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К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин 

китепканасынын ишмердуулугу Кыргыз Республикасынын “Китепкана иши 

женундегу” мыйзамына, “Китепкананы пайдапануу эрежелерине” жана 

коллективдуу келишимине ылайык жургузулет.

Китепканага керектелуучу материалдар жана жаппы эле китепкана 

фонду 19 546 даана китеп окуу жайдын окуу программаларынын негиз- 

инде тузулот.

Окуу жайдын даярдап жаткан адистердин сапатын, билимин керек- 

туу даражада жогорулатуу максатында борбордук китепкананын курам- 

ындагы Эл аралык Кыргыз-Турк институтунун Недим Эркол атындагы 

китепканасы да оз салымын кошуп келуудо. Окуу процессинде китеп- 

канадагы окуу куралдарын колдонуу менен студенттер мугалимдин откон 

сабактарын жана уйго берилген ташырмаларын толугу менен аткара 

алышат.

2018-2019 окуу жылында иш-пландарга ылайык, 1-курстун студент- 

терине китепкананын эрежелерин, окуу залда езун алып журуусу, 

окурмандардын милдеттери жана китепкананы пайдалануу жонунде 

тааныштыруу иштери жургузулду.

Ошону менен бирге иш планында бекитилгендей эскилиги жеткен 

китептерди желимдоо жана китептерди оз убагында тапшырбаган 

студенттер менен да иш алып барылды. Китептерди желимдоодо 

негизинен даярдоо курстары учун арналган китептерге басым жасалды. 

Анда 32 китеп желимделди. Китептерди оз убагында тапшырбаган 4 

студентке эскертуу берилди.

Иш планына ылайык борбордук китепкана жана филиалдар менен 

биргеликте коргезмолор уюштурулуп турат. Тактап айтканда



1. 1 -  сентябрь Билим кунуне карата китеп кергезме уюштуруу.

2. 12-декабрь Кыргыз Республикасынын белгилуу жазуучусу Чыцгыз 

Айтматовдун туулган кунуне карата китеп кергезме уюштуруу.

3. 23-февраль Мекенди коргоочулардын кунуне карата "Мекенди 

коргоо -  ыйыкмилдет" деген Темада кергезме уюштуруу.

4. 21-март Нооруз майрамына карата "Кел Ноорузум жергеме!" деген 

темадакергезме уюштуруу.

5.9-м ай  Улуу жециш кунуне карата кергезме уюштуруу.

Чынгыз Айтматовдун туулган кунуне карата уюштурулган

квргвзмвдвн узунду



Кергезмеде Недим Эркол атындагы Кыргыз-Турк китепкана 

фондунун китептери, тактап айтканда "Турк илимийизилдее дуйнесу", 

Туран Язган тарыхынын китептери, Турк дуйнесу изилдее фондунун 

китептери, “Турк маданиятынын енугуу доору” ж.б., куралдар чыгарылыи 

турат.

ТапЬ Оег§181Со2уа§1ап Не ЫапапТоргак1аг

Ошондой эле 29 -  октябрь Туркия мамлекетининэгемендуулугуне 

карата уюштурулган иш -  чарага китепкана да катышып китеп 

кергозмелерункерсетуп турат.

Туркия мамлекетинин эгемендуулугунв карата уюштурулган

квргвзмвдвн узунду



2018-2019 окуу жылынын аяктоо убактында “Недим Эркол” атындагы 

Кыргыз-Турк институтунун китепканасынын жалпы фонду 19546 даана 

китепти тузду. Анын ичинен:

• социалдык-гуманитардык дисциплиналар -  9 888;

• адистиктер -  9 658

Китепканачы:


