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Оқырман конференциясы
«Кітап - ұлттық сана-сезімді дамытады» сценариі
Сценарий читательской конференции
«Книга в развитии национального самосознания»
Заставка 1 презентации
Ведущий 1
Қайырлы күн, құрметті қонақтар, əріптестер, бүгінгі кездесуіміздің
қатысушылары!
Елбасымыздың "Рухани жанғыру" - болашаққа көзқарас»
бағдарламалық мақаласында ең негізгі мақсатты жұмыс - рухани жəне мəдени
құндылықтарды сақтау жəне дамыту.
Кітап - білім бұлағы. Онсыз, яғни кітапсыз өмір сүру XXI ғасырда мүмкін
емес екендіге мəлім. Кітап қана дəл мəнді білім береді, себебі ол адамды терең
ойлауға жетелейді. Əр адам кітаптың беттің ашқан сайын тылсым табиғатты, жаңа
құндылықтарды үйренеді . "Наданмен дос болғанша, кітаппен дос бол" деп текке
айтылмаған. Кітап рухани байлығымыз. Кітап – адам баласы ақыл-ойынан туған
рухани байлықты сақтап, оны ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп отыратын, білім жəне
тəрбие беретін құрал. Ол адамзат жасаған ең ұлы кереметтердің бірі.
Көбісі «компьютер кітапты алмастыра алады» -дейді. Солай ма? Бұл туралы
біз бүгін "Ұлттық сана- сезім -кітапта" атты оқырмандар конференциясында
талқылаймыз.
Ведущий 2
Добрый день, уважаемые участники. Сохранить и приумножить духовные и
культурные ценности — вот основная цель работы по программной статье
президента «Рухани жангыру» - взгляд в будущее.
Роль книги в образовании, воспитании, интеллектуальном развитии велика. В
книгах – мудрость поколений и бесценные знания, уроки прошлого и настоящего,
перспективы будущего.
Многие утверждают, что компьютер заменит книгу. Так ли это? Об этом мы
будем сегодня говорить на нашей встрече - читательской конференции «Книга в
развитии национального самосознания».
На нашей встрече присутствуют гости: директор областной детской
библиотеки имени Абая, заместитель директора областной детской библиотеки
имени Абая и методист областной детской библиотеки имени Абая, местный
самодеятельный поэт
Мезенцев
Станислав,
преподаватели
Абайского
многопрофильного колледжа, читатели и библиотекари центральной районной
библиотеки.
Ведущий 1
Құрметті қауым! Алғашқы сөзді Абай ауданымыздың орталықтандырылған
кітапхана жүйесінің директоры Филипенко Наталье Сергеевнаға береміз.
Ведущий 1
Кітап - адам баласының сан ғасырлық ақыл – ойының жемісі, тарихы мен
тағылымының алтын сандығы. «Кітап дегеніміз – алдыңғы ұрпақтың артқы ұрпаққа
2

қалдырған рухани өсиеті. Кітап оқудан тиылсақ, ой ойлаудан да тиылар едік» деген еді Ғабит Мүсірепов.
Өткен жылы біздің кітапхана Еуразиялық Интернет халықаралық Жоба
аясында "Ұлттық əдебиеттер диалогы» бойынша өтілген "Жастар жəне кітап –
бейбітті болашақ"атты форумға» қатысты.
«Кітап, сен əлемнің елшісісің» атты буктрейлер конкурсы соғыс
тақырыбындағы шығармаларға арналып өтті. Халықты бейбітшілік пен достыққа
шақыру, зұлымдық пен қатыгездікке, соғысқа қарсы болу мақсатында өтілді.
Станислав Дулат Исабековтың «Біз соғысты көрген жоқпыз»шығармасына
буктрейлер жасап,халыққа ұсына білді, халықаралақ жарыста ІІ орынды иеленді.
Ведущий 2
Источниками знаний о духовной и нравственной жизни являются именно
книги. Книга оказывает значительное влияние на наши нравственные ориентиры и
на наше духовное развитие.
В прошлом году наша библиотека приняла участие в Евразийском Интернет –
форуме «Молодежь и книга – за мирное будущее» в рамках международного
Проекта «Диалог национальных литератур».
Международный этап состоялся с 1 сентября по 1 ноября 2017 года. Он
объединил молодых читателей библиотек Краснодарского края, а также Адыгеи,
Абхазии, Беларусии и Казахстана.
Интернет-форум прошел в трех номинациях: «Молодой читатель», «Молодой
автор» и «Библиотекарь».
Так, наш читатель Мезенцев Станислав представил свои работы в двух
номинациях: «Молодой автор» - это произведения (стихи и рассказы) молодых
авторов и «Книга, ты посланец мира» — конкурс буктрейлеров по художественным
произведениям антивоенной тематики. Это призыв к милосердию и миру, братству
людей и народов, к борьбе против агрессии и жестокости. Здесь был представлен
Буктрейлер «Дулат Исабеков. Вы не знали войны», который занял 2-е
почетное место.
Показ буктрейлера «Дулат Исабеков. Вы не знали войны»
Ведущий 1
Кезекті сөзді жəне марапаттау рəсімін облыстық балалар кітапханасынан
келген қонақтарымызға береміз.
Ведущий 2
Слово предоставляется гостям из областной детской библиотеки имени Абая.
Выступление гостей из областной детской библиотеки имени Абая
Ведущий 1
Білімнің қайнар бұлағы - кітап. Сондықтан да мұны адамзаттың баға жетпес
құндылығы деп білеміз. Кітап қана дəл мəнді білім береді, себебі ол адамды терең
ойлауға жетелейді. Француз философы жəне жазушысы Дени Дидро «Адамдар
кітап оқуын қойса, ойлауын да қояды» деген. Мұны ғалымдардың зерттеулері де
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дəлдейді. Олардың зерттеулері бойынша кітап оқитындар қоғам өміріне белсенді
қатысады екен. Олар мəдениет мекемелері – мұражайларға, картина галереяларына,
театрларға, концерт залдарына басқаларға қарағанда жиі барады, спорттық
шараларға да көбірек қатысады.
Олардың тағы да бір ерекше қасиеті – рақымшылық танытуда да алдыңғы
қатардан көрінеді. Міне кітаптың құндылығы осында, яғни, оның
тəрбиелік мəнінде. Міне, осындай оқырмандарымыз біздің кітапханадада бар.
Олар: Станислав Мезенцев, Виктория Шевченко, Ақбота Ғалымжанова т.б. атауға
болады.
Ведущий 2
Поэт, драматург и переводчик, литературный критик, сценарист Самуил
Яковлевич Маршак говорил: «Литературе также нужны талантливые читатели, как
и талантливые писатели. Именно на них, на этих чутких, обладающих творческим
воображением читателей и рассчитывает автор, когда напрягает все свои душевные
силы в поисках верного слова».
Мезенцев Станислав – не просто читатель, он также и самодеятельный поэт,
которые с помощью «пера» передает свою любовь и уважение к Родине.
Станислав, расскажете нам, какую роль книга занимает в вашей жизни?
Выступление Мезенцева С.
Ведущий 2
Программа Главы государства «Рухани жаңғыру» является платформой
модернизации общественного сознания, духовного возрождения. В этом плане
книги — это не только источник новых знаний, но и путь к
самосовершенствованию.
Хотим представить вашему вниманию эстафету новых книг «Об этой книге я
хочу рассказать» по книжной выставке «Кітап – рухани байлық. Книга – духовное
богатство». Здесь представлены книги, поступившие в этом году по программе
«Рухани жаңғыру».
Слово для обзора предоставляется библиотекарям центральной районной
библиотеки: Бейсенбековой Гульмире Рахметтулаевне и Бакировой Сабине
Ришатовне.
В нашей библиотеке есть активные читатели, одной из них является учащаяся
школы № 12 Шевченко Виктория, которая продолжит нашу эстафету.
Ведущий 1
Абайдың даналығы, Əуезовтің ғұламалығы, Жамбылдың жырлары мен
Құрманғазының күйлері, ғасырлар қойнауынан жеткен бабалар үні – бұлар біздің
рухани мəдениетіміздің бір парасы ғана.
Елбасының Жолдауда айтқан мына сөздері осыған айғақ: «Ұлттың əлеуетін
арттыру үшін мəдениетіміз бен идеологиямызды одан əрі дамытуымыз керек.
«Рухани жаңғырудың» мəн-маңызы да нақ осында. Өзінің тарихын, тілін,
мəдениетін білетін, сондай-ақ заманына лайық, шет тілдерін меңгерген, озық əрі
жаһандық көзқарасы бар қазақстандық біздің қоғамымыздың идеалына айналуға
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тиіс». Иə, расында да жаңа қазақстандық тұлғаның бейнесі нақ осындай болғанын
елестетуге болады.
Ықылас қойып тыңдағандарыңызға рахмет.
Ведущий 2
Закончить нашу встречу я бы хотела словами великого Абая, который
призывал казахскую молодежь к овладению высотами культуры и образования:
«Важна не выгода, а честь! Учись, учись упорно! Склонись над книгой, только в
ней, отыщешь знаний зерна». Сегодня органично с этим призывом согласуется и
идея Главы государства построить наше лучшее будущее через внутреннее
стремление к обновлению, через модернизацию общественного сознания.
Спасибо всем за участие. До новых встреч!
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