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К.Ш.Токтомаматов атындагы Эл аралык университетинин китепканасынын 
ишмердуулугу Кыргыз Республикасынын “Китепкана иши женундегу” 
мыйзамына, “Китепкана пайдалануу эрежелерине” жана коллективдуу келишимине 
ылайык жургузулот.

Китепканага керектелуучу материалдар жана жалпы эле китепкана фонду 
окуу жайдын окуу программалынын негизинде тузулот.

Окуу жай даярдап жаткан адистерин сапатын, бибилимин керектуу даражада 
жогорулатуу максатында борбордук китепкананын курамында Недим Экол 
атындагы Эл аралык Кыргы-Турк китепканасы, борбордук китепкананын 
Гуманитардык экономикалык колледжиндеги филиалы жана Эл аралык медицина
колледжинин китепканалары тузулген.

2018-2019 окуу жылынын аяктоо убактына жалпы библиотека фонду 
даана китепти тузду. Тактап айтканда:

- социалдык-гуманитардык дисциплиналар -  7025; ------------------
- фундаменталдык жана табигый илимдер -  1000;
- адистиктер -40-64-8; f  f  ^
- маалымдама, энциклопедия, создуктер жана тактамалар - 1974;
- керкем адабияттар - 10 443.

Недим Эркол атындагы Кыргыз-Турк институтунун китепканасы (турк жана 
англис тилдериндеги китептер) -  10 546 ну ска, анын ичинен: 

социалдык-гуманитардык дисциплиналар -  9888;

адистиктер -9658.

Белгилей кетчу нерсе..., Борбордук китепкана менен Недим Эркол Кыргыз- 
Турк китепканансы бир жерде жайгашкандыктан, окуу залы жана абонемент 

жалпы. Ошондой эле еткорулуучу иш аракеттер жана маарекелерда чогуу 
уюштурулат.

Эл аралык медициналык колледжинин кетепканасынын фонду -  846 нуска, 
анын ичинен:

- медицина адистиктери боюнча -  500;



2. "Кыргыз тили кылымдарды баскан тил" деген аталыштагы кыргыз тилинин 

майрамына арналган кергезме;

3. "Студент - кечээ, бугун жана эртец" деп аталган студенттер кунун майрамдоо 

учун кергезме;

5. “ВИЧ-инфекциясын алдын алуу боюнча СПИДге каршы курешуунун буткул 

дуйнелук кунуне” арналган кергезме;

6. Студенттер арасында "Манас" жумалыгына арналган "Манас - улуттун уюткуеу" 

деген аталышта конкуре откоруу;

7. Белгилуу жазуучу Чынгыз Айтматовдун туулган кунуне арналган кергезме;

8. Бухгалтерлер жана удиторлор кунуне карата кергезме.

Бухгаптеряер жана аудиторлор кунуне карата уюштурулган квргезмеден узунду.



СПИДге карты курешуунун буткул дуйнелук кунуне” арналган кергезмеден узунду

Манас айтуу боюнча конкурстан узунду



Жогорудагы кергезмелер бардык каалоочу студенттер учун еткерулуп, 1- 

курстун студенттери езгвче катышышты. Коомдук жана гуманитардык багытгагы 

китептер, фундаменталдык жана табигый илимдер, керквм адабият, ошондой эле 

энциклопедиялар, сездуктер жана маалымдамалар жарыяланды.

Ошондой эле Недим Эркол атындагы Кыргыз-Турк китепкана фондунун 

китептери, тактап айтканда "Турк илимий изилдее дуйнесу", Туран Язган 

тарыхынын китептери, Турк изилдвв фондунун китептери, “турк маданиятынын 

онугуу доору” ж.б., куралдар коргезмого чыгарылды.

Убактылуу басылмалар да кергозмого коюлду:

- Жетиген журналы;

- Эл агартуу журналы;

- Бухгалтердик эсеп журналы;

- Кыргыз Республикасынын Ченемдик укуктук актылар журналы;

- Кыргызстандын мектептериндеги орус тили жана адабияты журналы;

- журнал бюллетени;

- «Акыйкат» гезити;

- Аймак гезити;

- «Кыргыз-Тили» гезити;

- "Слово Кыргызстана" гезити;

- гезит жумалыгы гезити;

- Дилбар гезити.
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