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Ж огорку окуу жайлары 
(тизме боюнча)

Кыргыз Респуоликасынын Президентине караштуу Мамлекеттик тил 
боюнча улуттук комиссия 23-сентябрь - мамлекеттик тил күнүнө арналып. 
жүргүзүлүүчү иш-чараларды учурдагы эпидемиологиялык кырдаалга карата 
онлайн режиминде өткөрүүнү белгилөөдө.

У шуга байланыштуу республиканын бардык жогорку окуу жайларында 
мамлекеттик тилди өнүктүрүүгө жана тил саясатын өркундөтүүгө багьпталган 
илимий, инт еллектуалдык, маданий иш-чаралар, кыргыздын улуттук 
баалуулуктарын даңазалап, жаш муундарды мекенчилдикке тарбиялаган 
көркөм окуу сынактары, илимий конференциялар, дебат, кереге кенешгер ж.б. 
онлайн режиминде уюштурулушу жана өткорүлүшү, видео роликтер 
даярдалып, социалдык тармактарда кеңири жарыяланышы зарыл.

Мындан сырткары, Улуттук комиссия тарабынан мамлекеттик тилдин 
бир айлыгы жарыяланып, мамлекеттик тилдин кенири мүмкунчүлүктөрүн 
ачып берүүгө, мекенчил жана патриоттук духту тарбиялоого, тилге болгон 
сүйүүнү арттырууга багытталган, интернеттин дүйнөлүк тутуму аркылуу 
жайылтуучу видео материалдардын “Тилим -  жүрөгүмдө” аттуу акциясына 
катышууга чакырат (Жобосу тиркелет).

Мамлекетик тил -  мамлекеттүүлүгүбүздүн негизги уңгусу катары олко 
пайдубалын бекемдөөчү негизги каражаггардан болууга тийиш экендиги 
шексиз. Бул оагытта иш алып барууда билим берүү мекемелеринин орду жана 
ролу эоегейсиз чоң. Сиздер менен ар дайым максатташ болуп, керемет 
тилибизди кемитпей сактап, кийинки муунга өткөрүүнү ыйык парзыбыз деп 
билебиз жана мындан ары да мамлекеттик тил саясатын өркүндөтүүдө 
биргеликте тыгыз кызматташа берерибизди билдиребиз.

Торага ------------------------------------- —  Н. Ишекеев

А.Ишеналиева 315773, 0551996504.
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"Тилим жүрөгумдө" аталышындагы акциянын
Жобосу 

1. Жалпы жоболор
1.Г'Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнундө КР 

Мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 31 жылдыгына жана "Кыргыз 
Республикасында 2014-2020-жылдары мамлекеттик тилди өнүктүрүүнүн жана 
тил саясатын өркүндөтүүнүн улуттук программасына ылайык, интернетте, 
социалдык желелерде мамлекеттик тилди колдонууну жайылтуу максатында 
КР Президентине караштуу Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия Ютуб 
сайты жана "Фейсбук", "Инстаграм" социалдык баракчалары аркылуу өтүүчү 
акция жарыялайт.

2. Өткөрүү шарттары
2.1 Акция 2020-жылдын 14-сентябрынан баштап 2020-жылдын 14- 

октябрына чейин уланат. Жобого ылайык мамлекеттик тилди даңазалоочу 1-3 
мүнөттүк видео материалдар бардык социалдык тармактарда, өзү иштеген же 
окуган мекеменин сайтында жарыяланып, ошондой эле Мамлекеттик тил 
боюнча улуттук комиссияга жиберилет.

Интернеттин дүйнөлүк тутуму аркылуу жайылтуучу видео материалдардын 
мазмуну мамлекеттик тилдин кеңири мүмкүнчүлүктөрүн ачып берүүгө, 
мекенчил жана патриоттүк духту тарбиялоого, тилге болгон сүйүүнү 
арттырууга багыталуусу керек. Акцияга республика боюнча ЖОЖдордун 
студенттери (бардык адистикте билим алган), мектеп окуучулары, бала бакча 
тарбиялануучулары жана жалпы каалоочулар катыша алат.

2.2 Акциянын жигердүү катышуучуларына Улуттук комиссия тарабынан 
белектер берилет. Бир нече видео-материал менен катышкандарга 
артыкчылык берилет.
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