
«Бір ел-бір кітап» акциясына ел болып оқуға таңдалған Дулат Бабатайұлының  
«Өсиетнама» кітабын насихаттау мақсатында өткізілген іс-шаралар жоспары 

 

№ Көпшілік шараның 
тақырыбы 

Жұмыстың түрі Уақыты Ұйымдастырушы,  

өтетін орны 

1. «Бір ел-бір кітап». 
Д.Бабатайұлының 
шығармаларымен танысу. 
Өсиетнама» 

Ай-стоппер 

Акцияның 
қортындысы туралы 
жергілікті  газетке 
мақала жазу, буклет 

Жыл 
ішінде 

Барлық кітапхана 

2.  Акция тарихы «Одна 
страна – одна книга. Бір 
ел- бір - кітап» Абай ОКЖ 

Əдістемелік құрал 
Aneesoft 3D Flash 

Gallery 
бағдарламасында 

1кв ОАК 

3 «Д.Бабатайұлының 
шығармаларының беттері 
бойынша əдеби шолу» 

Əдеби шолу Жыл 
ішінде 

Барлық кітапхана 

4   «Сорғалаған нөсердей, 
жырын тыңда Дулаттың...» 

 

I кітап-Қазақстанның 
ашық 

кітапханасында 
аудиокітап арқылы 
өлеңдерін тыңдау 

1кв Барлық кітапхана 

5 «Дулат - өте қуатты, 
екпінді ақын» 

Буклет 2кв ОАК 

6 Дулат Бабатайұлы «Аягөз, 
қайда барасың?! толғауы 

Дауыстап оқу сəуір ОАК 

7 «Дулат-қазақтың ұлы 
ақыны» 

Флеш -галерея 2кв ОАК, ОБК, Ф 3 

8 «Зар заман поэзиясының 
көрнекті өкілі» 

Поэзия сағаты шілде ОБК 

9 «Елдік пен ерлікті 
асқақтатқан Дулат ақын» 

Əдеби-танымдық  
сағат 

қыркүйек Ф1 Южный а. 

 

10 «Елі үшін еңіреген ұлы 
тұлға - Д.Бабатайұлы» 

флэш-моб қыркүйек Ф4  Коксу а. 



11 «Елдік пен еркіндік 
жаршысы, дуалы ауызды 
Дулат ақын» 

Сайт бойынша 
тарихи экскурс 

маусым Топар кентінің 
кітапханасы 

12 «Дулаттың асыл мұрасы» Əңгіме сағат маусым Ф3 Абай қ. 

13 «Д.Бабатайұлы туралы 
сөз» 

 

Əңгіме-көрме қыркүйек Ф2 Курма а. 

Ф11 Кулайгыр а. 

14  «Жырын тыңда 
Дулаттың» 

 

Əдеби жарыс  қыркүйек              ОБК 

15 «Азаттық жырының 
ақтаңгері" 

(Дулат Бабатайұлы 
шығармашылығындағы 
дəстүр мен жаңашылдық 
хақында) 

Бір жазушының 
сағаты 

 

қыркүйек Ф5  Агрогородок а. 

16 «Жыр тұлпары - Дулат 
Бабатайұлы» 

Дайджест 

Əңгіме шолу 

2кв         ОКЖ 

17  «Д.Бабатайұлының əдеби 
өмірі» 

Өсиетнама 
кітабының беттеріне 

саяхат 

қыркүйек Ф10  Есенгелді  а. 

Ф7  Юбилейный а. 

18 «Дулат - елі үшін күрескен 
ақын» 

Ауызша журнал қыркүйек Ф2  Карабас кенті 

Ф6  Акбастау а. 

19 «Д.Бабатаұлының 
шығармасын тыңдаймыз 
жəне талқылаймыз». 

Шығармашылық кеш қыркүйек Ф8  Жартас а. 

20 «Тегімді менің сұрасаң, 
қалың найман руынан...» 

Шығармашылық кеш қыркүйек Ф9  Сарепта а. 

 

21 «Сіздер Д.Бабатайұлының 
өмірі мен 
шығармашылығын 
білесіздер ме?» 

Оқырмандар 
арасында 

интеллектуалдық 
сайыс 

қыркүйек Ф12  Самарка а. 

Ф2 Қарабас кенті 

22 Ұлттың ұлы жыршысы: 
Дулат Бабатайұлы 

Поэтикалық оқу қыркүйек ОАК 


