
БІЗДІҢ  КІТАПХАНА





БІЗДІҢ ҰЖЫМ



Бүгінгі кітапханалар - заманауи, көп салалы ақпараттық-зияткерлік орталық.

Бұл орын түрлі ақпарат алумен бірге өзара қарым-қатынас жасайтын тамаша орта деуге 
болады. Кітапханамызға келген адамдар бос уақыттарын мəнді өткізіп, рухани демалып 

қайтулары үшін біз қолымыздан келген жақсылдықтардың бəрін жасаймыз. Мəселен, бұл 
орайда кітапханаларымызда қызығушылықтары мен мүдделері бір арнада тоғысқан əр 

жастағы адамдардың басын қосатын клубтар да жұмыс істейді. 
Клуб – мақсаттары, мүдделері, қызығушылықтары бір адамдардың ерікті бірлестігі. 

Тұрақты мүшелері жəне белгілі бір уақыттан бері жалғастырып келе жатқан жұмыстары 
клубтардың басты белгісі болып табылады.

Клуб бір тақырыппен, немесе тапсырмалармен ғана емес, мүшелерінің өз еріктерімен жəне 
бастамаларымен жүзеге асырып келе жатқан жұмыстарымен де айырықшаланады. Өзара бастамаларымен жүзеге асырып келе жатқан жұмыстарымен де айырықшаланады. Өзара 
еркін қарым-қатынас адамдар үшін өте пайдалы, əрі тиімді. Олар басқосуларында өзара 

ақпарат алмасып, оқыған-тоқығандарын ортаға салады, білгендері бойынша тəжірибе, пікір 
алысады, бір-біріне ақыл-кеңестерін айтады. Пікірлес достар табады.

Кітапхана осындай клуб ашуға ниетті адамдарға ұйымдастырушы ретінде көмектесуге 
қашанда дайын. Осылайша, клуб жұмыстарын жақсарту арқылы кітапхана орналасқан 

жердегі тұрғындардың да кітапханаға баруға деген қызығушылықтарын тудыруға болады.



Кітапханалық қызметінің арасында қызығушылық клубы
үлгісі адамдардың қарым – қатынасы үшін өте керекті жұмыс.
Клубтың өмір – төзімділігі клуб ішіндегі жылы қарым – қатынасы
арқасында жасайды. Оқырмандар үшін де осы жайлылық қажет.
Олар жаңа əдебиеттермен, журналдармен танысып, керекті білім
алып, өз тəжірибесімен бөлісіп, ниеттес достарымен танысады.
Қызығушылық клубы оқуды шығармашылықпен ұштастыруға
мүмкіншілік тұғызады. Əр жастағы оқырмандардың əдебиеттік,мүмкіншілік тұғызады. Əр жастағы оқырмандардың əдебиеттік,
экологиялық, өлкетанушылық т. б. қауымдастық құндылығы
осында жатыр. Əр кітапхана жұмысқа өзіндік ыңғайлы,
қайталанбас бейінін табады.



• Потребность в активном отдыхе, обмене информацией подсказала идею
создания при библиотеках клубов по интересам.

• Клуб в библиотеке – это самодеятельное творческое объединение
читателей, имеющих общие или близкие познавательные, эстетические
интересы, основным средством удовлетворения которых служит
литература, имеющаяся в фонде библиотеки. Специфика работы
библиотечного клуба – прямой выход на книгу и чтение.

•
Библиотека –центр чтения

• В библиотеках Абайской ЦБС действуют всевозможные клубы,
кружки, для детей и юношества, людей пожилого возраста,
объединяющих читателей по интересам и способностям.

• Направления работы клубов и кружков отличается разнообразием.
Работа ведется по досуговому, патриотическому, краеведческому,
нравственному, литературному, правовому, формируют здоровый образ
жизни. С некоторыми из них мы предлагаем Вам познакомиться.



Клуб - это добровольное объединение 
группы людей на основе единства цели, 
задач, интересов, это и место общения.                                                  
Главным признаком клубов является 

наличие определенной категории людей 
или аудитории, с которой  в течение или аудитории, с которой  в течение 

определенного периода времени ведется 
работа.



Аудандық  орталық кітапханасында 
«Үміт» қызығушылық клубы 2000 жылы 

құрылған.
• Клубтың ұраны: «Кітап – рухани қазына»• Клубтың ұраны: «Кітап – рухани қазына»

• Клубымыздың мүшелері  15 адамнан 
тұрады. (тізімі)





Қазақ əдебиеті мен өнеріне əуесқойлар 

«Үміт» клубы
• Мақсаты: клуб ұлттық əдебиет пен өнерді 
бағалайтын, халық шығармашылығы мен 
қазақ тілі ерекшеліктері қызықтыратын 
адамдарды біріктіру. адамдарды біріктіру. 

• Ұраны: Кітап- рухани қазына



“Үміт” клубының міндеттері: 

• Клуб жанына белсенді кітап құмарларды біріктіру, оның 
ішінде қазақ əдебиетін сүйіп оқитындар, ана тілін бағалайтын 
клуб мүшелерімен  жұмыстар жүргізіу;клуб мүшелерімен  жұмыстар жүргізіу;
* Оқырман  ретінде  шығармашылық мүмкіндіктерін ояту;        • 
Кітапхана жүргізетін іс-шараларға клуб мүшелерін  белсендіре 
қатыстырту ;



Цель клуба:
Повышение уровня знаний молодежи о казахской литературе и поэтическом 
искусстве, 

• Воспитание патриотического и эстетического чувство молодежи путем 
привития культурных ценностей и национального духа;привития культурных ценностей и национального духа;

• Повышение интереса каждого читателя к поэтическому жанру казахской 
литературы

• Задачи клуба: 
• -развитие и изучение государственного языка
• - повышение профессионального уровня членов клуба, проведение встреч 

нового формата с местными казахскими поэтами и писателями
- способствование организации занимательного досуга читателей библиотеки



“Үміт” əдеби киіз үиі” мүдделестер клубы
2017 жыл

Клуб ұлттық əдебиет пен өнерді бағалайтын, халық шығармашылығы 
мен қазақ тілі  ерекшеліктері қызықтыратын адамдарды біріктіреді.

Сіздерді кездесулер күтеді:

“Болашақ жыр жауһары”  жас таланттармен 
шығармашылық кездесу                                                                     ақпан

“Армысың əз Наурыз!” атты əуезді-əдеби дастарханы                наурыз

“Қазақ əдебиеті –рухани байлығымыз” 
қазақша кітаптар күні                                                                        сəуір

Жергілікті ақындармен кездесу-сұқбат                                           шілде

Мұхтар Əуезов-қазақ  əдебиетінің классигі” əдеби кеш             қараша                      



«Үміт» клубының жұмыс түрлері
Формы работы клуба «Умит»

• Дөңгелек үстел
• Пікіралмасу

• Іскерлік ойындар

• Тест

• Ролдік ойындар

• Круглый стол
• Дискуссия

• Деловая игра
• Тестирование

• Ролевая игра• Ролдік ойындар

• Библиотекалық сағат
• Жоба қорғау
• Оқырман конференциясы

• Ауызша журнал

• Кездесулер

• Əдеби кештер                          
С И Н К В Е Й Н

• Ролевая игра
• Библиотечный час
• Защита проекта
• Конференция

• Устный журнал

• Встречи

• Литературные вечера



• Синквейн үлгісі
Біздің клуб

Қызықты, мағыналы,
Ойлайды, пікірлеседі, дауласады

Барлығы жиналады
Команда

Примеры синквейна

Наш клуб
Чудесный, занимательный

Мыслит, дискуссирует, собирает
Все вместе
Команда.



• Əлшекен Əйгерім 
Досымханқызы 17.10. 2000 ж.

• І курс студенті МББК 
“Болашақ”

• Қазақ əдебиетін сүйіп оқиды.
• Көркем əдебиетті, тарихи 

“Үміт”клубының мүшелері туралы 

• Көркем əдебиетті, тарихи 
деректерді, фольклорды 
оқығанды жақсы көреді.

• 2017 жылдан бастап “Үміт” 
клубының мүшесі



Төлегенқызы Элеонора 

ҚМББ “Болашақ”
ІV курс студенті

Элеонора  кітап оқығанды жақсы 
көреді, көркем əдебиеттерді екі 

тілде- де оқи береді.  Көптеген ақын-
жазушылардың мерейтойларының  
сайыстарына  жəне  қазақ əдебиеті 
бойынша  жобаларға қатысып, өз бойынша  жобаларға қатысып, өз 
өнерін шындап жүреді.   Ақындық 
өнеріде басым. Поэзияға жақын. 
Əншілік өнеріде бар. Біршама 

сайыстардың  жеңімпазы...  2017 
жылдан бастап, “Үміт” клубының  

мүшесі.



• Қанатқызы Үммүгүлсім 
Қарағанды қаласында ҚММБ 
“Болашақ” колледжінде соңғы 
курста оқиды. Үздікке бітіреді. 

Жан-жақты, кітап оқығанды өте 
жақсы көреді, шығармашылық 

жұмыстармен үнемі шұғылданып 
жүреді. 2016 жылдан бастап, жүреді. 2016 жылдан бастап, 

“Үміт” клубының бел мүшесі. 
Көбінесе даралық жұмыстармен 

айналысамыз.  Жұбан 
Молдағалиевтың “Мен қазақпын” 
атты поэмасына жоба жасауда.



Жұбан Молдағалиев туралы деректерді 
талқылау үстінде



Тагаева Амангүл 
Амангелдиновна 2017 
жылдан бастап, “Үміт 
клубының мүшесі.” 

Амангүл жоғарғы білімді. 
Өлең-жырды жатқа Өлең-жырды жатқа 

айтқанды жақсы көреді. 
Поэзиямен шұғылданады. 

Қазақ əдебиетті, 
фольклор, тарихтарды 

сүйіп оқиды.  



“ҮМІТ” КЛУБЫНЫҢ МҮШЕСІ  ТАГАЕВА АМАНГҮЛ  “БІР ЕЛ-БІР 
КІТАП” АКЦИЯСЫ  БОЙЫНША  С. ТОРАЙҒЫРОВТЫҢ 

ШЫҒАРМАШЫЛЫҒЫНДА “СҰЛТАНМАХМҰТ ТОРАЙҒЫРОВ 
ОҚУЛАРЫ” АТТЫ ОҚУЫНДА  АҚЫННЫҢ  “КІМ БОЛАМ”, “ КҮНГІРТ 

ТҮСПЕН ОЙҒА БАТЫП”  ӨЛЕҢ-ЖЫРЫН ЖАТҚА АЙТУДА



Абай Құнанбаев атындағы №5 мектеп-гимназияның 
оқушылары  Қизат пен Үмітгүл кештеріміздің жиі 
қатысушылары.  Қизаттың айтқан пікірлері өте 

мазмұнды. 







“ Үміт” клубының бел мүшесі                                               
Кокина Кенжетай апамыз бүкіл қазақ əдебиетін оқып 
шықты. Жан-жақты оқырман, клубымыздың лидері



Қасенов Болат Рымбекович  2016 жылдан бастап, “ Үміт” 
клубында. Соғыс тақырыбындағы кітаптарды жақсы 

оқиды. Б. Момышұлы туралы жазған авторлардың барлық 
кітаптарын оқып шықты.



Айман Əділ 
2016 жылдан бастап 

“ Үміт” клубының 
мүшесі. мүшесі. 

Поэзияны жақсы 
көреді,                         

ұлттық фольклорды       
сүйіп оқиды.



«Есіңде болсын - өз туған жеріңді, еліңді білмесең,  
əлемді де білмейсің»

“Қандай кітапты оқығанды жақсы көресің?” 
атты анкетаны толтыруда. 



“Үміт” клубының шарасына жастардың 
көбірек қатысқанын қалаймыз





“Үміт” клубында  өтілген шаралар

Қазақ жазушылар күнінде “Қазақ əдебиеті-асыл қазына” атты 
əдеби кеш “ Үміт” клубының мүшелерімен өтілді. Жақсы пікір 

айтқан Қасенов Болат Рымбекұлы, Қамиева Лиза....



Қазақ жазушылар күнінде “Қазақ əдебиеті-асыл қазына” атты 
көрмені таныстыруда



Кеште “ Үміт” клубының мүшелері өлең – жырларын оқып,  қазақ 
əдебиетінің майталмандары туралы көптеген тың  мағлұматтар 

айтты.



“Тіл тағдыры-ел тағдыры” əдеби кешінде



“Тіл тағдыры-ел тағдыры” атты кездесу кешінде Абай Құнанбаев атындағы 
№5 мектеп-гимназияның ұстаздары мен оқушылары өз пікірлерін ортаға 

салуда 



“Үштілділік” туралы дискуссия



Шебердің қолы — ортақ,
Шешеннің тілі ортақ.



Осы кеште əнде шырқалды



Кешке атсалысқан əріптестер 





“Наурыз достарды жинайды” атты мерекелік жиынға “Үміт” 
клубының мүшелеріде қатысты.



Мерекеде, шашуда 
шашылып, батада 

беріліп, сыйда 
тартылды



Наурыз мерекесі “Үміт” клубының мүшесі                                      
Кокина Кенжетай апамыз өлең-жыр оқуда



“Наурыздың шығу тарихынан” қойылым 
қоюда



МЕРЕКЕЛІК ШАРАЛАРДА ЖАҚСЫ 
КӨРІНІСТЕР КӨРГЕНГЕ НЕ ЖЕТСІН





Тілдерге байланысты “ Үштілділік-заман талабы” 
атты  шарада



“Үштілділік- заман талабы”
көрмесінде



“Бір ел-бір кітап” акциясы бойынша  Сұлтанмахмұт 
Торайғыровтың шығармашылығына  өтілген шара

С. Торайғыров оқуларын жүргізу үстінде



С.Торайғыров оқуларында



“Бір ел – бір кітап” акциясы бойынша  
С. Торайғыровтың оқуларында



Жас оқырмандарымыз 



Б. Момышұлы туралы 

бейнероликтер көру үстінде



№12 мектеп оқушыларымен  “Атақты қазақтың перзенті-
Бауыржан Момышұлы”  

атты шығармашылық кештен кейін. Осы мектептің оқушылары 
кітапхана шараларына жиі қатысады



Абай Құнанбаев атындағы №5 мектеп-гимназия 
оқушыларымен  пікіралмасу жəне қазақ 

классиктарына арналған көрмелерді таныстыру 
үстінде



Ұлы Жеңістің 72 жылдығына арналған “Болашақ үшін  өткенімізді  ұмытпайық” 

еске алу ерлік сағатында Ұлы Отан соғысы туралы көптеген тың тақырыптар  

берілді



“Болашақ үшін-өткенімізді ұмытпайық” атты еске алу ерлік 
сағатында  оқушылармен  бірге



Мерекелік кездесу кешінде



Мерекелік кештен көрініс



“Кітап құмарлар” мерекесінде



Оқырмандарымыз ойын үстінде                             
“Бұл кімнің шығармасы?”



“Абай қаласының тарихы” атты кітапты таныстыру  
сəтінен /авторларыТ.Т. Аршабеков, Л. Қ. Шотбакова /



“Достықта шекара жоқ”

1 - Наурыз “Алғыс айту” күніне 
арналған іс –шарадан көрініс



Кітапханашылар 1 - Наурыз “Алғыс айту” 
күніне арналған іс –шараны жүргізуде



«Уміт» клубында жас ақын
Аблай Каринмен кездесу 



Біздің клуб мүшелерінің фотосуреттері



Осындай кітап көрмелері кезінде оқырмандармен  сұқбаттасып, пікір 
алысып, клубтарға  мүшелер табуға болады.                                             

Кітап көрмелерінің көп көмегі бар





Салтын сыйлаған-халқын сыйлайды

Оқырмандарымыз өте өнерлі, клуб мүшелер арасында қолөнерді 
жақсы көретін оқырмандарымыз жеткілікті: кесте тігіп, биссермен 
əр-түрлі  заттар жасап, ұлттық нақышта құрақ құрап, т.б. қолөнер 

бұйымдарын жасайды.



Бізді ақылды етеді КІТАП – дана.
Даналардың мекені –КІТАПХАНА.



“Менің сүйікті кітаптарым” атты көрмеде біздің кітапханамыздың бел 
оқырманы жəне кітапхана шараларымызға белсенді қатысатын 

оқырманымыз Казакова Людмила Анатольевна



Кітап - рухани қазына



Кітапхана жКітапхана жКітапхана жКітапхана жұмысы баспасмысы баспасмысы баспасмысы баспасөз з з з 
беттеріндебеттеріндебеттеріндебеттерінде









Марапаттаулар



Болашақта  жергілікті ақынымыз Абай Құнанбаев атындағы 
№ 5 мектеп –гимназиясының ұстазы                                             

Құзайра Əбдіхалықовпен кездесу кешін жоспарлап отырмыз  
“Үміт” клубында əліде мазмұнды, мағыналы іс –шаралар 

өткіземіз. 



Əдеби-музыкалық кештер
Өлкетану сағаты
Фольклорлық кеш

Фото-шежіре 
Оқырман конференциясы 

Поэзиялық  лото Поэзиялық  лото 
Кездесулер

Сайыстар жəне бенефис т. б 
шаралар түрлерімен                    
«Үміт»  клубының 

мүшелерімен жұмыс жасау 


