
Уюштурулган иш-чаралар тууралуу маалымат. 

 

БатМУнун Мамлекеттик тил боюнча проректору, ф.и.к. 

А.Ш.Мурзалиева тарабынан 21-февраль Бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө 

карата иштелип чыккан иш-чаралардын планына ылайык, БатМУнун окуу-

түзүмдүк бөлүмдөрүндө төмөнкүдөй иш-чаралар уюштурулду: 

Башкы мекемеде: 

1.БатМУнун башкы мекемесинде филологиялык билим берүү 

кафедрасы тарабынан Бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата А-1-18 

тайпасынын студенттери  бий-флешмоб уюштуруп, андан соң кафедранын 

окутуучусу У.К.Насиридинова тарабынан “Kahoot” интеллектуалдык 

викторинасы өтүлдү. Мындан сырткары, кафедра башчысы С.А.Көкчөева “Эл 

аралык эне тил күнү!” деген темада студенттерге лекция окуп, “Улуттун 

улуулугу тилинде” деген темада тегерек стол уюштурулду жана  кафедранын 

ага окутуучусу Г.М.Абдрахманова тарабынан студенттерге “Teaching grammar 

through gamts” деген темада оюн-сабак өтүлдү. 

https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1015278915865081/?sfnsn=m

o  

2. Сахналык көрүнүш сынагы уюштурулду. 

https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1015988889127417/?sfnsn=m

o  

3. Орус элинин салттуу майрамы "Масленица" белгиленди. Анда 

кафедранын ага окутуучусу К. Садированын жетекчилигинде Р-1-21 

тайпасынын студенттери Орус элине мүнөздүү ыр-бийлерди аткарышты.  

https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1017086065684366/?sfnsn=m

o   

4. Филологиялык билим берүү кафедрасы тарабынан Эл аралык эне тил 

күнүнө карата уюштурулган жумалыктын жыйынтыктоо иш-чарасы болуп 

өттү. 

https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1017670732292566/?sfnsn=m

o  

5. БатМУ СГЭИде 21-февраль Дүйнөлүк Эне тил күнүнө карата 

уюштурулган "Бизде конокто" рубрикасында https://fb.watch/cfGZqmqQLZ/  

https://fb.watch/cfHcGetV2s/ 

https://www.facebook.com/657733054657612/posts/1405637969867113/?sfnsn=m

o https://fb.watch/cfHerN5qFs/  

6.   2022-жылдын 21-февраль күнү БатМУ СГЭИнин көркөм жетекчиси 

Н.К.Шерова жана ФжПББ кафедрасынын окутуучусу А.М.Авязовалар 

тарабынан "Улут наркы – улуу тил" аттуу семинар -сабак болуп өттү. 

Семинар- сабакка конок- лектор катары Бишкек шаарындагы Эл аралык 

Кувейт университетинин доценти, ф.и.к. Ч.Х.Хидирова "Мамлекеттик тилдин 

өзгөчөлүктөрү жана баалуулуктары" деген темада онлайн форматында БатМУ 

СГЭИнин студенттерине лекция окулду. 

https://www.facebook.com/657733054657612/posts/1405360689894841/?sfnsn=m

o  
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7. Баткен мамлекеттик университетинин Көп тармактуу колледжинде 

21-февраль – Бүткүл дүйнөлүк эне тил күнүнө карата “Ким барктаса өз энесин, 

өз тилин, баалай билет дүйнө элинин көп тилин” аттуу салтанаттуу кече 

өткөрүлдү.  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3187420438154602&id=100006600

319019&sfnsn=mo  

8. БатМУ КТЭУИде 21-февраль Дүйнөлүк эне тил күнүнө карата  

салтанаттуу иш-чаралар болуп өттө. 

https://www.facebook.com/105376524265854/posts/511653290304840/?sfnsn=mo  

 

БатМУнун Ыйман гимназиясында 

9. 7-8- класстардын окуучулары арасында Дүйнөлүк Эне тил күнүнө 

карата "Кыргыз тили өнүгүү жолундабы, же жоголуу жолундабы?" деген 

темада дебат уюштурулду. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=132000089334467&id=1000757343

06980&sfnsn=mo  

10. Дүйнөлүк Эне тил күнүнө арналган  дубал газеталар сынагы болду. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131987872669022&id=1000757343

06980&sfnsn=mo  

11. БатМУнун "Ыйман" гимназиясынын кыргыз тили жана адабияты 

мугалими Канышай Ашимовадан Дүйнөлүк Эне тил күнүнө арналып 

уюштурулган сынак үчүн көркөм окуусу. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131961456004997&id=1000757343

06980&sfnsn=mo  

12. Эне тил күнүнө карата көркөм окуу демилгеси уюштурулду. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131961579338318&id=1000757343

06980&sfnsn=mo  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131952429339233&id=1000757343

06980&sfnsn=mo  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131950266006116&id=1000

75734306980&sfnsn=mo  

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=131949729339503&id=1000

75734306980&sfnsn=mo  

  13. 2022-жылдын 28-февраль күнү Баткен мамлекеттик 

университетинде Эл аралык Эне тил күнүнө арналган иш-чараларды 

жыйынтыктап,  

"Тилди тилге, эне менен энени,  

Чаташтырбай өз-өзүнчө барктагын, 

Экөөнүн тең тазалыгын сактагын!" - аттуу кароо-сынак болуп өттү. Ага 

БатМУнун окуу-түзүмдүк бөлүмдөрү, БатМУнун "Enactus" командасы, 

БатМУнун "Ыйман" гимназиясынан жалпы 8 команда катышты.  

     Иш-чараны БатМУнун ректору, э.и.д., профессор А.Т.Гыязов ачып, 

мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө салым кошкон бир катар кызматкерлерге 

КРнын Президентине караштуу мамлекеттик тил комиссиясынын "Кыргыз 

тили" төш белгисин тапшырып, катышуучу командаларга ийгилик каалады.  
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     Командалар: 

- Саламдашуу; 

- "Манас" эпосунан үзүндү айтуу; 

- Обондуу ыр аткаруу; 

-  Бий - номинациялары боюнча күч сынашты. 

     Жыйынтыгында: 

     Баш байгени - БатМУнун "Ыйман" гимназиясынын командасы ээлеп 

6000(алты миң сом) акчалай сыйлык менен сыйланды; 

     1-орунду БатМУнун башкы мекемесинин командасы ээлеп 5000 

(беш миң) сом акучалай сыйлык тапшырылды; 

     2-орунду БатМУнун Сүлүктү гуманитардык-экономикалык 

институтунун командасы камсыз кылып, 4000 (төрт миң) сом акчалай сыйлык 

берилди; 

      3-орунду БатМУнун Көп тармактуу колледжинин командасы ээлеп, 

3000 (үч миң) сом акчалай сыйлык тапшырылды. мындан сырткары сынактын 

активдүү катышуучуларына  

      Жеңүүчүлөр дипломдор, акчалай сыйлыктар жана китептер менен 

сыйланды.  Жалпы иш-чараларга активдүү катышкан окутуучуларга "Ардак 

грамоталар" тапшырылды. 

https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1019608998765406/?sfnsn=m

o  

Мамлекеттик туу жана Ак калпак күнүнө карата 

 

БатМУ башкы мекеме 
Мамлекеттик туу жана Ак калпак күнүнө карата салтанаттуу жүрүш 

уюштурулду. Мындан сырткары тегерек стол уюштурулуп, студенттерге 

лекциялар өтүлдү, Мамлекеттик тууну даңазалаган видеороликтер даярдалды. 

https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1021180215274951/

?sfnsn=mo 

https://fb.watch/cjp1ZBZIII/  

 

БатМУ СГЭИ 
Мамлекеттик туу жана Ак калпак күнүнө карата БатМУнун Сүлүктү 

гунманитардык институтунда салтанаттуу жүрүш уюштурулду.  

https://fb.watch/cjoGGFKAOE/ 

 

БатМУ КГПИ  
БатМУ КГПИде 3-март КРнын Мамлекеттик туу күнү жан 5-март Ак 

калпак күнүнө карта иш-чара болуп өттү.  

https://www.facebook.com/106425148164908/posts/340453708095383/?

sfnsn=mo 

 

БатМУ КТЭУИ 

https://www.facebook.com/105376524265854/posts/515955026541333/?

sfnsn=mo  
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БатМУ КТЭУда Мамлекеттик тилди жана ак калпак күнүнө карата 

салтанаттуу иш-чара уюштурулуп, ага БатМУнун ректору, э.т.д., профессор 

А.Т.Гыязов баш болгон ректораттын өкүлдөрү катышты. 

 

БатМУ КТК 

Мамлекеттик туу жана ак калпак күнүнө карата салтанаттуу жүрүш 

жасалды 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3191172831112696&id=

100006600319019&sfnsn=mo  

 

БатМУнун Ыйман гимназиясында 

Мамлекеттик туу жана ак калпак күнүнө карата салтанаттуу иш-чара 

уюштурулуп, Мамлекеттик тууну жана ак калпакты даңазалаган ырлар 

окулду. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=133502815850861&id=1000

75734306980&sfnsn=mo 

Ак калпак күнүнө карата окуучулар патриоттук темадагы обондуу 

ырларды аткарышты. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=134069719127504&id=1000

75734306980&sfnsn=mo  

 

 

23-апрель – Бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө 

карата өткөрүлгөн иш-чаралар 

 

1.Баткен мамлекеттик университетинин башкы мекемесинде                

2022-жылдын 22-апрелинде “23-апрель – Бүткүл дүйнөлүк китеп жана 

автордук укук күнүнө” каратаБүгүн 2022-жылдын 22-апрель күнү Баткен 

мамлекеттик университетинде Мамлекеттик тил боюнча проректору, ф.и.к. 

А.Ш.Мурзалиева тарабынан Бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук 

күнүнө карата “Билимдүүнүн белгиси, билимин келет бергиси, акылдуунун 

белгиси, акылын келет бергиси!” аттуу Баткен чөлкөмүнөн чыккан акын-

жазуучулардын, обончу-композиторлордун чыгармачылыгын даңазалаган 

иш-чара уюштурулду. Иш-чараны БатМУнун Окуу иштери боюнча 

проректору, б.и.к, доцент Миралы кызы Анара Миралыевна ачып, Тышкы 

байланыштар жана укуктук камсыздоо боюнча проректору Г.Ү. Артыкбаевдер 

куттуктоо сөздөрүн айтышып,  китеп-технологиялашкан заманда да өз ордун 

жоготпой бийик турарын белгилеп,  китеп менен ынак дос болууга чакырды.  

Иш-чара БатМУнун окутуучусу, “Кыргыз тили” төш белгисининин ээси, 

акын А.Б.Сатыбалдыева автордук ырларынан окуп, студенттер китеп тууралуу 

учкул сөздөрдөн айтышып, ырлар көркөм окулду. 

Студенттерге жана окутуучуларга жазуучу А.Ражабалиевдин 

“Мусаапыр”; Мурзапар Үсөн аль-Мерванинин “Райкомдун аялы”, 

“Курманбек” аттуу китептери  А.Ш.Мурзалиева тарабынан белекке берилди. 

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3191172831112696&id=100006600319019&sfnsn=mo
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      Ж.Саттаров өзүнүн автордук ырларынан окуп, жергиликтүү 

композиторлор: А.Жайнаковдун, З.Султановдун обондуу ырларынан аткарды.   

       Иш-чаранын соңунда окутуучулар БатМУнун китепканасынын 

түптөлүшүнө зор салымын кошкон, өмүрүн китепканага арнаган инсан, 

ардактуу эс алуудагы Султанова Асема эжекени майрамы менен куттуктап 

келишти.  

        Чыңгыз Султанов атасы, обончу-композитор З. Султановдун китептерин 

университетке белекке берди. 

https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1050815322311440/?sfnsn=m

o  

https://fb.watch/cFNbTmLxya/  

2. Бүгүн  20-апрель БатМУ КТЭУИнин кичи залында “23-апрель - Бүткүл 

дүйнөлүк  китеп жана автордук укук” күнүнө карата окуу жайда чоң 

масштабдагы иш-чара өткөрүлдү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын 

жазуучулар союзунун мүчөсү  Тайполотова Мейликан Абдураимовна -

Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү. Ошондой эле Кыргызстан 

журналисттер союзунун мүчөсү, Европа чыгармачылык Гильданынын мүчөсү, 

Лондондогу Ч.Айтматов Академиясы тарабынан негизделген Эл Аралык 

"Poet's corner" клубунун Кыргызстандагы генеральный директору,акын, 

прозаик, көптөгөн китептердин автору Ормонова Максуда Рахмановна.  

Мындан сырткары  “Акыл кенч” китеп дүкөнүнүн башчысы, коомдук ишмер 

Пазилат Топчубаеванын катышуусунда өттү. 

https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1051335258926113/?sfnsn=m

o  

3. 2022-жылдын 22-апрелинде  БатМУ КГПИде “23-апрель - Бүткүл дүйнөлүк 

китеп жана автордук укук күнүнө” карата иш-чара болуп өттү. 

    Адабий кече форматындагы  иш-чарага окуу жайдын жетекчилиги, 

китепкана кызматкерлери, профессордук-окутуучулук курамы жана 

студенттер катышты. Ал эми башкы конок акын, прозаик, "НУР", "ЭНЕ 

МЭЭРИМИ", "ТАШКА ДА КЕРЕК ЭРКИНДИК", "ШАННЕЛЬ ЖЫТЫ" 

китептеринин автору, Кыргызстан улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү, 

Кыргызстан журналисттер союзунан мүчөсү, Европа чыгармачылык 

Гильданынын мүчөсү, Лондондогу Чыңгыз Айтматов академиясы тарабынан 

негизделген, эл аралык "Poet's corner" клубунун Кыргызстандагы генералдык 

директору Ормонова Максуда Рахмановна болду. 

   Адабий кечеде ырлар окулуп, катышуучулардын жан дүйнөсү руханий азык 

алды. М.Ормонова өзүнүн чыгармачылык чыйыры тууралуу кеп салып, 

адабиятка кызыккан студенттерге шык берди 

https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1050815322311440/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1050815322311440/?sfnsn=mo
https://fb.watch/cFNbTmLxya/
https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1051335258926113/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1051335258926113/?sfnsn=mo


https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1051333995592906/?sfnsn=m

o  

 

https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1051333995592906/?sfnsn=mo
https://www.facebook.com/367709757288670/posts/1051333995592906/?sfnsn=mo

