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К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин китеп- 

канасынын ишмердуулугу Кыргыз Республикасынын “Китепкана иши 

женундогу” мыйзамына, “Китепкананы пайдалануу эрежелерине” жана 

коллективдуу келишимине ылайык жургузулет.

Китепканага керектелуучу материалдар жана жалпы эле китепкана 

фонду 22 848 даана китеп окуу жайдын окуу программаларынын негиз- 

инде тузулот.

Окуу жайда билим алып жаткан адистердин билим сапатын 

жогорулатуу максатында борбордук китепкананын курамындагы Эл аралык 

Кыргыз-Турк институтунун Недим Эркол атындагы китепканасы да ез 

салымын кошуп келуудо. Окуу жараянында китепкандагы окуу куралдар- 

ын колдонуу менен студенттер етулгон сабактары боюнча маалымат алууга 

жана уйго берилген тапшырмапарын толугу менен аткара алуусуна шарттар 

тузулген.

2020-2021 окуу жылында китепкананын алдында томендегудой милдет- 

тер турат:

❖ билим беруу процессинин катышуучуларын кызматын сапаттуу 

камсыз кылуу,

♦♦♦ студенттерге билим беруу процессинде китепкананын ролун куч- 

отуу, жардам беруу

♦♦♦ толук кандуу, социалдык активдуу инсанды калыптандыруу, билим 

беруу, патриоттуулукка у идее.

Жацы окуу жылы учун тузулген иш-пландарга ылайык, 1-курстун 

студенттерине китепкананын эрежелерин, окуу залда озун алып журуусу, 

алардын милдеттери жана китепкананы пайдалануу жонунде



тааныштырууиштери жургузулду. Ушул эле пландын негизинде твменку 

иштер аткар-ылды:

■ Алфавиттик негизде китептерди толуктоо, аларга код коюу жана 

аларды ирети менен компьютерге тушуруу,

■ Китептерди оз убагында тапшырбаган студенттер менен вз алдын- 

ча иштее,

■ Мезгил -  мезгили менен китептерди оцдоп -  тузее,

■ Бутуруучу студенттердин дипломдук иштерин коргоо жана 

мамлекеттик экзамендери учун керектуу басылмалар менен 

камсыздоо.

Китептерди оцдоп-тузоо учурунда филология (турк тили жана 

адабияты) жана туризм багытындагы китептерге басым жасалып, жалпы- 

сынан 107 даана китеп желимделди.

Ал эми китептерди айтылган моеноттон кечиктирип алып келген 

16 студентке китепкана эрежелерин эске салып аларга тушундуруу 

иштери жургузулду.

Бутуруучу студенттер дипломдук иштери боюнча керекетуу маалым- 

аттар менен камсыздандырылды.

Бирок еткен жылдардагы окуу жылдарынан айырмаланып пандем- 

ияга байланыштуу чектеелер киргизилгендиктен студенттер онлайн 

режимде окууга мажбур болушту. Мугалимдер студенттердин терецирээк 

билим алуусу учун, аларды керектуу маалыматтар менен камсыздоо 

максатында етулген темага байланыштуу китептерден керектуу темалар- 

ды алып женетуп турушту.

Мезгил-мезгили менен етулген темалар боюнча кененирээк маалымат 

алууну кездеген жакын аймакта жашаган студенттер китепканага келип 

китеп алып кетип жатышты. Албетте санитардык эрежени сактаган тар- 

типте.

Окуу жылынын аягында студенттерге жана окутуучуларга берил- 

ген китептер жыйналып алынды.



Жыл ичинде китепкана жацы китеп жана журналдар менен 

толукталды.

Китепканачы


