
Казахстандын борбор шаары Нур-Султанда 21 
жылдан бери жашаган илимпоз Канат Нурта-
зин бактагы жалбырактарды чогултуп, алар-
дын үстүндө мультфильмдин каармандарын 
тартат. Канаттын 7 жылдан бери жалбырак-
тарга түшүрүлгөн сүрөттөрү ЖМК өкүлдөрү да 

көӊүлүн буруп келет.

53 жаштагы Жыргалбек Ашырбаев болжол 
менен 30 жылдан бери ээр чабат. Жыргалбек 
устанын зор эмгек менен чапкан ээрлеринин 
эң башкы өзгөчөлүгү – алардын бири-биринен 

кескин айырмаланып тургандыгы.

Акыркы убактарда биргелешип колдонулган 
офистерден турган жумуш мейкиндиги пайда 
болду. Ал – Коворкинг. Негизи Коворкинг 
дүйнөдө барган сайын көбөйүп жаткан соода 
борборлоруна каршы, өзү жалгыздап иштеген 
адамдардын биригүүсүнүн бир башка аталышы 

десек болот.

Индонезиянын Green Metric World университети берген маалыматка ылайык, дүйнѳдѳгү эң туруктуу 
мыкты жогорку окуу жайлардын арасында Кыргыз-Түрк «Манас» университети 578-орунду ээледи. Ал эми 

Кыргызстандагы ЖОЖдун арасынан биринчиликти алды.
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КТМУ дүйнѳлүк эң туруктуу 
университеттердин арасынан 

578-орунду ээледи

Жалбырактарга 
тартылган мультфильм 

каармандары

Жаңы жумуш 
мейкиндиги:   
Коворкинг

Көөнөрбөс ээр 
устачылыгы
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КТМУ дүйнѳлүк эң туруктуу 
университеттердин арасынан 

578-орунду ээледи

Индонезиянын Green Metric World универ-
ситети берген маалыматка ылайык, дүй-
нѳдѳгү эң туруктуу мыкты жогорку окуу 
жайлардын арасында Кыргыз-Түрк «Ма-
нас» университети 578-орунду ээледи. Ал 
эми Кыргызстандагы ЖОЖдун арасынан 
биринчиликти алды.

2019-жылга карата Green Metric World уни-
верситети бүткүл дүйнѳлүк университет-
тер арасында туруктуу ѳнүгүү боюнча рей-
тингин жарыялады. Иликтөөчүлөр 85 ѳл-
кѳдѳн 780 жогорку окуу жайларын талдо-
ого алып, тизме түзүшкөн. Тизмеге кирген 
ЖОЖдор электр энергиясын үнѳмдѳѳ, кал-
дыктарды иштетүү, сууну натыйжалуу пай-
далануу, окуу жайга тиешелүү аймактарды 
жашылдандыруу жана экология жаатында 
студенттердин илимий изилдѳѳ иштери-
нин кѳрсѳткүчтѳрүн аныктоо боюнча тан-
далган.

Эске салсак, Индонезиянын Green Metric 
World University кѳп жылдан бери «жашыл» 
университеттер рейтингин жүргүзүп келе 
жатат. Анын максаты - (айлана-чөйрөнү) 
кампустары курсун туруктуу кармап туруу 
боюнча иш-аракети менен сандык баалоо.

КАБАР: MEDIAMANAS
ФОТО: ӨМЕР КҮФРЕВИ

МАНАС ГЕЗИТИ/ ФЕВРАЛЬ ’20 / 76-САН КАМПУС
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Президент Эрдоган: «Жогорку билим берүүдөгү тажрыйбабызды боордош өлкөлөргө 
жайылтууга терең маани беребиз. Кыргыз-Түрк «Манас» университети жана Хожа 
Ахмед Ясави атындагы эл аралык Түрк-Казак университети Кыргызстанда жана 
Казакстанда ишмердүүлүк жүргүзгөн абройлуу окуу жайлар болуп эсептелет»,-деди.

Эске салсак, Түркия Республикасынын Президенти Режеп Тайып Эрдоган Кыргыз 
Республикасынын Президенти Сооронбай Жээнбеков менен бирге 2018-жылдын 
2-сентябрында КТМУга иш сапары менен келген. Анда ал окуу жайыбыздын 
жетишкендиктерине кубангандыгын, ФЕТО уюмуна каршы аракетин баалаган.

Ал эми Президент Сооронбай Жээнбеков: «Кыргыз-Түрк «Манас» университети 
чындыгында эле чоң ийгиликтерди багынтты. Мен муну Түркия Республикасынын 
Президентине ыраазычылык катары айтышым керек. «Манас» университети боордош 
эки өлкөнүн кызматташтыгынын эң мыкты үлгүсү жана ийгиликтүү долбоору. Себеби 
окуу жай Кыргызстандагы алдыңкы билим берүү борбору жана кесипкөй адистерди 
тарбиялаган мекеме. Мындан тышкары эки мамлекеттин ортосундагы мамилелердин 
бекемделүүсүнө салым кошуп келүүдө»,-деп айткан.

2019-окуу жылынын Камкорчулар кеңешинин 
жыйыны үстүбүздѳгү жылдын 26-декабрында 
ректорат имаратында өтүп, ага Кыргыз-Түрк «Манас» 
университетинин Камкорчулар Кеңешинин мүчөлөрү: 
Түркия Республикасынын Жогорку билим берүү 
комитетинин аткаруу кеңешинин мүчөсү, профессор 
Мехмет Шишман, Түркия Республикасынын Чанаккале 
онсегизинчи март университетинин ректору, профессор 
Седат Мурат, Камкорчулар кеңешинин катчысы Фехми 
Йылмаз, ошондой эле Кыргыз Республикасынын 
Билим берүү жана илим министри Каныбек Исаковдун 
атынан статс-катчы Жапаркул Ташиев жана Бишкек 
шаарынын мэри Азиз Суракматовдун атынан Билим 
берүү башкармалыгынын башчысы Сауле Мейирманова 
жана КТМУнун ректору, профессор Себахаттин Балжы, 
биринчи проректор, профессор Асылбек Кулмырзаев 
катышты.

Жыйындын жүрүшүндѳ Камкорчулар кеңешинин 
тѳрагасы, Түркия Республикасынын Президентинин 
Аппаратынын Коммуникациялар департаментинин 
башчысы Фахреттин Алтун Анкара шаарынан түз 
байланышка чыкты.

Жыйында КТМУ академиялык окуу иштеринин отчету, 
университеттин 2020-жылга карата бюджет планы жана 
Камкорчулар кеңешинин башкармалыгы үчүн Анкара 
уюмун уюштуруу боюнча  маселелер каралды.

Түркия Республикасынын Президенти Режеп 
Тайып Эрдоган үстүбүздөгү жылдын 24-январында 
Түрк-немис университетинин жаңы имаратынын 
салтанаттуу ачылыш аземинде Кыргыз-Түрк 
«Манас» университети жана Хожа Ахмед Ясави 
атындагы эл аралык Түрк-Казак университеттерине 
Түркиянын билим берүүдөгү тажрыйбаларын 
боордош өлкөлөрдө жайылтууда кошкон салымы 

үчүн ыраазычылык билдирди.

Кыргыз-Түрк “Манас” 
университетинде Камкорчулар 

кеңешинин жыйыны ѳттү.

КАБАР: 
MEDIAMANAS
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КАБАР: MEDIAMANAS
ФОТО: ӨМЕР КҮФРЕВИ



04

«Өмүр бизден өтүп кетсе, эл эмгектен 
эскерсин» - дегендей, кыргыз элин бүтүндөй 
ааламга тааныткан залкар жазуучу Чыңгыз 

Айтматовдун туулган күнүнүн 91 жылдыгына 
арналган кече болуп ѳттү.

2019-жылдын 
4-декабрында 

Гуманитардык 
факультетинин 

тарых бөлүмүнүн 
студенттери жайкы 

практикалык 
изилдѳѳ, тагыраагы 

2019-жылдагы 
Кочкор 

археологиялык 
экспедициядагы 

отчеттук 
иштери менен 

тааныштырышты.

КАБАР: MEDIAMANAS
ФОТО: ӨМЕР КҮФРЕВИ

КАБАР: MEDIAMANAS
ФОТО: ӨМЕР КҮФРЕВИ

 Иш-чара 11-декабрь күнү 
ректораттын жыйындар за-
лында ѳтүп, ага универси-
теттин ректору, профессор 
Себахаттин Балжы, бирин-
чи проректор, профессор 
Асылбек Кулмырзаев, жазуу-
чу Чыңгыз Айтматовдун бир 
тууган карындашы Роза Айт-
матова жана жээни Асан Ак-
матов, ошондой эле Кыргыз 
Эл акыны Гулсайра Момуно-
ва жана университеттин окуу-
чулары менен студенттер ка-
тышты.

Кече залкар жазуучу Ч.Ай-
тматов жѳнүндѳ даректүү 
фильмдин жана анын чыгар-
маларынан түзүлгѳн театрал-
дык композициясынын кѳр-
сѳтүлүшү менен башталды.

Кеченин ачылыш сѳзүндѳ 
университеттин ректору, про-
фессор Себахаттин Балжы 
залкар жазуучу Чыңгыз Ай-
тматов кыргыз элинин жана 
түрк дүйнөсүнүн эле эмес, 
бүтүндөй дүйнөлүк адамзат-

Иш-чарага университеттин 
ректору, профессор Себахат-
тин Балжы, проректор, про-
фессор Анварбек Мокеев, про-
ректор, профессор Хусеин Өгүт 
жана тарых бөлүмүнүн окутуу-
чулары жана студенттери ка-
тышты.

Белгилүү болгондой Кыр-
гыз-Түрк “Манас” университе-
ти 2008-жылдан бери Кыргы-
зстандын ар кайсы региондо-
рунда максаттуу археология-
лык изилдөөлөрүн жүргүзүп 
келет. Бул изилдөө иштери-
нин алкагында университети-
биздин тарых бөлүмүнүн сту-
денттери аудиторияда алган 
теориялык билимдерин прак-
тика жүзүндө бекемдешет. 
2019-жылдын июнь-июль ай-

тын залкар жазуучусу экенди-
гин баса белгиледи:

«Жазуучунун чыгармалары 
дүйнөлүк окурмандар жана 
изилдөөчүлөр тарабынан 
изилденип, бүгүнкү күнү 
анын чыгармалары 180 ден 
ашык тилге которулду. Чың-
гыз Айтматовдун чыгарма-
лары менен 60-жылдардын 
аягында тааныштым. Кийин 
70-80-жылдары жазуучунун 
аты Түркияда дүңгүрѳп чыгып 
турду. Анын «Кызыл жоолук 
жалжалым» жана «Жамий-
ла» чыгармаларынын неги-
зинде кинофильмдер тартыл-
ды.  Ч.Айтматовдун ысымы 
бүгүнкү күндө дүйнөнүн бар-
дык бурчтарына маалым. Ал 
ѳзүнүн чыгармалары аркылуу 
бир гана кыргыз элин эмес, 
бүтүндѳй түрк дүйнѳсүн дүй-
нѳгѳ таанытты. Ал Нобель 
сыйлыгынан да бийик турган 
инсан болгон, биз аны менен 
ар дайым сыймыктанабыз”, - 
деди.

ларында профессор Кубатбек 
Табалдиев жетектеген универ-
ситетибиздин археологиялык 
тобу Кочкор районундагы Ка-
ра-Суу, Кум-Дөбө жана Кы-
зыл-Дөбө айылдарына жакын 
жайгашкан тарыхый-маданий 
эстеликтерди изилдешти.

Отчеттук программаны архео-
логиялык изилдөөнүн жетекчи-
си, профессор Кубатбек Табал-
диев ачып берди. Ал өз сөзүн-
дө, быйылкы изилдөөлөрдүн 
учурунда жаңы археология-
лык эстеликтердин ачылганды-
гын кабарлады. Алардын бири 

Ал эми окуу жайдын бирин-
чи проректору, профессор 
Асылбек Кулмырзаев Айтма-
товдун терең философиялуу 
чыгармалары бүтүндөй адам-
затка руханий кулазык экенин 
баса белгиледи:

“Баарыбыз улуу инсандын 
жердеши, замандашы эке-
нибизге сыймыктанабыз. Ал 
кишинин ѳткѳн турмушун 
жана чыгармаларын башка-
лардан укпай, ѳзүбүз жакын-

дан кѳрдүк. Чындыгында Ай-
тматовдой адамдар кылымда 
бир жаралат. Ал ѳз чыгарма-
лары аркылуу бүтүндѳй адам-
заттын алдына суроо коюп, 
жалпы адамзатка эскертүү 
жасап кетти. Анын ар бир ай-
ткан ою жана сөзү адамзатка 
жол көрсөтүп турат”, - деп ай-
тып келип, “Учурда уялаш бир 
туугандары Ильгиз Тѳрѳкуло-
вич жана Роза эже ар дай-
ым эл арасында, ѳзгѳчѳ 

жаштар болгон жерде бир-
ге жүрѳсүздѳр. Сиздерге чын 
ден соолук жана узун ѳмүр 
каалайм, бар болуңуздар”, 
-деди биринчи проректор.

Андан кийин гуманитардык 
факультеттин деканы, про-
фессор Лайли Үкүбаева  “Ай-
тматовдун гуманисттик фи-
лософиясы жана ааламдык 
чакырыктары” деген темада 
илимий баяндама жасады.

Кара-Тумшук көрүстөнү болуп 
саналат. Бул жерде аткарылган 
казуулардын натыйжасында 
коло дооруна таандык бир ка-
тар чопо идиштери жана сөөк 
коюу салтын чагылдырган та-
былгалар табылды. Профессор 
Кубатбек Табалдиев келечекте 
бул аймакта чет элдик адистер 
менен кызматташтыкта архео-
логиялык изилдөөлөрүнүн ула-
наарын белгиледи.

Таанытуу программасында 
быйылкы археологиялык изил-
дөөлөрдүн жыйынтыктары 
тууралуу кыска метраждуу до-

кументалдык фильм көрсөтүл-
дү. Фильмде жеке эле археоло-
гиялык эстеликтер жана табыл-
галар тууралуу эмес, алардын 
тарыхый мааниси жана чечме-
лениши боюнча айрым или-
мий пикирлер айтылды.

2019-жылдагы археологиялык 
изилдөөлөрүнүн жүрүшү туу-
ралуу гуманитардык факуль-
тетинин имаратындагы 2-ка-
батта фото-көргөзмө ачылды. 
Көргөзмөдө жаңы табылган та-
былгалар – чопо идиштер, таш 
жаргылчактар, ийик таштар, 
сөөктөн жасалган буюмдар – 
көрсөтүлдү. Бул табылгалар-
дын эң байыркысы орто пале-
олит мезгилине (болжолу 60 
миң жыл илгери), ал эми эң 
“жашы” XII кылымдарга таан-
дык.

Отчеттук программада тарых 
бөлүмүнүн айрым студенттери 
доклад жасашты. Мисалы, Жа-
нона Шамшиева Кара-Суу ай-
ылында “Балага ат коюу”, “Ба-
ланы киринелөө”, “Көз тий-
үүдөн сактануу” жана “Боюнда 
бар аялдарга болгон тыюулар” 
сыяктуу ырым-жырымдар туу-
ралуу жергиликтүү тургундар-
дан алган маалыматтары менен 
бөлүштү. Ал эми Жумабекова 

Айсулуу жана Кубанычбекова 
Махабат жапон консервация 
адистеринен алган теориялык 
жана практикалык билимдери 
менен бөлүштү. Аталган сту-
денттер учурда Кыргыз-Түрк 
“Манас” университетинин Ар-
хеологиялык жана этнографи-
ялык музей-лабораториясын-
да Кочкор районунда табылган 
табылгалардын реставрация 
жана консервациясын аткарып 
жатышкандыгы тууралуу маа-
лымдашты.

Программанын соңунда окуу 
жайдын ректору, профессор 
Себахаттин Балжы тарыхы-
бызды билүү үчүн археология 
илимининин ролу чоң экенин 
жана тарых адистиги боюнча 
билим алып жаткан студент-
тер үчүн бул изилдөөлөргө 
катышуу маанилүү экендигин 
айтты. Ректор археологиялык 
изилдөөлөргө университети-
биз тарабынан чоң маани бе-
рип келгендигин белгилеп, ке-
лечекте бул багыттагы иштер-
дин колдоого алынаарын маа-
лымдады.

Отчеттук программа археоло-
гиялык экспедицияга катышкан 
студенттерге сертификат берүү 
аземи менен аяктады.
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Кыргыз-Түрк «Манас» уни-
верситетинин Табигый 
илимдер факультетинин 
биология бөлүмү жана Он 
тогузунчу май университе-
тинин Айыл чарба факуль-
тетинин чарбалык биотех-
нология бөлүмүнүн окутуу-
чусу доц.м.а Йылмаз Кая, 
Амасья университетинин 
Борбордук изилдөө лабо-
раториясынын мүдүрү, доц. 
Севги Мараклы, Он тогу-
зунчу май университети-
нин Айыл чарба факульте-
тинин Өсүмдүктөрдү кор-
гоо бөлүмүнүн окутуучу-
су доц. Хасан Мурат Аксой 
менен Түркиянын Илимий 
жана технологиялык изил-
дөө жүргүзүү кеңешинде 
(TÜBİTAK) докторантура-
дан кийинки изилдөөлөрдү 
жүргүзүүчүсү Мохамед Эд-
беиддин изилдөөсү дол-
боор алкагында табылган 
бактериянын айыл чарбада 
колдонулган айрым химия-
лык заттарды зыянсыздан-
дырууга жөндөмдүү болго-
ну аныкталды.

Эске салсак, Стамбул тех-
никалык университети-
нин Изилдөө борбору же-
тектеген бул экспозиция 

Түрк илимпоздору Антарктикадан кийин биринчи Түрк Арктика илимий 
сапарындагы изилдөөлөрдө айыл чарбадагы курт-кумурскаларды жок кылуучу 

химиялык заттарды зыянсыз кылган жаңы бактерия түрүн аныкташты.

2019-жылдын июль айында 
башталган жана ага Түркия 
Ишкердик Банкы демөөр-
чүлүк көрстөткөн.          

Чарбалык жана чөйрөлүк 
биотехнология иши 
изилдѳѳлѳрү

Доц. Севги Мараклы 
2019-жылдын 13-26-июль 
күндөрү Арктика айма-
гы изилдөөлөрүндө топ-
толгон изилдѳѳлѳр Сваль-
бард аралында жана ага 
жакынкы аймактарга таан-
дык экенин айтты:

«Изилдөөнүн максаты би-
ринчи Түрк Арктика или-
мий сапарында топтолгон 
үлгүлөрдөн айыл чарба-
да көп колдонулган химия-
лык заттардын жаратылыш-
ка болгон зыянынын алдын 
алуучу бактерияларды та-
буу жана алардын жеке ка-
сиеттерин изилдөө болуп 
эсептелет»,-деди.

Айыл чарба  жана чөйрө 
биотехнологиясында кол-
донууга мүмкүн экендигин 
айткан доцент бактерия-
нын биохимиялык, моле-
кулалык, биоинформатика-
лык анализдери оң жый-

ынтыктарды бергенин бил-
дирди.

Ишибиз ийгиликтүү 
болууда

Арктикадан табылган бак-
терия мындан мурун Ан-
тарктикада табылган бакте-
рия менен окшош экенди-
ги көңүл бурдурган. Биохи-
миялык жана генетикалык 
анализдер да ‘’изолят’’ деп 
аталган башка таза микро-
организмдер бар экенди-
гин далилдеди. Жыйынты-
ктар боюнча Арктикада-
гы жана Антарктикадагы 
үлгүлөр салыштырылды. 
Изилдөө Түркиянын уюл 
изилдөөлөрү жаатында өз-
гөчө мааниге ээ.

«Мындай изилдөөлөрдүн 
артуусу менен өсүмдүк, 
жаныбар жана микроор-
ганизмдердин түрдүүлүгү 
боюнча жүргүзүлгөн или-
мий изилдөөлөрдүн көбөй-
үүсү да өлкөбүздүн бул ба-
гытта алдыга чыгуусу үчүн 
маанилүү баскыч. Айыл 
чарбада зыяндуу курт-ку-
мурскаларды өлтүрүү үчүн 
колдонулган айрым дары 
каражаттары кээде чөй-
рөнүн булганышына алып 

келүүдө. Жаратылышка 
жана адамзатка зыян туу-
дурган заттарга каршы бак-
териялар сыяктуу “биоре-
мидация” деп аталган иши-
биздин негизги маселеси. 
Долбоордо табылган бак-
терияны колдонуу эч кан-
дай зыян эмес»,-деди.          

Үлгүлөр боюнча изилдөө 
иштери уланат

Антарктика жана Аркти-
ка изилдөөлөрүндө табыл-
ган үлгүлөрдү колдонгон-
дугун жана табыла турган 
бир нече бактерия бар эке-
нин айткан доцент Мара-
клы кийинки максатыбыз 
түндүк жана түштүк уюл-
дагы бактериялардын ок-
шоштуктарын жана айыр-
мачылыктарын табуу экен-
дигин айтты.           

«Манас» университети 
менен кызматташтыкты 
улантуу

Долбоор алкагында та-
былган  жаңы бактерия-
ны айыл-чарба биотехно-
логия  методу менен изил-
дөө максатында түрк оку-
муштууларынын ТÜBİTAK 
жаңы ачылган изилдөө ин-

ституту, Малайзия техноло-
гиялык университети жана 
Кыргыз-Түрк « Манас» уни-
верситети Табигый жана 
так илимдер факультетинин 
биология бөлүмү менен 
кызматташуу иштери улан-
тылаары айтылды.

Жаңы долбоор        

Доц.м.а Йылмаз Кая 
MEDIAMANAS бирикме-
синин кабарчысына бер-
ген маалыматында «Антар-
ктика аймагынан табыл-
ган бактериялардын жал-
пы ген анализдери» (Whole 
Genome Analyses of Bacteria 
Obtained From Arctic and 
Antartic Regions-Arktik) деп 
аталган эл аралык долбо-
орду баштоонун алдында 
тургандыган айтты. Атал-
ган долбоор тууралуу «Ан-
тарктида илимдери» жур-
налына жарыяланып, анда 
КТМУнун табигый жана так 
илимдер факультетинин 
биология бөлүмү, 19-Май 
университети, Амасья уни-
верситети жана Малайзия 
технологиялык универси-
тети аталган долбоордун эл 
аралык кызматташтары ка-
тары таанытылды.
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Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин коммуникация факультетинин журналистика бөлүмүнүн 
ага окутуучусу, саясий илимдеринин кандидаты Бакытбек Орунбековго КР Президентинин Жар-
лыгы менен “Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызматкер” деген ар-
дактуу наам берилди. Мамлекеттик сыйлык КР Президентинин 2019-жылдын 30-декабрындагы 
№ 184-Жарлыгы менен Кыргызстандын социалдык-экономикалык, интеллектуалдык жана ма-
даний потенциалын өнүктүрүүгө олуттуу салым кошкондугу, ошондой эле кесиптик ишиндеги 
чоң жетишкендиктери үчүн ыйгарылды.

КТМУнун жалпы жамааты Кыргыз Республикасынын билим берүүсүнө эмгек сиңирген кызмат-
кери Бакытбек Орунбековду мамлекеттик сыйлыгы менен кызуу куттуктайт жана ишине ийги-
лик каалайт.

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин коммуникация факультетинин студенттери эл ара-
лык кино фестивалдарынан эки сыйлыкты жеңип алды. Казакстандын Алматы шаарында 
2019-жылдын 3-7-декабрь күндөрү уюштурулган Бастау VIII эл аралык студенттер аралык 
кино фестивалында коммуникация факультетинин бүтүрүүчүсү Асел Сыдыкова тарткан 
«Айыл үнү» аттуу тасма «эң мыкты даректүү тасма» категориясынан биринчи орунду ээле-
ди. Фестивалга 44 өлкөдөн 360 атандааш катышкан. 

Ал эми 2019-жылдын 1-5-декабрь күндөрү Орусиянын Екатеринбург шаарында уюшту-
рулган Кинопроба XVI эл аралык кино фестивалында коммуникация факультетинин 
бүтүрүүчүсү Айназ Турдумаматова тарткан «Узак» аттуу тасма «Эң мыкты даректүү тасма» 
категориясынан биринчиликти багындырды.  

Үстүбүздѳгү жылдын 14-15-ноябрь күндѳрү Түркиянын 
Газиантеп шаарында  университеттер арасында ѳткѳн 
«Алтын баклава» кинофестивалында Аят Бакаеванын 
«Үчѳѳ» аттуу тасмасы “Эң мыкты даректүү фильм” сый-
лыгына ээ болду. Фильмдин кѳркѳм жетекчиси: ага оку-
туучу Стамбулбек Мамбеталиев.

 Аталган фестивалга 24 өлкөдөн 200дѳн ашык фильм ат 
салышкан. Алардын ичинен 11 тасма мыкты деп табыл-
ган.

Ошондой эле 12-15-декабрь күндѳрү Бишкекте ѳткѳн 
9-Эл аралык «Кыргызтан – кыска метраждуу тасмалар-
дын ѳлкѳсү» фестивалында радио, телевидение жана 
кино бѳлүмүнүн студенти Жанузак Мамытовдун «Салт» 
аттуу тасмасы «Мыкты тасма» сыйлыгын жеңип алды. 
Кѳркѳм жетекчиси: Стамбулбек Мамбеталиев. Ошол 
эле бѳлүмдүн студенти Гүлнара Айтмаматованын «Ата-
Журт» аттуу фильми «Кѳрүүчүлѳрдүн сүймѳнчүгүнѳ ар-
зыган байгеге» татыды. Кѳркѳм жетекчиси: ага окутуучу 
Молдосейит Мамбетакунов.

Радио, телевидение жана 
кино бөлүмүнүн студенттери 

кинофестивалдарда алдыңкы 
сыйлыктарга татыды.

КАБАР: МЕДИА МАНАС
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Аталган фестиваль Түркия мамлекетинин 
Маданият жана туризм, Кыргыз Республи-
касынын Маданият, маалымат жана ту-
ризм министрликтеринин колдоосу ме-
нен уюштурулуп, Түрк дүйнөсүнүн Жур-
налисттер федерациясынын жетекчилиги 
алдында өткөрүлдү. Иш-чарага өлкөнүн 
алдыңкы режиссерлору, элчиликтин өкүл-
дөрү, Кыргыз-Түрк «Манас» университе-
тинин жетекчилери, окутуучулар, ради-
о-телевидение жана кино бөлүмүнүн сту-
денттери, кино сүйүүчүлөр ошондой эле 
медиа өкүлдөрү катышты.

Фестивалдын алкагында байгелүү орун-
дарды алган тасмалар көрсөтүлдү. Ал-
дыңкы орундарга тѳмѳнкү тасмалар ээ 
болду: ТRT-Аваз каналынын «Ахмед Жа-
вад: бир мамлекеттин руху», КТМУнун 
«Көч», андан сырткары «Журтумдун кай-
гысы».

Түрк дүйнөсү журналисттер федерация-
сынын башчысы Мендерес Демир иш-ча-
ранын ачылыш сѳзүндѳ аталган фестиваль 
12-декабрь залкар жазуучу Чыңгыз Айт-
матовдун туулган күнүнѳ дал келип ѳтүп 
жатканына кубанычта экенин билдирип, 
мындан мурун биринчи жолу фестивал-
дын алгачкы жеңүүчүсү режиссер Артык-

бай Сүйүндүков менен Стамбулбек Мам-
беталиевдин «Көч» тасмасы, андан кий-
инки экинчи азербайжандык режиссер-
дун «Мамлекеттин Руху», ал эми үчүнчү 
Ахыска түрктөрүнүн оор жашоосун чагыл-
дырган «Журтумдун кайгысы» тасмалары 
болгонун айтып, фестивалдын ишине кол-
доо көрсөтүп келе жаткан режиссер Са-
дык Шер Ниязга жана КТМУнун жетекчи-
лигине ыраазычылыгын билдирди.

Андан кийин КР ЖК депутаты, режиссер 
Садык Шернияз бүгүнкү күндѳ даректүү 
тасмалардын мааниси жана маңызы чоң 
болуп жатканын баса белгилеп: «Фанта-
стикалык тасмаларга караганда даректүү 
тасмалар маанилүүрөөк деп саналат. Се-
беби, даректүү тасмаларда калктын жа-
шоо-турмушу, абалы, келечеги чагылды-
рылат, тасмалар аркылуу бири-бирибизди 
таанып билүүгө дагы жакшы мүмкүнчүлүк 
түзүлөт», - деп фестивалдын ишине ийги-
лик каалады.

КТМУнун ага окутуучусу, режиссер Арты-
кбай Сүйүндүков даректүү тасмалардын 
маанисине токтолду: «Жаштардын Түрк 
дүйнөсүнүн тарыхын, келечегин чагылды-
рган даректүү тасмаларды тартып жатка-
ны жакшы кѳрүнүш. Себеби, мындай та-

смалар аркылуу мамлекеттер ортосун-
дагы маданиятты жакындаштыруу мүм-
күн. Ошондой эле тасма аркылуу алар 
өздөрүнүн ортосундагы окшоштуктарды 
да көрө алышат», - деп, жыл сайын дарек-
түү тасмалардын көрүүчүлөрү көбөйүп 
жаткандыгын айтты.

TRT-Аваз каналынын координатору Седат 
Сагыркая «Ахмед Жавад: бир мамлекеттин 
руху» тасмасында улуу ойчул Ахмед Жа-
ваддын өмүр баяны баяндалып, анын түрк 
элине жасаган, эли-жери үчүн күрѳшкѳн 
эрдиги сүрѳттѳлгѳнүн айтып, тасмада 
жалпы түрк эли тууралуу маалыматтар да 
камтылгандыгын кошумчалады.

 Режиссер Стамбулбек Мамбеталиев ѳз 
сѳзүндѳ КТМУнун колдоосу менен 2012-
жылы тартылган «Көч» тасмасына болгон 
кызыгуулар жыл сайын өсүп жатканын ку-
бануу менен билдирди. «Бул тасма фести-
валга эң алгач катышкан жана эң алгач 
биринчиликти багындырган тасма. Тасма 
2012-жылы тартылган жана ошол жылы 
фестивалга катышып, биринчиликти ба-
гындырган. Ошол күндөн бери бул тасма 
көпчүлүк тарабынан жактырылып, кай-
радан фестивалда көрсөтүлүүдө. Албетте, 
бул бизди кубандырат», - деди.

Үстүбүздөгү жылдын 13-декабрында Ч.Айтматов атындагы кино үйүндө 4-ирет өт-
кѳрүлүп жаткан «Түрк дүйнөсүнүн даректүү тасмалары» фестивалында байгелүү орунду 

алган жеңүүчүлөрдүн фильмдери көрсөтүлдү.
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КАБАР: МЕДИА МАНАС



М.Жусукеев 1984-жылы Бишкек шаарында туулган. Ал тубаса майып. Башында мунун себеби 
белгисиз болуп, кийинчирээк рентгенден башында гематома бар экени аныкталган. Бул 
гематома Жусукеевдин бүтүндөй нерв системасына таасир берип, денесинин сол тарабы 
кыймылсыз болуп калган. Анын жакындарына врачтар бул дартка каршы дарылануунун 
жардамы болбостугун, өмүр бою майып болуп каларын айтышкан. Мына ошол күндөн 
тарта бүгүнкү күнгө чейин үй-бүлөсү Марска таянган жөлөгү болуп келе жатат. 

Кыздуу болгонум жашоомо жарык алып келди 

Атасын 7 жашында жоготкон Марсты апасы жалгыз чоӊойтот. Апасы баласынын экинчи 
колундай. Апасынын өтө кылдаттык менен карап баккандыгынан Марс сүйлөй баштап, 
алтургай окуп-жазганды да үйрөнгөн. Марс 16 жашка чыкканда үйлөнөт. Эки жылдан 
кийин жаш бүлө кыздуу болот. Кызынын жарык дүйнөгө келиши Марстын жашоосуна 
жарык апкелет. Бирок, тилекке каршы, кызы 2 жашка толгондо, түшүнбөстүктөрдөн улам 
жубайы менен ажырашууга туура келет. Кызы Марстын колунда калат. Ошентип ал апасы 
жана кызы менен бирге жашоосун уланта баштайт. 

Мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн билим берүү бар экен

Оорусуна байланыштуу Марс 22 жашына чейин эч кандай билим ала алган эмес. 2006-
жылы Сокулук районунда мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн ачылган мектепке бара 
баштайт. 5 жылдын ичинде алы-күчү келишинче бардык нерсени үйрөнгөнгө аракет кылат. 
Окуусун аяктаган соң, акча табуунун жолун издей баштайт. Үйүндө жасаган байпак менен 
баштыктарды сатууну чечет. Колго жасалган буюмдар баалуу болсо, анда Марс эпке келген 
бир колу менен гана жасаган буюмдардын баасы андан да кымбат эмеспи. Ошентип, 
туугандары менен жакындары колдоо көрсөтүшүп алгачкы кардарлары болуп беришкен. 

Дилин төшөп жараткан эмгектери 

Марсты колдоосунан эч өксүтпөгөн туугандары ага кичинекей дүкөн ачып беришет. 
Иштери илгери болгон сайын Марстын да мотивациясы арта баштайт. Өзүн күчкө салып, 
телефондорго баштыкчаларды, алтургай бут кийимдерди да тиге баштайт. Мындай 
аракетчилдигин көргөндөрдүн кайдыгер калуусу мүмкүн эмес. Буюмдарын кыргыз улуттук 
оймолору менен кооздогон Марстын туруктуу кардарлары пайда болот. 

Мүмкүнчүлүгү чектелгендерге жардам бергим келет

Үмүтүн эч үзбөгөн Марстын келечекке карай көптөгөн пландары бар. Бул пландарында 
өзүнө окшогон мүмкүнчүлүгү чектелүүлөр орун албай койбойт. Себеби, мүмкүнчүлүгү 
чектелген адамдар дайыма ата-энесине көз караңды болушат, алардын көзү өтүп кеткен 
учурларда жалгыз калышат. Азырынча Марс акча топтоп жатат, жетиштүү сумма топтолгондо 
жардам фондун ачууну пландоодо. Мындан сырткары, бош убакытында Марс оордуктарды 
көтөрүп машыгат. Келечекте параолимпиада мелдештерине катышсам дейт. Жетишерлик 
акчасы болгондо, бир чоң үй сатып алып, мүмкүнчүлүгү чектелгендер үчүн кесипкөй билим 
берүү борборун ачууну кыялданат.  

Максатка жетүү үчүн жан үрөп иштегиле!

Өзүнүн жашоосу менен үлгү болууга аракет кылган Марс жаштарга мындай сунушун 
айтат: “План түзбөстөн кантип иш алпарасыңар? Ошондуктан, жаштарга болгон кеңешим, 
кыялдангыла, максаттарды койгула. Өзүңөрдү тарбиялап, билим алууга аракет жасагыла. 
Жаңы ачылыштарга умтулгула. Эч качан бул иш менин колумдан келбейт дебегиле. Адам 
кааласа бардыгына алы жетет. Болгону, көздөгөн максатыӊардан баш тартпастан тынбай 
иштегиле!”
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Көздөгөн максат – 
талыкпас эмгек
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Жашооңузда бир нерседен көңүлүӊүз 
калган учурларыӊыз тууралуу ойлонуп 
көрдүӊүз беле. Бир аз кыйынчылыктар-
га бет келгенде кол шилтеп басып кет-
киӊиз келген учурларыӊыз болсо керек... 
Бул сапар турмуш соккусуна туруштук 
берип, талыкпаган эмгектен баар тап-

кан Марс Жусукеевдин өмүр таржы-
малына көңүл буралы. Анын жашоосу 

көбүбүзгө сабак болчудай... 



Мал базарында соода учурунда сатуучу 
менен кардардын ортосундагы ар кандай 
түшүнбөстүктөр пайда болушу мүмкүн. Мына 
ошондой жагдайларда далдалчылар калыс 
ортомчулук кылышат. 

“Атамдан калган кесипти улантып жатам” 

Мурда негизинен өз ыктыяры менен акысыз 
ишке ашырылган бул кесиптин мааниси 
учурда күндөн күнгө артууда. Каарманыбыз 
1986-жылы Урмат А. Кыргызстандын Нарын 
областында үч балалуу үй-бүлөдө туулган. 
Атасынын жолун улап, далдалчы болгон Урмат 
А. 8 жашынан бери ат, кой ж.б. мал аттуунун 
баарына кызыгы арта баштаган. Көчмөн үй-
бүлөдө туулуп өскөн Урмат А. жай сайын атасы 
менен бирге малды жайлоого алпарып, кайра 
айылга кайтат. Бала чагынан баштап, күзүндө 
семирип калган малды базарга алып барып 
сатканды үйрөнө баштаган. Ошентип, Урмат 
А. келечектеги кесибине өзүн өзү даярдаган. 
Атасына дайыма суктанган бала анын кесибин 
да мурас катары кабыл алат. “Нарындын жери 
мал бакканга абдан ыңгайлуу. Бийик тоолордо 
жапжашыл чөптөр өсүп чыгат. Мал үчүн 
мындай аймактар жайлоо-жайыттарга өтө бай. 
Айрыкча, бул жердеги айбандар аба-ырайынын 
татаал шарттарына чыдамкай болушат”, – дейт 
Урмат А.

“Мал базарында далдалчы болуп 13 
жылдан бери иштейм”

Урмат А. Нарындагы мектепти аяктаган соң, 
билим алуусун улантуу максатында Бишкекке 
келет. “Туугандарым Нарындан жылкы, кой 
жана уйларды Бишкектеги мал базарларына 
алып келишчү. Аларга көп жардам берчүмүн. 
Ошентип, өзүнөн өзү эле далдалчы болуп 
кеттим. 21 жашымдан бери далдалчы болуп 
иштейм. Башка чөйрөдө иштеп көргөн 
эмесмин. Тагдырым ушундай экен, 13 жылдан 
бери далдалчы болуп иштеп жатам”, – дейт 
Урмат А.

Ошентип, өзүн мыкты кесипкөй катары эсептеген 
Урмат А., бул тармакта жөндөмдүү болгонун 
белгилей кетти. 

Базардын соодасы эртең менен 03.00тө 
башталат 

“Ишинди эрте баштасаң, кудайым сага ырыскысын 
берет” деген Урмат А. эртең менен саат 03.00тө 
туруп, базарга жөнөйт. Бишкектин базарына Талас, 
Нарын, Кара-Балта сыяктуу алыс жерлерден мал 

алып келинет. Урмат А. өзүнүн жумушун абдан 
сүйөөрүн белгиледи. “Сатуучу баасын белгилейт, 
алуучу болсо арзаныраак бааны талап кылат. 
Мен экөөнү тең канааттандырган бааны айтам 
дагы макулдашууга келебиз. Мисалы, сатуучу 
койлордун баасын 40 миң (573 доллардын 
тегереги) десе, кардар 35 миң деши мүмкүн (500 
доллардын тегереги). Мындай жагдайда мен эки 
баанын ортосун сунуштап, өзүмө түшкөн пайызын 
алам”, – деп баяндайт Урмат А.

Урмат А. далдалчы кесибинин өзгөчөлүктөрүн 
жана кемчиликтерин төмөнкүчө  түшүндүрдү: 
“Далдалчылык өзүнчө жөндөмдүүлүк деп 
эсептейм. Абдан ылдамдуу болуш керек. Айрыкча 
адамдар менен тил табыша билүү өтө маанилүү. 
Эгерде бул сапаттарга ээ болсоң, анда мыкты 
ортомчу боло аласың. Бирок кээ бир учурларда 
пайызымды төлөбөстөн кетип калгандар болот. 
Кээ бирде кардарлар менен келише албай калам. 
Кантсе дагы бул ишти мен өзүмө өзүм тандадым, 
ошондуктан кыйынчылыктарына да чыдашым 
керек”. 

Адал акча табам

Урмат А.нын мал соодагерчилигинде 
сатуучулардан акча албай, жөн эле жардам берген 
учурлары кездешет. Күнүнө жок дегенде 2 миң сом 
(28 доллар тегереги) тапкан Урмат А. мындай деди: 
“Кудайга шүгүр, үйгө акчасыз кайткан күндөрүм 
болгон эмес. Күндө 10-15 миң сомдун тегерегинде 
(143-214 доллардын тегереги) акча табам. Балким, 
ишенүүгө кыйын болот, бирок 85 миң сомго 
(1220 доллардын тегереги) чейин киреше тапкан 
учурлар да болгон. Кыргыздарда эски макал-
лакап бар эмеспи, “мал менен иштегендин тапкан 
акчасы адал болот” деген. Мал өзү да адал деп 
ишенем. Ошол себептен ишимди көңүлүм менен 
аткарам жана тапкан акчама шүгүр кылам”. 

Ошентип, Урмат А. Өзүнүн балдарынын да бул 
ата жолун улантаарына үмүт кылып, аларга 
бардык билимин жана тажрыйбасын үйрөтөм деп 
кыялданат. 
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Бүгүнкү күндө мал базарында да соода иши өзүнчө бир эрежелер менен жүргүзүлүп келет. Илгертен бери келаткан 
далдалчылык кызматысыз мал базары кызыбайт да, жүрбөйт. Бишкектин четиндеги мал базарында далдалчылык кылып, 

нан тапкан каарманыбыз Урмат А. бизге бул эзелки кесиптин сырлары менен бөлүштү. 

Туугандарым Нарындан 
жылкы, кой жана 

уйларды Бишкектеги 
мал базарларына алып 

келишчү. Аларга көп 
жардам берчүмүн. 

Ошентип, өзүнөн өзү эле 
далдалчы болуп кеттим. 

21 жашымдан бери 
далдалчы болуп иштейм. 

Башка чөйрөдө иштеп 
көргөн эмесмин. Тагдырым 

ушундай экен, 13 жылдан 
бери далдалчы болуп 

иштеп жатам

КАБАР & ДИЗАЙН: 
ГҮЛДАНА НУРМУХАММАД КЫЗЫ

Мал базарындагы ортомчу
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Казахстандын борбор шаары Нур-Султанда 21 жылдан бери жашаган 
илимпоз Канат Нуртазин бактагы жалбырактарды чогултуп, алардын 

үстүндө мультфильмдин каармандарын тартат. Канаттын 7 жылдан бери 
жалбырактарга түшүрүлгөн сүрөттөрү ЖМК өкүлдөрү да көӊүлүн буруп келет. 

Жалбырактарга 
тартылган 

мультфильм 
каармандары
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Канат Нуртазин 1992-
жылы Казахстандын Көк-
шетау шаарында туулуп, 
1999-жылы Нур-Султанга 
көчүп келген. Билим алуу-
сун аяктаган соң Нурсултан 
университетинде илимий 
кызматкер болуп иштей 
баштаган. 
“2013-жылдан 
тартып мультфильм 
каармандарын тартам”
К.Нуртазин жалбырактарга 
2013-жылы сүрөт түшүрө 
баштаган. Университетти 
бүтүргөндөн кийин алгач 
картондорго жана жал-
бырактарга сүрөт тарта 
баштаган К.Нуртазин кий-
инчирээк ар түрдүү ма-
териалдарды колдоно 
баштайт. К.Нуртазин өзүн 
өзү үйрөнчүк деп эсептейт. 
“Алгач 2013-жылы кар-
тон менен жалбырактар-
га мультфильмдин каар-
мандарын тарта баштагам. 
Кийин кум, мык, кетчуп, 
кофе, шоколад, степлер-
дин тиштери жана жип 
сыяктуу ар түрдүү мате-
риалдар аркылуу сүрөт 
тартып көрдүм. Ошентип, 
бул хоббимди “сүрөт тар-
туунун 100 ыкмасы” аттуу 
долбоорго айланткам. Бул 
долбоордун жардамы ме-
нен сүрөт тартуудагы ар 
кандай ыкмаларына жана 
көркөм өнөрдүн  ар та-
раптуулугуна көңүл буруу-
ну көздөгөм”. 
Социалдык тармактар 
аркылуу иш 
сунуштагандар болду 
Нуртазин сүрөттөрүн со-
циалдык тармактарда 
бөлүшөт. Муну байка-
ган дүйнө жүзүнө тааны-
мал Nickelodeon балдар ТВ 
каналы тарабынан 2018-
жылы К.Нуртазинге ишке 
чакырык келген. Уюмдун 
кызматкерлери К.Нурта-
зиндин эмгектерине баа 
беришип, социалдык тар-
мактары аркылуу жаш 
сүрөтчү менен байланыш 
түзүшөт. 
Албетте, Нуртазин башын-
да бул жагдайга ишен-
ген жок. “Nickelodeon 
каналынан келген бил-
дирүүлөрдү көргөндө көп 
деле ишенген жокмун. 
Балким, жалган аккаунт-
тан келгендир деп ой-
лодум. Анан эртеси күнү 
жооп жаздым. Бир жума-
дан кийин уюмдун кыз-
маткерлери кайрадан мен 
менен байланышып, кы-
зматташууну сунушташ-
кан. Алгач, жалбырактарга 
мультфильмдердеги Спанч 
Боб, Сквидвард деген ка-
армандардын сүрөттөрүн 
устара менен тартып, күз 
маанайындагы фотосүрөт-
төрдү жиберүүнү талап 
кылышты”, – деп баяндайт 

К.Нуртазин. Nickelodeon 
каналы Нуртазиндин 
тарткан сүрөттөрүн абдан 
жактырат дагы Nickelodeon 
Junior каналы тарабынан 
да сунуштоолор келет.  
“Өтө кылдаттыкты талап 
кылган иш”
Нуртазин мультфильм ка-
армандарын тартууда бир-
топ кыйынчылыктар менен 
кездешет. “Кургатылган 
жалбыраткарга сүрөт тар-
тууда өтө кылдаттык талап 
кылынат. Жалбырактар аб-
дан морт болгондуктан ар 
бир туура эмес кыймыл 
иштин текке кетээрине се-
беп болушу мүмкүн. Мын-
дай учурларда ишимди 
кайра башынан баштоого 
туура келет”. – дейт Нур-
тазин. 
Сүрөттөрдү тартууда 
бак-дарактын кургатылган 
жалбырагы менен устара-
ны гана колдонгон К.Нур-
тазин баяндоосун мындай-
ча улантты: “Сүрөт тартуу-
да колдоно турган кургак 
жалбыракты табуу кыйын 
болот. Себеби, жалбырак-
тарды чогултуу оңой иш 
эмес. Жалбырактарды ша-
гынан үзүп же жерден чо-
гултам, кээ бирде жубайым 
менен досторум да алып 
келип беришет”.  
Илхамдын булагы
К.Нуртазин илхамын ар 
кандай фильмдерден, аба 
ырайынан, дүйнөдө бо-
луп жаткан ар кайсы окуя-
лардан жана саякаттардан 
алат. Жаш сүрөтчү шаарды 
кыдырып жүргөндө има-
раттардын архитектура-
сы да көздөрүндө ар кан-
дай образдарды жаратып, 
жаңы сүрөт тартууга түрткү 
берет. 
К.Нуртазин бир топ жерги-
ликтүү жана эл аралык ме-
диа чөйрөлөрүндө кызык-
туу чыгармачылыгы менен 
таанымал болгон. Казах-
станда көркөм өнөрдүн 
мындай түрү менен алек 
болгон адамдар өтө аз 
дейт ал. К.Нуртазин дүй-
нө жүзүндө аты белгилүү 
медиа уюмунан кызматта-
шуу сунушун алган алгачкы 
жана жалгыз казакстандык 
өкүлү болгонуна сыймык-
танат. 
Мындан тышкары, К.Нур-
тазин күйөрмандары үчүн 
сүрөт көргөзмөлөрүн өт-
көрүп турат. Эмгектерин 
социалдык тармактар ар-
кылуу сатып, алган кире-
шесин кайрымдуулукка 
жумшайт. Азыркы учур-
да болсо Нуртазин дүй-
нө жүзүнө таанымал The 
Walt Disney Company муль-
тфильм медиа холдинги 
үчүн жаңы каармандарды 
жаратууда. 
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53 жаштагы Жыргалбек 
Ашырбаев болжол менен 

30 жылдан бери ээр чабат. 
Жыргалбек устанын зор эмгек 

менен чапкан ээрлеринин 
эң башкы өзгөчөлүгү – 

алардын бири-биринен кескин 
айырмаланып тургандыгы.

КАБАР & ДИЗАЙН: ТЕМИРЛАН НУРЛАНБЕК УУЛУ

Уста Кыргызстандын Нарын облусунда 1967-
жылы жарык дүйнөгө келген. Ал ээр чабуу 
устачылыгын чоң атасы Ашырбай жана чоң 
атасынын атасы Баялыдан өткөнүн жана бала 
чакта эле, достору көчөдө ойноп жүргөн кез-
де өзүнүн убактысынын көбүн устаканада өт-
көргөнүн айтат. Кызыктуу ой келгенде ичкен 
ашын таштай салып устаканасына жөнөмөй 
Жыргалбек устанын көнүмүш адаты.  

 “Жылкычы уста мага өнөрүн үйрөттү”

Башталгыч жана орто мектепти Нарында 
бүтүрүп, жогорку билим алуу үчүн Кыргыз-
стандын баш калаасы Фрунзе шаарындагы 
Улуттук көркөм сүрөт Академиясына сүрөт-
чү жана скульптор кесибине ээ болуу макса-
ты менен тапшырган. Академияны ийгиликтүү 
аяктап, өз жаатында дагы да билимин такшал-
туу үчүн Алматынын Көркөм Академиясына 
барууну чечкен. Бирок ал академиянын кирүү 
сынактарынан өтпөй калган соң, ээр устачы-
лыкты үйрөткөн уста Жылкычы Шаршемби-
евдин өнөрканасына барган. 

Ат чабыштарда ийгиликке жеткен күлүк-
төрдүн ээрлери чоң мааниге ээ эмеспи. Ысы-
мы элге таанылган Жылкычы уста тажрыйба-
сы менен бөлүшүп, ээр чабуудагы сырлары-
нын баарын Ашырбаевге үйрөтө баштаган.

Ашырбаев бул жөнүндө мындай дейт: “Про-
фессионалдуу деңгээлде алгачкы жолу ээр 
чабуу боюнча билимди Жылкычы устадан ал-
дым. Жылкычы уста мага өнөрүн үйрөттү. Ага 
миң мертебе ыраазымын. Болжол менен 3 
жылдай устанын жанында жүрүп сапаттуу ээр 
кандай чабылаарын жакшылап үйрөндүм”. 

Ээр чабууда колдонулган каражаттар/
жабдыктар/аспаптар

Ашырбаев чапкан ээрлеринин ар бири айыр-
маланып тураарын баса белгилеп, “Бири-би-
рине окшош нерселерди жасоо оңой, би-
рок чыгармачылык адамды улам жаңы из-
денүүлөргө түртүп, жаңы идеяларды жаратуу-

га мажбурлайт” – дейт. Тажрыйбалуу уста ээр 
чабууда: балта, араа, бай теше (усталар жы-
гачтан буюм жасап жатканда жыгач жонуу 
үчүн колдонгон аспабы), чот (кескич), кыскыч, 
бычак, ийди (жыгач кесүүдө колдонулган ке-
скич), аталгы (балтанын түрү), үшкү (жыгачты 
тешүүчү аспап), тез, тарткы, көзөөч сыяктуу 
аспаптарды пайдаланат. Жыргалбек уста ээр-
ге түшүргөн оюу-чиймелерди кагазга тартып 
алып, андан соң ээрдин өзүнө түшүрөт. 

 “Көп жылдык жана кургак дарактарды 
тандайм”

Ашырбаев ээр чабууда көбүнчө: жыгач, кай-
ыш, күмүш жана мүйүз сыяктуу материалдар 
менен иштейт. Бирок мындай материалдарды 
табууда кыйынчылыктарга учурайт. Себеби, 
уста мындай материалдарды табуу үчүн кээде 
жумалап убакыт коротсо, айрым учурларда 
айлап издейт. “Жөнөкөй адамдар үчүн токой-
лорду аралаганда жөн эле дарактар көрүн-
сө, мен сыяктуу уста үчүн ал дарактар ээр ча-
бууда колдонулчу материал” деген Ашырба-
ев токойлордо тапкан дарактарды кылдаттык 
менен текшерип, көп жылдык, кургак дарак-
тарды атайын тандаарын кошумчалады. Да-
сыккан Жыргалбек Ашырбаев уста колдонгон 
мүйүздөрдү болсо аңчылар союзунун инспек-
циясы аркылуу, расмий жолдор менен алууну 
туура көрөт. 

 “Бир ээр болжол менен 5 жылда даяр 
болот”

“Бекем болгондуктан терек ээр чабууда эң не-
гизги дарак болуп саналат” – дейт Жыргал-
бек уста жана ээр чабуу үчүн баарынан мур-
да терек алуу зарыл экенин айтат. Жыргал-
бек уста ээр чабуунун этаптарын мындайча 
сүрөттөйт: “Алынып келингенден кийин да-
рактын бутактары кылдаттык менен кесилип 
тазаланат, андан кийин дарак толугу менен 
майланат, анан кургаганча коюп коюшат. Са-
паттуу ээр болжол менен 5 жылда даяр бо-
лот. Бул убакыт ичинде майланган терек бир 
канча жолу кургатылат. Дарак кургатылган-

дан кийин 6 же/жана 8 бөлүккө бөлүнөт. Ар 
бир бөлүк ээрдин бил бөлүгү катары колдо-
нулат. Мунун баары жасалгандан кийин ээрди 
каптоо иши башталат. Бул этапта кургатылган 
жана бөлүктөргө ажыратылган жыгач чылгый 
тери менен (жаныбардын атайын иштетилген 
териси) капталат.  Бул иштерден кийин жыгач 
бекем жана катуу болуп калат. Мындан кийин 
дароо кызыл тери капталат. Эң аягында бол-
со темир жана күмүш оюу-чиймелер, жасал-
галар тагылат”. 

Ар түрдүү кооздук буюмдарын жасайт

Жыргалбек устанын өнөрү ээр чабуу ме-
нен чектелбейт, ал кыргыз оймо-чиймеле-
ри түшүрүлгөн кооздук буюмдарын да жа-
сайт. Мүйүздөн жаа, стакан сыяктуу белек ка-
тары берилчү буюмдар жана жаныбарлар-
дын макеттерин жасайт, мындан тышкары 
ташка сүрөт чегет. Күмүштөн жасалган жана 
чач жасалгасы катары колдонулган чачпактан 
Ашырбаев ат жабдыктарын кооздойт. Түр-
лөп камчы да жасайт. Кайыш дагы устанын эң 
көп колдонгон материалдарынын бири. Кай-
ыштан сүрөт, баштык, кемер жана басмайыл-
дарды жасоо Жыргалбек мырзанын өнөрүнүн 
башка бир багыты.

Өнөрү эл аралык аренада таанылган

Жыргалбек Ашырбаев чакан өнөрканасында 
20дан ашуун шакирттерди тарбиялап өстүр-
гөн. Шакирттери келген сайын рахматын 
айтып турушат. Жыргалбек Ашырбаев үй-
бүлөлүү, 3 баласы бар. Дагы да ээр усталар-
ды тарбиялап өстүрүү анын эң чоң кыялы. Да-
сыккан Жыргалбек уста жасаган буюмдарын 
эл аралык аренада да тааныштырып келет. 
2000 жылы Бириккен Араб Эмираттарынын 
Маскад шаарында, анын артынан Индиянын 
баш калаасы Жаңы Делиде, мындан тышкары 
Кыргызстанда 3 жолу өткөрүлгөн Дүйнөлүк 
Көчмөндөр оюндарында уюштурулган көр-
гөзмөлөргө катышып, колго жасалган Улуттук 
Кыргыз оюу-чиймелери түшүрүлгөн буюмда-
ры көргөндөрдү таң калтырып келет. 
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Виктор Михайлов 20 жыл-
дан ашык Жалал-Абад об-

ластындагы Итагар ай-
ылына жакын тоо арасын-

да адамдардан, технология-
лардан оолак болуп, жалгыз 
жашайт. Аты Виктор бол-

со да, ал эч галстугун чечпей 
жүргөндүктөн, аны тааны-

гандар Галстукчан Вить-
ка деп аташат. Биргелик-

те Галстукчан Витьканын 
адаттан тыш окуясы менен 

таанышалы.

Тоо арасындагы 
галстукчан киши

КАБАР & ДИЗАЙН: ГҮЛИЗА АБДЫБЕК КЫЗЫ  

Адам социалдык жандык жана ал коом ичинде 
жашоого муктаж. Бул сүйлөмдү бир нече жолу 
кайталап окугандырсыз. Чын эле адам баласы 
ар дайым коом менен жашоого мажбурбу? Бул 
дискурс коомдук бир таңуулоо болушу мүмкүн-
бү?

“Өзүмдөн өзүм алыстап кеткем” 

Бул кабардын каарманы Михайлов көп жыл-
дар боюнча кадыресе адамдай эле жашап, үй-
бүлө куруптур. Бирок убакыттын өтүшү ме-
нен өзүнөн өзү алыстап, чоочундашып кетке-
нин ойлонуп, бүт нерседен мамилесин үзүп, 
акыры айылдын тоолоруна барып жашоону 
чечет. Михайлов бул окуяны мындайча баян-
дайт: “Мен 1996-жылдан бери бул жерде жа-
шайм. Албетте, бул жерде жашоо оңой-олтоң 
эмес. Үй-бүлөлүүмүн, 3 балам, 10 неберем бар. 
Алар каалаган учурунда мени менен байла-
ныша алышпайт. Мен дагы алар менен оңой 
эле байланыша албайм, бирок бул жерде мен 
бактылуумун, жаратылыштан күн сайын жаңы 
нерсе үйрөнүп жашап келем. Үй-бүлөм менин 
бактылуу болушумду каалайт, ошондуктан алар 
мага ар дайым колдоо көрсөтүштү. Бири-бири-
бизди сагынганда жолугуп турабыз.”

“Жасаган эмгегим тарыхта калса дейм”

Тоо арасында жалгыз жашаган Михайлов-
дун бош убактысы арбын. Жаратылыш менен 
жуурулушуп жашагандыктан, Михайлов жара-
тылыштын кубулуштарын тереңдеп изилдөөнү, 
байкоону чечкен. Бул жөнүндө Михайлов: “Бул 
жакта жашап жүрүп, бир максат коюуну каала-
дым. Тоо арасында жашап баштаганда биринчи 
эле күнү күн сайын аба ырайынын канча гра-
дус болгонун, жамгырдын канча саат, кардын 
канча метр жааганын, айдын фазаларын жа-
зып баштагам. Керек болсо айдын фазаларын 
жазып жатып сүрөтүн да тартып койчумун. Бул 
маалыматтар сөзсүз түрдө бирөө жарымдын 
ишине жарайт деген ойдомун. Жасаган ишим 
тарыхта калуусун каалайм” – деп ой бөлүштү.

Аба ырайын термометр менен өлчөгөн Виктор: 
“Аба ырайын каттап баштаганымдан бери эң 
ысык аба ырайы 1998-жылдын жайында бол-
гон, абанын табы +44 градуска жеткен. Андан 
кийин бир дагы жолу мындай ысык болгон жок, 
адатта эң ысык дегенде 40-41 градус болот. Ал 
эми эң суук кыш 2008-жылы болгон. Аба ырайы 
- 38 градуска түшкөн, кардын бийиктиги болсо 
бир метрден ашкан” – дейт.

“Бактылуу болуп, каалаганымдай жашагым 
келет”

Жаратылыш кубулуштарына байкоо  салуу ме-
нен күн өткөргөн Михайлов, бул жашоо обра-
зы өзүнө жагаарын жана шаарга кайтууну ой-
лонбогонун айтат. Анын бул жашоо образын 
айрымдар колдосо, айрымдар маанисиз деп 
ойлошот. Михайло бүт сын пикирлерге кула-
гын жапырган: “Айрымдар менин жашоо об-

разымды маани жок деши мүмкүн, бирок мен 
каалаганымдай жашагым келет. Ар бир адам-
дын жасагысы келген, кызыккан бир иши бар, 
меники мына ушул.  Мен үчүн бул жер жаңы 
ачылыштарды жасай турган, үйрөнө турган 
жер. Кайда болсом да окуудан, үйрөнүүдөн баш 
тарта албайм” деди. 

Тоо арасында жашап 
баштаганда биринчи 

эле күнү күн сайын аба 
ырайынын канча градус 
болгонун, жамгырдын 

канча саат, кардын 
канча метр жааганын, 

айдын фазаларын 
жазып баштагам. Керек 
болсо айдын фазаларын 
жазып жатып сүрөтүн 
да тартып койчумун. 

Бул маалыматтар 
сөзсүз түрдө бирөө 
жарымдын ишине 

жарайт деген ойдомун. 
Жасаган ишим тарыхта 

калуусун каалайм
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Акыркы убактарда биргелешип колдонулган офистерден турган жумуш 
мейкиндиги пайда болду. Ал – Коворкинг. Негизи Коворкинг дүйнөдө барган 
сайын көбөйүп жаткан соода борборлоруна каршы, өзү жалгыздап иште-
ген адамдардын биригүүсүнүн бир башка аталышы десек болот. Жумуш 

мейкиндиги жумушчулардын иштөө эффективдүүлүгүнө түздөн түз та-
асир эткен фактор. Албетте, толук кандуу офистер иштеген адамдар 
үчүн олуттуу ыңгайлуулук жаратат. Бирок коворкингдердин максаты 

бир гана иштөө жайларын жакшыртуу эле эмес, ошол эле учурда web ди-
зайнер, программист сыяктуу эркин кесип ээлерин бир жерде топтоп, пи-

кир алмашуу мүмкүнчүлүгүн түзүү болуп эсептелет.

Жаңы жумуш мейкиндиги:   

Коворкинг 
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Коворкинг, алгач жумушчу 
мейкиндик ижарага алуу аб-
дан кымбат болгон Сан-Фран-
цискодо 2005-жылы 9-авгу-
стта пайда болгон. Офистер-
де коммуникациянын жок-
тугу жана үйдө иштөөнүн 
натыйжасыздыгынан тажа-
ган Брэд Кьюберг, өтө кымбат 
эмес акы төлөп, Wi-Fi, кофе 
жана медитация кызматта-
рын көрсөткөн “Hat Factory” 
аталышындагы коворкингин 
ишке киргизген. 

Бүткүл дүйнөгө бир 
заматта жайылды

Deskmag журналы ишке ашы-
рган изилдөөнүн жыйын-
тыгына таянсак, 2014-жылы 
дүйнөдө коворкингтердин 
саны 6 миңге жеткен. Эң би-
ринчи орунда Америка, ан-
дан кийин Германия, Испа-
ния, Улуу Британия жана Япо-
ния өлкөлөрү келет. Биш-
кекте да бул багытта иштер 
жүргүзүлгөн. 2012-жылы про-
граммист Максат Сабыров та-
рабынан “Office”, маркето-
лог Алина Жетигенова тара-

бынан “Дом 163” жана сту-
дент Надежда Пак тарабынан 
“Бабочки” аталышындагы ко-
воркинг жайлары ачылган. 
Бирок бул коворкингтер көп-
кө иштей алышкан эмес. Му-
нун себебин ишкерлерден 
бири Пак: “Менимче, Биш-
кектин адамдарынын көбү 
коворкингдин негизги мак-
сатын түшүнө алышкан жок. 
Балким, иштөөнүн мындай 
түрүнө адамдар даяр эмес 
болчу. Абал мындай болго-
ну үчүн ачылгандан 5 айдан 
кийин “Бабочки” коворкин-
ги жабылып калды”, - деп 
түшүндүрдү.

“Дом 163”, “Бабочки” сыяктуу 
ийгиликсиз мисалдарга кара-
бастан, 2016-жылы “азыра-
ак коркуп, көбүрөөк сүй” ло-
зунгу менен өндүрүшчү  жана 
дизайнер Атай Садыбака-
сов, ишкер Данияр Аманали-
ев жана ишкер Айнура Ама-
налиева тарабынан түптөл-
гөн “Ололо” аттуу коворкинг 
жайы Бишкекте кызмат көр-
сөтө баштаган.

Кыялдагыдай иштөө 
мейкиндиги/жайы

Эрте менен туруп жайбаракат 
тамактанып, андан кийин ба-
лаңызды  бакчага жеткирип, 
андан соң ошол эле имарат-
тын экинчи кабатына чыгып, 
энергияга толгон, ишин сүйүп 
аткарган адамдар топтошкон 
чөйрөдө иштегениңизди эле-
стетиңиз. Каалаган учурда 
эс алууга чыгып кайра жаңы 
күч/дем менен ишиңизге ки-
ришесиз. Ачка болгондо ал-
дыңкы кабаттагы кафетерий-
ге барасыз. Түштөн кийин ка-
аласаңыз терапия, сүрөт, пи-
анино курстарына барасыз. 
Чындыгында булардын эч 
кайсынысы кыялдануу эмес, 
бул толугу менен “Ололонун” 
иштөө философиясы.

Азыраак коркуп, көбүрөөк 
сүй 

“Ололо” коворкинг тармагы-
нын 2019-жылы 19-октябр-
да бешинчи коворкинг жайы 
ачылды. Түптөөчүлөрдүн 
бири Аманалиев мындай 

жай ачуу идеясын “Иш та-
жрыйбамдын жыйынтыгын-
да жаңы бир жашоо жана иш 
моделин издей баштадым. 
Жубайыма жана мага моти-
вация берген эң маанилүү 
нерсе сүйүү жана жоопкер-
чилик болчу. Азыркы эконо-
микалык система бир гана 
пайда табуу багытында иште-
гендиктен сүйүүгө багыттал-
ган уюм маданияты жаратуу-
да ийгиликсиз болуп жата-
быз. Адамдар азыр бүт нер-
седен коркушат: каалаганын 
жасоодон, өзү каалагандай 
инсан болуудан коркушат. 
“Ололо” бул көрүнүштөр-
гө каршы протест катары ку-
рулган. “Азыраак коркуп, 
көбүрөөк сүй” слоганын тан-
дообуздун себеби да ушун-
да. Максатыбызга жетүү үчүн 
“Ололо” менен жолго чык-
тык” деген ураан менен ишти 
баштаган элек. .

“Ололого” бардык эле 
адамдар кабыл алына 
бербейт

“Ололонун” кызматтарын 
колдонуу үчүн бир гана акы 
төлөө жетишсиз. Бул жөнүн-
дө Аманалиева мындай дейт: 
“Уюм катары жалгыз киреше-
биз ижара акылары. Бир ай-
лык акы 700 сомдон 8 миң 
сомго чейин. Мисалы, сту-
дент мүчөлөр интернет, 
кофе, принтер жана ксероко-
пия кызматтарынан колдонуу 
абономенти үчүн айына 2000 
сом төлөшөт. Мүчөлүк  систе-
ма менен иштейбиз, бирок 
акчасы болсо эле бардык эле 

адамдарды кабыл ала бер-
бейбиз. Биздин стратегиябыз 
тескерисинче. Олуттуу тан-
доо системабыз бар. Иштөө 
чөйрөсүндө гармония/шай-
кештик абдан чоң маани-
ге ээ. Ошондуктан топто-
луп иштөөлөрү үчүн шайкеш 
адамдарды тандайбыз”. 

Чыгармачылык жашоо 
энергиясына/демине 
барабар

“Ололо” искусство жана 
иш-чаралар болуп эки про-
грамма/багыт боюнча 
иштейт. Айрым күндөрү ис-
кусство күндөрү, семинарлар, 
чакан курстар уюштурулат. 
Уюм, чыгармачылыктын жа-
шоо энергиясын бергенине 
ишенип, уюштурган иш-ча-
ралар менен чыгармачылык 
дараметинин пайда болуу-
сун максат кылат. Аманалиев 
«Ололонун» өзүнчө бир дүй-
нө жаратканын баса белги-
леп, бул дүйнөнүн кымындай, 
бирок ичинде бардык нерсе 
бар экенин жана адамдар-
дын убактысын туура кол-
донуусу, позитивдүү/жагым-
дуу чөйрөдө иштөөсү маа-
нилүү экенин кошумчалайт. 
Адамдарды сүйгөн нерсени 
жасоого, ырахат алууга, изил-
дөөгө, аракет кылып көрүүгө, 
коркпоого үндөгөн “Ололо” 
былтыркы эле жылы 500дөн 
ашык иш-чара уюштурган 
жана 15 миңден ашык адамга 
кучагын ачкан. Азыркы чак-
та 50дөн ашык мүчөсү бар 
“Ололо” Бишкек жана Ошто 
кызмат көрсөтүп келет.
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2019-жылдын 6 декабрь күндөрү Жусуп Баласагын атын-
дагы Кыргыз Улуттук Университетинин Тарых жана чөл-
көм таануу факультети тарабынан Улуу Жеңиштин 75 
жылдыгын утурлай өткөрүлгөн “Эсибизде...” аттуу Улуу 
Ата Мекендик согуш темасындагы Тарыхчылардын дагы 
бир жеңиши Кыргыз-Түрк Манас университетинин гума-
нитардык факультетинин тарых бөлүмүнүн студенттери 
Жанона Шамшиева, Дыйканбай уулу Сыймыкбек, Кенже-
бек уулу Темирлан жана Исламидин Нурдинов биринчи 
орунга кайрадан татыктуу болушту.

КРнын Президенти Сооронбай Жээнбеков 27-декабрда 
2019-жылдын жыйынтыгы боюнча өлкөнүн жогорку окуу жайла-
рында окуган студенттерге салтанаттуу түрдө президенттик сти-
пендия тапшырды.

Мыкты окуган студенттердин арасында окуу жайыбыздын ком-
муникация факультетинин журналистика бөлүмүнүн 4-курсунун 
студенти Фатима Раатбек кызы да президенттин колунан стипен-
дияга татыды.

Президенттик стипендия өлкөнүн жогорку окуу жайларынын 
мыкты студенттерине окуудагы жана коомдук иштердеги жетиш-
кендиктери үчүн жыл сайын тапшырылып келет. Быйыл жарыя-
ланган конкурстун жыйынтыгында 31 ЖОЖдун 74 студенти пре-
зиденттик стипендияга татыктуу болду. Алар мактоо баракчала-
ры жана 50 миң сом өлчөмүндөгү стипендия менен сыйланышты.

Белгилей кетсек, өткөн жылы президенттик стипендияга дал 
ушул бөлүмдүн студенти Адинай Курманова жана экономика фа-
культетинин студенти Атабек Апышев ээ болгон.

КАБАР: MEDIAMANAS

КАБАР: MEDIAMANAS

КАБАР: MEDIAMANAS

Коммуникация факультети «Ата-энелер ко-
митети» менен биргеликте жалпы чогулуш 
өткөрдү.

Жыйналыш үстүбүздөгү жылдын 19-дека-
брында коммуникация факультетинин кино 
залында уюштурулуп, ага университеттин 
ректору, профессор Себахаттин Балжы жана 
биринчи проректор, профессор Асылбек 
Кулмырзаев да катышты.

Жыйында эки өлкөнүн мамлекеттик гимн-
дери жаңырып, университеттин таанытуу 
тасмасы көрсөтүлдү. Андан соң «Ата-эне-
лер комитетинин» мүчөлөрүнө окуу жайдын 
Жогорку даражадагы төш белгилери ыйга-
рылды.

Коммуникация факультетинин деканы, про-
фессор Хамза Чакыр ѳз сѳзүндѳ ата-энелер-
ди окуу жайынын ээлери катары таанытып, 
кандай гана маселелер жаралбасын алардын 
ой-пикирлерин билүү университет үчүн маа-
нилүү экендигин баса белгиледи.

Ал эми ректор Себахаттин Балжы «Манас» 
университети 25 жыл ичинде Эл аралык дең-
гээлге чыгып, бүгүнкү күндө дүйнөдөгү эң 

мыкты окуу жайларынын катарын толуктап 
тургандыгын айтып келип, учурда КТМУнун 
бүтүрүүчүлѳрү дүйнөнүн 43 өлкөсүндө ийги-
ликтүү иштеп, айрымдары ѳз ишкерчилигин 
жүргүзүшүп жаткандыгын кошумчалады.

Биринчи проректор Асылбек Кулмырзаев 
университет ар дайым студенттерге колдоо 
көрсөтөѳрүн жана алардын эң мыкты деңгэ-
элде билим алуулары үчүн шарт түзүп берип 
жаткандыгын баса белгиледи.

Чогулуштун жүрүшүндѳ окуу жайдын ал-
дыңкы студенттери Мактоо баракчалары 
менен сыйланышты жана фестивалдарда 
байгеге жеткен студенттердин фильмдери 
көрсөтүлдү.

Ошондой эле жыйындын алкагында ра-
дио-телевидение жана кино бөлүмүнүн 
бүтүрүүчүсү, жаш сүрѳтчү Арстанбек Ду-
куевдин «Күүгүм» аталышындагы живопи-
стик-сүрѳт кѳргѳзмѳсү ѳттү. Кѳргѳзмѳдѳ 
сүрѳтчүнүн Кыргызстандын жаратылышы-
нын кооздугун, сулуулугун, айылдын 
жѳнѳкѳй, ошол эле учурда берекелүү турму-
шун кѳркѳм табит менен тарткан натюморт-
тук, пейзаждык сүрѳттѳрү орун алды.
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