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Ф;
Жайнагүл АЛЫМБЕКОВА,
Бишкектен:

-  Сиздердин универси- 
) тетте ка н ч а  адист ик  

даярдалат ? А л ард ы н  
канчасы  магист рат ура, ка н -  
часы докторантурага калат?

- Университет батыш система- 
сы менен түрк тажрыйбасында 
иштеген окуу жай. Биздин дип- 
лом КМШ өлкөлөрүнө эле эмес, 
Батыш өлкөлөрүнө да тааныл- 
ган. Бизде 9 факультет, 5 жогор- 
ку мектеп бар. Магистратура- 
да 19, докторантурада 14 прог- 
рамма бар.

- Сиздердин университетте 
конт ракт  ж окпу?

- Контракт жок, баарын бе- 
кер окутабыз. Студенттер кон- 
курс менен өтүп келет. Студент- 
терге жатакана, ийгиликтүү оку- 
гандарына стипендия беребиз. 
Ж атакана десек да болбойт го, 
бардык шарты менен 1364 жат- 
чу жай студенттерге берилген.
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Ф:
Айнагүл ЖЭЭНТАЕВА,
Чүйдөн:

-  Сиздердин универси- 
) тетте ка н ч а  кы зм ат - 

кер иштейт? Анын кан- 
часы т уркт өр, канчасы  кы р- 
гыздар?

- Ж алпысынан миңден ашык 
кызматкер иштейт. Анын 20%да- 
йы Түркияйан келген бир туу- 
гандар. 800дөй кызматкер Кыр- 
гызстандын жарандары. 5 миңдей 
студенттин[80%ы кыргызстан- 
дыктар. 12%’ы Түркиядан келген- 
дер, калган 8%ы Орто Азия мам- 
лекеттеринең келген студенттер.

- Райгүл ЖЕТИГЕНОВА, 
Бишкектен:

- С ебахат т ин м ы р за, 
) сизге Кы ргы зст анды н  

эмнеси ж а г а т , эмнеси  
ж а к п а й т ? '

- КыргызСтан биздин Ата Ме- 
кенибиз. Мен Кыргызстанга

I Кыргыз-Түрк “Манас” унивврситетинин 
ректору, профессор, математика илимдеринин 
доктору Себахаттин БАЛЖЫ:

и МЕН КЫРГЫЗСТАНДЫ
Ө З  М Е К Е Н И М Д Е Й  С Ү Й Ө М П

Замира МУРАТАЛИЕВА,
Талас районунан:

С ебахат т ин м ы р -  
) за, саламатсы збы ? 2 0  

ж ы л д а н  бери иштеген  
сиздердин университет К ы р -  
гы зст андй орун ал ган  “Се- 
бат ” билим беруу борбору м е- 
нен байланыш ы барбы? Э кин- 
чи суроом,\Кы ргы зст андагы  
ЖОЖдордуң арасында рейтин- 
ги канчалы к?

- Кыргыз(:тан менен Түркия- 
нын ортосундагы  кызматташ- 
тыктын биринчи жемиши ушул 
биздин унйверситет. Ал мам- 
лекеттик болуп эсептелет. Биз 
окуу жайга алыш үчүн Бишкек- 
те жана Ошто кирүү экзамен- 
дерин уюш1-урабыз. Жылына 8 
м иңдей абйтуриент тапшырса, 
анын 1300үн гана алабыз. Алар 
өз күчү менён гана өтүшөт, андан 
башка жол жок. Университеттин 
баа-баркын кйтсам, Кыргызстан- 
дын эле ичиңде эмес, Орто Азия- 
нын ичинде|беш мыкты универ- 
ситеттин бирине кирип, эл ара- 
лык брендиН сактап келатат.

- Кыргыз\тилин кант ип уй- 
рөнуп алдыңыз?

- Мен КЫргызстанда өз бир  
туугандарым менен жашайм. 
Алар менен түз байланыш тү- 
зүш үчүн кыргыз тилин 3 айда 
үйрөндүм. Негизи биз бир эне- 
нин тилинде сүйлөйбүз. Тилде 
окшоштук көп, анүстүнө иште- 
ген өлкөңдө ошол элди сыйлап, 
тилин, дилйн билиш кажет.

биринчи келгенден баштап өзүм- 
дү Мекенимде жүргөндөй сездим. 
Кыргызстанда жакпай калган эч 
нерсе жок. Бирок, кыйын иштер 
болот. Ал ар бир жерде эле бар. 
Негизгиси, Кыргызстанда жа- 
шаган адамдардын жүрөгү таза, 
кыргыз бир туугандардын каада- 
салты, тамак-ашы бизге окшош. 
Мага Кыргызстан, андагы адам- 
дар абдан жагат. Өтө ачык өлкө.

-  Университ ет т е биринчи  
кыргыз т илинде окут улабы  
ж е  т урк тилиндеби?

- Биздин негизги максатыбыз -  
кыргыз тилинин өнүгүшү, анын 
күчтүү болушу. 25 жыл мурда 
кыргыз тилин өнүктүрүү курч 
болуп турганда, биздин универ- 
ситет көп китептерди кыргыз 
тилинде чыгарды, студенттер- 
ди тарбиялады, кыргыз тилин- 
де сабак берген мугалимдерди  
иштетти. Кыргыз тилин өнүктү- 
рүү боюнча биз көп жардамдар- 
ды бердик. Экинчиден, албет- 
те, түрк тилинде да сабак бере- 
биз. Түрк дүйнөсүнүн биримди- 
ги, ортодогу байланышты күчтүү 
кылыш үчүн түрк тилин билүү  
керек. Түркияда азыр 2 миңдей 
кыргыз жараны бар. Анын көп- 
чүлүгү “Манас” университетин  
бүтүрүшкөн же түрк тилин үйрө- 
нүү курстарынан өтүшкөн.

АИНУРА,
Бишкектен:

- Ректорго суроо бере- 
(  1  )  йин дедим эле. Биш кек- 

т егиэларалы кунивер- 
ситеттерден “М анас”универ- 
сит ет инин ат ы  эмнеге чы к-  
пайт? А кы ркы  ж ы лдары  көп  
угулбай калды.

- 20 жылдык тарыхы бар жаш 
университет болсо дагы көп таж- 
рыйбага ээ  болду. Кыска мөө- 
нөттө эл аралык деңгээлге чык- 
ты. Кыргызстан Ж ОЖдорунун 
ичинде “эл аралык деңгээлдеги

университет” брендине ээ болду. 
Атыбыз бүт дүйнөгө, дипломубуз 
көп өлкөлөргө таанылган. Бүтү- 
рүүчүлөрдүн 85%ы өз кесиби ме- 
нен 32 мамлекетте иштешет.

- Айтайын дегеним, Бишкек- 
те эл аралык башка универси- 
теттерге караганда өзуңөрду 
ж а р н а м а  кылбайсыңар.

-  Сиздин бул айтканыңызга 
рахмат.-Жарнаманын өзү эле - 
жылыга тапшыргандардын саны- 
нын көптүгү. Кыргызстанда эле 
эмес, бизди көп чет өлкөлөрдө 
да таанышат. Көчөлөрдө рекла- 
ма кылышты эми колго алабыз.

АЛТЫНАЙ,
Манас районунан:

/ л \  - Себахат т ин Б ал -  
(  1  )  ж ы , Кы ргы з-Турк “М а-  

нас” университетинде 
Кам корчулар кеңеши бар эке- 
нинукт ум. Анын курамы ким - 
дерден куралган, алар эмне иш 
аткарышат?

- Албетте эң чоң университетте 
Камкорчулар кеңеши болот. Анын 
4 мүчөсү Кыргызстандан, 4  мү- 
чөсү Түркиядан. Кыргызстандан 
болгон 4 мүчө: премьер-министр, 
вице-премьер-министр, Билим бе- 
рүү, илим министри жана Бишкек 
шаарынын мэри. Түркиядан болгон 
4 мүчө: премьер-министрдин пресс- 
катчысы жана калган үчөө тең жо- 
горку мекемелерде иштеген жетек- 
чилер. Алардын негизги максаты -  
университеттин өнүгүшү боюнча 
пландарды кабыл алат, мыйзамдар- 
дын, университеттеги долбоорлор- 
дун чыгарылышы, билим берүү иш- 
теринде программалардын кабыл 
алынышы, факультеттердин, жо- 
горку мектептердин, кафедралар- 
дын ачылышы, бюджеттин ка- 
был алынып, чечилиши Камкор- 
чулар кеңешинин иши.

- А л ар  университеттеги  
кад р  м аселесине кийлигиш е  
алабы?

Ф ;
ЖЫЛДЫЗ,
Бишкектен:

- Рект ор м ы рзага ж ө -  
н ө кө й  эле суроо бере- 
йин дедим эле. Сиз Кы р- 

гызстанда тойлорго көп бар- 
саңыз керек. Биздеги тойлор  
сизге аш ы кча болуп ж а т к а н -  
дай көрунбөйбу?

- Тойлор бул эң жакшы күн- 
дөр. Достор менен тойлордо бо- 
лобуз. Бирок той деп эле ысы- 
рапкорчулукка жол бербөө ке- 
рек. Бул жерде жаманчылыкта 
да дасторкон толо болот. Түркия- 
да жакшылык-жамандыкка мын- 
чалык ысырап жок. Жамандык- 
жакшылыктагы ысырапчы- 
лык боюнча элге өрнөк болсун  
деп, биз азыр бир долбоордун

- Университеттин кайсы ме- 
кемесинде, кайсы кафедрасын- 
да, кайсы факультетинде канча 
киши иштеши керектиги Кам- 
корчулар кеңишинин иши. Кал- 
ган иштер ректораттын, сенатор- 
дун, башкаруу комитетинин иши. 
Биздин ишибиз ачык-айкын. 
Бизге мугалимдер конкурс ме- 
нен гана келет.

БАЗАРБАЙ,
Баткенден:

Ф -С ил ер  м амлекет т ин, 
“Себат” окуу ж ай ы  оп- 
позицияны н а кч асы -  

нан кар ж ы л а н ат  деп угабыз. 
Эгер биздин балдар “Себат - 
т ы ” окуп  бутсө, ки й и н  К ы р -  
гыз-Турк “М анас” университе- 
тине кабыл алынабы?

-  “Себат” окуу жайы менен  
байланышыбыз жок. Алар мен- 
чик мекеме катары иштейт. Биз 
Батыштын, Чыгыштың, Түркия- 
нын, Кыргызстандын тажрыйба- 
сын пайдаланып, жаңы модель 
менен иштейбиз. Алар өз, биз өз 
жолубуз менен.

үстүндө иштеп жатабыз. Бал- 
ким 2-3 айдын ичинде даяр бо- 
луп калат.

Бактыбек ИМАНАЛИЕВ,
Токмоктон:

-  Рект ор м ы рзага су- 
роом бар эле, айтсаңыз, 
кы ргы з-т урк кы зм ат - 

т аш т ы гы н дагы ка н д а й  кы -  
лып бекемдесек болот?

- Биз эки бир тууган боордош  
мамлекетпиз. 1991-жылы Кыр- 
гызстан эгемендикке жетиш- 
кенден кийин байланыш чың- 
далды . Эки өлкөнү жакы н- 
даш ты руунун эң чоң долбоору 
Кыргыз-Түрк “М анас” универ- 
ситети болду. Ошондо жаштар- 
ды, мугалимдерди, жетекчилерди 
бириктирип, жаңы муунду оку- 
туп, тарбиялап чыгууга жаңы ка- 
дам таштаганбыз. Анын жемиши 
зор болду. Азыркы учурда эко- 
номиканы көтөрүү үчүн Түр- 
киядан келген 500дөй бизнес- 
менДер, компаниялар бар. Алар 
бул жактагы экономиканы көтө- 
рүүгө өз салымдарын кошуп жа- 
тышат. Кыргыздар дагы эгемен- 
дик жылдарында Түркияга байма- 
бай катташууда. Барып иштеген 
кыргыздар дагы Түркияда өз са- 
лымдарын кошуп жатышат. Ушул 
тапта күнүгө 4 учак менен Түркия- 
Кыргызстан жарандары ары-бери 
учуп турушат. >Күрөктөр, сезим- 
дер бир болсо, келечекте баары 
жакшы болот деп ойлойм.

Бурмакан САТЫБАЛДИЕВА, 
Бишкектен:

/'Ч«Г\ - Кы ргы з-Турк  “М анас” 
(  1  ) университетинде кы р- 

гыздын мы кт ы  интел- 
лигенттери иштешет. Ал ар- 
ды материалдык ж акт ан  кол- 
доо, мисалы  т урак ж а й м е н е н  
камсыздоо болобу? „

- Сиз айткандай, биздин уни- 
верситет өтө сапаттуу иштеген 
интеллигенттерге бай, биз алар 
менен сыймыктанабыз. Түркия- 
дан дагы 26 университеттен тан|- 
далып келген мугалимдерибиз 
бар, алар үчүн да кубанабыз. Ан- 
дан башка, 6 мамлекеттен да тан- 
далып келген мугалимдер бар. 
Булар илим-билим берүүдө чоң 
күч. Биз мугалимдер үчүн бар1- 
дык шарттарды түзүп беребиз, 
алар сапаттуу билим берип, Кыр- 
гызстандын өнүгүп-өсүүсүнө, ке- 
лечегине, элинин л<ыргалчылы- 
гына салым кошот деп ишенебиз. 
Биздин бараткан миссиябызда эч 
кандай кемчилик жок.

Себахаттин мырза, бизге 
келип, окурмандардын 
суроолоруна жооп 
бергениңиз үчүн 
ыраазычылык билдиребиз.

Сымбат МАКСУТОВА


