
                                                                                                                 Бекітемін 
         КММ «Абай ауданының  

 орталықтандырылған  кітапхана                                                                         
жүйесінің»  директоры   

___________ Н.С. Филипенко 
 
 

КММ ОКЖ Абай ауданының  
«Бір ел- бір кітап» акциясы қазақ əдебиет тарихында аты қалған көрнекті 
ақынымыз   Сұлтанмахмұт Торайғыровтың шығармашылығына арналған 

шараның жоспары 
 

№ Шараның мазмұны Жұмыс түрі Уақыты Өтілетін орыны 
1. «Бір ел –бір кітап.   

С.Торайгыровтың 
шығармаларын оқиық» 

Ай-стоппер, 
Акцияның 
қорытындысы туралы 
жергілікті  газетке 
мақала жазу, буклет 

Жыл бойы Барлық 
кітапханалар 

2. «Жарқын жұлдыз:                               
С. Торайгыровтың өмірі мен 
шығармашылығы» 

Əдебиеттік шолулар 
 

Жыл бойы Барлық 
кітапханалар 

3 «Бір ел– бір кітап» — 2017. 
Жыл кітабы -  Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың 
шығармалары» 

Библиографиялық 
естелік 
 

Жыл бойы Барлық 
кітапханалар 

4 «Дала əуендері» Торайғыров оқулары сəуір ОАК 
5  С.Торайғыровтың 

шығармаларын оқиық! 
«BOOK флэш-моб» қыркүйек ОАК 

6 «Мен бір күн болып 
жарқырарем  жерде ... «Я бы 
солнцем взошел над землей...» 

Əдеби кеш қыркүйек ОАК 

7 «Ақын -демократ 
Сұлтанмахмұт Торайғыров» 

Танысу жарнамасы Жыл 
ішінде 

ОБК 

8 « Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың ақындық 
жырлары мəңгі есімізде» 

Портрет кеші 
 

қыркүйек ОБК 

9 «Оқуға кез келді!» Əдебиеттік  
фестиваль 

қыркүйек Абай қ. 3 филиал 

10 « Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың  дарын 
қырлары» 

Библиоанонс сəуір Кітапхана 
 Топар к.  

11 «Есімі ғасырлар тоғысында 
мəңгі қалады» Имя его 
останется в веках» 

Поэзия сағаты қыркүйек Кітапхана  
Топар к. 

12 « Сұлтанмахмұт Торайғыров -
қазақтың көрнекті  патриот 
ақыны» 

Ауызша  журнал маусым Южный  к. 1Ф. 
 

13 «Бүкіл ел Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың 
шығармашылығын оқиды» 

Ақпарат - дайджест шілде Агрогородок а. 5 Ф. 

14 «Қазақстан жазушылары ХIХ 
ғасыр: С. Торайғыров» 

Əдеби 
энциклопедиялық 
саяхат  

шілде Қарабас к. 2 Ф. 
Ақбастау а.6 Ф. 



15 «С.Торайғыров туралы сөз» 
 

Сайт бойынша 
виртуалды саяхат  
сайт бойынша 
«Виртуалды  
энциклопедия»  

тамыз Құрма  а. 2Ф. 
Құлайғыр  а 11Ф. 

16 «Шығамын тірі болсам адам 
болып» 

Ақындық қонақжайы  тамыз Сарепта  а. 9 Ф. 
 

17 «С. Торайғыровтың 
шығармашылық  мəніне  жəне 
өлең-жырларына саяхат» 

Ой толғау сағаты  қыркүйек  Көксу а. 4 Ф. 

18  «Жазушының тағдыры – ел 
тағдырында»  

 Жазушы сағаты қыркүйек Есеңкелді а. 10 Ф. 
Юбилейное  а. 7 Ф.  

19 « Сұлтанмахмұт Торайғыров -
қазақтың көрнекті ақын- 
патриоты»   

Кездесу кеші қыркүйек Жартас а. 8 Ф. 

20 «С. Торайғыров шығармасын 
тыңдаймыз жəне 
талқылаймыз» 

Оқу марафоны  қыркүйек  Самарка а. 12 Ф. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Утверждаю 
Директор КГУ 

«Централизованная  
библиотечная система  

 Абайского района  
___________ Н.С. Филипенко 

 
 

План мероприятий  
 КГУ ЦБС  Абайского района 

к акции «Одна страна – одна книга», посвященной чтению произведений известного 
в истории казахской литературы ХІХ века поэта С.Торайгырова 

 
№ Наименование массовых 

мероприятий 
Форма работы Время Место проведения 

1. «Одна страна – одна книга. 
Читаем С.Торайгырова» 

Ай-стоппер, 
составление буклета, 
написание статей в 
местные газеты по 
итогам проведения 
Акции 

В течение 
года  

Все библиотеки 

2.  Яркая звезда: жизнь и 
творчество С. Торайгырова» 

Литературное 
обозрение 

В течение 
года 

Все библиотеки 

3 «Одна страна – одна книга» — 
2017. Книга года - 
Произведения Султанмахмута 
Торайгырова» 

Библиографическая 
памятка 
 

В течение 
года 

Все библиотеки 

4 «Песни степей» Торайгыровские 
чтения 

апрель ЦРБ 

5 Читаем произведения 
С.Торайгырова 

«BOOK флэш-моб» сентябрь ЦРБ 

6 «Я бы солнцем взошел над 
землей...» 

Литературный вечер сентябрь ЦРБ 

7 «Поэт-демократ Султанмахмут 
Торайгыров» 

Реклама-знакомство В течение 
года 

ЦДБ 

8 Память о поэте жива: 
Султанмахмут Торайгыров 

Вечер-портрет сентябрь ЦДБ 

9 «Время читать!» Литературный 
фестиваль 

сентябрь Ф3 г. Абай 

10 «Грани дарования 
Султанмахмута Тограйгырова» 

Библиоанонс апрель Библиотека пос. 
Топар 

11 «Имя его останется в веках» Час поэзии сентябрь Библиотека пос. 
Топар 

12 «Выдающийся казахский поэт-
патриот: Султанмахмут 
Торайгыров» 

Устный журнал июнь Ф1 пос Южный 
 

13 «Вся страна читает 
произведения С.Торайгырова» 

Информ - дайджест июль Ф5 с. Агрогородок 

14 «Қазақстан жазушылары ХIХ 
ғасыр: С. Торайғыров» 

Путешествие по 
литературной 
энциклопедии 

июль Ф2 пос. Карабас 
Ф6 с. Акбастау 

15 «Слово о С.Торайгырове»  
 

Виртуальное 
путешествие по сайту 

август Ф2 с. Курма 
Ф11 с. Кулайгыр 



«Виртуальная 
энциклопедия»  

16 «Шығамын тірі болсам адам 
болып» 

Поэтическая 
гостиная 

август Ф9 с. Сарепта 
 

17 «Путешествие за песнями: о 
значении творчества С. 
Торайгырова» 

Час размышлений сентябрь      Ф4 с. Коксу 

18  «Жазушының тағдыры – ел 
тағдырында»  

Час одного писателя сентябрь Ф10 с. Есенгельды 
Ф7 с. Юбилейное 

19 «С.Торайгыров - выдающийся 
казахский поэт-патриот» 

Вечер - встреча сентябрь Ф8 с. Жартас 

20 «С. Торайғыров шығармасын 
тыңдаймыз жəне 
талқылаймыз» 

Марафон чтения сентябрь Ф12 с. Самарка 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


