимдин чордону аталган өнүккөн 
чет өлкөдөн  билим алууну эңсеген 
жаштар көп. Дегеле, чет өлкөгө кантип  
окууга өтүүгө болот? Чет өлкөдө билим 
алып жаткан мекендештерибиздин өз 
оозунан жооп издеп көрдүк. 

Чет өлкөгө окууга өтүүнүн  бир нече 
жолу бар. Алар контракттык, бюджеттик 
негизде.  Башка жолдору болсо мамлекет, 
университет же коомдук уюмдар 
тарабынан чет элдик студенттерге 
берилген гранттар, стипендиялар болушу 
мүмкүн. Буга кошумча,  илимий иш-
долбоорлор  да студенттин артыкчылыгы 
катары бааланат. Студент  илимий 
долбоорлору аркылуу өзүнүн багытында 
стипендиялык программаларга 
катышууга мүмкүнчүлүгү бар.

Мына ушул сыяктуу программалардын 
бири Түркия мамлекетинин 
“Түркия бурслары”  стипендиялык  
программасы.  Программа студентти  
Түркияга жаңы келүүдө жана кайра 
кетүүдөгү учак билетинен тартып, 
жатакана,  медициналык аныктама 
жана тамак –аш ж.б менен камсыз 
кылат. Мындан тышкары, академиялык 
билим алуу даражаларына жараша ай 
сайын стипендия төлөнүп берилет. 
Бакалавриатта окугандар үчүн 550 лира, 
магистратура да окугандарга 850 лира 
болсо, докторантурада окугандар үчүн 
1100 лира ай сайын берилет.  Учурда 
Түркиянын Анадолу университетинде 
экономика багытында окуп жаткан Аман 
Сейдакматов программанын эң негизги 
өзгөчөлүгү мыкты кадрларды даярдап, 
кайра өз өлкөсүнө жөнөтүү  экендигин 
айтып, программанын толук турдө 
акысыз экенин тастыктады.  Окууга  
өткөн студент окуудан башка эч нерсе 
менен алагды болбогудай эң жакшы 
шарт тузүлгөнүн четке каккан жок. 

Учурда борбор калаабызда чет 
өлкөдөгү университеттер менен 
кызматташкан бир нече мекемелер 
бар. Алар “Kyrgyz concept” компаниясы, 
“Logos” билим берүү борбору, “DAAD” 
өңдүү бир нече  көз карандысыз  жеке  
менчик  мекемелер.  Алардын бири 
Кыргызстанда иш алып барганына эки 
жылдын жүзү болгон, буга чейин бир 
топ өлкөлөрдө иш жүргүзгөн эл аралык 
“Scorp” мекемеси:

“Мекеменин  Европа, Азиядагы бир топ 
университеттер менен келишимдери бар. 
Чет өлкөдө окуу кымбат экени белгилүү. 

Антсе дагы, кээ бир мамлекеттерде бекер 
окууга мүмкүнчүлүктөр бар. Мисалы  
Австралияда. Ал эми Малайзияда 
архитектура жана дизайн багытында 50 
пайыз  жеңилдиктер каралган. Чехияда 
болсо алгачкы жылы тил үйрөнүү 
курсуна студент өз капчыгынан төлөсө, 
кийинки жылы сынак тапшырып акысыз 
каалаган университетине, каалаган 
багыты боюнча окуй алат”, -дейт “Scorp” 
мекемесинин өкүлү  Масрур Субхонов.

Мекендешибиз Айзада Марат кызы 
Американын Гарвард университетинде 
юриспруденция багытында 
магистратураны бүттү. Ал жакында 
эле Нью-Йорк  штатында адвокаттык 
лицензияга ээ болду. Айзада Марат 
кызы чет өлкөгө магистратурага өтүүдө 
студенттин окуу жайдагы академиялык 
окуу көрсөткүчү жогору болуш 
керектигин баса белгилеп, мотивациялык 
катта өзүңө болгон ишенимдүүлүгүңдү 
так көрсөтүп, өзгөчөлүгүңдү катта 
тастыктай билиш керектигин айтат. “Эң 
негизгиси мотивациялык катта сизге 
университет эмес, сиз университетке 
керек экениңизди жазып,  аларды 
ал университеттин дипломусуз эле 
ийгиликке жете ала турганыңызга 
ишендиришиңиз зарыл.  Сиздин 
таржымалыңызда  университеттин аты  
жазылса университетке пайда алып келе 
турганын кыйытуу мааниде билдирүү 
керек”, - дейт Айзада. Мындан тышкары, 
тапшыра турган университеттин 
окуу системасын жадыбалдай жатка 
өздөштүрүү керектигин кошумчалайт. 

“Өсөр адам өрнөк издейт”, - демекчи 
жаштардын өнүккөн өлкөдө билим 
алууну максат кылышы өнүгүүнун 
кадамы десек жаңылбайбыз. Учурда  
Кытайдын Син Цзянь педагогикалык 
университетинде окуп жаткан Табылды 
Муратбеков кантип окууга өткөнүн 
төмөндөгүдөй баяндады: “Кыргыз 
Улуттук университетинен Шанхай 
кызматташтык уюмунун бир жылдык 
программасы менен келдим. Окуу 
жайыбызга атайын квота бөлүнгөн 
экен. Сынак аркылуу тандап алышты. 
Бул программада жол акысын, визаны  
студент өзү төлөйт. Ал эми, окуу, 
жатакана бекер. Мындан сырткары 
айына 3000 юань (500доллар) стипендия 
берилет.”–дейт Табылды.

Учурда  Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинде бакалаврда окуп 
жаткан, келечекте Европадан билимин 

тереңдетип, тажрыйба топтоону максат 
кылган Эмил Бектурсунов: “Азыркы 
тапта акылдуу, билимдүү адам баалуу. 
Өнүккөн чет өлкөдөн билим алуу менин 
чоң максатым. Ал жака окууга өтүш 
үчүн даярдыкты мыкты көрүш керек. 
Мүмкүнчүлүк болсо, Батыш Европага 
барам,  бирок ал жакта өтө кымбат.  
Салыштырмалуу Чыгыш Европада жашоо-
турмуш  арзаныраак”, - деген пикирин 
билдирди.

Окууга тапшырууда  тоскоолдуктар 
өтө эле көп. Виза алуу, каражат жана 
жана башка толгон-токой маселелер 
студентти чарчатып салышы мүмкүн. 
Ушул себептерден улам канчалаган кыял-
максаттар ишке ашпай калууда.  Мына 
ошолорду кыйгай өтүүгө  үндөгөн Нурбек 
Жаанбаев аттуу журтташыбыз Чехиядагы 
Айыл чарба университетин артыкчылык 
менен бүтүргөн:“Эч нерседен коркпогула, 
мүмкүнчүлүктөр аябай көп, умтула бериш 
керек. Он окуу жайга тапшырсаңар бирөөнө 
сөзсүз өтөсүңөр.” – деп ынандырат Нурбек.

Улуу Британия мамлекетинин 
“Chevening” стипендиялык бир жылдык  
программасы менен учурда  Ридиң  
университетинде (University of  Reading) 
окуп жаткан Сагындык Эмилбек уулу 
өзү өткөн программага тапшырууда 
эмнелер талап кылынаарын төмөндөгүдөй 
билдирди: “Алгач талапкер он-лайн 
түрүндө эссе жазат. Анда кесиптик планды, 
Англияда билим алуунун максатын, 

лидерлик жөндөмүң  жана кесиптик 
тажрыйбаларың  жазылышы керек. 
Эсседе Кыргызстандын өнүгүүсү  үчүн 
өзүңдүн маанилүү экениңди окурманды 
(программанын калысын) ишендирүү  
керек. Мындан сырткары, сунуштоочу  кат  
жана таржымал талап кылынат.  Чет өлкөгө 
окууга өтүү үчүн студентте сөзсүз түрдө 
TOEFL  же болбосо IELTS (англис тилин 
жогорку деңгээлде билгенин тастыктаган 
сертификат) жыйынтыгы болуш керек”, - 
дейт ал. 

Корутундуласак, бүгүнкү алган 
билимиңдин акыбети менен коомдо  мезгил 
менен жарышып, билимдин артынан 
сая түшүү учурдун айныгыс акыйкаты.  
Буга кошумча,  чет жерде окуу, бир гана 
билим өздөштүрүү эмес, ал, башка элдин 
маданиятын, улуттук таалим-тарбиясын, 
өнүгүүгө карай багытын  баамдап, 
сезүү жана “электен өткөрүү” дегендик. 
Эң негизгиси белгилүү мерчемде көз 
карашты өзгөртүүгө белсенгендик. Өткөн 
жылы Кыргызстанга келген дүйнөнүн 
6 жолку каратэ чемпиону, Япониялык 
Манабу Муракаминин “Үйдү көрүш үчүн 
сыртка чыгыш керек”,-деген кеби өз 
өлкөңдү таануу үчүн өзгө өлкөгө чыгуунун 
канчалык зарылдыгын тастыктагандай. 
Албетте бул,  жетилип келе жаткан жаш 
муунду тажрыйбага такшалтаары анык.                                                                                                                     

Aman Seydakmatov

 Жанара Каденова

Студенттерге арналган иш-чара: 
акысыз тамактануу

“Манаста” Анатолия кайрыктары  
                        жаңырды

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин 
студенттер үйүндө жуманын иш күндөрү 
саат 7:30дан 8:00ге чейин акысыз тамак 
бериле баштады.

Таңкы тамактанууда студенттерге 
таттуу токоч, жумуртка, сыр, бал жана май 
берилүүдө. Аталган саамалык студенттик 
күндөрдүн ден соолукта жана пайдалуу 
өтүшүн камсыз кылуу максатында жүзөгө 
ашууда. Мындан сырткары, бул саамалык 
студенттердин каржысын үнөмдөөлөрүнө 
көмөктөшсө, муну менен бирге иш күнүн 
эрте баштоо көндүмүн өздөштүртмөкчү. 
Иш-чара студенттердин купулуна толуп, 
мындан ары да буга окшогон саамалыктар 
күтүлүүдө.

КТМУда 4-ноябрь күнү 
Анатолиянын эстен кеткис 
эски кайрыктарын авазга 
салган  “Ыр кечи”  музыкалык 
кечеси  болуп өттү.  

Ыр күйөрмандарына жан 
дүйнө ырахатын тартуулаган 
кечени улук окутуучу 
Себахаттин Сиврикая 
уюштурса, иш-чараны “Манас” 

р а д и о - т е л е в и д е н и е с и н и н 
директору, доктор Бүлент 
Намал алып барды. 

Аталган кечеге 
университеттин академиялык 
жана административдик 
кызматкерлеринен тартып, 
айрымдарынын үй-бүлөлөрү 
да  катышты.

            

Дилек Доган

Батухан Атеш

Жанара Каденова

Макала:

Салттуу кийим кийгизүү аземи болуп өттү 

Китептин автору Гүлзада Станалиева 
1916-жыл окуясынын кыргыз 
адабиятында чагылдырылышын көп 
жылдар бою изилдеп жүргөн окумуштуу 
катары белгилүү. Анын бул темада 
«Тарых жана тагдыр», «Тарыхый 
чындыкты чагылдырган роман» жана 
«Тарыхый чындыкты көркөм аңдоо» 
деген эмгектери жарык көргөн.

Иш-чарада 1916-жылдагы үркүнгө 
кайрылган чыгармалар жана  китептин 
мазмуну тууралуу кыскача тасма 
көрсөтүлдү.

Өмер Күфреви
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Келечек ээлерин даярдап, чыныгы 
кесип ээси кылып, уядан учуруу 
түмөндүү түйшүк. Ушундай оор жана 
жоопкерчиликтүү милдетти аркалап келе 
жаткан университетибиздин ректору, 
профессор, доктор Себахаттин Балжы 
менен маек курдук. 

Бийик максатка бирдикте кадам 
таштадык

“Кыргызстан жана түрк тилдүү 
башка мамлекеттер эгемендик алган 
жылдардан тартып,  аталган өлкөлөрдү 
жакындан изилдей баштадым. Түрк 
элдеринин эгемендүүлүккө ээ болушу, 
мамлекетин түптөшү, бул жактагы 
боордошторубуз менен таанышуу, алака 
түзүү жана көздөгөн максатка бирдикте 
жетүү менин эле эмес, Түркиянын дагы 
кыялы болчу. 1995-жылы Кыргыз-Түрк 
“Манас” университетинин түптөлүшү 
кыялдардын орундалышына ачкыч 
болду. Мен ал кыялдын бир бөлүгү катары 
2010-жылы “Манас” университетине 
проректор кызматына келдим. Кыска 
убакыттан кийин эле окуу жайдагы 
жаңы түзүлүштөрдөн кийин  ректорлук 
кызматка  дайындалдым. Учурда бул 
кызматты аркалап жатканыма абдан 
сыймыктанам.

Өзгөчө университет  жаңы келечек.
“Манас” университети- өзгөчө 

жогорку окуу жай. Өзгөчөлүгү атынын 
макамында эмес, анын Кыргызстандын 
эгемендүүлүктү алгандан кийинки кыска 
аралыктын ичинде эле эки өлкөнүн 
чечкиндүү, ийгиликтүү долбоорду ишке 
ашырышында. “Манас” университети-
жаңы муунду тарбиялоо, татыктуу 
келечекти куруу максатындагы 
кадамдарыбыздын бири. Университет 
дегенде эле  билим борбору, академиялык 
түзүлүш, тагыраагы дүйнөлүк баалуулук 
тууралуу сөз болуп жатканын билебиз. 
Бирок, СССР учурунда  бир эле Түркия 
жана Кыргызстандын эмес, Орто Азиянын 

“Манас” университети- орток ой 
жана маданияттардын ордосу

жүрөгүнө, бардык  түрк, коңшулаш 
элдердин  түшүнө кирбегендей ишти 
жүзөгө ашыруу оңой-олтоң иш эмес 
эле. Бул жагынан алганда “Манас” 
университети бир гана университет 
эмес, тарыхый аң- сезимди жана келечек 
максаттарды камтыган орток ой жана 
маданияттардын ордосу.

Мурунку “Манас”  менен азыркы 
“Манастын” кандай  айырмасы бар?

Бул баалоо өткөндү суракка алуу менен 
эмес, абалды аныктоо аркылуу ченелиши 
керек. Ал учурда  “Манас” университети  
үмүтү өчкөн, акылдуулар окубай, таштап 
кеткен бир университет болчу. Учурда 
университеттин кандай экендигин 
башкаларга айтып отуруунун кажети 
жок.    Көптөгөн университеттер терең 
тарыхынын негизинде жаркын келечегин 
куруп жатканына күбөбүз. Биз болсо 
андай университетке ээ болуш үчүн 100 
жыл күтүп отургандай убактыбыз жок.

Кыска убакытта көп ишти 
аткарышыбыз зарыл.  Тилекке каршы, 
2010-жылы жаңы иш баштаганда “Манас” 
университетинин  мекемелик тузүлүшү, 
уюмдук маданияты, академиялык тобу 
жана техникалык инфраструктурасы 
сыяктуу түшүнүктөрдүн алкагында 
баалоо жүргүзгөндө окуу жайыбыз 
замандан артта калган болчу. Дегеле, 
университет туурасында сөз кылууда 
алгач түшүнүктө, андан соң системада, 
мыйзамда, академиялык түзүлүштө 
андан кийин  окуу планында белгилүү 
бир орунда турушу керек. Айрыкча, 
технологиялык инфраструктуранын 
колдонулушу, окутуу-үйрөтүүнүн жаңы 
ыкмаларынын кеңейиши, күчтөнүшү 
керек. Учурда “Манас” университети 
аталган түшүнүктөрдүн ордун толтуруп, 
“Келечек колубузда” урааны менен, 
студенттен тартып, академиялык топко 
чейин чыныгы университет болуу 
максатын ишке ашырып жатат. Ал 

жагынан өзгөчө акыркы 5 жылдын ичинде 
90 пайыз ийгилик бизге жылмайды.

Кооптонууларды мүмкүнчүлүккө 
айландырдык

Учурда  “Манас” университетин 
дүйнөлүк алдыңкы окуу жайлар менен 
салыштырып, технологиялык жактан 
бир топ жетишпегендиктерди байкай 
алабыз. Анткен менен, Кыргызстандагы 
бир топ окуу жайларга салыштырмалуу 
мыкты десек жаңылышпайбыз. Өзгөчө 
эски университеттерди технологиялык 
жактан кайрадан жаңылоо, мезгилдин 
талаптарына ылайык өзгөртүү оңойго 
турбайт. Биз болсо мындай абалдарды 
мүмкүнчүлүккө айлантып, технологиялык 
түзүлүшүбүздү замандын талабына 
ылайык иретке келтирдик. Муну менен 
эле чектелбестен акыркы 15 жылдын 

ичинде окуу жайыбызга тапшырган 
студенттердин санын 3300дөн 6000ге 
көбөйтө алдык. Учурда  окуу жайыбызда 
14 өлкөдөн келген  22 улуттун өкүлдөрү 
билим алууда.

Университетте алты өлкөдөн келген 
окутуучуларыбыз эмгектенет. Түркиядан 
жогорку даражалуу окутуучулар 
үзүрлүү иштөөдө. Алдыңкы жылдары 
эң аз дегенде 30 өлкөдөн студент, 
10 өлкөдөн окутуучуларды тартууну 
максат кылуудабыз. Канчалык көп түс 
болсо, ошончолук мыкты сүрөт жаралат. 
Маданий өзгөчөлүк – биздин рухий 
байлыгыбыз. Анын табигый жыйынтыгы 
катары 2010-жылдан кийин, акыркы 5 
жылда жогорку көрсөткүчтөргө ээ болуп, 
Түркиядагы бир канча университеттердин 
алдына чыктык. Учурда “Манас” 

Өмер Күфреви

Батухан Атеш
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ичинде окуу жайыбызга тапшырган 
студенттердин санын 3300дөн 6000ге 
көбөйтө алдык. Учурда  окуу жайыбызда 
14 өлкөдөн келген  22 улуттун өкүлдөрү 
билим алууда.

Университетте алты өлкөдөн келген 
окутуучуларыбыз эмгектенет. Түркиядан 
жогорку даражалуу окутуучулар 
үзүрлүү иштөөдө. Алдыңкы жылдары 
эң аз дегенде 30 өлкөдөн студент, 
10 өлкөдөн окутуучуларды тартууну 
максат кылуудабыз. Канчалык көп түс 
болсо, ошончолук мыкты сүрөт жаралат. 
Маданий өзгөчөлүк – биздин рухий 
байлыгыбыз. Анын табигый жыйынтыгы 
катары 2010-жылдан кийин, акыркы 5 
жылда жогорку көрсөткүчтөргө ээ болуп, 
Түркиядагы бир канча университеттердин 
алдына чыктык. Учурда “Манас” 

университети Орто Азиянын “Алтын 
казыгы” болуп саналат.

Алдыда кандай пландар бар?
Алдыда сапатыбызды жогорулатууну 

уланта беребиз. “Манас” университети 
жандуу организм, ошондуктан бул 
организмдин ар бир компоненти  жогорку 
сапатта болууга милдеттүү. Дүйнөдө 
сый-урматка татыган  илим адамдары 
менен бирге кадам таштоо, алардын 
сый-урмат ойготкон жарыяларына ээлик 
кылып, дүйнөгө үлгү боло алчу адистерди 
тарбиялоону каалайбыз. Бул тармакта 
башкы максатыбыз ар дайым сапатка 
маани берүү. “Манас” университетин  
чыныгы абройлуу изилдөө борбору 
кылууну пландап жатабыз. Окутуучу-
окумуштуулардын бир  гана сабак 
берүүсүнө  эле эмес,  долбоор түзүүгө,  илим 
изилдөө иши менен алектенүүсүнө көңүл 
буруудабыз.  Айрыкча башка өлкөлөр 
менен түзүлө турган долбоорлорду 
арттырууну максаттоодобуз.

17 өлкөнүн 53 университетинен 
түзүлгөн “Борбор Азия биримдиги” биз 
түзгөн долбоорго өзгөчө баа берүүдө. 
Башка долбоорлорубуздун бири-кош 
диплом программасы. Түркия жана 
башка өлкөлөр менен кош диплом 
программабыздын башталышы эл 
аралык мамиледе орчундуу кадам. Учурда 
окуу жайыбызды бүтүп кеткен 6000ге 
жакын бүтүрүүчүлөрүбүз 5 континентте 
иштеп жатат. Бул-дүйнөнүн кайсы 
жеринде болбоңуз сиздин үнүңүздү 
уга турган, сиздин көзүңүз менен көрө 
алган, колуңуздан жетелей турган, 
мүмкүнчүлүктөрүн сиз менен бөлүшө 

турган чоң бир “тармактык түйүн” .
“Манас” университети Кыргызстан 

жана Түркия мамилелеринде кандай 
милдет аткарууда?

“Манас” университетинин курулушу 
жана ийгиликтүү иштеп жатышы 
1991-жылдан кийинки мезгилдердеги 
эки өлкөнүн мамилелеринде эң  реалдуу, 
эң туура  жана эң ийгиликтүү долбоор. 
Бардык аракетинин акыбети кайткан, так 
жыйынтыктарды берген эң мыкты үлгү. 
Кыргызстан үчүн эң башкы нерсе  өсүп-
өнүгүү, дүйнөгө ачылуу жана жарышуу. 
Кыргызстандын көрөр көзү, колу жана 
келечегин түзүүчүлөр- билимдүү, күчтүү 
муундар. “Манас” ушул милдеттерди 
аткарууга болгон аракетин жумшайт.

Түркиянын тагдыры топурагы 
менен чектелип калбайт

Түркия-кылымдар бою келаткан 

чоң маданияттын мурасчысы жана  
XXI кылымда ислам маданиятынын 
жоопкерчилигин алган чоң мамлекет. 
Түркиянын тагдыры анын топурагы 
менен эле чектелип калбайт. Түркия - 
дүйнөнүн ар бир жеринде  жабыркап, 
кыйналган адамдардын көптөн күткөн 
үмүтү. Президентибиз баса белгилегендей, 
Түркия-эч кимге алсыздыгын көрсөтпөй, 
тоскоолдуктарды тоготуп да койбогон 
жана  эч нерседен коркпогон өлкө. Бул 
жагынан алганда “Манас” университети 
да, Түркиянын  эркине ишенүү менен, 
улуу максаттарды жүзөгө ашыруу үчүн 
кан-жанын аябай иштеген уюму катары 
эсептелет.

“Манас” университети- орток 
маданиятыбыздын негиздерин, анын 
түп тамырын аңдап билүү менен жаңы 
маданияттын курулушу үчүн адамзатка 
кызмат кылууга бел байлаган билим 
ордосу. Биздин маданиятыбызда 
өзүмчүлдүк, “биз” дегендик жок, биздин 
маданиятыбыз бардык адамзат үчүн. 
Өткөн тарыхыбыздын маданиятында тең 
укуктуулук, чынчылдык, адилеттүүлүк 
бар. “Манас” университети ошол 
маданияттын бир бөлүгү катары баш-оту 
менен күн-түн дебей иштөөдө.

“Манас” университети башка 
өлкөлөргө үлгү боло алабы жана 
өзгөчө көңүл буруучу нерселер 
барбы?

Түркиянын көз карашында “Манас” 
университети алгачкы үлгү болуп саналат. 
Башкача айтканда эл аралык мамилелерде 
эки өлкө курган алгачкы университет. 
Албетте, Кыргызстан биз үчүн боордош 

ата журтубуз. Ошол себептүү биз башка 
жерде, башка бир маданияттын же 
болбосо,  башка бир улуттун өлкөсүндө 
орток ишти аткарып жаткан жокпуз. Бул 
жакта бир туугандарыбыз менен биргебиз. 
Кандай болгон күндө да эки мамлекет 
чогуу иш алып барышы маанилүү. Бир 
үйдө эки бир туугандын да биригиши оор 
болгондой эки мамлекеттин  бир ишти 
бирдикте аткарышы оңойго турбайт. 
Ошентсе да, “Манас” университети 
кыйынчылыктарды кыйгап өтүп, кыйла  
көйгөйлөрдү чечип, бүт дүйнөгө түрк 
элдеринин күчтүүлүгүн, биримдигин 
даңазалай алды.

Бул жер-татыктуулардын орду
Алгач бир туугандык, биримдүүлүк 

сезими күчтүү болушу керек. 
Биримдигибиз жок болсо, кастык, 
кастыктан душмандык пайда болот. Биз 

болсо,  бир бүтүндүн бөлүктөрүбүз. 
Ошол себептен бирдиктебиз, 
күчтүүбүз. Кандай гана шарт болбосун  
ынтымагыбызды бузбайбыз. Тыштан 
келген терс көрүнүштөргө  ишеним 
артпайбыз. Учурда университетибиздеги 
бейпилдик, тынчтыктын себепчиси-
бардыгына адилеттүүлүк менен мамиле 
кылышыбыз. Бул жер татыктуулардын 
орду, калганы бизди кызыктырбайт.

Ишке чындап кызыккандарга 
көңүл буруу керек

Мындай алкакта түзүлгөн эки 
университетибиз бар. Алардын 
бири Казакстандагы Ахмет Яссави 
университети. Системасы биздикине 
окшош болгону менен “Манас” 
университети ишенимдүү модел. Ошол 
себептен бул ишти кимдер менен 
аткара тургандыгыбыз биз үчүн абдан 

маанилүү. Бул ишке ишенип, өз ыктыяры 
менен келген кишилер менен иштешсек, 
ийгилик көбүрөөк жылмаят. Ошондуктан 
бул иштер милдеттендирилгендердин 
эмес, өз ыктыяры менен келгендердин 
иши. “Мен ал ишти аткарам”,- дегендерге 
эмес, ал ишке чындап кызыккандарга 
кароо керек. Мына ушундай жолдор, дал 
ошол моделдеги алган тажрыйбалардын 
негизинде мамлекетибиз дагы да мыкты, 
ийгиликтүү иштерди жүзөгө ашырат.

Ушундай  моделде ийгиликтүү 
жетекчи кандай мүнөзгө ээ?

Лидер-бардык жоопкерчиликти 
өз мойнуна алган киши. Ишенимдүү  
айткандарынан тышкары көп ишти өзү 
аткарышы зарыл. Аткаруу учурунда 
алсыздык, чарчоо дегенди билбей ар 
кандай маселелерди чечүүдө чарасыз 
калбоого далалаттанышы керек. Лидер 
адеп-ахлагын сактоо менен үнүнүн 
бийик чыгышына жол бербеши, кандай 
гана шарт болбосун коомчулукка 
үмүт бериши зарыл. Экинчи жагынан 
аткарган ишинен ар тараптан кабардар 
болушу керек. Бул үчүн же кыялкеч,  
же болбосо  абалдан чыгууну билген 
артыкчылыкка ээ болууга туура келет. 
Кыялкеч болуу менен аткарууга мүмкүн 
болбогон нерселерди да аткарууга бел 
байлап, өзүңүздү, сизге ишенгендердин 
да үмүтүн актаган болосуз.Үчүнчүдөн, 
айланаңыздагылардын баары менен 
жакшы мамиледе болушуңуз керек. 
Бирок, муну иш үчүн эле эмес, чын 
ыкласыңыз менен аткарып коюңуз, 
айланаңыздагылар өздөрүн бүтүндүн 
бир бөлүгү катары сезишсин. 
Төртүнчүдөн, лидер дегенибиз 
акылы менен иш кылган киши. Ошол 
себептен чөйрөңдөгү адамдарга да 
маани берүү керек. Корутунду катары, 
тобокелчиликке барбастан алдын-ала 
билүү, ишенимдүү кадам менен дайым 
алдыга карай умтулуу жана өзүнөн 
кийинкиге жакшы мурас калтыра билиш 
керек. Негизи бул бир гана лидерге 
эле эмес, ошол эле учурда лидердин 
жанындагылардын баарына тиешелүү.

Өмер Күфреви

Өмер Күфреви
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Лейлек килеми

Заманбап уурулар: 
компьютер каракчылары

Акжол Бекболотов: “Манас университети”  -үчүнчү уям

Килемдин тарыхына көз чаптыра 
турган болсок, алгачкы килемдер 
б.з.ч. 500- жылдары Орто Азия, 
Анатолия, Түркмөнүстан, Иран 
жана Кытайда жасалганын билебиз. 
Көчмөн маданиятынын борбору Орто 
Азияда килемдин өзгөчө орду бар. 
Кыргыздар үчүн килем тарыхыбыз  
менен келечектин ортосундагы көпүрө, 
манилүү маданий мурас болуп саналат. 
Мал чарбачылык менен алектенген 
кыргыздар килем жасоодо кой жана 
эчкинин жүнүн колдонушкан. Килем 
көчмөн кыргыздардын тиричилигинде 
кеңири колдонулган. Алсак, ташууга 
ыңгайлуу болгондуктан, боз үйдүн ички 
жана сырткы жасалгасы катарында 
колдонулуп, кыштын күндөрү сууктан 
коргогон.

Кыргыздардын кол өнөрчүлүгүнүн 
бирден бир  өрнөгү катары бааланган 
килемдер жасалган жергесине жана 
өзгөчөлүктөрүнө карата бир канча 
түрлөргө бөлүнөт. Ошолордун бири 
Лейлек килеми. 

Килемди жасоо оор болгондуктан, 
көп кишинин эмгегин талап кылат.Үй-
бүлөдө кыздар 12-13 жашынан тартып 

эле килем жасоо сырларын үйрөнүшөт. 
Өзгөчө кыздын себине Лейлек килемин 
кошуу барктуу болуп эсептелет. Сепке 
түстүү килем берилсе, күнүмдүк 
турмушта ак-кара түстөгү килемдер 
кеңири колдонулат.

Лейлек килеминде” бүркүт, көз, 
жылдыз жана кочкор мүйүз өңдүү 
көчөттөр түшүрүлүп бир бүтүн 
ойду туюндурат. Алсак,  шумкар 
баатырдыкты, күчтүлүктү, көз -жаман 
көздөн сактоочу тумар катары, кочкор 
мүйүз күч жана эрдикти, жылдыз- 
эмгекчилдикти билдирет. Негизи 
килемдеги ар бир оймо чийме өткөн 
тарыхты, белгилүү бир философияны 
алып жүрөт.

  Килемди жасоодо койдун  ак 
жүнү колдонулат. Алгач кыркылып 
алынган  жүн ысык сууга сода 
кошулуп таза жуулат. Андан соң 
күнгө кургатылат.  Кургагандан 
кийин  жүн сабоо менен сабалган 
соң колдо тытылат. Даяр болгондо 
ийикке ийрилип жип жасалат. Жип же 
болбосо түр даяр болгон соң казанга 
суу кайнатылып боёкко салынат. 
Мурда килемди боёдо табигый заттар 

Гезитибизде «Манас» 
университетинин бүтүрүүчүлөрү менен 
атайын маек куруу рубрикасы бар. 
Бул рубрикада бүтүрүүчүлөрүбүздүн 
кайсыл тармакта иштеп жаткандары 
жана университеттен алган билимдин 
натыйжалары жөнүндө маалымат 
берүүнү максаттайбыз. Бүгүнкү 
коногубуз кино фестивалдарда баш 
байгелерди багынткан, президенттик 
стипендияга татыган, Бишкектин 
алдыңкы продакшн студиясында 
режиссер болуп эмгектенген, 
коммуникация факультетинин 
бүтүрүүчүсү Акжол Бекболотов. 

- Акжол мырза кыска убакыт 
ичинде кино тармагында жетишкен 
ийгиликтериңиздин сыры эмнеде? 

- Менин оюмча ийгиликтин бир гана 
сыры бар, ал туура кесипти тандоо. 
Эң негизгиси жолдун башында туура 
кесипти тандасаңар, кесибиңерди сүйгөн 
жана баркын билген адам катары сөзсүз 
ийгиликке жетесиңер. Мен бала чагыман 
эле режиссер болсом деп кыялданчумун. 
Бул максатыма жетүү үчүн көптөгөн 
кыйынчылыктардан өттүм, 
ийгиликтердин жанында каталарым да 
болду. Бирок жакшы көргөн кесибимди 
аркалаганым үчүн жолуман тайган 
жокмун. Кесибиме болгон сүйүүм 
баардык кыйынчылыктарды жеңүүдө 
көмөктөштү.   

- Студенттик жашооңуз жөнүндө 
кеп салсак?

- Студенттик жылдар жашооңдогу 
эң кызыктуу жылдар катары эсте 
кала берет. Ар башка адамдар менен 

таанышуу, кызыктуу окуяларды жашоо. 
Албетте кыйынчылыктар да болду. 
Кыйынчылыктарың эсиңде дагы да 
жандуу сакталат экен. Студент ач 
калбаса студент болбойт го. Ал күндөр 
бизден жогорку курстарда окуган 
байкелерибиздин жардамы менен өттү. 
Май, нан жана чай   менен бөлүшүшчү. 
Азыр  ошол ачка калган күндөрүмдү да 
сагынам. 

- Манас университети сиз үчүн 
кандай мааниге ээ? 

- Негизи жашообузда үй-бүлөдөн кийин 
эле мектеп экинчи уяң катары саналса, 
«Манас» университети мен үчүн үчүнчү 
уям. «Манаста» башка университерден 
айырмалап турган башкача бир 
атмосфера бар. Университеттен мен 
көп нерсени үйрөндүм. Мен жеткен 
ийгиликтер университетин ийгиликтери. 
«Манастын» өнүгүүсүн жана дагы да чоң 
жетишкендиктерге жетишишин каалайм. 
Мен ушул университеттин бүтүрүүчүсү 
катары эмгектенип жатканыма 
сыймыктанам.

- Жакында президенттин 
стипендиясын алдыңыз, кандай сезимдер 
болду? 

- Президенттик стипендияны алуу 
үчүн көптөгөн талапкерлер бар эле. Эң 
эле алгач ошончо талапкердин ичинен 
мени тандашканына өтө таң калдым. 
Сыйлыкты алып жатканда да абдан 
толкундандым. Сыйлыктар эмгектин 
бааланышы, ийгиликтин белгиси 
жана сизди мотивациялаган фактор. 
Ошондуктан, аябай бактылуу болдум. 
Бул менин экинчи сыйлыгым. Мурун 

президент Роза Отунбаеванын колунан 
«Алтын көпүрө» сыйлыгын алгам. 

- Кино тармагы жөнүндө сөз 
кылсак. Кыргыз киносунда акыркы 
жылдары маанилүү өзгөрүүлөр болуп 
жатат. Бул тенденция жаш киночуларга 
кандай таасир берүүдө? 

- Кыргыз киносу өзгөчө акыркы 
беш жылдын ичинде чоң өзгөрүүлөргө 
дуушар болду. Мурун жаш режиссерлор 
оор шарттарга карабай тасмаларын 
тартып фестивалдарга катышып 
жатышкан. Фестивалдарда сыйлыктарга 
татыган тасмалар кино тармагынын да 
өнүгүшүнө өбөлгө түздү. Ийгиликтүү 
тасмалар жаштардын кызыгуусун 
жаратып, аларды жаман жолдон 
алаксытат. Ошондуктан, сапаттуу 
тасма тартуу искусство, адамдын коом 
алдындагы жоопкерчилигин аткарууда, 
жаш муундардын өнүгүшүнө салым 
кошуу болуп саналат. 

- “Курманжан Датка” тасмасында 
экинчи режиссер катары эмгектендиңиз. 
Фильмди тартып жатканда кандай 
сезимдер болду?

- “Курманжан Датка” өңдүү чоң 
бюджетке ээ тасмаларды тартуу оор. 
Мындай тасмалардын жамаатында 
иштеш үчүн режиссердук кесипти жакшы 
билиш керек. Фильм тартылып жатканда 
кызыктуу окуялар болду. Мисалы, 
биздин съёмкалар үчүн күн керек болуп 
жатса, күн тийип жакшы аба ырайы 
болуп жатты. Ал эми жамгыр керек 
учурларда, жамгыр жаап жатты. Анан 
дагы тасмада дублер колдонгон жокбуз, 
актёрлор өздөрү тартылып жатты. 

«Лейлек килеми» кыргыздын улуттук кол өнөрчүлүгүндө өзгөчө 
орунду ээлейт. Лейлектин сыймыгы болгон килем учурдагы 
технологиялык өнүгүүлөргө карабастан толугу менен колго 
жасалып, улуттук баалуулугубуз катары колдонулууда.

керектелген. Алсак, анарды кызгылт жана 
кызыл, жаңгакты сары, жашыл жана кочкул 
жашыл,  пияздын кабыгын күрөң жана 
күңүрт сары түстөрдү алууда колдонушса, 
учурда химиялык боёктор колдонула 
баштады.

Килемди токуу бир гана кол ишин талап 
кылат. Килем атайын даярдалган аштамада 
(станок) токулат. Ал аштама  жыгачтан 
даярдалып, бир бөлүгү жерге тийип турса, 
бир бөлүгү жогору жакта болуп, иш учурунда 
кыймылга келет. Аштама жыгачтын 
башынан аягына чейин жиптер катары 
менен тартылып, токула баштайт. Жиптер 
түсүнө жараша кезек-кезеги менен тизилет. 
Бир катарды «кайкалак» деп коюшат. Бир 
кайкалак бүткүчө ар бир карыш сайын ишти 
токтотуп,  килемдин бети тегиз болушу үчүн 
кайчы менен тегиздеп кыркылат. Ошентип, 
бир катар бүткөндө килемдин бетинде оймо 
пайда болот.

“Лейлек килеми” жасалышына карата 
“араби” жана “жүл” деп эки түргө бөлүнөт. 
“Жүл  килеми” - оймо-чиймелүү, түктүү 
жана калың болуп, жасалышы оор келет. 
Аны бүтүрүү үчүн он беш күндөн бир айга 
чейинки убакыт талап кылынат. Салмагы 50 
килограммга чейин жетип, 25 – 45 миң сомго 
бааланат. “Араби килеми”- түксүз жана 
салмагы жеңил келип, бир жума аралыгында 
согулат жана 5-10 миң сом турат.

“Лейлек килемин” согуу муундан- 
муунга өткөрүлүп келген салт. Бул өнөрдү 
кичинесинен аркалагандардын бири Ыргал 

Бекмуратова, килем токуунун унутта 
калып бара жатканына нааразычылыгын 
билдирип, буларды кошумчалады:“Бул 
өнөрдү мурас катары апамдан үйрөнгөм. 
Колумдан келсе, атайын цех ачып алып, 
өнөрүмдү жаштарга үйрөтүп, кийинки 
муундарга өткөрүп берсем дейм. Муну 
менен катар, чет жакка жумуш издегендерге 
жумуш ордун түзүп, экономикабызга 
салымымды кошсом дейм.

Учурда “Лейлек килемин” токуу өнөрү 
кесип катары эле эмес,  киреше табуунун 
негизги булагы болуп саналат. Арийне, 
килем согууда колдонулган табигый 
боёкторду алуудагы кыйынчылыктар, 
химиялык боёктордун колдонула башташы, 
көп убакытты талап кылуусу, килем согуу 
өнөрүн билгендердин күн санап азаюсу 
жана алтернатива катары базарларда 
арзан баада сатылган фабрика килемдери 
“Лейлек килеминин” кеңири жайылышына  
тоскоолдуктарды жаратууда. 

Ушундай улуттук баалуулуктарыбыз 
унутта калып бара жаткан заманда аталган 
килемдин түп-тамырынан жоголуп кетпей, 
кийинки муундарга таберик катары калуусу 
үчүн колубуздан келген салымыбызды 
кошсок, а түгүл, ЮНЕСКОнун Маданий 
мурастар тизмесине “Лейлек килемин” 
киргизүү үчүн  мамлекеттик деңгээлде 
аракеттер жүргүзүлөт деген үмүттөбүз.

Бул каржылоону үнөмдөө үчүн жасалды, 
бюджетибиз чектелүү эле, ошого жараша 
иштешибиз керек болду. 

- Режиссер катары тасма тартып жатканда 
өзгөчө эмнелерге көңүл бурасыз?

- Белгилүү режиссерлор көрүчүүнүн 
тасманын финалын алдын-ала 
божомолдоодон  коркушат. Мен да ушундан 
корком. Анткени көрарман тасманын башын 
көргөндө эле аягын божомолдоп жатса, демек 
режиссер ишин жакшы кылган жок. Жакшы 
режиссердун тажрыйбасы буга жол бербейт. 
Мен дагы ишимде ушундай учурларга 
кылдаттык менен мамиле кылам. 

- «Манас» университетинин 
студенттерине кандай кеңештерди айтат 
элеңиз?

- Эң биринчиден кесиптерин туура 
тандашсын. Тандаган жолуна ишеничи күчтүү 
болуш керек жана көп иштеш керек. Кандай 
гана кесипти аркаласа да негизги максат 
мамлекетибизге пайда келтирүү болуш керек. 
Университетибиздин ураанында айтылып 
тургандай «Келечек өз колубузда!».

" "

Гүлшайыр Сабырбекова

Гүлиза Урустамбек кызы – Айгерим Акылбекова                                               

Кинодон  кадр
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“Манас FMде”  баарлашчу көп нерсе бар

Заманбап уурулар: 
компьютер каракчылары

“Манас FM” радиосу коммуникация 
факультетинин студенттерине 
тажрыйба топтоо мүмкүнчүлүгүн түзүп 
берген кесиптик даярдоо мектеби. Анын 
программалары университетибиздин 
жана студенттердин эмгегинин үзүрлүү 
жемиши десек болот .

    Аталган радио 1999-жылдан 
тартып 25 кишилик жамаат менен 
иштеп келүүдө. “Манас” радиосу 
102.9 жыштыгында күн сайын 24 саат 
бою  эфирге чыгат. Радиого ар кыл 
кесиптин ээлери чакырылып, олуттуу 
темалар талкууга алынат. Мындан 
сырткары, студенттер даярдаган 
“Алтын микрофон”, “Диалог”, “Акыл 
оюндары”, “Поэзия даамы”, “Ата мурасы”, 
“Потенциал”, “Фрекаэкономика”, 
“Радиодо маек”, “Тентек-тестер”, “Жаш 
талант”, “Досум интернет” жана “Жаңы 
күн” өңдүү программалар  күн сайын 
ободо жаңырат. 

“Жаңы күн” жаңы мүмкүнчүлүк
      Аптанын ар күнү 9.00дон 10.00го 

чейин “Жаңы күн” программасы 
түз эфирге чыгат. “Программада 
угармандарды маанилүү делген 
жаңылыктардан кабардар кылып,  
ошол багыттагы адистер менен 
байланыштырууга аракет кылабыз. 
Программанын жылдыз төлгө менен 
радио таймаштары өзгөчө көңүлгө 
арзыйт. Жети дубандан,  университеттен 
радиону интернет аркылуу тыңдашат”, 
– дейт программанын алып баруучусу 
Гүлзира Кеңешова.

   Ал эми,   радио жана телевидениенин 
координатору Шаризат Ибраева 

коммуникация факультетинин 
студенттеринин радиого өтө кызыга 
тургандыгын, студенттер даярдаган 
долбоорлорду колдоорун айтып, 
мындан ары да студенттердин жогорку 
чыгармачылыктагы  ой-пикирлерин 
сунуштоолоруна чакырат. 

                                
“ Башкалардан айырмаланууга 

умтулабыз”
Радио жана телевидениенин 

директору Бүлент Намал “Манас FMдин” 
программаларынын бир гана түркчө 
же  кыргызча эмес, башка тилдерде 
да даярдалаарын, ошондой эле элдик 
фольклорду да камтыган музыкалык 
программалар эфирге чыгаарын 
кошумчалады. Ал радиого кызыккан 
студенттер тууралуу: “Эфирди чын 
жүрөктөн сүйгөн студенттерди “Манас 
FMде” көргөнүбүзгө кубанычтабыз. 
Алардын түп нускадагы долбоорлорун 
өзгөртпөөгө  аракет кылып, башкалардан 
айырмаланууга умтулабыз. Жаштардын 
энергиясына эшигибиз ар дайым ачык”,-
дейт ал. 

“Манас” радиосу коммуникация 
факультетинин студенттерине 
долбоорлорду өнүктүрүү, идеяларды 
ишке ашыруу, кесипкөйлөрдөн 
тажрыйба алуу мүмкүнчүлүктөрүн 
сунган борбор. Анда апта соңунда саат 
10:00дон кийин эфир ТRТ Туркиянын 
“Табышы” радиосунун эфирдик 
берүүлөрү обого чыгат.

Кыргыз тилине “чубалгысыз 
байланыш” деп которулган Wi-Fi 
технологиясы жаңы кылмыштарга жол 
ачууда. 

Коомдук жайларда күндөн-күнгө 
көбөйгөн Wi-Fi технологияларынын 
сыр сөзүнүн жоктугу уюлдук 
каражаттардын колдонуучуларына  бир 
жагынан пайдалуу болсо, экинчиден,  
интернет каракчылардын куралына 
айланууда.

Заманбап жашоодо тамырын кулач 
жайган интернет байланышы бир 
нече көйгөйлөрдү жаратууда. Алсак, 
мейманканаларда, ресторандарда, аба 
майданында ал гана эмес кафе, чайкана 
сыяктуу коомдук жайларда сыр сөзсүз  
Wi-Fi технологиясы колдонулууда. 

Тилекке каршы, технологиянын 
жардамы менен интернетке кирген 
адамдар ар түрдүү маалыматтарды 
бөлүшүү менен өзү тууралуу да 
маалыматтарды беришүүдө. Орток 
колдонулган Wi-Fi аркылуу хакерлер 
жеке адамдардын өздүк маалыматына, 
интернет сайттарынын даректеринен 
баштап, банктык эсептерине чейин 

маанилүү маалыматтарды оңой 
эле алып алуусу ыктымал. Мындан 
сырткары, ишенимдүү болбогон 
кандайдыр бир Wi-Fi терс максаттагы 
билдирүүлөрдү таратууда да 
колдонулушу мүмкүн. Вебсайтта 
бөлүшүлгөн кайсы бир документ 
аркылуу компьютерге зыян келтирүүчү 
вирусту жугузуп алуу коркунучу бар. Бул 
тууралуу интернет колдонуучулардын 
көпчүлүгү кабарсыз. 

Анткен менен, жөнөкөй ыкмаларды 
колдонуп, мындай коркунучтардын 
алдын алуу менен компьютериңизди 
ар кандай вирустардан  сактап кала 
аласыз. Ал үчүн алгач компьютериңизди 
же телефонуңузду Wi-Fi кабылдоо 
системасынан жаап коюшуңуз 
керек. Айрыкча, өзүңүздүн уюлдук 
аппаратыңызга тиешелүү болгон 
бөлүшүү функциясын (Bluetooth) 
менюда жабык бойдон колдонушуңуз 
кажет. Ишенимдүү болбогон каражатка 
байланышканыңызда алгач “баарына 
ачык” функциясын басып, Windows 
системасынын бөлүшүү кызматын жаап 
коюшуңуз керек.

Бекмуратова, килем токуунун унутта 
калып бара жатканына нааразычылыгын 
билдирип, буларды кошумчалады:“Бул 
өнөрдү мурас катары апамдан үйрөнгөм. 
Колумдан келсе, атайын цех ачып алып, 
өнөрүмдү жаштарга үйрөтүп, кийинки 
муундарга өткөрүп берсем дейм. Муну 
менен катар, чет жакка жумуш издегендерге 
жумуш ордун түзүп, экономикабызга 
салымымды кошсом дейм.

Учурда “Лейлек килемин” токуу өнөрү 
кесип катары эле эмес,  киреше табуунун 
негизги булагы болуп саналат. Арийне, 
килем согууда колдонулган табигый 
боёкторду алуудагы кыйынчылыктар, 
химиялык боёктордун колдонула башташы, 
көп убакытты талап кылуусу, килем согуу 
өнөрүн билгендердин күн санап азаюсу 
жана алтернатива катары базарларда 
арзан баада сатылган фабрика килемдери 
“Лейлек килеминин” кеңири жайылышына  
тоскоолдуктарды жаратууда. 

Ушундай улуттук баалуулуктарыбыз 
унутта калып бара жаткан заманда аталган 
килемдин түп-тамырынан жоголуп кетпей, 
кийинки муундарга таберик катары калуусу 
үчүн колубуздан келген салымыбызды 
кошсок, а түгүл, ЮНЕСКОнун Маданий 
мурастар тизмесине “Лейлек килемин” 
киргизүү үчүн  мамлекеттик деңгээлде 
аракеттер жүргүзүлөт деген үмүттөбүз.

Бул каржылоону үнөмдөө үчүн жасалды, 
бюджетибиз чектелүү эле, ошого жараша 
иштешибиз керек болду. 

- Режиссер катары тасма тартып жатканда 
өзгөчө эмнелерге көңүл бурасыз?

- Белгилүү режиссерлор көрүчүүнүн 
тасманын финалын алдын-ала 
божомолдоодон  коркушат. Мен да ушундан 
корком. Анткени көрарман тасманын башын 
көргөндө эле аягын божомолдоп жатса, демек 
режиссер ишин жакшы кылган жок. Жакшы 
режиссердун тажрыйбасы буга жол бербейт. 
Мен дагы ишимде ушундай учурларга 
кылдаттык менен мамиле кылам. 

- «Манас» университетинин 
студенттерине кандай кеңештерди айтат 
элеңиз?

- Эң биринчиден кесиптерин туура 
тандашсын. Тандаган жолуна ишеничи күчтүү 
болуш керек жана көп иштеш керек. Кандай 
гана кесипти аркаласа да негизги максат 
мамлекетибизге пайда келтирүү болуш керек. 
Университетибиздин ураанында айтылып 
тургандай «Келечек өз колубузда!».

Гүлшайыр Сабырбекова

Коммуникациянын студенттери                   
финалга чыгышты 

Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинин студенттери 
“Кыргызстан - кыска метраждуу 
тасмалар өлкөсү” VI эл аралык 
кинофестивалында  төрт тасма 
менен  финалга чыгышты. 

 Аталган фестивалда Зирегүл 
Кубандык кызынын “Лунатик”, 
Кенжебек Шайлообаевдин 
“Тегирмен”, Сырга Кубандык 
кызынын “Ниеттин бузулуусу” 
жана Нурила Умарованын “Үч 
күн” тасмалары  анимация 
категориясы боюнча финалдык 
таймашта ат салышмакчы.

“Кыргызстан- кыска 
метраждуу тасмалар өлкөсү” 
фестивалында КМШ, Балтика 

өлкөлөрү, Грузия жана 
Кыргызстандагы эң мыкты 
тасмалар калыстардын сынынан 
өтмөкчү. Фестивалда негизинен 
анимациялык тасмалар 
жана экспериманталдык 
тасмалар категорияларында 
көрсөтүлмөкчү. 

Алсак, фестивалда 
Кыргызстан, Өзбекстан, 
Тажикстан, Түркмөнстан, 
Казакстан, Армения, 
Азербайжан, Грузия, Россия 
Федерациясы, Эстония, Украина, 
Литва, Латвия, Белорусия, 
Молдова өлкөлөрүнүн кино 
өкүлдөрү катышышмакчы.   

Күбра Эрбайракчы

“Üç Gün” filmi

Манастык 
студенттердин 

ийгилиги

Даярдалган түркүн-түрдүү тамактар 
Италия, Орусия жана Казакстандан келген 
мыкты ашпозчулардын сынынан өттү. 
Кызуу таймашта кесипкөй сынчылардын 
назарына даамдуу тамактарды 
сунуштагандардын ичинен баш байгеге 
Айнура Мамадалиева татыктуу болду. 
Ал эми, экинчиликти Эйуп Картал алса, 
үчүнчү орунду Ибрахим Өзгүн менен 
Нурсида Келдибекова багындырды. 

 Туризм жана мейманкана 
иштетүү жогорку мектебинин ресторан 
иши жана кулинардык өнөр бөлүмүнүн 
студенти Ибрахим Өзгүн: “Мен мындай 
тажрыйбалуу устаттардын алдында 
абдан толкундандым. Туризм жана 
мейманкана иштетүү жогорку мектебине 

жана Кыргызстандын ашпозчулар 
ассоциациясына, ошондой эле, таймашты 
уюштургандардын жалпысына 
ыраазычылыгымды билдирем. 
Сыйлыгымды университетиме жана 
мугалимдериме арнайм”,- деди.

Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин 
туризм жана мейманкана иштетүү 
жогорку мектебинин мүдүрү,  доцент, 
доктор Барыш Эрдем, учурда ашпозчулук 
сынактардын байма-бай өтүп жатканын, 
анда университетибиздин студенттеринин  
байгелүү орундарга ээ болуп жаткандарын 
сыймыктануу менен айтты.

Гүлиза Урустамбек кызы – Айгерим Акылбекова                                               
 Ахмет Чакыржа

 Ахмет Чакыржа

Күбра Ербайракчы

интернет

Манас FM


