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Нооруз Саммити 

I. ЭЛ АРАЛЫК ЧЫҢГЫЗ АЙТМАТОВ АТЫНДАГЫ КЫРГЫЗ ТИЛИ ЖАНА 

АДАБИЯТЫ СИМПОЗИУМУ  

 

БИЛДИРҮҮ КАТЫ 

 

Саммитти уюштуруучу мекемелер:  

Экономикалык өнүгүү жана коомдук изилдөөлөр институту www.iksad.org 

Аль Фараби Эл аралык коомдук билимдер журналы  www.injosos.com 

Атлас журналы www.atlasdergisi.org 

ИКСАД Басма үйү www.iksadkongre.org  

 

Симпозиум өткөрүлүүчү жер: 

Анталия Клуб Сера мейманканасы/ Antalya Club Sera Hotel       http://www.clubhotelsera.com.tr 

 

 

Симпозиум өткөрүлүүчү убакыт: 

20-23-Март. 2018-жыл. 

 

КАТЫШУУ ШАРТТАРЫ 

Академиялык катышуучу 

Симпозиумга катышуу үчүн Кыргыз тарыхы, тили жана маданияты багыттарынын бирине 

байланыштуу изилдөөңүздүн/макалаңыздын кыскача мазмунун 01.03.2018(эң акыркы күн)  

күнүнө чейин nevruzzirvesi@gmail.com электрондук адресине word/doc форматында 

жибериңиз. Илимий комиссия тарабынан кабыл алуудан өткөн макала ээлерине кабыл 

болгондугу тууралуу билдирүү баракчасы жана банк эсеби жиберилет. Академиялык 

катышуучулар үчүн 3 күн катышуунун баасы 165$ АКШ долларын түзөт. Төлөнгөн сумма 

төмөнкүлөрдү камтыйт:  

- 3 түн калуучу жер 

- Ноорузга карата уюштурулган оюн-зоокко күбө болуу/эс алуу 

- Эртең мененки, түшкү жана кечки тамак 

- Кошумча жеңил тамактар 

- 24 саат каалаган учуруңузда муздак, ысык ичимдиктер, шорпо/суп, таттуулар. 
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- Бассейн, сауна жана мейманкананын бардык мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалануу  

- Макалаңыздын симпозиум китебинде жана эл аралык комиссиялуу (индекстүү) 

журналыбызда басылуусу. 

 

Академиялык катышуучулар: 

- Академиялык даражалуу изилдөөчүлөр, мугалимдер 

- Магистратура жана докторантурада окуп жаткан студенттер  

- Бакалаврдык билимге ээ болгондор  

 

Академиялык катышуучулардын саны чектелгендиктен кабыл алуу тапшыруу кезегине карап 

жүргүзүлөт. Алдыңкы тапшыргандар биринчи кабыл алынгандыгына байланыштуу 1-Март 

(2018) күнүн күтпөй эле макалаңыздын кыскача мазмунун жогоруда аталган электрондук 

дарекке жиберүүгө чакырабыз. 

Конок катышуучу 

Конок катары катышуучулардан академиялык макала жиберүү талап кылынбайт. Саммитке 

катышуу үчүн nevruzzirvesi@gmail.com электрондук дарегине катышуу үчүн кат жолдосоңуз 

сизге банк эсебинин маалыматы жиберилет. Жиберилген банк эсебине катышуу акысын 

которгонуңуздан кийин катышуу баракчасы жиберилет. Конок катары катышуу акысы 150 

АКШ долларын түзөт. Атталган сумма төмөнкү мүмкүнчүлүктөрдү камтыйт: 

- 3 түн калуучу жер 

- Ноорузга карата уюштурулган оюн-зоокко күбө болуу/эс алуу 

- Эртең мененки, түшкү жана кечки тамак, 

- Кошумча жеңил тамактар 

- 24 саат каалаган учуруңузда муздак, ысык ичимдиктер, шорпо/суп, таттуулар. 

- Бассейн, сауна жана мейманкананын бардык мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалануу  

 

Конок катары катышуучулардын саны чектелбейт. Академиялык катышуучуларга квота 

чектелгенине байланыштуу  жиберилген макалалар кезегине карап кабыл алынат. 

Ошондуктан алгачкылардан болуп жиберүүгө чакырабыз.  

Баруу: 

Анталия аэропортунан симпозиум өткөрүлүүчү Клуб Сера Мейманканасына (Antalya Club Sera 

Hotel)    такси менен барууга болот. Таксинин жеткирүү акысы 20 АКШ долларын түзөт.  

Симпозиумга байланыштуу бардык суроолоруңузга төмөнкү байланышуу форму аркылуу 

жооп ала аласыз. 
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