
 
 

ОКЖ функциясы адамзаттың білімін көрсететін және ең алдымен Қазақстанға және ұлттық мүдделерге, Қарағанды қаласына және 
қарағандылықтардың мүдделеріне қатысы бар құжаттарды жинау, сақтау және жалпы қорды пайдалануға беру. 

Негізгі мақсаты: қала тұрғындарының мәдени және рухани дамуына оның прогрессивті әсерін күшейте отырып, "Қарағанды қаласының 
ОКЖ" КММ ресурстық әлеуетін қолдау және дамыту, қолда бар барлық кітапханалық-ақпараттық ресурстарды қоғамдық пайдалануға беру. 

Іскерлік кредо: 
 Қаланың ақпараттық-мәдени ортасын қалыптастыруға ықпал ету; аймақтық ақпарат орталығы болу. 
 Қоғамның және жекелеген кітапхана пайдаланушыларының қажеттіліктеріне бағдарлай отырып, жинақтау саясатын өзгертуге міндетті. 
 Компьютерлендіру және телекоммуникациялық технологияларды енгізу негізінде ОКЖ кітапханаларын жаңғырту. 
 Пайдаланушылардың бос уақытын өткізу және Ақпаратқа қол жеткізуін жеңілдететін кітапханалардың дизайны мен жайлылығын 
жетілдіру. 
 Қызметкерлерді достық пен қарым-қатынасқа бейімдеу. 
 ОКЖ имиджін қалыптастыруға, әрбір кітапхананың қажеттілігі мен маңыздылығын дәлелдеуге міндетті. 

       Қызметтің негізгі бағыттары. 
 Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауы 
 Қарағанды облысының жобалары мен бағдарламалары. 
 Кітапханалардың қызметін сұранысты қанағаттандыруға бағдарлау мақсатында маркетингтік зерттеулер. 
 Компьютерлендіру және телекоммуникациялық құралдар негізінде кітапханалық процестерді автоматтандыру. 
 Жаңа ақпараттық технологиялар арқылы кітапханалардың ақпараттық әлеуетін күшейту. 
 ОКЖ кітапханаларының қорын құжаттық, электрондық ақпарат тасымалдаушылармен қалыптастыру, аудиовизуалды, картографиялық 
және кинографиялық материалдармен қамтамасыз ету және олардың сақталуын қамтамасыз ету. 
 Жарнамалық қызметтің әсер ету саласы мен түрлерін, жарнамалық өнімдердің ассортиментін кеңейту. 
 Кітапханалардың бос уақытын мәдени-ағартушылық және білім беру қызметіне бағыттау  
 бағдарламаның. 
 Кітапхана оқырмандардың әртүрлі жастағы топтары үшін танымдық, іскерлік, білім беру, ойын-сауық сипатындағы оқу шеңберін 
кеңейтуге бағытталған. 
 Әлеуметтік, білім беру, мәдени-ағарту, қайырымдылық-қайырымдылық бағдарламаларына қатысу. 
 Қала мекемелерімен және ұйымдарымен жұмысты үйлестіру. 
 Ұжымдағы еңбек жағдайын, психологиялық климатты жақсарту. 

       Қызметтердің негізгі спектрі: 
 ақпараттық: пайдаланушылардың сұранысы бойынша құжаттарды іздеуді қалыптастыру; телефон арқылы мекен-жай анықтамалары. 
 сервистік: сканерлеу, ксерокөшірме жасау, компьютерде жұмыс істеу, ақпаратты электрондық тасымалдағышта жазу, ДК жұмысы, 
мәтінді және кестелерді компьютерлік теру; 
 кеңес беру: тақырыптық көрмелер, мамандар күндері, Ақпарат күндері және т. б.Основные контрольные показатели по ЦБС.  
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Кітапханалық қорлар 
2021 жылға ақшалай қаржыларды толықтыру және ұйымдастыру 

 

бақылау 
көрсеткіштері 

Жоспар 
2020 жыл 

Орындалуы 
2020 
жыл 

Жоспар 
2021 жыл 

Тоқсан сайын  

 бірінші екінші үшінші төртінші Өсуі 
% 

 42420 42775 42470 15565 9985 7780 9140  
Оқырмандар саны 12200 12330 12400 3990 2895 2445 3070  
Қолданушылар саны 

995000 
995554 

995000 284500 241400 218100 251000  

Жалпы кітап беру саны 2000 2126 2000 590 505 445 460  
Электрондық құжаттарды беру 1025  

1028 
1025 363 308 129 225  

Электрондық басылымдарды 
беру 328000 333039 328000 92650 80950 70700 83700  

(НК бойынша) 8600 12178 8600 2150 2150 2150 2150  
Келушілер саны 2000 2018 2000 503 492 498 507  
Сайтқа кіру саны 1,6 1,6 1,6      
Электрондық каталогтағы 
жазбалар саны 25,3 25,3 25,3      

Хабарласқандар 7,7 7,7 7,7      
Оқылымдар 3,5 3,5 3,5      
Келішілер 543 543 543      
% қорды жаңарту 12761 12761 12761      
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Жаңа 
басылымдарды алуға бөлінген сома  
Қаржыларды тоқсан бойынша бөлу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Құрылымдық бөлімшелер бойынша қаражаттарды бөлу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Барлығы жаңа әдебиеттерді алуға жоспарлануда (кітаптар+басылымдар), дана, ауысқан, қайта бөлінген  
және өтеусіз берілген әдебиеттермен бірге 

 
 
 

№ Атауы Сумма 
1. Кітаптар 4402,0 
2. Мерзімді басылымдар 6352,0 
3. Барлығы: 10754,0 

 Жалпы сомасы 
 

Кітаптарға 
 

Мерзімді басылымдарға 

Барлығы: 10754000 4402000 6352000 
1 тоқсан 3852.0  385200 
2 тоқсан 5199.0 2201000 2500000 
3 тоқсан 2500.0 2201000  
4 тоқсан    

Бөлінген сомасы ОҚК Филиалдар Орта есеппен 1 фил. 

Барлығы- 10754000 3500000 7 254000 337700 

Кітаптар- 4 402000 1 600000 2 802000 140000 
Басылымдар- 6352 000 20000000 4352000 217600 

барлығы Қоғамдық-саяси Жаратылыстану-
ғылыми 

Техника, а/ш Өнер Көркем, тіл 
білімі 
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Барлығы қазақ 
тілінде жаңа әдебиеттерді алуға жоспарлануда (кітаптар+басылымдар), дана, ауысқан,  

қайта бөлінгенжәне өтеусіз берілген әдебиттермен бірге 
 

 
 
 

Бюджеттік ақшаға жаңа әдебиеттерді алу жоспарлануда (дана) 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Бюджеттік қазақ тілінде ақшаға жаңа әдебиеттерді алу жоспарлануда (дана) 
 
 

Дене 
шынықтыру, 

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 

10747 10744 4652 4647 818 819 473 474 478 478 4326 4326 

барлығы Қоғамдық-саяси Жаратылыстану-
ғылыми 

Техника, а/ш Өнер 
Дене 

шынықтыру, 
спорт 

Көркем, 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 

5435 5436 2078 2078 214 215 123 123 257 257 2763 2763 

барлығы Қоғамдық-саяси Жаратылыстану-
ғылыми 

Техника, а/ш Өнер 
Дене шынықтыру, 

спорт 

Көркем, 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 

1523 1277 288 150 41 42 5 10 1 1.3 1188 1072 

барлығы Қоғамдық-саяси Жаратылыстану-
ғылыми 

Техника, а/ш Өнер 
Дене шынықтыру, 

спорт 

Көркем, тіл білімі 
филология 
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Әдебиеттерді есептен шығару жоспарлануда 
 

Есептен шығару себептері мерзімі 
Ескірген 800 

Мерзімді басылымдарды есептен шығару 1500 
Тозған 10000 

Оқырмандар жоғалтқан 180 
Тексеру нәтижелері бойынша ауыстыру 180 

 
Жыл соңына қордың жоспарлы құрамы 

 
 барлығы Қоғамдық-

саяси 
Жаратылы

стану-
ғылыми 

Техника, 
а/ш 

Өнер 
Дене 

шынықтыру, 
спорт 

Көркем, тіл білімі 
филология 

Болды 575684 131132 45617 33522 34461 330952 
Түсті 10747 4652 818 473 478 4326 

Есептен шықты 9335 907 721 311 3731 3665 
Есепте тұр  577096 134877 45714 33853 31208 331444 

 
Жыл соңына қазақ тілінде қордың жоспарлы құрамы 

 
 барлығы Қоғамдық-саяси Жаратылыст

ану-ғылыми 
Техника, 

а/ш 
Өнер 
Дене 

шынықтыру, 
спорт 

Көркем, тіл білімі 
филология 

Болды 156258 48611 6975 2659 7472 90541 
Түсті 5439 2081 214 123 255 2766 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

2020ж 
алынды 

2021ж. 
жоспар 

631 632 112 112 17 18 5 3 - 5 497 493 
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Есептен шықты 830 149 48 8 107 518 
Есепте тұр  160867 50543 7141 2774 7620 92789 

 
 

Бірыңғай қорды пайдалану 
ОКЖ оқырмандары мен абоненттеріне ЖАА  бойынша қызмет көрсету 

 
I. ЖАА бойынша жұмыс 

 
№ Жұмыстың мазмұны 2020ж. есеп 

беру 
2021ж. 
жоспары 

орындауш
ылар 

мерзімі 

1 2 3 4 5 6 
1 Орталық кітапхана және кітап айырбастау үрдісіне қатысатын 

құрылымдық бөлімшелер 
ОКЖ ОКЖ ОКЖ I-IV 

2 ЖАА пайдаланатын оқырмандар 1757 1760 ОКЖ I-IV 
3 ЖАА бойынша ҚҰҚБ-нен кітап беру 6780 6785 ОКЖ I-IV 
4 Құрылымдық бөлімшелер арасында ЖАА бойынша берілген әдебиеттер 750 755 ОКЖ I-IV 
5 Жүйе оқырмандарына ЖАА бойынша кітап беру 12000 12000 ОКЖ I-IV 
 
II. Қормен жұмыс 
 Кітапханалық қор – жалпы қоғамның ғана емес, оның жеке мүшелерінің ақпараттық сұраныстарын қанағаттандыратын басты 
дерекнама. Еліміздің барлық аймақтарындағы тұрғындарын кітаппен қамтамасыз ететін кітапханалық қорды құру мәдени құрылыстың 
ірі жетістіктеріне жатады. 
1 Қордың жоспарлы тексерілуі 4(ООИФ,1ю, 

абд,15д) 
 

5(ЦГБ(аб),
МО,ОКиО,7
,22) 

ҚҰҚБ 
 

I-IV 

2 Құрылымдық бөлімшелерде қызметкерлердің ауысуы кезінде қорды 
қабылдау-тапсыру 

   I-IV 

3 Индикаторлармен жұмыс 
     -  алу 
      - индикаторларды енгізу 

 
2500 
10400 

 
10000 
10600 

 
ҚҰҚБ 
ҚҰҚБ 

1-1V 

4 Жүйе арасында әдебиеттерді қайта бөлу 800 1200 ҚҰҚБ  
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5 Қорды зерттеу жұмысы: «Қазақстан тарихы бойынша әдебиеттерді талдау 
және зерттеу» 

1 1 
 

ҚҰҚБ I-1V 

6 Кітаптарды қалпына келтіру 2400 2420 ОКЖ I-IV 
 

III. Бірыңғай қорды насихаттау. Іріктеуді ұйымдастыру 
Міндеті: Пайдаланушыларға ақпараттық, білім беретін, мәдени және рухани қызметтерінде көмек көрсету. 
Мақсаты:  Бірыңғай қорды насихаттау және бірыңғай қорды сақтау.  
Міндеттері:   
Құжаттарды тиімді орналастыруды ұйымдастыру және оны сақтау үшін қолайлы жағдайды қамтамасыз ету. 
- Оқырмандар сұранысын жедел түрде қанағаттандыруды қамтамасыз ету. 
- Құжаттарды сақтау және пайдалану мәселелері бойынша жүйе филиалдарына кеңес беру. 
- ОКЖ құрылымдық бөлімшелерінің қорын жүйелі түрде тексеру жүргізу. 
 - Өлкетану басылымдарын қалыптастыру және сақтау. Ретро кітаптардың сақталуы мен насихатталуы. 
- Қорды ұйымдастыру, сақтау және пайдалану мәселелері бойынша әдістемелік жұмыстарға қатысу. Қорды ескірген және көп даналы 

әдебиеттерден тазарту.            
 
№ Жұмыс мазмұны 2020ж. есеп беру 2021 ж. жоспар орындалуы мерзі

мі 
 Филиалдардың талаптары бойынша іріктеуді 

ұйымдастыру. 
3851 3870 ҚҰҚБ I-IV 

 Құрылымдық бөлімше оқырмандарының талаптары 
бойынша 

2215 2280 ҚҰҚБ 1-1V 

 Топтамалар саны  239 250 ҚҰҚБ 1-1V 
 «Жаса, егеменді Қазақстаным!» (Тәуелсіздік күніне) Барлығы Барлығы  ҚҰҚБ  
 Заманауи жаңа әдебиеттерді көпшілікке тарату, келесі 

тақырыпқа іріктеу дайындау: «Елбасы- ел тірегі» 
(Тұңғыш Президент күніне) 

Барлығы Барлығы ҚҰҚБ 1-IV 
 

 «ҚР конституциясы елдің саяси жаңғыруының негізі» 
(ҚР Конституция күніне) Конституция -25 жыл 

Барлығы Барлығы Барлығы IIIкв 

 «Закон и право» 11б Барлығы Барлығы  
 День Государственных символов  Барлығы Барлығы  
 К дню памяти политических репрессий: 8,15б,23,29,1б,абд Барлығы   
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«Листая страницы трагических судеб...» 
«Карлаг:болашақ үшін  есте сақтау» 

 «Кел төрле – мейірлі Наурыз!»  (Наурыз мейрамына) Өлкетану,23 Барлығы  II кв 
 История свозь века(Әль Фарабидің 1150 жылдығы) Барлығы Барлығы   

 
«Из глубины времени» (Алтын Орданың 780 жылдығы) Барлығы Барлығы   

 
«Яркая звезда Шокана» Шоқан Уәлихановтың 185 
жылдығы 

Барлығы Барлығы   

 
«Бессмертно имя твое,Абай!» Абайдың 185 жылдығы Барлығы Барлығы   

 
Книги-долгожители нашего фонда (Выставка-раритет) Барлығы 4,ЦГБ 4,ЦГБ  

 «Астана – қазақстандықтардың бірлігі және тәуелсіздік 
рәмізі» (Астана күніне) 

Аб,абд,6,7,15,15д,31 Аб,абд  IIIкв 

 
«Достығы жарасқан, бақытты ел - Қазақстан» (Қазақстан 
халықтарының тілдері күніне) 
Ассамблеяның – 25 жылдығы 
«В гостях у народов Казахстана 
«Под шаныраком дружбы»» 

5(1ж,абд,14,16,23) 
 
 
15б,23 
14,6,7 

11б,абд 
 
 
 

11б,абд 
 
 
 

1Vкв 

 
«Огнем опаленное слово «Афган»» 15б,23,11б,абд ЦГБ, 15д   

 Мерей тойлар: 
І.Есенберлинге – 105  
С.Мұқановқа -120 
Тәттімбетке – 205 
Мәдиге -140 
Б.Момышұлына -110 
Қазыбек биге -335 
Ш.Қалдаяқовқа -90 
Ж.Нәжіменидовқа -85 
Мепейтой: 
Қазақтың тұңғыш ғарышкері Т.Әубәкірівке – 75 жыл 

 
8,15д,23,4,11д.,аб. 
8,15д,11д.,аб. 
14,23,11,12д,6,аб.абд 
өлкетану бөлімі 
11д.,1д.,31 
23,12д,6,аб.абд,31, 
өлкетану бөлімі 
4,2юн.,аб.6,31,абд 
4,15д.,аб.,абд 
5д.,15д., аб.,31,7,абд 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Жоспар бойынша 
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Ақын Қ.Аманжоловқа – 110 жыл 
Жерлесіміз геолог – кенші А.Гапеевке – 140 жыл 
Күйші Дина Нұрпейсоваға – 160 жыл 
Ақын М.Мақатаевқа – 90 жыл 
Палуан Қажымұқан Мұңайтпасовқа – 150 жыл 
Жазушы Қ.Жұмаділовқа – 80  жас 
Компазитор А.Жұбановқа – 115 жас 
Компазитор Ілия Жақановқа –  85 жас 
Жазушы О.Сүлейменовқа – 85 жас 
Компазитор Латиф Хамидиға – 115 жас 
Кинорежиссер Абдолла Қарсақпаевқа – 95 жас 
Жазушы Сайн Мұратбековқа – 85 жас 
Ағартушы Ы.Алтынсаринге – 180 жас 
Академик Манаш Қозыбаевқа – 90 жас 
«Орталық Қазақстан» газетіне +90 жыл 
 
 

өлкетану бөлімі 
 
 
 
 
 
 

16 «Возвысим душу добротой» 2ж все   

 
Домбыра күні: 
«Казахская домбыра –наследие Таттимбета» 

23,аб,14,15,7 
15б 

все   

 
День духовного согласие: 
«К духовным истокам» 

 
27 

все 
 

 
 

 

 
Өлкетану: 
«Аңыздарға арқау болған киелі өлке» 
Қарағандының 85 жылдығына 
Шахтерлер күніне 

 
11,5б,абд 

 
все 

 
 

 

 
«Кітап жанрлары шеруі» (детективтер, қиял-
шытырмандар, махаббат романдары) 
Детективные истории (детективы новинки) 
«Супер -чтиво»(Книги для молодежи) 
«Хит – парад новых книг» 

 
 
16,22 
4 
27,1б 

 
 
16,1юн,4,14 
4,15,6 
все 
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  «Аты аңызға айналған тұлға» (Ш. Аймановтың туғанына 
105 жыл толуына орай)  

3(өлкетану,15б,27)   I кв 

  «Әлия ерлігін  құрметтейміз және ұмытпаймыз» (халық 
батыры А. Молдагулованың туғанына 95 жыл толуына 
орай)  

2(22,1б)   II кв 

  «Азаттықтың арынды ақыны»  (С. Сейфуллинның 
туғанына125 жыл толуына орай)  

3(27,11б,1б,15б)   I кв 

  «Ерлік туралы өлмейтін естеліктер.»  (халық батыры Н, 
Абдировтың туғанына  100 жыл толуына орай) 

3(11,29,15,14.22)   III кв. 

  «Соғайын сөзіммен бір сұлу сарай» (И.Жансүгіровтың 
туғанына 125 жыл толуына орай)  

2(8,15б)   Iкв. 

  «Тағдырдың сырлы әуені» (М.Өтемісұлының туғанына 
215 жыл толуына орай)  

4(8,11,11б,15б)   IIкв. 

  «Целина: ұшу және құлау» (65 жыл)  3(27,1ж,23)   II кв. 
  «Жастар: еліміздің басты әлеуеті» (Жастар жылына) 4(4,14,1ж,2ж)   Iкв. 
  «Ядролық зұлмат»  (Семей полигоны) 3(11б,4,аб)   IIкв. 
  «Дауылпаз жанның дауысы»  (Б. Майлиннің туғанына 

125 жыл толуына орай) 
2(15б,29)   IVкв. 

  «Мәңгілік жүрек жануда»  (А. Қастеевтың туғанына 115 
жыл толуына орай) 

3(өлкетану,23,14)    III 
кв. 

  «Данышпандар ғасырлар бойы жарқырайды»  (ғалымдар 
Қ. Сатпаевтың 120 ж., А. Марғұланның 115 ж) 

2(11б,15)   III кв. 

  «Әрқашан ертен болсын» (ЖИТС күніне орай.) 
«Здоровый образ жизни» 

 
12б 

 
все 

 
 

IVкв 

  «Ашық музыка сөзі» (Б. Тулегеновнаың 90 
жылдығына) 

4(8,4,31,7)   IVкв 

 «Рухани бастауларға» (Рухани келісім күніне орай) 4(аб,абд,4,16)   IVкв 
 «Қарқаралы – Сарыарқа жаны» Қарқаралының 195 

жылдығына 
3(аб,7,14)   II кв 

  Әмбебап мазмұнда: 
«Властелины морей» (Ким,дельфиндар күніне арналған) 
«Все вправе знать о праве» 

 
12б 
27 

 
 
барлығы 

 
 

I-
IVкв 
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«Жастар арасындағы нашақорлық» 
«Экономика школьникам» 

27 
1д 

барлығы 
 

 
IV Қорды сақтау 

Кітапхана қорларын сақтау құжаттардың нақты күйінің тұтастығы мен тұрақтылығы, олардың арнайы жабдықталған жайларда, қолайлы физика-
химиялық және биологиялық тәртіпте сақталуы, олардың берілу және қабылдау ережелерінің сақталуы 
 

 

   
1 

Экскурсия кезінде кітап сақтау ережелерін айту 
«Мәңгілік білім сақтау орны», «Кітапхана – ақпараттық 
портал» 

2(15д,27) барлығы 
 

 
 

I-IV 

Театралдық көрініс «Қітапханалық калейдоскоп» 1(16) Ф.16 
 

 I-IIIкв  
 

Топтық және жеке әңгімелерді жиі өткізу: 
«Кітапты сақтау үшін, ұқыпты болу керек», 
«Кітапхананы пайдалану ережелері», «Оқырман менімен 
ұқыпты болыңыз», «Кітап қайғыға ұшыраса», «Кітаптар 
көп өмір сүрсін», «Кітап сенің жолдасың, оны сақта» 
«Кітап қорғауды сүрайды», «Кітапқа ұқыпты қарау», 
«Кітап өмірі үшін біз жауаптымыз», «Кітапты жақсы көру 
керек». 

7(7,1ж,16,27,аб,8,14,15,29,
31,2ж,4) 
15б,23,11,12б 
15б,22,4,14,1ж,8 
12б,2ж,27,5б,абд 

барлығы  
 

I-IV 

Кітапханалық сабақ  «Оқырманға өсиет», «Кітаптың 
құрылу тарихы», «Кітапты сақтайык». 

23,4,12б барлығы  I-IV кв 

Бетбелгілер, флаеры "Кітапты пайдалану ережелері", " 
Кітапты сақта!», «Мен және кітапхана», «Оқырмандарға 
арналған қорды сақтандыру жаднамалары», «Кітап – ол 
жаңа жаңалықтар әлемі» 

15б,23,4,22,12б,5б,абд 15б,23,4,22,12б,5б,аб
д 

 I-IV кв 
 

Кітапхана плакаттары «Кітапты кітапханаға қайтар», 
«Кітап – дос және көмекші» 

22,5б 15б,23,4,22,12б,5б,аб
д,ю.1,2 

 I-IV кв 
 

Библиографиялық сабақ «Кітапты бәр жүрегіммен 
жақсы көрініз», 
Әдеби демонстрация «Кітаппен қолдану ережелері», 
Библиопульс «Кітапты бағалаңыз және сақтаңыздар». 

4,12б барлығы  I-IV кв 
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Қордың сақталуы жөніндегі топтық іс-шаралар: 1б барлығы  I-IV кв 

Сабақ-практикум «Кітап қорғауды сұрайды», «Кітапқа 
дос бол».  

11б 11б,1б,15б,5б,12,абд  I-III 
 кв 

 Зақымдалған кітаптар көрмесі ««Кітап қорғауды 
сұрайды». 
Кітапты досыңа сақта" атты көрме-кеңес: 10 сіздің 
кеңесіңіз, кітапты қалай сақтау керек". 

5(11б,4,16,12б)   I-IV кв 
 

Клубтар «Кітаптың емханасы», «кітапхана жолдастары», 
«Жас кітап жақсы көргіш». 

4(5б,11б,12б,1б) 5б,11б,12б,1б,14,абд,
ю1,2 

 I-IV кв 
 

Суреттер конкурсы: 
«Кітап сенің досың. Оны сақта» 

1ж,абд 1ж,абд15б,11б,12б   

Открыткалар конкурсы: 
«Мен кітап.Мен сенің досың! Оқырман маған ұқыпты 
бол» 

1ж,абд 1ж,абд,15б,11б,12б   

Мастер класс: 
«Продли книгам жизнь» 
«Крутая закладка» 
«Учимся вязать» 
Кітапты өңдеу 
Реставрация книги 

 
11 
12б 
Абд 
ООИФ (реставратор) 

 
 
 
 
ООИФ (реставратор) 

  

Акция: 
 

    

Акциялар өткізу, онкүндік: «Кітапхана берешектерсіз», 
«Оқып біткеннен кейін кітаптарды қайтар», «Кітапты өз 
уақытында тапсыр», «Кешірілген берешектер күні», 
«Ұқыпты пайдаланушы», «Қайтарылған кітаптар күні». 
«Борышкер болма» 
«Уақыт жоғалтпа» 
«Қайтарылған кітаптар апталығы» 
«Next поколение,Выбор чтения молодежи» 

Барлығы 
 
 
15б,23,11б,11 
1ж 
4,14,12б,29,абд 
22 
12б,27 

барлығы 
 
 
 
 

ОКЖ 1I-IV 
наурыз 
қараша 
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«Кітапты орнына қайтар» 
«Оқы- басқаға ұсын» 

12б 

 Пресс – выставка: 
Мерзімді басылымдар -2021 

11,аб 
барлығы 

Барлығы 
барлығы 

  

 Жүйе қорымен жұмыс: 
 - ескірген әдебиеттерді есептен шығару 

 
9150 
 

 
10000 

ОКЖ 1- IVкв 

 
 
- көнерген әдебиеттерді есептен шығару 9150 (абд,аб,14,15,27,31) ООИФ,ЦГБ(аб),4,15

д,1ю,6,29,16,11д,1д,2
3) 

ОКЖ IVкв 

- тексеру нәтижелері бойынша әдебиеттерді ауыстыру 71 (6,11д,12д.) ООИФ,абд,15д,1ю ОКЖ Мамыр 
Тамыз 

 Кеңес беру: 
«Ашық қол жеткізу жағдайында кітапхана қорының 
сақталуын қамтамасыз ету» 

 
 1 

 
все 

ҚҰҚБ Сәүір 

 «Кітапхана қорларың тексеру»   5(ООИФ,ЦГБ 
(абд)1ж,15д) 
 

5(ЦГБ(аб) 
МО,ОКиО,7,22) 
 

ҚҰҚБ Қазан 

Кітапхана қорларың сақтау ережелері 1 
 

1 ҚҰҚБ 
 

Ақпан  
қыркүйек 

Кітап қорының ретро бөлімінің қорын 
толықтыру,зерделеу,насихаттау. 

ООИФ ООИФ ҚҰҚБ  

 Құрылымдық бөлімшелерге әдістемелік және 
тәжірибелік көмек көрсету 

20 20 ҚҰҚБ I-IV 
 

 Филиалдарға бару  20 20 ҚҰҚБ I-IV 
 Қорды сақтау бойынша филиалдардың жұмыс 
тәжірибесін талдау 
 

1 1 ҚҰҚБ Қараша 

 
Электронды каталог 
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 01.01.2020 ж. құрайды 2020 жылы енгізілді 01.01.2021 жылға құрайды 2021 жылға жоспар 
ЭК «Кітаптар» 15844 790 16634 790 
ЭК «СД» 90 5 95 5 
ЭК «Е-кітап» 30 5 35 5 
ЭК«Мақалалар» 32773 614 33387 675 
ЭК «Өлкетану» 6997 584 7581 500 
ЭК «Экология» 1748 17 1765 20 
ЭК «Е-мақалалар» 21 5 26 5 
«Профессионал»  -   
ЭК «Мерзімді басылым»  -   
ЭК «балалар әдебиеті»  -   
ОҚК бойынша барлығы 57503 2020 59523 2000 

 
IV. Ақпараттық технологияларды енгізу 

Кітапханаларды компьютерлеу және техникалық жаңарту 
 

 

Компьютерлер 

сервер 

принтер сканерлер 

кс
ер

ок
с 

К
Қ

Қ 

пр
ое

кт
ор

 

фа
кс

 

ба
рл

ы
ғы

 

в. т.ч.  

А
қ-

қа
ра

 т
үс

ті
 

Тү
рл

і т
үс

ті
 

ск
ан

ер
 

Ш
тр

их
-к

од
 

ст
ац

ио
на

рл
ы

 

ж
ы

лж
ы

ма
лы

 

Жыл басына тіркелген 63 49 14 1 52 2 5 - 1 24 - 2 
Жыл бойы келіп түскен 2 1 1 - - 1 1 1 - 1 - - 
Жыл бойы есептен шыққан - - - - - - - - - - - - 
Жыл соңында тіркелген 65 50 15 1 52 3 6 1 1 25 - 2 

Лицензияланған бағдарламамен қамтамасыз ету 
Касперский антивирусын жаңарту – 210000 тг. 
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Атауы Саны Сомасына Жыл соңына есепте тұр 

(ОКЖ бойынша) ОК филиалдар 
Касперский антивирусы 27 24 210000 51 

     
Кітапхана үрдістерін автоматтандыру 

2021 жылы кітапхана қорын толықтыру және өңдеу үрдістерін жүйелеу, автоматтандырылған кітапханалық бағдарламаның көмегімен 
электрондық каталогтардың деректер базасын құру бойынша жұмыс жалғастырылатын болады. КАКАЖ бағдарламасы М.Әуезов атындағы 
ОҚК, №1б.,12б.,4,16,14,1ж. кітапхана филиалдарында орнатылған. 

Интернеттеу 
 

Құрылымдық 
бөлімшелер Технологиялар 

Жылдамдығы 
Қаржыланды

ру 

Wi-Fi 
бар 

(кітапх
аналар 
саны) 

Интернет 
желісінеқолжетімділікті

ң болмауы 
 

Интернетті 
пайдаланушылар 

саны 

кіру шығу қаржы жоқ 
техникалық 

мүмкіндіктеріж
оқ 

2019 2020 

барлығы 21 8 Мбит/с 2,6 Мбит/с 5986,53 18 - - 12400 12500 

ОҚК iD Net 8 Мбит/с 7 Мбит/с 370,0 3 - - 1200 1300 

№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 

№4филиалы Megaline 8 Мбит/с 4 Мбит/с 263,0 1 - - 550 550 

№6филиалы Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 263,0 1 - - 550 550 
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№7филиалы Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 263,0 - - - 520 520 

№8филиалы iD Net 8 Мбит/с 2 Мбит/с 300,0 1 - - 520 520 

№11филиалы Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 263,0 1 - - 550 550 

№14филиалы iD Net 8 Мбит/с 2 Мбит/с 300,0 1 - - 550 550 

№15филиалы iD Net 8 Мбит/с 2 Мбит/с 300,0 1 - - 520 520 

№16филиалы iD Net 8 Мбит/с 5 Мбит/с 300,0 1 - - 1000 1000 

№22филиалы iD Net 8 Мбит/с 3 Мбит/с 300,0 1 - - 550 550 

№23филиалы iD Net 8 Мбит/с 2 Мбит/с 213,0 1 - - 150 150 

№27филиалы iD Net 8 Мбит/с 3 Мбит/с 300,0 1 - - 550 550 

№29филиалы Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 263,0 - - - 550 550 

№31филиалы Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 263,0 - - - 400 400 
№1ж.филиалы iD Net 8 Мбит/с 3 Мбит/с 300,0 1 - - 550 550 
№2ж.филиалы iD Net 8 Мбит/с 2 Мбит/с 300,0 1 - - 550 550 

 
 
 

Кітапхананың Web-сайтын қолдау және дамыту. Сайт ақпараттық қорлар мен қызметтер құралы ретінде 

Сайт (мекен-
жайы) Қайда орналасқан Сайт көлемі 

 Қатысушылар саны Қатынасу саны Қарау саны 

Сайтта тіркелген 
виртуалдық 

пайдаланушылар 
саны 

Csmb.kz 
Қазақстандық 
хостинг (gohost.kz) 

2020 2021 2020 2021  2020 2021 2020 2021 2020 2021 
1200 
МБ 1000МБ 21730 22000 33943 34000 66139 60000 89 90 
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Қатынасу географиясы (елдер) 
Іздеу парақшалармен 
байланысты 
қатынасулар 

Ең танымал парақшалар Танымал кілт сөздері 

2020 
орын. 

2021 
жосп. 

2020 
орын. 

2021 
жосп. 

2020 
орын. 

2021 
жосп. 

2020 
орын. 2021жосп. 

Қазақстан, 
Ресей, АҚШ, 
Канада, 
Франция, 
Украина, 
Алмания, 
Беларусия, 
Сингапур 

Ресей, 
Қазақстан, 
Ұлыбритани
я, Қытай, 
АҚШ, 
Алмания 

https://yande
x.kz/ 
https://www.
google.kz 
https://go.ma
il.ru 
 

Рамбле
р, 
Yahoo 

Абай Құнанбаевтың 
175-жылдығына 
арналған жаңалықтар, 
іс-шаралар жоспары, 
Конституция күніне 
арналған іс-шаралар 
жоспары, 2020 жылға 
арналған атаулы күндер 
күнтізбесі, Мемлекеттік 
рәміздер күніне 
өткізілетін мәдени 
шаралар жоспары 

Соңғы жаңалықтар, іс-
шаралар жоспары, 
«Кітаптар - онлайн», 
Электронды каталог, 
латын графикасына 
ауысу, Онлайн – 
кітапхана 

Конституция күніне 
арналған іс шаралар 
жоспары, атаулы 
күндер 2020-2021 
оқу жылы,  
еріктілер тобының 
жұмыс жоспары,  
еріктілер жылына 
арналған іс шаралар,  
Қазақстандағы 2020 
жылғы атаулы 
күндер,  
Қазақстандағы 2020 
жылғы Бір ел-бір 
кітап, 
А.Құнанбаветың 175 
жылдығына 
арналған іс-шаралар 

жаңалықтар, 
латын соңғы 
жаңалықтар, 
латын 
графикасы, 
мерейгер-
жазушылар , іс-
шаралар 
жоспары 

Сайт сипаттамасының атауы 2020орын. 2021 жоспары 
Сайтқа қатынасу есептеуіштерінің бар болуы Яндекс Метрика,  liveinternet.ru + 

Электрондық каталог + + 
Құжаттарды электронды жеткізу - + 
Сайттың көп тілділігі  Қазақ, орыс + 
Виртуалды анықтама + + 

https://yandex.kz/
https://yandex.kz/
https://www.google.kz/
https://www.google.kz/
https://go.mail.ru/
https://go.mail.ru/
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Онлайн ұзарту (пошта және кері байланыс түрі) - + 
 

Интернет желісі арқылы қол жетімді электрондық ресурстар 
 

ОКЖ Электрондық 
ресурстар 

Пайдаланушылар 
саны 

Орындалған қызметтер 
Электрондық 
көшірмелеріқаралды 

жүктелді 
Құжаттар / 
фрагмент 

2020 2021 2020 2021 2020 2020 
 ҚазҰЭК 267 270 282 280 282 260 
 Электрондық 

үкімет 246 250 326 330 657 600 

 
Әлеуметтік желілер 

 
Twitter @auezov_library 
facebook.com Cbskaraganda Libraryauezov 
ВКонтакте vk.com/id260759494 -  ОҚК 

vk.com/id339128401 – фил.12б. 
vk.com/id388017084 – фил.11б. 
vk.com/id337492698 – фил.5б. 
vk.com/id396734914 – фил.1б. 
vk.com/id391933663 – фил.27 
vk.com/id389208868 –фил.15б. 
vk.com/unosh2fil – фил. 2ж. 
vk.com/id398024866–фил.29 
vk.com/id435403670 -  фил.8 
vk.com/id435291007 – фил.1б. 
vk.com/id435253956 – фил. 15 
vk.com/id371399098 – фил. 14 
vk.com/11masfil – фил. 11 
vk.com/id396711065 – фил. 22 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter
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vk.com/id349068970 – фил. 31 
vk.com/id274284814– фил.1ж. 

инстаграм @auezov_lib_krg -  М.Әуезов ат. ОҚК 
@library.karaganda.youth/-ф.1ж. 
@filialno.2poobsliunoshestva/ - ф.2ж. 
@detfilial15 –ф.15 
@auezov_filial_23 - ф.23 
@filial4 - ф.4 
@8filial – ф.8 
@saryarqa_life.krg – М.Әуезов ат. ОҚК 
@filial11mas – ф.11 
@filial_22_damu_kenistigi – ф.22 
@detskaj_biblioteka – ф.12б. 
@7filial.krg – ф.7 
@bibl_1d – ф.1б. 
@15detskaiabiblioteka – ф.15б. 
@biblioteka1413 - ф.14 

YouTube Қарағанды қ.ОКЖ 
https://www.youtube.com/channel/UCBBxO0k7Jl2UJkLpUc1stMQ 
Соучастие в судьбе 
https://www.youtube.com/channel/UCEyQKnp9iaTacEaCtvolDhw 
Кітап – асыл қазынаң 
https://www.youtube.com/channel/UCsAjfXAWzs7soHTB6SaqXKw/videos 

2. Кітапхана блогтары +Blogger.com. Библиоволна 
 

Электрондық пошта 

ОКЖ Электрондық пошта 
(мекен-жайын көрсету) 

ОҚК library_auezov@bk.ru 
Филиал №1б.  filial1det.filial@mail.ru 
Филиал №5б. filial5d@mail.ru 
Филиал №11б. bibfil11det@bk.ru 

https://vk.com/id274284814
https://www.instagram.com/library.karaganda.youth/
https://www.youtube.com/channel/UCBBxO0k7Jl2UJkLpUc1stMQ
https://www.youtube.com/channel/UCEyQKnp9iaTacEaCtvolDhw
https://www.youtube.com/channel/UCsAjfXAWzs7soHTB6SaqXKw/videos
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Филиал №12б. biblio12det@bk.ru 
Филиал №15б. detfilial15@mail.ru 
Филиал №4 tanya.yakovleva.26@mail.ru 
Филиал №6 filial6mas@bk.ru 
Филиал №7 filial7_brg@mail.ru 
Филиал №8 filialv8@bk.ru 
Филиал №11 biblioteka11mas@mail.ru 
Филиал №14 filial14@bk.ru 
Филиал №15 Filial_15mas@mail.ru 
Филиал №16 16biblioteka@mail.ru 
Филиал №22 fil22csmb@bk.ru 
Филиал №23 23.1968@mail.ru 
Филиал №27 csmb_fil27@bk.ru 
Филиал №29 bibliofilmas29@bk.ru 
Филиал №31 cgb.filial_31@mail.ru 
Филиал №1ж. csmb_1v@mail.ru 
Филиал №2ж. unosh2fil@bk.ru 

 
V.Өлкетану бөлімінің  жылдық жұмыс жоспары 
Құжаттарды сандық үлгіге көшіру жұмыстары 

 
Қазақстан Республикасының тұңғыш ПрезидентіН.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» және «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» 
атты бағдарламалары аясында, өлке тарихын көпшілік оқырман қауымға насихаттау арқылы  мол мүмкіндіктер болмақ. 
Мақсаты:Кітапхананың қоғамда атқаратын маңызды рөлін көрсету оқырмандарды әдебиеттермен баспасөз басылымдарымен, 
басылымдардың бар түрімен таныстырып, оқырман қызығушылығын арттыру, білімін кеңейту,оқырманға ақпарат қажеттілігін қамтамасыз 
ету, рухани байлығын арттыру. 
Тәуелсіздігіміздің терең тарихын, мәдениетін,ана тілін,қазақтың әдет-ғұрпын,дінін білуге және өздігінен  білімін жетілдіруге жағдай жасау. 
Міндеті:Мемлекет бағдармаларын насихаттап,бағдарламаға сай жұмыс жүргізу.ҚР қаулы-қарарларын насихаттау,оқырманды ақпаратпен 
қамтамасызету, оқырмандардың сұраныс-тілегін қанағаттандыру. 
Оқырмандардың рухани мәдениеттілігін арттырып,өлке тарихын зерттеуге ұлттық сана сезімін ояту.Оның басты міндеттері. 

mailto:tanya.yakovleva.26@mail.ru
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Жоба «Қарағандық.ОКЖ» КММ сайтында «Сарыарқa Lifе» парақшасы  арқылы «Сарыарқa Life» парақшасының «100 жаңа есімі» бөлімі 
«Қазақстандағы 100 жаңа есім» жобасы арқылы Қарағандылық тұлғаларды оқырмандарға таныстырып, насихаттау.«Мені қолтаңбам»бөлімі 
арқылы өлкелік ақын-жазушылардың кітапхана қорына қолтаңбаларымен тапсырған кітаптарын жинақтап, өлкемізге таныстыру; 
«Жас қаламгерлер»бөлімінде өлкелік жас ақындардан құралған «Қарымды қаламгер» клуб мүшелерінің шығармашылықтарын сайт 
парақшасы арқылы және басқада әлеуметтік желілер арқылы көпшілік поэзия сүйер қауымға ұсыну; Қарағанды жазушылар одағымен біріге 
отырып, Қарағандылық жас ақын-жазушылармен кездесулер өткізу, Қазақстан жазушыларының атаулы күндерін атап өту;  
«Замандас»зейнеткерлер клубы арқылы қарт оқырмандарымызды қоғамнан алшақтатпай, оларға қоғаммен араласып, өздерінің өмірлік 
тәжірибелерін,ақыл-кеңестерін беруге мүмкіндіктер қарастыру. Өткен еңбек жолдарын жас ұрпаққа  насихаттау; Пайдаланылатын жұмыс 
түрлері:Кітапхана күні, бейне роликтер, мультимедиялық мәдени тарихи альманах,бейне-саяхат өлке тану кештерін ұйымдастыру. 
 
Ақпараттық  құралдармен жұмыс 
 
БАҚ,Қарағанды қалалық және облыстық жастар ресурстық орталықтары,Қ.Байжанов атындағы концерттік  бірлестік,С.Сейфулин атындағы 
облыстық театр, Кеншілер сарайы, облыстық өлкетану музейі, №6505әскери бөлім, орта мектептерменЖОО және т.б. 
 
Жұмыстың негізгі бағыттары мен міндеттері: 
Осыған орай Елбасымыздың «Ұлы даланың жеті қыры» атты жолдауы жаһантану заманында халқымыздың ғасырлар бойы жинақтаған бай 
тәжірибесін, рухани құндылықтарын өскелең ұрпақтың санасына сіңіріп, ойына дарыту,бұл ұлттық патриотизмді өрістете келіп, халқымыздың 
салт-дәстүрін, әдет-ғұрпын сақтап, танып білуге септігін тигізері анық. Ал осы құндылықтардың жинақталатын орыны кітапхана екені анық. 
«Болашаққа бағдар рухани жаңғыру» және «Ұлы даланың жеті қыры»бағдарламалары бойынша қабылданған тұжырымдарға байланысты 
өлкетану бөлімінде жұмыстарды ары қарай жетілдіру мақсатында жүргізілетін жұмыстар. Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік 
универистетінің тарих факультетімен бірлесе отырып, «Рухани жаңғыру: Ұлт келбеті жалынды жастар!»тақырыбы бойынша конференция 
өткізу. 
       Облыстық өлкетану мұражайымен бірлесе отырып, айына бір рет филиалдармен бірігіп, өз облысымыздың тарихын зерттеуде 
бірнеше шаралар өткізу; Облыс тарихын болашақ жастарға насихаттау арқылы потриоттық сезімін ояту, туған елін-жерін қадірлеуге 
тәрбиелеу; өлкетану мұражайымен бірлесе отырып, «Қандай ғажап, туған жердің табиғаты» атты оқушылар арасында қалалық сурет көрмесін 
ұйымдастыру; өлкетарихын зерттеу бағытында Қарағанды туралы тың деректер жинақтау; Қарағандылық ақын –жазушылар шығармаларын 
жинақтау; Қарағандылық қарияларымызбен кездесулер өткізу; Ұлы Отан соғысының 76 жылдығына орай соғыс, еңбек ардагерлерінен 
естеліктер жазып алып жинақтау; 
Ұлы Отан соғысында қабарсыз кеткен жауынгерлер туралы тың деректерді архив арқылы іздестіру; 
«Өлке тұлғалары» телебағдарламасы бойынша кездесулкр ұйымдастыру; 

 
Өлкетану бағытындағы әдебиетті насихаттау 
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№ Жүргізілетін жұмыстар Жұмыс түрі Мерзімі Жауапты адамдар 
І  «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша 

1 Қазақтың сал –серілері әншілерінің әндерінен  онлайн 
концерт өткізу.(Қ.Кемалов.Н.Танабаев,Е. 
Құжманов.Р.Айбек.т.б.) 

Концерт  қаңтар Толеуханова А 

2 «Кел,сырласайық замандас» Замандас клуб 
мүшелерімен сырласу   

Дөңгелек стол қаңтар №29 филиал 

3 «Кенші еңбегі» кездесу кеші Қарағанды қаласының 
туған күніне орай  

Кездесу кеші  ақпан Саменова М.К. 

4 Ж.Жабаевтың туғанына 175 жылдығына орай «Жамбыл 
ата жырлары» атты көркем сөз оқу байқауын өткізу.  

Көркем сөз оқу 
байқауы 

ақпан  №1 жас өспірім 
филиалы  Толеуханова 
А. 

5 Қарағанды «Болашақ» академиясының доценті Азат 
Бабашев мырзамен кездесу. «Болашақ жастардың 
қолында»  

Дөңгелек стол  ақпан  Саменова М.К. 

6 «Асыл анам»атты «Замандас»клубының аналарына 
арналған кеш   

кездесу кеші наурыз №15  филиал  

7 Жас ақындардың  мүшайрасын 
өткізу.Б.Алтынбековтың қолдауымен  

байқау наурыз
  

Толеуханова.А 

8 Ақын Қ.Аманжоловтың туғанына 110 жылдығына орай 
«Мен Қасымның ұрпағы» атты кеш   

«Қарымды 
қаламгер» 
мүшелерімен 
кездесу 

сәуір Саменова М.К. 

9 Жақып Ақбаевтың 145 жылдығына орай  
 

Жас өспірімдер 
арасында кездесу 

сәуір ОКЖ 

10 Кеңес Одағының батыры Қ.Нұржановтың 
ұрпақтарымен кездесу. 

Жазушылармен 
кездесу 

Мамыр Замандас 
клубыСаменова М.К. 

11 «Болашақ мамандығым өз қолымда»  мектеп түлектері -
мен сұқбат 

мамыр №27 филиал 
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12 «Әсем табиғат аясында»  асфалтқа сурет салу.1-маусым 
балаларды қорғау күніне орай 

Табиғат аясында маусым №11 балалар 
кітапханасы  

13 «Өлеңім,өмірімнен сыр шертеді» жас ақындармен 
кездесу  

кездесу маусым «Қарымды қаламгер » 
клубы Төлеуханова А. 
 

14 Жас ақындардың  мүшайрасын 
өткізу.Б.Алтынбековтың қолдауымен маусым  

байқау маусым А.Толеуханова 
Саменова М.К. 

15 «100жаңа есім» Халық қалаулысымен кездесу Дөңгелек стол шілде Төлеуханова А. 
16 Кітап- таусылмас қазына 

«Жаңа әліпби биік белеске жетелейді» 
Өлкелік кітапхана-
ны насихаттау 

шілде №8 филиал 

18  «Ел мақтанышы»  Аппақ Байжанов туралы 
естеліктер.   

Мектеп 
оқушыларымен 

тамыз №12 филиал  
Саменова М.К 

19 «Туған жерім мақтанышым»кәсіпкер мен кездесу.  кездесу тамыз №4 филиал 
Төлеуханова А. 

20 А.Байтұрсыновтың туғанына 149 жыл «Ұлтымыздың 
ұлы ұстазы» әдеби конференция 4-қыркүйек   

Кітапхана 
оқырмандарымен 

қыркүйек Саменова М.К. 

21 Ыбырай Алтынсариннің 180 жылдығына орай «Кел, 
балалар оқылық» атты онлайн кешін өткізу 

кездесу қыркүйек Толеуханова А.  

22 Исатай Тайманұлының 230 жылдығы орай кездесу қазан  №16 филиал 
23 «Татулық бастауы отбасынан басталады» атты өткізу

 қазан   
дөңгелек стол қазан Саменова М.К. 

24 Мәриям Хәкімжанованың 115 жылдығына орай 
өлеңдерін талдау 
 

оқырмандармен Қараша  №15д филиал 

25 «Тәуелсіздік-шапағаты» кездесу өткізу аға буын 
өкілдерімен  кездесу.   

Кездесу кеші желтоқсан Саменова М.К. 

25 Әлихан Бөкейханның туғанына 155 жыл толуына орай 
«Қазақтың нар тұлғасы» кеш өткізу. 

Жас ақындар 
арасында. 

желтоқсан №6 филиал. 

 
Құжаттарды цифрлау бойынша жұмыс 

Құжаттарды цифрландыру бойынша жұмыс 
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Қарағанды қаласында «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын және «Қарағанды облысы кітапханаларының өлкетану құжаттары 
қорының сақталуы» жобасын іске асыру жөніндегі іс-шаралар жоспары шеңберінде құжаттарды цифрлау бойынша жұмысты жалғастыруды 
жоспарлап отырмыз. 2021 жылы 310 құжатты цифрлауды жоспарлануда (оның 25-і авторлық шарт жасасқан кітап). Цифрланған кітаптар 
кітапхана сайтына қойылады. 
Келесі жылы біз авторлармен және құқықтық мұрагерлермен авторлық шарттар жасасу жұмыстарын жалғастырамыз. 10 авторлық шарт 
жасасуды жоспарлап отырмыз. 
 
М. Әуезов атындағы ОҚК-да және Қарағанды қаласының ОКЖ-нің кейбір филиалдарында (1б., 12б., 4, 16, 14, 1 ж.) ҚАКАЖ бағдарламасында 
электронда каталог құру жұмысы жалғасады. ОКЖ-нің қалған филиалдары өз жұмысында Кітапхана 4.02 бағдарламасын пайдаланатын 
болады. 
 «Қарағанды – ғарыш айлағы», «Ауған 1978-1989жж.» ДБ материалдармен толықтыру бойынша жұмысты жалғастыруды жоспарлап отырмыз, 
2021 жылы «Қарағанды. Қарағанды облысы» ДБ құру үшін материалдар жинауды жоспарлап отырмыз, сондай-ақ ДБ құру үшін 
«Қарағандының құрметті азаматтары», «Карлаг: барлығына арналған тарих», «Қарағанды көмір бассейні», «Қарағанды кеншілері», 
«Қарағанды суретшілері», «Кіші Отан-Қарағанды Сұрыптау» электрондық папкаларына материалдар жинауды жалғастырамыз.  
 

цифрландырылға
н 

Барлық цифрланған 
құжат Ішінде бет саны Жоспар 

 2021 ж. 

2020 ж. / 
соның 
ішінде 
қаз.т. 

 
Барлық 

жылдарда / 
соның 
ішінде 
қаз.т. 

2020 ж. / 
соның 
ішінде 
қаз.т. 

 
Барлық 

жылдарда 

Барлық 
құжаттыр 
/ соның 
ішінде 
қаз.т. 

 Ішінде 
барлық 
беттер / 
соның 
ішінде 
қаз.т. 

1 тоқ. 2 тоқ. 3 тоқ. 4 тоқ. 

Барлығы (көлем) 503/169 2348/833 4798/3582 18229/875
9 323/186 3326/1986 79/45 81/47 81/46 82/48 

газет мақалалары 463/135 1999/762 481/135 2518/794 280/160 290/164 70/40 70/40 70/40 70/40 
журнал 
мақалалары 7/7 196/18 15/15 363/51 12/6 24/12 3/2 3/2 3/1 3/1 

кітаптан 
мақалалар немесе 
беттер 

3/3 
69/13 40/40 675/197 

6/5 12/10 
1/1 2/2 2/2 1 

толық кітап  30/24 84/40 4262/3392 14673/771
7 25/15 3000/1800 5/2 6/3 6/3 8/7 



25 
 

 
VI. Библиографиялық қызмет 

 
• ОҚК-нің анықтама-библиографиялық аппараты 

2021 жылы кітапханалардың ҚАКАЖ атоматтандыру жүйесін пайдалана отырып, «Мақалалар», «Өлкетанушы», «Экология» электрондық 
каталогтарын қалыптастыру бойынша жұмыс жалғастырылатын болады. Электрондық каталогтардың жиынтық көлемі 2021 жылдың басында 
42759 библиографиялық жазбаны құрайды. Оның ішінде 2020 жылы 1220 библиографиялық жазба құрылды. 2021 жылы электронды каталогқа 
1200 жазба енгізуді жоспарлап отырмыз: «Мақалалар» ЭК-на – 600, «Краевед» ЭК-на 555, «Эколог» ЭК-на – 40, «Е-мақалалар» ЭК-на – 5. 
 
Келесі жылы цифрланған құжаттарды электрондық каталогқа байланыстыру жұмысы жалғасады, 150 құжатты байланыстыруды жоспарлап 
отырмыз. 
 

№ Картотека немесе ЭК 
атауы 

Қай 
жылдан 

жүргізілед
і 

01.01.202
1 жылға 
жалпы 
көлемі  

Соның 
ішінде 
қаз.т. 

Есепті жылы енгізілгені 2021 жылға 
жоспар 2020 ж. ОКЖ 

жоспары 

2020 ж. 
ОКЖ 

орындалды 
 ҚРК 1994 ж. 114981 59714 7500 7562 7500 
 МЖК 1994 ж. 34987 14784 900 598 800 
 Өлкетану картотекасы 1994 ж. 31254 14467 4300 4972 4300 
 Көркем әдебиет 

атауының 
көрсеткіштер каталогы  

1994 ж. 3214 - 10 11 10 

 Барлығы  184436 88965 12710 13143 12610 
 «Мақалалар» ЭК 2004 ж. 33387 4621 600 614 675 
 «Өлкетану» ЭК 2004 ж. 7581 3422 555 584 500 
 «Экология» ЭК 2007 ж. 1765 919 40 17 20 
 «Е -мақалалар» ЭК 2016 ж. 26 - 5 5 5 
 Барлық ЭК  42759 8962 1200 1220 1200 

 
б) Кітапхана корпоративті жазуға қатыспайды.  
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в) Картотекаларды 2021 жылдың өзекті тақырыптары мен атаулы күндері бойынша жаңа айдарлармен және бөлгіштермен толықтыруды 
жоспарлап отырмыз (147): «30 жыл бейбітшілік пен жасампаздық» (ҚР Тәуелсіздігіне 30 жыл), «Бостандық таңы» (1986 жылғы оқиғаларға 35 
жыл), «Семей полигоны – Қазақстанның ядролық қасіреті»  /Семей полигонының жабылуына 30 жыл/, «Сары-Арқаның дана ұлы» /ақын 
Қ.Аманжоловқа 110 жыл/,  «Даланың алғашқы ұстазы» /ағартушы Ы.Алтынсаринге 180 жыл/, «Жыр алыбы - Жамбыл» /ақын Ж.Жабаевқа 175 
жыл/, «Тағдырдың қасірет тарихы» /Қарлагтың құрылғанына 90 жыл/, «Күй анасы - Дина» /Д.Нұрпейісоваға 160 жыл/, «Жыр жүйрігі - 
Мұқағали Мақатаев» (М.Мақатаевқа 90 жыл), «Олжас – ұлт рухы мен уақыт белгісі» /О.Сүлейменовтың 85 жылдығына/ және т.б. 

Дәстүрлі каталогта библиографиялық жазбаларды ішінара редакциялауды (ескірген ақпаратты алып тастау, жаңа айдарларды бөлу, 
бөлгіштерді ауыстыру) жоспарлап отырмыз – 5000 (ҚРК – 2000, МЖК – 2000, Өлкетану картотекасы - 1000), сонымен қатар ескірген 
бөлгіштерді ауыстыру (ф.1б., 14,11,29,16). 

Электронды каталогты редакциялауды іске асыру. 2021 жылы 500 жазуды редакциялауды жоспарлап отырмыз. Жолдардың дұрыс 
толтырылуы тексеріліп, қателерді анықтау жүргізіледі. 
 
г) Тақырыптық папкалардың жалпы саны – 147, ең сұранысқа ие папкалар: «Қазақстан халықтарының салт-дәстүрлері мен ғұрыптары», 
«Ештеңеге айыпты емес», «Туған Жердің қасіреті», «Қазақстан: тұлға, тарих, уақыт», «Қарағанды тарихы» және т.б.   
Жаңа папкалардың жалпы саны - 3 
Жаңа папкалар: «Дені саудың - жаны сау» (ф.23), «Қазақстан астанасы» (ф.31), «Қарағанды жерұйығым» (ф.22) 

2021 жылы 9 тақырыптық электронды папкаларды толықтыру жұмыстары жалғасады. «Қарағанды суретшілері» электронды папкасы 
(ф.12б.) 6 материалмен толықтырылады, «Карлаг: тарих барлығына» (ф.16) 15 мақаламен толықтырылады, «Кітапханашыға көмекке», 
«Сценарийлер» (ф.1б.) – 7 материалмен, «Қарағандының құрметті азаматтары», «Кітапхана БАҚ-та, «Қарағанды облысының қалалары», 
«Қарағанды көмір бассейні» (М.Әуезов атындағы ОҚК) – 25 материалдармен, «Қарағандылықтар – Ұлы Отан соғысына қатысушылар» (ф.1ж.) 
- 10 материалдармен.   
 
д)  2021 жылы ОКЖ кітапханалар қоры жаңа анықтамалық әдебиеттермен толықтырылады. 
 
Ақпараттық – библиографиялық қызмет  
2021 жылы анықтамалық-библиографиялық қызмет көрсету анықтамалық-библиографиялық аппарат пен электрондық ресурстар негізінде 
жүзеге асырылатын болады. 2000 анықтама орындау жоспарлануда. 

 
Анықтамалар 2020 ж. 

жоспар 
2020 ж. 

орындалды 
Соның ішінде 

қаз.т. 
2021 ж. жоспар Соның ішінде 

қаз.т. 
Соның ішінде 

виртуалды 
Тақырыптық 1800 1803 821 1600 900 20 
Мекенжайлық   200 242 113 200 100 - 
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Нақтылаушы  200 231 89 100 50 - 
Фактографиялық 200 195 102 100 50 - 
Жалпы саны 2400 2471 1125 2000 1100 20 
Соның ішінде 
қаз.т. 

1192 1287  1000  10 

 
2021 жылы оқырмандардың сұранысын жаңа технологияларды пайдалану арқылы орындауды жоспарлап отырмыз: ғаламтор, қашықтағы ДБ, 
алынған ДБ. 1000 ғаламторлық анықтама орындау жоспарлануда. СД арқылы орындалады – 50 сұраныс және ДБ арқылы 130 сұраныс. 

 
Виртуалды анықтама  

2021 жылы пайдаланушылардың 20 сұранысын орындауды жоспарлап отырмыз.  
 

Құжаттарды электронды жеткізу 
2021 жылы қашықтағы пайдаланушыларға телефон, электрондық пошта және әлеуметтік желілер арқылы қызмет көрсетуді жоспарлап 
отырмыз. Оқырмандардың 15 сұранысын орындау жоспарлануда. Қалалық анықтамалық, ақпараттық орталық ретінде АБҚ имиджін 
қалыптастыру мақсатында кітапхана сайтында және әлеуметтік желілерде АБҚ қызметтері туралы пайдаланушыларды хабардар етуді 
жандандыру жоспарлануда. 
 

Сайтта қойылған толықмәтінді деректер базасы 
Қазіргі таңда кітапхана сайтында қойылған деректер базасы «Қарағанды – ғарыш айлағы» және «Афган 1978-1989жж.». ДБ көлемі 29,8 Мб 
құрайды. 2021 жылы ДБ 5 мақаламен толықтыруды жоспарлаудамыз.  
  

Құқықтық ақпарат орталығы. Құқықтық  ДБ 
Пайдаланатын 

ДБ атауы 
Ақылы ДБ жаңарту үшін 2021 жылға 

қаржыландыру немесе тегін пайдалану 
(ашық қолжетімділік) 

Барлық пайдаланушылар Электронды құжат беру 

  2020 2021 2020 2021 

 «Заң» ДБ - 132 130  «Заң» ДБ - 
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2021 жылы  «Білу құқығы», «Жасөспірім және заң» көрмелерін безендіру, «Электронды үкімет кітапхана пайдаланушысына көмекке» 
компютерлік сауаттылық сабағын өткізу, «Азаматтарға арналған электрондық үкімет», «Е-GOV» порталындағы электронды қызметтер» 
кеңестері және т.б. жаспарда. 
          - «Зан газеті», «Юридическая газета», «Заң» сияқты және басқа құқық бойынша мерзімді басылымдарға жазылуды жоспарлаудамыз; 

-  құқықтық ақпаратқа пайдаланушылардың қолжетімділігін ұйымдастыру; 
- Жұмыста негізгі құқықтық ақпараттық ресурстарды пайдалануды жоспарлап отырмыз: «Заң» ДБ, «Әділет», «Қазақстан Республикасы 

нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау банкі», «Параграф», «Вestprofi», «Юрист», «ТМД елдерінің 
заңнамасы» деректер базасы ақпараттық-құқықтық жүйелері, құқықтық әдебиет қоры (соның ішінде электронды басылымдар), ҚРК, ӨМК, 
ЖМК арнайы бөлімдері, энциклопедиялар және анықтамалар, Ғаламтор. 

- басылымдық қамтамасыз ету және қызметті қолдау: ақпараттық тізімдер, бюллетендер, жадынамалар, буклеттер: «Сыбайлас 
жемқорлыққа - Жоқ!», «Заңнамадағы жаңалықтар – 2021», «Жалпы декларациялау», «Сыбайлас жемқорлықтың алдын-алу және ескерту»; 
«Құқық шекарасы» инфограммасын құру. 

- пайдаланушыларды жеке ақпараттандыру. 
 

Ақпараттық қызмет 
а) Көпшілік ақпарат 
Пайдаланушылар үшін жаңа құжаттар туралы ақпаратты белсенді жылжытуға бағытталған библиографиялық ақпарат кітапханалардың 
маңызды қызметі болып қала береді. 2021 жыл ішінде Қарағанды қаласының ОКЖ кітапханалары жаппай, топтық және жеке ақпараттың 
барлық түрлері мен әдістерін қолданатын болады. 
Өткен жылдағыдай, 2021 жылы оқырмандар мен пайдаланушыларды жаппай ақпараттандыру кітапхана сайтында виртуалды анықтамалар 
түрінде және әлеуметтік желілердегі парақшаларда электрондық библиографиялық құралдар, тізімдер, буклеттер түрінде жүзеге асырылатын 
болады. Дәстүрлі түрде пайдаланушыларды кітапхана қорларына түсетін жаңа түсімдер туралы ақпараттандыру үшін жаңа түсімдер 
көрмелері, соның ішінде виртуалды көрмелер, жаңа кітаптар мен мерзімді басылымдарға шолулар, жаңа түсімдердің бюллетеньдері, жаңа 
түсімдер туралы ақпараттық парақтар, ақпарат күндері, ақпараттық сағаттар, кітаптардың тұсаукесерлері, әлеуметтік желілердегі және 
кітапхана сайтындағы кітаптардың тұсаукесерлері пайдаланылатын болады. 

 
• Ақпарат стендінде материалдарды орналастыру (14): «Ақпараттық бұрыш» (ОҚК), «Оқырмандарға арналған ақпарат» 

(ф.11б.,23,14,22,27,29) және т.б. 
• Ақпарат күндері (19): «Барлық қызығушылыққа керемет баспа» (ф.1б.), «Назар аударыңыздар, жылдың жаңа кітаптары» (ф.14), 

«Кітапхана - ақпарат көзі» (ф.23), «Қызықты, танымды?» (ф.8,14,16), «Кітап әлеміндегі жаңалықтармен кездесу» (ф.31), «Сен оқитын 
Ққзықты журналдар» (ф.29), «Барлық қызығушылыққа баспа», «Жеістік жолы кітапхана арқылы» (ф.12б.,27), «Жаңа кітаппен кездесу» 
(ф.15б.) және басқалар. 
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• Ақпараттық сағаттар (16): «Жаңа журналдар беттері», «Кітап арқылы көрінген әлем», «Кітаппен өзіндік жұмыстың әдістері», «Рухани 
жаңғыру», «Экологиялық ассорти», «Қазақ жазбасының тарихы» және т.б.  

• Ақпараттық бюллетендер дайындау (64): «Сен сүйетін он кітап», «Жаңа әдебиеттер», «Кітап қоржынындағы жаңа кітаптар», «Жаңа 
кітаптар», «Кітап-өмір ұстазы», «Кітап - дана дос» (ф.11,29,7), «Жаңа кітаптар» (ф.15б.), «Танысыңыз, жаңа кітаптар!» (ф.11) 

• Әдебиет қаралымын дайындау (27) «Кітапхана. Жанұя. Ақпарат», «Назар аударыңыз: «жаңа әдебиеттер»» (ф.22), «Мерейтой 
мозаикасы» (ф.12б.), «ВИЧ-ЖИТС: көбірек біл!»», «Білім әлемін кітап ашады», «Әлем онда АНА болғандығымен керемет» және т.б. 

• Әдебиет шолуларын дайындау (35): «Білімді ұрпақ – ел болашағы» (ф.29), «Жаңа түсімдер: кітаптар мен журналдар» (ф.11, 29, 5б.), 
«Қазақстан табиғаты Михаил Зверев көзқарасымен», «Иван Шухов: өмір және шығармашылық», «Әлихан Бөкейханов: аңыз адам», 
«Гулливер ергежейлілер елінде» /А.Дүйсенбиевтің туғанына 90 жыл/ (ф.12б.) және т.б. 

• Әлеуметтік желі парақшаларында жаңа кітаптар премьерасы «Барлық жанрлар жақсы» (ф.16) 
• Ақпарттық минуттар және экспресс-ақпараттар (16): «Кітаптар серігі журналдар», «Кітапхана - рухани байлық ұясы», «Асықпаңыз,  

кітапханаға аялдаңыз!»  
• Кітапхана сайтындағы «Жаңа кітаптар», «Жаңа түсімдер бюллетендері», «ОКЖ-нің мерзімді басылымдары» ақпараттарды 

жаңарту жұмыстарын жалғастыру.  
• БАҚ-пен белсенді ынтымақтастықты жалғастыру: газеттер мен журналдар беттеріне кітапхана өміріндегі негізгі оқиғалар, 

кітапханаларда өткен іс-шаралар, акциялар туралы ақпаратты орналастыруды жоспарлап отырмыз (15 статей).   
• Жаңадан түскен әдебиеттер туралы ұйымның мобильді хабарламасы бойынша жұмысты жалғастырамыз ( № 25, 30, 52, 41 ОМ, 

№ 4 интернат, «Гиппократ» клиникасы, «Балдырған», «Ақжарқын», «Одарешка» балабақшалары). 
• Танымдық кітаптар күні «НОН-ФИКШН - балаларға» (ф.12б.) 
• Виртуалды экскурсия «Кітап және кітапхана әлеміне саяхат» (ф.16), «Кітапхана – отбасылық оқу шекарасы» 
• Кітап экспресі «Мені өзгерткен кітап», «Классика – бұл қызықты», «Үйде оқимыз» (ф.4,16,5б.) 
• Ақпараттық парақтар  «Жанға жайлы кітапты қалай таңдау керек?» /жаңа кітаптар жарнамасы/ (ф.31) 
• Жаңа электронды кітаптардың слайд презентациясы «Барлық жанралар жақсы» (ф.16) 
• Кітап және ақпараттық көрмелер дайындау (60): «Ұлы дала ұлағаты» (ф.31), «Кітап әлеміндегі жаңалықтар» (ОҚК), «ҚР 

Президентінің Қазақстан халқына жолдауы» (ф.6) 
• Брошюралар, парақшалар, афишалар, хабарландырулар, жадынамалар құру (дәстүрлі және электронды): «Кітап әлеміне 

шақырамыз», «Танымдық әлем – Оқырман елі!», «Сен үшін керемет және қызықты», «Автокөлік әліппесі», «Құлпынай  феясы», «Кітап 
әлеміне шақырамыз», «Келіңіздер. Оқыңыздар. Таныңыздар» және т.б. 

 
б) Топтық ақпарат:   ОКЖ абоненттерінің саны – 65 
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2021 жылы ұжымдық ақпараттандыру аясында жұмысты жалғастыру жоспарлануда. Атап айтқанда, ақпарат беру абоненттерін тарту 
мақсатында жарнамалық іс-шаралар жүргізіледі – жаңа әдебиеттер тізімін топтық тарату ұйымдастырылады және жарнамалық кітап 
бетбелгілері шығарылады. 
Бұрынғы жылдардағыдай топтық ақпарат абоненттері болып қала береді: 
ОҚК –№ 52, 88, 41 ОМ, Қазыбек би ауданының әлеуметтік қорғау бөлімі, ҚарГТУ, ҚарМУ, Лингваның оқытушылар құрамы 
Ф. 1б. –№ 16,66,57 ОМ, «Айсұлу» б/б 
Ф.4 –№12 ОМ, «Қазақстан теміржолы – Қарағанды тасымалдау бөлімшесі» Ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының филиалы 
Ф.5б.- № 46,85,137 ОМ, №22 мектеп-интернат 
Ф.6 -  №73 ОМ, Мұрагер, №88 ОМ, Облыстық мұрағат 
Ф.7 – «№1 Емхана» КМҚК, №6, №83 ОМ 
Ф.8 -  № 74 ОМ 
Ф.11 – «Болашақ» колледж, «Айсұлу» б/б, ҚарМУ, № 16,66 ОМ 
Ф.11б. –№6,83,78 ОМ, 100 НОМ, №1 интернат  , «Аққу», «Таңшолпан» балабақшасы 
Ф.12б. - №74, № 82, №73, №95 ОМ, №3 НОМИ, ПДТ, № 13 ЖББОМ, ДМШ балаларға арналған балалар үйі   

Ф.14 –№81, №57, №104 ОМ, «Болашақ» колледж, ҚЭУ колледжі, Банк колледжі, наркологиялық диспансер, «Айсұлу» б/б 
Ф.15 –№41,45,58 ОМ, №9 КТМ, «Мода» колледжі 
Ф.15д. –№ 86 ЖББОМ, «Балауса» бабақшасы 
Ф.16 –№25,51,18,33 ОМ, № 4 мектеп интернат, «Балдырған» б/б, мүгелектер үйі, «Тауп» отбасылық амбулаториясы  
Ф.22 –№8,36 ОМ, «Мөлдир» балабақшасы, «Восток» ПИК 
Ф.23 -  №56,12 ОМ 
Ф.27 – №6,83 ОМ, медицина колледжі 
Ф.29 – «Нұурболат» стоматологиялық емхана, №5, №39 ОМ 
1ж.- № 34 ОМ, «Жұлдыз» аула клубы, № 65, 7 ОМ. 
2ж.  –  №25,32 ЖББОМ 
Маман күнін өткізу «Білім: дәстүрлі және жаңа үрдістер» (ф.14), «Құқық және заң» (ф.6), «Тәрбиешінің әдістемелік қоржыны» (ф.11), 
«Көркемдік жетекшілерге көмекке» (ф.31) 
«Сұрақ-жауап» тәртібінде тақырыптық топтамалар дайындауды жоспарлаудамыз: «Оқы, жаса, дамы!» (әлеуметтік желілерде), «Біз 
салауатты өмір салтын қолдаймыз!» (ф.16), «Педагогқа көмекке» (ф.11), «Психология Сіз үшін» және т.б. 
Әдебиет қаралымы (дәстүрлі және әлеметтік желі парақшаларында): «Мен – жаңа кітап!» (ОҚК,ф.2ж.), «Ақпараттық ғажайып әлемінде» 
(ф.14), «Кітапханадан оқуға не алуға болады?» (ф.8), «Түрлі-түсті кітаптар» (ф.1ж.), «Әліпби – білім бастауы» (ф.11), «Сөздіктер, тілашар, 
анықтамалықтар» (ф.11), «Күш - білімде, Білім - кітапта, Кітап – кітапханада», «Отбасымызбен оқимыз!», «Өзіңе өзің көмектес» және басқа.  
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Ақпараттық тізімдер дайындау «Әрқашан кітап болсын», «Педагогқа көмекке», «Танысыңыздар: Қазақстанның көрнекті қайраткерлері», 
«Мамандықтар бойынша жолсілтеме», «2021 мерейгер-кітаптар», «Балалар үшін заңдар» ж т.б. 
 
в) Жеке  ақпараттандыру (70 абонент) 
Жеке ақпараттандыру абоненттерінің шамамен ақпарат тақырыптары: 
- «Қазақстанға саяхат» Сейтхан К.  №16 ОМ 5сын. (ф.1б.)   
- «Қазақстанның тарихи - танымдық географиясы» Кейкин Е. ҚарМУ оқытушысы, география кафедрасы (ф.11) 
- «Қазақ көркем әдебиеті» Мукархан К. ҚарТУ оқытушысы    (ф.6) 
- «Йога – жетілу жолы» Калмакова М.Ж. «Смарт-Текс» ЖШС менеджері (ф.14) 
- «Жасөспірімдерге арналған танымал психология» № 82 ЖББОМ 9 сын. оқушысы Жумабаева А. (ф.12б.) 
- «Шахмат патшалығына саяхат» №73 ОМ 6 сын.оқушысы Федяй М. (ф.15б.) 
- «Балалық шақ жарқын болсын» Балабақша меңгерушісі - Камышник Л.В. «Одарешка» б/б (ф.16)  
- «Менің төртаяқты досым» Бобылева А. № 56 ОМ 8 сын.оқушысы (ф.15б.) және т.б. 

 
г) Кітапхана сайтына ақпараттық бюллетендерді, тақырыптық тізімдерді қою. 

 
Ақпараттық мәдениетті қалыптастыру 

Пайдаланушылардың ақпараттық мәдениетін қалыптастыру бойынша жұмыс 2021 жылы кітапханалар қызметінің маңызды бағыты болып 
табылады. Қарағанды қ. ОКЖ кітапханаларында кітапханалық сабақтар, кітапхана бойынша экскурсиялар, Ақпарат күндері, медиа-ақпараттар, 
медиа-сабақтар және т.б. өткізу жоспарлануда. 
 

Түрі Тақырыбы Іс-шара 
саны 

Өткізілетін орыны Аудитория 

Кітапханалық сабақтар     «Оқу ашық сабағы», «Кітапхана, кітап, мен – 
тату отбасы», «Жаңа тұлғалар – жаңа кітаптар», 
«Біздің уақыттың кітаптары», «Кітап менің жан 
досым», «Кітапханамен танысу», «КІТАП А-
дан Я-ға дейін», «Адам кітапты ойлап тапты: 
кітаптың пайда болу тарихы» және т.б. 

50 Барлық ОКЖ Кең оқырмандар 
ауқымы 

Библиография күні «Библиография – оқырманға көмекке», 
«Ақпараттық білім негізі», «Каталогтар мен 
картотекалар әлеміне саяхат», 

12 Ф.1б.,5б.,6,12б.,15б.,16,22,27,29 балалар,  
жасөспірім 
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«Библиографиялық калейдоскоп», «Библиограф 
құпияларды ашады» 

Экскурсиялар «Кітапхана елінде», «Кітап әлемі барлығына 
ашық», «Кітапсүйер әліппесі», «Кітап әлеміне 
қош келдіңіздер» 

80 Барлық ОКЖ балалар,  
жасөспірім 

Кітап көрмесі  «Танысыңыздар, бестселлер!», «Мерзімді 
басылымдар беттерінен», «Жаңа кітаптар» 

19 Барлық ОКЖ жасөспірім, кең 
оқырмандар 
ауқымы 

Библиографиялық іздеу 
бойынша жеке кеңестер 

«Кітапхананың АБА – ақпарат кілті», 
«Кітапхананың анықтама-библиографиялық 
аппараты?», «Кітапхана АБА балаларға»,  

90 Барлық ОКЖ кең оқырмандар 
ауқымы 

Кітапханалық викторина «Кітап гүлзары» 1 Ф.16 4 сын. 
Акция «Кітап байлығы» 1 Ф.1б. 2-5 сын. 
Медиа-сабақ «Балалық шағымның сүйікті кітаптары» 

оқушылардың ата-аналарының қатысуымен 
1 Ф.1б. Мектепке дейінгі 

балалар, БОЖ 
Бейне-презентация «Кітап тарихы» 1 Ф.14 6 сын. 
Әңгіме  «Кітапхана туралы  не білесің?», «Қалай тез 

оқуды үйренуге болады», «Библиография деген 
не, оның түрлері, міндеттері», «Жылдам оқу 
техникасы», «Оқығым келеді – неден бастау 
керек» 

25 Барлық кітапханалар балалар, 
жасөспірімдер 

Оқырманға қабылдау 
 

«МЕН – ОҚЫРМАНМЫН» 1 Ф.1б. 1 сын. 

 
Басылымдық қызмет 
2021 жылы дәстүрлі, сонымен қатар электронды түрде библиографиялық құралдардың шағын түрлері шығарылады. 2021 жылы 101 
библиографиялық құралдар дайындауды жоспарлап отырмыз, солардың бірқатары: 
 
№       Библиографиялық құралдар                  Жауаптылар 

 
1.  Электронды библиографиялық тізім «Тәуелсіздік жолдарымен» (ҚР Тәуелсіздігінің 30-жылдығы) ОҚК 
2.  Электронды дайджест «Жалпы ұмтылыс туының астында» (ҚР Тәуелсіздігінің 30-жылдығы) Ф.14, 27 
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3.  Мультимедиялық презентация «Тағдырлардың қасіретті тарихы» /Карлагтың құрылғанына 90 
жыл/ 

 

Ф.16 

4.  Ата-аналарға арналған әдебиеттің ұсыныстық тізімі «Ата-аналардың баламен қарым-қатынас 
жасау өнері» 
 

Ф.12б.,11б.,16 

5.  Ұсыныстық тізім «Тамаша табиғат әлеміне әдеби соқпақ» Ф.12б. 
6.  Библиографиялық құрал «Қазақ поэзиясының алыбы» (Ж.Жабаевтың 175-жылдығына) 

 
Ф.6,11,4 

7.  Әдебиеттің ұсыныстық тізімі «Қайталанбайтын Менің туған өлкем!» (Қарағанды облысының 
құрылғанына 85 жыл) 

Ф.22, 5б. 

8.  Буклет «Мұқағали  Мақатаев: Дос болам десең»   Ф.31,27 
9.  Жасөспірімдерге арналған әдебиеттің ұсыныстық тізімі «Ғасыр ақыны» (Қ.Аманжоловтың 110-

жылдығына)  
Ф.6,7,15 

10.  Атаулы жадынама  «Қазақстанның тұңғыш ғарышкері» / Қазақстанның тұңғыш ғарышкері 
Т.Әубәкіровтың туғанына 75- жыл/ 

Ф.29,31 

11.  Мультимедиялық  презентация «Ұлы жазушы» / ақын А.Брагиннің 110-жылдығына/ Ф.15б.,1б. 
 
Әдстемелік жұмыс 
Әдістемелік жұмыстың мақсаты қала жүйесінің кітапханаларына әдістемелік көмек көрсету және библиографиялық жұмысты үйлестіру болып 
табылады. 2021 жылы библиографиялық ақпараттандыру саласындағы әдістемелік көмекке ерекше назар аударылатын болады. Әдістемелік 
жұмыстың дәстүрлі түрлерімен қатар жаңа қызметкерлерге арналған ZOOM платформасы арқылы «Басылымдарды аналитикалық жазу» 
қашықтықтан оқыту сияқты желілік технологияларды қолдана отырып, жаңа нысандарды пайдалану, әдістемелік құралдарды жасау және 
оларды әлеуметтік желілер беттеріне қою жоспарлануда. 
 

Маркетингтік зерттеулер 
Сауалнама: «Кітапханалық және кітапханалық байланыс» (ОКЖ) 
Сауалнама: «Сізге кітапхана қандай?» (Ф.31) 
Сауалнама: «Отбасылық шеңберде оқу» (ф.16) 
Сауалнама: «Кітаптың оқырман өміріндегі рөлі» (ф.жас.2) 
Сауалнама: «Мен және Интернет» (11-нысан) 
Сауалнама: «Оқу: жастық шақ» (1 маусым) 
Сауалнама: «Туған жердің білгірі» (14-нысан) 
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Сауалнама: «Оқу арқылы тұлғаны дамытуға» (6,8,23,31 б.) 
Сауалнама: «Жастар арасындағы нашақорлық» (ф.6.7) 
Сауалнама: «Оқу - ең жақсы хобби» (ф.27) 
Сауалнама: «Менің қазақ әдебиетімен танысуым» (Ф4) 
Сауалнама: «Отбасыңызда оқу» (ОКЖ) 
Сауалнама: «Бүкіл әлем кітап беттерінде» (ф.22) 
Сауалнама: «Жастар баспасөз әлемінде» (11-форма) 
«Қазіргі оқырманның портреті» сауалнамасы (ф.6) 
Зерттеу: «Кітапхана оқырманның көзімен» (ОКЖ) 
Зерттеу: Жастардың өміріндегі оқу »(ф.7) 
 

Әлеуметтік сауал 
• Әлеуметтік сауалнама: «Кітап жастар өміріндегі» (ОКЖ) 
• Әлеуметтік сауалнама: «Оқудың жас ұрпақтың өміріндегі рөлі» (ф.29) 
• Әлеуметтік сауалнама: «Сіздің балаңыз оқырман, көрермен, тыңдаушы ма?» (ф.16) 
• Әлеуметтік сауалнама: «Ақпараттық қауіпсіздік» (ф.11) 
• Әлеуметтік сауалнама: «Әскери кітаптардың маманы» (14-нысан) 
• Сауалнама: «Сіз болашақ кітапхананы қалай көргіңіз келеді? (ф.6) 
• Пікір бойынша сауалнама: «Мен ұсынамын» (ф.жасө.1) 
• Әлеуметтік сауалнама: «Интернеттегі дос па, әлде жау ба?» (11-форма) 
 

Оқырман қызығушылығын зерттеу 
• Оқырмандар формаларын талдау: «Кітапхана кіммен және кім үшін жұмыс істейді?» (Орталық қалалық аурухана, 1 маусым, 2, 6 маусым) 
• Оқырман формаларын талдау: «Қазіргі жастардың әдеби тілектері» (Орталық қалалық кітапхана, 4.7) 
• Оқырман формаларын талдау: «Психологияны кім оқиды?» (f27) 
• Оқырман формаларын талдау: «Үйде оқу» (f16) 
• Оқырман формаларын талдау: «Жастар және қазіргі әлемдегі кітап» (f31) 
6. Оқылымды талдау: «Мерзімді басылымдарды оқу» - «Мерзімді басылымдар ону» (14-бет) 
7. Оқырман нысандарын талдау: «Үздік кітаптардың рейтингі» (23-форма) 
 

ӘДЕБИЕТТІ НАСИХАТТАУ 
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Негізгі бағыттар Іс-шара тақырыбы Формы Оқырман 
топтары 

Орындаушылар  Уақы
ты 

1 2 3 4 5  6 
ҚОҒАМНЫҢ САЯСИЙ 

ӨМІРІ 
«Елтаңба, Ту, 
Әнұран – 
Қазақстанның 
басты байлығы» 
(ҚР мемлекеттік 
рәміздер күніне) 
«Герб, Флаг, Гимн – 
главные сокровища 
Казахстана» 
(ко дню символов 
РК) 

Ауызша журнал 
Устный журнал 

Көпшілік Ф.6,11,14 І - ІV 

  «Елбасы жолдауы – 
кемел болашақ 
кепілі» (по 
посланию 
Президента РК 
народу Казахстана) 

 

Ақпараттық сағат көпшілік ОКЖ І - ІV 

   «Әкесінің аты 
лайықты ұлдар» 
/ Қазақстан 
Республикасы 
Тәуелсіздігінің 30 
жылдығын 
мерекелеу аясында / 
/ Руханижанғыру / 

Мультимедиялық тарих 
викторинасы 

Instagram 
«ВКонтак
те» 

Ф.27,8,23,16 І - ІV 

 Қазақстан: даму 
векторлары (ҚР 

Актуальный диалог Көпшілік  Жасөспірімдер ф..2,4,22,6 І - ІV 
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Президентінің 
Жолдауына сәйкес)) 

 «Все мы разные, но 
все мы вместе» 

беседа-обсуждение Көпшілік Ф.16,15,7 I-IV 

 «Тәуелсіздік - менің 
елімнің ерлік жолы» 
 «Тәуелсіздік - менің 
елімнің ерлік жолы» 

  Выставка- панорама Көпшілік ОКЖ   ф.жас.1 I-IV 

 «Румиздерім - алтын 
Қазығым» / 
Мемлекеттік рәміздер 
күніне /  

 
Көрме - ұсыныс 

Көпшілік Ф.29 I-IV 

   Рухани жаңғыру      
 «Рухани жанғыру» - 

өркендеу жолы»                               
«Рухани жанғыру» - 
путь к  возрождению» 

Көрме символы Көпшілік Ф.27,7,14 І - ІV 

 «Рухани бірлік – 
бейбітшілік пен 
келісім бастауы»  
«Духовное единство – 
путь к миру и 
согласию»  
(Ассамблея народов 
Казахстана) 

 
Кітаппен безендірілген көрме 

Көпшілік фил.6 І - ІV 

 «Тарихты ұмытпай, 
әлемді қадірлеу» 

музыкалық-әдеби сағат Көпшілік Жасөсп.ф..1,6,15 І - ІV 

  Әлем мәдениетіне 
сапар 
(Халықаралық 
толеранттылық 
күні)  
Путь – к культуре 
мира 

Толеранттылық сабағы 
Урок толерантности 

Көпшілік ОКЖ,6,8,11,23 ІV 
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(Международный 
день толерантности) 
  

 Сені жырға қоссам 
деймін, менің 
Қазақстаным! 
Мен сені мақтағым 
келеді, менің 
Қазақстаным! 

Кітап көрмесі 
Книжная выставка 

Көпшілік ОКЖ,6,7,8,11,14,27 І - ІV 

 «Казахстан новый 
путь к процветанию» 

Көрмені қарау Көпшілік  Ф.22,31 ІІ 

 Тұңғыш қазақ әділет 
шебері (қоғам 
қайраткері, қазақтың 
алғашқы әділет 
шебері Жақып 
Ақбаевтың туғанына 
145 жыл) 

Ақпарат-құжат Көпшілік Ф.4 І 

 Қазақ тілінің 
латын әліпбиіне 
көшуі 

     

 «Латын әліпбиі – ұлт 
болашағы» /Рухани 
жаңғыру/  
 «Латинский алфавит 
– будущее нации» 

Дөңгелек стол 
 

Көпшілік ОКЖ, Ф. 6, 15, 22 ІІ 

  Жаңа әліпби – жаңа 
мүмкіндіктер  
Новый алфавит – 
новые возможности 

 
Латын тілі сабақтары 

Көпшілік ОКЖ,ф.7 І - ІV 

 Латин алфавиты 
«Латин графикасы –
ел болашағының 
кепілі» 

Ақпарат.стенд 
Пікір сағаты 

Көпшілік Ф.23 ІІІ 
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«Латын әліпбиі –
дегеніміз не?» 
 

      

 «Латын тілі - 
болашаққа қадам» 
/ латын тілі / 

Семинар-тренинг Жасөсп. Ж..2,31,23 І 

  «Латын тілі - уақыт 
талабы» 

Интеллектуалды ойын 
викторинасы 

Жасөсп. ОКЖ,Ф.16,  ІІІ 

 Латын графикасы: 
қызықты, 
ақпараттық 

Білім сабағы Көпшілік Ж.1,15 ІІІ 

 «Латын әліпбиі – 
рухани тұтастық 
негізі» /Рухани 
жаңғыру/ 

баспасөз көрмесі Жасөсп. Ф.11,6,8,14 
Ж1 

 ІІІ 

 «Нур-Султан – 
столица 
Республики  
Казахстан»   

    

 Нұр-Сұлтан – 
Отанымыздың жүрегі 
Нур-Султан – сердце 
нашей Родины 

Көрме - хроника Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7, 8,11,14,15 І – ІV 

  «Тәуелсіздіктің 
тұғыры, сен - 
Астана» Астана 
күніне 
«Астана -пьедестал 
независимости» 
День столицы 

Бейне саяхат Көпшілік Ф.27   ІІІ 
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 Нұр-Сұлтан – бірлік 
пен тәуелсіздік 
нышаны 
(Нұр-Сұлтан күніне)  
 

Виртуалдық саяхат 
Экскурсия виртуальная 

Көпшілік ОКЖ, 14, 11, 29, 1д, 15д  ІV 
 

 Армандар қаласы / 
Астана күніне орай 
Город мечты /к Дню 
столицы 

саяхат-презент. Көпшілік  Ф.14 ІІІ 

 «Нур - Султан –
столица мира и 

созидания!» 
/к  Дню столицы/  

Виртуалды саяхат Көпшілік Ф.16,2ж ІІІ 

 «Жасай бер – жайна 
Астана» 

Слайд-презентация,  
Кітап көрмесі 

Көпшілік 1ж ІІІ 

 Елорда беттерін 
парақтау 
(астана күні) 

Кітап тіркемесі 
Оқиғалар шежіресі 

Көпшілік ОКЖ,4,5б,23, 27,29,31 ІІІ 

 «Елдіктің нышаны – 
еңселі Елорда» /К дню 
Астаны/ 

Вирт. обзор  жасөспірі
мдер 

Ф.11 ІІІ 

  «Рости и процветай 
моя  столица Нур-
Султан» 

Тарихи 
саяхат 

көпшілік Ф.22 ІІІ 

 «31 мамыр - Саяси 
қуғын-сүргін 
құрбандарын еске 
алу күні» 

    

  Халықтың мәңгі 
ұмытылмайтын 
ерлігі 
Халықтың өшпейтін 
ерлігі 

Ашық көру Көпшілік ОКЖ,ф.6,7,22,31,11 
 

ІІ 
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 Жалынды жылдар 
уақыты 
ұмытылмайды 
(Жеңіс күнин) 
Отты жылдар уақыты 
ұмытылмайды 
  (Жеңіс күні) 

 
Еске алу кеші 
Вечер памяти 

Көпшілік ОКЖ ІІ 

 Жауынгердің 
өлместігі (қазақ 
жазушысы, ҰОС 
қатысушысы Баубек 
Бұлқышевтің 
туғанына 105 жыл) 

Жад сағаты Көпшілік Ф.4,15,14,23 ІІ 

 «Урок мужества» /7-
мая день защитников 
Родины/ 

Библиодесант Жасөспір  1жас, ж2,27,29 ІІ 

 « К дню 
Государственных 
Символов  
Казахстана» 

    

 Болашаққа деген үміт 
пен сенімділіктің 
символы (Қазақстан 
Республикасының 
Конституция күніне 
дейін) 

 Ашық әдебиеттерді қарау Көпшілік ОКЖ, 4,6,7, 14, 15,16,1б, 
5б,11б,12б,15б 

ІІ 

  Тарих фонындағы 
үш таңба 
(Қазақстан 
Республикасының 
Мемлекеттік 
рәміздері күніне) 

 Әдеби  
дайджест өнімділігі, 
полимат-шоу 

Жасөспір Ф№ 4,8,22, 23, 31, 12б, 1жас, ж.2 
 
 

ІІ  

 Қазақстан және 
БҰҰ 
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 «БҰҰ: кеше және 
бүгін» 
«ООН: вчера и 
сегодня» 

Дайджест Көпшілік ОКЖ,ф.16 ,22,6,27,29,8,15  ІV 

 «Әлем тыныш болса 
екен» 

«Тақырыптық сөре» Көпшілік 1ж,2ж ІV 

 Толеранттылық     
 Бірге өмір сүру 

ғылыми /Төзімділік 
күніне 

Наука жить вместе 

/к Дню толерантности 

сұрақ-жауап сағаты Көпшілік ОКЖ,22,7,14,1б 5б,11б,12б,15б ІV 

 « Я , Он,Она-вместе 
целая страна»           

Көрме - сабақ, сұрақ-жауап 
сағаты 

Көпшілік Ф.16,29,31 ІV 

 «Все мы разные, но 
все мы вместе» 

әңгіме-талқылау Көпшілік 4,7,8,14, 
15, 16 

ІV 

 Тұңғыш 
Президент күні 

    

 Елбасы – кемеңгер 
көшбасы»  
(ҚР Тұңғыш 
Президент күніне) 
«Президент – лидер 
нации» 
(ко дню Первого 
Президента) 

Дөңгелек үстел 
Круглый стол 

Көпшілік ОКЖ ,ж.1,6,8,31,11,15,7 ІV 

 Қазақстан: даму 
векторлары 
(Қазақстан 
Республикасы 
Президентінің 
Жолдауына сәйкес) 

Нақты сұхбат Жасөспір Ф.4  ІV 
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 «Ел тарихындағы 
тула» (Туш президент 
кунине) 
«Ел тарихындағы 
жеке тұлға» (Тұңғыш 
Президент күні) 

Саяси портрет, ақпарат 
сағаты, дебат-диалог 

Көпшілік Ф.27,ф.2,ф.16,29,22 ІV 

 Қазақстан 
Республикасының 
Тәуелсіздік күні 

    

 Қазақстан мәңгілік 
жансын бағың 
(Тәуелсіздік күніне) 
 
Казахстан, пусть 
зажжется твое счастье 
навеки  
(Ко дню 
Независимости) 
 

Тарихи альманах, саяси. 
экскурсия, тарихи шежіре 
кеші 

Көпшілік ОКЖ,Ф 4,6,7,8,11,14 ІV 

  «Тәуелсіздік 
шежіресі», 
Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына  
«Летопись 
независимости» К 
30-летию 
Независимости 

Тақырыптық кеш, 
дөңгелек үстел, панорама 
көрмесі, 
 

Жасөспі. Ф№27,29,31, 
1жө,2жө,2б,5б11б,12б,15б. 

ІV 

 «Керей и Жанибек – 
основатели 

казахского ханства» 
/ Тәуелсіздік күніне / 

Патриоттық сағат Көпшілік Ф.15,16, 22,23, ІV 

АДАМ ЖӘНЕ ЗАҢ 
(ҚҰҚЫҚТЫҚ ВЕБУЧ) 

     



43 
 

   Болашаққа деген 
үміт пен сенімділік 
нышаны (ҚР 
Конституциясы 
күніне) 
Символ надежды и 
уверенности в 
будущее (ко Дню 
Конституции РК) 

Ашық кітап көрермен, 
жастар форумы, 
пікірлер диалогы, көрме-
шолу 

Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7,8,11,14,15,16, 
22,23,27,29,31,1ж,2ж, 

І – ІV 

 «Конституция 
күні» 

    

  Ата заңым – 
ардағым 
(ҚР Конституциясы 
күніне) 
Конституция – моя 
почесть 
(ко Дню 
Конституции РК) 

 

Тарих сабағы, 
ашық мінбе, бейне 
баяндама, саяси панорама, 
ашық қарау 

Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7,8,11,14,15,16, 
22,23,27,29,31,1ж,2ж,2б,5б,11б, 
12б,15б. 

ІІІ 

. Конституция - 
мемлекеттің негізі, 
Тәуелсіздік салтанаты 

Құқықтық тәрбие сағаты, 
экскурсиялық көрме 

Көпшілік Ф№4,6,7,8,11,14,15,16, 22, ІІІ 

 Жасөспірімге 
уақытылы көмек 
көрсету 
Успеть помочь 
подростку 

көрмеге шолу Көпшілік Ф.14 IIІ 

 «Адам құқықтарының 
салтанат құруы 

жолында» 

Көрме - кеңес беру Көпшілік 
 

Ф.16 1 
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/ Адам құқықтары 
күніне арналған / 

 Құқық бар жерде 
жауапкершілік те 
болады 

Штендер Көпшілік 
 

Ф.ж1 1 

 «Жасөспірім және 
құқық бұзушылық» 

Информ -дайджест Көпшілік 
 

Ф.22 III 

  Заңды білу – заман 
талабы  
Знание Закона – 
требование эпохи 

Құқық бұрышы 
Уголок права 

Көпшілік 
 

ОКЖ,Ф№4,6,7,8,11,14,15,16, 
22,23, 
27,29,31,1ж,2ж 

ІV 

 Сыбайлас 
жемқорлыққа 
қарсы күрес 

 Көпшілік 
 

  
 

 Сыбайлас 
жемқорлықсыз 
болашаққа 

Ақпаратты жедел 
жеткізіңіз, хаттарға, 
дайджестке хабарлаңыз. 

Көпшілік 
 
 

ОКЖ,Ф№4,6,7,8,11,14,15,16, 22,23, 
27,29,31,1ж,2б,2б,5д,11б,12б,15б. 

І – ІV 

  Жемқорлыққа - 
тосқауыл 
Коррупции - заслон 

Дау, 
азаматтық форум 

Көпшілік 
 
 

ОКЖ,Ф№6,7,8,14,15, 22, II 
 

  «Коррупцияға Жоқ, 
деп айту» 
 «Сказать 
коррупции – НЕТ!» 

Экспресс-ақпарат Жасөспір ОКЖ,23,27,29,31,1ж,2ж III 
 

 Терроризмге 
қарсы қоғам 

    

 Терроризм-
глобальная проблема 
современности 

Мерзімді басылымдарға 
ақпараттық шолу, көрмеге 
кеңес беру  

Жасөспір Ф№4,6,7,8,11,14,15,16,  І – ІV 

 Lankestik -заңсыздық 
пен зорлық-
зомбылықа апарар 
жол 

Ақпараттық бұрыш, 
виртуалды сабақ, дәріс, 
оқыту 

Көпшілік 
 

Ф№4,6,7,8,11,14,15,16, 22,23, 
27,29,31,1ж,2ж,2б,5б,11б,12б,15б. 

І – ІV 
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Террор - бұл 
озбырлық пен 
заңсыздыққа 
апаратын жол 

ЭКОНОМИКА, 
ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ҚАТЫНАСЫ 

  
 

    

 Тұрақты валюта - 
егемендік нышаны 
  (Ұлттық валюта 
күніне) 
Тұрақты валюта - 
егемендіктің белгісі 
(Ұлттық валюта 
күніне) 

Виртуалды шолу, 
экономикалық сауаттылық 
сабағы 

Көпшілік 
 

ОКЖ, Ф№6, 15, 8, 11, 14 IV 

 «Экономикалық білім 
әлемінде» 

Ойын - викторина Көпшілік 
 

Ф.16, 22, 23,27, 29, 31, IV 

 Экономика. Опыт. 
Проблемы 

Экономикалық сабақ, фото 
вернисаж 

Жасөспірі Ф.15,ж.2 IV 

 Экономика бағыты – 
тұрақты өсуге  
Курс экономики – на 
устойчивый рост 

библиофреш Жасөспір Ф.14  IV 

 «Қазіргі Қазақстан 
экономикасы» 
«Қазақстанның қазіргі 
экономикасы» 

Интеллектуалды ойын, 
экономикалық сағат, 
ақпараттық сабақ 

Көпшілік 
 

ОКЖ,ф.4,15,6,31 І – ІV 

 «Қаржы қызықты 
және қызықты» 

Экономикалық көрме, 
кітап киімі, 
дайджест шолуы, ақпарат 

Көпшілік 
 

ОКЖ,Ф№4,6,7,8,11,14,15,16, 22,23, 
27,29,31,1ж,2ж,5б,11б,12б,15б. 

І – ІV 
 

ПАТРИОТИЗМ. 
ОТАНДЫ ҚОРҚАУ. 
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 Ауғаныстан: біз бұл 
естелікке адалмыз  
(Ауғанстаннан 
әскерлерді шығару 
күніне) 
 Афганистан: мы этой 
памяти верны (ко Дню 
вывода войск из 
Афганистана) 

Кітап көрмесі Көпшілік 
 

ОКЖ,ф.29,14,15,22 І  

 «Ауған соғысы 
туралы естелік» 
... / Ауғанстаннан 
әскерлер шығарылған 
күнге дейін / 

Кітап көрмесі, видео гид, 
сұхбат, кітапқа шолу 

Көпшілік 
 

Ф.16,ж.2,ж1,6,7,8,27,29 І 

 Ауғанстан-жүрегі 
ауруға толы 
(Ауғанстаннан 
әскерлер шығарылған 
күнге дейін) 

Ауған ардагерлеріне 
арналған құрмет кеші. 

Көпшілік 
 

Ф.4 1 

 «Ерлік шыңы» /К дню 
вывода воиск их 

Афганистана/ 

Үй шаруашылығы сабағы, 
есте сақтау сағаты 

Көпшілік 
 

ОКЖ,ф.11ж.1 І 

 ҰОС-дағы Жеңіс 
күні 

    

 Біз болашақ Отан 
Қорғаушыларымыз 
  (Отанды Қорғау 
күнін) 
Біз болашақ Отан 
қорғаушылармыз 
(Отан қорғаушылар 
күніне) 

 Еске алу кеші, әскери 
поэзия сағаты, 

Көпшілік 
 

ОКЖ,Ф№4,6,7, 
8,11,14,15,16,22,23,27,29,31,  

І 
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  Жалынды жылдар 
уақыты 
ұмытылмайды 
(Жеңіс күніне) 
Отты жылдар 
уақыты 
ұмытылмайды 
  (Жеңіс күні) 

Мультимедиялық 
нұсқаулық, патриоттық 
сағат 

Жасөспір ОКЖ,1ж,2ж,1б,5б,11б,12б,15б. І 

  Кеңес Одағының 
Батыры Василий 
Клочковтың 
туғанына 110 жыл 
(1911-1941 жж.) 
110 лет со дня 
рождения Героя 
Советского Союза 
Василия Клочкова 
(1911-1941 гг.) 

Өлкетану деректері, 
портреттік көрме, 
галереялар көрмесі 

Көпшілік 
 

ОКЖ,ф.15,11,14,16,22,27,31 1 

 «Сол алыс қырық 
біріншіде ...». 

         / 1941-1945 жж. 
ҰОС Жеңіс күніне / 

Әскери - тарихи құрам Көпшілік 
 

Ф.27,31,ж2 111 

 Жизнь и бессмертие Еске алу кеші Көпшілік 
 

Ф.4 11 

 Сол айбарлы жылдар 
ешқашан 
ұмытылмайды  
Той поры грозовой не 
забыть никогда 

 

Әдеби-музалар. құрамы Көпшілік 
 

ОКЖ,ф.6,8,14 111 
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 «Ұланымын ұлы 
елдің» /К дню 
защитника Отечества/ 

Акция Жасөспір Ф.16,15 ІV 

      
 Отан 

қорғаушылар күні 
    

 Мұндай мамандық 
бар - Отанды қорғау 

Әскери даңқ сағаты, 
әскери даңқ марафоны, 
құрмет кеші. 

Көпшілік ОКЖ,№4,6,7,8,11,14,15,16, 22,23,27 І І 

 Ерлік, намыс пен 
парыз мерекесі 
/Отан қорғау күніне 
орай 
Праздник мужества, 
чести и долга /к Дню 
защитника Отеч-ва 

Виртуалды курме, 
әскері нұр, батылдар 
сабағы 

Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7,8,11,14,15,16,  І І 

 «Ел қорғау – ердің 
міндеті» 
«Защита страны – 
дело сильных» 

Кеш - әскери комиссариат 
өкілінің сарбаздармен 
кездесуі, 
көрме-үндеу 

Жасөспірі
м 

ОКЖ,Ф№4,6,7,8,11,14,15,16, 
22,23,27,29,31, 

І І 

ӨЛКЕТАНУ «Туған өлке аңызы» 
«Легенды родного 
края»  
 

Жоба. Тұрақты кітап 
көрмесі 

Көпшілік ОКЖ, барлық 
филиалдар 

І – ІҮ 

  Кішкентай Отанды 
тарту 

Бейне-экскурсия, 
виртуалды хроника 

Көпшілік ОКЖ, барлық фил. ІІ 

 «Күнәсіз 
Күнәлі» 
/ 90 жыл бұрын 
Карлаг / 

 
 
 

Виртуалды тарих альманах Көпшілік Ф.16 І  
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 Күйші-домбырашы, 
композитор, көрнекті 
мәдениет қайраткері, 
ҚазКСР Халық әртісі 
Дина Нұрпейісованың 

туғанына 160 жыл 
(1861-1955жж.) 
160 лет со дня 

рождения кюйши-
домбриста, 

композитора, видного 
деятеля культуры, 
народной артистке 

КазССР Нурпеисовой 
Дине (1861-1955гг.) 

Тарихи сағат 
 

Көпшілік ОКЖ,ф.16,15,27 І 1 

 Кеңес Одағының 
Батыры Прокофий 
Корниенконың 
туғанына 110 жыл 

Өлкетану экскурсиясы Көпшілік Ф.15 І 1 

 Ерлік муғы жасайды» 
Майдангер 
М.Сүлейменовтің 
туғанына-100 жыл 
толуына арналған 
«Ерлік мәңгілік» 
М.Сүлейменовтің 100 
жылдығына 

тарихи саяхат Көпшілік  ОКЖ,Ф.14,27,29,31,ж1 І- ІҮ 

 «Барлығы осы жерде, 
менің туған жерімде 
басталды» 

Тарихи және әдеби саяхат Көпшілік Ф.22 ІІ 

 «Сарыарқа 
жазушысы» Софы 
Сматаевтың туғанына 
-80жыл толуына орай 
«Писатель Сарыарки» 

бейне круиз Көпшілік ОКЖ, №2ж,11 ІІ  
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К 80-летию со д.р. 
Софы Сматаева 

 «Халықтың қатал 
тағдыры» 
«Суровая драма 
народа» 

Көрме портреті Көпшілік ОКЖ, ф.11,6,8,15,14,27,1ж,2ж ІІІ 

 Қасиетті қалам – 
Қарағанды! 
 Мой священный 
город – Караганда! 

Әдеби және музыкалық зал Көпшілік ОКЖ,ф.29 ІІІ 

 «Біз кеншілер жерін 
еңбекпен 
мадақтаймыз» 
«Шахтерскую землю 
славим трудом 

Өлкетану викторинасы Көпшілік Ф.16,27  ІІІ 

 Саяси құғын- сүргін 
құрбандарын еске алу 
күні. 
 «Қасірет пен тағзым» 

Экспресс - ақпарат Көпшілік Ф.15,1ж,2ж,27.14,11,29 ІІ 

 Қарағанды 
облысының 
құрылғанына 85 жыл 
«Менің туған жерім 
ештеңеде 
қайталанбайды!» 

 Әдеби - вернисаж, 
библиоглобус 

Көпшілік Ф.22,2ж,31 ІІІ 

 Туған жерге тағзым 
етіңіз 

Библиопанорама Көпшілік Ф.ю1 ІҮ 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ 
ӘДЕБИЕТТЕРДІ 
НҰРЛАНДЫРУ. 

     

 Бір ел - бір кітап Акция 
 

Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7, 8, 11,14, 15,16, 
22,23, 
27,29,31, 1ж, 2ж,  

І – ІV 
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 Ана тілі – жүрек үні  
(Тілдер күніне) 
Язык народа – 
зеркало его души 
(Ко дню языков 
народов 
Казахстана) 

Кітап көрмесіне шолу Жасөспір ОКЖ, 22,23,27,29, 
31, 1ж, 2ж,  

ІІІ  

 «» Әкелер тілі - үміт 
бұлағы « 

/ Қазақстан халқы 
тілдері күніне // 

 

Көрме Көпшілік Ф.16 І  

 Жазушы 
Сәрсекеевтің 
туғанына 85 жыл, 
Медеу " жерде 
елеулі із қалдырды» 

Поэтикалық сағат Жасөспірі
мдер 

Ф.29 ,15,14,22 І11 

 Ақын Жамбыл 
Жабаевтың 
туғанына 175 жыл, " 
ақынның жарқын 
бейнесі» 

Әдеби бенефис  Көпшілік Ф.22, І1 

 Ой мен парасат 
дәуірінің суретшісі 
Қабдеш 
Жұмаділовтың 
туғанына 80 жыл» 

Әдеби сағат Көпшілік ОКЖ, Ф№1юн, 2юн, ІІ 
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 Ақын Олжас 
Сүлейменовтің 
туғанына 85 жыл, " 
Ұлы халықтың ұлы 
ақыны» 

Әдеби марафон  22, 23,27,29, 31. ІІ 

 Ақын Ыбырай 
Алтынсариннің 
туғанына 180 жыл, 
"оның талантының 
алауы» 

Жазушының 
шығармашылығына 
виртуалды этюд 

Көпшілік ОКЖ ІV 

 Жазушы Мұқан 
Иманжановтың 
туғанына 105 жыл, " 
өз халқының 
лайықты ұлы» 

Әдеби альманах Көпшілік ОКЖ,Ф№22, 27,29, 31, 1ж,2ж,  11 

 Ақын Хамит 
Ерғалиевтің 
туғанына 105 жыл, " 
жүректің 
сыбырлауы ауыз 
тынысы» 

•  

• Баспасөз клипингі 

•  

Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6, 22,1ж,2ж, І1 

 Ақын Мұқағали 
Мақатаевтың 
туғанына 90 жыл, " 

Әдеби дилижанс  Ф№22,6,29, 31 ІV 
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Қазақстанның 
өшпес жұлдызы» 

 Жазушы Бек 
Тоғысбаевтың 
туғанына 85 жыл, " 
ұлы талант және 
көп қырлы 
данышпан» 

Әдеби дерекнама Жасөспірі
мдер 

15,16, 22, 23,27, 29, 31, 1 ж, 2ж,  ІІІ 

 Балалар жазушысы 
Мұхамеджан 
Етекбаевтың 
туғанына 85 жыл, 
"Летят сквозь даль 
пленительные 
строки» 

Поэтикалық вернисаж Көпшілік ОКЖ, 

Ф№4,6,7, 8,14,  

111 

 Жазушы Максим 
Зверевтің туғанына 
125 жыл, " жабайы 
табиғат 
құпияларына» 

Ақпараттық -досье Көпшілік Ф№4,6,7, 8,11, 14 ІV 

 Ақын Әділбай 
Табылдиевтің 
туғанына 95 жыл, " 
өлеңдерінің жарығы 
өшпейді» 

Поэтикалық ассортимент Жасөспірі
мдер 

Ф6, 23,27, 29, 31, 

1ж, 2ж,  

IV 
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ҰЛТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАС 
МӘДЕНИЕТІ 

Қазақстан 
халықтарының 
тілдері күні 

    

 Рухани мұрамыз – 
тіліміз 
(Қазақстан 
халықтарының 
Тілдер күніне) 

Ана тілі! Ол бәрінен 
де әдемі! (Қазақстан 
халықтарының 
тілдері күніне орай) 

Фольклорлық жәрмеңке Көпшілік ОКЖ, Ф№4,6,7, 8,11, 

14, 15,16, 22, 23,27, 29, 31,1ж,2ж, 

ІІІ 

 Латын әліпбиі: 
үлкен жол кезеңдері 

Латын әліпбиінен сабақ Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,1ж,2ж, І- IV 

 «Тіл – халық 
даналығының 
мұрасы» 

Кітап көрмесі Көпшілік Ф.14,31,6 111 

 Наурыз мейрамы     

 «Наурыз келді - нұр 
келді» 

 (Наурыз 
мерекесіне) 

 

Тақырыптық кеш Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7, 8,11, 

14, 15,16, 22, 23,27, 29, 31,1ж,2ж, 

ІІІ 



55 
 

 Нұр жауған 
ұлыстың ұлы күні! 

 (Наурыз 
мерекесіне) 

Суретті кітап көрмесі Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,Ф№4,6,7, 8,11, 

14, 15,16, 22, 23,27, 29, 31,1ж,2ж, 

ІІІ 

 1 мамыр-
Қазақстан 
Халықтарының 
бірлігі күні  

    

 Бірлік пен ынтымақ 
– біздің 
байлығымыз 

(Қазақстан 
халықтарының 
бірлігі күніне) 

Достық қонақ бөлмесі Көпшілік ОКЖ,№4,6, 8,11,14,  ІІ 

 •  

• "Халықтар 

достықпен 

мықты» 

Этнографиялық 
калейдоскоп, кітап көрмесі 

Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,Ф№1ж,2ж, ІІ 

 Алғыс айту күні     
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 "Мейірімділік және 
алғыс"  (алғыс айту 
күніне) 

Сурет-коктейль, 
флешинфо 

Көпшілік ОКЖ,6,7, 8,14,15,16, 22, 23,. 1-11 

 Біздің тамырымыз 
біріктірілді (Алғыс 
айту күніне) 

Посткроссинг Көпшілік Ф№4,27,29,31, 1ж, 2ж,  ІІ 

 Бейбітшілік күні     

 Біз бірлікпен 
мықтымыз 

Өзекті диалог Көпшілік ЦГБ,Ф№7,15,16,22, 23,27, 29, 31 ІІІ 

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ Дүниежүзілік 
денсаулық күні 

    

 Денсаулық-тіршілік 
басы (Салауатты 
өмір салты) 
Денсаулық өмірдің 
басымдығы ретінде 
(Салауатты өмір 
салты күніне) 

Спорттық-ойын байқауы Көпшілік ОКЖ,Ф№ 27, 29, 31, 1 ж, 2ж,  ІІ 

 Дені сау ұрпақ – 
еліміздің болашағы 

 

Библиофристайл, кітап 
көрмесі 

Көпшілік ОКЖ,4,6,8,14,15 ІІ 

 "Біз денсаулыққа 
айтамыз-иә» 

Памфлет кеші Көпшілік Ф№7,16,22,23,8,31 ІІ 

 Нашақорлық –  
қайғы мен азап 

Сау кеңестер сағаты Көпшілік ЦГБ,Ф№4,6,7, 8,11,14, 15, 16 І11 
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(Халықаралық 
нашақорлыққа 
қарсы күніне) 

 «ЖИТС – адамзатқа 
қауіп - қатер »   

(Дүниежүзілік 
ЖИТСқа қарсы 
күрес күніне) 

 

Көрме-алдын алу 
әдебиеттерді қарау, шолу 

Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,Ф№4,6,7, 8,11, 

14, 15,16, 22, 23,27, 29, 31,1ж,2ж, 

ІV 

 « Кітап денсаулық 
қызметінде»  

 

Кинолекторий, әдебиетті 
ашық қарау, ток шоу, 
диспут,шок-сабақ, 
проблемалық әңгіме 
сағаты 

Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,Ф№4,6,7, 8,11, 

14, 15,16, 22, 23,27, 29, 31,1ж,2ж, 

II 

 Біз темекі шегуге 
қарсымыз!» - / 
Халықаралық 
шылым шегуден бас 
тарту күніне 

парақшалар мен 
буклеттерді тарату 
акциясы 

Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7, 8,11, 

14, 15,16, 22, 23,27, 29, 31,1ж,2ж, 

ІV 

 Шылым шегуге жоқ 
дейміз! 
(Халықаралық 
шылым шегумен 
күрес күніне) 

Пайдалы кеңестер сағаты 

 

Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7, 8,11, 

14, 15,16, 22, 23,27, 29, 
31,1юн,2юн, 

11 

   «Разные дороги в 
бездну» 

Бес минуттық Денсаулық Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7, 8,11, ІV 
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14, 15,16, 22,  

ДЕНЕШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ 
СПОРТ 

     

 «Спорт – біздің 
өміріміз»(Спорт 
күніне) 

 

 Спорттық дайджест, көрме Көпшілік ОКЖ,№4,7,8,31, 29 І 

 «Қазақ батыры» 

Х.Мунайтпасованы
ң 150жылдығына 
орай 

Тақырыптық сөре Жасөспірі
мдер 

Ф№6,22, 15 1-ІІІ 

 "Біз салауатты өмір 
салтын қолдаймыз" 
/ Спорт күні/ 

Ақпараттық-досье Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,11,1ж, 

2ж,  

І І 

 Өмірге күлімсіреу 
үшін дене 
шынықтырумен 
айналысу керек! 
(дене шынықтыру 
күніне) 

Библиофреш (жаңаға 
шолу) 

Көпшілік ОКЖ,6,7,8,11,14, 15, 16,22, ІІІ 

  Спорт күніне: 
"Кітап арқылы 
спорт әлеміне» 
Қазақ палуаны 
Қажымұқан 

Ақп сағат Көпшілік Ф№4, 23, 27, 29, 31 ІІІ 
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Мұңайтпасовтың 
туғанына 50 жыл 

Жаратылыстану      

 Әлемдi сақтау үшiн 
өмiр сүру 

 

 Портрет-досье, 
Информдайджест 

Көпшілік ОКЖ,Ф.4,6,7, 8,11, 

14, 15,16, 22, 23,27, 29, 31, 1 ж, 2ж,  

I1-
111 

 1946 жылғы 27 
шілде-
Қазақстанның 
тұңғыш ғарышкері 
Тоқтар 
Әубәкіровтің 
туғанына 75 жыл 

Ақпараттық дайджест 

 

Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,Ф№22,8, 

1ж, 2ж,. 

II 

 Кино суретшісі, 
кескіндемеші, 
график, 
Қазақстанның 
Халық суретшісі, 
КСРО 
Кинематографистер 
одағының мүшесі 
Сахи Романовтың 
туғанына 95 жыл 
(1926-2002жж.) 

Әнгіме 

 

Көпшілік ОКЖ, 8,11,14, 15,16, 22, 23,27, 29, 
31,4 

1V 



60 
 

 «Қазақ халқының 
батыры» 
Қажымұқан 
Мұңайтпасовтың 
150 жылдығына 
Ақпарат сағаты 

Ақпараттық сағат 

 

Көпшілік 31,1ж,2ж, II - 
III 

ЭКОЛОГИЯ Дүниежүзілік 
ядролық қаруға 
тыйым салу күні 

    

 Ядролық әлемге – 
жоқ! Нұрлы аспанға 
– иә! 

(Дүниежүзілік 
ядролық қаруға 
тыйым салу күні) 

 

Сторителлинг, көрме-
наразылық, экосағ 

Көпшілік ЦГБ,8,11,14,31,1юн,2юн,22 III 

 «Ядролық 
сынақтардың ұзақ 
жаңғырығы» Семей 
полигонының 
жабылуының 30 
жылдығына 

    

 Дүниежүзілік 
қоршаған ортаны 
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қорғау және 
экология күні 

 «Жануарлар әлемі» 

 

Эко-көрме Көпшілік ЦГБ,16, 22, 23,27, 29, 31, II 

 Планетаны жұмсақ 
қолмен жабыңыз 

Виртуалды саяхат Көпшілік 8,11,1ж,2ж, ІV 

 "Жануарлар мен 
құстар әлемі: 
беттерден шығады» 

Кітап беттеріне саяхат Жасөспірі
мдер 

ф.11 111-
ІV 

 "Қазақстанның 
Таңғажайып 
жерлері» 

Экспресс-ақпарат, көрме-
ескертулер 

Көпшілік ОКЖ,15 ІІ 

ТЕХНИКА. НТП      

 "Ғарыш таңғажайып 
және жұмбақ» 
Ғарыш дәуірінің 60 
жылы 

Информдайджест Көпшілік ОКЖ,  I-111 

 Космонавтика күні     

 Байқоңыр – 
ғарыш бесігі 

Жұлдызды круиз, 
кіт.көрме, шолу.дауыстап 
оқу 

Көпшілік 1ж,2ж,4,7,6,8,ж1,2ж II 
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(Ғарыш 
күніне) 

 Адамзаттың 
жұлдызды жолы 

(Ғарыш күніне) 

Кітап көрмесі 

 

 ОКЖ,22,23,27,29, 31 II 

 Адам, жерге күліңіз 
(12 сәуір - 60 жыл 
ғарыш дәуірі. 
Байқоңыр ғарыш 
айлағынан алғашқы 
ұшу (1961-2011жж.) 

Тарихи бұрылыс Көпшілік ОКЖ,№4,7,11,14,15,16 II 

 Шахтерлар Күні     

 "Шахтер гвардиясы-
біздің 
мақтанышымыз» 

Әдеби-музыкалық кеш, 
кездесу кеші 

Көпшілік ЦГБ,16,27,6,7,8,15,29,ю1,ю2 III 

 «Компьютерлік 
сауаттылық» 

 

Интернет-сабақ Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,1ж,2ж, I -IV  

 

 Қазіргі кітапхана: 
кеңістік, ақпарат, 
ресурстар 

Ақп-релиз Жасөспірі
мдер 

Ф.16 I -IV  
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Кәсіптік бағдарлау      

 Өмірге қадам басу Кітапханалық экскурсия Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,1ж,2ж,29 III 

 «Мамандық таңдау 
– болашаққа қадам» 

  

 Виртуалды 
Нұсқаулық,мамандықтар 
фестивалі 

Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,6,7, 8,11,14,15, 

16, 22,23,27,29,31,  

I-IV  

 

 "Еңбек-өмірдің 
мәні» 

Калейдоскоп Жасөспірі
мдер 

8,11,14, 15,16,  IV 

 "Ұстаз жүрегіне 
ғасырлар бойы 
мадақ!» 

Ашық әдебиеттерді қарау, 
Көру көрінісі 

Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7, 16 IV 

 «Білім толқынында профкоктейль Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,Ф№6,7, 8, 22, 31,1ж, 2ж,4 IV 

Дін. АТЕИЗМ. Рухани келісім 
күні 

    

 «Діндер келісімі – 
елдің  
тұрақтылығы» 

(Рухани келісім 
күніне)  

Өзекті диалог Көпшілік ОКЖ,Ф№6,7, 8,14, 15,16, 22, 
23,27, 29,.4 

IV 
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 "Кітап арқылы 
руханиятқа". 

ТЕЙБЛ-ТОК Жасөспірі
мдер 

Ф№4,31,1 ж, 2ж,  

1б, 5б,11б,12б,15б,16 

IV 

 Бостандық, келісім, 
бірлік (Рухани 
келісім күніне) 

Рухани сабақ, Table-talk Көпшілік ОКЖ,№6,7, 8,11,14,4 II 

 "Ғылым мен діннің 
диалогы» 

Рухани мәдениет сағаты Көпшілік № 4,6, 11,22, 27 II 

 "Ежелгі 
Қазақстанның киелі 
жерлері» 

Маман сағаты Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,№8,11, 14,23, 

27, 31, 1 ж, 2ж,. 

II 

 Сенімнің ақиқаты-
рухани келісімде» 

Сторителлинг, ашық қарау, 
кітап көрме,әңгіме 

Көпшілік ОКЖ,ф.4,6,7,11,14,15,22,ж1,ж2,27,
29 

1 

ЭСТЕТИКАЛЫҚ 
МӘДЕНИЕТ. КӨРКЕМДІК 
ТАЛҒАМ. 
ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 
ҚАБІЛЕТТЕРІН ДАМЫТУ 

Балаларды қорғау 
күні 

    

  "Балалар-халықтың 
жаңғыруындағы 
басты нәрсе» 

Конкурстық-ойын 
бағдарламасы 

Жасөспірі
мдер. 
балалар 

8,11,14, 15,16, 22,  II  

 Композиторларды
ң, суретшілердің, 
әншілердің, 
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сәулетшілердің 
мерейтойлық 
күндері 

 Қазақ жазушысы, 
аудармашы, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері 
Сайын 
Мұратбековтің 
туғанына 85 жыл 
(1936 ж.) 

 

Портреттық досье  

 

Көпшілік ОКЖ,16 IV 

 Танымал 
композитор» 
(композитор Қ. 
Дүйсекеевтің 75 
жылдығына) 

Әдеби вернисаж, портрет-
досье 

Көпшілік ОКЖ,Ф6,8,22,4 I- IV 

 «Қазақ вальсының» 
авторы» (Латиф 
Хамидидің 115 
жылдығына) 

 

Шығармашылық портрет 
кеші-элегия, этюд-
Өмірбаян 

Көпшілік 8,14, 15,16, 22, 4 II 

 «Қазақ музыкасын 
зерттеуші» (Ахмет 

Әдеби-музыкалық рандеву, 
Флеш ақпарат 

Көпшілік Ф.27,ж2 II 
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Жұбановтың 
туғанына 115 жыл) 

 Ғасырлар дауысы 
және Ұрпақтар 
есінде (Халық әртісі 
Д. р. Манарбек 
Ержановпен 120 
жыл, 

Кеш-портрет, әңгіме, 
тақырыптар. сөре 

Көпшілік ОКЖ, ж.1 IІI 

 «Дала сазының 
академигі» 
І.Жақановтың 
туғанына-85 жыл   

    

  Домбыра күніне 
орай: "Дала әуені» 

фото галерея онлайон Көпшілік 4,6,7,8, 22ж2 II 

 «Сыйласу – 
сәлемнен 
басталады» 

Слайд презинтация Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7, 22 I11 

 Өз Отаным туралы 
айту 

виртуальная арт галерея Жасөспірі
мдер 

ОКЖ,Ф4, I 

 «Жаңа жыл 
жақындап келеді»  

Жаңа жылдық 
экстраваганза 

Көпшілік 8,11,14, 15,16,  IV 

 «Жаңа жыл 
жақсылығын ала 
келсін!» 

Хабарламалар 
калейдоскопы, ертеңгілік 

Көпшілік ОКЖ,ж1,ж2,27,29,7,22 IV 
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   (жаңа жыл - 2021) 

МӘДЕНИ МҰРА      

  
«Мәдени мұра – 
ұлтымыздың  темір  
қазығы» 
 «Культурное 
наследие- опора 
нации» 
 

 
Көрме-галерея 

көпшілік ОКЖ,8,11,14, 15,16, 
22,23,27,29,31,  

I-IV 

 Көне дүние күмбірі БАҚ-қа шолу, музыка. 
сандық 

көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7, 16 II 

  «Мұражай – тарих 
қоймасы 

(Халықаралық 
мұражайлар күніне) 

«Музей – хранитель 
истории»  
(К 
Международному 
Дню музеев) 

 

Көрме - вернисаж, шолу, 
қарау 

жасөспір ОКЖ,Ф№1ж,2ж, II 

МОРАЛДЫҚ. АДАМ 
ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫ 

 
 
 

  . 
 

 

 «Ана деген- саған 
өмір сыйлаған, Ана 

Мақтау - кеші Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7,  І 
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деген- арақашанда 
сыйлы адам» ( 8 
наурыз халықаралық 
әйелдер күні) 
Мать- тебе жизнь 
подарившая всегда в 
почете 
(8 марта- 
Международный 
женский день) 

 «Ана туын біздер 
биік ұстайық» 
«Ана туы әрқашан 
біздің үстімізде» 

 Қыз-келіншектердің кеші Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6, 8,14, 15,16, 22,  I 

 « Мен, сен,ол-тату 
отбасымыз» Отбасы 
күніне 

 «Я, ты, он, она-
вместе дружная 
семья» К дню семьи 

Өз ойымен бөлісу Көпшілік Ф.29 I1 

 Бақытты отбасы 
әліппесі  
(Жанұя күніне) 
Букварь счастливой 
семьи 
(Ко Дню семьи) 

Ойын калейдоскопы Көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7, 8,11, 
14, 15,16, 23,27, 29, 31, 1ж, 2ж,  

II 

 «Кітаптардың 
даналығы отбасын 
біріктіре алады» 

Әдеби музыкалық 
композиция 

 
Көпшілік 

4,6,7, 8,11,14, 15,16, 23,27, 29, 31, I-II 
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  «Білім еліне жол»  

Әдеби бейне 

 ОКЖ,ф.22, II 

ЭТИКА. АДАМ 
ҚАТЫНАСЫ.МӘДЕНИЕТІ. 
ГУМАНИЗМ. Мейірімділік 

    III 

 Егер мейірімді 
болсаң – ол 
жақсылық 
Егер сіз мейірімді 
болсаңыз, бұл 
жақсы! 

Бейне сағат Жасөспір ОКЖ,Ф№1юн, 2юн,22 ІV 

 Жүректерге жылу 
беретін үй 

(Мүгедектер күніне) 
Дом, где 

согреваются сердца  
(ко Дню инвалидов) 

Мүгедектер мен қарт 
адамдарға арналған кітап 

шығару 

көпшілік ОКЖ,6,4,8,7, 
11,14,15,22,23,31,ю1,ю2 

ОКЖ 

 «Қарттар деген – әр 
үйдің дара 
шыңы,отбасының 
қамқоры 
жанашыры»  
 
Старики-это особая 
вершина в каждом 
доме, самый  
искренний  
покровитель семьи   
(Қарттар күніне) 

Ұрпақтар сұхбаты Жасөспірі. ОКЖ,№4,6,7,8,14,1522 III 



70 
 

 Ұстаздар күніне: 

Ұстаздық - 
мақтаныш 
 (Мұғалімдер 
күніне) 
Гордое имя учитель 
(ко Дню Учителя) 

Поэтикалық тиімділік Жасөспір. ОКЖ,Ф№ 1ж, 2ж 1б, 5б, 
11б,12б,15б. 

III 

  
 
 
Қарттар күні 

  .  

 «Адамдарға 
мейірімділік 
сыйлаңыздар» 
«Дарите людям 
доброту» 

Библиофристайл Көпшілік ОКЖ,№4,6,7,8,14,15 IV 

 Жас ұлғайған шақта 
/қарттар күніне 
Жизнь на склоне лет 
/к Дню пожилых 

Оқуды пайдалы насихаттау Көпшілік ОКЖ,№4,6,16,22,23, 
27,29,31,1ж, 2ж, 1б, 5б,11б,12б,15б 

II- III 
 

 Мүгедектік туралы 
заңнама 

Web-ресурсы Көпшілік ф.4 
 

I-IV 

 «Мейірімділік, 
бейбітшілік және 
түсіністік жолы»   

Тақырыптық папка Көпшілік Ф.4,8,16,22 I-IV 

ӘДЕБИ ӨМІР      
  «Қазақ 

әдебиетіндегі жарық 
көрініс» 
«Яркое явление в 
казахской 
литературе» 

Мерейтойлар сөресінің 
топтамасы 

Цикл юбилейных полок. 

Жасөспірі. ОКЖ,Ф7,  29  I-IV 
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 Қазақтың халық 
ақыны Жамбыл 
Жабаевтың 
туғанына 175 жыл 
(1846-1945жж.) 
 
175 лет со дня 
рождения 
казахского 
народного поэта-
акына Жамбыла 
Жабаева (1846-
1945гг.) 

Әдеби круиз 
Литературный круиз 

көпшілік ОКЖ,4,6,7,8,14,15,27,29,22,1ж,2ж,
31 

IV 

 Мерейтойлардың 
әдеби нүктесі 

    

   Сатирик-
жазушы,әдебиеттан
ушы, журналист, 
профессор Темірбек 
Қожакеевтің 
туғанына 95 жыл 
(1926-2003жж.) 
 
95 лет со дня 
рождения писателя-
сатирик, 
литературоведа, 
журналиста, 
профессора 
Темирбека 
Кожакеева (1926-
2003гг.) 

 Мерейтойлардың әдеби 
нүктесі 

Көпшілік ОКЖ,№4,6, 7,8,11, 
14, 15, 16, 22, 23,27, 29, 31, 1 ж, 
2ж, 

III 
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 Қазақстанның еңбек 
сіңірген өнер 
қайраткері, суретші 
Тұрсын Әбуовтың 
туғанына 85 жыл 
(1936ж.) 
 
85 лет со дня 
рождения 
художника, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген өнер 
қайраткері Тұрсын 
Әбуов (1936) 

Ашық 
кітап көрмесі 

Көпшілік ОКЖ ,№4,6,7,8,11,14 
15, 16, 22, 23,27, 29, 31, 1ж, 2ж, 

IV 

 Жусан исі 
(Қазақ жазушысы, 
аудармашы, 
Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері 
Сайын 
Мұратбековтің 
туғанына 85 жыл) 

Мерейтойлық көрме көпшілік Ф.4,8,22,29,1ж IV 

 Жазушы Федор 
Достоевскийдің 
туғанына 200 жыл 

Әдеби бейне көпшілік Ф.27,23,2ж 111 

 «Барлық 
маусымдардағы 
шебер» (Михаил 
Булгаковтың 130 
жылдығына) 

Поэзия альбомының 
беттері 

көпшілік Ф.4 1 



73 
 

 «Ақын жолы» (Н.А. 
Некрасовтың 200 
жылдығына) 
 

Бейне презентация көпшілік ОКЖ,№4,6,7,8,11,14 
15,16,22,23,27,29,31 1ж,2ж, 

I-IV 

ҮЙ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫ.      
 Сырлы сұлулық 

шеңберінде 
В кругу заветной 
красоты 

Пайдалы кеңестер минуты 
Минута полезных советов 

көпшілік ОКЖ,Ф№4,6,7,8,11,14, 15, 
16,22,23,27, 
29,31, 1ж,2ж, 

I-IV 

 «Ваша любимая 
дача» 
«Сіздің сүйікті 
бақшаңыз» 

 

Тақырыпты шолу 
Тематический просмотр 

Көпшілік ОКЖ №15,16,22,23,27   II 

  «А» -дан «Я» -ға 
дейінгі гүлдер 

Ашық әдебиеттерді қарау Көпшілік №4,6,7, 8,11, 29, 31,  IV 

 
2021 жылға арналған бағдарламамен және жобалар мен клубтар бойынша жұмыс 

ОКЖ  
филиал 

Жобалар               Бағдарламалар Қызығушылық 
клубтары 

Кружоктар 

ОҚК «Кітап – білім бұлағы» Кітапхана - мүмкіндігі шектеулі 
жандардың мәселелерін шешетін 
орталық ретінде 

  

ОҚК өлкетану 
бөлімі 

«Қарағанды қаласының 
Орталық кітапханалар 
жүйесі» КММ сайтында 
«Сарыарқа - Лайф», 
«Менің қолтаңбам» 
парағын құру » 

 «Қарымды қаламгер» 
қарт оқырмандар 
клубы «Замандастар» 

 

       №4 1. READХ  «Кітапхана  және қайырымдылық»   
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2. Қарағанды 
филиалымен 
ынтымақтастық 
Республикалық қоғамдық 
бірлестік «Қазақстан 
кәрістерінің 
қауымдастығы» 

       №11  «Туған өлке – тұнған шежіре» 
 2018-2021 жылдар аралығы 
 

  

      №16 «Кітап даналығы отбасын 
нығайтады» 
/2018- 2022ж/ 
«Семью сплотить сумеет 
мудрость книг» 
/2018-2022г/ 

Шағын бағдарлама 
«СТРЕСКЕ ҚАРСЫ КІТАП 
ТЕРАПИЯСЫ» 
/2018-2022 ж./ 
           Мини- программа 
«АНТИСТРЕССОВАЯ 
КНИГОТЕРАПИЯ» 
/2018-2022г.г./ 

«Шаңырақ»        
отбасылық   клубы 
 
Семейный клуб 
«Шанырак» 
/литература в помощь 
семье/ 

«Ладья» шахмат үйірмесі 
 
Шахматный кружок 
«Ладья» 
/литература по 
щахматам/ 

      №14   Мәдени-тынығу клубы 
«Ретро 
«Ретро» мәдени 
демалыс клубы 

 

      №8 «Читаем вместе или 
библиотекарь советует»  
виртуальная книжная 
выставка 
"Бірге оқимыз немесе 
кітапханашы кеңес 
береді" виртуалды кітап 
көрмесі 

«Читающая семья – читающий народ». 
"Оқитын отбасы-оқитын халық". 
 

  

      №27    «Пусть осень жизни будет светлой» по 
ЗОЖ 

«Сударушка» для 
читательниц 
пенсионного возраста 
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СӨС бойынша "Өмірдің күзі жарқын 
болсын" 

Зейнет жасындағы 
оқырмандарға 
арналған" Сударушка" 

      №31  «Патриотизм.   Гражданственность                                   
библиотека». 
"Патриотизм. Азаматтық кітапхана". 
 

  

 
ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҰМЫС 

Әдістемелік жұмыс 
Кітапханалардың аналитикалық қызметі. 
1. Бақылау көрсеткіштерінің мониторингі (ОКиРЯдегі кварталдар бойынша, ОӘҒК им.Н.Гоголь); 
2. Кітапханалардың бұқаралық іс-шаралар бойынша қызметіне мониторинг жүргізу (ай сайын ОКиРЯ) 
3. 1 жартыжылдықтағы қызметті талдау (ОКиРЯ және облыстық кітапханаларда) 
4. ОКЖ-нің 2021 жылғы қызметін талдау (ОКиРЯ және облыстық кітапханаларда) 
5. Қызметті салыстырмалы талдау (2020-2021жж.) (ОКиРЯ ай сайын). 
Кітапханашыларға кеңестік-әдістемелік көмек. 
ОКЖ кітапханашылары үшін 40 консультация өткізу -30 жеке, 10 топтық 

 
Әдістемелік және библиографиялық басылымдар жүйесі 
 Аталуы Бөлімдер Саны./тілі 
 Реттеуші құжаттар   
1 Әлеуметтік желілердегі «Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ 

жұмыс регламенті 
ӘБ 20  қаз тіл., орыс тіл. 

 Әдістемелік ұсынымдар  20  қаз тіл., орыс тіл. 
2 "Онлайн іс-шараларды өткізу бойынша ұсыныстар. Вебинарлар өткізуге арналған алаңдар» ӘБ 20  қаз тіл., орыс тіл. 
 Жұмыс тәжірибесінен  20  қаз тіл., орыс тіл. 
3 Кейс «Кітапханалар әлеуметтік желілер үшін контентті қалай жасайды» (алыс және жақын 

шетел кітапханаларының жұмыс тәжірибесінен) 
ӘБ 20  қаз тіл., орыс тіл. 

4 Маркетингтік зерттеу «Кітапханашы оқырман ретінде?» ӘБ 7  қаз тіл., орыс тіл. 
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Кітапханалардың инновациялық қызметі 
Инновация сипаттамасы ақпарат көзі қолдану саласы қолдану 

бойынша 
ұсыныстар 

күтілетін нәтиже енгізу нәтижесі 

Қаланың тарихы, географиясы, 
табиғаты мен сәулеті туралы 

қызықты мәліметтерді, бірегей 
деректерді енді подкаст-арна 

арқылы білуге болады 

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

Оқырмандар мен 
желі 
қолданушылары 
арасында 
өлкетану 
материалдарын 
насихаттау 

кеңестер, 
ақпараттық хат, 
практикалық 
тапсырмалар 

кітапхана жұмысында 
жаңа жұмыс түрлерін 
қолдануға ықпал ететін 
кітапханашылардың 
кәсіби санасын өзгерту. 
Кітапханалардың 
жұмысына 
инновациялар енгізу 

ОКЖ 
пайдаланушылар
ына қызмет 
көрсету сапасын 
арттыру, 
өлкетану 
білімдерін 
насихаттау. 

 
Кітапхана кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

Кітапхана 
қызметкерлерінің 
тобы 

Жұмыс орнындағы 
сабақтар Жұмыс уақытынан тыс сабақтар Тақырып Мерзімі  

1 2 3 4 5 
I-топ 
жоғары кітапханалық 
шеберлік 

Тәлімгерлік – 
Басшының өз 
қызметкерлерімен 
өткізетін сабақтары 

Кәсіби әдебиеттерді оқу. 
Облыстық кітапханалардың 
жұмыс тәжірибесімен танысу. 
Біліктілікті арттыру курстары. 

1. Ашық сабақтар және ашық 
есептер 
 2. Вебинарлар. 
 3. Кәсіби шеберлік байқауы 
 

3тоқсан. 
ӘД,ИБО 
программист 
4тоқсан. 
ӘД,ОО. 
 

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

Делегирование - 
Нақты белгіленген 
өкілеттіктер шеңберімен 
бағынышты адамға 
міндеттерді беру 

«Тәжірибе алмасу» кітапханалық 
шеберлік мектебі аясында 
Кәсіби әдебиеттерді оқу 
Облыстық кітапханалардың 
жұмыс тәжірибесімен танысу. 
Біліктілікті арттыру курстары. 
Шығармашылық жобалар, 
бағдарламалар 

1.  
2. Әдістемелік күн 
3. Өздігінен білім алу күні 

I - III 
ӘД,ИБО 
 
 
МО 
тоқсанына 
бір рет 

кітапханашының 
қалыптасу тобы 
 

«Көшіру» - маманға 
тіркеу 
«Ротация» - қосымша 
білім алу үшін жаңа 
жұмысқа ауысу 

Өздігінен білім алудың жеке 
жоспарлары 
Сынақ мерзімі 
Кәсіби әдебиеттерді оқу 

1.Өздігінен білім алудың жеке 
жоспарлары 
2. «Сізге арналған кәсіби 
әдебиеттер» шолуы. 
3. «Кітапхана-филиалдарының 
жұмыс тәжірибесінен» «VIP кәсіби 
оқыту бейне мектебі» 

I-IV МО,ОО,  
 

Біліктілікті арттыру жүйесі 
№
п/п 

формасы Тақырыбы Координация Мерзімі 

1 Вебинар  «Заманауи кітапхана: перспективалар (спикер Степанов В.К. 
Мәскеу мемлекеттік мәдениет институтының мәдениетті 
ақпараттандыру және электрондық кітапханалар кафедрасының 
доценті, 
педагогика ғылымдарының кандидаты) 

ОҚК I1тоқса
н. 

2 Вебинар «Кітапхана жұмысына IT-технологияларды енгізу» (спикер Пурник 
А.А. жастарға арналған Ресей мемлекеттік кітапханасының 
жобаларды басқару бөлімінің бастығы) 

ОҚК II 
тоқсан. 

 Тақырыптық семинар  ОҚК  
3 Семинар-кездесу «Қазіргі жағдайда пайдаланушыларға кітапханалық қызмет 

көрсетудің негізгі тенденциялары» 
ОҚК II 

тоқсан. 
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4 Жалпыға бірдей құқықтық 
оқыту аясындағы семинар-
кездесу 

"Электрондық үкімет порталы "(ХҚКО қызметкерімен кездесу) ОҚК III 
тоқсан 

5 Тақырыптық семинар «Кітапхана жұмысында Кайдзен технологиясын пайдалану» ОҚК IV 
тоқсан 

  Кітапханашыларды өз бетінше қарау және зерттеу үшін ОҚК  
6 Әдістемелік вебинариум «Кітапханадағы үздік волонтерлік тәжірибе» (РГБМ) 

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

тоқсан 
7 Кәсіби шеберлік байқауы Үздік жоба «Кітапхана: алға жылжу» ОҚК II 

тоқсан 
8 Электронды кітапхана «Әлеуметтік саладағы заманауи білім беру технологиялары» ОҚК 1 

тоқсан 
 

Ақпараттық жұмыс 
формасы тақырып саны кітапхана категориясы жауапты мерзімі 
Әдістемелік күн. 
Өздігінен білім алу күні. 

МБО-ға келіп түскен әдістемелік құралдар 
мен басқа да басылымдарға шолу 

4 
 
 
4 

Жас кітапханашылар ӘД тоқсанына 1 
рет. 

Кәсіби қарым-қатынас 
сағаттары 

Кейс-стадиялар форматындағы Диалог 
(практикалық жағдайды талдау) "мен не 
туралы сөйлескім келеді: проблемалар, 
практика, көмек» 
Мақсаты: кітапханашыларды жаңа ақпарат 
беру арқылы өз қызметін өзгертуге 
ынталандыру, менімен алмасу, кітапхана 
жұмысында шығармашылық тәсілдерді 
іздеу. 

4 Кафедра меңгерушісі. 
ОҚК филиалдары, 
бөлімдері 

ӘД тоқсанына 1 
рет. 

 
 
 
 
 

http://www.rgub.ru/professional/item.php?new_id=7911
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Инновациялық процестерді басқару 
ЖҰМЫС БАҒЫТЫ ТАҚЫРЫП САНЫ КООРДИНАЦИЯ МЕРЗІМІ 
Әдістемелік-библиографиялық 
материал, 
Кеңес беру, тренинг 

«Кітапханада подкасттар жасау» 20 ӘД, 
автоматтандыру 
бөлімі 

I тоқсан 
 
. 

Жарнама ОКЖ 
ЖҰМЫС БАҒЫТЫ ТАҚЫРЫП САНЫ КООРДИНАЦИЯ МЕРЗІМІ 
Газетте жарияланымдарды 
дайындау 
 

"Халыққа кітапханалық қызмет көрсету» 30 ӘД, Кафедра 
меңгерушісі. ОҚК 
филиалдары, 
бөлімдері 

I-IV 

Участие в  телепередаче «Бағыт» «Өлке тұлғалары» өлкетану жобасы аясында 
Қарағанды қ. ОКЖ "КММ жұмыс тәжірибесі» 
(Өлкетану бөлімі қызметкерлерінің 
қатысуымен) 

15 ӘД, өлкетану бөлімі IV 

 
Ұйымдастыру-басқару қызметі 

ЖҰМЫС БАҒЫТЫ ТАҚЫРЫП САНЫ КООРДИНАЦИЯ МЕРЗІМІ 
ОКЖ қызметін талдау Директор жанындағы кеңес 12 Әкімшілік ОҚК, ӘД I-IV 
Бақылау Бақылау күні 20 ӘД, кафедра меңгерушісі. I-IV 
Жиынтық тексеру Филиал № 22. 1 ӘД, кафедра меңгерушісі. II 
 Кітапхана-филиалдарына бару 11 ӘД, кафедра меңгерушісі. I-IV 
 Бұқаралық іс-шараларға қатысу 20 ӘД I-IV 

 
Волонтерлермен және оқырмандар белсенділерімен жұмыс 

№ 
п/п 

ЖҰМЫС ФОРМАСЫ САНЫ ЖАУАПТЫ МЕРЗІМІ 

1 Халыққа есеп беру 20 ОҚК, филиалдар IV 
2 Кітапхана кеңесінің отырысы 2 ОҚК, филиалдар I-IV 
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3 Кітапхана активінің бұқаралық іс-шараларды дайындауға және өткізуге 
қатысуы, кітапханаларды жарнамалау және безендіру 

 ОҚК, филиалдар I-IV 

4 Кітапхана кеңесінің мүшелерін, оқырмандар активін берешектермен жұмыс 
істеуге тарту 

 ОҚК, филиалдар I-IV 

5 Кітапхана жұмысы туралы қоғамдық пікірді зерделеуге оқырмандар 
белсенділерінің қатысуы 

 ОҚК, филиалдар I-IV 

Академиялық білім 
2 кітапханашы-ҚарМУ, Челябі мемлекеттік мәдениет және өнер академиясы. 
 

Кітапхана қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жүйесі 
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Әдістемелік жұмыстың көлемін анықтайтын сандық көрсеткіштер 
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2020 1 - 1 2 2 1 1 4 12 11 6 40,30-жеке10-
топтық 1 20 1 - 7 6  6 

2021 1 - 1 8 2 1 1 1 12 11 6 40,30-жеке10-
топтық  20 1 - 4 2  2 

 
Өз білімін жетілдіру. Кітапханашылардың жалпы ой-өрісін кеңейту, әдеби мәдениет 

Формасы тақырып топ мерзімі 
 1. Кәсіби әдебиеттерге шолу "Сіз үшін кәсіби әдебиет» Барлық топтар үшін 1 тоқсан 

 
 

Сапарлар мен келушілер 
 тақырып топ мерзімі 
Сапарлар 11 Кітапхана-филиалдары қызметінің мониторингі Кітапхана-филиалдары 1-4 тоқсан 
Келушілер 20 Мәдени-бұқаралық іс-шараларды дайындау және өткізу Кітапхана-филиалдары 1-4 тоқсан 

 
 

Ішкі жұмыс 
Картотеканы жүргізу: әдістемелік материалдардың жүйелік картотекасы, ОКЖ кітапхана қызметкерлерінің картотекасы, қала кітапханалары 
желісінің картотекасы, ӘД электронды деректер базасын құру, кәсіби электронды досьені жүргізу және редакция, папка материалдарын 
ұйымдастыру, әдістемелік бөлімді рәсімдеу. 

Ұйымдастыру. Экономика. Басқармасы. Кітапхана кадрлары. 
Заңдық дербестік (құжаттар тізбесі) 
1. Жарғы; 
2. Заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы куәлік; 
3. Статкарта; 
4. ЭЦҚ. 

Кітапхананы басқару. Кадрлармен жұмыс. 
Негізгі міндет – ОКЖ-нің жұмыс істеуі мен дамуына жалпы басшылықты қамтамасыз ету, оның жекелеген құрылымдық бөлімшелерінің 

іс-қимылдарын үйлестіру, қойылған мақсаттарға қол жеткізу үшін бағыныштылардың күш-жігерін біріктіру, сыртқы ортамен өзара іс-
қимылды қамтамасыз ету. 

Еңбекті ынталандыру сараланған сипатқа ие болады: 
жеке үстемеақылар; 
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қызмет көрсету аймағын кеңейту және қоса атқару үшін қосымша ақылар, сыйақылар, материалдық көмек. 
моральдық көтермелеу – алғыс хаттар, грамоталар. 
2021 жылы жоспарлап отырмыз: 
- келесі бағыттар бойынша біліктілікті арттыру: 
- «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы» мамандандыру (1 қызметкер); 
- мамандандыру – «Терроризмге қарсы іс-қимылдың қағидаттарын, мақсаттарын, құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін 

зерделеу» (1 қызметкер). 
- мамандандыру – «Корпоративтік желілердің жалпы пайдалануындағы ақпараттық ресурстарды құру және пайдалану» (1 қызметкер); 
ОКЖ құрылымдық бөлімшелері қызметінің негізгі бағыттары: автоматтандырылған жүйенің жұмыс істеуін талдау, оны дамыту және 

жетілдіру; қызметкерлерді ДК-де және «КАКАЖ» БҚ-да жұмыс негіздеріне оқыту, бірыңғай автоматтандырылған кітапханалық-ақпараттық 
процесті ұйымдастыру үшін ОКЖ-нің жергілікті есептеу желісін құру, web-беттің дизайнын қайта өңдеу, ақпараттық бюллетеннің 
электрондық нұсқасын орналастыру және басқа кітапханалардың, газеттердің, журналдардың web-беттеріне, салалық және 
мамандандырылған тақырыптық порталдарға сілтемелер болады. ОКЖ-нің электронды каталогына қолжетімділікті ұйымдастыру, жеке 
электронды ресурстарды құру бойынша жұмысты жалғастыру. 

 
 
 

Кітапхананың материалды – техникалық  базасы. 
Жарық пен жылумен қамтамасыз ету. 

 

Кітапхана 
атауы 

Жылуы бар кітапхана саны 

жарықтандырыл
маған 

Пешпен 
жылыту 
қазандығ

ы 

Электр жылу 
қазандығы АСО 

Орталық 
жылу 

жүйесі 

Жылу 
жүйесі 

жоқ 

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

 
ОКЖ кітапханаларындағы қауіпсіздік жүйелерін ұйымдастыру. 

 
күзетшілер Дабыл қағу құрылғасы бейнебақылау Өрт сөндіргіш Басқа құралдар 

адам кітапхана өрт күзет дана кңтапхана 
3 1 21 20 21 50 21 21 (өрт щиті) 
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       4 (өрт суқұбыры) 
       4 (өрт сөндіру қолғаптары) 

 
Жаңа жиһаз алу 

 
атауы Жыл бойы алынғаны Жыл бойы 

есептен 
шыққаны 

Жыл соңында 
есепте тұрғаны 

қажеттілік 

 Саны  Сомасы   Саны  Кітапхана 
саны 

ОКЖ 30 925237,6 -  50 21 
 

Ескерту: қажет жиһаз - стеллаждар 
 

Соңғы 10 жылда жиһазы 
ауыспаған кітапханалар 

саны 

Соңғы 10 жылда ішінара 
жиһазы ауысқан 

кітапханалар саны 

Соңғы 10 жылда жиһазы 
едәуір жаңарған 

кітапханалар саны 
15 10 5 

 
Техникалық құралдар алу 

 
атауы Жыл бойы алынған Жыл соңында есепте тұрғаны Қажеттілік  

(саны) саны сомасы барлығы ок филиалдар 
Сканер 1 317097,76 6 4 2 + 

Штрихкод сканер 1 31800,0 1 1 - - 
МФУ (біреуде 3) 1 60900,0 25 6 19 - 

Ксерокс - - 1 1 - - 
Принтер 1 62000,0 3 2 1 + 

Бейнекамера 1 250000,0 2 2 - - 
Фотоаппарат 2 251000,0 4 2 2 - 

Проектор * экран - - 1 1 - - 
Музыкалық аппаратура 1 308000,0 3 2 1 - 

3Д принтер - - - - - - 
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Букридер - - - - - + 
Планшет - - 5 1 4 + 
Ноутбук 12 1378680,0 14 13 1 + 

Факс -  2 2 - - 
басқалар - - - - - - 

синтезатор - - 1 - 1 - 
ламинатор - - 1 1 - - 
вебкамера - - 6 2 4 - 

Виртуалды көзілдірік 3 39375,0 9 2 7 - 
 

Кітапхана телефонизациясы 
 

 Телефон нөмірі бар Кітапханадағы 
телефондар саны 

Құрайды 1.01. 2019 ж. 23 (мини АТС) ОҚК мен филиалдары 21 
2019 жылы орнатылды - - 
2019 ж.алынып тасталды - - 
Құрайды 1.01.2020 23 21 

 
2021 жылға тапсырма 

 Халыққа кітапханалық қызмет көрсетуді жетілдіру. 
 Кітапхана жобалары, мемлекеттік жобалар мен бағдарламалардың жұмысын жалғастыру. 
 Мобильді кітапханалар, атаулы және атаулы күндердің электрондық кітапханаларын құру жөніндегі жұмысты жалғастыру. 
 "Жұлдызды оқырмандар кеңесі", "Бір ел - бір кітап", "Өлке Арнары" жобаларымен жұмысты жалғастыру. 
 Оқырмандарға қызмет көрсету үшін ПӘ КАБИС  пайдалану бойынша жұмыс жүргізу. 
 Әлеуметтік әріптестермен кітапхана қызметін дамыту бойынша жұмыс жүргізу керек пе? Кітаптарды насихаттау. 
 Құжаттарды цифрландыру бойынша жол картасын орындауды жалғастыру. 
 "Үйге кітап" акциясы аясында жұмысты жандандыру. 
 "Абайтану" дөңгелек үстелін өткізу 
 Мүшәйраның 2-конкурсын ұйымдастыру және өткізу. 
 Масстер-сыныптар өткізу? "Өлке тұлғалары" жобасы шеңберіндегі практикалық консультациялар. 
 Интернетті кеңейту мәселесін қарастыру. 
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 Кітапхананың материалдық базасының мүмкіндігі туралы мәселелерді қарастыру. 
 Компьютерлік техниканы жаңарту жұмыстарын жалғастыру. 
 Бөлім меңгерушілерімен және кітапхана меңгерушілерімен мақалалар шығару бойынша республикалық журналдармен жұмыс. 
 Оқырмандардың ақпараттық мәдениетін арттыру, кітаптарды талқылауды жүйелі жүргізу. 
 Кітапхана қорын жасақтаудың жаңа нысандарын қолдану, электрондық кітаптар сатып алу. 
 Әлеуметтік желілердегі кітапхана қызметін жандандыру. 
 Пайдаланушылар үшін ақпараттың барынша қолжетімділігі үшін жағдай жасау. 
 Сайт мазмұнын жақсарту, қашықтықтан қызмет көрсетуді енгізу. 
 Кітапхана кадрларының кәсіби деңгейін арттыру. 
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