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7. Кітапханадағы осы бағыттағы кітаптар қорын насихаттау; 
Іс-шара түрлері: 
• Мерекелік кештер; 
• Əдеби аялдамалар; 
• Тақырыптық байқаулар; 
• Дөңгелек үстел; 
• Көрме ұйымдастыру; 
Жоба нəтижесі: Жүйелі түрде жүргізілген іс-шаралар негізінде 

төмендегі нəтижелерге қол жеткізіледі: 
• Отанға деген мақтаныш сезімін бойына сіңіріп, туған жерін 

ардақтай білетін ұрпақ; 
• Ана тілін құрметтеп, халықаралық ағылшын тілін жетік 

меңгеру; 
• Дүниежүзілік даму деңгейінде иық тірестіре алатын, жан-жақты 

білімді, басекеге қабілетті ұрпақ; 
• Алған білімі мен тəрбиелік қазынасын туған еліне, адамзат 

игілігіне жұмсай алатын қазақтың ой-танымының иесі болу; 
• Ана тілде жазылған ақын-жазушылардың еңбектерін ағылшын 

тілінде жеткізе білу, өзге ел өкілдеріне насихаттай білуге машықтау; 
• Өз құндылықтарымызды, əдет-ғұрып, салт-дəстүрімізді дəріптей 

алу. 
• Сөйлеу мəдениеті жəне ойлау қабілетін жетілдіру; 
• Жастардың бойындағы оқу мəдениетін қалыптастыру; 
• Əдеби – шығармашылық қабілеттің дамуы; 
 
Дереккөзі: 
http://pushkinlibuko.kz/kaz/projectprogram 
 

 
 
Құрастырушы:  əдістемелік-библиографиялық жұмыс жəне 
кітапхана қорларын дамыту бөлімінің меңгерушісі Кидрасова Р.Е.  
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   «Кітап арқылы өзіңді жəне өзгені таны» 
 

Ғылым мен техника қауырт дамыған, жастардың жаппай 
компьютерлік технологиямен əуестенуі кезеңінде рухани мұраттар мен 
құндылықтарды өркендету жəне əдеби көркем шығармашылыққа 
қызығушылықты қайта қалпына келтіру өзектілікті қажет етеді.  

Жастардың мəдени  жəне білім деңгейін көтеру үшін «100 кітап» 
жобасы əзірленді, оның аясында  жастар оқуға тиіс үздік отандық жəне 
əлемдік классиктердің шығармалары таңдалды жəне тізімі құрылды. 
«100 кітап» жобасын жүзеге асырудың алғашқы жылы жастардың кітап 
оқуға деген құмарлығы артып келе жатқанын байқатады. 

Жобаның мақсаты: кітап оқуға тарту арқылы жастардың мəдени 
жəне білім деңгейін көтеру   

Ақпараттық қолдау: Қазақстан - Шымкент радиосы 
Міндеттері: 

• Əлеуеті биік, мəдениеті жоғары маман қалыптастыру; 
• Сөйлеу мəдениетінің деңгейін арттыру;   
• Ұлттық жəне əлемдік əдебиеттерге деген қызығушылығын арттыру; 
• Жастардың классикалық əдеби тілді үйренуіне, сөздік қорын тұрақты 
толықтыруға жəне байытуға, олардың грамматикалық нормалар мен 
ережелерді меңгеруіне, коммуникативтік дағдылар мен зейінін 
дамытуға, өз ойларын анық та айқын жеткізе білуге жұмылдыру. 

Негізгі шаралар: 
• «Буккроссинг»  акциясы  (Bookcrossing-ашық кітап айналымы); 
• «Бір факультет – бір кітап»; 
• «Бір кітап – бір сурет»; 
• Шығарма авторларымен, белгілі тұлғалармен кездесу; 
• Клубтар мен үйірме мүшелерінің арасында пікірталас, дөңгелек үстел, 
сайыстар. 
Күтілетін нəтижелер:  
• Жастардың  кітапқа деген қызғушылығы артады; 
• Жастардың  арасында кітап оқу имиджін көтеру; 
• Кітапханаға деген көзқарасты жақсарту; 
• Жастар арасында кітап оқуды сəнге айналдыру. 
 Жастарға  ұсынылатын  100 шығарма 
 
 
 
 

Айманов «Театр - адамдарды туыстыратын шығармашылық отбасы, сахна 
өнері- тіл жетпес құдыретті өмір шындығын білу, яғни адамның сахнаны 
сүймеуі мүмкін емес» деген сенімде болған. 

Бүгінде  балалардың  дамуына үлкен ықпал ететін қуыршақ театрының 
 құпияларын айтатаын болсақ,   тілін дамытады, себебі балалардың 
қолдарының саусақтарының жетілуі мен орталық мидың тілдің дамуына 
жауапты бөлігіне əсер етеді. 

Балалар театрының бірнеше түрлері бар.  Олар: қуыршақ театры, саусақ 
театры,  көлеңке театры, ойыншықтар театры. 

Ең көп тараған түрі –қуыршақ театры. Қысқа тақпақтарды жаттап, оны 
өзіне тəн орындау кезіне бастап-ақ кішкене көлемді спетакльдер ойналады. 

 
«Егемен ел» 

 
Шет тілі əдебиеттер бөлімінің  
«Егемен ел» жобасының  ережесі 

       «Егемен ел»  А.С.Пушкин атындағы облыстық əмбебап ғылыми 
кітапханасының «Шет тілі əдебиеттер» бөлімінде құрылған ұлттық 
құндылықтарды, ел мəдениеті мен əдебиетін дəріптеп, жаңғыртуға 
бағытталған жоба. 

       Егемендік – ата-бабамыздың асқақ арманынан туындаған, бүгінгі 
ұрпақ қол жеткізген ұлы жеңіс. Біздің қазіргі міндетіміз жас ұрпаққа сапалы 
білім бере отырып, отансүйгіштікке тəрбиелеу, тарихқа терең үңіліп, 
болашаққа батыл қадам жасай білетін ұрпақ дайындау. Осыбағытта  түрлі іс-
шаралар жүргізу, кітапхана қорын насихаттап, жастарды кітап оқуға тарту. 
Өткізілген іс-шаралар негізінде ағылшын тілінде сөздік қорын жинақтау. 

Мақсаты: Еліміздің ұлттық рухын асқақтатып, ұлт мүддесін айқындай 
білетін ұрпақ тəрбиелеуге үлес қосу. Жастардың бойында көпұлтты егемен 
еліміз – Қазақстанға деген сүйіспеншілік, мақтаныш сезімін қалыптастыру. 
Ағылшын тілін үйрену барысында туған еліміздің тарихы, мəдениеті мен 
əдебиетін, əдет-ғұрпы мен салт-дəстүрін жаңғырта отырып сабақтастыру. 
Ұлттық мерейтойларымызды ағылшын тілінде атап өту. 

Міндеттері: 
1. Егемен еліміздің тарихын зерттеу; 
2. Тəуелсіздікке жету кезеңдерімен танысу; 
3. Тəуелсіздік жылдарындағы жетістіктер; 
4. Ұлттық құндылықтарды бағалау, əдет-ғұрыпты сақтау; 

5. Қазақ ақын-жазушыларының еңбектерін ағылшын тілінде дəріптеу; 
6. Ұлттық, дəстүрлі мерекелерді насихаттау; 
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  «Мəңгілік ел» 
 

«Мəңгілік ел» таным, тағлым əдеби-мəдени шығармашылық 
бірлестігі А.С.Пушкин атындағы облыстық əмбебап ғылыми кітапханасы 
негізінде құрылды. 

Мақсаты: «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» идеясын бəрінен биік 
қояр ақберен аға буын мен жас буынды байланыстыру, əдебиет пен 
өнерге деген көзқарасын, құштарлығын қалыптастыру. Кітап оқуға, 
кітапты сүюге деген ынтаны арттыру.   

Ұраны: «Елдің жемісі – Руханият,  
             Төлдің жемісі - мəдениет» 

Құрылған жылы: 2014 жыл, 1 наурыз 
Бірлестіктің  Ережесі, негізгі міндеті мен мақсаты, басқару жүйесі мен 

құрамы, белсенді топ мүшелері, бірлестік мүшелерінің құқықтары мен 
міндеттері жəне бірлестіктің негізгі міндеттері анықталып, белгіленді.   

«Мəңгілік ел» таным, тағлым əдеби – мəдени шығармашылық 
бірлестігіне кез келген ОҚО оқырманы мүше бола алады. 

Бірлестік бірнеше жанрда жұмыс атқарады: 
- жазбаша ақындар жанры; 
- айтыскер ақындар жанры; 
- тілшілер, топ жетекшілері; 
- əуесқой  композиторлар; 
- əнші, термеші, жыршы, күйші, жыраулар; 
- руханият 
Бірлестік бекітілген жоспарға сəйкес немесе келісім шарт жүйесінде 

кез келген шығармашылық тұлғамен байланыс жасайды. Бағыт – бағдар 
түзеді, кітапхана көмегін пайдаланады. 

Көпшілік қауымға жоспарланған мəдени іс – шара уақтылы жоғары 
деңгейде өтуіне жауапты. 

Əдеби қойылым, музыкалық əспет, көрермен, БАҚ өкілдерін шақыру, 
телеарналарда жариялануы екі жақты келісімге байланысты іске 
асырылады.  

«Мəңгілік Ел» таным, тағлым əдеби-мəдени шығармашылық 
бірлестігінің Ережесі 

«Мəңгілік Ел» таным, тағлым əдеби-мəдени шығармашылық 
бірлестігі А.С.Пушкин атындағы облыстық əмбебап ғылыми кітапханасы 
негізінде құрылды. 

Ұйымдастырылған жылы: 2014 жыл 1 наурыз. 
Ұраны: «Елдің жемісі – Руханият, 

түрі. Қуыршақты актер қимылға келтіріп, оның сөзін көбінесе өзі, кейде 
көркем сөз оқушы айтып тұрады. Қуыршақ түріне, оны қимылға келтіру 
тəсіліне, сахнасына қарай қуыршақ театры бірнеше топқа жіктеледі: 
киілмелі (қолға киіп ойнайтын), сылдырмақты (жіп немесе сым арқылы 
қозғалтатын), суретке түсірілген қуыршақтармен (қағаздағы қуыршақ 
кескінін экранға түсіретін) ойын көрсететін театрлар, т.б. 

Тақырыбы: «Театрландырылған қойылымдар арқылы балалардың 
шетел тілін дамыту» 

Мақсаты:  Театрландырылған  қойылымдар  арқылы мектеп  
жасындағы балалардың шет тілін дамыту, байланыстырып сөйлеулерін 
қалыптастыру, өмірлік оң көзқарастарын тəрбиелеу. Кітапханадағы кітап 
қорын насихатай отырып, ертегі кітаптардан  сахналық көріністер 
ұйымдастыру. 

Міндеттері:  
• театрландырылған қойылымдар арқылы балалардың  тілін дамыту; 
• сөздік қорларын байыту; 
• ауызша сөйлегенде дыбыстарды анық айтуға үйрету; 
• кейіпкерлердің  іс-əрекеттері мен дауыс ырғақтарын сəйкестендіре дұрыс 
сөйлеуге баулу; 

• байланыстырып сөйлеуге дағдыландыра отырып, шығарма барысын, 
мазмұнын ұғынуға, рөлдерді түсініп ойнауға үйрету; 

Əдіс-тəсілдер: 
• балалардың  жас ерекшеліктеріне байланысты материалдарды жинақтау; 
• қойылымдарға қажетті театр түрлерін іріктеп, дайындау; 
• қойылымдарға керекті көрнекіліктер мен құрал-жабдықтарды дайындау 

(ширма, атрибуттар, кастюмдар т.б.) 
• ата-аналармен жұмыс: қойылымдарға ата-аналарды қатыстыру, газеттер, 
жылжымалы папкалар шығару, қажетті жабдықтар дайындауға көмектесу. 

Жұмыстың нəтижесі: 
Жұмысты жүйелі жүргізу негізінде төмендегі нəтижелерге қол 

жеткізіледі: 
• балалардың шет  тілі дамиды; 
• сөздік қорлары толығады; 
• байланыстырып сөйлеуге дағдыланады; 
• дұрыс дыбыстау, мəнерлеп сөйлеу дағдылары қалыптасады; 
• театр өнеріне деген қызығушылықтары артады; 
• əр елдің ертегілерін оқып, кітап қорымен танысады. 

Театр əр балаға қуаныш, ұмытылмас əсер сыйлайды, оның көркемдік 
талғамын, еліктеуімен қиялын дамытады. Кезіндегі орыстың ұлы ақыны 
сахнаны  «сиқырлы өлке» деп атаған. Қазақ өнер жұлдыздарының бірі Ш. 
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               Төлдің жемісі – мəдениет» 
Бірлестіктің мақсаты: «Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» 

идеясын бəрінен биік қояр ақберен аға буын мен, жас буынды 
байланыстыру, əдебиет пен өнерге деген көзқарасын, құштарлығын 
қалыптастыру. Кітап оқуға, кітапты сүюге деген ынтаны арттыру. 

«Мəңгілік Ел» таным, тағылым əдеби-мəдени шығармашылық 
бірлестігі А.С.Пушкин атындағы обдыстық əмбебап ғылыми 
кітапханасы негізінде құрылды. 

1. «Мəңгілік Ел» таным, тағылым əдеби-мəдени шығармашылық 
бірлестігінің отырысы тоқсанына бір рет өткізіледі. 

2. Бірлестіктің қызметі мекеме басшысы мен ақылдастар алқасы 
назарында болады, жоспарланып, рəсімделінеді. 

3. Іс-шаралар келісім бойынша, кітапханада жəне кітапханадан тыс 
жерлерде ұйымдастырылады. 

4. Бірлестік басшылығы жылдық жəне айлық жұмыс жоспарын 
құрады, жүзеге асырады. 

5. Бірлестік мүшелері белсенділерді тағайындайды, олар өз 
тараптарынан көпшілік шараларды дайындау жəне өткізу кезеңдерінде 
жұмысты бірлесіп атқарады. 

6. Бірлестік басшылығы ҚР барлық мемлекеттік мекемелер, жеке 
секторлармен байланысқа шығады, келісім шарттар түзеді. 

7. Демеушілердің көмегімен библиографиялық құралдар, афишалар 
видео-роликтер, клип, филмьдер түсіруге жас таланттарды 
жарнамалауға құқылы. 

8. Бірлестік жоспарланған жұмыс жөнінде мекеме басшысына бір 
апта бұрын хабарлама беріп, көмекші топ сұрауға құқылы. 

9. Бірлестіктің  эмблемасын дайындау. 
  
«Мəңгілік Ел» таным, тағылым əдеби-мəдени шығармашылық 

бірлестіктің негізгі міндеті мен мақсаты. 
1. «Мəңгілік Ел» таным, тағылым əдеби-мəдени шығармашылық 
бірлестігіне кез келген ОҚО оқырманы мүше бола алады. 

2. «Мəңгілік Ел» таным, тағылым əдеби-мəдени шығармашылық 
бірлестігі бірнеше жанрда жұмыс істейді: 

Жазба ақындар жанры: 
• Айтыскер ақындар жанры; 
• Тілшілер, топ жетекшісі; 
• Əуесқой компазиторлар; 
• Əнші, термеші, жыршы, күйші, жыраулар; 
• Руханият. 

 
«Біз біргеміз» 

 
Мүмкіндіктері шектеулі оқырмандармен жұмысты 

жетілдіруге арналған бағдарлама /2014-2018/ 
Бағдарлама атауы:  «Біз біргеміз» Мұмкіндіктері шектеулі 

оқырмандармен жұмысты жетілдіруге арналған бағдарлама /2014-2018/ 
Əзірлеуге негіз болды: 
• «Мүгедектердің құқығын қорғау туралы ҚР Конвенциясы»; 
• ҚР мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету жəне өмір сүру 

сапасын жақсарту жөніндегі 2012– 2018 жылдарға арналған іс– шаралар 
жоспары;  

• Елбасының Қазақстанның əлеуметтік жаңғыртылуы: Жалпыға 
Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» тапсырмасы; 

• ҚР Президентінің «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан 
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» Жолдауы; 

• ҚР Президентінің «Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, 
бір болашақ» Жолдауы; 

• «А.С.Пушкин атындағы Онтүстік Қазақстан əмбебап ғылыми 
кітапханасы» ММ жарғысы. 

Бағдарламаны əзірлеуші: 
• А.С.Пушкин атындағы Оңтүстік Қазақстан облыстық əмбебап ғылыми 
кітапханасы 

Бағдарлама мақсаты:      
• мүмкіндіктері шектеулі жандарға ақпараттық көмек беру; 
• интернет жүйесі арқылы ақпарат алмасуға мүмкіндік жасау; 
• стационардан тыс ақпараттық қызмет көрсету; 
• мүмкіндіктері шектеулі жандар үшін кітапханалық сервисті жақсарту; 
• олардың əлеуметтік бейімделуіне көмек беру; 
• кітапхананың электронды қызмет көрсету сферасындағы мүмкіндігін 
кеңейту. 

 Бұрындары библиографиялық ақпаратқа басымдық берілсе, ендігі 
жерде мұны əдеби-мəдени құндылықтармен байыта түспекпіз. 

Ең бастысы кітап сүюші оқырманмен жұмысты жандандыру, өз кəсіби 
білігімізге қарқын қосу. 

«Қуыршақ театры» 
Театрландырылған қойылымдар арқылы балалардың шетел тілін 

дамыту 
Қуыршақ театры – қуыршақтар арқылы ойын көрсететін театрдың бір 
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  3. Бірлестік бекітілген жоспарға сəйкес немесе келісім шарт жүйесінде 
кез келген шығармашалық тұлғамен байланыс жасайды. Бағыт-бағдар түзеді, 
кітапхана көмегін пайдаланады. 

4. Көпшілік қауымға жоспарланған мəдени іс-шара уақытылы жоғары 
деңгейде өтуіне жауапты. 

5. Əдеби қойылым, музыкалық аспап, көрермен БАҚ өкілдерін шақыру, 
телеарналарда жариялануы екі жақты келісімге байланысты іске асырылады. 

  
«Мəңгілік Ел» таным, тағылым əдеби-мəдени шығармашылық 

бірлестіктің басқару жүйесі жəне құрамы. 
Тең Төрағасы: 
1. Қазақстан Жазушылар Одағы ОҚО филиалының директоры ақын, 

Физули атандағы сыйлықтың иегері Əбілдə Аймақ. 
2. Кітапхана директорының орынбасары ҚР  мəдениет қайраткері 

Əбдіхалық Əбдірайымов. 
3. Хатшысы – Рахима Даулетова. 
Белсенді топ мүшелері: 
1. Карима Оралова – айтыскер ақын. 
2. Жəнібек Тағаев – ОҚО «Өнер» ордасының төрағасы. 
3. Айжігіт Асанов – ШТВ – телеарнасының бөлім меңгерушісі. 
4. Үмітхан Алтаева – «Оңтүстік Қазақстан» газетінің журналисті. 
5. Нұрлан Есенқұлов – ақын, сазгер. 
6. Құралай Сəтмұхаметова – əнші, сазгер. ҚР Мəдениет қайраткері. 
7. Дамир Жүнісов –«Жастар орталығы» МКМ директор орынбасары. 
8. Жұмабай Гүлшырын – «Жас отан, жастар қанаты» студенттер 

алқасының мүшесі. 
  
«Мəңгілік Ел» таным, тағылым əдеби-мəдени шығармашылық 

бірлестік мүшелерінің құқығы мен міндеттері 
• Өз еркімен мүше болуға жəне шығуына. 
• Өз көзқарасын білдіруге, ұсыныс айтуға. 
• Бірлестіктің бағытын талқылауға. 
• Жаңа мүшелер тартуға, насихат жүргізуге. 

Негізгі міндеттері: 
• Бірлестік ережесін сақтауға. 
• Бірлестік жұмысына белсене қатысуға. 
• Уақтылы келіп, жүктемені орындауға. 
• Басқа бірлестік мүшелерінің жұмысын көруге, еңбегін құрметтеуге. 
• Бірлестік мүшелерінің (төраға) келісімінсіз уəде бермеуге, көппен бөлісуге. 
• Кітапхана мүлкін өз мүлкіндей сақтауға, зиян келтірмеуге. 

Қазіргі заман кітапханашысының терең білімді, тарихи танымдық, 
педагогикалық-психологиялық сауатты, саяси экономикалық білімді 
жəне ақпараттық-коммуникациялық технологияны жан-жақты меңгерген 
ақпараттық  құзырлы маман болу қажет. 

Сондықтан кітапхана ісін дамытуда кітапханашылар бойында 
мақсаткерлік, өзін-өзі бағалау, жаңа нəтижелерге жету, əрі қарай өзін-өзі 
дамытуға деген қажеттілік болса, тұтас сапалы кадрлық жүйе құрылады. 

Оқырмандардың осы заманғы апаттарды алуда шектеусіз, əлемдік 
біліммен ақпараттың негізгі ортасына қосылу, бүкіл əлеммен еркін 
байланысқа түсу мүмкіндігін қамтамасыз етуде кітапхана 
мамандарының қызметі қажет. 

Назарларыңызға ұсынылып отырған бұл жобаның мақсаты мен 
міндеттері: 

• Кітапханашыларға компьютерлік желілермен жұмыс жасау 
технологияларының ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін игеруде көмек 
көрсету жəне нақты жұмыс істей білуге үйрету; 

• Кітапхана жұмысын жақсарту мақсатында жаңа технологиямен кітап 
қорын компьютерге енгізіп, компьютерлік орталық құру; 

• Интернет-технологияны пайдалану арқылы компьютерлік жəне жалпы 
сауаттылықты арттыру; 

• Ой-өрісі кең оқырмандарды кітапханаға тарту; 
• Интернет желісіне қолжеткізу, электрондық поштамен жұмыс істеуге 
дағдылану; 

• Кез келген кітапхана оқырманы Интернет туралы көбірек білу 
мүмкіндігін тегін пайдаланып, мемлекеттік билік органдары мен түрлі 
мекемелердің сайтына кіріп, өздерін қызықтырған сұраққа электрондық 
пошта арқылы жауап алуын қамтамасыз ету. 

Нəтиже: 
• компьютерде еркін жұмыс жасайды; 
• Компьютерлік желілермен байланыс жасайды; 
• Ақпараттарды ала алады, өңдейді, сақтайды: 
• Интернет желісімен тұрақты байланыс туғыза алады; 
• Электрондық поштаны қолданып түрлі ақпараттар алмаса алады; 
• Өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады; 
• Түрлі əлəуметтік жүйелерде өзге кітапханалармен қарым – қатынас 
түзеді; 

• Интернет, сайт арқылы кітапхана жайлы түрлі материалдарды 
орналастырып отырады; 

• Ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық мəдениеті қалыптасады. 
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  • Ұжым қызметкерлерімен тіл табысуға, тəртіп, талғам қарым-қатынас 
этикасын сақтауға міндетті. 

 Бағдарлама негізі: 
Қазіргі заман кітапханашысының терең білімді, тарихи танымдық, 

педагогикалық-психологиялық сауатты, саяси экономикалық білімді жəне 
ақпараттық-коммуникациялық технологияны жан-жақты меңгерген 
ақпараттық  құзырлы маман болу қажет. 

Сондықтан кітапхана ісін дамытуда кітапханашылар бойында 
мақсаткерлік, өзін-өзі бағалау, жаңа нəтижелерге жету, əрі қарай өзін-өзі 
дамытуға деген қажеттілік болса, тұтас сапалы кадрлық жүйе құрылады. 

Оқырмандардың осы заманғы апаттарды алуда шектеусіз, əлемдік 
біліммен ақпараттың негізгі ортасына қосылу, бүкіл əлеммен еркін 
байланысқа түсу мүмкіндігін қамтамасыз етуде кітапхана мамандарының 
қызметі қажет. 

Назарларыңызға ұсынылып отырған бұл жобаның мақсаты мен 
міндеттері: 

• Кітапханашыларға компьютерлік желілермен жұмыс жасау 
технологияларының ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін игеруде көмек 
көрсету жəне нақты жұмыс істей білуге үйрету; 

• Кітапхана жұмысын жақсарту мақсатында жаңа технологиямен кітап 
қорын компьютерге енгізіп, компьютерлік орталық құру; 

• Интернет-технологияны пайдалану арқылы компьютерлік жəне жалпы 
сауаттылықты арттыру; 

• Ой-өрісі кең оқырмандарды кітапханаға тарту; 
• Интернет желісіне қолжеткізу, электрондық поштамен жұмыс істеуге 
дағдылану; 

• Кез келген кітапхана оқырманы Интернет туралы көбірек білу мүмкіндігін 
тегін пайдаланып, мемлекеттік билік органдары мен түрлі мекемелердің 
сайтына кіріп, өздерін қызықтырған сұраққа электрондық пошта арқылы 
жауап алуын қамтамасыз ету. 

Нəтиже: 
• компьютерде еркін жұмыс жасайды; 
• Компьютерлік желілермен байланыс жасайды; 
• Ақпараттарды ала алады, өңдейді, сақтайды: 
• Интернет желісімен тұрақты байланыс туғыза алады; 
• Электрондық поштаны қолданып түрлі ақпараттар алмаса алады; 
• Өздігінен ізденімпаздық қабілеті артады; 
• Түрлі əлəуметтік жүйелерде өзге кітапханалармен қарым – қатынас түзеді; 
• Интернет, сайт арқылы кітапхана жайлы түрлі материалдарды 
орналастырып отырады; 

қатынастарды, келісім шарттарды түзу. 
2. Отбасылық оқуды дамыту бойынша дөңгелек үстелдері өткізу, 

ұйымдармен кездесулер, кеңес берулерді іске асыру. 
3. Іс-қағаздар құжаттарын дайындау. 
4. Керекті жабдықтарды алу, кітаптар мен мерзімді басылымдарға 

жазылу. 
«Отбасылық оқу кітапханасы» атты жобаның қызметінің негізгі 

бағыттары 
1. Қорды қалыптастыру: 
• бағыттамалы мерзімді басылымдарға жазылу кітап қорын кеңейту 
• отбасы тақырыбы бойынша құжаттарды электронды тасымалдау 

құралдарына көшіру. 
1. Іздестіру кешенін қалыптастыру: отбасы тақырыбы бойынша 

электронды каталогқа мақалаларды енгіздіру. 
2. Отбасылық оқу кітапханасының қызметі жайлы тұрғындарды 

ақпараттандыру. 
3. Отбасыларды оқуға тартуда əртүрлі топтар мен əртүрлі ұлттардың 

кітапқа деген қызығушылығын арттыруға бағытталған іс-шараларды 
өткізу. 

 «Кітапхана жəне қаламгер» 
 

А.С.Пушкин атындағы кітапхана өзінің бір ғасырға толған мерейлі 
жасына орай ұзақ мерзімді бірқатар бағдарламаларды қолына алып отыр. 

«Кітапхана жəне қаламгер» бағдарламасының негізгі мақсаты 
жергілікті қаламгерлерге қамқорлық жасай отырып, бұрын соңды 
жарияланбаған шығармаларын кітапхананың баспа қызметі арқылы 
шағын тиражбен насихаттау. 

Шығарылатын баспа өнімдері автордың тікелей атсалысуымен жүзеге 
асады. 

Шара жергілікті ақын – жазушылардан шағын өлеңдер мен əңгімелер, 
зейінді зерттеу мақалаларын, мерейтойлық материалдарын жинақтау 
арқылы іске асырылады. 

Бағдарламаның ұдайы жұмыс атқаруына өлкеміздің кез келген ақын – 
жазушылары атсалысып, өз еңбектерін ұсына алады.  

Бұрындары библиографиялық ақпаратқа басымдық берілсе, ендігі 
жерде мұны əдеби-мəдени құндылықтармен байыта түспекпіз. 

Ең бастысы кітап сүюші оқырманмен жұмысты жандандыру, өз 
кəсіби білігімізге қарқын қосу. 

Бағдарлама негізі 
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  • Ақпараттық сауаттылығы мен ақпараттық мəдениеті қалыптасады. 
«Ұлттық əдебиеттер орталығы» 

 
Орталықтың ұйымдастырушысы: Облыстық славян этномəдени 

орталығының төрағасы Кирюхин Юрий Георгиевич 
Орталықты құрушы: А.С.Пушкин атындағы облыстық əмбебап 

ғылыми кітапханасы 
Орталықтың құрылған жылы: 2014 
1. Орталықтың құрылуының мақсаты 
1.1. Пушкин атындағы ОƏҒК жанынан құрылған ұлттық əдебиеттер 

орталығы,  «Мəңгілік ел» ұлттық идеясын дамыту жəне аймақтағы 
ұлтаралық мəдени байланыстарды нығайту мақсатында құрылып, 
Қазақстанда мекендейтін этноcтар тіліндегі əдебиеттерді тиімді насихатау 
арқылы, түрлі ұлт өкілдері арасында кітапхана оқырмандарының санын 
көбейту. 

2. Орталықтың даму жоспары 
2.1.  Облыстағы этномəдени қозғалысының белсенділерімен бірлесе 

отырып,  облыс орталығындағы ұлттық бірлестіктердің тілдеріндегі кітап 
қорын толықтыру шараларын анықтау жəне іске асыру. 

2.2. Өңіріміздің теңдігі мен татулығын, ынтымақтастығы мен ұлттық 
бірлігіне үлес қоса отырып,  Қазақстанда тұрып жатқан барлық 
этностардың тарихы мен мəдениетін тереңірек тануға мүмкіндік беретін 
əдеби - музыкалық қонақжайлар, поэзия кештері белгілі ақын-
жазушыларға арналған іс-шараларды іске асыру. 

3. Ұлттық əдебиеттер орталығының жұмысы туралы жалпы 
ереже 

3.1. Ұлттық əдебиеттер орталығы А.С.Пушкин атындағы облыстық 
əмбебап ғылыми кітапханасының базасында жұмыс істейді. 

3.2. Оңтүстік Қазақстан облысындағы халықтар Ассамблеясының 
(2020 жылға дейінгі) даму концепциясына сай, Орталықтың мақсаттары 
мен міндеттерін іске асыру жолындағы бірлескен қызметті жүзеге 
асыратын   облысымыздағы барлық этномəдени бірлестіктердің өкілдері 
Орталыққа мүше бола алады. 

4. Орталықтың мəні мен қызметі 
4.1. Орталық қызметінің мəні: 
- кітапхана мен орталықтың қорын ашу; 
- Қазақстанның оңтүстігіндегі көпұлтты мəдени мұраны болашақ 

ұрпақтар үшін сақтау жəне дəріптеу, терең түсіну жəне бағалау, осы 
тұрғыда  Шымкент жəне облыс жұртшылығына көпшілік шараларын 

• Отбасылар үшін əртүрлі сала мамандарымен (оқытушылар, заңгерлер, 
дəрігерлер) кездесулер ұйымдастыру. 

• Бос уақытты тиімді үйлестіруші жəне отбасылық оқу орталығы ретінде 
кітапхана туралы тұрғындар арасында оңтайлы көзқарас қалыптастыру. 

Отбасылық оқуды дамыту бойынша кітапхананың серіктестері: 
       Жалпы білім беретін мектептер мен балалар өнер мектептерінің 

оқытушылары; облыстық этномəдени орталықтардың төреғалары; 
отбасылық оқудың дамуына қызығатын тұрғындар: ата-аналар, аталар мен 
əжелер, ата-аналардың белсенді бөлігі – мектептердегі ата-аналар 
комитетінің мүшелері; ОҚО жазушылар Одағының филиалы; бұқаралық 
ақпарат құралдары; заңгерлер, психологтар, медицина қызметкерлері 
болып табылады. 

Күтілетін нəтижелер 
1. Отбасылық қатынастар мен дəстүрлі мəдениетті қалыптастыру мен 

сақтау, өнегелілікке тəрбиелеу үшін көмектесуге арналған əдебиеттердің 
кітап берілімін көбейту. 

2. Отбасылық оқуды жаңғырту жəне ұлттық əдебиеттер Орталығы 
ұсынған ана тіліндегі əдебиеттерді насихаттай отырып кітапхана 
пайдаланушыларының санын арттыру. 

3. Ақпараттық мəдениет жəне отбасылық оқу мəдениетін көтеру. 
4. Кітапханада отбасылық қатынастарды нығайту мен дамытуда жəне 

өзге де ұлт өкілдерінің дəтстүрлі рухани құндылықтарын сақтаушы ретінде 
отбасылық қарым-қатынас жасауға оңтайлы жағдай тудыру. 

5. Кітапхананың материалдық-техникалық базасын жақсарту. 
Жобаны іске асыру мерзімі:  Жоба екі жылдың көлемінде іске 

асады (2015-2016 ж.ж.) 
Жобаның іске асуының негізгі кезеңдері 
1. Жобаның іске асу мақсатында оқитын отбасылар мен ата-аналар 

комитетімен, ата-аналармен, психологтармен, медиктермен, заңгерлермен, 
БАҚ, ОҚО жазушылар Одағының филиалымен, балалар өнер мектебімен, 
жалпы білім беретін мектептерің педагогтарымен, облыстық этномəдени 
орталықтарының төреғаларымен серіктестік қатынасты орнату. 

2. Арнайы мерзімді басылымдар, кітап қорын қалыптастыру. 
3. Отбасы мен отбасылық оқу тақырыбына арналған құжаттардың 

электронды мəліметтер базасын құру. 
4. Отбасылық оқу кітапханасының қызметі жайлы БАҚ-қа ақпарат 

беру. 
5. Отбасылық оқуды дамытуға бағыттарған іс-шараларды өткізу. 
Бағдарламалық іс-шаралардың жүйесі 
1. Ұйымдастырушы іс-шаралар – серіктестерімен құқықтық 
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 ұйымдастырып өткізу. 
5. Орталықтың қызмет түрі 
5.1. Орталық өз қызметін келесі формада жүзеге асырады: 

- ұлттық əдебиеттің жарқын тұлғалары мен басқа да əдебиет төңірегіндегі 
белгілі мамандардың шығармаларын оқып, үйрену үшін баға жетпес 
құндылық болып табылатын бірегей кітапхананы қалыптастыру; 

-   музыка, би, əн өнерінің үздік қорларын құру; 
- дыбыс жазу студиясының жұмысын ұйымдастыру; 
- ақпараттық-сенсорлық киоскісі қосылған ақпаратық Интернет - 
комплексін құру; 

- электрондық көрме жəне басқа мультимедиялық жабдықтары бар көрме – 
экспозициялық кеңістігін кеңейту; 

- жыл сайын мазмұнында ғылыми-əдістемелік жинақтар, буклеттер, 
каталогтар, СD-дискілері бар «Оңтүстік Қазақстан облысының ұлттық 
əдебиеттер орталығы»  атты  хабарлама-вестник шығару. 

6. Орталық мүшелерінің құқықтары мен міндеттері 
6.1. Орталықтың əрбір мүшесі құқылы: 

- Орталыққа өз еркімен кіру; 
- Орталық қызметіне қажетті əдебиеттерді пайдалану; 
- Орталықтың  қызметіне байланысты сұрақтарды облыстық этномəдени 
қозғалысының белсенділеріне қарастыру  үшін ұсыну; 

- кітапхананың қоғамдық іс-шараларына қатысу, іс-шаралардың жəне 
көрмелердің   ұйымдастыру жұмыстарына атсалысу.  

6.2. Орталықтың əрбір мүшесінің міндеті: 
- Орталықтың қызметіне қатысу; 
- Орталықтың басқа мүшелерінің мүдделерін құрметтеу; 
- кітапханада  Орталықтың  өткізетін шараларды ұйымдастыруға көмек 
көрсету; 

- ұлттық əдебиеттер орталығының мүлкіне зиян келтірмеу. 
7. Орталықтың жұмыс тəртібі 
7.1. Орталықтың жұмыс уақыты кітапханашылардың келісімімен, 
Орталықтың басшысы бекіткен кестемен анықталады. 

8. Орталықтың құрылымы 
8.1. Орталықтың қызметі Кеңеспен, оның басшысы жəне Кеңес 
мүшелерінің келісімімен  үйлестіріледі. 

8.2. Барлық іс – шаралар Орталықтың жұмыс жоспарына сəйкес, тегін жəне 
ақысыз, ерікті  түрде кітапханада өтеді. 

8.3 Орталықтың жұмыс жоспары бір жылға   Кеңеспен, оның басшысы 
жəне Кеңес мүшелерінің келісімімен жəне олардың қалауымен өңделеді. 

8.4. Орталық ұйымдастырған  іс-шараларға тақырып аясында қосымша   

кітап көрмесі жасақталады. 
 «Отбасылық оқу кітапханасы» 

Жоба ұлттық əдебиеттер Орталығының жанынан отбасылық оқу 
кітапханасын құруға бағытталған. 

 Бір отбасының бірнеше ұрпақтарын оқуға тарту мəселесі бізге өте 
өзекті болып көрінеді. Педагогика, психология жəне отбасы құқығының 
мəселелері бойынша балаларды оқытуды ұйымдастыру бойынша көмекке 
көп ата-аналардың мұқтаждығын байқаймыз. Кітапқа деген 
қызығушылықтың төмендеуі, кітап оқудың орнына балалардың 
компьютерлік ойындар мен телеарналық ойын-сауық бағдарламаларға 
деген əуестігі жалпы тұрғындардың мəдени деңгейінің төмендеуіне алып 
келуде. 

Қазіргі ақпараттық технологиялардың шарықтаған заманда, оқу 
мəдениеті, жалпы кітап оқу үрдісі бəсендеп барады. Осыған орай 
отбасылық оқу дəстүрін қайта жандандыру біз үшін аса маңызды. 

Отбасы адамның дүниетанымының іргетасын, өмір бейнесі мен дұрыс 
бағдар құндылықтарын  қалыптастырады. Осылайша, отбасы мен 
кітапхананың өзара қарым-қатынасы біздің қала тұрғындарының білімі мен 
мəдени деңгейін көтеруге көмектеседі. 

Мақсаты: 
 Отбасылық оқу кітапханасын құру. Отбасыларды кітап оқуға тарту, 

кітапқа деген қызығушылықтарын қалыптастыру жəне əртүрлі ұлттан 
тұратын біздің оқырмандарымыздың бірнеше ұрпақтарын кітапханаға 
үзбей келуін əдетке айналдыру, отбасылық оқу дəстүрін қайта жаңғырту. 

Міндеттері: 
• Отбасылық оқу мəселесіне назар аудару. 
• Ақпараттық технологияларды пайдалана отырып балаларға, ата-аналарға, 
ұстаздарға тиімді ақпараттық қызмет көрсетуді ұйымдастыру. 

• Отбасымен жұмыс жасайтын – мектеп, балабақша, балалар өнер 
мектептерімен, сондай-ақ барлық балалар ұйымдарымен өзара əрекеттесу 
жүйесін құру. 

• Отбасылық оқуды дамыту, отбасы мəселелері бойынша ақпараттық-
библиографиялық аппаратты қалыптастыру. 

• Ұлттық əдебиеттер Орталығының кітаптарымен таныстыру мақсатында əр 
түрлі ұлт өкілдерінің отбасыларын іс-шаралар арқылы кітапханаға тарту, 
өйткені əр үйде өз ұлтының əдебиеті бола бермейді, ал Орталық онымен 
танысуға мүмкіндік береді. 

• Балаларды оқыту, отбасылық құқық, отбасы мəселелері бойынша кеңес 
беруді қамтамасыз етеу. 
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