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Ќысќаша т‰йіндеме 
 
ОКЖ ќ±рамына ќаланыњ єрт‰рлі аудандарында орналасќан 5 балалар, 10 балаларѓа ќызмет кµрсететін б±ќаралыќ кітапхана — 

филиалдары кіреді. Ќызметтіњ басым баѓыттарыныњ ішінде: Экологиялыќ, ќ±ќыќтыќ тєрбие, туѓан жерге деген с‰йіспеншілікке баулу, 
бір-біріне деген толерантты ќарым-ќатынас, балаларѓа арналѓан ‰здік туындыларды танымал ету, олардыњ шыѓармашылыќ ќабілеттерін 
дамыту. Кітапханалар µз ќызметінде дєст‰рлі, сондай-аќ инновациялыќ ж±мыс нысандары мен єдістерін пайдалана отырып, ќойылѓан 
маќсаттар мен міндеттерді шешетін болады. 

Оќырмандарды тарту, кітаптарды жылжыту маќсатында ОКЖ кітапханалары «Ќазаќстандаѓы Жыл кітабы» (ф.1д.), «Досыњды єкел!», 
«Кітапханаѓа кітап сыйла» (№15д.), « оќырман болу оњай!»(5д.),» біздіњ кітапхананыњ ењ ерекше кітаптары «рейтинг-акциясы (5д.),» 
Достыќ к‰лімдеуден басталады « оќу – сыйѓа тарту акциясы (11д) кітапханалар ±сынатын ќызметтерді жарнамалаумен ќатар, кітапхана 
ќорыныњ жарнамасына кµп кµњіл бµлінеді, ол т‰рлі-т‰сті бірегей кітап кµрмелерін, ќарауларды, таќырыптыќ сµрелерді ресімдеу 
арќылы ж‰зеге асырылады. Б±ќаралыќ іс – шараларды µткізудіњ жања стандартты емес т‰рлері-б±л кітапхана ќызметініњ жарнамасы. 
«Ертегі кеудесін», «Ѓажайыптар алањы» барабанын пайдалану б±ќаралыќ іс-шараларды, соныњ ішінде ойын, фантастика, ќиял 
элементтерін µткізуге жања м‰мкіндіктер ашады. Оќырмандармен ж±мыста ж±мыстыњ барлыќ негізгі баѓыттары бойынша іс-шаралар 
µткізу белгіленген. Продолжится работа по целевым программам «К добру через книгу!» (приобщение детей с ограниченными 
возможностями к чтению ф.12д.), «Растим читателя» (ерте оќу ф. 11Д.), «Удивительный мир книги» (жазѓы оќу ф.5д.), «Чтобы мир стал 
чуточку добрее» (ф. 5д.), «Ата м±расы-асыл ќазына» (Мєдени м±ра ф.15д.). 

Барлыќ кітапханаларда кітапхананыњ беделін арттыруѓа ыќпал ететін ашыќ есік к‰ндері жоспарланѓан. 
«Шањыраќ» (ф. 11Д. µлкетану сынубы), «балалыќ шаќтаѓы сынассика» (Ф.5 єдеби сынубы), «Родничок» (ф.1Д экологиялыќ сынубы) 

сынубтарыныњ ж±мысы жалѓасатын болады.) 
Ќала кітапханалары ‰шін автоматтандыруды жетілдіру мањызды міндет болып ќала береді. Барлыќ балалар кітапханаларында 

компьютерлер бар. Кітапханашылар оќырмандарѓа Интернетте, кітапхананыњ электронды каталогында аќпарат іздеуде, презентациялар, 
рефераттар дайындауда, баспа басылымдарын форматтау мен брошюралауда жєне т. б. кµмек кµрсетеді. 

Пайдаланушыларѓа µлкетану аќпаратына еркін ќолжетімділік ашу жєне оларѓа мєтіндермен ж±мыс істеу м‰мкіндігін беру 
маќсатында ќ±жаттарды цифрландыру бойынша ж±мысты жалѓастыру. 2020 жылы 1 кітапты, 49 газет жєне журнал маќалаларын 
цифрландыруды жоспарлап отырмыз. 
 
Балалар кітапханасыныњ міндеті-ќолда бар барлыќ ресурстарды пайдалана отырып, оќырмандарѓа мєдени даму, білім беру, 
коммуникативтік жєне µзге де ќажеттіліктерін ќалыптастыру жєне ќанаѓаттандыру ‰шін барынша оњтайлы жаѓдай жасау. 
Кітапхананыњ негізгі маќсаты – балаларды оќуѓа, єлемдік жєне ±лттыќ мєдениетке баулу, кітап пен оќуды насихаттау. 
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2021 жылѓа арналѓан міндеттер мен негізгі баѓыттар 
Кітапхананыњ басты міндеті - кітапќа, оќуѓа баулу, білімге деген т±раќты ќажеттілікті ќалыптастыру, демек, кітапханада, балалар 
кітапханаларында дамып келе жатќан т±лѓаныњ ќажеттіліктері мен м‰дделеріне жауап беретін арнайы кітапханалыќ-аќпараттыќ орта 
ќ±ру, сонымен ќатар: 

- шыѓармашылыќ ќабілеттерін тєрбиелеу 
- барлыќ балалар ‰шін кітапхананыњ ашыќтыѓын ќамтамасыз ету, єрт‰рлі зияткерлік жєне физикалыќ м‰мкіндіктері бар 

ќоѓамныњ барлыќ єлеуметтік топтарыныњ балалары ‰шін тењ ќ±ќыќтар мен м‰мкіндіктер жасау 
- баланыњ єлем туралы ќолжетімді жєне ќауіпсіз нысанда объективті жєне жан-жаќты аќпаратќа ќол жеткізуін ќамтамасыз ету 
- жеке т±лѓаныњ аќпараттыќ мєдениетін ќалыптастыру пайдаланушыларды сынассикалыќ отандыќ єдебиеттіњ ‰здік ‰лгілерімен 

таныстыру, кітаптар мен оќуды насихаттау 
- дєст‰рлі кітап мєдениетін жања, « электрондыќ» 
- оќырманды кітап жєне электронды аќпарат тасымалдаѓыштарды пайдалануѓа ‰йрету 
- дєст‰рлі кітапханалыќ технологияларды жетілдіру жєне жања кітапханалыќ технологияларды игеру 
- µскелењ ±рпаќтыњ экологиялыќ д‰ниетанымын ќалыптастыруѓа тєрбиелеуге ыќпал ету 
- ќызмет кµрсету шаѓын ауданыныњ мектептерімен ж±мысты ‰йлестіру 
- оќырман ќажеттілігініњ µзгеруін ескере отырып, кітап ќорын ±йымдастыру 
- ќ±жаттар ќорын балаларѓа арналѓан ‰здік басылымдармен жасаќтау 
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2020 ж. ж±мыстыњ негізгі баќылау кµрсеткіштері 

 

Ќ±рылым
дыќ 
бµлімше 

оќырмандар оныњ ішінде электрондыќ 
ресурстарды пайдаланушылар Кітап беру барлыѓ

ы ќатысу барл
ыѓы 

1 кв. 2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

жылд
а 

1 
кв. 

2 
кв. 

3 
кв. 

4 
кв. 

Жы
лда  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Жылда  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

 

№1б -
филиал 525 300 300 500 1625 150 100 100 170 520 13500 10000 7500 7500 38500 6200 4000 3000 3000 16200 

 
№5б.фил
иалы 

975 610 290 150 2025 240 155 75 50 520 11500 14500 14500 13000 53500 4000 5100 5100 5000 19200 

11б.филиа
лы 725 200 150 450 1525 200 100 100 120 520 14000 5000 7000 9000 35000 5000 3500 2000 5500 16000 

12б. 
филиалы 745 450 350 380 1925 150 150 100 120 520 12000 11000 9000 11000 43000 4100 4000 2500 3900 14500 

15б 
филиалы. 825 500 400 400 2125 200 100 100 120 520 16000 12000 12000 10000 50000 6000 5000 5000 4000 20000 

барлыѓы 3795 2060 1490 1880 9225 940 605 475 580 2600 67000 52500 50000 50500 220000 25300 21600 17600 21400 85900 

№6 
Филиал 120 100 80 100 400 18 18 3 6 45 1762 1600 1400 1728 6490 625 635 600 640 2500 

14 
Филиал 200 50 80 70 400 15 15 10 10 50 1300 1200 1200 1300 5000 750 750 750 750 3000 

15 
Филиал 150 50 50 50 300 45 45 45 45 180 2500 2500 2500 2500 10000 675 675 675 675 2700 

16 
Филиал 600 300 200 400 1500 80 70 70 80 300 7200 7000 5500 7500 27200 4000 3000 1800 3500 12300 
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22 
Филиал 260 239 213 188 900 3 2 3 2 10 5250 5185 5000 5065 20500 2026 2020 2000 2004 8050 

23 
Филиал 100 100 50 100 350 5 5 2 3 35 2500 2000 1000 2500 8000 1000 800 300 400 2500 

29 
Филиал 90 70 50 90 300 30 30 10 30 100 1600 1600 1000 2800 7000 900 950 750 900 3500 

№1 

жасµсп 
250 150 130 170 700 10 4 2 4 20 3000 2300 2000 2700 10000 1300 1050 900 1250 4500 

.№2 

жасµсп 200 150 150 150 650 3 5 3 5 16 4000 3700 3700 3700 15100 1500 700 800 1000 4000 

ОЌК 318 252 100 130 800 31 30 23 25 109 6265 5495 3875 4075 19710 2000 1600 1550 2050 7200 

барлыѓы 2288 1461 1103 1448 6300 240 224 171 210 865 35377 32580 27175 33868 129000 14776 12180 10125 13169 50250 

ОКЖ 
барлыѓы 6083 3521 2593 3328 15525 

1180 829 646 790 3465 
102377 85080 77175 84368 349000 40076 33780 27725 34569 136150 

 

 

№ Бµлімшелер / тоќсандар 2020 2020ж. 
жоспар 

1 тоќсан 2 тоќсан 3 тоќсан 4 тоќсан 

1 Оќырмандар: 
Абонемент 
Оќу залы 

15400 
7610 
7790 

5914 
3027 
2887 

3569 
1660 
1909 

2626 
1275 
1351 

3398 
1755 
1643 

 5 балалар филиалы 
Абонемент 
Оќу залы 

9100 
4323 
4777 

3680 
1779 
1901 

2067 
923 
1144 

1495 
718 
777 

1882 
927 
955 
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№ Кµрсеткіштер 2020 ж. жоспар 2020 ж.орындал 2021 ж. 
план 

абонемент Оќу залы 

1 Оќырмандар саны 15400 9878 15400 7610 7790 

 5 балалар. 9100 5955 9100 4323 4777 

 10 кµпшілік балалар. ќызмет кµрсет. 6300 3923 6300 3287 3013 

2 Ќазаќ тілінде оќитын оќырмандар 6198 4556 6198 2551 3647 

 5 балалар 3400 3003 3400 1501 1899 

 10  кµпшілік балалар. ќызмет кµрсет. 2798 1553 2798 1422 1376 

3 Пайдаланушылар саны 3465 2181 3465 362 3103 

 5 балалар 2600 1604 2600  2600 

 10  кµпшілік балалар. ќызмет кµрсет 865 577 865 362 503 

4 Кітап беру саны,  

соныњ ішінде ќазаќ тілінде 

349000 
110135 

190219 
34194 

349000 
110135 

173994 
59051 

175006 
54328 

 5 балалар 

соныњ ішінде ќазаќ тілінде 

220 000 
63 800 

119536 
25062 

220 000 
63 800 

106431 
31272 

113569 
32528 

 10  кµпшілік балалар. ќызмет кµрсет 

соныњ ішінде ќазаќ тілінде 

129000 
46335 

70683 
9132 

129000 
46335 

67563 
24546 

61437 
21789 

5 Келушілер саны 136150 74009 136150 70290 65860 

 5 балалар 85 900 46934 85 900 42083 43817 

 10  кµпшілік балалар. ќызмет кµрсет 50250 27075 50250 28207 22043 
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6 Кітап ќоры, 

соныњ ішінде ќазаќ тілінде 

190140 
34782 

 190140 
34782 

  

 5 балалар 

соныњ ішінде ќазаќ тілінде 

99870 
19002 

 99870 
19002 

  

 10  кµпшілік балалар. ќызмет кµрсет соныњ 
ішінде ќазаќ тілінде 

90270 
15780 

 90270 
15780 

  

7 оќылымдылыќ 22,6 19,2 22,6   

 5 балалар 24,1 20,0 24,1   

 10  кµпшілік балалар. ќызмет кµрсет 20,3 18,0 20,3   

8 ќатысымдылыќ 8,8 7,4 8,8   

 5 балалар 9,4 7,8 9,4   

 10  кµпшілік балалар. ќызмет кµрсет. 8,0 6,9 8,0   

9 келісімділік 1,9 1,9 1,9   

 5 балалар 2,4 2,4 2,4   

 10  кµпшілік балалар. ќызмет кµрсет 1,4 1,4 1,4   

 

  

 10 кµпшілік 
Бал.ќызм.кµрс. 
Абонемент 
Оќу залы 

6300 
 
3287 
3013 

2234 
 
1248 
986 

1502 
 
737 
765 

1131 
 
557 
574 

1516 
 
828 
688 
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2 Келу: 
Абонемент 
Оќу залы 

136150 
70290 
65860 

40108 
20589 
19521 

33830 
17346 
16487 

27746 
14341 
13400 

34567 
18019 
16548 

 5 бал.фил 
Абонемент 
Оќу залы 

85900 
42083 
43817 

25313 
12260 
13058 

21641 
10683 
10958 

17611 
8741 
8865 

21381 
10404 
10977 

 10 кµпш. 
Бала.ќызм.кµрс. 
Абонемент  
Оќу залы 

50250 
 
28207 
22043 

14795 
 
8329 
6463 

12189 
 
6663 
5529 

10135 
 
5600 
4535 

13186 
 
7615 
5571 

3 Кітап беру:  
Абонемент 
Оќу залы 

349000 
173994 
175006 

102412 
50434 
51978 

85107 
42174 
42933 

77198 
37743 
39455 

84395 
43643 
40752 

 5 бал.фил 
Абонемент  
Оќу залы 

220000 
106431 
113569 

67018 
30928 
36090 

52516 
25343 
27173 

50009 
24251 
25758 

50505 
25909 
24596 

 10 кµпш. 
Бал.ќызм.кµрс. 
Абонемент  
Оќу залы 

129000 
 
67563 
61437 

35394 
 
19506 
15888 

32591 
 
16831 
15760 

27189 
 
13492 
13697 

33890 
 
17734 
16156 

 

№ Бµлімшелер 2020ж.жоспар 2020ж.орынд. 2021ж.жоспар 
1 Оќырман саны:  

Мек.дейінгі 
1-4 сын.оќ. 
5-9 сын.оќ. 
 БЛБ 

15400 
856 
5734 
7919 
 891 

9878 
650 
3769 
4905 
554 

15400 
856 
5734 
7919 
 891 
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 5 бал.фил. 
Мек.дейінгі 
1-4 сын.оќ. 
5-9 сын.оќ. 
БЛБ 

9100 
515 
3590 
4470 
525 

5955 
395 
2005 
3275 
280 

9100 
515 
3590 
4470 
525 

 10 кµпш. 
Бал.ќызмет.кµрс. 
Мек.дейінгі 
1-4 сын.оќ. 
5-9 сын.оќ. 
БЛБ 

6300 
341 
2144 
3449 
366 

3923 
 
255 
1764 
1630 
274 

6300 
341 
2144 
3449 
366 

2 Єдебиет беру: 
Мек.дейінгі 
 1-4 сын.оќ. 
 5-9 сын.оќ. 
 БЛБ 

349000 
20870 
124491 
186967 
16672 

190219 
 
19689 
86898 
67985 
15647 

349000 
20870 
124491 
186967 
16672 

 5 бал.фил. 
Мек.дейінгі 
1-4 сын.оќ. 
5-9 сын.оќ. 
БЛБ 

220 000 
13750 
82710 
113410 
10130 

119536 
10445 
59058 
45469 
4564 

220 000 
13750 
82710 
113410 
10130 

 10 кµпш. 
бал.ќызмет кµр. 
Мек.дейінгі 
1-4 сын.оќ. 
5-9 сын.оќ. 
БЛБ 

129000 
7120 
41781 
73557 
6542 

 
70683 
9244 
27840 
22516 
11083 

129000 
7120 
41781 
73557 
6542 
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3 Келу саны:  
Мек.дейінгі 
1-4 сын.оќ. 
5-9 сын.оќ. 
БЛБ 

136150 
7525 
47420 
74375 
6830 

74009 
4099 
32525 
31572 
5813 

136150 
7525 
47420 
74375 
6830 

 5 бал.фил. 
Мек.дейінгі 
1-4 сын.оќ. 
5-9 сын.оќ. 
БЛБ 

85900 
5410 
32315 
44800 
3375 

46934 
3136 
20736 
20466 
2596 

85900 
5410 
32315 
44800 
3375 

 10 кµпш. 
Бал.ќызмет кµрс. 
Мек.дейінгі 
1-4 сын.оќ. 
5-9 сын.оќ. 
БЛБ 

50250 
2115 
15105 
29575 
3455 

 
27075 
963 
11789 
11106 
3217 

50250 
2115 
15105 
29575 
3455 

 

 

III Оќырмандарѓа кітапханалыќ ќызмет кµрсетуді ±йымдастыру 
Кітапханаларды насихаттау 

№ 
п/п Мазм±ны Саны ¤тетін орны Орындаушы Мерзімі 

1 
 
 

Балаларды тарту жєне кітапхананы насихаттау 
маќсатында: 
Экскурсиялар 

 
 
 

 
 

  

1. «Єжемніњ ертегісі» экскурсия-с‰йікті 
ертегілерді дауыстап оќу                                

7 кітапхана 1д. 1-4 тоќсан 

2 «Кітаптар т±ратын ‰й»  6 кітапхана 1д. 1-4 
3 «Ѓажайып-Читайгородок» 6 кітапхана 15д. 2-3тоќсан 
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4. «Біздіњ аќпарат сіздіњ сєттілігіњіз» 7 кітапхана 15д. 1-4 тоќсан 

5. «Кітапханаѓа баратын жолды білу мањызды» 6 кітапхана 12д. 2тоќсан 

6. «Керемет тањѓажайып - балалар кітабы!» 1 кітапхана 11д. 11тоќсан 
2. Жазѓы баѓдарлама арќылы кітапќа деген 

т±раќты ќызыѓушылыќты арттыру (мектеп 
жанындаѓы лагерлерде) 
«Жаз, кітап, мен доспын» - Кітап кµгалы (5-
6сын) 
«Айналада не µсіп жатыр - кім т±рады?» - 
кітаптардыњ калейдоскопы. (мектепке дейінгі) 
«Ењ жаќсы демалыс - б±л кітаппен демалу» - 
балалардыњ пікірі (7-9 сыныптар) 
«Жазда демал, біраќ оќуды ±мытпа»  жазѓы оќу 
баѓдарламасы (барлыќ топтарѓа арналѓан) 
«Жазды кітаптар жылытады» - кітаптардыњ 
серпентині (1-4сын) 
«Кітапхана - сіздіњ достарыњыздыњ ‰йі» 
ќызыќты кітаптардыњ вернисажы (5-6сын) 
 

5 Мектеп лагері 
//-// 
//-// 

 
 
Ф.1д, Ф.5д, 
11д,12д,15д 

 
2-4тоќсан 
  

3  Балалар кітабы апталыѓы 

«Книжкинніњ есім к‰ні!» 
«Мен оќып жатырмын!»  
«Біз оќимыз!»  
«Барлыѓы оќиды» 
«Кітап достарды іздейді» 
«¦лы мєртебелі, КІТАП» 
«Книжкина апталыѓы» б‰кіл ѓаламшарды 
аралады 

5  Ф. 
15д. 
5д., 
11д., 
12д., 
1д. 

1 тоќсан 



12 
 

4 Ашыќ есік к‰ні: 
«Кіріњіз, ќарањыз, оќыњыз!» 
«Сіздіњ с‰йікті кітаптарыњыздыњ 
дауыстары» дауыстап оќу к‰ні 
«Кітаппен кездесуіміз бар» 
«Ќош келдіњіз немесе кітапханаѓа кіруге 
р±ќсат» 

5  5 
1д. 
5д. 
11д. 
12д. 
15д. 

 

5 Мектеп жасына дейінгі балалар к‰ні 5  1,5,11,12,15 2 тоќсан 
6 Оќитын отбасы к‰ні 1  5д 2 тоќсан 

7 «Ашыќ аспан астындаѓы оќу залы» 5  1,5,11,12,15 3 тоќсан 

8 Оќырмандарды тарту бойынша акция 5  1,5,11,12,15 1-4 тоќсан 

 «Бір ел-бір кітап» 1  5д. 3 тоќсан 

 «Кітапхана туралы сµзіњді айт» (кітап оќу) 
акциясы 

1  11 д. 3 тоќсан 

 «Жања оќу жылымен -2021!» жарнамалыќ 
акция-ќ±ттыќтау 

1  12д. 3 тоќса 

 «Бізбен бірге ќуаныњдар!» акциясы 1 абонемент 1д 1 тоќсан 

 «Кітапхананы досыња кµрсет» акциясы 1 абонемент 15 д. 1 тоќсан 

9 «Библиодесант» мектепке, балалар ‰йіне, 
балабаќшаѓа 

1  1,5,11,12,15 1-4 тоќсан 

10 Оќырмандарѓа арнау     

 «Б±л дањќты кітап ‰йі» 1 (СШ 12,85, РДЧ) 5д.  

 «Аяѓыма т±рсам, кітапшамды аламын» 1 кітапхана 1д.  
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 «Ура, біз оќырмандармыз!» 1 кітапхана 15 д.  

 Book-бокс «Жедел кітап кµмегі» 1 РДЧ 12д.  

11  БАЌ-таѓы кітапханаларды жарнамалау 
- кітапхана ж±мысын б±ќаралыќ аќпарат 
ќ±ралдары, єлеуметтік желілер арќылы жария 
ету журналдарда µткізілетін іс-шаралар мен 
маќалалардыњ сценарийлері («Сынып саѓаты» 
«Педагогикалыќ кењес», «Сыныптан тыс 
ж±мыс»  «Мектеп кітапханасы» Мектептегі 
кітапхана»); 
- баспасµз релиздері («¦лан», «Орталыќ 
Ќазаќстан», «Достыќ жігіттері» 
«Индустриялыќ Ќараѓанды» «ИнтеллектKZ»; 

- оќырмандардыњ шыѓармашылыќ 
ж±мыстары («Балдырѓан», «Айгµлек», 
«Вектор инфорум» жєне т.б.) 

-облыстыќ жєне республикалыќ конкурстарѓа 
ќатысу. «Єлеуметтік желілерде» «В контакте» 
«instаgram»      «Facebook»  

5 кітапхана 1,5,11,12,15 1-4 тоќсан 

12 Баќылау к‰ндері 1 кітапхана 1д. 2тоќсан 
13 Оќырмандарды ќайта тіркеу, оќырмандарды 

ќайта тіркеуді уаќытында ж‰ргізу 
«Жасасын оќырман!» 
«С‰йікті нµмір» 

5 кітапхана 1д,11д.,12д. 
15д.,5д. 

1тоќсан 
 
 

14 Акцияларды µткізу: 
«Досыњды єкел» «Ќайтарылѓан кітаптыњ 
апталыѓы», «Кітапханаѓа кітап сыйла» 
«Буккроссинг» «Жыл кітабы» «Аќпарат 
кењістігіне ќош келдіњдер» «Сєлеметсіњдер 
кітап аптасы!» 

5 кітапхана 1,5,11,12,15 1-4тоќсан 
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15 Халыќ алдындаѓы есептер: 
«Кітапхана - б‰гін.» 
«Кітапханалыќ калейдоскоп» слайд-шоуы 
«Сіздер ‰шін біздіњ есігіміз бен ж‰регіміз 
ашыќ» 
«Аќпараттыќ технологиялар -ќолданыста!» 

5  1,5,11,12,15 
15д. 
12д 
11д. 
 15д. 

1тоќсан 

16 Ж±мысты № 3, № 34,73,82,63,95,13 орта 
мектептермен,  балалармен тыѓыз 
ынтымаќтастыќта ±йымдастыру жєне 
жалѓастыру. Крупская атындаѓы ‰й, «Кеша», 
«Арман» аула сынубы, «М±рат» жєне 
«Ж±лдыз» дањѓылы, 

-- кітапхана 12д. 1-4тоќсан 

 б/б «Таншолпан», «Аќќу», Кµру ќабілеті 
б±зылѓан мектеп – интернат, орта мектептер 
№83,6,78, ОПШ-100, №21 мектеп 

-- кітапхана 11д. 1-4тоќсан 

 б/б «Айсулу», орта мектептер №16,15,57,66 -- кітапхана 1д. 1-4тоќсан 
 Орта мектеп №86,59,57,27, БЖОМ , б/б 

«Балауса». 
-- кітапхана 15д. 1-4тоќсан 

 Орта мектеп №12,46,85,137, мектеп интернат 
№22, б/б №27, єлеуметтiк ќорѓау бµлімі, 
балалар музыка мектебiмен, балабаќшамен. 

-- кітапхана 5д. 1-4тоќсан 

 Кітапхананы жарнамалау маќсатында 
б±ќаралыќ іс-шараларѓа шаќыру, 
к‰нтізбелерді, бетбелгілерді шыѓару, БАЌ 
арќылы ж±мысты жариялау, ОКЖ сайтында, 
єлеуметтік желілерде  «Контактіде» 
«Instаgram» «Facebook» параќшасын ашу 

5 кітапхана 1д.,5д.,11д.,12д
.,15д. 

1тоќсан 
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17 Жарнамалыќ сапар - бетбелгілермен, 
визиткалармен - к‰нтізбелермен мектептерге 
бару. 
Жарнамалыќ бетбелгілер: «Кітапханаѓа ќош 
келдіњіз!», «Біздіњ кітапхана жєне оќуѓа 
арналѓан ресурстар» «Шытырман оќиѓалар мен 
кµркем єдебиет єлеміне» «Кітапханаѓа келуге 
100 себеп» - «Кітапханаѓа барудыњ 100 
себебі», «Жања кітаптар н±сќаулыќ тізімі» - 
«Жања кітаптардыњ ±сынымдыќ тізімі» 
«Кітапхананыњ электрондыќ ресурстары» - 
«электронные ресурсы библиотеки». 
 
Аќпараттыќ бюллетеньдер: «Біздіњ 
кітапханада», «Оќырманѓа арналѓан аќпарат», 
«Жања кітаптар аттракциондары» «Жања 
кітаптар бюллетені», «Назар аударыњыз! Жања 
кітаптар, сіздер ‰шін! Жіберіп алмањыз!», 
- «Ашыќ есік к‰ні» плакаты. 
- «ж‰йелі оќуѓа ќалай тартуѓа болады» 
бусынет. 
- кішкентай оќырмандар мен ата-аналарѓа 
арналѓан визиткалар: «Б‰кіл отбасы оќитын 
уаќыт», жас ата-аналарды балалар єдебиетіне, 
балалармен бірге оќуѓа тарту ата-аналарѓа 
арналѓан б±рыш «Баќытты отбасыныњ 
ќ±пиялары» 

5 кітапхана 1д.,5д.,11д.,12д
.,15д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1д,15д.,12д 

1-4тоќсан 

18 ¦жымдыќ сапарлар  250 кітапхана Ф.11д,5д,12, 
1д, (10 балаѓа 

1-4 тоќсан 
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ќызмет 
кµрсететін 
б±ќаралыќ 

кітапханала) 
 

Оќырмандармен ж±мыстыњ мазм±ны жєне ±йымдастырылуы; 
- кітапхана ж±мысына инновацияларды енгізу; 
Кітапхананыњ беделін арттыру маќсатында келесі шараларды жоспарлаудамыз: 
Жања ж±мыс формаларын ќолдану: 
 ФЛЕШБУК (ф.12д.) -б±л интернеттегі Кітап флешмобы. Егер сіз акцияныњ ќатысушысы болѓыњыз келсе, кез-келген єлеуметтік 

ж‰йеде есептік жазбаны (бетті) рєсімдеуіњіз керек. кез-келген кітаптыњ атына желілер жєне оѓан м‰мкіндігінше кµп достар 
шаќырыњыз. Акцияныњ маќсаты: электрондыќ ресурстар мен баспа форматын біріктіруді ‰йрену; интернетті ќызыќты, аќпараттыќ жєне 
жарќын контентпен толтыру, ќарым-ќатынас жасау, пікір алмасу жєне оќу мєселелерін талќылау ‰шін бос алањ ±сыну. Ќазіргі заманѓы 
технологиялар, егер д±рыс ќолданылса, кітапты таќтан тастамайды, керісінше –оќуѓа тартуѓа кµмектеседі. Book Slam-ді µткізу «Ењ 
танымал кітап - Жазда!» №11д. Book Slam кітапхана-филиалы - тањдалѓан кітапты ілгерілету бойынша ‰здік жарнамалыќ науќанѓа 
арналѓан жарыс. Book Slam - кітап пен оќуды ілгерілетудіњ жања т‰рі. ¤зіндік кітап жарысы. Кітапты ілгерілетудіњ б±л формасын 
филология докторы Стефани Джентгенс ойлап тапты. Атау шараныњ жарыс рухын дєл кµрсетеді, Slam аѓылшын тілінен аударѓанда - 
итеру. Єр кітаптыњ т±саукесері ‰ш минутќа созылады, уаќытты секундомерлермен ќаруланѓан екі ±йымдастырушы баќылайды. Ќазылар 
алќасыныњ жєне/немесе ж±ртшылыќ єр т±саукесерінен кейін кітапты т‰рлі аспектілерден он балдыќ шкала бойынша баѓалайды. 
Ќорытындылау кезінде жалпы балдар есептеледі жєне сыйлыќтар беріледі. Іс-шараныњ соњында барлыќ «ќатысушы кітаптар» стендте 
ќойылады жєне ж±ртшылыќќа олармен жаќыныраќ танысуѓа м‰мкіндік беріле 
«Библиотерапия» 
Ќараѓанды облысыныњ кємелетке толмаѓандар істері жµніндегі мамандандырылѓан ауданаралыќ сотыныњ психологы Верхушей Юлия 
Леонидовнамен ынтымаќтастыќ «Библиотерапия» сияќты ж±мыс нысанын одан єрі ілгерілетуге ыќпал ететін болады. 
Ж±мыс нысаныныњ практикалыќ баѓыты: 

- жаѓдайѓа бейімделу проблемаларын ењсеруге кµмек кµрсету 
- айналасындаѓылармен (ата-аналарымен, ќ±рдастарымен жєне т.б.) эмоциялыќ байланыс орнату 
- µзіне деген сыни кµзќарасты тєрбиелеу 
- ќ±рдастарымен ќарым-ќатынас жасай білу 
- белгілі бір µмір салты туралы ±ѓымдарды ќалыптастыру 
- ыќтимал ќиын жаѓдайларѓа дайындыќ, т‰рлі проблемаларды ењсеру 
- кітап пен оќуѓа ќызыѓушылыќты ќалыптастыру 
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Маќсаты: баланыњ рухани бастауын дамыту. Библиотерапияны (жаќсы кітаптыњ єсерін) психологтыњ т‰сініктемелерімен µткізуді 
жоспарлап отырмыз. 
Кітапханада (ф.1д) экологиялыќ баѓыт бойынша ж±мыстар ж‰ргізіледі. «Родничок» экологиялыќ сынубы бар. Онда оќушылардыњ 
табиѓатќа деген ±ќыпты кµзќарасын ќалыптастыруѓа ерекше назар аударылады. Биылѓы жылы табиѓи материалдан жасалѓан «Табиѓат 
жєне ќиял» атты ќолµнер байќауын µткізуді жоспарлап отырмыз. Маќсаты: балалардыњ кµркем шыѓармашылыќќа деген 
с‰йіспеншілігін дамыту. Табиѓи материалдан жасалѓан б±йымдарды ќ±растыруды ‰йрету. Ќиялды, ќиялды, баќылаушылыќты дамыту. 
Ќоршаѓан єлемге, туѓан µлкеге, табиѓатќа саяхатќа белсенді танымдыќ ќызыѓушылыќты дамыту. Табиѓатќа деген с‰йіспеншілік пен 
±ќыптылыќќа тєрбиелеу.      
 Кітапхана оќырмандарыныњ кµпшілігі мобильді байланыс ќолданушылары екенін ескерсек, біз QR-кодтыњ м‰мкіндіктерін кењінен 
пайдалануды жоспарлап отырмыз. Жарнама маќсатында «Оќуѓа ќосылыњыз!» акциясы µткізіледі. 
 

Маркетингті зерттеу, єлеуметтік сауалнамалар. С±раќ ќою, оќырман балалар арасында тестілеу 

№ п/п Мазм±ны Саны ¤тетін орны Орындаушы  Мерзімі  
1 Ата-аналар мен балалар арасында сауалнама  

«Балањызѓа ќандай кітап оќуѓа кењес бересіз?» 
1 Кітапхана 1д. 

 
1-2 тоќсан 
 

2 Оќу формулярларын талдау «Балалар не оќиды?»(1-5сын) 1 Кітапхана 1д. 2тоќсан 

3 Кітапхана оќырмандарына сауалнама ж‰ргізу (11-14 
жас) «Болашаќќа ќандай кітап алып келесіз?» 

1 Кітапхана  1д. 
 

3тоќсан 

4 Єлеуметтік зерттеу: «Жасµспірімдер µміріндегі оќу жєне 
компьютер» (2-4 сынып оќырманымен с±хбат) 

1 Кітапхана 5д. 
 

4тоќсан 

5 Єлеуметтік зерттеу: «Жасµспірімдер µміріндегі оќу жєне 
компьютер» (5-9 сынып оќырманымен с±хбат)  

1 Кітапхана 5д. 2тоќсан 

6 «Бастауыш сынып оќушысыныњ оќуы» (2-4 сынып 
оќушылары не оќиды?) 

1 Кітапхана  11д. 2тоќсан 

7 Шаѓын сауалнама талдау. «Ќазіргі заманѓы 5-9 сынып 
оќушысыныњ оќуы»  (5-9 сынып оќушылары ќандай 
кітап оќиды) «Сеніњ ќызыѓушылыѓыњ єлемі»   

1 Кітапхана 11д. 3тоќсан 

8 Тарих бµлімініњ кітап ќорын пайдалануды зерделеуді 1 
 

Кітапхана 11д.,12д.,15д. 4тоќсан 



18 
 

талдау. 

9 Жас оќырмандардыњ кµзімен салыстырмалы талдау. «¦лы 
Отан соѓысы»  

1 Кітапхана  12д. 
 

1тоќсан 

10 Сауалнама  
«Сіздіњ с‰йікті кітабыњыз?» (2-4 сыныптар) «Сіздіњ 
с‰йікті журналыњыз?» (5-6 сын) 

1 Кітапхана 15д. 3тоќсан 

11 Сауалнама  
 «Оќырман адам - табысты адам» (8-9 сыныптар) 

1 Кітапхана 15д. 3тоќсан 

12  Жедел сауалнамалар "Мен ќандай оќырманмын "  
"Сеніњ кітапханањ" (5-7 сынып) 
"Баспа немесе электронды" (7-9 сынып)  
"Жылдыњ ‰здік ондыѓына" (1-4 сынып, 5-7 сынып)  
"Сеніњ кітапханањ" (5-7 сынып) 
"Баспа немесе электронды" (7-9 сынып)  
"Жылдыњ ‰здік ондыѓына" (1-4, 5-7, 8-9 сыныптар) 

1 Кітапхана 15д. 3 тоќсан 

13 Шаѓын зерттеу «Сіз ќандай таќырыпта кітап оќисыз?» (5-
6, 7-9 сынып) «Сіз мектеп баѓдарламасына кµмектесетін 
кітаптар оќисыз ба?» (5-9 сыныптар) 

1 Кітапхана 15д. 2 тоќсан 

14 Оќу формаларын талдау: 5-9 сыныптар тобыныњ 
оќылуын талдау «Балалардыњ оќудаѓы µзекті 
таќырыптары»(2-4, 5-6, 7-9 сыныптар) 

1 Кітапхана 15д. 1 тоќсан 
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Оќырмандарѓа кітапханалыќ ќызмет кµрсетуді ±йымдастыру. 
Кітапханаларды насихаттау 
 

№ 
п/п Мазм±ны Саны ¤тетін орны Орындаушы Мерзімі 

1 
 
 

Балаларды тарту жєне 
кітапхананы насихаттау 
маќсатында: 
Экскурсиялар 

 
 
 

 
 

  

1. «Єжемніњ ертегісі» экскурсия-
с‰йікті ертегілерді дауыстап оќу                                

7 кітапхана 1д. 1-4 тоќсан 

2 «Кітаптар т±ратын ‰й»  6 кітапхана 1д. 1-4 
3 «Ѓажайып-Читайгородок» 6 кітапхана 15д. 2-3тоќсан 

4. «Біздіњ аќпарат сіздіњ 
сєттілігіњіз» 

7 кітапхана 15д. 1-4 тоќсан 

5. «Кітапханаѓа баратын жолды білу 
мањызды» 

6 кітапхана 12д. 2тоќсан 

6. «Керемет тањѓажайып - балалар 
кітабы!» 

1 кітапхана 11д. 11тоќсан 

2. Жазѓы баѓдарлама арќылы кітапќа 
деген т±раќты ќызыѓушылыќты 
арттыру (мектеп жанындаѓы 
лагерлерде) 
«Жаз, кітап, мен доспын» - Кітап 
кµгалы (5-6сын) 
«Айналада не µсіп жатыр - кім 
т±рады?» - кітаптардыњ 

5 Мектеп лагері 
//-// 
//-// 

 
 
Ф.1д, Ф.5д, 
11д,12д,15д 

 
2-4тоќсан 
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калейдоскопы. (мектепке дейінгі) 
«Ењ жаќсы демалыс - б±л 
кітаппен демалу» - балалардыњ 
пікірі (7-9 сыныптар) 
«Жазда демал, біраќ оќуды 
±мытпа»  жазѓы оќу 
баѓдарламасы (барлыќ топтарѓа 
арналѓан) 
«Жазды кітаптар жылытады» - 
кітаптардыњ серпентині (1-4сын) 
«Кітапхана - сіздіњ 
достарыњыздыњ ‰йі» ќызыќты 
кітаптардыњ вернисажы (5-6сын) 
 

3  Балалар кітабы апталыѓы 

«Книжкинніњ есім к‰ні!» 
«Мен оќып жатырмын!»  
«Біз оќимыз!»  
«Барлыѓы оќиды» 
«Кітап достарды іздейді» 
«¦лы мєртебелі, КІТАП» 
«Книжкина апталыѓы» б‰кіл 
ѓаламшарды аралады 

5  Ф. 
15д. 
5д., 
11д., 
12д., 
1д. 

1 тоќсан 

4 Ашыќ есік к‰ні: 
«Кіріњіз, ќарањыз, оќыњыз!» 
«Сіздіњ с‰йікті 
кітаптарыњыздыњ дауыстары» 
дауыстап оќу к‰ні 
«Кітаппен кездесуіміз бар» 

5  5 
1д. 
5д. 
11д. 
12д. 
15д. 
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«Ќош келдіњіз немесе кітапханаѓа 
кіруге р±ќсат» 

5 Мектеп жасына дейінгі балалар 
к‰ні 

5  1,5,11,12,15 2 тоќсан 

6 Оќитын отбасы к‰ні 1  5д 2 тоќсан 

7 «Ашыќ аспан астындаѓы оќу 
залы» 

5  1,5,11,12,15 3 тоќсан 

8 Оќырмандарды тарту бойынша 
акция 

5  1,5,11,12,15 1-4 тоќсан 

 «Бір ел-бір кітап» 1  5д. 3 тоќсан 

 «Кітапхана туралы сµзіњді айт» 
(кітап оќу) акциясы 

1  11 д. 3 тоќсан 

 «Жања оќу жылымен -2021!» 
жарнамалыќ акция-ќ±ттыќтау 

1  12д. 3 тоќса 

 «Бізбен бірге ќуаныњдар!» 
акциясы 

1 абонемент 1д 1 тоќсан 

 «Кітапхананы досыња кµрсет» 
акциясы 

1 абонемент 15 д. 1 тоќсан 

9 «Библиодесант» мектепке, 
балалар ‰йіне, балабаќшаѓа 

1  1,5,11,12,15 1-4 тоќсан 

10 Оќырмандарѓа арнау     

 «Б±л дањќты кітап ‰йі» 1 (СШ 12,85, РДЧ) 5д.  

 «Аяѓыма т±рсам, кітапшамды 
аламын» 

1 кітапхана 1д.  
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 «Ура, біз оќырмандармыз!» 1 кітапхана 15 д.  

 Book-бокс «Жедел кітап кµмегі» 1 РДЧ 12д.  

11  БАЌ-таѓы кітапханаларды 
жарнамалау 
- кітапхана ж±мысын б±ќаралыќ 
аќпарат ќ±ралдары, єлеуметтік 
желілер арќылы жария ету 
журналдарда µткізілетін іс-
шаралар мен маќалалардыњ 
сценарийлері («Сынып саѓаты» 
«Педагогикалыќ кењес», 
«Сыныптан тыс ж±мыс»  «Мектеп 
кітапханасы» Мектептегі 
кітапхана»); 
- баспасµз релиздері («¦лан», 
«Орталыќ Ќазаќстан», «Достыќ 
жігіттері» «Индустриялыќ 
Ќараѓанды» «ИнтеллектKZ»; 

- оќырмандардыњ 
шыѓармашылыќ ж±мыстары 
(«Балдырѓан», «Айгµлек», 
«Вектор инфорум» жєне т.б.) 

-облыстыќ жєне республикалыќ 
конкурстарѓа ќатысу. «Єлеуметтік 
желілерде» «В контакте» 
«instаgram»      «Facebook»  

5 кітапхана 1,5,11,12,15 1-4 тоќсан 

12 Баќылау к‰ндері 1 кітапхана 1д. 2тоќсан 
13 Оќырмандарды ќайта тіркеу, 

оќырмандарды ќайта тіркеуді 
уаќытында ж‰ргізу 
«Жасасын оќырман!» 

5 кітапхана 1д,11д.,12д. 
15д.,5д. 

1тоќсан 
 
 



23 
 

«С‰йікті нµмір» 
14 Акцияларды µткізу: 

«Досыњды єкел» «Ќайтарылѓан 
кітаптыњ апталыѓы», «Кітапханаѓа 
кітап сыйла» «Буккроссинг» «Жыл 
кітабы» «Аќпарат кењістігіне ќош 
келдіњдер» «Сєлеметсіњдер кітап 
аптасы!» 

5 кітапхана 1,5,11,12,15 1-4тоќсан 

15 Халыќ алдындаѓы есептер: 
«Кітапхана - б‰гін.» 
«Кітапханалыќ калейдоскоп» 
слайд-шоуы 
«Сіздер ‰шін біздіњ есігіміз бен 
ж‰регіміз ашыќ» 
«Аќпараттыќ технологиялар -
ќолданыста!» 

5  1,5,11,12,15 
15д. 
12д 
11д. 
 15д. 

1тоќсан 

16 Ж±мысты № 3, № 
34,73,82,63,95,13 орта 
мектептермен,  балалармен тыѓыз 
ынтымаќтастыќта ±йымдастыру 
жєне жалѓастыру. Крупская 
атындаѓы ‰й, «Кеша», «Арман» 
аула сынубы, «М±рат» жєне 
«Ж±лдыз» дањѓылы, 

-- кітапхана 12д. 1-4тоќсан 

 б/б «Таншолпан», «Аќќу», Кµру 
ќабілеті б±зылѓан мектеп – 
интернат, орта мектептер 
№83,6,78, ОПШ-100, №21 мектеп 

-- кітапхана 11д. 1-4тоќсан 

 б/б «Айсулу», орта мектептер -- кітапхана 1д. 1-4тоќсан 
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№16,15,57,66 
 Орта мектеп №86,59,57,27, 

БЖОМ , б/б «Балауса». 
-- кітапхана 15д. 1-4тоќсан 

 Орта мектеп №12,46,85,137, 
мектеп интернат №22, б/б №27, 
єлеуметтiк ќорѓау бµлімі, балалар 
музыка мектебiмен, 
балабаќшамен. 

-- кітапхана 5д. 1-4тоќсан 

 Кітапхананы жарнамалау 
маќсатында б±ќаралыќ іс-
шараларѓа шаќыру, 
к‰нтізбелерді, бетбелгілерді 
шыѓару, БАЌ арќылы ж±мысты 
жариялау, ОКЖ сайтында, 
єлеуметтік желілерде  
«Контактіде» «Instаgram» 
«Facebook» параќшасын ашу 

5 кітапхана 1д.,5д.,11д.,12д
.,15д. 

1тоќсан 

17 Жарнамалыќ сапар - 
бетбелгілермен, визиткалармен - 
к‰нтізбелермен мектептерге 
бару. 
Жарнамалыќ бетбелгілер: 
«Кітапханаѓа ќош келдіњіз!», 
«Біздіњ кітапхана жєне оќуѓа 
арналѓан ресурстар» «Шытырман 
оќиѓалар мен кµркем єдебиет 
єлеміне» «Кітапханаѓа келуге 100 
себеп» - «Кітапханаѓа барудыњ 
100 себебі», «Жања кітаптар 

5 кітапхана 1д.,5д.,11д.,12д
.,15д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-4тоќсан 
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н±сќаулыќ тізімі» - «Жања 
кітаптардыњ ±сынымдыќ тізімі» 
«Кітапхананыњ электрондыќ 
ресурстары» - «электронные 
ресурсы библиотеки». 
 
Аќпараттыќ бюллетеньдер: 
«Біздіњ кітапханада», 
«Оќырманѓа арналѓан аќпарат», 
«Жања кітаптар аттракциондары» 
«Жања кітаптар бюллетені», 
«Назар аударыњыз! Жања 
кітаптар, сіздер ‰шін! Жіберіп 
алмањыз!», 
- «Ашыќ есік к‰ні» плакаты. 
- «ж‰йелі оќуѓа ќалай тартуѓа 
болады» бусынет. 
- кішкентай оќырмандар мен ата-
аналарѓа арналѓан визиткалар: 
«Б‰кіл отбасы оќитын уаќыт», 
жас ата-аналарды балалар 
єдебиетіне, балалармен бірге 
оќуѓа тарту ата-аналарѓа арналѓан 
б±рыш «Баќытты отбасыныњ 
ќ±пиялары» 

 
 
 
1д,15д.,12д 

18 ¦жымдыќ сапарлар  250 кітапхана Ф.11д,5д,12, 
1д, (10 балаѓа 

ќызмет 
кµрсететін 

1-4 тоќсан 
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б±ќаралыќ 
кітапханала) 

Оќырмандармен ж±мыстыњ мазм±ны жєне ±йымдастырылуы; 
- кітапхана ж±мысына инновацияларды енгізу; 
Кітапхананыњ беделін арттыру маќсатында келесі шараларды жоспарлаудамыз: 
Жања ж±мыс формаларын ќолдану: 
 ФЛЕШБУК (ф.12д.) -б±л интернеттегі Кітап флешмобы. Егер сіз акцияныњ ќатысушысы болѓыњыз келсе, кез-келген єлеуметтік 
ж‰йеде есептік жазбаны (бетті) рєсімдеуіњіз керек. кез-келген кітаптыњ атына желілер жєне оѓан м‰мкіндігінше кµп достар шаќырыњыз. 
Акцияныњ маќсаты: электрондыќ ресурстар мен баспа форматын біріктіруді ‰йрену; интернетті ќызыќты, аќпараттыќ жєне жарќын 
контентпен толтыру, ќарым-ќатынас жасау, пікір алмасу жєне оќу мєселелерін талќылау ‰шін бос алањ ±сыну. Ќазіргі заманѓы 
технологиялар, егер д±рыс ќолданылса, кітапты таќтан тастамайды, керісінше –оќуѓа тартуѓа кµмектеседі. Book Slam-ді µткізу «Ењ 
танымал кітап - Жазда!» №11д. Book Slam кітапхана-филиалы - тањдалѓан кітапты ілгерілету бойынша ‰здік жарнамалыќ науќанѓа 
арналѓан жарыс. Book Slam - кітап пен оќуды ілгерілетудіњ жања т‰рі. ¤зіндік кітап жарысы. Кітапты ілгерілетудіњ б±л формасын 
филология докторы Стефани Джентгенс ойлап тапты. Атау шараныњ жарыс рухын дєл кµрсетеді, Slam аѓылшын тілінен аударѓанда - 
итеру. Єр кітаптыњ т±саукесері ‰ш минутќа созылады, уаќытты секундомерлермен ќаруланѓан екі ±йымдастырушы баќылайды. Ќазылар 
алќасыныњ жєне/немесе ж±ртшылыќ єр т±саукесерінен кейін кітапты т‰рлі аспектілерден он балдыќ шкала бойынша баѓалайды. 
Ќорытындылау кезінде жалпы балдар есептеледі жєне сыйлыќтар беріледі. Іс-шараныњ соњында барлыќ «ќатысушы кітаптар» стендте 
ќойылады жєне ж±ртшылыќќа олармен жаќыныраќ танысуѓа м‰мкіндік беріле 
«Библиотерапия» 
Ќараѓанды облысыныњ кємелетке толмаѓандар істері жµніндегі мамандандырылѓан ауданаралыќ сотыныњ психологы Верхушей Юлия 
Леонидовнамен ынтымаќтастыќ «Библиотерапия» сияќты ж±мыс нысанын одан єрі ілгерілетуге ыќпал ететін болады. 
Ж±мыс нысаныныњ практикалыќ баѓыты: 
- жаѓдайѓа бейімделу проблемаларын ењсеруге кµмек кµрсету 
- айналасындаѓылармен (ата-аналарымен, ќ±рдастарымен жєне т.б.) эмоциялыќ байланыс орнату 
- µзіне деген сыни кµзќарасты тєрбиелеу 
- ќ±рдастарымен ќарым-ќатынас жасай білу 
- белгілі бір µмір салты туралы ±ѓымдарды ќалыптастыру 
- ыќтимал ќиын жаѓдайларѓа дайындыќ, т‰рлі проблемаларды ењсеру 
- кітап пен оќуѓа ќызыѓушылыќты ќалыптастыру 
Маќсаты: баланыњ рухани бастауын дамыту. Библиотерапияны (жаќсы кітаптыњ єсерін) психологтыњ т‰сініктемелерімен µткізуді 
жоспарлап отырмыз. 
Кітапханада (ф.1д) экологиялыќ баѓыт бойынша ж±мыстар ж‰ргізіледі. «Родничок» экологиялыќ сынубы бар. Онда оќушылардыњ 
табиѓатќа деген ±ќыпты кµзќарасын ќалыптастыруѓа ерекше назар аударылады. Биылѓы жылы табиѓи материалдан жасалѓан «Табиѓат 
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жєне ќиял» атты ќолµнер байќауын µткізуді жоспарлап отырмыз. Маќсаты: балалардыњ кµркем шыѓармашылыќќа деген с‰йіспеншілігін 
дамыту. Табиѓи материалдан жасалѓан б±йымдарды ќ±растыруды ‰йрету. Ќиялды, ќиялды, баќылаушылыќты дамыту. Ќоршаѓан єлемге, 
туѓан µлкеге, табиѓатќа саяхатќа белсенді танымдыќ ќызыѓушылыќты дамыту. Табиѓатќа деген с‰йіспеншілік пен ±ќыптылыќќа 
тєрбиелеу.      
 Кітапхана оќырмандарыныњ кµпшілігі мобильді байланыс ќолданушылары екенін ескерсек, біз QR-кодтыњ м‰мкіндіктерін кењінен 
пайдалануды жоспарлап отырмыз. Жарнама маќсатында «Оќуѓа ќосылыњыз!» акциясы µткізіледі. 
 
Маркетингтік зерттеулер, єлеуметтік зерттеулер. Сауалнама, оќырман - балалар арасында тестілеу. 

№ 
п/п 

Мазм±ны Саны ¤тетін орны Орындаушы  Мерзімі  

1 Ата-аналар мен балалар 
арасында сауалнама  
«Балањызѓа ќандай кітап 
оќуѓа кењес бересіз?» 

1 Кітапхана 1д. 
 

1-2 тоќсан 
 

2 Оќу формулярларын талдау 
«Балалар не оќиды?»(1-
5сын) 

1 Кітапхана 1д. 2тоќсан 

3 Кітапхана оќырмандарына 
сауалнама ж‰ргізу (11-14 
жас) «Болашаќќа ќандай 
кітап алып келесіз?» 

1 Кітапхана  1д. 
 

3тоќсан 

4 Єлеуметтік зерттеу: 
«Жасµспірімдер µміріндегі 
оќу жєне компьютер» (2-4 
сынып оќырманымен 
с±хбат) 

1 Кітапхана 5д. 
 

4тоќсан 
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5 Єлеуметтік зерттеу: 
«Жасµспірімдер µміріндегі 
оќу жєне компьютер» (5-9 
сынып оќырманымен 
с±хбат)  

1 Кітапхана 5д. 2тоќсан 

6 «Бастауыш сынып 
оќушысыныњ оќуы» (2-4 
сынып оќушылары не 
оќиды?) 

1 Кітапхана  11д. 2тоќсан 

7 Шаѓын сауалнама талдау. 
«Ќазіргі заманѓы 5-9 сынып 
оќушысыныњ оќуы»  (5-9 
сынып оќушылары ќандай 
кітап оќиды) «Сеніњ 
ќызыѓушылыѓыњ єлемі»   

1 Кітапхана 11д. 3тоќсан 

8 Тарих бµлімініњ кітап ќорын 
пайдалануды зерделеуді 
талдау. 

1 
 

Кітапхана 11д.,12д.,15д. 4тоќсан 

9 Жас оќырмандардыњ 
кµзімен салыстырмалы 
талдау. «¦лы Отан соѓысы»  

1 Кітапхана  12д. 
 

1тоќсан 
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10 Сауалнама  
«Сіздіњ с‰йікті кітабыњыз?» 
(2-4 сыныптар) «Сіздіњ 
с‰йікті журналыњыз?» (5-6 
сын) 

1 Кітапхана 15д. 3тоќсан 

11 Сауалнама  
 «Оќырман адам - табысты 
адам» (8-9 сыныптар) 

1 Кітапхана 15д. 3тоќсан 

12  Жедел сауалнамалар "Мен 
ќандай оќырманмын "  
"Сеніњ кітапханањ" (5-7 
сынып) 
"Баспа немесе электронды" 
(7-9 сынып)  
"Жылдыњ ‰здік ондыѓына" 
(1-4 сынып, 5-7 сынып)  
"Сеніњ кітапханањ" (5-7 
сынып) 
"Баспа немесе электронды" 
(7-9 сынып)  
"Жылдыњ ‰здік ондыѓына" 
(1-4, 5-7, 8-9 сыныптар) 

1 Кітапхана 15д. 3 тоќсан 

13 Шаѓын зерттеу «Сіз ќандай 
таќырыпта кітап оќисыз?» 
(5-6, 7-9 сынып) «Сіз мектеп 
баѓдарламасына 
кµмектесетін кітаптар 
оќисыз ба?» (5-9 сыныптар) 

1 Кітапхана 15д. 2 тоќсан 

14 Оќу формаларын талдау: 5-9 
сыныптар тобыныњ 
оќылуын талдау 
«Балалардыњ оќудаѓы µзекті 
таќырыптары»(2-4, 5-6, 7-9 

1 Кітапхана 15д. 1 тоќсан 
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сыныптар) 

2 Оќу формулярларын талдау 
«Балалар не оќиды?»(1-
5сын) 

1 Кітапхана 1д. 2тоќсан 

 
IV. Оќырманѓа ќызмет кµрсетуді ±йымдастыру. Оќырмандармен ж±мыс. Кітапты насихаттау. 

Оќырмандармен ж±мыстыњ мазм±ны жєне ±йымдастырылуы; 
Оќырмандардыњ ќызыѓушылыќтарын зерттеу 

№ Мазм±ны Оќырмандар тобы Ж±мыстыњ т‰рі Орындаушы Мерзімі 
1. Єрбір оќырман формулярыныњ 

талдамалыќ бµлігімен ‰немі ж±мыс 
ж‰ргізу, єрбір бала туралы 
мєліметтерді жєне «Оќырманныњ 
с±ранысы», «С±раныс себебі», 
«Оќылѓан кітапќа ќатысы» 
баѓандарын толтыру 

1-9 сынып Баќылаулар, жеке єњгімелер, экспресс-
талдаулар 

Ф. №1д, 5д, 
11д, 12д, 15д 
ОЌА – мен 
бірігіп  

1-4тоќсан 
 
 
 

2. Кітапханашыныњ т±раќты кµмегіне 
м±ќтаж оќырмандар тобын бµлу. 
(45 адам) 

Оќитындар аз; оќу 
кµшбасшылары; 
ж‰йесіз оќитын; 
ќазаќ тілінде 
оќитын; м‰гедек 
балалар, ќолайсыз 
отбасылардыњ 
балалары, 
Нашар оќитын, 
оќымайтын 
мектепке дейінгі 
балалар 

Оќырмандардыњ белсенді, біржолѓы, уаќытша 
оќымайтын топтарын аныќтау. 
Жеке жєне топтыќ оќу жоспарлары, ±сынымдыќ 
тізімдер жасалады. М±нда балалардыњ 
м‰дделерін, бейімділігін байќау, жеке 
єњгімелесу, экспресс-талдау арќылы аныќтау 
жєне осы м‰дделерді ќажетті баѓытта дамытуѓа 
к‰ш салу аса мањызды. Б±л балалар ‰шін 
таќырыптыќ сµрелер рєсімделеді, танымдыќ 
минуттар, ойындар, кітаптар туралы єњгімелер 
жєне т.б. µткізіледі. 

ф.1д,5д,11д,12д
,15д.  

1-4тоќсан 

3. Барлыќ жас топтарыныњ 
оќырмандыќ формулярларына 
жылына екі рет талдау ж‰ргізу 

5-6 сынып 
5-9 сынып 
2-4сынып 
7-9 сынып 

Ќазаќстан єдебиеті ќалай оќылады 
Ќазаќ тіліндегі єдебиет ќалай оќылады 
Ѓылыми-танымдыќ єдебиет ќалай оќылады 
Сынассикалыќ єдебиет ќалай оќылады 

Ф.№15д, 
5д.,15д.  
Ф.5,15,12 
Ф.№ 15д 

1-4тоќсан  
 
1-4тоќсан  
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2-4 сынып 
7-9 сынып 
2-4сынып 
5-9сынып 

Табиѓат єдебиеті ќалай оќылады 
Кµркем єдебиет ќалай оќылады 

ф.5д 
 
ф.12д,1д 
ф.5д,15д 
Ф.12д. 

1-4тоќсан 
1-4тоќсан 
1-4тоќсан 
1-4тоќсан 
1-4тоќсан 

4. Барлыќ жас топтарыныњ 
оќырмандыќ формулярларына 
жылына екі рет талдау ж‰ргізу. (2-4 
сынып)  
«Отандыќ жєне шетелдік єдебиет 
сынассиктерініњ шыѓармалары 
ќалай оќылады» (5-9сынып)  
«Балалар єдебиеті сынассиктерініњ 
шыѓармалары ќалай оќылады» 

5 
 
 
1 
1 
1 
1 
1 

 
 
 
Кітапхана 
Кітапхана 
Кітапхана 
Кітапхана 
Кітапхана 

  
 
 
Ф.1д., 
Ф.5д. 
15д., 
11д.      
12д. 

 
 
 
1-4тоќсан 
1-4тоќсан 
1-4кв 
1-4 тоќсан 
1-4 тоќсан 

5. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кітапханашыныњ ‰немі назарын 
аударуѓа м±ќтаж оќырмандар тобын 
бµлу 
 
«Єуесќойлыќпен оќу» 
ата-аналарымен жеке жєне 
±сынымдыќ єњгімелесулер µткізуге, 
шаѓын кµлемді ірі ќарпі бар айќын 
бейнеленген кітаптарды, «Достар 
кітапшалары - ойыншыќтарды 
ауыстырады», «Балабаќша 
кітапханасы», «Кітапханашы кењес 
береді» сериялы кітаптарды 
±сынуѓа; «Кµмекке ќызыѓушылыќ 
танытќандарѓа» кітап алмасу кезінде 
оќылѓан кітаптар туралы єњгімелесу, 
ата-аналарымен єњгімелесу жєне 
консультациялар µткізу, бетбелгілер 
мен жадынамалар рєсімдеу          
 

нашар оќитын - Оќу техникасы туралы мєліметтер 
- Тексеру оќулары 
- Формулярлардаѓы т‰рлі-т‰сті белгілер: 
* нашар оќу техникасы 
* жаќсы оќу техникасы 
* тамаша оќу техникасы 
Жеке ж±мыс ж‰ргізу, кітап тањдауды баќылау, 
иллюстрациялары мен ірі ќаріптері бар шаѓын 
кµлемді кітаптарды ±сыну, кітап алмасу кезінде 
оќылѓан кітаптар туралы єњгімелесу, «Бєрін 
бірге оќимыз», «Ќызыќты оќудыњ кішкентай 
ќ±пиялары», жадынамалар мен бетб±рыстар 
шыѓару, жања т‰сімдермен таныстыру жєне 
аќпараттандыру 
Кітапхана µткізетін Балалар кітабы аптасы, 1 
маусым, Білім к‰ні, аќпарат к‰ндері жєне т.б. 
іс-шараларѓа шаќыру 

ф.5д,1д,11д,12д
,15д. 

1-4тоќсан 
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  Аз оќитындар 
 

2021 жылы осы оќырмандар тобымен ж±мыс 
жалѓасады. Оѓан, єдетте, кітапханаѓа 
ќажеттілігіне ќарай мектеп баѓдарламасы 
бойынша белгілі бір єдебиетке ж‰гінетін 
балалар кіреді. Б±л топпен ж±мыс істеуде ењ 
бастысы - баланы оќуѓа ќызыќтырып, 
ќызыќтыру. Олар ‰шін жадынамалар, жеке 
жєне топтыќ оќу жоспарлары жасалады, «Біз 
нені оќимыз» деген жарнамалыќ бетбелгілер 
рєсімделеді. Єлеуметтік желілерде ењ ‰здік 
балалар кітаптарыныњ ±сынысы бар 
бейнероликтерді ќолданумен бояу, тартымды 
бейнероликтер ќойылады, Балаларѓа арналѓан 
мультфильмдерден, кµркем фильмдерден 
‰зінділерді кµру арќылы толыќтырылѓан, 
ќатты оќулар, дауыстап оќу сияќты µте 
ќолжетімді жєне тиімді ж±мыс т‰рін 
пайдалануды жалѓастыратын боламыз. 
Олар ‰шін жадынамалар, жеке жєне топтыќ 
оќу жоспарлары жасалады, «Біз нені оќимыз» 
деген жарнамалыќ бетбелгілер рєсімделеді. 
Ертегілер бойынша єдеби ойын-саяхат «Ертегі 
кейіпкерлері бізге жылу берсін, жаќсылыќ 
з±лымдыќты мєњгі жењсін»,  «Кітап елініњ 
жања т±рѓындары» жањалыќтарына шолу, 
«Жазда саѓынбау ‰шін, нені оќу керектігін 
тањдањдар!» т.б. Балаларѓа арналѓан 
мультфильмдерден, кµркем фильмдерден 
‰зінділерді кµру арќылы кейіннен талќыланып, 
дауыстап оќу сияќты µте ќолжетімді жєне 
жеткілікті тиімді ж±мыс т‰рін пайдалануды 

//-// //-// 
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жалѓастыратын боламыз. 
  
 

  Оќымайтындар Мектептердегі ата-аналар жиналысында 
«Кітаптар достарымен біздіњ ‰йге кірсін» 
жарнамасы, «Кітап патшалыѓы - кемењгер 
мемлекет» экскурсиясы, «Ханшайымдар туралы 
ертегілер», «Тыњдаймыз жєне есте саќтаймыз» 
серияларындаѓы кітаптарѓа т‰сініктеме беру. 
Кітапханашы жазбаларын ж‰ргізу 
- с±рау-салуларды ќанаѓаттандыру ‰шін ВСО 
пайдалану 
- шаѓын-зерттеу «Неге оќымайсыњ?» 

//-// //-// 

  «Белгісіз с±раныс» 
тобы 

Оќырмандар тобымен ж±мыс істеуде 
жоѓарыдаѓыдай єдістер ќолданылады, 
формулярдыњ талдамалыќ бµлігі т±раќты 
т‰рде ж‰ргізіледі. Оќудыњ жеке жєне топтыќ 
таќырыптыќ жоспарлары, «Б±дан єрі не оќу 
керек?» деген бетбелгілер жасалады. Б±л жерде, 
єрине, балалардыњ ќызыѓушылыќтарын, 
бейімділігін байќау, оќылѓан жєне ±сынымдыќ, 
экспресс-талдаулар туралы жеке єњгімелесу 
арќылы аныќтау жєне осы м‰дделерді ќажетті 
баѓытта дамытуѓа белгілі бір к‰ш-жігер 
ж±мсау аса мањызды. Б±л балалар ‰шін 
таќырыптыќ сµрелер рєсімделеді, танымдыќ 
минуттар, ойындар, кітаптар туралы єњгімелер, 
т‰сініктеме оќу µткізіледі. Инд. 
«ПрисынюЧиттерге ќарама-ќарсы», 
«Кітаптардыњ себептері», «Ертегілер єлемі, 
рифм, µлењдер», «Тарих µз ќ±пияларын 
ашады», «Сµйлейтін кітапшалар - сіздер ‰шін», 
«Бізбен бірге кім т±рады жєне єн айтады?», 
«Єдебиет жањалыќтары сіздерге арналѓан». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 д.,15д. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-4 тоќсан 
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6 Ерекше балалар єлемі 
М‰гедек балалар (16 адам) 

 
 

Шаќыру билеттері бойынша єлеуметтік 
ќамтамасыз ету ќызметкерлері арќылы 
балаларды іс-шараларѓа, экскурсияларѓа, 
балалар жазушыларыныњ ‰здік шыѓармаларын 
оќуѓа шаќыру. 
Халыќаралыќ балаларды ќорѓау к‰ні, 8 наурыз, 
м‰гедектер к‰ні, жања жыл мерекелері, «Єлем 
біршама мейірімді болу ‰шін» баѓдарламасын 
іске асыру бойынша ж±мысты жалѓастыру). 

5д. 1-4тоќсан 

7. Ерекше бала (24 адам) оќушылар 3-7 
сынаста ОСШИ №3 
(Б±л топќа психофизикалыќ дамуы, 
аќыл-ойы б±зылѓан немесе басќаша 
айтќанда, ерекше білім беру 
ќажеттілігі бар балалар кіреді. Осы 
баѓытта ж±мыс істей отырып, біз 
осы балаларды ќоѓамда 
єлеуметтендіру ‰дерісіне, мінез-
ќ±лыќ мєдениетін тєрбиелеуге 
жєрдемдесуден µзіміздіњ басты 
міндетімізді кµріп отырмыз. Б±л 
балалардыњ ерекшелігі жадыныњ 
нашарлыѓы, єлеуметтік-т±рмыстыќ 
баѓдарыныњ б±зылуы, оќуѓа деген 
ќажеттілігініњ нашарлыѓы, шектеулі 
сµздік ќоры болып табылады 
(ОСШИ № 3) 

 «Ќайырымды сµзбен бір-бірімізді жылытамыз» 
акциясы, 
«Меніњ ќалам - Ќараѓанда!» ѓажайып алањы 
/ Ќала к‰ніне/  
 

12д. 1-4 тоќсан 
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8 Оќу кµшбасшылары 
"Ќызыѓушылыќпен оќу» 

 -формулярлардаѓы т‰сті белгілер, єдебиеттіњ 
±сынымдыќ тізімдері, таќырыптыќ оќу 
жоспарлары (танымдыќ кітаптар сериясымен 
танысу); 
-±сынымдыќ ќ±ралдар жасауѓа, єдебиетке шолу 
жасауѓа, жања кітаптардыњ т‰суі туралы 
хабардар етуге, «Єдебиет жањалыќтары» жања 
т‰сімдердіњ аќпараттыќ тізімі, 
«Сеніњ єдеби жолсапарыњ», «Сыныптастыњ 
±сынысы», «Жазѓы оќу єлемі» атты ±сынымдыќ 
єњгіме. 

1д,5д.,11д.,12д.
,15д. 

1-4 тоќсан 

9. Оќу мєдениетініњ даѓдыларын 
‰йрету: 

 Ірі ќаріппен µз бетінше оќу ±сынымы. Балалар 
жазушыларыныњ: Ќ.Баянбаев, С.Ж‰нісов, 
С.Донентаев, С.Михалков, К.Чуковский, 
Ж.Ќашќынов, С.Баруздин, А.Табылдиев, 
С.Бегалин, Ж.Смакова, М.Зуковскийдіњ ‰здік 
шыѓармаларын жоѓары оќуларды µткізу 
«Кµњілді кµліктер», «Сен білесіњ бе», «Меніњ 
бірінші кітаптарым» сериялары. Кітапхана 
сабаќтары - «Мыњ дана бет», «Біздіњ кітаптар - 
сіздіњ біліміњіз, бос уаќытыњыз»                                                    

Ф. № 1д, 5д, 
11д, 12д, 15д 

1-4тоќсан 

10. Кітаптарды µз бетінше тањдау 
даѓдыларын дамыту 
Оќу мєдениетін арттыру 

5-9 сынып АЌЌ-да консультациялар 
Кітап ќорын орналастыру туралы єњгімелесу, 
«Ќорды орналастыру ќаѓидаты», 
«Кітапханадаѓы кітаптарды тањдау», «Сау болу, 
кітапхана», «Кітапханада ќалай баѓдарлану 
керек» кітапханалыќ сабаќтары. 
«Оќырмандарды тањдау», «Кітапхана кењесі», 
«Біздіњ алтын ќорымыз», «Барлыќ уаќытќа 
арналѓан кітаптар» сияќты фондаярлыќ 
стикерлермен ашу. Кітапхана сабаќтары - «Мыњ 
дана бет», «Біздіњ кітаптар - сіздіњ біліміњіз, 
бос уаќытыњыз». 
Оќырмандардыњ м‰дделерін жєне олардыњ 

1д.,5д,11д.,15д.
,12д. 

1-4тоќсан 



36 
 

µзгерістерін есепке алу формулярлардыњ сырт 
жаѓында, оќылѓан кітаптар туралы 
єњгімелесулерде белгіленеді. 

11. Ќазаќ тілінде оќитын балалар тобы 
     
 
        
                                              
                                                                      
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Ќазаќ тілінде сµйлейміз» оќылѓаны 
туралы єњгіме» 
 (5-9сынып) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Меніњ алѓашќы кітабым» атты 

1-4 сынып 
 
 
 
5-9 сынып 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жањадан 
бастаушылар ‰шін 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жаќсы оќитындар 

Кітаптардыњ жања т‰сімдері туралы хабарлау 
- талдау формулярын ж‰ргізу 
-формулярдыњ сырт жаѓында оќырмандардыњ 
м‰дделерін жєне олардыњ µзгерістерін есепке 
алу 
- оќылѓандар туралы єњгіме 
- ±сынымдыќ єњгімелер, «Сіздерге єлем, µткен 
жылдардыњ дабылы» єдебиетініњ ±сынымдыќ 
тізімдері, шыѓармашылыќпен єдеби танысу 
жєне болжам тізіммен. 
«Поэзия асќар шыњы» 
Маќатаев М±ќаѓалидыњ туѓанына 90 жыл 
«Ќазаќ поэзиясы»Ќазаќ халыќ аќыны Жамбыл 
Жабаевтыњ туѓанына 175 жыл. 
«Ќыран ќанатты Ќасым» аќын 
Ќ.Аманжоловтыњ туѓанына 110 жыл толуына 
байланысты. 
«Туѓан µлкеніњ єншісі» - жазушы С. 
Лямбековке 85 жыл. 
«Жазушы уаќытпен диалогта» - ќазаќ 
жазуыныњ туѓанына 75 жыл.  
Ќазаќстан Роллан Сейсенбаева (1946ж.) 
«Талантты аѓартушы» Ы. Алтынсаринніњ 
туѓанына 180 жыл. 
- Айгµлек, Аќ желкен, Балаќан, Балб±лаќ, 
Балдырѓан, Ерке бала,  
 
Ертегілер єлемінде, Жыл он екі ай, Мµлдір 
б±лаќ жєне т.б. журналдардан алынѓан дауыстап 
оќулар мен ±сынымдыќ аќпараттар. 
¦сынымдыќ сµйлесу 

ф.11д,12, 
 
 
 
15д,1д,5д. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 д. 
 
 
 
 
Ф.12д,11д. 
 
 
 
 
 
 
15д. 

1-4 тоќсан 
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кітаптар сериясын дауыстап оќу (2-
4-сынып)                  

‰шін «Ана тіліндегі кітап», Формулярлардаѓы т‰рлі-
т‰сті белгілер, «Ќазаќша сµйлейтін кітап», 
«Сен білесіњ бе?» 
«Меніњ бірінші сµйлеу кітапшам», «Ана 
тілімізде сµйлейміз» єњгімесі, «Балдырѓан» 
журналы бойынша дауыстап оќу. «Поэтикалыќ 
радуга» таќырыптыќ сµресі. Формулярлардаѓы 
т‰рлі-т‰сті белгілер, ±сынымдар, єњгімелер 
«‡ш тілде оќимыз», «Біздіњ µлењ мен прозадаѓы 
µлке» оќу жоспары. 

12. Оќылѓан кітаптар туралы пікір 
альбомдарын ж‰ргізуді жалѓастыру 

 «Мен айтќым келетін кітап», «Оќыѓан кітап 
туралы пікір», «Меніњ с‰йікті кітабым», 
«Оќырманныњ дауысы» 

ф.1д,5д,11д, 
12,15д 

1-4тоќсан 

 

ОЌЫРМАНДАР АКТИВІ 
‡ЙІРМЕ Ж¦МЫСЫ 

№ п/п Активті ±йымдастыру нысаны Ќызыѓушылыќ 
бойынша 
оќырмандар тобы 

Орындаушылар  Мерзімі  

1 
 
 
 

 90 адам ‰йірмесініњ ж±мысын жалѓастыру. 
«Кітапхана - аурухана» (25 адам) 
«Кітапхана еріктілері» (11 адам) 
«Дресс - ескі кітапќа арналѓан код»; 
- берешектермен ж±мыс істеуде (ќайтарылѓан кітаптыњ апталыѓын 
µткізу) 
«Кітапхана достары» (15 адам) 
«Фантазерлер» (16 адам) 
«Доктор Айболит» (23 адам) 
Интеративті алањдаѓы ‰стел ойындарын єуесќойлар 
сынубы/DAMY KEGAISTIGI/ 

 
2-5 сынып 
4-6 сынып 
2-5 сынып 
 
2-5сынып 
 

 
Ф.1д., 
Ф.5д. 
 
 
Ф11д. 
Ф.12д. 
Ф.15д. 
Ф.12д. 
Ф5д.,11д.,12д. 

 
1-4тоќсан 
1-4тоќсан 
1-4тоќсан 
1-4тоќсан 
1-4тоќсан 
 
 
1-4тоќсан 

2 
 

Кітапхана кењесініњ ж±мысын жалѓастыру 2-9 сынып Ф1д,5д,11д,12д,15д 
 

1-4тоќсан  
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3 
 
 
 
 
 

Баѓдарламаларды iске асыру жµнiндегi ж±мысты жалѓастыру: 
«Кітаптыњ тањѓажайып єлемі», 
«Єлем біршама мейірімді болуы ‰шін» 
«Жазда кітап желкендерінде « 
Оќылѓан кітап туралы пікірлер альбомы «Меніњ с‰йікті кітабым» 
«Оќырманды µсіреміз» 
«Єлем жаќсылыќќа айналуы ‰шін» 

2-4 сынып 
М‰гедек балалар 
2-4сынып, 5-7 
сынып 
 
(РДЧ)      
 
 2-4 сынып     
       

Ф.5д  
 
 
 
Ф.15д. 
ф.11д  
 
ф.12д. 
 

1-4 тоќсан 
 
 
 
1-4тоќсан 
1-4 тоќсан 
1-4тоќсан 

4 
 
 

«Кітапшамен бірге біз µсіп келеміз» - мектепке дейінгі баланыњ 
б±рышы 
«Кітапшалар ќ±тќарушылар» б±рыш 
«Кітап желкенімен жања жањалыќтарѓа» кітап экспресі  
Мектепке дейінгі балалар к‰ні: 
«Кітап байлыќтарыныњ ќазынасы» 
Мектепке дейінгі балаѓа арналѓан б±рыш: 
«Сеніњ алѓашќы кітапшаларыњ» 

Мектеп жасына 
дейінгі балалар 
0-1сынып 
1-9 сынып, РДЧ 
Мектеп жасына 
дейінгі балалар. 
4-9 сынып 

ф.12д. 
ф.11д. 
 
ф.1д. 
ф.15д. 

1-4 тоќсан 
шілде 
2-3 тоќсан 
1-4тоќсан 

 
АТА – АНАМЕН Ж¦МЫС 

№
  
п/
п 

Мазм±ны  саны мерзімі орындаушы 

1 
 
 
 
 

Балаларды оќуѓа басшылыќ ету ж‰йесін 
жетілдіру маќсатында: 
 
«С‰йікті балалар журналдары» 
±сынымдыќ шолуы. 
«Балаѓа оќуды ќалай с‰йуді ‰йрету 
керек» консультациясы. 
«Балаларыњызѓа арналѓан жања кітаптар» 
шолуы. 

 
 
1РДЧ 
1РДЧ 
1РДЧ 
1РДЧ 
1РДЧ 

 
 
1 тоќсан 
1-4тоќсан 
1-4 тоќсан 
1-4тоќсан 
1-4тоќсан 

 
 
ф.11д.,5д.,1д., 
12д.,15д. 
 

2 Ата-аналарѓа арналѓан жадынамалар мен 5 РДЧ 2тоќсан Ф.11д.,1д.,5д.,12д.15д. 
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бетбелгілер: 
«Балалар оќуы жєне кітапхана», 
«Ќымбатты ересектер! Єкелер мен 
аналар!» «Балалар кітапханасына келіњіз!» 
-ата-аналар факультативтері «Балаларѓа 
кітаптарды ќалай жєне не ‰шін оќу 
керек», «Ересектерге арналѓан мысалдар»; 

3 
 

Балаларды оќуѓа басшылыќ ету ж‰йесін 
жетілдіру маќсатында єњгімелер мен 
шолулар цисынін µткізу: 
«Балалар кітабы - тєрбиеніњ ќуатты 
ќ±ралы», 
«Балапандардан, тіпті ертерек»... 
«С‰йікті балалар журналдары» 
±сынымдыќ шолуы, 
«Егер Почемучка ‰йінде болса», 
«Бєрін білгім келеді», «Тыњдап, есте 
саќтаймыз», 
Ата-аналар мен олардыњ балалары ‰шін 
єлеуметтік сауалнама ж‰ргізу 
«Барлыќ уаќытќа арналѓан сынассика», 
нєтижесі бойынша єдебиетті ашыќ ќарау 
рєсімделеді 
«Біздіњ балалыќ шаќ жазушылары», 
- блиц сауалнама 
«Жылдыњ ‰здік кітабы» 

8 РДЧ 
 
 
1РДЧ 
 
1РДЧ 
 
 

 
 
 
4 тоќсан 
 
1-2 тоќсан 
  

 
 
Ф.5д. 
Ф.12д. 
ф.12д. 
ф.1д 
ф.11д. 

4 Ата-аналар ‰шін б±рышты рєсімдеу: 
Ата-аналар ‰шін безендірілген б±рышта 
отбасылыќ тєрбие мен балаларды оќыту 
мєселелеріне арналѓан материалдар ‰немі 
жањартылып отырады. 
«Балалар мен ересектерге», 
«Кітап оќыњыз - б±л ќызыќ», 
«Кітаптардыњ даналыѓы отбасын біріктіре 

5 
 
 
 
1РДЧ 
1РДЧ 
1РДЧ 
1 РДЧ 

 
 
 
 
3 тоќсан 
1-3 тоќсан 
1-2 тоќсан 
2тоќсан 

 
 
 
 
Ф.1д 
ф.11д 
ф.5д., 
12д. 
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алады», 
«Б‰кіл отбасымызбен оќимыз», 
«Ата-аналар µздер ‰шін» 

1 РДЧ 1-4тоќсан 15д. 

5 Ата-аналарѓа арналѓан жаднамасы «Б‰кіл 
отбасымен оќимыз»  
-сєбилерге арналѓан «Егер Почемучка 
‰йінде болса» энциклопедияларына шолу 
- «Оќитын баланыњ ќалай ата-анасы 
болуѓа болады» аќпараттыќ баѓдарламасы 
- «Бєрін білгім келеді», «Тыњдаймыз жєне 
есте саќтаймыз» кітапшаларына шолу 
- ата-аналарды олардыњ балалары 
ќатысатын іс-шараларѓа шаќыру 
-«Вконтакте» параќшасында «Ќызыќ ата-
аналар ‰шін» айдарын ашу 

РДЧ 1-4тоќсан Ф-15д 

 ¦сынымдыќ єњгімелесу «Жµргектен, тіпті 
ертерек...» 

 1кв 
 

Ф-12д 

 ¦сынымдыќ шолу «С‰йікті балалар 
журналдары» 

 3кв Ф-12д 

 «Балаѓа оќуды ќалай с‰йуді ‰йрету 
керек» консультациясы 
«Балаларыњызѓа арналѓан жања кітаптар» 
шолуы 

  Ф-12д 

 Ќызыќты кездесулер сыныбы. «Ќызыќ! 
Танымдыќ! Пайдалы!» 

РДЧ 1-1Утоќсан Ф-11д 

 Балаларды оќуѓа тарту бойынша ата-
аналарѓа арналѓан практикум. «Ересектер 
‰шін ќ±пия немесе Оќитын баланыњ ата-
анасы ќалай болуѓа болады» 

 РДЧ 1-1Утоќсан Ф-11д 

 Ашыќ есік к‰ні. «Достарыма есік ашыќ» РДЧ,оќырм 111кв Ф-11д 
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ан-р 
 Мектепке дейінгі балалар к‰ні «Диво 

дивное - балалар кітабы!» 
Д, РДЧ 11тоќсан Ф-11д 

 «Кітаптардыњ даналыѓы отбасын біріктіре 
алады» - кітап кµрмесі - ±сыныс 

РДЧ 1тоќсан Ф-11д 

  «Кітапты отбасына алыњыз» «Таншолпа
н» ‰й 
баќшасынд
а пр- 
зидент 
µткізу. 

1кв Ф-11д 

 Ата-аналар мен балалар арасында 
сауалнама ж‰ргізу 
«Жан±ялыќ ортада оќу» 

РДЧ   3 тоќсан Ф-1д 

 Ата-аналар мен балаларѓа арналѓан «Кітап 
оќыњыз - б±л ќызыќ» б±рышын безендіру 

 РДЧ 1кв Ф-1д 

 «Балалар кітабы - тєрбиеніњ ќуатты 
ќ±ралы» єњгімесін µткізу 

РДЧ 2 кв Ф-1д 

 Ата-аналарѓа арналѓан «Балаларѓа 
дауыстап оќу» ±сыныстары 

РДЧ   3 тоќсан Ф-1д 

 Шаѓын єњгімелесулер, таќырыптарѓа 
кењестер беру: 
* балаларѓа не жєне ќалай оќу керек 
* балаларыњыздыњ с‰йікті жазушылары 
* балаларды оќуѓа ќалай баулу керек 
* компьютер ж±мыс кітабына кедергі 
келтірмейді 

 РДЧ 2 кв Ф-1д 
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 -жадынамалар мен бетбелгілер Отбасылыќ 
оќу ќ±пиялары 

РДЧ 4 кв Ф-1д 

 -«Жања уаќыт - жања кітаптар» атты РДЧ 
к‰ні 

РДЧ 1 кв Ф-1д 

 Аќпараттыќ стенд 
«Балалар мен ересектерге» 

1 К‰нделікті 
аќпарат 

Балдаева А. 

 Ата-аналарѓа арналѓан «Балалар оќуы 
жєне кітапхана», «Ќымбатты ересектер! 
Єкелер мен аналар! « Балалар 
кітапханасына келіњіз! 
-ата-аналар факультативтері «Балаларѓа 
кітаптарды ќалай жєне не ‰шін оќу 
керек», «Ересектерге арналѓан мысалдар»; 

 
1 
1 
1 
4 

наурыз 
мамыр-шілде 
 

 
Жубекова 
Балдаева 
 

 Ата-аналар мен олардыњ балалары ‰шін 
єлеуметтік сауалнама ж‰ргізу 
«Барлыќ уаќытќа арналѓан классика», 
нєтижесі бойынша єдебиетті ашыќ ќарау 
рєсімделеді 
«Біздіњ балалыќ шаќ жазушылары», 
-блиц сауалнама «Жылдыњ ‰здік кітабы» 

 
 

наурыз 
сєуір 
мамыр 
 

Балдаева 
 

 
Мектепке дейінгі балалармен ж±мыс 

2021 жылы мектепке дейінгі жастаѓы балалармен ж±мыс жалѓасады. Басты маќсат баланы кітапханаѓа, кітап єлеміне баулу. Кітап 
кµрмелеріндегі кітаптардыњ іріктемелері ‰немі жањартылып отырады. 

 
Баланыњ оќу ќажеттілігі бірінші сыныпќа т‰скенге дейін ќалыптаса бастайды. Сондыќтан кітапханалар балабаќшаныњ аѓа жєне 

дайындыќ топтарын таныстыру экскурсияларына шаќыру сияќты ж±мыс формасын тєжірибеден µткізуді жалѓастырады. Балалар ‰шін 
«Ќандай кітапшаны оќитын боламыз?», «Кітапша туралы айтшы», «Суретші не суреттеді?» жєне т.б. жеке практикалыќ сабаќтар 
µткізіледі. 
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2021 жылдыњ ж±мысында біз жаппай іс-шаралар µткізіп ќана ќоймай, кітапхана кењістігін ќайта ±йымдастыруды, оќу залында 
ойындарѓа арналѓан аймаќ ќ±руды, ‰стел ойындарын, пазлдар, планшеттер сатып алуды жєне т.б. жоспарлап отырмыз. 
 

№ Мазм±ны саны мерзімі Орындаушы 
 «Балалар алаќанындаѓы кітап» мектепке дейінгі балар к‰ні   3тоќсан 12д 
 «Лукоморья емені жасыл» єдеби ж±мбаќ мерекесі   12д 
 «Сеніњ бірінші энцисынопедияњ» танымдыќ ойыны   12д 
 «Бµпење оќып бер» сериялы кітаптар бойынша т‰сініктеме 

беру 
  12д 

 єдеби ойын элементтері бар дауысты оќулар   12д 
 «Кітап µрісі»  2тоќсан 12д 
 «Кітап патшалыѓы - кемењгер мемлекет» экскурсиясы  1-4тоќсан 15д 
 «Ханшайым туралы ертегілер», «Тыњдаймыз жєне есте 

саќтаймыз» серияларындаѓы кітаптарды т‰сіндіру 
  15д 

 «Кітап елініњ жања т±рѓындары» жањалыќтарына шолу   15д 
 Кітапхана сабаќтары: 

«Танысыњыз - Кітап»; 
«Д±рыс оќуды ‰йренеміз»; 
«Кітапты саќта, ол сеніњ досыњ» 

  15д 

 Мектепке дейінгі балалар к‰ні «Аяќќа т±рсам - кітапшаны 
аламын» 

 2 тоќсан Ф-11д 

 «Балабаќшасы бар кітапханаѓа» мектепке дейінгі балалар 
к‰ні 

 3 тоќсан Ф-11д 

 Экскурсиялар µткізу: 
«Кітапшалар достарды ќарсы алады», «Сиќырлы ‰й - 
кітапхана», 
Мектепке дейінгі балалар к‰ні 
«Кітап байлыќтарыныњ ќазынасы» 

 
3 
1 
1 
25-27адам 

Сєуір  
шілде 
мамыр 
 
 

Балдаева А 

 Серия кітаптарымен танысу: 
«Меніњ бірінші кітабым» 
«Сµйлейтін ертегілер» 
«Достардыњ єндері» 
Мектепке дейінгі баланыњ б±рышы 

35адам  
 

2-3тоќсан 

Балдаева А 
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«Сеніњ алѓашќы кітапшаларыњ» 
Таќырыптыќ іріктеулер: 

  «Сиќырлы сандыќша» 
«Ѓарыш єліпбиі» 

1 1-4тоќсан Балдаева А 

 «Тілім меніњ – досым меніњ» 5 2-3тоќсан Кітапхана  
 

Маќсатты баѓдарламалар мен жобалар бойынша ж±мыс 
 

ОКЖ 
филиалдар 

Инновациялыќ нысандарды енгізу  Ќызыѓушылыќтары 
бойынша клубтар  

Энциклопедиялар 
 жобалар баѓдарлама Басќалар 

Фил 11д.  2018-2021 жылдарѓа 
арналѓан  «Туѓан µлке-
т±нѓан шежіре» атты 
баѓдарлама  

 "Шањыраќ" - тарихи-
µлкетану клубы 

 

Фил 1д.  "Золотая подковка" 
аќпараттыќ-
библиографиялыќ 
баѓдарламасы (2-9 
сыныптар) 

 "Родничок" клубы-
экологиялыќ мєдениеттіњ 
негізі ќаланѓан 
экологиялыќ баѓыт. 

 

Фил 12д.  «Єлем мейірімді болу ‰шін» 
атты кешенді-маќсатты 
баѓдарлама 

  
 

 

Фил 15д.  «Ќазаќстан-біздіњ ортаќ 
‰йіміз» атты баѓдарлама 

 Клуб "Izdenis, ynta, jiger"  

Фил 5д.  "Тањѓажайып кітап єлемі» 
"Єлем мейірімді болу ‰шін» 
"Жаздаѓы кітап 
желкендерінде»  
(жазѓы оќу баѓдарламасы) 

   

ОЌК Барлыќ жастаѓы 
балаларѓа арналѓан 
мультимедиялыќ 

"Кітапхана-м‰гедек балалар 
мєселесі жµніндегі орталыќ 
ретінде» 
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ќ±рал "сеніњ 
болашаќіњ тамаша, 
меніњ елім, меніњ 
Ќазаќстаным!» 

 
Ж±мыстыњ негізгі баѓыттары бойынша іс-шаралар 

Іс-шаралар атауы ¤ткізу т‰рі Оќырмандар 
тобы 

‡йлестіру Мерзімі Орындаушылар 

Тарихи баѓыт 

С. Бегалин атындаѓы Мемлекеттік балалар 
кітапханасыныњ  ќ±рылѓанына 70 жыл (1951ж.) 

Єдеби кеш 5-9 сынып ЖОББМ 

№39 

2кв ОЌК 

«Ынтымаѓы жарасќан туѓан µлкем - Ќазаќстан» 

(1 мамыр – Бірлік к‰ніне орай) 

 

Сазды баѓдарлама 
 

 

 

5-8 сынып 

ЖОББМ 

№41 

2 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

 
«Елін с‰йген, елі с‰йген Елбасы» /  
Осыдан 30 жыл б±рын 1 желтоќсан к‰ні 
б‰кілхалыќтыќ президент сайлауы нєтижесінде 
Ќазаќ ССР  т±њѓыш президенті болып Н±рс±лтан 
Єбіш±лы Назарбаев  сайланды.  
 
(ЌР Т±њѓыш Президенті к‰ніне орай) 

 

 

Кітап кµрмесі 
 

 

6-9 сынып 

ЖОББМ 

№52,41 

4 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 
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"Біздіњ µлкеміздіњ атаќты адамдары» Дайджест 5-6 сынып Аудан 
мектептері 

1кв Ф.15 

 «Елбасы Жолдауы – тарих талѓамы» / / ЌР 
Президентініњ жыл сайынѓы жолдауы бойынша 

Пікір трибунасы 7-9 сынып Аудан 
мектептері 

1кв  Ф.15 

 

Ќазаќстан Республикасыныњ Тєуелсіздігіне 30 

жыл «Тєуелсіз елім - Ќазаќстан» 
 

Єдеби-музыкалыќ кеш 
 

 

7-9 сынып 

 

Аудан 
мектептері 

4 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

 
Ќазаќтыњ аса кµрнекті аѓартушы-педагогы, 
жазушы, этнограф, фольклоршы, ќоѓам 
ќайраткері Ыбырай Алтынсаринныњ туѓанына 
180 жыл 
 

 
Єдеби кеш 

1-9 сынып Аудан 
мектептері 

4 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

«Тарихтан таѓылым-µткенге таѓзым» 
(Саяси ќуѓын-с‰ргін ќ±рбандарын еске алу 
к‰ні) 
 
 

 
Реквием саѓаты  
Реквием кµрмесі 

7-9 сынып ЖОББМ 
№102 

2 кв ф.5б,12,15,11, 1б 

 

Ќазаќстан Республикасыныњ  Біріккен ¦лттар 
¦йымына кіргеніне 30 жыл 

Экспресс аќпарат 7-9 сынып 
 

ЖОББМ 
№52,41 

1 кв  

ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

"Туѓан µлкеніњ єншісі" - жазушы С. Лямбековке 
85 жыл 

Шыѓармашылыќ портрет 5-9 сынып ЖОББМ 
№16 

2кв Ф.1б, 11 

«Мейірімділік жаќсылыќтыњ бастауы» /  адамгершілік-этикалыќ 3-5 сынып Балабаќша 1кв Ф.1б 
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мейірімділік к‰ніне орай саѓат «Ќ±лынша
ќ» 

«Цифрландыру єлеміне саяхат» 

 

видеошолу Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

Аудан 
мектептері 

2кв Ф.11 

 

«Ќазаќ ѓылымыныњ асќар шыњы» / Ѓалым А. 
Машановтыњ туѓанына 115 жыл/ 

кµрме-шолу Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

Аудан 
мектептері 

1 кв Ф.11 

«Айќап» журналыныњ жарыќ кµргеніне 110 жыл Балаларѓа арналѓан 
мерзімді басылымдарѓа 
шолу 

5-9 сынып ЖОББМ 
№57 

1 кв ОЌК 

 

 «Ѓарышќа саяхат». 

(Ѓарыш к‰ні)  

 

 

Ойын 

 

2-4 сынып 

 

ЖОББМ 
№58 

2 кв ф.5б,12,15,11, 1б 

 

Ќазаќтан шыќќан т±њѓыш ѓарышкер, ±шќыш 
Тоќтар Оњѓарбай±лы Єубєкіровтыњ туѓанына 75 
жыл 

Аќпарат-деректер 7-9 сынып ЖОББМ   
№27 

ЖОББМ  
№52 

3кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

Ќазаќтыњ екінші ѓарышкері, ±шќыш  Талѓат 
Амангелді±лы М±сабаев туѓанына 70 жыл 

Аќпарат-деректер 7-9 сынып ЖОББМ 
№63 

1кв ОЌК 

 

Кµрнекті ќоѓам жєне мемлекет ќайраткері, Алаш 
партиясыныњ кµшбасшысы, публицист, ѓалым, 
аудармашы Єлихан Бµкейханныњ туѓанына 155 

Кітап кµрмесі 
 

5-9 сынып Лицей №57 

ЖОББМ 
№41 

1 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%9A%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D1%82
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жыл 

«Жасай бер, жайна – Астанам!» Астана к‰ніне 
орай 

 

on-line саяхат 

 

5-9сынып Аудан 
мектептері  

3 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

Ќабанбай батырдыњ туѓанына 330 жыл  Бейне презентация 

 

5-9сынып Аудан 
мектептері 

1 кв ОЌК 

 

Семей тумасы, абайтанушы- жазушы Т±рсын 
Ж±ртбайдыњ туѓанына 70 жыл (1951) 

Єдеби кеш 5-9 сынып Аудан 
мектептері 

3 кв ОЌК 

 

 Халыќ аќыны Жамбыл Жабаевтыњ туѓанына 175 
жыл 

Кітап кµрмесі 

 

5-9сынып  Аудан 
мектептері 

1кв. ф.5б,12,15,11, 1б 

 

«Кітап- асыл ќазына»/ Халыќаралыќ кітап 

к‰ніне орай 
 

Єдебиетке шолу 
 

 

 

5-7 сынып Аудан 
мектептері 

2 кв. 

 

ф.5б,12,15,11, 1б 

 

Ќазаќтыњ халыќ жазушысы Ќабдеш 
Ж±маділовты туѓанына 85 жыл  

 

Єдеби ойын  5-9 сынып 

 

Аудан 
мектептері 

2кв 

 

12,15,11, 1б 

 

http://imena.pushkinlibrary.kz/kz/zashchitniki-otechestva/batyrlar/993-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/kz/ushitelikz/1236-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/kz/ushitelikz/1236-.html
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Ќазаќ аќыны К‰лєш Ахметованыњ туѓанына 75 
жыл 

 

 

Кітап кµрмесі 

 

5-9 сынып 

 

Аудан 
мектептері 

2 кв. ОЌК 

 

Атаќты би, кемењгер ойшыл Єнет 
бабаныњ туѓанына 395 жыл   

 

 

Бейне презентация 

 

 

 

 

5-9  сынып Аудан 
мектептері 

3 кв ОЌК 

 

"Мєњгілік жыр-ѓ±мыр" / аќындар М. 
Маќатаевтыњ туѓанына 90 жыл / 

Поэзия кеші студенттер Аудан 
мектептері 

2кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

 

"Талант табиѓаты" /ќазаќ жазушысы  

М. Сєрсекеніњ туѓанына 85 жыл/ 

єдеби 
портрет 

Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

Аудан 
мектептері 

1кв Ф.11,Ф.1б 

 

«Тењге – тєуелсіздік кепілі» 

танымдыќ саѓат 

 

5-9 сынып Аудан 
мектептері 

4 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

http://imena.pushkinlibrary.kz/kz/gos-deikz/1357-.html
http://imena.pushkinlibrary.kz/kz/gos-deikz/1357-.html
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(Ќазаќстан Республикасыныњ ±лттыќ валюта 
к‰ні) 

 

Тілтанушы, саясаткер, ядролыќ ќару-жараќтарды 
жаппай ќолдануѓа ќарсы т±рушы, Ќазаќстанныњ 
Ењбек Ері  Олжас Омар±лы С‰лейменовтыњ 
туѓанына 85 жыл 
 

Бейнешолу  
 

5-9сынып Аудан 
мектептері 

2 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

Ахмет Байт±рсын±лыныњ «Маса» µлењдер 

жинаѓына 110 жыл  

Єдебиетке шолу 5-8 сынып ЖОББМ№
93 

3 кв ОЌК 

 

"Лилипутов еліндегі Гулливер" / А. 
Д‰йсенбиевтіњ 90 жылдыѓына орай/ 

Єдеби ойын 3-4 сынып Аудан 
мектептері 

4кв Ф.12 

Патриоттыќ баѓыт 

«Ауѓанныњ отты жалыны» 
 

 
Кездесу кеші Оќырмандардыњ 

кењ тобы. 

ЖОББМ№
52,41 

1кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

«Нуркен Абдиров – пике в бессмертие» Ерлік саѓаты 5-6 сынып Аудан 
мектептері 

2 кв Ф.15  

"В. Г. Клочковтыњ µмірі мен ерлігі" /  Кењес 
Одаѓыныњ Батыры Василий Клочковтыњ 110-
жылдыѓына орай (1911-1941 жж.) 

 Ерлік сабаѓы 5-7 сынып Аудан 
мектептері 

2 кв Ф.15 

"¦лы жылдарѓа таѓзым": соѓыс суретте, єдебиетте, 
музыкада 

 Кµрме - адвайзер 

 

7-9 сынып Аудан 
мектептері 

2кв Ф.15 
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«Ел ертењі – б‰гінгі жас ±ландар» 
(7 мамыр-Отан ќорѓаушылар к‰ніне орай) 

Патриот кµрме 4-6 сынып Аудан 
мектептері 

2 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

«Мемлекеттік рєміздер – ±лттыќ 
маќтанышымыз»  
 (ЌР рєміздер к‰ніне орай) 
 

кітап кµрмесі 
 

2-4 сынып 
 
 

ЖОББМ 
№86  

2 кв. 
 

ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Рухани келісім к‰ні – т±раќтылыќ іргетасы» 
(Рухани келісім к‰ніне орай) 
 

Бейне презентация 
 

Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 
 

ЖОББМ 
№59 

4 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Ел мен ердіњ жењісі» 
9 мамыр Жењіс к‰ніне орай 
 

Ерлік сабаѓы 9 сынып ЖОББМ 
№82 

3 кв 12,15,11, 1б 

 

 «Ѓ±мыр – ѓибрат» /Ќазаќ жазушысы, ¦ОС 
ардагері Б. Б±лќышевтіњ туѓанына 105 жыл 

слайд-биография Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

Аудан 
мектептері 

4 кв Ф.11 

¤лкетану  

С.Сейфуллин атындаѓы Ќараѓанды облыстыќ 
ќазаќ театрыныњ ашылѓанына 85 жыл 

Бейне слайд 5-9 сынып Аудан 
мектептері 

2 кв 

 

ОЌК 

 

 

«Біздіњ µлкеміздіњ атаќты адамдары» Дайджест 5-6 сынып Аудан 
мектептері 

1кв Ф.15  

"Ќараѓанды єдебиетте!» Дауыстап оќу 5-6 сынып Аудан 
мектептері 

2кв Ф.15 

Ќараѓанды облысыныњ ќ±рылѓанына 85 жыл Кітап кµрмесі 
Оќырмандардыњ 

кењ тобы. 
 

Аудан 
мектептері 

3 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 
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«Ќараѓанды кµмір бассейні-геолог Александр 
Гапеевтіњ µмірі» геолог А. А. Гапеевтіњ 140 
жылдыѓына орай 
 

Бейне єњгіме 5-9 сынып Аудан 
мектептері 

3 кв Ф.12 

Абай жєне Шахтинск ќалаларыныњ ќ±рылѓанына 
60 жыл 

¤лкетану саѓаты. 
миниатюра 

7-9 сынып ЖОББМ№
16 

3 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

Ж.Бект±ров атындаѓы Ќараѓанды облыстыќ 
жасµспірімдер кітапханасына 45 жыл 

Єдеби-сазды кеш 5-9 сынып ЖОББМ№
74 

3 кв ЦГБ 

Ќараѓанды ењбекпен т‰зету лагерініњ (КарЛаг) 
ќ±рылѓанына 90 жыл 

Єдеби-єњгіме 6-9  сынып ЖОББМ№
57 

4 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

Аќын Ќасым Аманжоловтыњ туѓанына 110 жыл  Єдеби кеш  Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

 

ЖОББМ  
22 46,85 

4 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 
«Ќараѓанды  кµмір алабы» 
/ Шахтерлер к‰ніне/ 
 

Макет кµрмесі Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

 

Аудан 
мектептері 

 

3 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

«Сайраѓан Сарыарќаныњ б±лб±лы» /"Сайраган 
Сарыарќасы б±лб±лы" / ќазаќ єншісі, ЌазКСР 
Халыќ єртісі М. Ерановтыњ туѓанына 120 жыл /  
«Сарыарќаныњ б±лб±лы»  

слайд-композиция Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

 

Аудан 
мектептері 

 

2 кв Ф.11 
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Адамгершілік  ќайырымдылыќ 

Балалыќ шаќ - балдєурен 

/Халыќаралыќ балаларды ќорѓау к‰ніне/ 

 

Танымдыќ-ойын-сауыќ 
баѓдарламасы 

 

 

    3-4 сынып 

 

Аудан 
мектептері 

 

 

2кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

« Меніњ ќолµнерім (халыќаралыќ єйелдер 
к‰ніне арналѓан) 

 
Конкурс 

 

   2-9 сынып 

 

Аудан 
мектептері 

 

 
1 кв 
 

ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Отбасы-µмір аясы» 

/Отбасы к‰ніне/ 

Ойын-сауыќ-танымдыќ 
баѓдарлама 

 

   6-9сынып 

Аудан 
мектептері 

 

 

 

 
3 кв 

12,15,11, 1б 

 

«Рухани келісім-прогреске апаратын жол» 
/ Рухани келісім к‰ні/ 

єњгіме-рефлексия 7-9 сынып Аудан 
мектептері 

 

4 кв ОЌК,ф.11, 1б. 

 

«Ќарттарын ќадірлеген ел ардаќты»  мойындау сµздері 2-9 сынып Аудан 
мектептері 

4кв ф.5б,12,15,11, 1б 
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Ќарттар к‰ніне орай   

«Толеранттылыќ - жан-жаќтылыќтыњ ‰йлесімі» 
(Толеранттылыќ к‰ніне орай) 

Тарих кµрмесі 4-7 сынып Аудан 
мектептері 

 

4 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Тµрлет,Жања жыл» Чародей-кеш  

кітаппанорама 

3-7сынып Аудан 
мектептері 

 

4 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Достыќтыњ ќолын созыњыз» Дµњгелек ‰стел  Инвалид 
балалар 

Аудан 
мектептері 

4 кв Ф.5 

 «Жаќсылыќќа таѓзым» 

 ( Алѓыс айту к‰ні) 

Жаќсылыќ эстафета  2-4 сынып    ЖОББМ 
№ 46 

1 кв 

 

Ф.5,11 

Ќ±ќыќтыќ аќпарат 

«Ќ±ќыќтану  єлемі»  
Ойын 

 

2-3 сынып 

Аудан 
мектептері 

 

 

 
2кв 

ф.15,11, 1б,12б 

 

« Аспан ашыќ болсын, балалыќ шаќтыњ 
шырайлы к‰лкісі мєњгі болсын» / Халыќаралыќ 
балаларды ќорѓау к‰ніне орай 

Кеш  
  

1-4 сынып Аудан 
мектептері 

 

2кв Ф.1б 

«Азаматтыќ ќоѓам сыбайлас жемќорлыќќа 
ќарсы» 

кµрме – серпін 5-6 сынып 

 

ЖОББМ№
27 

4кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Терроризм - елге тµнген ќауіп» Суреттер мен плакаттар   7-9  сынып ЖОББМ№ 3кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
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/ терроризм мен экстремизмге ќарсы к‰рес сайысы 

 

16 1б 

« Елдіњ асыл тірегі – Ата зањ» 

(ЌР Конституция к‰ніне орай) 
 

Танымдыќ саѓат 5-9 сынып Аудан 
мектептері  

3 кв. ОЌК, ф.5б, 1б 

 

"Балалыќ шаќ-мейірімділік аумаѓы" / 
Д‰ниеж‰зілік балалар к‰ніне/ 
/балаларѓа ќатыгездік пен зорлыќ-зомбылыќты 
болдырмау / 

Жасµспірімдердіњ ісін 
ќарайтын полиция 
инспекторымен кездесу 

5-9 сынып ЖОББМ№
82 

4кв 
 

ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Жолда ж‰ру ережелері» Аќпараттыќ саѓат 2-4 сынып Аудан 
мектептері 

 

3кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

Экологиялыќ 

«Тірі табиѓат ж‰йесі»  

Эко сабаќ 

5-6 сынып ЖОББМ№
41 

4кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Жер планетасын єрбір т±рѓын ќорѓауы тиіс» 

(Б‰кілєлемдік ќоршаѓан ортаны ќорѓау к‰ні )  

Бейне шолу 5-9 сынып ЖОББМ№
58 

2 ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

Семей ядролыќ полигоныныњ жабылѓанына 30 
жыл 

єњгіме 5-9 сынып Аудан 
мектептері 

 

3кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

"Б±л к‰лкілі жануарлар» 

(Е. Чарушинніњ туѓанына 120 жыл) 

Єдеби мейрам 2-4 сынып ЖОББМ 
№12,22 

3 кв. 
 

Ф.5 
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«Кітаптар аќылды оќимыз жєне табиѓатты 
ќ±рметтейміз» 

Кітап кµрмесіне  
илюстрат. 
 

2-4 сынып 
 

Аудан 
мектептері 

4 кв Ф.5 

«ЖЕР –АНА» / Жер к‰ніне орай /     

 

мейрам 4-6 сынып Лицей №57  1кв Ф.1б 

«Чернобыль – быль, Чернобыль - боль» - 1986 
жылѓы Чернобыль трагедиясы. 

Бейне-экологиялыќ сабаќ 5-9 сынып Аудан 
мектептері 

2кв Ф.1б,15 

 «Ењ єдемі ќ±стар» /  1 сєуір – Ќ±стар к‰ні  
 

Слайд презентация 1-4 сынып ЖОББМ 
№16 

2кв Ф.1б,15 

«Табиѓаттыњ кµгілдір кµздері» 
    Д‰ниеж‰зілік м±хиттар к‰ніне 

 Экологиялыќ сабаќ 2-3 сынып ЖОББМ 
№66 

3кв Ф.1б 

"Тењіздердіњ иелері» 
Киттер мен дельфиндер к‰ні/ 

Аќпараттыќ медиа-саѓат 
 

3-4 сынып Аудан 
мектептері 

2 кв Ф.12 

"Табиѓаттыњ аузына толы ќиындыќ" - жазушы 
М. Зверев 130 жаста 

¤ндіріс бойынша 
экологиялыќ мозаика. М. 
Зверев 

3-7 сынып ЖОББМ 
№16 

2 кв Ф.1б,15 

Салауатты µмір салты 

«Нашаќорлыќќа жол жоќ» 
( Нашаќорлыќпен к‰рес к‰ніне арналѓан) 

Аќпараттыќ саѓат 

 

6-9 сыныа 

 

Аудан 
мектептері 

 

2кв 
 

ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

«Жаман єдеттер сіріњке сияќты жансын» Пайдалы кењестердіњ 
калейдоскопы 

жасµспірімдер 
тобы. 

Аудан 
мектептері 

3 кв Ф.15 

«Адамныњ басты байлыѓы – денсаулыќ» 

 (Денсаулыќ к‰ні) 

Кітап кµрмесі 

 

5-6 сынып 

 

Аудан 
мектептері 

 

2кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 
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«Темекі тартќаныњ – µзіњді ќ±ртќанын! » 

 (Халыќаралыќ темекіге ќарсы к‰ніне) 
 

 

 
Балалардыњ пікір уаќыты 

5-9 сынып 

 

ЖОББМ№
86 

2кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«¤мірін µз ќолында» 

(1 желтоќсан – Д‰ниеж‰зілік ЖИТС-ке ќарсы 
к‰рес к‰ні) 

 

Єњгіме 7-9 сынып Аудан 
мектептері 

4кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 "Жасырын вирустардан короновирусќа дейін» Денсаулыќ саѓаты Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

Аудан 
мектептері 

3 кв Ф.11 

"Туберкулез дегеніміз не?"/Д‰ниеж‰зілік 
туберкулезбен к‰рес к‰ніне/ 

слайд-єњгіме Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

Аудан 
мектептері 

1 кв Ф.11,15 

Спорт єлемі 

«Спорт – денсаулыќ кепелі» 

(Спорт к‰ніне орай) 

Танымдыќ саѓат 7-8сынып Аудан 
мектептері 

 

3кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

Ќазаќтыњ єйгілі палуаны Ќажым±ќан  
М±њайтпасовтыњ туѓанына  150 жыл 

Єњгіме 5-9 сынып Аудан 
мектептері 

2кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

Бірінші этникалыќ ќазаќ олимпиада чемпионы, 
єлем чемпионы Жаќсылыќ ‡шкемпіровтыњ 

Єдеби кеш 5-9 сынып ЖОББМ№ 2 ОЌК 

https://egemen.kz/article/178417-1-dgeltoqsan-%E2%80%93-duniedguzilik-zhits-ke-qarsy-kures-kuni
https://egemen.kz/article/178417-1-dgeltoqsan-%E2%80%93-duniedguzilik-zhits-ke-qarsy-kures-kuni
https://egemen.kz/article/178417-1-dgeltoqsan-%E2%80%93-duniedguzilik-zhits-ke-qarsy-kures-kuni
https://egemen.kz/article/178417-1-dgeltoqsan-%E2%80%93-duniedguzilik-zhits-ke-qarsy-kures-kuni
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туѓанына 70 жыл 27  

Кєсіптік бейімделу 

«Меніњ болашаќ мамандыѓым» 

 

ойын 

 

 4-5сынып Аудан 
мектептері 

4кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Ењбектіњ адам µміріндегі мањызы» 
 (Ењбек к‰ні) 

Аќпараттыќ саѓат 
 

7-9 сынып Аудан 
мектептері 

3кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Ќазіргі тањдаѓы ќажет мамандыќтар» Кітап кµрмесі 9 сынып ЖОББМ№
57 

2кв Ф.15 

«¦стаздыќ еткен жалыќпас» 
(¦стаздар к‰ніне арналѓан) 

Бейне шолу 
Оќырмандардыњ 

кењ тобы. 
 

Аудан 
мектептері 

 

4кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

"Меніњ µмірім, темір жол» 

(Теміржолшы к‰ні) 

Аќпараттыќ саѓат 4-5 сынып ЖОББМ№
85 

3 кв Ф.5 

Мектеп баѓдарламасына кµмек 

С.М±ќановтыњ «Адасќандар» романына 90 жыл  
Дауыстап оќу 

 

 7-9 сынып 

ЖОББМ№
58 

4кв ОЌК 

 

"Єлихан Бµкейханов: Ањыз адам» 

/  Є. Бµкейхановтыњ 155 жылдыѓына орай/ 

Видеопрезентация 7-9 сынып Аудан 
мектептері 

1кв Ф.5,Ф.12 

«Кітап - білім б±лаѓы» (Білім к‰ні) Єдеби кµрме  4-9 сынып 
 

Аудан 
мектептері 

3кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 
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«Газеттер мен журналдар єлемі» Кµрме газет-журналдар  4-5 сынып Аудан 
мектептері 

2кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

"Кітапханаѓа бірінші рет бірінші сынып"   Оќырмандарѓа арнау 1 сынып Аудан 
мектептері 

2кв Ф.1б 

"Ќызыќты ѓылымдар єлеміне кітаппен…» Кµрме-жолсілтеме 5-6 сынып Аудан 
мектептері 

3кв Ф.15 

 

Тіл білімі 

«Латын єліпбиі – мемлекеттік тіл тірегі» Аќпарттыќ  дайджест 7-9 сынып Аудан 
мектептері 

1кв Ф.15  

«Ќазаќстан латын тілін тањдайды Ќызыќты аќпарат саѓаты 5-6 саѓат Аудан 
мектептері 

2кв Ф.15 

"Тілдердіњ ‰шт±ѓырлыѓы-инновация дєуірініњ 
талабы» 

/ Ќазаќстан халыќтарыныњ тілдері к‰ніне 

Дµњгелек ‰стел 
 

 

7-9 сынып Аудан 
мектептері 

3кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Латын єліпбиіне кµшу  – заман талабы» /  

 

Ашыќ сµйлесу саѓаты 
    

7-9 сынып Аудан 
мектептері 

3кв. ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

"Ќазаќ жазуыныњ тарихы» Танымдыќ саѓат 7-9 сынып Аудан 
мектептері 

1кв Ф.12 

"Латын єліпбиі ... ќиын ба? Жоќ!» Танымдыќ сабаќ-конкурс 5-6 сынып Аудан 
мектептері 

4кв Ф.12 

«Латын єліпбиі – ел болашаѓы»  
 

кµрме-шолу студенттер колледж 

«Болашак» 

1кв 

 

Ф.11 
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  Ана тілі-баѓа жетпес байлыќ єдеби 

лингвовечер 

5-9 сынып Аудан 
мектептері 

3кв Ф.5 

Кітап оќуѓа деген ќызыѓушылыќтарын ояту. Кµркем єдебиетті насихаттау 

Жамбыл Жабаевтыњ «Ленинградтыќ µренім» 
атты µлењіне 80 жыл 

Жатќа оќу сайысы 
 

5-8 сынып ЖОББМ 
85,46 

2 кв ф.5б,12,15 

 

Моњѓол жєне т‰ркі халыќтарыныњ билеушісі 
Ємір Темірдіњ туѓанына 685 жыл 

Кітап кµрмесі  7-9  сынып Аудан 
мектептері 

3кв ф.5б,11, 1д 

Ќолбасшы, халыќ батыры Исатай 
Тайман±лыныњ  туѓанына 230 жыл  

Бейнешолу 
 
 
 

5-8 сынып Аудан 
мектептері 

2 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

Изумруд ќаласыныњ ќ±пиялары» 
/ А.М. Волковтыњ 130 жылдыѓына/ 

А. Волковтыњ "Изумруд 
ќаласыныњ сиќыршысы" 
Кітабыныњ беттеріне 
єдеби саяхат"» 

2-4 сынып Аудан 
мектептері 

2кв 
 

Ф.12 

"Агния Бартомен балалыќ шаќ єлемінде» 
/ Агния Бартоменніњ 115 жылдыѓына орай /  

Поэтикалыќ микс 3-4 сынып Аудан 
мектептері 

2кв 
 

Ф.12 

"Квас µткен ќадамдар» 
/  Даниил Хармстыњ 115 жылдыѓына орай/ 

Дауыстап оќу 2-4 сынып Аудан 
мектептері 

1кв 
 

Ф.12 

 "Арѓымаќ" / ќазаќ балалар аќыны Ќ. Баянбаевќа 
85 жыл 

 

Єдеби сандыќша 
Кітап кµрмесі, ќ±ттыќтау 

1-5 сынып Аудан 
мектептері 

2 кв Ф.1б 

"Ойнайыќ-болжаймыз» конкурс «Маќал-
мєтелдер», 
«Ойлан, біз болжаймыз» 

1-5 сынып Аудан 
мектептері 

2 кв Ф.1б 

"Жас зияткерлер к‰ні»  
"Ертегі кейіпкерін тап" 

1-5 сынып Аудан 2 кв Ф.1б 
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викторина-юморина 
 

мектептері 

«Єрбір кітап т‰птеу елге керемет єкеледі» Балалар кітабы 
апталыѓыныњ жабылуы 

1-5 сынып Аудан 
мектептері 

2 кв Ф.1б 

"Кµркем сµз шебері» 

ќазаќ жазушысы С‰ндетов Маѓзоманыњ 
туѓанына 75 жыл 

Шыѓармалар 
калейдоскопы 

7-9 сынып Аудан 
мектептері 

1кв Ф.15 

"¤ткір тырнаќ жєне басќа да балалар 
шыѓармалары" / ќазаќ балалар жазушысы 
М±хамеджан Етекбаевтыњ туѓанына 85 жыл 
толуына орай.  

Дауыстап оќу 1-4 сынып Аудан 
мектептері 

   2 кв Ф.15 

"Дєуірден туѓан Талант"/ ќазаќ жазушысы, 
аудармашы, Ќазаќстанныњ ењбек сіњірген 
ќайраткері Сайын М±ратбековтіњ 85 жылдыѓына 
орай 

    

  Єдеби саѓат 

7-9 сынып Аудан 
мектептері 

4 кв Ф.15 

"Ізгілікті ту еткен суреткер" 
Ќазаќ жазушысы Берік Шахановтыњ 
туѓанына 80 жыл 

  Кітап кµрмесі - портрет 

 
Оќырмандардыњ 

кењ тобы. 
 

Аудан 
мектептері 

4 кв Ф.15 

Балалар кітабы апталыѓы 

Америкалыќ жазушы Джек Лондонныњ туѓанына 
145 жыл 

Кітап кµрмесі 
 

5-9 сынып ЖОББМ№
97 

1 кв. 

 

 

ОЌК 

 

 

"Мєртебелі, кітап» 
Балалар кітабы апталыѓыныњ ашылуы 

Кітап мерекесі 
 

5-6 сынып Аудан 
мектептері 

2кв Ф.12 
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"Барлыќ балаларѓа бірдей» 
/  Бартоныњ 115 жылдыѓына орай 

поэтикалыќ микс 3-4 сынып Аудан 
мектептері 

2кв Ф.12 

Неміс жазушысы, суретші, композитор Эрнст 
Теодор Амадей Гофманныњ туѓанына 245 жыл 

Библиографиялыќ шолу  5-9 сынып ЖОББМ№
27 

1 кв. 

 

 

ОЌК 

 

 

Н.В.Гогольдіњ «Ревизор» комедиясына 185 жыл єдеби этюд 2-4 сынып ЖОББМ 

№74 

4 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

А.С.Пушкинніњ  «Капитанская дочка» 
романына 185 жыл 

 

Ашыќ кітап кµрмесі 5-6 сынып Аудан 
мектептері 

2 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

Є.Кекілбаевтіњ  «‡ркер» романына 40 жыл Танымдыќ саѓат 5-9сынып ЖОББМ№
82 

1 кв  

 

ЦГБ 

"Мен оќимын! Біз оќимыз! Барлыѓы оќиды" Библио-коктейль 1-5 сынып Аудан 
мектептері 

1 кв Ф.5 

"Дисней ханшайымдары" -/ Диснейдіњ 115 
жылдыѓына орай 

"Disney алтын 
классикасы" кітаптар 
топтамасы бойынша» 

1-5 сынып Аудан 
мектептері 

3 кв Ф.1б 

  Эстетикалыќ баѓыт. "Мєдени м±ра"баѓдарламасы бойынша ж±мыс.  

«Домбыра-ќазаќтыњ рухы» 
(Домбыра к‰ніне орай) 

Медиа саѓат 5-6 сынып Аудан 
мектептері 

3 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

Єйгілі композитор, дирижер, Ќазаќстанныњ 
халыќ єртісі Ахмет Ж±бановтыњ туѓанына 115 
жыл 

¤нер саѓаты 8-9 сынып ЖОББМ № 
59 

2 кв Ф.11д, 1д 
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 КСРО халыќ єртісі, єйгілі опера єншісі Ермек 
Серкебаевтыњ туѓанына 95 жыл 
 

саз элегиясы Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 
 

Аудан 
мектептері 

4 кв.  

 

ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

"Афоризмдердіњ алтын коллекциясы" кітап жарнамасы Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

Аудан 
мектептері 

4 кв Ф.11 

«К‰й анасы» К‰йші-домбырашы, композитор 
Д. Н±рпейісованыњ туѓанына 160 жыл/ 

шыѓармашылыќ шолу Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

Аудан 
мектептері 

2кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

"Тењдесі жоќ маэстро" - Чайковскийге 180 жыл, 
В. Моцартќа 260 жыл, 

кітап кµрмесі 

 

5-9 сынып ЖОББМ 
№66 

3 кв Ф.1б 

"Ќазаќ µнерініњ майталмандары" - суретші С. 
Романовќа 95 жыл, кинорежиссер А. 
Ќарсаќбаевќа 95 жыл 

Аќпарат саѓаты 

 

5-7 сынып ЖОББМ 
№16 

2 кв Ф.1б 

"Кењ дала" / Халыќаралыќ ескерткіштер мен 
тарихи орындар к‰ні 

Ќазаќстанныњ киелі 
жерлеріне виртуалды 
экспедиция 

 

7-9 сынып Аудан 
мектептері 

2кв Ф.15 

«Композитор Ќапан Мусин» 
(д. рожденніњ 100 жылдыѓына) 

Бейне с±хбат 

 

7-9 сынып Аудан 
мектептері 

1кв Ф.12 

«Суретшініњ Жомарт щеткасы» 
(Ќазаќстанныњ Халыќ суретшісі Сахи 
Романовтыњ 95 жылдыѓына орай) 

Слайд-вернисаж 5-6 сынып Аудан 
мектептері 

3кв Ф.12 

Жазѓы демалыс к‰ндері    

 « Балалар єлемі» Мерекелік-ойын 1-6 сынып ЖОББМ№ 2 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
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(Балаларды ќорѓау к‰ніне орай) баѓдарламасы 27 1б 

"Бейбітшілік пен жаќсылыќ ќаласы"  сырттай викторина-саяхат 5-6 сынып Аудан 
мектептері 

3кв 
 

Ф.12 

«Меніњ с‰йікті жазушым» 
 

¤лењ жаттау  5-9 сынып Аудан 
мектептері 

3 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

"Демал жазда, біраќ єрі ќарай ±мытпа" жазѓы оќу 
баѓдарламасы 

 

Кµрме-кењес Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

 

Аудан 
мектептері 

2 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Балаларды дыбыстарды д±рыс айтуѓа ‰йрету» Логопедпен  сабаќ Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

 

ЖОББМ№
57 

3 кв ОЌК 

 "Жазушы ‰лкен єріппен" / ќазаќстандыќ 
жазушы Алексей Брагинніњ туѓанына 110 жыл  

Мультимедиялыќ 
презентация  

 

7-9 сынып Аудан 
мектептері 

3кв Ф.15 

"Жазда демалыњыз, біраќ оќуды ±мытпањыз" / 
жазѓы оќу баѓдарламасы 

Таќырыптыќ топтамалар Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 

 

Аудан 
мектептері 

2кв Ф.15 

"С‰йікті кітаптардыњ жаќсы єлемі" - µндіріс. Дж. 
Родари (100 л.), р. Киплинг (155 Л.), Э. Сетон-
Томпсон (160 Л.), Э. Берроуз (145 л.)  

кµрмелер - шолу 5-9 сынып ЖОББМ 
№66 

3 кв Ф.1б 
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III.   Кітапханалыќ ќорлар 

2020 жылѓа аќшалай ќаржыларды толыќтыру жєне ±йымдастыру 
 

«Ертегілер єлемі» кітап саяхат 1-4 сынып ЖОББМ№
82 

2-3 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

Даму кењістігі 

«Жања жыл» Сурет ќаѓаздан ќию 1-5  сынып Аудан 
мектептері 

1 кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Аќ ќала» Сурет салу  1-5 сынып Аудан 
мектептері 

1кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Ќысќы пейзаж» Дєст‰рлі емес жолмен 
сурет салу 
 

1-5 сынып Аудан 
мектептері 

1кв Ф.12,15,11, 1б 

«Кµктем г‰лі»  Бисердан г‰л жасау  4-6 сынып Аудан 
мектептері 

1кв ф.5д,12,15,11, 1д 

«Аналар к‰ні» Ќаѓаздан г‰л жасау  1-7 сынып Аудан 
мектептері 

1кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Латын» Латын тілін ‰йрену  6-8 классы Аудан 
мектептері 

4кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

«Ќазаќ ертегілері» Дауыстап оќу 1-6  сынып Аудан 
мектептері 

4кв ОЌК,ф.5б,12,15,11, 
1б 

 

«Дыбыстарды д±рыс айтып ‰йрену» 

 

Логопедпен ж±мыс  

Оќырмандардыњ 
кењ тобы. 
 

Аудан 
мектептері 

3 кв ОЌК 
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Бµлінген сомасы 

Соныњ ішінде 

Кітаптарѓа Мерзімді 
басылымдарѓа 

Мерзімді басылымдарѓа 
2020 жылдыњ 2 

жартыжылдыѓына 2020 жылдыњ 1 жартыжылдыѓына 

3 000 000 1 700 000 1 300 000 600000 700 000 

                                                                                                        

Ќаржыларды тоќсан бойынша бµлу: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ќаржыларды ќ±рылымдыќ бµлімшелер бойынша бµлу 
Бµлінген сомасы ОКЖ 5 балалар филаилы 

бойынша 
Барлыѓы -   3 000 000    тењге 9 000 000  21 000 000 

Кітаптар -  1 700 000 700000 1 000 000 

 
Барлыѓы жања єдебиеттерді алуѓа жоспарлануда (кітаптар+басылымдар+дана+ауысќан+бюджеттен тыс толыќтыру) 

 Жалпы сомасы 
 

Кітаптарѓа 
 

Мерзімді басылымдарѓа 

Барлыѓы: 3000000 1700000 1300000 
1 тоќсан 700000  700000 
2 тоќсан 1700000 1700000  
3 тоќсан    
4 тоќсан 600000  600000 

барлыѓы Ќоѓамдыќ-саяси Жаратылыстану-
ѓылыми 

Техника, а/ш ¤нер 
Дене 

шыныќтыру, 
спорт 

Кµркем, тіл 
білімі 

филология 
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Барлыѓы ќазаќ тілінде жања єдебиеттерді алуѓа жоспарлануда 
 (кітаптар+басылымдар+дана+ауысќан+бюджеттен тыс толыќтыру) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барлыѓы 5 балалар филиалдары бойынша жања єдебиеттерді алу жоспарлануда  
(кітаптар+басылымдар+дана+ауысќан+бюджеттен тыс толыќтыру) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Барлыѓы ќазаќ тілінде 5 балалар филиалдары бойынша жања єдебиеттерді алу жоспарлануда  
(кітаптар+басылымдар+дана+ауысќан+бюджеттен тыс толыќтыру) 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2782 2783 926 926 93 93 56 56 125 125 1582 1582 

барлыѓы Ќоѓамдыќ-саяси Жаратылыстану-
ѓылыми 

Техника, а/ш ¤нер 
Дене шыныќтыру, 

спорт 

Кµркем, тіл білімі 
филология 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

1274 1274 443 443 22 22 18 18 31 31 760 760 

барлыѓы Ќоѓамдыќ-саяси Жаратылыстану-
ѓылыми 

Техника, а/ш ¤нер 
Дене шыныќтыру, 

спорт 

Кµркем, тіл білімі 
филология 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

1468 1469 539 540 65 65 19 19 36 36 809 809 
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Барлыѓы 10 кµпшілік балалар филиалдары бойынша жања єдебиеттерді алу жоспарлануда  
(кітаптар+басылымдар+дана+ауысќан+бюджеттен тыс толыќтыру) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Барлыѓы ќазаќ тілінде 10 кµпшілік балалар филиалдары бойынша жања єдебиеттерді алу жоспарлануда  
(кітаптар+басылымдар+дана+ауысќан+бюджеттен тыс толыќтыру) 

 
 

Бюджеттік аќшаѓа жања єдебиеттерді алу жоспарлануда (дана) 
 

барлыѓы Ќоѓамдыќ-саяси Жаратылыстану-
ѓылыми 

Техника, а/ш ¤нер 
Дене шыныќтыру, 

спорт 

Кµркем, тіл білімі 
филология 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

636 637 225 225 15 15 18 18 11 12 367 367 

барлыѓы Ќоѓамдыќ-саяси Жаратылыстану-
ѓылыми 

Техника, а/ш ¤нер 
Дене шыныќтыру, 

спорт 

Кµркем, тіл білімі 
филология 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

1314 1315 387 387 28 28 37 38 89 89 773 773 

барлыѓы Ќоѓамдыќ-саяси Жаратылыстану-
ѓылыми 

Техника, а/ш ¤нер 
Дене шыныќтыру, 

спорт 

Кµркем, тіл білімі 
филология 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

638 638 218 218 7 7 0 2 20 20 393 393 

барлыѓы Ќоѓамдыќ-саяси Жаратылыстану- Техника, а/ш ¤нер Кµркем, тіл білімі 
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Бюджеттік аќшаѓа ќазаќ тілінде жања єдебиеттерді алу жоспарлануда (дана) 

барлыѓы Ќоѓамдыќ-саяси Жаратылыстану-
ѓылыми 

Техника, а/ш ¤нер 
Дене шыныќтыру, 

спорт 

Кµркем, тіл білімі 
филология 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

239 240 13 11 6 5 0 2 0 1 220 220 
 

Єдебиеттерді есептен шыѓару жоспарлануда: 
Барлыѓы 
/ 5б.фил. 
 

 

 
ОКЖ ішінде 
ќайта бµлу 

«Таза» есептен шыѓару Соныњ ішінде білім салалары бойынша 
ЌСЄ ЖЃЄ  Тех. 

а/ш 
¤нер 
спорт 

Кµркем 
єд. 

Тіл білімі Барлыѓ
ы 

Себептер бойынша 

1810/33 - 1777 Кµнерген  293 273 84 80 1047 
 Ескірген      
33 Оќырмандар 

жоѓалтќан 
1    32 

 Жеткіліксіздік       
  Басќа мекеме 

кітапханаларына 
берілген 

     

   Табиѓи апаттар      

ѓылыми Дене шыныќтыру, 
спорт 

филология 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

626 626 64 60 26 26 0 2 0 2 536 536 
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Жыл соњындаѓы ќордыњ жоспарланѓан ќ±рамы: 
 

     барлыѓы Ќоѓам-саяси ЕНЛ Тех,с/х ¤нер, 
Спорт 

Кµркем 
Филологя  

барлыѓы 2020 
       182277 

35840 15875 8642 8515 113405 

  Т‰сті 2782 926 93 56 125 1582 
 Шыќты 1810 294 273 84 80 1079 
 т±р 

183249 
36472 15695 8614 8560 113908 

   Жыл соњындаѓы ќордыњ ќазаќ тіліндегі жоспарланѓан ќ±рамы: 
     барлыѓы Ќоѓам-саяси ЕНЛ Тех,с/х ¤нер, 

Спорт 
Кµркем 
Филологя  

всего 2020 41473 10025 2823 766 1349 26510 
  Т‰сті 1274 443 22 18 31 760 
 Шыќты 254 50 17 6 1 180 
 т±р 

42493 
10418 2828 778 1379 27090 

 
 

Ќорды саќтау бойынша ж±мыс.   
ОКЖ оќырмандары мен абоненттеріне ЖАА  бойынша ќызмет кµрсету 

 
 ЖАА бойынша ж±мыс 

№ Ж±мыстыњ мазм±ны  2020ж. есеп беру 2021ж. жоспары орындаушылар мерзімі 
1 2 3 4 5 6 

1.    ЖАА бойынша Ќ¦ЌБ-нен кітап беру 1580 1585 ОКЖ I-IV 
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                                                                                                Ќормен ж±мыс 
 Кітапханалыќ ќор – жалпы ќоѓамныњ ѓана емес, оныњ жеке м‰шелерініњ аќпараттыќ с±раныстарын ќанаѓаттандыратын басты 
дерекнама. Еліміздіњ барлыќ аймаќтарындаѓы т±рѓындарын кітаппен ќамтамасыз ететін кітапханалыќ ќорды ќ±ру мєдени ќ±рылыстыњ 
ірі жетістіктеріне жатады. 
 

1.  Ќордыњ жоспарлы тексерілуі 15д      
 

Ф15 I-IV 

2.  Ќ±рылымдыќ бµлімшелерде ќызметкерлердіњ 
ауысуы кезінде ќорды ќабылдау-тапсыру 

абд  абд I-IV 

3.  Индикаторлармен ж±мыс 
     -  алу 
      - индикаторларды енгізу 

 
1789 
1023 

 Ќ¦ЌБ 
Ќ¦ЌБ 

1-1V 

4.  Ж‰йе арасында єдебиеттерді ќайта бµлу     

5.  Ќорды зерттеу ж±мысы: «Ќазаќстан тарихы 
єдебиеттер бµлімін  талдау жєне зерттеу» 
«¤нер єдебиеттер бµлімін  талдау жєне зерттеу» 
 

1 
 

 
 
1 
 

Ќ¦ЌБ I-1V 

6.  Кітаптарды ќалпына келтіру 900 910 ОКЖ I-IV 
 

Бірыњѓай ќорды насихаттау. Іріктеуді ±йымдастыру 
Міндеті: Пайдаланушыларѓа аќпараттыќ, білім беретін, мєдени жєне рухани ќызметтерінде кµмек кµрсету. 
Маќсаты:  Бірыњѓай ќорды насихаттау жєне бірыњѓай ќорды саќтау.  
Міндеттері:   
Ќ±жаттарды тиімді орналастыруды ±йымдастыру жєне оны саќтау ‰шін ќолайлы жаѓдайды ќамтамасыз ету. 
- Оќырмандар с±ранысын жедел т‰рде ќанаѓаттандыруды ќамтамасыз ету. 
- Ќ±жаттарды саќтау жєне пайдалану мєселелері бойынша ж‰йе филиалдарына кењес беру. 
- ОКЖ ќ±рылымдыќ бµлімшелерініњ ќорын ж‰йелі т‰рде тексеру ж‰ргізу. 
 - ¤лкетану басылымдарын ќалыптастыру жєне саќтау. Ретро кітаптардыњ саќталуы мен насихатталуы. 
- Ќорды ±йымдастыру, саќтау жєне пайдалану мєселелері бойынша єдістемелік ж±мыстарѓа ќатысу. Ќорды ескірген жєне кµп даналы 
єдебиеттерден тазарту. 

№ Ж±мыс мазм±ны 2020ж 
 есеп беру 

2021 ж 
жоспар 

орындалуы мерзімі 
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1.  Филиалдардыњ талаптары бойынша іріктеуді ±йымдастыру. 1200 1220 Ќ¦ЌБ I-IV 
 

2.  Ќ±рылымдыќ бµлімше оќырмандарыныњ талаптары бойынша 830 835 Ќ¦ЌБ 1-1V 

3.  Топтамалар саны  55 60 Ќ¦ЌБ 1-1V 
4.  «Жаса, егеменді Ќазаќстаным!» (Тєуелсіздік к‰ніне) Барлыѓы Барлыѓы  Ќ¦ЌБ Ќањтар 

5.  Заманауи жања єдебиеттерді кµпшілікке тарату, келесі таќырыпќа 
іріктеу дайындау: «Елбасы- ел тірегі» (Т±њѓыш Президент к‰ніне) 

Барлыѓы Барлыѓы Ќ¦ЌБ 1-IV 

6.  «ЌР конституциясы елдіњ саяси жањѓыруыныњ негізі» (ЌР 
Конституция к‰ніне) Конституция -25 жыл 

Барлыѓы Барлыѓы Ќ¦ЌБ 1-IV 
 

7.  «Закон и право» 11б Барлыѓы -//- IIIкв 

8.  День Государственных символов  Барлыѓы -//- II кв 
9.  К дню памяти политических репрессий: 

«Листая страницы трагических судеб...» 
«Карлаг:болашаќ ‰шін  есте саќтау» 

15б,1б,абд Барлыѓы -//- IIIкв 

10.  История свозь века(Єль Фарабидіњ 1150 жылдыѓы) Барлыѓы Барлыѓы -//- 
 

I-IV кв. 

11.  «Из глубины времени» (Алтын Орданыњ 780 жылдыѓы) Барлыѓы Барлыѓы -//- IV кв 
12.  «Яркая звезда Шокана» Шоќан Уєлихановтыњ 185 жылдыѓы Барлыѓы Барлыѓы -//- II кв 
13.  «Бессмертно имя твое,Абай!» Абайдыњ 185 жылдыѓы Барлыѓы Барлыѓы -//- I кв 
14.  Книги-долгожители нашего фонда (Выставка-раритет) Барлыѓы 4,ЦГБ -//- II кв 
15.  «Астана – ќазаќстандыќтардыњ бірлігі жєне тєуелсіздік рємізі» (Астана 

к‰ніне) 
абд,15д,1д. Аб,абд -//- III кв. 

16.  «Достыѓы жарасќан, баќытты ел - Ќазаќстан» (Ќазаќстан 
халыќтарыныњ тілдері к‰ніне) 
Ассамблеяныњ – 25 жылдыѓы 
«В гостях у народов Казахстана 
«Под шаныраком дружбы»» 

абд,11д,12д 
 
 
15б,12д 
1д,5д,абд 

11б,абд 
 
 
 

-//- III кв. 

17.  «Огнем опаленное слово «Афган»» 15б,11б,абд ЦГБ, 15д -//- IIкв. 
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18.  Домбыра к‰ні: 
«Казахская домбыра –наследие Таттимбета» 

12д.5д 
15б 

 -//- I-III кв. 

 Мерей тойлар: 
І.Есенберлинге – 105  
С.М±ќановќа -120 
Тєттімбетке – 205 
Мєдиге -140 
Б.Момыш±лына -110 
Ќазыбек биге -335 
Ш.Ќалдаяќовќа -90 
Ж.Нєжіменидовќа -85 
Мепейтой: 
Ќазаќтыњ т±њѓыш ѓарышкері Т.Єубєкірівке – 75 жыл 
Аќын Ќ.Аманжоловќа – 110 жыл 
Жерлесіміз геолог – кенші А.Гапеевке – 140 жыл 
К‰йші Дина Н±рпейсоваѓа – 160 жыл 
Аќын М.Маќатаевќа – 90 жыл 
Палуан Ќажым±ќан М±њайтпасовќа – 150 жыл 
Жазушы Ќ.Ж±маділовќа – 80  жас 
Компазитор А.Ж±бановќа – 115 жас 
Компазитор Ілия Жаќановќа –  85 жас 
Жазушы О.С‰лейменовќа – 85 жас 
Компазитор Латиф Хамидиѓа – 115 жас 
Кинорежиссер Абдолла Ќарсаќпаевќа – 95 жас 
Жазушы Сайн М±ратбековќа – 85 жас 
Аѓартушы Ы.Алтынсаринге – 180 жас 
Академик Манаш Ќозыбаевќа – 90 жас 
«Орталыќ Ќазаќстан» газетіне +90 жыл 

 
15д,11д.,абд. 
1д,15д,11д.,абд. 
12д,1д,абд 
11д.,1д.,15 
12д,абд,15д, 
11д,абд 
15д.,абд 
5д.,15д.,1д.абд 
 
 
 
 
 
 

Жоспар 
бойынша 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жоспар 
бойынша 

  

19.  ¤лкетану:«Ањыздарѓа арќау болѓан киелі µлке»,Ќараѓандыныњ 85 
жылдыѓына Шахтерлер к‰ніне 

5б,абд,15д     

20.  «Єлия ерлігін  ќ±рметтейміз жєне ±мытпаймыз» (халыќ батыры А. 
Молдагулованыњ туѓанына 95 жыл толуына орай)  

1б,12д.    
 

21.  «Азаттыќтыњ арынды аќыны»  (С. Сейфуллинныњ туѓанына125 жыл 11б,1б,15б    
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толуына орай)  
22.  «Ерлік туралы µлмейтін естеліктер.»  (халыќ батыры Н, Абдировтыњ 

туѓанына  100 жыл толуына орай) 
1д,12д,15д,абд    

 
23.  «Таѓдырдыњ сырлы єуені» (М.¤теміс±лыныњ туѓанына 215 жыл 

толуына орай)  
11б,15б    

24.  «Ядролыќ з±лмат»  (Семей полигоны) 11б,15д,абд    
 

25.  «Дауылпаз жанныњ дауысы»  (Б. Майлинніњ туѓанына 125 жыл 
толуына орай) 

15б    

26.  «Данышпандар ѓасырлар бойы жарќырайды»  (ѓалымдар Ќ. 
Сатпаевтыњ 120 ж., А. Марѓ±ланныњ 115 ж) 

12б,15д    

27.  «Єрќашан ертен болсын» (ЖИТС к‰ніне орай.) 
«Здоровый образ жизни» 

 
12б 

   

28.  «Рухани бастауларѓа» (Рухани келісім к‰ніне орай) абд    
29.  Ємбебап мазм±нда: 

«Властелины морей» (Ким,дельфиндар к‰ніне арналѓан) 
 «Экономика школьникам» 

 
12б 
1д 

   

30.  «Табиѓатпен бетпе-бет» (Б‰кілєлемдік ќоршаѓан ортаны ќорѓау 
к‰ні) 

Барлыѓы барлыѓы   

                                                                                               Ќорды саќтау 
Кітапхана ќорларын саќтау ќ±жаттардыњ наќты к‰йініњ т±тастыѓы мен т±раќтылыѓы, олардыњ арнайы жабдыќталѓан жайларда, ќолайлы 
физика-химиялыќ жєне биологиялыќ тєртіпте саќталуы, олардыњ берілу жєне ќабылдау ережелерініњ саќталуы 
 

 
 
  

   1 Кітапханалыќ квест-ойын «Даналыќ ќоймасы».  1д,5д.абд   

Топтыќ жєне жеке єњгімелерді жиі µткізу: «Егер кітап ќиындыќќа 
±шыраса», «Кітап оќуды ‰йренеміз», «Кітапты к‰тіп ±стау туралы», 
«Кітап  біздіњ адал досымыз», «Оќулыќты «беске» саќтаймыз», 
«Кітаптыњ µмірі ±заќ болсын!», «Как продлить книге жизнь» 

 барлыѓы 
 

  

 Шеберлік сыныбы ««Как продлить книге жизнь»»  реставратор  І-І‡ 
 

Ќорды саќтау бойынша топтыќ ж±мыс:  
Пайдаланушылармен ќ±жаттар ‰шін жауапкершілік жµнінде єњгіме:  

 барлыѓы 
 

 І-І‡ 
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«Кітаптарды т‰птейік» 
«Кітапты оќимыз, жоѓалтуѓа жол жоќ» 
Клуб «Кітаптыњ емханасы», «Кітапхананыњ достары», «Жас 
кітапс‰йгіш». 
 Практикалыќ сабаќтар: «Б‰лінген кітапты жµндеудіњ ќарапайым 
єдісі», «Кітаптарѓа кепілзаттар дайындау», «Кітапты ќалай д±рыс 
тыстау керек» 

 Барлыѓы, 
реставратор 

 І-І‡ 

Акция: «Ќайтарылѓан кітап к‰ндері», «Кітапты уаќытымен 
ќайтарыњыз», 

 барлыѓы  ІІ-І‡ 

2 Ж‰йе ќорымен ж±мыс: 
 - ескірген єдебиеттерді есептен шыѓар 

 
 

 ОКЖ І-І‡ 
 

4 Кењес беру : 
 

 
 5 

 
5 

Ќ¦ЌБ І-І‡ 
 

5 Ќ±рылымдыќ бµлімшелерге єдістемелік жєне тєжірибелік кµмек 
кµрсету 

5 5 Ќ¦ЌБ I-IV 

6 Филиалдарѓа бару  5 5 Ќ¦ЌБ I-IV 
7 Ќорды саќтау бойынша филиалдардыњ ж±мыс тєжірибесін талдау 

 
2 2 Ќ¦ЌБ  

 
V. Кітап ќорын талдау жєне зерттеу 

1 «¤нер бµліміндегі єдебиеттерді талдау жєне зерттеу» 
Талдау маќсаты – пайдаланушылардыњ аќпараттыќ с±раныстарына сєйкес келетін ќорды 
ќалыптастыру, µнер бµліміндегі єдебиеттерді пайдалану тиімділігін аныќтау. 
Талдау міндеттері: 
Аз пайдаланылатын, мазм±ны бойынша ескірген, кµнерген басылымдарды аныќтау 
Ќордыњ пайдаланылмайтын бµлігініњ пайда болу себептерін аныќтау жєне  талдау 
Ќорды аз пайдаланылатын, мазм±ны бойынша ескірген, кµнерген басылымдардан 
тазарту 
Ќормен ж±мыстаѓы кемшіліктерді аныќтау жєне оларды жоюѓа шаралар ќолдану.  
 

5 ОКЖ I-IV 

 
Электрондыќ каталогпен ж±мыс 
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 01.01.2020 ж. 
т±рады. 

2020 жылы іске 
ќосылды 

01.01.2021 жылѓа 
т±рады 

2021 жылѓа арналѓан 
жоспар 

ЭК «Книги» 15844 790 16634 790 
ЭК «СД» 90 5 95 5 
ЭК «Е-книга» 30 5 35 5 
ЭК«Статьи» 32773 614 33387 675 
ЭК «Краевед» 6997 584 7581 500 
ЭК «Экология» 1748 17 1765 20 
ЭК «Е-статьи» 21 5 26 5 
«Профессионал»  -   
ЭК «Периодика»  -   
ЭК «Детская литература»  -   
Итого по ЦГБ 57503 2020 59523 2000 

 
 
 

VI. Аныќтама-аќпараттыќ ќызмет 
2021 жыл бойы ОКЖ аќпараттыќ-библиографиялыќ ќызметі келесі негізгі баѓыттар бойынша ж‰ргізіледі: АБА ±йымдастыру жєне 
ж‰ргізу, аныќтамалыќ-библиографиялыќ ќызмет кµрсету, аќпараттыќ мєдениетті ќалыптастыру, аќпараттыќ-библиографиялыќ ќызмет 
кµрсету, кітапханалыќ-библиографиялыќ білімді насихаттау жєне баспа ќызметі. 
 

Аныќтама-библиографиялыќ аппарат  
а) Картотекалардыњ жалпы саны мен тізімі 
 

№ Картотека 
атауы, ЭК 

Ќай 
жылдан 
ж‰ргіз
іледі 

01.01.21 
жылѓа 
кµлем 

Соныњ 
ішінде 
ќазаќ т. 

Жања карточкалар 
2020 ж. 
жоспар 

2020 ж. 
орындалды 

2021 ж. 
жоспар 

 ЌРК 1997 24125 9048 1000 1028 1000 
 МЖК 1997 6611 1542 400 436 400 
 ¤лкетану  1998 8025 4129 820 871 820 
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 Барлыѓы    38761 17591 2220 2335 2220 
 ЭК  2010 2813 884 141 141 141 

 
б) 2021 жылы ж±мысты жалѓастыру жоспарда: 
- Дєст‰рлі карточкаларѓа мерзімді басылымдардыњ аналитикалыќ жазбасы - 2220 
- ЌРК, МЖК, ¤МК-на карточкаларды орналастыру  
- ЌРК, МЖК, ¤МК редакциялау (ескірген аќпараттарды алу, бµлімдерді наќтылау, жања айдарлар мен бµлімдерді ауыстыру жєне 

белгілеу).  2021 жылы жоспарланып отырѓан алынатын карточкалар: ЌРК – 1000, МЖК – 400, µлкетану - 820. 
- Электронды каталогты редакциялауды ж‰ргізу. 2021 жылы 40 жазбаны редакциялауды жоспарлап отырмыз. Жолдардыњ д±рыс 

толтырылуы тексеріледі, ќателері аныќталады. 
- Электронды каталогќа 141 маќала енгізу жоспарлануда.  

   
2021 жылы ЌРК жєне ¤МК картотеасына жања айдарлар мен бµлгіштер енгізуді жоспарлаудамыз (24): «Елім меніњ, жерім меніњ - 
ЌАЗАЌСТАН»  /Ќазаќстан Республикасы Тєуелсіздігініњ 30 жылдыѓына/, «Семей полигоны ќазаќ ќасіреті»  /Семей полигоныныњ 
жабылуына 30 жыл/, Тоќтар Єубєкіровтыњ алѓаш ѓарышќа ±шќанына 30 жыл толуына орай, «Сары-Арќаныњ ±лы азаматы» /Ќасым 
Аманжоловтыњ туѓанына 110 жыл/, «28 панфиловшылардыњ ерлігі» /Гвардияшыл-панфиловшылардыњ ерлігіне 80 жыл/ жєне т.б.  
МЖК-на жања айдарлар енгізу (5): «Агния Бартоныњ поэзиялыќ єлемі» /А.Бартоныњ 115 жылдыѓына/, «У.Диснейдіњ ертегі єлемі» 
/У.Диснейдіњ туѓанына 120 жыл/ жєне т.б. 
в) Дєст‰рлі жєне электрондыќ жеке жинаќ-папкаларын ќалыптастыру бойынша ж±мыс жалѓасады.  
Таќырыптыќ дєст‰рлі папкалардыњ жалпы саны – 68: 
Ф.1  - 16               Ф.11 – 9                 Ф.15 – 17 
Ф.5 – 12               Ф.12 – 14 
С±ранысы жоѓары папкалар:  «Ќазаќстан халыќтарыныњ салт-дєст‰рлері мен єдет-ѓ±рыптары», «Кінасы жоќ», «Туѓан жердіњ 
дєст‰рлері», «Ќазаќстан: т±лѓа, тарих, уаќыт», «Тарихи Ќараѓанды» жєне т.б.   
Электронды папкалардыњ жалпы саны – 3: «Ќараѓанды суретшілері» (ф.12б.), «Сценарийлер», «Кітапханашыѓа кµмекке» (ф.1б.).  
№1 б. филиалы электронды папкаларды толтыру ж±мысын жалѓастырады – «Сценарийлер», «Кітапханашыѓа кµмекке» (3 ќ±жатпен 
толыѓады).  
№12 б. кітапхана-филиалыныњ «Ќараѓанды суретшілері» электронды папкасы 7 ќ±жатпен толыѓады.  
г) АБЌ. 2020 жылы ОКЖ кітапханалары жања аныќтамалыќ єдебиеттермен толыќты  
 

ОКЖ аныќтама – библиографиялыќ ќызмет кµрсету 
2021 жылы 965 аныќтама орындау жоспарлануда: 
 

Аныќтамалар 2020 ж.жоспар 2020 ж.орындалды Соныњ ішінде ќаз.т. 2021 ж.жоспар 
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Таќырыптыќ 730 697 348 730 
Мекенжайлыќ  80 91 36 80 
Наќтылаушы 85 99 49 85 
Фактографиялыќ 70 83 48 70 
Барлыѓы 965 970 481 965 

 
Кµпшілік аќпарат 
Аќпарат к‰ндерін µткізу жоспарлануда - 9: «Ќызыѓушыѓа ењ керемет басылым», «Танысайыќ жєне дос болайыќ», «НОН-ФИКШН - 
балаларѓа» /Танымдыќ кітап к‰ні/, «Ќызыѓушыѓа ењ керемет басылым», «Жетістікке апарар жол кітапханадан» /Д‰ниеж‰зілік 
аќпарат к‰ні/ , «Жања кітаппен кездесу» жєне т.б. 
  
Аќпараттыќ саѓаттар – 10: «Экологиялыќ ассорти» /Д‰ниеж‰зілік ќоршаѓан ортаны ќорѓау к‰ніне/, «Тењге – Тєуелсіздігіміздіњ 
белгісі» /Ќазаќстан ¦лттыќ валютасы к‰ніне/, «Ќазаќ жазуыныњ тарихы», «Тењіздер патшалыѓы» /Халыќаралыќ киттер мен дельфиндер 
к‰ні/ жєне басќа.  
Аќпарттыќ бюллетендер дайындау - 16: «Кітап сµресіндегі жањалыќтар», «Бірге оќимыз: анам жєне мен», «Табиѓаттыњ тірі єлемі», 
«Т‰рлі-т‰сті кітаптар», «Кітапхана  аќпарат береді», «Жања кітаптар ѓажайыбы», «Ата-аналар, сіздер ‰шін!», «Пошташы не єкеледі?» 
жєне т.б. 
Библиокараван «JANA KITAPTAR» /жања кітаптар жарнамасы/ (ф.1б.) 
Єдебиет ќаралымдарын дайындау – 18: «Мерейтойлыќ мозаика» /жыл кітап-мерейгерлері/, «Достыќпен баймыз жєне рухымыз мыќты» 
/Ќазаќстан халыќтарыныњ біргі к‰ні/, «Тарихтаѓы т±лѓа: «Єлем билеушісі - Темірлан» /Ємир Темірдіњ 685-жылдыѓы/, «АИВ-ЖИТС: 
кµбірек біл!», «Кітап білім єлемін ашады» /Білім к‰ніне/, «Єлем онда АНА болѓанымен єдемі» /Аналар к‰ніне/ жєне кµптеген басќа. 
Аќпарат-дайджест «Мамандыќ тањдау – б±л мањызды» (ф.15б.) 
Аќпарат минуттары жєне экспресс-аќпараттар (8): «Бейбіт аспан аясында µмір с‰рген ќандай жаќсы…» /Халыќаралыќ бейбітшілік 
к‰ніне/,«Халыќтар кітаппен дос» /Ќазаќстандаѓы халыќтар бірлігі к‰ніне/, «Фантастикалыќ жаратылыс єлемі», «Жауарлар жанымызда». 
«Жања кітаптар», «Жања кітаптар бюллетендері», «ОКЖ мерзімді басылымдары» кітапхана сайтындаѓы аќпараттарды жањарту 
ж±мыстарын жалѓастыру. 
Жања кітаптар мен дискілердіњ т‰сімі туралы жєне атаулы к‰ндер туралы плакат-хабарландыруларды, афишаларды, брошюраларды, 
жадынамаларды, бетбелгілерді, параќшаларды ќ±ру: «Тањ ќалдырарлыќ табиѓатќа єдеби соќпаќ», «Келіњіздер. Оќыњыздар. 
Таныњыздар», «Жања кітаптар» жєне кµптеген басќа. 
Аќпарат стендтерін жєне аќпарат б±рыштарын дайындау (5): «Аќпарат б±рышы» (ф.15б.), «Оќырмандарѓа арналѓан аќпарат» 
(ф.11б.), «КІТАПХАНАЛЫЌ ЖАЊАЛЫЌ» (ф.12б) жєне т.б.   
Єдебиет шолуларын дайындау – 9: «С‰йікті кітаптардыњ мейірімді єлемі» - Дж. Родаридіњ /100 жас/, Р.Киплингтіњ /155 жыл/, 
Э.Сетон-Томпсонныњ /160 жыл/, Э.Берроуздыњ шыѓармалары бойынша /145 жыл/, «Ќазаќстан табиѓаты Михаил Зверев кµзімен» / 
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М.Зверевтіњ туѓанына 125 жыл/, «Иван Шухов: µмірі жєне шыѓармашылыѓы», /жазушы И.П.Шуховтыњ туѓанына 115 жыл/, «Єлихан 
Бµкейханов: ањыз адам» /Є.Бµкейхановтыњ 155-жылдыѓына/, «Гулливер ергежейлілер елінде» /А.Д‰йсенбиевтіњ туѓанына 90 жыл/ 
жєне басќа. 
Библиографиялыќ ќ±ралдар премьерасы «Єлем мєдениетіндегі есім: мерейгер жазушылар» (ф.1б.) 
Топтыќ аќпарат 
Топтыќ аќпаратта 16 абонент. Олар ‰шін библиографиялыќ тізімдер дайындалып, таќырыптыќ картотекалар ж‰ргізіледі. Мектеп 
басшылары мен м±ѓалімдер, мектепке дейінгі мекемелердіњ тєрбиешілері мен єдіскерлер, мєдениет ќызметкерлері балалар 
кітапханаларында топтыќ аќпарат беру абоненттері болып табылады.  
Маман к‰ндерін µткізуді жоспарлап отырмыз: «Д±рыс мамандыќ тањдау – µмірдегі жетістік» 
Топтыќ аќпарат абоненттерін таќырыптар бойынша аќпараттандыруды жоспарлаудамыз: 
«Бала тєрбиесі психологиясы» № 16, 66, 57 ОМ психологтары (ф.1б.) 
«Мектепке дейінгі балаларды тєрбиелеудіњ дєст‰рлі емес єдістері» «Айс±лу» б/б тєрбиешілері (ф.1б.)  
«Тарихи т±лѓалар» № 85 ОМ ќазаќстан тарихы ±стаздары (ф.5б.) 
«Инклюзивті білім беру» №73,13,95 ОМ пєн ±стаздары, №3 ЖББМИ, ПДТ, ОДБ б/‰йі (ф.12б.) 
«Ќызыѓумен оќу» № 83, № 6, 78 ОМ ±стаздарына кµмекке (ф.11б.)  
«Мектептегі білім реформасы» №15,56,86 ОМ тарихы ±стаздары (ф.15б.) 
«С±раќ-жауап» тєртібіінде таќырыптыќ топтамалар: 
  «Балалар ‰шін зањдар» 
 «Буындап оќуды ‰йренейік» 
 «Жања мамандыќтар єлемінде» жєне басќа. 

Жеке аќпарат 
Жеке аќпарат абоненттері - 23. 
Жеке аќпараттыњ кейбір таќырыптары:  
- «Ѓарыш єлемі» М.  Егінбай №27 ОМ 5 сын. (ф.1б.) 
- «Динозаврлар» Е.Т±рсынхан №16 ОМ 1 сын. (ф.1б.) 
- «Жеткіншектерге арналѓан танымал психология» №82 ЖББОМ 9 сын.оќушысы А.Жумабаева (ф.12б.) 
- «Шахмат патшалыѓына саяхат» №73 ОМ 6 сын. М.Федяй (ф.12б.) 
- «Меніњ тµрт аяќты досым» №56 ОМ оќушысы А.Бобылева (ф.15б.) 
- «Кµне єлем тарихы» С.Хасанова №56 ОМ 6 сын.оќ.  т.б. 

 
 
 

Аќпараттыќ мєдениетті ќалыптастыру 
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2021 жылы аќпараттандырудыњ кµптеген т‰рлері мен нысандарын пайдалануды жоспарлап отырмыз: кітапхана сабаќтары, кітапхана 
бойынша экскурсиялар, аќпараттыќ тізімдер (бюллетендер) жасау, жања кітаптардыњ кµрмелерін безендіру, мерзімді басылымдардыњ 
кµрмелері, кµрме-ќаралымдар жєне басќалар. 
Кітапханалыќ сабаќтар – 19: «Ашыќ оќу сабаѓы» - оќу мєдениеті туралы», «Жаќсы кітап µткен туралы болса да болашаќќа ‰ндеу», 
«Ќолжазбадан электронды кітапќа дейін», «Адам кітапты ойлап тапты: кітаптардыњ пайда болу тарихы» жєне басќа. 
Библиография к‰ндерін µткізуді  жоспарлаудамыз (5) «Библиография – оќырманѓа кµмекке», «Іздеуді библиограф ж‰ргізеді», 
«Кітапхана ќазынасына апаратын кілттер» 
Библиографиялыќ попурри «Барлыѓы жайында аз-аздан» (ф.12б.) 

Кітапханамен экскурсия-танысу, экскурсия-аќпарат, экскурсия-шаќыру, экскурсия-таным, виртуалды экскурсиялар µткізу: 
«Кітаптардыњ ‰йі – кітапхана!», «Ѓажайыптар елін ашамыз», «Жанды баспа сµздердіњ ќасиетті мекені», «Бізге балалар кітабы келді», 
«Б±ны жаттау оњай – кітаптар µсу дєрумені» жєне т.б. 
Аќпараттыќмєдениет мектебі «Оќыѓым келеді – неден бастау керек», «Екеу єњгімелесуде – мен жєне кітап» 
Мектепке дейінгі балалардыњ ата-аналарыныњ ќатысуымен «Меніњ балалыќ шаѓымныњ с‰йікті кітаптары» бейне сабаѓын µткізу. 
Оќырманѓа ќабылдау «Мен – оќырманмын» (ф.1б.) 
Оќу мєдениеті бойынша єњгіме µткізу «Ќалай тез оќуды ‰йрену керек»» (ф.15б.),  «Жылдам оќу техникасы» (ф.11б.) жєне басќалар. 
 
Єдістемелік ж±мыс 
«Ќ±ќыќтыќ электрондыќ ресурстар» ќ±ќыќтыќ аќпаратты іздеу бойынша тренинг µткізу 
- Аќпараттыќ-библиографиялыќ ќызметтіњ барлыќ мєселелері бойынша кітапханашыларѓа жеке кењес беру 
- «Библиографиялауды ±йымдастыру жєне єдістемесі», «Балаларѓа кітапханалыќ-библиографиялыќ ќызмет кµрсету» директормен 
жиналыс барысында кењес µткізу 
- ¤зекті кєсіби мєселелер бойынша библиографиялыќ жєне толыќ мєтінді аќпаратты баспа жєне электронды т‰рде дайындау жєне тарату. 
 
Баспа ќызметі 
2021 жылы дєст‰рлі жєне электронды т‰рде шаѓын библиографиялыќ ќ±ралдар шыѓарылады. 2021 жылы біз 16 библиографиялыќ 
ќ±рал дайындауды жоспарлап отырмыз, олардыњ кейбіреулері: 
 
№       Библиографиялыќ баспа                   Жауаптылар  

 
1  Атаулы жадынама «Медеу Сарсекеев» /туѓанына 85 жыл толуына орай/ Ф.12б. 
2 Буклет «Бір кітап жазушысы» / Карло Коллодидіњ туѓанына 195 жыл/ Ф.12б. 
3 ¦сыныстыќ тізім «Оќу еліндегі ќызыќты оќиѓалар» Ф.11б. 
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4  Виртуалды шолу  «¦лы жазушы» /аќын Алексея Брагинніњ 110 -жылдыѓына/ Ф.15б. 
5 Хронологиялыќ бейнеслайд «Ќазаќстанныњ ядролыќ ќасіреті» /Семей ядролыќ сынаќ 

полигоныныњ жабылуына 30 жыл (1991ж.)/ 
Ф.15б. 

6  Ќазаќстанныњ киелі жерлері бойынша виртуалды экспедиция «Кењ дала» /Халыќаралыќ ескерткіштер 
мен тарихи орындар к‰ніне орай/ 

Ф.1б. 

7  ¦сыныстыќ тізім «Бейбітшілікті ќалайсыњ ба? Соѓыс туралы ±мытпа!» Ф.5б. 
 

Ќ±жаттарды цифрландыру бойынша ж±мыс 
ОКЖ-ніњ балалар кітапханалары «Цифрлыќ Ќазаќстан» баѓдарламасы жєне «Ќараѓанды облысы кітапханаларыныњ µлкетану 

ќ±жаттары ќорын саќтау» жобасы аясында ќ±жаттарды цифрлауды жалѓастырады. 2021 жылы 40 ќ±жатты цифрлыќ форматќа кµшіру 
жоспарланѓан, б±л – кітаптардан, журналдардан, газеттерден алынѓан маќалалар жєне толыќ кітаптар. 

Келесі жылы авторлармен жєне ќ±ќыќ иеленушілермен авторлыќ шарттар жасау бойынша ж±мыс жалѓасады, авторлармен 4 шарт 
жасасуды жоспарлап отырмыз. 

 
ЄДІСТЕМЕЛІК Ж¦МЫС 

Кітапханалардыњ аналитикалыќ ќызметі. 
1. Баќылау кµрсеткіштерініњ мониторингі (ОКиРЯдегі кварталдар бойынша, ОЄЃК им.Н.Гоголь); 
2. Кітапханалардыњ б±ќаралыќ іс-шаралар бойынша ќызметіне мониторинг ж‰ргізу (ай сайын ОКиРЯ) 
3. 1 жартыжылдыќтаѓы ќызметті талдау (ОКиРЯ жєне облыстыќ кітапханаларда) 
4. ОКЖ-ніњ 2021 жылѓы ќызметін талдау (ОКиРЯ жєне облыстыќ кітапханаларда) 
5. Ќызметті салыстырмалы талдау (2020-2021жж.) (ОКиРЯ ай сайын). 
Кітапханашыларѓа кењестік-єдістемелік кµмек. 
ОКЖ кітапханашылары ‰шін 40 консультация µткізу -30 жеке, 10 топтыќ 

Єдістемелік жєне библиографиялыќ басылымдар ж‰йесі 
 Аталуы Бµлімдер Саны./тілі 
 Реттеуші ќ±жаттар   
1 Єлеуметтік желілердегі «Ќараѓанды ќаласыныњ орталыќтандырылѓан кітапхана ж‰йесі» 

КММ ж±мыс регламенті 
ЄБ 20  ќаз тіл., орыс тіл. 

 Єдістемелік ±сынымдар  20  ќаз тіл., орыс тіл. 
2 "Онлайн іс-шараларды µткізу бойынша ±сыныстар. Вебинарлар µткізуге арналѓан алањдар» ЄБ 20  ќаз тіл., орыс тіл. 
 Ж±мыс тєжірибесінен  20  ќаз тіл., орыс тіл. 
3 Кейс «Кітапханалар єлеуметтік желілер ‰шін контентті ќалай жасайды» (алыс жєне жаќын ЄБ 20  ќаз тіл., орыс тіл. 
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шетел кітапханаларыныњ ж±мыс тєжірибесінен) 
4 Маркетингтік зерттеу «Кітапханашы оќырман ретінде?» ЄБ 7  ќаз тіл., орыс тіл. 

Кітапханалардыњ инновациялыќ ќызметі 
Инновация сипаттамасы аќпарат кµзі ќолдану саласы ќолдану 

бойынша 
±сыныстар 

к‰тілетін нєтиже енгізу нєтижесі 

Ќаланыњ тарихы, географиясы, 
табиѓаты мен сєулеті туралы 

ќызыќты мєліметтерді, бірегей 
деректерді енді подкаст-арна 

арќылы білуге болады 

https://youth-
library.com.ru/blog/ 
Б.М.Шаховский 
атындаѓы Астрахань 
жастар кітапханасы 

Оќырмандар мен 
желі 
ќолданушылары 
арасында 
µлкетану 
материалдарын 
насихаттау 

кењестер, 
аќпараттыќ хат, 
практикалыќ 
тапсырмалар 

кітапхана ж±мысында 
жања ж±мыс т‰рлерін 
ќолдануѓа ыќпал ететін 
кітапханашылардыњ 
кєсіби санасын 
µзгерту. 
Кітапханалардыњ 
ж±мысына 
инновациялар енгізу 

ОКЖ 
пайдаланушылар
ына ќызмет 
кµрсету сапасын 
арттыру, 
µлкетану 
білімдерін 
насихаттау. 

Кітапхана кадрларыныњ біліктілігін арттыру жєне ќайта даярлау 
Кітапхана 
ќызметкерлерініњ 
тобы 

Ж±мыс орнындаѓы 
сабаќтар Ж±мыс уаќытынан тыс сабаќтар Таќырып Мерзімі  

1 2 3 4 5 
I-топ 
жоѓары кітапханалыќ 
шеберлік 

Тєлімгерлік – 
Басшыныњ µз 
ќызметкерлерімен 
µткізетін сабаќтары 

Кєсіби єдебиеттерді оќу. 
Облыстыќ кітапханалардыњ 
ж±мыс тєжірибесімен танысу. 
Біліктілікті арттыру курстары. 

1. Ашыќ сабаќтар жєне ашыќ 
есептер 
 2. Вебинарлар. 
 3. Кєсіби шеберлік байќауы 
 

3тоќсан. 
ЄД,ИБО 
программист 
4тоќсан. 
ЄД,ОО. 

https://youth-library.com.ru/blog/
https://youth-library.com.ru/blog/
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Шеберлікті жетілдіру 
тобы 
 

Делегирование - 
Наќты белгіленген 
µкілеттіктер шењберімен 
баѓынышты адамѓа 
міндеттерді беру 

«Тєжірибе алмасу» 
кітапханалыќ шеберлік мектебі 
аясында 
Кєсіби єдебиеттерді оќу 
Облыстыќ кітапханалардыњ 
ж±мыс тєжірибесімен танысу. 
Біліктілікті арттыру курстары. 
Шыѓармашылыќ жобалар, 
баѓдарламалар 

1.  
2. Єдістемелік к‰н 
3. ¤здігінен білім алу к‰ні 

I - III 
ЄД,ИБО 
 
 
МО 
тоќсанына 
бір рет 

кітапханашыныњ 
ќалыптасу тобы 
 

«Кµшіру» - маманѓа 
тіркеу 
«Ротация» - ќосымша 
білім алу ‰шін жања 
ж±мысќа ауысу 

¤здігінен білім алудыњ жеке 
жоспарлары 
Сынаќ мерзімі 
Кєсіби єдебиеттерді оќу 

1.¤здігінен білім алудыњ жеке 
жоспарлары 
2. «Сізге арналѓан кєсіби 
єдебиеттер» шолуы. 
3. «Кітапхана-филиалдарыныњ 
ж±мыс тєжірибесінен» «VIP кєсіби 
оќыту бейне мектебі» 

I-IV МО,ОО,  
 

Біліктілікті арттыру ж‰йесі 
№
п/п 

формасы Таќырыбы Координация Мерзімі 

1 Вебинар  «Заманауи кітапхана: перспективалар (спикер Степанов В.К. 
Мєскеу мемлекеттік мєдениет институтыныњ мєдениетті 
аќпараттандыру жєне электрондыќ кітапханалар кафедрасыныњ 
доценті, 
педагогика ѓылымдарыныњ кандидаты) 

ОЌК I1тоќса
н. 

2 Вебинар «Кітапхана ж±мысына IT-технологияларды енгізу» (спикер Пурник 
А.А. жастарѓа арналѓан Ресей мемлекеттік кітапханасыныњ 
жобаларды басќару бµлімініњ бастыѓы) 

ОЌК II 
тоќсан. 

 Таќырыптыќ семинар  ОЌК  
3 Семинар-кездесу «Ќазіргі жаѓдайда пайдаланушыларѓа кітапханалыќ ќызмет 

кµрсетудіњ негізгі тенденциялары» 
ОЌК II 

тоќсан. 
4 Жалпыѓа бірдей ќ±ќыќтыќ 

оќыту аясындаѓы семинар-
кездесу 

"Электрондыќ ‰кімет порталы "(ХЌКО ќызметкерімен кездесу) ОЌК III 
тоќсан 



84 
 

5 Таќырыптыќ семинар «Кітапхана ж±мысында Кайдзен технологиясын пайдалану» ОЌК IV 
тоќсан 

  Кітапханашыларды µз бетінше ќарау жєне зерттеу ‰шін ОЌК  
6 Єдістемелік вебинариум «Кітапханадаѓы ‰здік волонтерлік тєжірибе» (РГБМ) 

http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7911 
ОЌК 1 

тоќсан 
7 Кєсіби шеберлік байќауы ‡здік жоба «Кітапхана: алѓа жылжу» ОЌК II 

тоќсан 
8 Электронды кітапхана «Єлеуметтік саладаѓы заманауи білім беру технологиялары» ОЌК 1 

тоќсан 
 

Аќпараттыќ ж±мыс 
формасы таќырып саны кітапхана категориясы жауапты мерзімі 
Єдістемелік к‰н. 
¤здігінен білім алу к‰ні. 

МБО-ѓа келіп т‰скен єдістемелік ќ±ралдар 
мен басќа да басылымдарѓа шолу 

4 
 
 
4 

Жас кітапханашылар ЄД тоќсанына 1 
рет. 

Кєсіби ќарым-ќатынас 
саѓаттары 

Кейс-стадиялар форматындаѓы Диалог 
(практикалыќ жаѓдайды талдау) "мен не 
туралы сµйлескім келеді: проблемалар, 
практика, кµмек» 
Маќсаты: кітапханашыларды жања аќпарат 
беру арќылы µз ќызметін µзгертуге 
ынталандыру, менімен алмасу, кітапхана 
ж±мысында шыѓармашылыќ тєсілдерді 
іздеу. 

4 Кафедра мењгерушісі. 
ОЌК филиалдары, 
бµлімдері 

ЄД тоќсанына 1 
рет. 

 
Инновациялыќ процестерді басќару 

Ж¦МЫС БАЃЫТЫ ТАЌЫРЫП САНЫ КООРДИНАЦИЯ МЕРЗІМІ 
Єдістемелік-библиографиялыќ 
материал, 
Кењес беру, тренинг 

«Кітапханада подкасттар жасау» 20 ЄД, 
автоматтандыру 
бµлімі 

I тоќсан 
 
. 

 
 

http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7911
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Жарнама ОКЖ 
Ж¦МЫС БАЃЫТЫ ТАЌЫРЫП САНЫ КООРДИНАЦИЯ МЕРЗІМІ 
Газетте жарияланымдарды 
дайындау 
 

"Халыќќа кітапханалыќ ќызмет кµрсету» 30 ЄД, Кафедра 
мењгерушісі. ОЌК 
филиалдары, 
бµлімдері 

I-IV 

Участие в  телепередаче «Баѓыт» «¤лке т±лѓалары» µлкетану жобасы аясында 
Ќараѓанды ќ. ОКЖ "КММ ж±мыс тєжірибесі» 
(¤лкетану бµлімі ќызметкерлерініњ 
ќатысуымен) 

15 ЄД, µлкетану бµлімі IV 

 
¦йымдастыру-басќару ќызметі 

Ж¦МЫС БАЃЫТЫ ТАЌЫРЫП САНЫ КООРДИНАЦИЯ МЕРЗІМІ 
ОКЖ ќызметін талдау Директор жанындаѓы кењес 12 Єкімшілік ОЌК, ЄД I-IV 
Баќылау Баќылау к‰ні 20 ЄД, кафедра мењгерушісі. I-IV 
Жиынтыќ тексеру Филиал № 22. 1 ЄД, кафедра мењгерушісі. II 
 Кітапхана-филиалдарына бару 11 ЄД, кафедра мењгерушісі. I-IV 
 Б±ќаралыќ іс-шараларѓа ќатысу 20 ЄД I-IV 

 
Волонтерлермен жєне оќырмандар белсенділерімен ж±мыс 

№ 
п/п 

Ж¦МЫС ФОРМАСЫ САНЫ ЖАУАПТЫ МЕРЗІМІ 

1 Халыќќа есеп беру 20 ОЌК, филиалдар IV 
2 Кітапхана кењесініњ отырысы 2 ОЌК, филиалдар I-IV 
3 Кітапхана активініњ б±ќаралыќ іс-шараларды дайындауѓа жєне µткізуге 

ќатысуы, кітапханаларды жарнамалау жєне безендіру 
 ОЌК, филиалдар I-IV 

4 Кітапхана кењесініњ м‰шелерін, оќырмандар активін берешектермен 
ж±мыс істеуге тарту 

 ОЌК, филиалдар I-IV 

5 Кітапхана ж±мысы туралы ќоѓамдыќ пікірді зерделеуге оќырмандар 
белсенділерініњ ќатысуы 

 ОЌК, филиалдар I-IV 
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Академиялыќ білім 
2 кітапханашы-ЌарМУ, Челябі мемлекеттік мєдениет жєне µнер академиясы. 

Кітапхана ќызметкерлерініњ біліктілігін арттыру ж‰йесі 
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2020 
жыл 1 - 1 2 2 1 1 4 

40,30-
жеке10-
топтыќ  6 

1 
4 11 

7 
20 - 6 - 6 

2021жыл 1 - 1 8 2 1 1 1 

40,30-
жеке10-
топтыќ 

1 
 
 
 

6 

1 

4 11 

4 

20 - 2 - 2 

 
Єдістемелік ж±мыстыњ кµлемін аныќтайтын сандыќ кµрсеткіштер: 
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2020 1 - 1 2 2 1 1 4 12 11 6 40,30-жеке10-
топтыќ 1 20 1 - 7 6  6 

2021 1 - 1 8 2 1 1 1 12 11 6 40,30-жеке10-
топтыќ  20 1 - 4 2  2 
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¤з білімін жетілдіру. Кітапханашылардыњ жалпы ой-µрісін кењейту, єдеби мєдениет 
Формасы таќырып топ мерзімі 
 1. Кєсіби єдебиеттерге шолу "Сіз ‰шін кєсіби єдебиет» Барлыќ топтар ‰шін 1 тоќсан 

 
 

Сапарлар мен келушілер 
 таќырып топ мерзімі 
Сапарлар 11 Кітапхана-филиалдары ќызметініњ мониторингі Кітапхана-филиалдары 1-4 тоќсан 
Келушілер 20 Мєдени-б±ќаралыќ іс-шараларды дайындау жєне µткізу Кітапхана-филиалдары 1-4 тоќсан 

 
аќпараттыќ процесті ±йымдастыру ‰шін ОКЖ-ніњ жергілікті есептеу желісін ќ±ру, web-беттіњ дизайнын ќайта µњдеу, аќпараттыќ 

бюллетенніњ электрондыќ н±сќасын орналастыру жєне басќа кітапханалардыњ, газеттердіњ, журналдардыњ web-беттеріне, салалыќ жєне 
мамандандырылѓан таќырыптыќ порталдарѓа сілтемелер болады. ОКЖ-ніњ электронды каталогына ќолжетімділікті ±йымдастыру, жеке 
электронды ресурстарды ќ±ру бойынша ж±мысты жалѓастыру. 

 
IV. Аќпараттыќ технологияларды енгізу 

Кітапханаларды компьютерлеу жєне техникалыќ жањарту 

 

Компьютерлер 
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Жыл басына тіркелген 63 49 14 1 52 2 5 - 1 24 - 2 
Жыл бойы келіп т‰скен 2 1 1 - - 1 1 1 - 1 - - 
Жыл бойы есептен 
шыќќан 

- - - - - - - - - - - - 

Жыл соњында тіркелген 65 50 15 1 52 3 6 1 1 25 - 2 

Лицензированѓан баѓдарламалыќ жабдыќтау 
Касперский антивирусын жањарту – 210000 тг. 
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Атауы 
 

Саны Сомасына Жыл соњына есепте т±р 
(ОКЖ бойынша) ОК филиалдар 

Касперский антивирусы 27 24 210000 Касперский антивирусы 
Кітапхана ‰рдістерін автоматтандыру 

2021 жылы кітапхана ќорын толыќтыру жєне µњдеу ‰рдістерін ж‰йелеу, автоматтандырылѓан кітапханалыќ баѓдарламаныњ кµмегімен 
электрондыќ каталогтардыњ деректер базасын ќ±ру бойынша ж±мыс жалѓастырылатын болады. КАКАЖ баѓдарламасы М.Єуезов 
атындаѓы ОЌК, №1б.,12б.,4,16,14,1ж. кітапхана филиалдарында орнатылѓан.  

Интернеттеу 

Ќ±рылымдыќ 
бµлімшелер Технологиялар 

Жылдамдыѓы 
Ќаржыланды

ру 

Wi-Fi 
бар 

(кітапх
аналар 
саны) 

Интернет 
желісінеќолжетімділікті

њ болмауы 
 

Интернетті 
пайдаланушылар 

саны 

кіру шыѓу ќаржы жоќ 
техникалыќ 

м‰мкіндіктеріж
оќ 

2020 2021 

№1б.филиалы Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 263,0 - - - 520 520 

№ б. филиалы Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 263,0 1 - - 1000 1000 

№11б. филиалы iD Net 8 Мбит/с 2 Мбит/с 300,0 - - - 520 520 

№12 б. филиалы iD Net 8 Мбит/с 3 Мбит/с 300,0 1 - - 550 550 

№15 б. филиалы iD Net 8 Мбит/с 2 Мбит/с 300,0 1 - - 550 550 
 

Кітапхананыњ Web-сайтын ќолдау жєне дамыту. Сайт аќпараттыќ ќорлар мен ќызметтер ќ±ралы ретінде 

Сайт (мекен-
жайы) Ќайда орналасќан Сайт кµлемі 

 
Ќатысушылар 

саны Ќатынасу саны Ќарау саны 

Сайтта 
тіркелген 

виртуалдыќ 
пайдаланушыла

р саны 
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Csmb.kz 

Ќазаќстандыќ 
хостинг 
(gohost.kz) 

2020 2021 2020 
(вып) 

2021 
(план) 

2020 
(вып) 

2021 
(план) 

2020 
(вып) 

2021 
(план) 

2020 
(вып) 

2021 
(план) 

1200 
МБ 

1000М
Б 21730 22000 33943 34000 66139 60000 89 90 

 
 

 
 

Єлеуметтік желілер 

Twitter @auezov_library 
facebook.com Cbskaraganda Libraryauezov 
ВКонтакте vk.com/id339128401 – фил.12б. 

vk.com/id388017084 – фил.11б. 
vk.com/id337492698 – фил.5б. 
vk.com/id396734914 – фил.1б. 
vk.com/id389208868 –фил.15б. 
vk.com/id435291007 – фил.1б. 

инстаграм @detskaj_biblioteka – ф.12б. 
@bibl_1d – ф.1б. 
@15detskaiabiblioteka – ф.15б. 

YouTube Ќараѓанды ќ.ОКЖ 
https://www.youtube.com/channel/UCBBxO0k7Jl2UJkLpUc1stMQ 
Соучастие в судьбе 
https://www.youtube.com/channel/UCEyQKnp9iaTacEaCtvolDhw 
Кітап – асыл ќазынањ 
https://www.youtube.com/channel/UCsAjfXAWzs7soHTB6SaqXKw/videos 

2. Кітапхана блогтары +Blogger.com. Библиоволна 
 

Электрондыќ пошта 

ОКЖ 
Электрондыќ пошта 

(мекен-жайын кµрсету) 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://www.youtube.com/channel/UCBBxO0k7Jl2UJkLpUc1stMQ
https://www.youtube.com/channel/UCEyQKnp9iaTacEaCtvolDhw
https://www.youtube.com/channel/UCsAjfXAWzs7soHTB6SaqXKw/videos


90 
 

ОЌК library_auezov@bk.ru 

Филиал №1б.  filial1det.filial@mail.ru 

Филиал №5б. filial5d@mail.ru 

Филиал №11б. bibfil11det@bk.ru 

Филиал №12б. biblio12det@bk.ru 

Филиал №15б. detfilial15@mail.ru 

¦йымдастыру. Экономика. Басќару. 
Зањдыќ дербестік (ќ±жаттар тізбесі) 
1. Жарѓы; 
2. Зањды т±лѓаны мемлекеттік тіркеу туралы куєлік; 
3. Статкарта; 
4. ЭЦЌ. 

Кітапхананы басќару. Кадрлармен ж±мыс. 
Негізгі міндет – ОКЖ-ніњ ж±мыс істеуі мен дамуына жалпы басшылыќты ќамтамасыз ету, оныњ жекелеген ќ±рылымдыќ 

бµлімшелерініњ іс-ќимылдарын ‰йлестіру, ќойылѓан маќсаттарѓа ќол жеткізу ‰шін баѓыныштылардыњ к‰ш-жігерін біріктіру, сыртќы 
ортамен µзара іс-ќимылды ќамтамасыз ету. 

Ењбекті ынталандыру сараланѓан сипатќа ие болады: 
жеке ‰стемеаќылар; 
ќызмет кµрсету аймаѓын кењейту жєне ќоса атќару ‰шін ќосымша аќылар, сыйаќылар, материалдыќ кµмек. 
моральдыќ кµтермелеу – алѓыс хаттар, грамоталар. 
2021 жылы жоспарлап отырмыз: 
- келесі баѓыттар бойынша біліктілікті арттыру: 
- «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы іс-ќимыл туралы» мамандандыру (1 ќызметкер); 
- мамандандыру – «Терроризмге ќарсы іс-ќимылдыњ ќаѓидаттарын, маќсаттарын, ќ±ќыќтыќ жєне ±йымдастырушылыќ негіздерін 

зерделеу» (1 ќызметкер). 
- мамандандыру – «Корпоративтік желілердіњ жалпы пайдалануындаѓы аќпараттыќ ресурстарды ќ±ру жєне пайдалану» (1 

ќызметкер); 
ОКЖ ќ±рылымдыќ бµлімшелері ќызметініњ негізгі баѓыттары: автоматтандырылѓан ж‰йеніњ ж±мыс істеуін талдау, оны дамыту 

жєне жетілдіру; ќызметкерлерді ДК-де жєне «КАКАЖ» БЌ-да ж±мыс негіздеріне оќыту, бірыњѓай автоматтандырылѓан кітапханалыќ- 
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Кітапхананыњ материалды – техникалыќ  базасы. 
Жарыќ пен жылумен ќамтамасыз ету. 

 

Кітапхана 
атауы 

Жылуы бар кітапхана саны 

жарыќтандырыл
маѓан 

Пешпен 
жылыту 
ќазандыѓ

ы 

Электр жылу 
ќазандыѓы АСО 

Орталыќ 
жылу 

ж‰йесі 

Жылу 
ж‰йе
сі жоќ 

2019 0 - - 21 - - 
2020 0 - - 21 - - 

 
ОКЖ кітапханаларындаѓы ќауіпсіздік ж‰йелерін ±йымдастыру. 

 
к‰зетшілер Дабыл ќаѓу ќ±рылѓасы бейнебаќылау ¤рт сµндіргіш Басќа ќ±ралдар 

адам кітапхана µрт к‰зет дана књтапхана 
3 1 21 18 21 50 21 21 (µрт щиті) 

       4 (µрт суќ±быры) 
       4 (µрт сµндіру ќолѓаптары) 

 
Жања жићаз алу 

 
атауы Жыл бойы алынѓаны Жыл бойы 

есептен 
шыќќаны 

Жыл соњында 
есепте т±рѓаны 

ќажеттілік 

 Саны  Сомасы   Саны  Кітапхана 
саны 

ОКЖ 20 916,9 - 50 50 21 
 

 
Ескерту: ќажет жићаз - стеллаждар 

 
Соњѓы 10 жылда жићазы Соњѓы 10 жылда ішінара Соњѓы 10 жылда жићазы 
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ауыспаѓан кітапханалар 
саны 

жићазы ауысќан 
кітапханалар саны 

едєуір жањарѓан 
кітапханалар саны 

6 9 7 
 

Техникалыќ ќ±ралдар алу 
 

атауы Жыл бойы алынѓан Жыл соњында есепте т±рѓаны Ќажеттілік  
(саны) саны сомасы барлыѓы ок филиалдар 

Сканер   6 4 2 + 
Штрихкод сканер   1 1 - - 
МФУ (біреуде 3)   25 6 19 - 

Ксерокс   1 1 - - 
Принтер   3 2 1 + 

Бейнекамера 1 231000 2 2 - - 
Фотоаппарат   4 2 2 - 

Проектор * экран - - 1 1 - - 
Музыкалыќ аппаратура   3 2 1 - 

3Д принтер - - - - - - 
Букридер - - - - - + 
Планшет 1 - 6 2 4 + 
Ноутбук 1 270000 15 14 1 + 

Факс -  2 2 - - 
басќалар - - - - - - 

синтезатор - - 1 - 1 - 
ламинатор - - 1 1 - - 
вебкамера 4 63104 10 6 4 - 

Виртуалды кµзілдірік   9 2 7 - 
 

Кітапхана телефонизациясы 
 

 Телефон нµмірі бар Кітапханадаѓы 
телефондар саны 

Ќ±райды 1.01. 2019 ж. 23 (мини АТС) ОЌК мен филиалдары 21 
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2019 жылы орнатылды - - 
2019 ж.алынып тасталды - - 
Ќ±райды 1.01.2020 23 21 

 
 

2021 жылѓа тапсырма 
 Халыќќа кітапханалыќ ќызмет кµрсетуді жетілдіру. 
 Кітапхана жобалары, мемлекеттік жобалар мен баѓдарламалардыњ ж±мысын жалѓастыру. 
 Мобильді кітапханалар, атаулы жєне атаулы к‰ндердіњ электрондыќ кітапханаларын ќ±ру жµніндегі ж±мысты жалѓастыру. 
 "Ж±лдызды оќырмандар кењесі", "Бір ел - бір кітап", "¤лке Арнары" жобаларымен ж±мысты жалѓастыру. 
 Оќырмандарѓа ќызмет кµрсету ‰шін ПЄ КАБИС  пайдалану бойынша ж±мыс ж‰ргізу. 
 Єлеуметтік єріптестермен кітапхана ќызметін дамыту бойынша ж±мыс ж‰ргізу керек пе? Кітаптарды насихаттау. 
 Ќ±жаттарды цифрландыру бойынша жол картасын орындауды жалѓастыру. 
 "‡йге кітап" акциясы аясында ж±мысты жандандыру. 
 "Абайтану" дµњгелек ‰стелін µткізу 
 М‰шєйраныњ 2-конкурсын ±йымдастыру жєне µткізу. 
 Масстер-сыныптар µткізу? "¤лке т±лѓалары" жобасы шењберіндегі практикалыќ консультациялар. 
 Интернетті кењейту мєселесін ќарастыру. 
 Кітапхананыњ материалдыќ базасыныњ м‰мкіндігі туралы мєселелерді ќарастыру. 
 Компьютерлік техниканы жањарту ж±мыстарын жалѓастыру. 
 Бµлім мењгерушілерімен жєне кітапхана мењгерушілерімен маќалалар шыѓару бойынша республикалыќ журналдармен ж±мыс. 
 Оќырмандардыњ аќпараттыќ мєдениетін арттыру, кітаптарды талќылауды ж‰йелі ж‰ргізу. 
 Кітапхана ќорын жасаќтаудыњ жања нысандарын ќолдану, электрондыќ кітаптар сатып алу. 
 Єлеуметтік желілердегі кітапхана ќызметін жандандыру. 
 Пайдаланушылар ‰шін аќпараттыњ барынша ќолжетімділігі ‰шін жаѓдай жасау. 
 Сайт мазм±нын жаќсарту, ќашыќтыќтан ќызмет кµрсетуді енгізу. 
 Кітапхана кадрларыныњ кєсіби дењгейін арттыру. 

 
Директор                                        Г.К.Ахметкаримова  

 
 
 

Орынд.: Курмашева К.Б. 
Кейкина С.Е. 
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