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Ж О Ж жацылыктары
Университеттер аралык
дебаттык турнир етту

“Акжарыктыи
айыкпаган сыныгы”

ь амсак Станалиевдин адамзаттын залкар ойчул калемгери Ч ьщ гы з АЙТМАТОВдун е м урун@. тагдыр-турмушуна,
^ чы гарм ачы лы гы на, ош ондой эле ал жашаган мезгил тары™
хына, адабияты бы зды н ©нугуш жолундагы оош -кыйы ш тарга арналган
Т И Н И Н алдындагы Башкаруу академиясынь ,
£
университетинин, К.Карасаев
“ А ю кары кты н айыкпаган с ы н ы гы ” аттуу тары хы й-биограф иялы к роман
демиясынын, И.Арабаев атьвдагы
« ™ ш к а н 40 спикерден
I трил огиясы ны н бет ачары 30-мартта Илимдер академиясында ©тет.
атындагы Бишкек г у м а н и т а р д ы к рс
20 командадан финалдык оюнга терт коАталган трилогия ишенимдуу жана такталган факты-маалыматтардын не- турган
20 команда ат салышты Ж ы иы н ты гнд а 20 командад
ф _ Б
Бегайым
, гизинде керкем чагылдырылган. Ошондой эле улуу жазуучунун замандаштары,
мандачыгып, алардын ичиненЗ^орунга Дами, иЖ ама
аракет” КОМандасы
( адабият менен маданияттын керунуктуу классиктери менен болгон карым-каты- (БГУ), Сабырбеков Чолпонбек (КТУ Мэиэс ),-^ орун
болушса, “СПФ - 2018
шы, мамилеси турмуш чындыгы катары реалдуу суреттелет.
- Эгембердиева Руфина (БГУ>’ Ж^ ма, ^ Ж н дбдылдаева Зулайка (БГУ) “Коркунуч ханыБул чыгарма жазуучу С.Станалиевдин кыргыз интеллигенциясынын
кубогуна Мустапакулова Дильфуза (КМУ),
о юн жуРу Шун адилеттуу калыс таразалач тарыхы менен анын залкар инсандары женундегу тарыхый-биографИ'
шалары”
"Мыкгы сот" наамы- '
ялык романдар сериясынын учунчусу болуп саналат. Китептин баш
гандыгы учун КТУ Манастын студенти
н
одаторлук чеберчилиги менен .
сездерун Жогорку Кецештин депутаты Р.Момбеков жана академик
А.Акматалиев жазган. Бул тууралуу академиянын басма сез
татыктуулугун керсетту.
кызматы кабарлады.

ОГПИде Ч.Айтматовдун 90 жылдыгына
карата жумалык етуп жатат
ш гуманитардь
п е д а го ги ка л ь
институтун^
залкар ж азуучу Ч ы цгь
Айтм атовдун 90 жы лдь
гына арналган бир ж>
малы кты н
алкагынд;
турдуу иш~чаралар ©туг
жатат. Ж ум алы кты н ал
кагында "Сени тааныгандар жашап жатканда сен
| тир уусуц" аттуу адабий
кечеси ую ш турулду. Бул
тууралуу о куу жайды н
маалымат катчы сы ка-1
барлады.
Иш-чарада Айтматов-1
дун "Саманчынын жолу", |
"Эрте келген турналар", |
"Кызыл алма", "Кылым |
карытар бир кун" сыяктуу }
.... ................................
........
чыгармаларынан
кыска
эпизоддор англис тилинде керуучулерге тартууланды. Мындан тышкары жазуучунун емурчыгармачылыгын чагылдырган студенттердин колунан жаралган суреттердун кергезмесу уюштурулуп, Айтматовдун документалдуу фильмдери студенттерге тартууланды.
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Двукратная чемпионка по армрестлингу

Жалал-Абад шаарындагы Эл аралык
университеттин студенттери мээримдуулук
акциясын откорушту
28-мартта Ж алал-Абад ш аары ндагы Эл а ра л ы к университе
тинин Эл аралы к М едициналык колледжинин студенттери Сузак
районунун Октябрьское а йы л ы н д агы Улгайган жана ден соол угунан м ум кунчулугу чектелген жарандарды н со ци ал д ы к мекемесине барып келишти.

Алар аталган мекемеге меме-жемиштерди, таттуу азыктарды,
азык-тулук жана (^ийим-кечелерди алып барышып, карыларды кубанычка белешту. Муну менен бирге, белмелерде жыйноо-тазалоо
иштерин жургузушуп, оорулууларга бир катар медициналык жана гигиеналык жардамдарын беришти. ©з алдынча баспагандарды коляскалар менен сейилдетишип, аларга концерт тартуулашты. Бул туу
ралуу окуу жайдын коомчулук менен байланыш кызматы билдирди.

КУУда жацы мыйзамдар талкууланды

тудентка
Кыр
27-мартта
гы зского
эко
Ж.Баласагын атындагы
номического
КУУнун ю ридикалык фауниверситета
имени
культети "КРнын Жацы ;
М .Рыскулбекова
стала
жазык процессуалдык ;
двукратной чем пионкой
мыйзамдары: кейгейу ;
республики по армрест
жана келечеги" аттуу теге- |
лингу.
рек стол ©ткврду.
В этом университете
КР сот жана укуктук ренемало талантливых и
формасынын алкагында жацы !
именитых
спортсменов,
мыйзамдарды
ар
тараптуу
которые удачно высту
талкуулоо максатында уюштупают на международной
рулган иш-чарада жацы Кылмыш-жаза Кодекси, сот ишинин журушунун тартибин талкуулоо,
спортивной арене. Подни
республикадагы сот ишин кеземелге алуу, Кылмыш кодекси, Сот институтунун ишмердиги,
мая имидж не только КЭУ,
Жацы жазык процессуалдык кодекс боюнча сотко чейинки ендуруштун ишин арт1ыруу сыяк
но и Кыргызстана в целом.
туу бир катар маселелер талкууланды. Иш-чарага ЖК депутаттары, КР Жогорку сотунун, КР
Генералдык прокуратурасынын, укук коргоо органдарынын екулдеру, жогорку окуу жайлардын
К таким студентам теперь
можно отнести и Уржанову Токтобюбю, студентку 3 курса. Которая явля
окумуштуулары катышты.
ясь новичком в этом виде спорта, стала двукратным обладателем золота
"Жацы кабыл алынган мыйзам 2019-жылдын 1-январынан тартып кучуне кирет. Жыл еткен
сайын кылмыштын туру жана саны кебейуп жаткандыктан Кылмыш-жаза Кодекси езгерууге тийРеспубликанского чемпионата, тем самым она завоевала лицензию на
иш болгон. Анткени кээ бир учурда кылмЫш иштери кылмыш болуп саналбай калат. Себеби
Летние Азиатские игры - 2018, которые пройдут 18 августа 2018 года в
кунеекер менен жабырлануучу ез ара макулдашып алып сот органдарына кайрылбай коюшат.
Джакарте, Индонезия.
Ошондой эле бул мыйзам адамдын емуру, эркиндиги жана кызыкчылыгы менен тыгыз байланышта
Ректор университета Т.К. Камчыбеков поздравил студентку и поже
болгондуктан,
2012-жылы Президент атайын Кылмыш кодексин езгертуу максатында администралал стойкости духа и дальнейших побед.
циялык комиссия тузген. Ошонун негизинде иш-аракеттер
башталган. Комиссия уч жыл иштеп,
жыйынтыгы 2016-жылы 22-декабрда Жогорку Кецеш тарабынан жактырылып, Президент тарабынан
2017-жылы колдоого алынды. Бул иш-чаранын максаты болсо жацы мыйзамдарды коомго жеткизип,
Эл аралык On-Line конференциясы
элге сицируу болду", - дейт КУУнун юридика факультетинин кылмыш процесси жана сот экспертизасы
кафедрасынын башчысы Толкун Салымбекова.
23-мартта Ж усуп Баласагын аты ндагы Кы ргы з
ул уттук университети, К.Ш. Токтомаматов аты ндагы Эл
Бетти даярдагян Ч.КИЙИЗБАЕВА, "Кутбилим"
аралы к университети жана Ту штук Кытай технологиялы к
университети менен биргелеш ип “ Эл аралык жана улуттук
эконом икал ы к программалар Кы р гы з Республикасыны н
Уважаемый господин Андрей Андреевич,
Бишкек гуманиаймактарын ©нуктуруу аспабы катары” атту эл аралык Onот имени Национального центра детей и юношества
тардык универси
«Сейтек» и участников XVIII Международного мастерLine конф еренция ©ткврушту.
тетинин ректораты
класса
по
хореографии
примите
наше
глубокое
собо
жана профессордук
Иш-чаранын максаты - азыркы шартта Кыргызстандын аймак
лезнование по случаю большой трагедии в г. Кемерово
окутуучуяар курамы
тарын енуктуруунун актуалдуу маселелерин талкуулоо болуп са
в торговом центре «Зимняя вишня». Наши искренние
А.Осмонов атында
налат. Конференцияга Кыргызстандын, Кытайдын, Малайзиянын,
сочувствия - семьям, друзьям, близким, коллегам по ра
гы Улуттук китепботе, всем жителям города.
Тажикстандын, Монголиянын, Бангладештин, Замбиянын, Камкананын директору
Мы скорбим вместе с сотрудниками Посольства
Бакашова Жылдыз
боджанын, Эфиопиянын жана Лаостун илимпоздору менен адиРоссийской Федерации в Кыргызской Республике, со
Кемеловнага
стери катышып, бир катар маанилуу маселелерди талкуулашты.
всем российским народом и всеми людьми земли, кто
атасы Кемел
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“Кут Билим" газетасы
агартуучулар менен байланышты
чыцдоо максатында атайын У\Фа1эАррта группа ачты. Бул жакта
бардык жацылыктар менен белушул, суроолор менен кайрылып
—
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искренне переживает эту трагедию вместе с народом
России. В ответ на эту беду мы должны сплотиться вокруг народа России, Президента
Владимира Владимировича Путина и стараться проверять каждый шаг, чтобы подобного
не происходило нигде.
Жители г. Кемерово, мы скорбим вместе с Вами.
Г глубоким уважением. Послу Р Ф в К Р А .А .К р уть ко от имени коллектива "С е й т е к" д иректор С. Челпакова

Бакашовдун
дуйнеден кайткандыгына байланыштуу кецул айтып,
аза кайгысын тец
белушебуз.

