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Мамлекеттик тилдин бирик-
тирїїчї ролуна айрыкча кєўїл 

бурулуп, сєздєн ишке єтїї менен бар-
дык иш багытында тилдин кеўири, то-
лук кандуу колдоого алынышын кам-
сыз кылууга єбєлгє тїзїлїп жаткан 
ушул шартта Улуттук банк да, бул 
иш багытында четте калбай, “Мам-
лекеттик тил жєнїндє” мыйзамдын, 
Єкмєттїн буга тиешелїї токтом та-
лаптарын аткаруу аркылуу ийгилик-
терге жетишип жатат. Атап айтканда, 
1989-жылы ”Мамлекеттик тил 
жєнїндє” мыйзам кабыл алын-
ган учурдан тартып банктын ки-
тепканасы тиешелїї  сєздїктєр, 
сїйлєшмєлєр жана єз алдын-
ча тил їйрєнїї багытында иш-
телип чыккан атайын китепче-
лер менен толук жабдылып, 
компьютердик техникалар кыр-
гыз тилине ыўгайлаштырыл- 
ган. 

Банк кызматкерлерине бардык 
деўгээлде тил їйрєтїї їчїн тиешелїї 
шарттар тїзїлїп, тажрыйбалуу окутуу-
чулар ишке тартылып окутуу иши жєнгє 
салынган. Атайы иштелип чыккан прог-
рамманын негизинде “Мамлекеттик 
тилде эркин баар лашууга кєнїктїрїї” 
курсу уюштурулган. Бул жаўылык би-
ринчиден, мамлекеттик тилде баарла-
шууда психологиялык тос коолдуктарды 
четтетїїгє, сєздєн ишке єтїїгє жана 
борбордук банктын бардык иш багытын-
да тилдин кеўири, толук кандуу колдоо-
го алынышын камсыз кылууга єбєлгє 
тїзгєн. Учурда, Улуттук банкта иш ка-
газдары эки тилде бирдей жургїзїлїп,  
мамлекеттик тилге толук єткєрїї їчїн 
даярдыктар кєрїлїїдє. Улуттук банк 
Башкармасынын отурумдарын, ошон-
дой эле кеўешмелерди мамлекеттик 
тилде єткєрїї иши жєнгє салынган. 
Банктын ар бир кызматкери (улутуна 
карабастан) документтерди, иш кагазда-
рын мамлекеттик тилде даярдоого ара-
кеттенип, атайы єткєрїлгєн окуу курс-
тарынан алган теориялык билимин иш 
жїзїндє тастыктоо менен айкын натый-
жаларга жетишїїдє. Эмгек жамаатында 
єз ара пикир алышууда, маалымат алма-
шууда бири-бирине мамлекеттик тил-
де кайрылып, тил їйрєнїї жагындагы 
теориялык билимин ишинде колдоно 
билїїсї банк жетекчилиги тарабынан 
талап кылынууда. Ар бир жуманын 
шаршемби кїнї “Мамлекеттик 
тилде баарлашуу кїнї” катары 
жарыяланган. Улуттук банктын 
бардык басылмалары їч тилде 
(кыргыз, орус, англис) коомчулук-
тун кароосуна сунушталып, эко-
номика жана финансы багытында 
билим алып жаткан студенттер 
жана учур талабына ылайык мам-
лекеттик тилде лекция окуган лек-
торлор їчїн эў мыкты колдонмо 
болуп калды. Банк Башкармасынын 
чечимдери, банктын кїндєлїк турму-
шунан алынган оперативдїї маалы-
маттар, жаўылыктар, кабыл алынган 
ченемдик укуктук актылардын дол- 
боорлору, мыйзам долбоорлору банктын 
мезгил талабына ылайык жаўыланып 
иштелип чыккан расмий веб-сайтында 
мамлекеттик жана расмий тилде ыкчым 
жарыяланып келїїдє. Финансылык са-
баттуулукту жогорулатуу демилгесинин 
алкагында банк кызматкерлеринин кїч-
аракетинин аркасында мектеп окуучу-
лары їчїн кызыктуу сїрєттєрї менен 
“Акча алиппеси” тїзїлїп,  республика-
нын бардык аймактарындагы мектеп-
терге, окуу жайларына акысыз тараты-
лып, бул багытта жер-жерлерде атайын 
окуу курстары єткєрїлїп жатат. Бан-
ктын Методологиялык комиссиясы та-
рабынан финансы-банк тутумунун иши-
не тиешелїї такталган терминдердин 
антологиялык сєздїгї иштелип чыгып, 
Кыргыз Респуб ликасынын Єкмєтїнїн 
Аппарат жетекчисинин 2012-жылдын 
27-декабрындагы №385 буйругу ме-
нен тїзїлгєн Терминдерди тактоо жана 
аларды бирдейлештирїї боюнча жумуш-
чу топтун 2015-жылдын 4-мартындагы 
№10 протоколу менен кабыл алынып, 

23-сентябрь – Мамлекеттик тил кїнї

Кароого сунушталып жаткан бул макалада банк 
тутумунун ишине мїнєздїї акча-кредит саясаты, 
пайыздык чен, кредит алуу, аманат салуу маселеси 
боюнча эмес, улут наркы – улуу тил, анын борбордук 
банктын ишинде ээлеген орду тууралуу азын-оолак 
сєз кылууну туура кєрдїм.

Тарых жана маданият – 
банк саясатында

Нургїл САДЫКОВА, 
КРнын Улуттук банкынын Документтер 

менен иш алып баруу башкармалыгынын 
мамлекеттик тилди єнїктїрїї  

бєлїмїнїн начальниги

басууга даярдалууда.  Ушундан улам, 
єлкєнїн башкы банкы – Улуттук банк та-
рабынан бул багытта, бардык мамлекет-
тик мекеме-уюмдар їчїн їлгї болорлук 
иштер аткарылып, ийгиликтерге жети-
шип жаткандыгын  баса белгилеп кетїї  
зарыл.

Ушул жерде бир аз болсо да тарыхка 
кєз чаптырып, Улуттук банктын басып 
єткєн жолуна кыскача токтолуп кетким 
келет. Кыргызстан эгемендїїлїккє 
ээ болуп, жаўы мамлекеттин пай-
дубалы тїптєлїп жаткан 90-жыл-
дын баш жагында, мурдагы Совет-
тер Союзуна кирген єлкєлєрдїн 
борбордук банктарынын ичинен 
єз валютасын киргизїї идея-
сын биздин Улуттук банк би-
ринчилерден болуп сунуштаган. 
Бул кадам єлкє экономикасы-
нын рынок шартына ишенимдїї 
аралашуусуна, республиканын 
єз алдынча мамлекет катары ка-
лыптанышына олуттуу єбєлгє  
тїзгєн. 

Ошол учурдагы банк жетекчилиги-
нин сунушу жана Улуттук илимдер ака-
демиясынын бир катар илимпоздорунун 
биргелешип кабыл алган демилгеси ме-
нен кыргыз  мамлекеттїїлїгїнїн пай-
дубалынын тїптєлїшїнє бараандуу са-
лым кошкон, илим тармагын, улуттук 
маданиятты, искусствону калыптанды-
рып жєнгє салган, кєпчїлїгїнїн ысым-
дары унутта калып бара жаткан, ємїрї 
кийинки муундарга єрнєк болуучу кыр-
гыздын Алай Ханышасы аталган Кур-
манжан датка энебиздин, кыргыз же-
ринде тєрєлїп, алгачкы педагогикалык 
принциптерди иштеп чыккан Баласагын 
атабыз, кыргыз тилинин алфавитин, 
алгачкы сєздїгїн тїзїп, сырттан илим-
поздорду тартып кыргыз тарыхын из-
илдетип, иштеп чыккан Касым Тыныс-
танов, тєкмє акын Токтогул, жазгыч 
акын Тоголок молдо, кийинки муунга 
кєєнєрбєс мурас калтырган, кайталан-
гыс таланттар Абдылас Малдыбаев, Алы-
кул Осмонов, Бїбїсара Бейшеналиева, 

Сїймєнкул Чокморов сыяктуу кыргыз 
элинин чыгаан уул-кыздарынын эле-
син  тїбєлїккє калтыруу, ушул аркылуу 
алардын кыргыз эли, кыргыз тили їчїн 
жасап кеткен эмгегине таазим этїї мак-
сатында, алардын элесин улуттук валю-
танын банкнот беттерине тїшїрїп, ал-
гачкы банкнотторду даярдатуу чечими 
кабыл алынган. 

Албетте, бул жерде бир эле банк 
сис темасын єнїктїрїї, коммерция-
лык банк тар тутумун бекемдєє, ошол 
аркылуу рес публиканын экономи-
касын кєтєрїї, татыктуу кадрларды  
даярдоо максатын гана кєздєбєстєн, эм-
геги унутта калып, аты чыкпай калган 
улуу инсандарга коом чулуктун кєўїлїн 
бурган ошол учурдагы банк жетекчиле-
ри, маркум Кемелбек Касымкулович  
Нанаев, Эмиль Садыкович Абдумана-
пов, Сагынаалы Амантурович Сулай-
манбеков сыяктуу улуттук банк сис-
темасынын чамгарагын бийик кєтєрїп, 
єлкє їчїн алга карай єнїгїїнїн так 
белгиленген айкын багыты жок  ошол  
кооптуу учурда тайсалдабастан, улуттук 
валютаны жїгїртїїгє чыгаруу жоопкер-
чилигин єз мойнуна алып, тобокелдик-
ке барган инсандарыбыздын эмгегин да 
баса белгилеп, ыраазычылык билдирип 
кетїїгє тийишпиз.

Жогоруда аты аталган  инсандар 
тїптєп кеткен чыйыр жолду кийин-
ки жаш банкирлер ишенимдїї улан-
тып, туруктуу иш алып барган банк 
жана тєлєм системаларын калыптан-
дырып, улуттук валютанын сатып алуу 
жєндємдїїлїгїн чыўдап, экономика-
нын єнїгїшїнє єбєлгє тїзгєн акча кре-
дит саясатын гана жїргїзбєстєн, жуму-
рай журт, келечек муун алдында, тарых 
алдында єз вазийпасын татыктуу атка-
рып, кыргыз элинин улуу мурастарын, 
жетишкендиктерин, тарыхта олуттуу 
бурулуш жасаган окуяларды чагылдыр-
ган коллекциялык монеталардын се-
риясын чыгаруу аркылуу белгиленген 
ушул иш багытын ырааттуу улантып ке-
лет. Алсак, быйылкы жылы эле Кыргыз-

стандын тарыхында єзгєчє орунду ээле-
ген 1916-жылдагы улуттук боштондук 
кєтєрїлїшїн – їркїн окуясынын кыр-
гыз мамлекеттїїлїгїнїн кайра жара-
луусунда ээлеген ролун даўазалоо мак-
сатында Улуттук банк “1916-жылдагы 
улуттук-боштондук кєтєрїлїшїнє 100 
жыл” коллекциялык монетасын, ал эми 
ушул жылдын  сентябрь айында дїйнє  
коомчулугунун кєўїлїн єзїнє буруп,  
кєчмєн элдердин спорт оюндарынын 
тїрлєрї боюнча таймаштардын жаўы 
форматы болуп саналган, ал аркылуу 
Евразия континенти гана эмес, дїйнє 
жїзї боюнча маданий биригїї їчїн 
шарттарды тїптєгєн бир тууган кал-
ктардын биримдигинин чыўдалышына 
салым кошкон II дїйнєлїк кєчмєндєр 
оюну –- даўазалуу мааракеге арналган 
«Дїйнєлїк кєчмєндєр оюну» коллек-
циялык монетасын, єлкєнїн єз алдын-
чалыкка ээ болуу мааракесине карата 
«Эгемен Кыргыз Республикасына 25 
жыл» коллекциялык монетасын чыгар-
ган. Айрыкча монетанын алдыўкы бе-
тине тїшїрїлгєн боз їйдїн тїндїгїнєн 
туш-тушка чачырап тийген кїн нуру-
нун алкагында канатын кере жайган 
бїркїттїн элеси кыргыз мамлекетинин 
жана анда жашап жаткан кєп улуттуу эл-
дердин эркиндигин даўазалап элестїї 
берилиши да Улуттук банктын кыр-
гыз элине мїнєздїї болгон каси-
еттерине, анын каада-салтына, 
їрп-адатына, кайталангыс кооз 
табиятына, тарыхый эстелик-
терине орчундуу маани берип, 
аларды банкнот, коллекциялык 
монета беттерине тїшїрїп, кий-
инки муунга калтырып келе жа-
тышы –  кєрєўгєлїї кыргыз эли-
нин тарыхы жана маданияты їчїн 
кошкон чоў салым деп эсептейм.  
Буга дагы бир мисал катары єткєн 
жылы болуп єткєн орчундуу маара-
ке – мамлекеттик тил мыйзамынын 
25 жылдыгына карата Улуттук банк 
“Кыргыз каганатынын доору” серия-
сындагы “Тамга – кыргыз каганатынын 
биримдигинин символу” коллекция-
лык монетасын чыгаруу менен эзел-
тен эле кєчмєн уруулар материалдык 
байлыктын кимдир бирєєнїн менчи-
гине тиешелїї экендигин далилдеген 
єзгєчє белгини – эн тамгаларды кол-
донгондугун,  ал эми тарыхый жана 
илимий маалыматтарга таяна турган 
болсок, кыргыздар “жагалмай же жаа 
тамганы” кыргыз тамгасы катары ар 
кандай вариантта колдонуп келгенди-
гин тастыктай алган. 

Жакынкы кїндєрдє эле банк туту-
мунда тил маданиятынын деўгээлин 
кєтєрїї, тил саясатын єркїндєтїї жа-
на Улуттук банкта гана эмес, бїтїндєй 
коммер-циялык банктар системасынын 
ишинде мамлекеттик тилдин кеўири 
колдонулушуна єбєлгє тїзїї максатын-
да атайы буйрук чыгарылып, учурда 
анын талабына ылайык бир катар иш-
тер пландаштырылууда.


