
2018-2019-ОКУУ ЖЫЛЫНЫН II 
БИРИККЕН АКАДЕМИЯЛЫК ЖАЛПЫ 

ЖЫЙНАЛЫШЫ БОЛУП ӨТТҮ

Кудайберген Райымкулов 20 жаштагы таланттуу сүрөт-
чү. Сүрѳт тартууда ал башкалар сыяктуу боёк, такта кол-
донбойт. Анын куралы кадимки канцелярдык буюм болгон 
– степлер. Бул саныбызда сиздерди Кыргызстанда алгачкы 
жолу степлер зымы менен сүрөт тарткан жаш таланттын 

өнөрканасы менен тааныштырмакчыбыз.     >>> 

Азимкан  мындан бир канча жыл ил-
гери туулуп өскөн айылынан Бишкек-
ке окуйм деп келген. Тилекке каршы, 
ал күткөн аздек кыялдар ишке ашкан 
эмес. Тагдыр аны түшкө кирбеген тур-

мушка туш кылат.    >>> 

62 жаштагы Ишенбек Чаланов Кыргызстанда дээрлик уну-
тулуп бараткан тери менен иштеген усталардын бири. 
Ал бир да буюмду машина колдонбой, ѳз колу менен жа-
сайт.. Устанын колунан чыккан буюм-теримдер Кыргыз-
станда гана эмес, бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө жүзүнѳ та-

рап бааланып келет.  >>> 

20 жаштагы 
таланттуу сүрөтчү

Жер өткөөлдө 
өткөн 12 жыл

Жети атадан бери келаткан 
мурас: Тери иштетүү

6-февралда Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин (КТМУ) 2018-2019-окуу жылындагы II Бириккен академиялык жалпы 
жыйналышы болуп өттү. Маданият борборунда уюштурулган аталган жыйналышка Кыргыз Республикасынын Премьер 
министринин кеңешчиси Султан Раев, КР Билим берүү жана илим министрлигинин кесиптик билим берүү бөлүмүнүн 
башчысы Дамира Алибаева, КТМУнун ректору проф., докт. Себахаттын Балжы, биринчи проректору проф., докт. 

Асылбек Кулмырзаев баштаган академиялык жана административдик кызматкерлер катышты.  
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Биздин башкы 
приоритетибиз – 
тынчтык, башкы 
принцибибиз - 
жаңычылдык

Программада ректор проф. 
докт. С. Балжы “2018-2019-
окуу жылынын жарым жылы-
на баа берүү, сапатты өнүк-
түрүү жана максаттар” ат-
туу презентациясында жаңы 
пландарга, жаңычыл иш-ара-
кеттерге басым жасарын өз-
гөчө белгилеп кетти: “Жаңы 
окуу жылыбызды “Биздин 
башкы приоритетибиз – тын-
чтык, башкы принцибибиз 
– жаңычылдык” деген ура-
ан-максат менен баштаган 
элек. Биз дайыма басып өт-
көн тарыхыбыз менен сый-
мыктанып келебиз. Биздин 
ошол узун тарыхта из калты-
рган ата-бабаларыбыз өз за-
мандарынын жаӊычыл ин-
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6-февралда Кыргыз-Түрк 
“Манас” университети-

нин (КТМУ) 2018-2019-окуу 
жылындагы II Бириккен ака-

демиялык жалпы жыйна-
лышы болуп өттү. Мадани-
ят борборунда уюштурул-
ган аталган жыйналышка 
Кыргыз Республикасынын 

Премьер министринин 
кеңешчиси Султан Раев, КР 
Билим берүү жана илим ми-

нистрлигинин кесиптик 
билим берүү бөлүмүнүн 

башчысы Дамира Алибае-
ва, КТМУнун ректору проф., 
докт. Себахаттын Балжы, 
биринчи проректору проф., 
докт. Асылбек Кулмырза-
ев баштаган академиялык 
жана административдик 
кызматкерлер катышты.  

сандары, келечекти алдын 
ала көрө билген көсөмдөрү 
болгон. Биз да алардан кал-
ган мурасты сактап калгыбыз 
келсе, анда жаӊычылдыкка 
умтулгандык жашообуздун эӊ 
маанилүү бир бөлүгүнө ай-
ланышы керек. Улам жаӊы 
идеяларга, жаӊы долбоорло-
го, жаӊы бийиктиктерге жетүү 
үчүн умтулушубуз шарт”. 

“Тынчтык климаты” 
жана “келечек өз 
колубузда” 

Ректор проф., докт. С.Балжы 
окуу жайыбыздын бир катар 
жетишкендиктерин айтып 
келип, буларга токтолду: 
““Манас” университети эки 
ураан менен иштеп, жашап 
келгенин эстен чыгарбайлы. 
2010-жылы окуу жайыбызга 
ишке жаӊыдан киришкенимде, 
университетибиз бир да бир 
урааны жок иштеп жаткан 
экен. Ошондо эки маанини 
туюндурган ураанды тандап 
ишке киргиздик. Анын бири 
– жашоо үчүн “тынчтык 
климаты” деген ураан 
эле, чындыгында жамаат 
ичинде тынчтык болбосо, 
иш алдыга жылбайт эмеспи. 
Ал эми экинчиси – “келечек 
колубузда” деген ураан болду. 
Бул ураандар жөн жерден 
коюлган жок, а иштеги 
максатыбызды аныктаган 
негиз болуп берди. Ийгиликке 
жетүү үчүн эӊ башкысы 
каалоо керек. Кааласак, 
баары колдон келет. Каалоо 
болгон жерде, бүтпөгөн 
иш болбойт. Алдыда дагы 
көп бийик максаттарыбыз 
бар. Аларды ишке ашыруу 
үчүн үчүн тынчтык өкүм 
сүргөн ынтымакта, сүйүү, 

достукта бирге эмгектене 
бермекчибиз”. 

Сатук буура хан 
бизди ислам менен 
тааныштырды

Программанын алкагында 
проректор проф., докт. Ан-
варбек Мокеев КТМУ тара-
бынан ар жылы уюштурулган 
академиялык жалпы жыйна-
лыштарда “Тарыхта из кал-
тырган Түрк дүйнөсүнүн ма-
анилүү инсандарын эскерүү 
салтынын” алкагында “Би-
ринчи түрк мусулман мам-
лекети Караханиддердин не-
гиздөөчүсү Абдулкерим Са-
тук буура хан” аттуу темада 
презентация жасады. Проф., 
докт. А. Мокеев: “Сатук буура 
хан караханийлердин бирин-
чи мамлекет башчысы жана 
ислам динин кабыл алган ал-
гачкы өкүмдар. Ошондуктан, 
түрк дүйнөсүн ислам дини 
менен тааныштырган алгачкы 

тарыхый инсан. Азыркы күн-
дө тарыхчылар Буура хандан 
мурдагы Орто Азия тарыхына 
тиешелүү чектелүү гана маа-
лыматка ээ. Сатук буура хан-
дын санжырасы тууралуу да 
тарыхый маалыматтар аз”, - 
деп белгилеп өттү.

Туулган күндөрдү 
куттуктоо 

Жыйналыштын жүрүшүндө 
КТМУнун проректору проф., 
докт. Хүсейин Өгүт “2018-
2019-окуу жылынын академи-
ялык жетишкендиктерин жана 
шыктандыруу көрсөткүчтөрүн 
баалоо” аттуу баяндамасын 
окуду. Анда Х. Өгүт 2017-2018-
окуу жылындагы академи-
ялык кызматкерлердин бир 
жылдык аткарган ишине ый-
гарылган сыйлыктар, шыктан-
дыруу көрсөткүчтөрү, баа-
лоо критерийлери, иш планы 
жана процесстик план масе-
лелерине кеңири токтолду. 

2018-2019-окуу жылынын II 
Бириккен академиялык жалпы 

жыйналышы болуп өттү

Табигый илимдер институту-
нун башчысы доц., докт. Да-
гыстан Шимшектин “Канаат-
тануу анкеталары”, экономи-
ка жана башкаруу факульте-
тинин кызматкери доц. милд. 
атк., докт. Камалбек Карым-
шаковдун “QS Сапат система-
сы” аттуу презентациялары 
жогору деңгээлде тартуулан-
ды. Ошондой эле программа-
нын жүрүшүндө проф., докт. 
С. Балжынын 65 жылдыгы да 
куттукталды. Кыргыз Респу-
бликасынын Премьер-ми-
нистрдин кеңешчиси Султан 
Раев КР Президенти Соорон-
бай Жээнбековдун куттуктоо 
катын окуп берди. КР Билим 
берүү жана илим министрли-
гинин кесиптик билим берүү 
бөлүмүнүн башчысы Дамира 
Алибаева министр Гүлмира 
Кудайбердиеванын куттуктоо 
катын окуп, каалоо-тилекте-
рин айтты.  
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Ысык-Кѳлдүн кулу-
ну болгон К. Рай-
ымкулов орто мек-
тепти ѳзү тѳрѳлгѳн 

Ак-Ѳлѳң айылында бүтүр-
гѳн. Андан соӊ Бишкекте-
ги Эл аралык инновациялык 
технологиялар университе-
тинин Архитектуралык чѳйрѳ 
дизайны бѳлүмүндѳ эки жыл-
дык жогорку билим алат. Бул 
окуу жайда окуп жүргөн ке-
зинде сүрѳт тартууга болгон 
жѳндѳмү байкала баштайт. 
«Тегерегимдеги адамдардын 
тарткан сүрѳттѳрүн кѳрүп, 
мен да Эл аралык инноваци-
ялык технологиялар универ-
ситетинде окууга тапшыруу-
га даярдана баштадым. Ар-
хитектуралык чѳйрѳ дизайны 
бѳлүмүндѳ өтүп, окуп калга-
ным чындыгында жашоом-
дун эң маанилүү бурулушу 
болду. Бул жерде алган били-
мим сүрѳт тартуу чеберчили-
гин үйрөнүүмө чоӊ пайдасын 
тийгизди», - дейт К.Райымку-
лов. 

«Шыгымдын 
ойгонушуна ата-энем 
себепкер болду» 

К. Райымкуловдун чоң-ата-
сы да, ата-энеси да чыгар-
мачыл, өнөрлүү адамдар-
дан болушкан: «Чоң-атам 
колунан бардык иш келген 
ѳнѳрлүү киши болчу. Сүрѳт-
чүлүк, архитекторлук жана 
дизайнерлик өнөрүн мык-
ты билчү. Ата-энем менин 
шык-жөндөмүмдүн ойгону-
шуна чоӊ салым кошту десем 
болот. Апам кесиби боюнча – 
врач. Атам дыйканчылык ме-
нен алектенет. Бала кезимде 
сүрѳт тартканды атамдан үй-
рѳнгөм. Сүрѳт тартууга кы-
зыгып калышыма атам се-
бепкер болду. Ата-энем ар 
түрдүү кесип ээлери болгону 
менен, мага келгенде, менин 
шык-жөндөмүм тууралуу кеп 

Кудайберген Райымкулов 20 жаштагы 
таланттуу сүрөтчү. Сүрѳт тартууда 
ал башкалар сыяктуу боёк, такта 
колдонбойт. Анын куралы кадимки 
канцелярдык буюм болгон – степлер. Бул 
саныбызда сиздерди Кыргызстанда алгачкы 
жолу степлер зымы менен сүрөт тарткан 
жаш таланттын өнөрканасы менен 
тааныштырмакчыбыз.  
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20 жаштагы 
таланттуу 
сүрөтчү

болгондо,  ойлору бир жер-
ден чыкчу. Экөө теӊ кош кол-
доп мага колдоо кѳрсѳтүп ке-
лишет», - деди.   

«Холст тактайда 
жалтыраган степлер 
зымын кѳрүп...»

К. Райымкулов бала кезинен 
бери манас айтууга кызыгып 
жүрчү. Ушундан улам ал ке-
сип тандоодо да, көп ойлон-
бой алгач И. Арабаев атында-
гы Кыргыз мамлекеттик уни-
верситетинин Манас таануу 
институтуна тапшырат. Азы-
ркы учурда ал аталган инсти-
туттун 2-курсунда окуп жаткан 
кези. Ушул студент кезинде ал 
өзүнө жаӊы өнөр тапкан, б.а., 
степлер менен сүрөт тарткан-
ды өздөштүргөн. Алгачкы 
эмгеги – степлер зымы менен 
тартылган улуу манасчы Са-
гымбай Орозбаковдун сүрѳтү 
болгон. Ошол портреттен 
кийин ал степлер менен сүрөт 
тартууга баш-оту менен кири-
шип кеткен: «Бир күнү демей-

дегидей эле ак холстун үстүнѳ 
боёк менен сүрѳт тартканы 
даярданып жаткам. Ошондо 
устаканада холст тактайда бир 
нерсе жалтырап жабышып 
турганын байкап калдым. Ка-
расам, ал жалтыраган нерсе 
– кадимки эле степлер зымы 
экен. Ошондо степлер зымы 
менен сүрѳт тартып көрөйүн-
чү деген ой келди мага», - дейт 
К. Райымкулов.   

Улуу манасчынын өзгөчө 
портрети 

Улуу манасчы Сагымбай 
Орозбаковдун 150 жылдыгы-
на карата К. Райымкулов өз-
гөчө сүрѳт тарткысы келгенин 
айтат: «Мындай улуу адамдын 
сүрѳтүн алгач боёк менен тар-
там деп жаткам. Бирок кийин-
черээк улуу манасчы Сагым-
бай Орозбаковдун 150 жыл-
дыгына карата өзгөчөлөнгөн 
бир эмгек жасагым келди. Бул 
тууралуу күнү-түнү дебей ой-
лоно баштадым. Ошондо ба-
ягы холст тактайда жаркы-

раган степлердин зымы эси-
ме түштү. Холстко степлер 
зымы менен улуу манасчы-
нын сүрөтүн түшүрсөм кан-
дай болот деген ой келе кал-
ды дароо. Бул оюмду ишке 
ашырууга кириштим. Алгач 
ак кездеменин үстүнѳ бор-
дун жардамы менен тиешелүү 
форманы сызып алдым. Ан-
дан кийин бордун сызыл-
ган изинин үстүнөн степлер 
зымдарын бекитип чыктым. 
Бул ишти биринчи жолу жа-
сап жатканымдан улам, ошон-
до абдан кыйналгам. Кийинки 
эмгектеримде колдоно турган 
материалдарды ыӊгайлуусуна 
карап алмаштырдым. Ошен-
тип, степлер зымы менен 
портрет тартууга кириштим. 
Ага орточо эсеп менен бир 
ай убактым кетти», - деди жаш 
сүрөтчү.  

Сагымбай Орозбаков, 
Чыңгыз Айтматов, Исхак 
Раззаков...

Степлер зымы менен тартыл-
ган алгачкы сүрѳт 2018-жылдын 
декабрында И.Арабаев атын-
дагы Кыргыз мамлекеттик уни-
верситетинде ѳткѳрүлгѳн «Улуу 
манасчы Сагымбай Орозба-
ковго 150 жыл» аттуу конфе-
ренцияда катышуучуларга тар-
тууланат. Көрүүчүлөрдүн купу-
луна толгон улуу манасчынын 
портрети жаш сүрөтчүгө чоӊ 
шык берет: «Сагымбай Ороз-
баковдун сүрѳтүнѳн кийин, бул 
ишти улантышым керек деген 
ишеним пайда болду. Экинчи 
сүрѳтүм белгилүү саясий иш-
мер Исхак Раззаковдун сүрѳтү 
болду. Аны бүтүргѳндѳн кий-
ин, дароо эле үчүнчү сүрѳттүн 
үстүнөн иштей баштадым. Бул 
сүрѳт улуу жазуучу Чыңгыз Айт-
матовдун сүрѳтү эле. Айтматов-
дун сүрѳтүн кийинчерээк туу-
гандарымдын бирѳѳсүнѳ бе-
лекке бердим», - деди К. Рай-
ымкулов. 

“Жаш сүрѳтчүлѳргѳ 
кеӊешим” 

Степлер зымы менен сүрѳт 
тартканда колдонула турган ка-
ражаттардын сапаттуу болушу-
на өтө маани бериш керек. К. 
Райымкулов: «Эң алгач тарты-
ла турган сүрѳт үчүн ылайы-
ктуу, туура жана сапаттуу  ка-
ражаттарды табуу керек. Ала 
турган материалдарды, албет-
те, сүрѳттүн көлөмүнө жараша 
тандап алуу шарт. Бул ишти би-
ринчи жолу колго алгандар ак 
бѳзгѳ бор менен сүрѳттү тар-
тып алып, андан соӊ степлер 
менен бекитип ишесе, жеӊи-
лирээк болот. Мен дагы алгач 
ушундай ыкманы колдонуу ме-
нен баштагам. Ал эми азыр бор 
колдонбой, дароо эле степлер 
менен тартып кирем. Азыр сте-
плер зымы менен бир сүрөт-
тү бир жума убакытта тартам”, 
- деди.   

«Эң башкы кумирим – 
атам» 

Степлер зымынан тышкары, 
жаш сүрөтчү сүрөттү тиш щет-
касы, гель, крем жана бут кий-
им кремин колдоунп да тартат. 
Сүрөт өнөрүнөн башка ал му-
зыкалык аспаптарда –  аккорде-
он, комуз, гитара чертип, обон 
созуп ырдайт дагы. Ушундай 
көп кырдуу талант К. Райым-
кулов талант-шыгын ойготкон, 
өнүктүргөн атасына абдан ыра-
азы: «Сүрөт искусствосунда кы-
ргыз сүрѳтчүсү Сүймѳнкүл Чок-
моров жана дүйнѳлүк белгилүү 
сүрѳтчү Леонардо да Винчини 
жакшы кѳрѳм. Ушул эки инсан-
дан абдан таасирленем. Ал эми 
турмушумда атамдын орду ѳз-
гѳчѳ десем болот. Сүрѳт тар-
тууну алгач атамдан үйрѳнгөм. 
Атам да көп кырдуу талант, ыр 
да жазат. Музыкалык аспаптар-
да ойногонду дагы атамдан үй-
рѳндүм. Бул жашоодо менин эң 
башкы кумирим – атам десем 
жаӊылышпайм».

К
А

Б
А

Р:
 А

Й
М

А
Н

 К
ЕН

Ж
ЕТ

А
ЕВ

А
 

Ф
О

ТО
: А

Й
М

А
Н

 К
ЕН

Ж
ЕТ

А
ЕВ

А



Айнек сөөк оорусу менен оо-
ругандардын сөөгү толугу ме-
нен өспөйт. Сөөк хрусталь 
сымал өтө морт болгондук-
тан, бат сынат. Узун мезгил-
дер бою дарыланып, этият-
танып жүрүүгө туура келет. 
Негизи мындай сөөк оорусу 
менен ооругандар араӊ эле 
кыймылдап жашашат. Айрым 
учурда таптакыр баса албай 
калгандар да болот. 

Араң дегенде 20 
жашында баскан

Гүлмайрам баса турган убак-
тысы келсе да, баспайт. Арга-
сы кеткен ата-эне кызды док-
турга алып барышат. Ошондо 
доктурлардын туура эмес ди-
агноз коюп, туура эмес дары-
лашканын айтат Гүлмайрам 
өкүнүп. Алгач ага жаш бал-
дарга Д витамини жетишпе-
гендигинин натыйжасында 
пайда болгон рашитизм оо-
русу деген диагноз коюлат. 
Андан кийинки этаптарда ди-
агнозу такталып, айнек сөөк 
оорусу экени аныкталат. Ге-
нетикалык илдет болгон ай-
нек сөөк оорусу ар кайсы 
адамдарда ар кандайча бай-
калат. Мисалы, Гүлмайрам-
дын сөөктөрү жети жашын-
да бир аз эле урунду болсо 
сына баштаган. Сынган жер-
лер гипстелип, оорунун аза-
бын жеген.   

16 жашка келгенде басып ке-
тиши үчүн врачтар ага опе-
рация жасашат. Бирок ал 
да көп жардам бере алган 
эмес. Операциядан кийин 
дагы 4 жыл дарылануусу ке-
рек эле. Алгачкы кадамын ал 
20 жашында гана шилтеп, ба-
сууга аракеттене баштаган. 
Гүлмайрам майып араба ме-
нен өткөн жашоосу туура-
луу буларды айтат: “Мурда 
бирөөлөр жардам бербесе, 
эч нерсе кыла алчу эмесмин. 
Үйдөн чыга албай, депресси-
яга кирчүмүн. Психологиялык 
жактан жабыр тартып, мын-
дай ооруга чалдыкканыма 
ата-энемди күнөөлөчүмүн. 
Өзүмө келип, акыл-эсимди 
жыйган соӊ, алардан кечи-
рим сурап, миң мертебе рах-
матымды айтчумун. Менин 
эң оор күндөрүмдө жанымда 
ата-энем болду. Алардын 
жардамы менен азыр басып 
жүрөм”.

«Сени түшүнгөн жар 
күтүп, балалуу болуу – 
бул чоӊ бакыт”

Үй-бүлөсүндө Гүлмайрам 
гана ушундай дарт менен оо-
руйт. Ошондуктан бул дартты 
ал Кудайдын  сыноосу катары 
кабыл алат. Өз алдынча баса 
баштагандан кийин, айнек 
сөөк оору менен күрөшүп 
жашоо кыйла жеӊилдей 
түшкөнсүйт. 

Анын жашоосундагы чоң бу-
рулуш - турмушка чыкканы 
болду. Мындан үч жыл мурун 
жолдошу Максат Ишаков ме-
нен баш кошот. Жолдошу жол 
кырсыгына кабылып, экин-

КЕРЕМЕТ ЭНЕ

26 жаштагы Алим-
бай кызы Гүлмайрам 

тубаса айнек сөөк 
оорусу менен ооруйт. 

Мындай илдет ме-
нен жашоо өтө  кый-
ын экени айтпаса да 
түшүнүктүү го. Би-
рок, бул дарт  Гүл-
майрамдын көптөн 

күткөн эне болуу кы-
ялына тоскоол бол-

гон эмес.  
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чи топтогу майып болуп кал-
ган. Чоң атасынан калган өтүк 
оңдоо иши менен алектенет. 
Гүлмайрам жолдошу менен 
таанышкан учурун мындай-
ча айтып берди: “Максат ме-
нен алгач телефон аркылуу 
тааныштык. Ал мени менен 
көрүшкүсү келгенин айтты. 
Экөөбүз көрүштүк. Максат 
жана анын үй-бүлөсү менин 
кыска боюмду көрүп, кабыл 
алышпайт го деп ойлогом. 
Тескерисинче, биздин бат 
эле баш кошушубузга алар-
дын жардамы тийди. Үч жыл-
дан бери жакшынакай жашап 
жатабыз. Бири-бирибизди 
түшүнүшөбүз. Бактылуу болуу 

үчүн сөзсүз түрдө эле байлык 
керек эмес. Менимче, бакыт – 
бул сени түшүнгөн жар күтүп, 
балалуу болуу”.

“Сүйүнгөнүмдөн 
ыйладым”

Баш кошкон соң, ар бир эле 
жуп балалуу болгусу келет 
эмеспи. Бирок доктурлар Гүл-
майрамдын оорусунан улам 
балалуу болуу ден соолугу-
на кооптуу экенин эскерти-
шет. Ага карабай, кичинекей 
бөбөктөрдү бөтөнчө жакшы 
көргөн Гүлмайрамдын бою-
на бүтөт. Ошентип, үйлөн-
гөндөрүнө эки жыл толгон 
соң, алар балалуу болушат. 

Ошентип, Алимбай кызы Гүл-
майрам айнек сөөк оорусу 
менен төрөгөн Кыргызстан-
дагы алгачкы эне болуп та-
рыхка кирет. Балам да майып 
болуп туулуп калабы деген ой 
болбой койгон жок дейт Гүл-
майрам:“Боюмда бар экенин 
билгенимде сүйүнгөнүмдөн 
аябай ыйладым. Анткени ба-
лалуу болуу менин чоң кы-
ялым эле. Буга доктурлар 
гана эмес, туугандарым да 
каршы болушту. Алар менин 
ден соолугумду ойлошсо, 
мени төрөлөр наристемдин 
келечеги ойлондурду”. 

“Дагы да эне болгум 
келет”

Кудайдын кулагы сүйүн-
сүн, Гүлмайрам алты саны 
аман, саламаттыгы чыӊ бала 
төрөйт. Бирок көз жарганга 
чейин эмнелер гана башынан 
өтпөйт: “Төрөт күнү жакында-
ганда бир жагынан көз жа-
ралбай өлүп калышым мүм-
күн, экинчи жактан, балабыз 
майып болуп калышы мүмкүн 
деп өзүмдү алдын-ала даяр-
дап жүрдүм. Бактыбызга жа-
раша, кызым учурда ден со-
олугу чың. Кудайга шүгүр, эч 
кандай саламаттык маселе-
биз жок. Эгер майып болуп 
төрөлүп калса деле, азыркы-
дай эле кабыл алмакмын. Кы-
зыбыз Айша туулгандан бери 
жашообузда көп нерсе өз-
гөрдү. Эне болуу эң сонун се-
зим экен. Ата-энемдин кады-
рын эми билип отурам. Эми 
бардык аракетимди кызымды 
тарбиялоого жумшайм. Эгер 
мүмкүн болсо дагы бир жолу 
эне болгум келет”, дейт эне 
болуу бактысына чексиз ыра-
азы Гүлмайрам.
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Популярдуулукка жол ачкан рекламалык ролик 

Көпчүлүк кесипкѳй футболисттерди чоӊ спорт аренасына даярдап, 
ышкысын ойготкон кѳчѳ футболу 2000-жылдан баштап өз алдын-
ча спорт тармагы катары тааныла баштайт. Кѳчѳ футболун ойноп, топ 
тепкен жаштар алгач футбол товарларын саткан белгилүү бир компа-
ниянын көзүнө урунган. Ал компания жаш оюнчуларга голландиялык 
легендарлуу футболчу Рууд Ван Нистелрой менен бирге рекламалык 
роликке тартылууну сунуш кылат. Ошентип, алар брендге айланган 
суусундуктун рекламалык ролигине тартылып калышат. Бул реклама-
лык ролик элге жайылгандан кийин кѳчѳ футболу да популярдуу боло 
баштайт. Мындан тышкары көчө футболунун элге кеӊири таанылуусу-
на Эдуард Ван Гилз, Ленни Нетеби, Нелсон Де Коку жана Суфияна Ту-
зани сыяктуу популярдуу ысымдар ѳзгѳчѳ роль ойнойт.  

Упай эмес, ѳнѳр маанилүү

Рекламалык роликтен кийин жаштар кѳчѳ футболуна байланыштуу 
жаңы эрежелерди киргизип, ага акробатикалык кыймыл-аракеттер-
ди кошушат. Алар бул жаӊы ыкмадагы футбол оюнун видеокамерага 
тартып, интернет аркылуу дүйнѳгѳ жайылта башташат. Ошентип, бул 
видеолор аркылуу кѳчѳ футболу дүйнѳгѳ тараган. Топ менен ары тата-
ал, ары кызыктуу акробатикалык кыймылдарды жасаган жаш талант-
тар кѳчѳ футболунун бирден бир ѳзгѳчѳлүгү – бул упай алуу эмес, а 
оюнчулардын көрсөткөн ѳнѳрү дешет. Алтургай, жаштар бул ѳнѳрдү 
түшүндүрүү үчүн жаңы терминдерди да ойлоп табышкан. Атаандашын 
топтун артынан чуркатуу үчүн «финтлер»; топ менен кѳнүгүүлѳрдү 
жасоо үчүн «скиллер»; матч учурунда топ менен эркин ойноо үчүн 
«фристайл»; топту атаандашынын буттарынын арасынан ѳткѳрүү үчүн 
«панна» сыяктуу терминдерди колдоно башташкан. Ошентип спорттун  
бул жаңы түрү менен спорт дүйнөсүнө жаңы түшүнүктѳр дагы кирген.

Кѳчѳ футболунун кыргыз ышкыбоздору 

Дүйнѳдѳ тездик менен жайылган кѳчѳ футболунун Голландиядагы 
версиясы Кыргызстанда 2017-жылдан тарта тааныла баштады. Кыр-
гыз-Түрк «Манас» университетинин коммуникация факультетинин ра-
дио-теле жана кино бѳлүмүнүн 3-курсунун студенти Азамат Кадыров 
менен журналистика бѳлүмүнүн 3-курсунун студенти Саламат Шаки-
ров «Кыргыз Фристайл” клубун түзүп, кѳчѳ футболун ѳз ѳлкѳсүнѳ та-
анытууга аракет кылып келишет. А. Кадыров клубдун түзүлүшү туура-
луу тѳмѳнкүлѳргѳ токтолду: «Кичине кезимден бери футбол ойнойм. 
Айрыкча, интернеттеги кѳчѳ футболуна байланыштуу видеолордон ар 
кандай кыймылдарды жасоону үйрѳндүм. КТМУда окуй баштаганымда 
футболго шыктуу досторду таптым. Ошентип, алар менен максат-пики-
рибиз бир болуп, клуб түздүк».  

Клубда 6 бала жана бир кыз ойнойт. Клубдун максаты – социал-
дык тармактар аркылуу спорттогу бул жаӊы агымды түшүндүрүү жана 
кѳчѳ футболун Кыргызстанда жайылтуу. Клубдун жаңы мүчѳлѳрүн та-
буу үчүн тандоо турларын өткөрүлүп турат. Ошол кароо сынактар-
га катышкандардын саны күндөн-күнгө өсүп жатканынан эле «Кыргыз 
Фристайл» клубуна кызыккандар көбөйүп жатканын билсе болот. Ѳт-
кѳн жылдагы кароо сынактарда 500 талапкер катышып, өз өнөрлөрүн 
кѳрсѳткѳн. Ушундан улам Кыргызстанда кѳчѳ футболунун келечеги 
бар деп айтууга болот. Келечекте жаш кыргыз футболчулары дүйнѳлүк 
деңгээлде ѳткѳрүлгѳн мелдештерге катышып, эл аралык аренада 
ѳздѳрүн көрсөтүп, өлкөсүн таанытат деген ишеничтебиз. 

Белгилүү бренддердин фавориттери

Кѳчѳ футболуна берилген жаш таланттар өздөрүн ич ара «Кѳчѳ па-
дышалары» деп коюшат. Жаштар оюнчу катары да, кѳрүүчү катары 
да кѳчѳ футболуна абдан кызыгышат. Клубдун түзүүчүсүнүн бири С. 
Шакиров «Кыргыз Фристайл» клубунун азыр жаштар арасында абдан 

попуярдуу экендигин айтат. Анын айтымында, бир топ таанымал спорт дүкөн-
дөрүнөн рекламалык роликке тартылуу сунуштары да түшкѳн. С. Шакиров клуб-
дун учурдагы иштери тууралуу буларга токтолду: «Көчө футболунун дүйнөдө ту-
руктуу өнүгүп жаткан спорттун түрүнѳ айланып жатканына биз да шыктанып, 
өзүбүздүн клубду түздүк. Клубдун атынан кѳчѳ футболу боюнча видеолорду тар-
тып, андан кийин монтаждап жана спецэффекттерди кошобуз. Андан кийин аны 
социалдык тармактарда жайылтып, дүйнѳгѳ таанытууга аракет кылабыз. Видео-
лорубузду социалдык тармактарда кѳпчүлүк жактырып көрүп жатышат. Ошон-
дуктан, рекламалык роликке тартылууну сунуштап, бир канча белгилүү спорт 
дүкѳндөрү бизге кѳп кайрылышты». 

Акробатикалык  
оюн: кѳчѳ футболу
Футбол – спорттун популярдуу түрлөрүнүн бири. Дүй-
нөнүн бардык жеринде бул спорт оюнун  абдан кызы-
гып, толкунданып көргөн  ышкыбоздоу миллиондоп 
саналат. Чоң стадиондордо биз кѳргѳн футбол мат-
чтардын каяктан келип чыкканына назар салсак, ал-
бетте кѳчѳ футболу анын башаты болгонун тана ал-
байбыз. Ал эми азыркы учурда көчө футболу балдар-
дын арасында ойнолгон жѳнѳкѳй оюн катарынан чы-
гып ѳзүнчѳ спорттун бир түрүнѳ айланып баратат. 
Өзгөчѳ жаштар арасында абдан популярдуу болгон бул 
спорт азыркы учурда кѳчѳлѳрдѳ дагы, социалдык тар-
мактарда дагы кызыгууну арттырууда.
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Кыргызстанда биринчи жолу болгон Панна шоусу

Кѳчѳ футболуна тиешелүү кыймылдардын бири болгон панна топту атаан-
даштын буттарынын арасынан алып ѳтүү кыймылы болуп саналат. Акробатика-
лык шоуга айланган паннаны алгачкы жолу 2018-жылдын 5-декабрында Кыргы-
зстан аялдар улуттук футбол командасынын футболисткасы Айдана Оторбаева 
кыргыз кѳчѳ футбол ышкыбоздоруна тартуулап көрсөткөн. А. Оторбаева ал окуя 
тууралуу мындай дейт: «Мен көчө футболунун акробатикалык жагын ѳздѳштүрүү 
үчүн кѳп аракет кылдым. Панна шоусу да ушул аракеттердин жемиши десем 
жаңылышпайм. Кѳчѳ футболу алгач  Голландияда пайда болуп, ошол жерден 
дүйнөгө жайылган. Бирок биз бул спорттун түрү менен 2007-жылдары Орусияда 
популярдуу болгондон кийин гана, тааныштык. Орусиядан кийин бул оюн коӊ-
шу мамлекет Казакстандын Алматы шаарында тарай баштады. Көчө футболуна 
кызыккан жаштар жаман жолго баскандан оолак болот. Себеби, убактысынын, 
энергиясынын, кызыгуусунун баарын бул оюн ээлеп алат. Ошондуктан, көчө фут-
болунун өнүгүшү үчүн мен да колумдан келген күч-аракетимди жумшап жатам». К
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“Боюмда бар кезде жолдошумдан 
айрылдым” 

Азимкан айым орто мектепти борбор калаа-
дан аяктайт. Андан соң кесиптик окуу жайда 
окуусун улантып, айдоочулук кесибине ээ бо-
лот. Окуусун бүтөрү менен жүк ташуучу авто- 
унаанын айдоочусу болуп иштейт. Көп жылдар 
бою Бишкектен Нарынга курулуш материал-
дарын ташыйт. Оор шарттарда иштеген учур-
лары көп эле болот. Ошентип жүргөн кез-
де биринчи күйөөсү менен таанышып калат 
да, көп өтпөй экөө турмуш курушат. “Жолдо-
шум менен таанышканымда 19 жашта элем. 
Экөөбүздүн жакшы көп максат-тилегибиз бар 
эле. Бирок үйлөнгөнүбүздөн кийин көп өтпөй 
жолдошум илдетке чалдыгып, катуу ооруп кал-
ды. Ишиме байланыштуу улам алыс жолго чы-
гып, тиешелүү аймакка жүк жеткирип жүрдүм. 
Аял үчүн бул оор иш да. Төрт жолу боюман 
түштү. Балалуу боло албай жатканыбызга аб-
дан бушайман чекчүбүз. Ошентип жүрүп, дагы 
боюма бүтүп, бала күтүп калдык. Бирок куба-
нычым көпкө созулган жок.  Көп өтпөй эле 
жолдошумдан айрылып отуруп калдым. Айла 
канча, жашоо улана берет экен. Баламды ба-
гышым керек, иштешим керек болду. Баламы 
апама калтырып, айдоочулук ишиме кайрадан 
кириштим”. 

“Кыялдарым ишке ашпады”

Чоң шаарда атасыз бала тарбиялап өстүрүш, 
иштеш жалгыз бой аялга абдан эле оор 
эмеспи. Акча-каражат жагынан жөлөк болуп, 
балама ата ордуна ата болуп берер деген ой 
менен Азимкан экинчи жолу турмушка чыгат. 
Тилекке каршы, экинчи жолдошу аракеч чы-
гып, ичип келген күндөрү күн көрсөтпөй, кол 
көтөрө баштайт. Ошондо мындай азапка чы-

дабаган Азимкан анысы менен да 3 ай өтпөй 
ажырашып кетет. 

Жашоодо жөлөк-таяк издеп дагы эки жолу 
турмуш курат. Алардан да бак айтпайт. Кийин-
ки турмушунан дагы эки балалуу болот. Анысы 
аз келгенсип, алты жашар кичүү уулунан ажы-
райт. Тагдыр кандай гана сыноолоруна салба-
сын, балдары үчүн жашап, иштеш керек эле. 
Жалгыз өзү күндөп-түндөп иштеп, балдарын 
чоңойтуп, алы жетишинче, үйлөндүрүп-жай-
лантат. Бирок жашы улам өйдөлөгөн сайын, 
мурдагыдай зуулдатып машине айдап, күн-түн 
дебей, узак жолго чыгып, иштей албай калат.  
“Жашым жогорулаган сайын, чарчанып, мур-
дагыдай иштей албай калдым. Өзүмө ылай-
ык жумуш иликтей баштадым. Ылайыктуу иш 
табылышы кыйын болду. Акыры Бишкектеги 
жер өткөөлдөрдүн бирин тазаламай болдум. 
Бирок ооруп калып, бул жумушка да жарабай 
калдым. Айдоочулукту таштаганымда ушунча-
лык сүйүндүм эле. Шаарда үйүм, ишим болот 
деп кыялдангам. Шаардан үйлүү болуу асман-
дагы жылдыздай кол жеткис болду. Мындан 
13 жыл мурда үй сатып алам деп чогулткан ак-
чамды досума карызга берип, алданып алды-
рып жибердим. Андан кийин андай көп акча 
чогулта алган жокмун. Турмуштан далай ирет 
сынып, жашоодон көӊүлүм калган күндөрүм 
болду. Бирок балдарым, неберелерим үчүн 
жашашым керек”.  

Кайырчылыкта мөгдөгөн 12 жыл... 

3 баланын энеси 61 жаштагы Азимкан 12 жыл-
дан бери шаардагы жер өткөөлдөрдүн бирин-
де тилемчилик кылат. Мамлекеттен алган 3000 
сом пенсиясы эч нерсеге жетпейт. “Балда-
рым, туугандарымдын эч кимиси менин ушул 
абалымды билишпейт. Алардын баары мени 

иштейт деп ойлошот. Тааныштар көрүп кал-
басын деп бетимди жаап тилемчилик кылам. 
Күнүнө 300-500 сом табам, ал акча ичкен-же-
гениме, дары-дармекке гана араң жетет. Өз 
уулумдун бөйрөгү ооруйт, ал иштебей кал-
ганда, ага акча жиберип турам. Ушундай тур-
муштук жагдай мени тилемчилик кылууга ар-
гасыз кылды”. 

Тилемчилик менен эптеп күн көргөн Азимкан 
тапканын шылуундарга алдырып койгон күн-
дөр да болгонун айтат: “Турмушта ар кандай 
адамдарды көрдүм, эмнени гана башымдан 
кечирбедим. Мындан эки ай мурда бетимди 
жаап кайыр сурап отургам. Бирөө акча салын-
ган кутуну алдымдан жула качты. Нес болуп 
туруп калдым, эч нерсе кыла алган жокмун. 
Кутунун ичинде 50 сом бар болчу, андан көп 
акча болсо деле ага кейимек эмесмин. Мени 
капалантканы – тилемчинин акчасына көз 
арткан ушундай пенделердин болгону”.

Азимкан  мындан бир канча жыл илгери туулуп өскөн айылынан Бишкекке окуйм 
деп келген. Тилекке каршы, ал күткөн аздек кыялдар ишке ашкан эмес. Тагдыр аны 
түшкө кирбеген турмушка туш кылат. Анда эмесе кеп 61 жылдык өмүрүнүн акы-
ркы 12 жылын  тууган-достон жашырынып, жер өткөөлдөрдө тилемчи болуп өт-

көргөн каарманыбыздын жашоосу  тууралуу болмокчу.   

Балдарым, 
туугандарымдын эч 
кимиси менин ушул 

абалымды билишпейт. 
Алардын баары мени 

иштейт деп ойлошот. 
Тааныштар көрүп 

калбасын деп бетимди 
жаап тилемчилик 

кылам.

Жер өткөөлдө 
өткөн 12 жыл
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“Териге кыргыздын 
тарыхын түшүрөм”

И. Чалановдун негизги ке-
сиби – сүрөтчүлүк. Муну 
менен бирге ал студенттик 
кезинен бери тери иште-
тип, кол өнөрчүлүк менен 
да алектенип келет.  Бүгүнкү 
күндө Кыргызстанда тери 
иштеткендер барган сайын 
сейрек кездешип баратат. 
Ушундан улам И. Чаланов 
булгаары-тери иштетүүнү 
жайылтуу керек деп эсеп-
тейт: «Мектепте окуп жүр-
гүндө боёо, графика түзүү 
жана тери иштетүү боюн-
ча өзүмдүн 3 ательем бар 
болчу. Кийинчерээк көбүн-
чө тери иштетүүгѳ кѳңүл 
бѳлѳ баштадым. Булгаары-
га кѳңүл кош мамиле жа-
салып, эч ким колго албай 
жатканынан улам, бул тар-
макты жандандырууну, та-
анытууну жана жайылтууну 
көздөп калдым. Улуттук ма-
даний баалуулуктарыбыз-
дан ээр, кѳөкѳр сыяктуу те-
риден жасалган буюмдар-
ды жасайм. Менин жасаган 
эмгектеримден ата-бабабы-
здын тарыхын, маданиятын, 
алардын көчмөн турмушун 
көрүүгө болот».  

Кѳѳкѳрчү чоң атанын 
небереси 

И. Чаланов 40 жылдан бери 
тери иштетип келатканын 
айтып олтурду. Тери иштетүү 
ишине шык-жѳндѳмүм бала 
кезимде эле ойгонгон дейт 
ал. Чебер уста мектеп-
ке бара элек учурунда эле 
сүрѳт тартууга кызыгып, а 
кийинчерээк мектепте окуп 
жүргѳндө тарткан сүрѳттөрү 
менен бир топ эле ийгилик-
терге жетишиптир. Ошентип, 

Жети атадан бери келаткан мурас:  

Тери иштетүү

62 жаштагы Ишенбек Чала-
нов Кыргызстанда дээрлик 
унутулуп бараткан тери 

менен иштеген усталардын 
бири. Ал бир да буюмду ма-
шина колдонбой, ѳз колу ме-
нен жасайт.. Устанын колу-
нан чыккан буюм-теримдер 

Кыргызстанда гана эмес, 
бүгүнкү күндө бүткүл дүйнө 
жүзүнѳ тарап бааланып ке-
лет. Буга анын эмгектери-
нин АКШ, Германия, Казак-
стан, Англия, Орусия, Кы-

тай, Дания, Жапония, Ита-
лия сыяктуу өлкөлөрдүн 
музейлеринде көргөзмөдө 

турганы, дүйнө жүзү боюн-
ча бир катар өлкөлөрдөн 
келгендер аларды сатып 

алып жатканы күбө. И. Ча-
ланов салттык буюм-те-
римден тарта заманбап 

жасалгадагы эмгектерди да 
жасайт. Учурда ал устачы-

лык өнөрүн жаштарга да 
үйрөтүп жаткан чагы.   
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өнөргө жакын бала бара-ба-
ра жети атадан мураска кал-
ган булгаары иштетүүнү да 
колго алган: «Жетинчи чоң 
атама элдин баары Кѳѳкѳр-
чү деп кайрылышчу экен. 
Себеби  ал таланттуу кѳѳкѳр 
устасы болгон дешет. Атам-
дын да, апамдын да атала-
ры колунан көөрү төгүлгөн 
кол ѳнѳрчүлөр болушкан. 
Ата-тегибиз кол ѳнѳрчүлүк 
менен алектенгендигинен 
улам го, айтор, менин да 
бул өнөргө кызыгуум эрте 
ойгонду. Үйдөгүлөр да ме-
нин аракетимди кош колдоп 

колдошту. Байкем Кулчан-
бек экѳѳбүз бири-бирибиз-
ге уста-шакирт катары иште-
ше баштадык. Мен ага тери 
иштетүүнү үйрѳттүм, ал мага 
ат ээр жабдыктарын жаса-
ганды үйрѳттү», - деди.

Булгаары буюм 
көөнөрбөйт

Тери иштетүү өтө татаал, өтө 
кызыктуу иш дейт уста И. Ча-
ланов: «Кагазга сүрѳт тартып 
жатканда каалаган учурунда 
токтотуп коюп, кийин улан-
та берсең болот. Бирок те-
рини иштеткенде бул мүмкүн 

эмес. Терини иштетүү үчүн 
алгач аны күн бою сууга чы-
лап коюш керек. Чыланып 
туруп ал сууну ѳзүнѳ сиңи-
рип алып, шиший баштайт. 
Андан кийин териге сиңген 
суунун бууланышын күтѳбүз. 
Тери кургай баштаганда ага 
калем менен сүрѳт тартууга 
өтөбүз. Сүрѳт тартылып бүт-
кѳндѳн кийин терини иште-
те баштайбыз. Ошентип оту-
руп көөнөрбөс эмгек даяр 
болот. Анткени иштетилген 
жана курутулган тери ѳмүр 
бою бузулбастан сакталып 
калат». 

Ѳтмүшүбүз менен 
келечегибизди 
байланыштырган кѳпүрѳ 

И. Чаланов С. Чуйков атын-
дагы көркөм сүрөт окуу жай-
ынын булгаары иштетүү 
бѳлүмүн бүтүрүп, 1981-жыл-
дан ушул убакка чейин ушул 
эле окуу жайында кол ѳнѳр-
чүлүгү боюнча сабак бе-
рет. Булгаары иштетүү бо-
юнча мугалим болуп алгач 
иштей баштаганда окуу про-
граммасына бир катар ѳз-
гѳртүүлѳрдү киргизип, бал-
дардын кесиптик билимин 
дагы тереӊдетип үйрөнүшүнѳ 
шарт түзүүгө аракетин жаса-
ган. Өзүнүн мугалимдик кеси-
бин кантип баштагандыгы туу-
ралуу ал мындайча кеп кыл-
ды: «Булгаары иштетүү өнөрүн 
ѳтмүшүбүз менен азыркы 
учурду байланыштырып тур-
ган кѳпүрѳ сыяктуу көрөм. 
Ата-бабаларыбыздын ѳмүр 
жолун, тарыхын, маданиятын 
териге чагылдырып жатка-
нымда ушундай сезилет мага. 
Студенттериме да ушундай 
мамиле жасагыла деп үйрѳт-
кѳнгѳ аракет кылам. Тайпамда 
12 студент бар. Алар ме-
нен биргеликте тери иштетүү 
ѳнѳрүн өнүтүрүү үчүн болгон 
аракетимди жасайм». 

И. Чаланов өзүнүн студентте-
ри менен эл аралык аренада 
да Кыргызстанды даңазалап 
келет. 1990-жылы Тажикстан-
дын борбору Душамбеде өт-
көн «Дүйнѳгѳ белгилүү ди-
зайнерлер» симпозиумунда 
этнодизайн эмгектери менен 
кѳпчүлүктүн назарын бурган.  
Бул симпозиумда айрыкча, 
казактар кыргыз устанын ко-
лунан жаралган тери буюмда-
рын абдан баалашкан. Акы-
ркы мезгилдерде булгаары 
иштетүү Казакстанда унутулуп 
кеткен. Ушул иш-чарадан кий-
ин И. Чалановдун шакиртте-
ри Казакстанга чакырылып, 
жаштарга булгаары иштетүү 
боюнча мастер-класстарды 
ѳткѳрүп келишкен. Мындай 
мастер-класстар чындыгында 
булгаары иштетүүнү бир кый-
ла жандандырган. 

Булгаарыга түшүрүлгѳн 
коомдук билдирүү

И. Чаланов эмгектеринде 
учурдагы коомдук окуялар-
ды да чагылдырганын баса 
белгилеп айтуу керек: «Ис-
кусство адамдары өз эмгек-
теринде кѳпчүлүк учурда ко-
омдогу окуяларды чагылды-
рууга аракет кылышат. Мен 
дагы 1996-жылы Пакистанда 
32 ѳлкѳнүн катышуусу менен 
ѳткѳрүлгѳн эл аралык кѳр-
гѳзмѳгѳ «Кумтѳр» аттуу эмгек-
тердин жыйнагы менен ка-
тыштым.  Ошол убактарда 
«Кумтөрдүн» айланасында кээ 
бир терс окуялар болгону ма-
алым. Ал окуяга байланыштуу 
сезимдеримди эмгегимде ча-
гылдырып, аны бүткүл дүйнө 
жүзүнѳ билдиргим келген». 
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Боордош өлкөлөрдүн жашта-
рына жалпы, орток мадани-
ятты жакындан таанышты-
рып, Түрк дүйнөсүнүн мада-
ний мурасын келечек муунга 
өткөрүү максатын көздөгөн 
бул иш-чара “Тажикстан өл-
көсү” аттуу темада өттү. Ка-

Иш-чарада коммуникация фа-
культетинин студенттеринин 
2018-жылдын жай айларында 
Кыргызстандын, Түркиянын 
жана башка чет ѳлкѳлөрдѳ 
өндүрүштүк практика учуру-
нан тартылып алынган кыска 
метраждуу фильм кѳрсѳтүл-
дү. Программанын ачылыш 
сѳзүндө проф.докт.Хамза 
Чакыр факультеттин студентте-
ринин  өндүрүштүк практика-
сы тууралуу кенен маалымат 
берди. Ал 1-2-курста студент-
тер бир жумалык өндүрүш 
практикасында Кыргызстан-
дагы ЖМКлардын иш чѳйрѳсү 
менен таанышарын, ал эми 

Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинде (КТМУ) 
улуттук баалуулуктар 

боюнча кароо 
сынагы уюштурулду. 

20-февралда 
Студенттик иштер 

башкармалыгы, 
Бүтүрүүчүлөр 
ассоциациясы 

жана Тажикстан 
Республикасынын 
Кыргызстандагы 

элчилиги биргелешип 
уюштурган кароо 

сынакка ректор проф., 
докт. Себахаттын 

Балжы, Тажикстандын 
Кыргызстандагы 

элчилигинин өкүлү Ориф 
Расулов, профессорлук-
окутуучулук жамаат 

жана студенттер 
катышышты. 

Кыргыз-Түрк «Ма-
нас» университети-
нин (КТМУ) коммуни-
кация факультети 

20-февралда студент-
теринин жай айларын-
да ѳткѳн өндүрүштүк 
практикаларын баа-
лоо иш-чарасын өт-
көрдү. Коммуникация 
факультетинин өн-
дүрүштүк практика-
ларын баалоо иш-ча-

расына проректор 
проф., докт. Анварбек 
Мокеев, коммуникация 
факультетинин дека-
ны проф., докт. Хам-

за Чакыр, окутуучулар 
жана студенттер ка-

тышышты.   

Тажикстандын улуттук 
баалуулуктарын тааныткан 

кароо сынак

Коммуникация факультетинде 
өндүрүштүк практиканы баалоо 

иш-чарасы ѳткѳрүлдү 

роо сынактын алкагында 
студенттерге Тажикстандын 
улуттук баалуулуктары туура-
луу суроолор берилди. 

Иш-чарада проф., докт. С. 
Балжы буларга токтолду: “Ал-
бетте, мындай сынактар-
дын натыйжасында биринчи, 
экинчи жана үчүнчү орун-
дар белгиленет. Бирок мын-
дагы башкы максат – достук-
ту бекемдөө болуп саналат. 
Б.а., бири-бирибизди жак-
шыраак таанып, достугубуз-
ду чыӊдоо. Биз бүгүнкү күн-
дө баарыбыздын түпкү ма-
даниятыбыз бир экендигин 
унутпашыбыз керек. Ата-ба-
баларыбыз бир тууган бол-
гон. Маданиятыбыз жана та-
рыхыбыз да бир. Мындан 
ары да достукта жана би-
римдикте тагдырлаш болоб-
уз деген үмүттөбүз. Жаштар, 
силер бул тарыхый-маданий 
тамырыбыздын, боордоштук 

3-курста бир айлык өндүрүш 
практикасын Түркияда, Кыр-
гызстанда жана башка чет ѳл-
кѳлөрдѳ ѳтѳѳрүн айтты.  

Проф., докт. Х. Чакыр 3-кур-
стун студенттери ѳтѳ турган 
бир айлык өндүрүш практи-
касына байланыштуу буларга 
да токтолду: «Студенттерибиз 
Түркиянын жана Кыргызстан-
дын белгилүү медиа мекеме-
леринде практикадан ѳтүшѳт. 
Практика учурунда алар ке-
сипкѳй адистер, эксперттер 
менен жакындан таанышып, 
университетти бүтүргѳндѳн 
кийин ѳздѳрүнѳ иш табуу 
мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат. 
Түркияда жана башка чет өл-
көлөрдө практикасын өтө-
гөн студенттерибиз маданият-
тар аралык коммуникацияны 
жана эл аралык медиа байла-
ныштарын түзүүгө да ѳз салы-
мын кошушат деп айтууга бо-
лот», - деди. 

Иш-чарада проректор проф., 
докт. А. Мокеев студенттерге 
кеңеш-сунушун айтты: «Ком-
муникация факультетинин ал-
гачкы жылдарында азыркы-

мамилебиздин түпкү маӊы-
зын жакшы түшүнүп, мындан 
ары да бул байланыштар-
ды улантасыӊар деген ише-
ничтемин”.   

Тажикстан Республикасы-
нын Кыргызстандагы элчи-
лигинин өкүлү Ориф Расу-
лов мындай иш-чаралар өл-

дай техникалык мүмкүнчүлүк-
тѳрүбүз жок болчу. Азыр 
болсо жакшы шарттар түзүл-
дү, мүмкүнчүлүктѳр кеңейди. 
Окуу учурунда ошол мүмкүн-
чүлүктөрдү болушунча кол-
донуп, өндүрүштүк практика-

көлөрдүн, улуттардын орто-
сундагы достук мамилелерин 
бекемдээрин баса белгиле-
ди.      

Бишкектеги 8 университет ка-
тышкан бул кароо сынактын 
биринчи турунда КТМУнун 
тайпасы 1-орунду, Бишкек 
гуманитардык университе-

да өзүӊөргө тажрыйба топто-
гула. Учурда студенттерибиз 
Кыргызстандын жана Түрки-
янын эң мыкты медиа меке-
мелеринде өндүрүштүк прак-
тикадан ѳтүп келатышат. Өн-
дүрүштүк практика боюнча 

ти 2-орунду жана Ишенаалы 
Арабаев атындагы Мамлекет-
тик университетинин тайпа-
сы 3-орунду алышты. Ошон-
дой эле экинчи турда Бишкек 
гуманитардык университети-
нин студенти Мухаммед Ах-
маджанов “Эң мыкты каты-
шуучу” деп аталды. 

ректорат мындан ары да сту-
денттерге колдоо көрсөтөт», 
-  деди. 

Иш-чара факультеттин сту-
денттери тарабынан даяр-
далган концерттик программа 
менен жыйынтыкталды.
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КТМУну таанытуу иш-ча-
раларын студенттер колго 
алышты. Алар ѳздөрү туу-
луп-өскөн аймактарында ык-
тыярчы катары университет-
ти таанытып кайтышты. Эки 
этаптан турган бул салттуу 
таанытуу иш-чараларынын 
биринчи этабы 2018-жыл-
дын декабрь айында, экинчи 
этабы болсо кышкы каникул 
(2019-жылдын январь айы) 
учурунда ишке ашырылды.  

2019-жылдын 23-февралын-
да ректораттын жыйындар 
залында ыктыяр таанытуу 
иш-чаралары тууралуу уни-
верситеттин башкаруу па-
латасына маалымат отчету 
берилди. Отчетту презента-
циялоо жыйынына универ-
ситеттин биринчи прорек-
тору проф., докт. Асылбек 
Кулмырзаев, СИББ жетекчи-
си Гүнхан Кайхан, профес-
сорлук-окутуучулук жамаат 
жана студенттер катышты. 

Жыйында ыктыярчы студент-
тердин аткарган иштери-
нин өтө керектүү жана пай-
далуу болгонун белгилеген 
КТМУнун биринчи прорек-
тору проф., докт. Асылбек 
Кулмырзаев буларга токтол-
ду: «Ѳзүңѳр бүтүрүп чыккан 
мектептерге барып, силерди 
тааныган адамдар жашаган 
жерлерде окуган универси-
тетиңерди таанытканыӊар, 
университет тууралуу маа-
лымат бергениңер чынды-
гында эле өтө маанилүү иш. 

Финалга чыккан 32 тасма 
“Гран при”, “Эң мыкты кыска-
метраждуу фильм”, “Эң мы-
кты кыска метраждуу доку-
менталдык фильм”, “Эң мы-
кты мультфильм”, “Эң мыкты 
музыкалык клип”, “Эң мыкты 
сценарий”, “Эң мыкты режис-
сердук иш”, “Эң мыкты опе-
ратордук иш”, “Көрүүчүлөр 

Аталган долбоордо Чыңгыз 
Айтматовдун 90 жылдыгына 
карата “Медиаманастын” сту-
диясында каалоочуулар улуу 
жазуучубуздун чыгармала-
рынан түрк, кыргыз, уйгур, 
орус, корей, моңгол, англис, 
немис жана француз тил-
деринде көркөм окуп, бир 
мүнөттүк видеолор даярдал-
ды. 

“Айтматовду окуйбуз” дол-
боорунун максаты – Кыр-
гызстандын жана түрк дүй-
нөсүнүн чоӊ сыймыгы болгон 
Ч. Айтматовдун чыгармалары 
бардык улуттар, бардык тил-
дер үчүн өлбөс-өчпөс улуу 
мурас экендигин айгинелөө.   

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин (КТМУ) Таанытуу 
комиссиясынын жетекчилигинде Студенттердин иште-

ри боюнча башкармалык (СИББ) менен Студенттик Кеңеш 
Кыргызстандын 7 облусунда «Аймактарда таанытуу 

иш-чараларын» уюштурду.

2018-жылдын 20-декабрында 
Санкт-Петербургда 
болуп өткөн “III эл 

аралык альтернативдүү 
кино аймагы” аттуу 

кинофестивалында радио, 
телевидение жана кино 
искусствосу бөлүмүнүн 

бүтүрүүчүсү Гүлжигит уулу 
Сүйүнбек “Тоолуу аймак” 

аттуу даректүү тасмасы 
менен “Эң мыкты режиссер” 

наамына татыды.   

Аймактарда 
ыктыярчылар 

КТМУну таанытуу 
иш-чараларын 

ѳткѳрүштү 

“Эң мыкты режиссер”  
сыйлыгы коммуникация 

факультетинин 
бүтүрүүчүсүнө ыйгарылды 

КТМУда “Айтматовду 
окуйбуз” долбоору 

болуп өттү 
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Силердин алдыңкы универ-
ситетте сапаттуу билим алып 
жатканыңар ал мектептерде-
ги окуучулар үчүн да жакшы 
ѳрнѳк боло алат. Ѳздѳрүнѳ 
болгон ишеними артат, «де-
мек мен да ал жерде окусам 
болот турбайбы» деген ише-
ним пайда болот. Жемиштүү 
чоӊ эмгек жасадыӊар. Бар-
ган жериңерде, албет-
те, кыйынчылыктар болбой 
койбойт, бирок ал кыйын-
чылыктар силер үчүн чоң 
тажрыйба болду. Таанытуу 
ишиӊерде силер кездешкен 
кыйынчылыктардын алдын 
алып, мындан кийин ошого 
жараша иш алып барабыз, 
колдон келген жардамыбыз-
ды беребиз» , - деди. 

 СИББ жетекчиси Г. Кайхан-
дын айтымында, таанытуу 
иш-чарасына жалпысынан 
162 студент тартылган. Сту-
денттер университетти та-
анытуу иш-чараларын ѳт-
кѳрүү үчүн бул жылы Кыргы-
зстандын 7 облусунан баары 
болуп 321 мектепке барып, 
12 188 окуучу менен жолу-
гушкан. Студенттер ѳздѳрү 
окуган университетин таа-
нытуу ишинде акысыз ык-
тыярчы катары иштешкен. 
Г. Кайхан бул иш-аракеттин 
чындыгында эле өтө баалуу 
жана мактоого татыган чоӊ 
эмгек болгонун белгилеп, 
таанытуу ишине ыктыярдуу 
катышкан студенттерге терең 
ыраазычылыгын билдирди.  

тарабынан тандалып алын-
ган фильм” жана “Президент-
тин атайын сыйлыгы” катего-
рияларында сыйлыктарга ээ 
болушкан. 
Эске салсак, аталган фести-
валда жеӊишке жетишкен 
Гүлжигит уулу Сүйүнтбектин 
“Тоолуу аймак” аттуу дарек-

түү тасмасы Абды Сатаров-
дун жетекчилигинин астын-
да тартылган дипломдук 
иши эле. Жаш режиссер 13 
мүнөттүк бул даректүү та-
смасында айылда жашаган 
чабандын жашоосун, үй-
бүлөсү менен өткөргөн күн-
дөрүн чагылдырып берген. 

Долбоорго кесипкөй актер-
лордон баштап, универси-
теттин окутуучулары жана 
студенттери менен бирге-
ликте Кыргыз Республика-
сынын Маданият, маалымат 
жана туризм министри Аза-
мат Жаманкулов да катышты. 

КТМУнун Кыргызстандын 
маданий архивине чоң са-
лым кошкон бул долбоору 
12-декабрга, Чыңгыз Айтма-
товдун туулган күнүнө жана 
Кыргызстандагы адаби-

ят күнүнө бир ай калганда 
министр А. Жаманкуловдун 
көркөм окуусу менен аягы-
на чыкты.    

КТМУнун Медиа Борбору 
“Медиаманастын” дирек-
тору докт. Бүлент Намал 
2019-жылдын 8-февралын-
да “Айтматовду окуйбуз” 
долбоордун  жаздырылган 
дискин КР Маданият, маа-
лымат жана туризм мини-
стри Азамат Жаманкуловго 
тапшырды. 
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Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинин 

(КТМУ) Медиа 
Борборунун 

“Медиаманас” 
тарабынан 

2018-жылдын 
30-31-декабрында 

“Айтматовду 
окуйбуз” долбоору 
ишке ашырылды. 



'Кара 
алмаз'

'Көп кабаттуу 
Бишкек'

Алтынай Нурланова

Алтынбек Таалайбек уулу

Табылды Мырзабекова

'Жан багуу айласы'

Бишкек / Кыргызстан

Бишкек / Кыргызстан

Бишкек / Кыргызстан

Көмүр - көбүн эсе борбордук жылуулук берилбеген 
жаңы конуштарда көп жагылат. Көмүр жаңы келгенде 
бир бүтүн болуп келип, атайын ишчилер тарабынан 
майдаланып сатылат. 

Соңку жылдарда Бишкекте бат-баттан 
көп кабаттуу үйлөр тургузулуп жатат. 
Дал ошол көп кабаттуу турак жайлардын 
биринен көз ирмем.

• КТМУнун атынан 
гезит ээси 

Ректор, проф. док.  
Себахаттин Балжы 

Биринчи 
проректор,  

проф. док. Асылбек 
Кулмырзаев

• Башкы редактор 
Проф. док. Хамза 

Чакыр

• Басма сөз 
координатору 
Доц. док. Аслы 

Юрдигул

• Жооптуу 
редактор 

Улук окутуучу, 
док. Гүлзада 
Станалиева

• Котормочулар 
Кенже илимий 

кызматкер 
док. Топчугул 
Нармаматова 

Кенже илимий 
кызматкер док. 

Венера Наринова

• Редакторлор 
Кенже илимий 

кызматкер  
Бану Эрдоган 

Чакар 
 Кенже илимий 

кызматкер Зеки 
Окйай

• Дизайнер 
Равшан Абдуллаев

• Дареги 
КТМУ 

Коммуникация 
факультети, 

Жал студенттик 
кампусу, Бишкек  

Тел: +996 312 
492756/1164
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