
«Түркстан жыйнагы» 
(Туркестанский сборник)  

маалымат базасын колдонуу 
көрсөткүчү 



«Түркстан жыйнагы (Туркестанский сборник)» 
маалымат базасына кирүү үчүн веб баракчабыздагы бул 

шилтемеге же (http://ts.manas.edu.kg) адресине кириңиз. 

http://library.manas.edu.kg  

http://ts.manas.edu.kg/


Маалымат базанын 
архивине бул 

жерден киресиз. 



Тизмеде алгач 
систематикалык 
көрсөткүчтөрү 

берилген (4 Том). 



Андан ылдый ар бир 
том өз өзүнчө 

жайгашкан (600 том). 

Толук текстти окуу үчүн 
«Окуу» шилтемесине 

басыңыз. 



Барактарын карап чыгуу 
үчүн бул баскычтарды 

колдонуңуз . 



Бул жерден да каалаган 
баракты жазып ошол бетке 

өтүүгө болот. 



Экранга эки жолу басып бетти 
чоңойтууга болот. 



Ал эми бул жерди басып 
барактардын тизмесин 

көрүүгө болот. 





Ал эми «Түркстан жыйнагы (Туркестанский сборник)»  
маалымат базасынан макала издөө үчүн веб баракчабыздагы 

«Электрондук каталог" шилтемесин же 
http://yordam.manas.edu.kg/ адресин ачыңыз.  

http://library.manas.edu.kg  

http://yordam.manas.edu.kg/
http://yordam.manas.edu.kg/
http://yordam.manas.edu.kg/
http://yordam.manas.edu.kg/
http://yordam.manas.edu.kg/
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Электрондук каталогко 
маалымат базанын бул 
жеринен кирсеңиз да 

болот. 



Электрондук каталогдун интерфейс тилин 
өзгөртүп алсаңыз болот. 



Алгач «Түр» жерин тандаңыз. 



Андан кийин, «Номуру» түрүн тандаңыз. 



Издөө терезесин кошуңуз да, Аталышы жерине «Туркестанский 
сборник» деп жазыңыз, Издөө терезесин дагы кошуңуз да,  

Мазмуну жерине изделүүчү сөздү жазыңыз да  
издөө кнопкасына басыңыз.  

(Мисал катары, «Киргиз» сөзүн жаздык) 



«Туркестанский сборник» маалымат базасындагы «Киргиз» сөзүн 
камтыган макалалары бар томдордун тизмеси келет. 

 

Жалпы 600 томдун ичинен 169 томдо бул сөздү камтыган макалалар бар. 
 

Томдордун толук түрүн көрүү үчүн каалаган томго басыңыз. 



Бул жерден изделген сөздү камтыган 
макалаларды көрүүгө болот.  



Томдун толук түрүнүн ылдый 
жагындагы бул шилтемеге 

басып бул томдун электрондук 
түрүнө өтөсүз.  



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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