
Веб баракчабызда 
(http://library.manas.edu.kg/) жайгашкан 
«Электрондук каталог" шилтемесин же 

http://yordam.manas.edu.kg/ адресин 
ачып китепканабыздагы бардык 

басмаларга издөө жүргүзө аласыз.  

http://yordam.manas.edu.kg/


Китеп издөө үчүн «Электрондук 
каталогго» кириңиз. 



Интерфейс тилин 
өзгөртсөңүз болот. 



Издөө түрүн да бул 
жерден тандасаңыз болот. 



Жөнөкөй издөөдө изделе турган сөздү бул жака 
жазып, изделчү жерди тандасаңыз жетиштүү. 



Деталдуу издөө үчүн  издөө терезесин 
кошуңуз жана изделүүчү жерди тандаңыз. 



Мисалы, Китепкана жана окуу залдарын тандап 
издөө жүргүзүүгө болот. 



Мисалы, Түр жеринен басманын түрүн тандап издөө 
жүргүзүүгө болот. 



Мисал катары, Китепкана – Борбордук китепкана, 
Түр– Китеп, Автору – Айтматов, Аталышы – Гульсары 

деп издөө жүргүздүк. 



Басманын кайсыл окуу 
залында экенин көрсөтөт.  

Басмалардын абалын көрсөтөт. 

Басманын толук 
маалыматын 
алуу үчүн бир 

жолу басыңыз. 



Экранга тандаган басманын толук маалыматы чыгат. 



Автордун биографиясын көрсө болот. 



Толук маалыматтын ылдый жагында бул авторго 
тийиштүү калган басмаларды көрүүгө болот.  



Китепканадагы буга окшош темадагы калган басмаларды 
жана башка маалыматтарды көрүүгө болот.  



“Университеттин басмасы” жерин тандап, 
биздин университеттен басылып чыккан 

басмаларды таба аласыз. 



“Электрондук” жерин тандап издөө 
жүргүзсөңүз электрондук варианты да бар 

болгон басмаларды таба аласыз. 



Түр жеринен “эКитеп” тандап издөө жүргүзсөңүз, 
электрондук варианты гана катталган басмаларды 

таба аласыздар. 



Электрондук вариантын көрүү 
үчүн бул жерге басыңыз. 



«Илимий каталогдон» университетибиздин 
илимий иштерин көрө аласыздыр. 



Багыттарды колдонуп издөө 
жүргүзүүгө болот. 

Тандаган 
басманын 
кыскача 

резюмесин 
көрүүгө 
болот. Тандаган басманынжарык 

көргөн булагына байланыша 
аласыз. 



«Китепкана» жеринен 
университетибиз жазылган 

Маалымат базаларды, Маалымат 
булактарды көрө аласыздар. 

О.э. Китепканабызга китеп тартуу 
кылган Донорлорду көрө аласыздар. 



Донорлордун бирөөсүнө басып тартуу кылган 
басмаларынын тизмесин көрсөңүз болот. 





Чоң рахмат! 

Суроолор үчүн китепкана жана иш 
кагаздары башкармалыгына 

кайрылсаңыздар болот. 
Телефон: 492765 – (837, 694, 868) 

Э-почта: library@manas.edu.kg 

mailto:library@manas.edu.kg
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