
 

 

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 СЕНІМ: 

-Қарағанды қаласының әрбір тұрғынының білім мен ақпаратқа еркін және толық қолжетімділігін қамтамасыз ету. 

Ол – Қарағанды қаласының ақпараттық-мәдени ортасын қалыптастыруға ықпал ету, ақпарат орталығына айналу. 

- Қоғамның және кітапханалардың жекелеген пайдаланушыларының қажеттіліктеріне бағдарлана отырып, жасақтау саясатын өзгерту. 

- Ақпаратқа қол жеткізуді және пайдаланушылардың бос уақытын өткізуді жеңілдететін кітапханалардың дизайны мен жайлылығын 

жетілдіру. 

-Баптай персонал мейірімділік пен коммуникабелділік 

2022 жылға "Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі" КММ қызметін ұйымдастырудың негізгі    

міндеттері 

2022 жылы "Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесі" КММ-сі мемлекеттік, аймақтық және 

қалалық бағдарламаларға сәйкес ақпараттық-кітапханалық қызметті жүзеге асырады: 

 Қазақстан Республикасының Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауы 

 Қарағанды қаласының жобалары мен бағдарламалары. 

 "Нұр Отан"партиясының бағдарламасы 

  "Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапханалар жүйесі"КММ кітапханаларын жаңғырту; 

 Жасөспірімдерге қызмет көрсету бойынша №2 кітапхана-филиалында коворкинг орталығын ашу және жөндеу 

 Кітапхананың электрондық ақпараттық ресурсын дамыту, өлкетану басылымдарын цифрлау және оларға қолжетімділікті 

ұйымдастыру, өзіңіздің библиографиялық ресурстарыңызды өзектендіру 

 Сұратылатын рейтингтер негізінде кітапхана қорларын толықтыруды ұйымдастыру 

 М. О. Әуезов атындағы ОҚК-да баспалардың ассортиментін талдау, комикстер жинағын жасау. 

 Компьютерлік - ақпараттық технологияларды дамыту. 

 

Оқырмандармен оқуды ілгерілету және қолдау бойынша жұмысты ұйымдастыру, М. О. Әуезовтің 125 жылдығына арналған мерейтойлық іс 

- шаралар циклін өткізу (әдеби конференция, "Әуезов оқуларының бірыңғай күні", Мұрат Әуезовпен кездесу, интерактивті карта жасау, 

М.Әуезов бюстін орнату ), инновациялық бағыт-жастар арасында "Комикстегі Классика" онлайн конкурсын өткізу, ОКЖ кітапханалары 

бойынша видоеэкскурсия жасау бойынша жоба, "оқуға тұрарлық кітап!", "оқырмандар - буктьуберлер" желілік акциясы, библио - 

пластикалық пакеттерсіз апта " экологиялық акциясы. 
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 Онлайн режимде кітапхана қызметтерін дамыту және жетілдіру, YouTube-арна, ВКонтакте, Instagram,Facebook, Zoom, Twitter. 

 - ОКЖ-нің Қарағанды қаласының барлық мекемелерімен және ұйымдарымен жұмысын үйлестіру; 

 "Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі" КММ қызметкерлерінің кәсіби құзыреттілігін дамыту. 

 

 

Қызметтердің негізгі спектрі: 

 
Негізгі ақпараттық:  

 пайдаланушылардың сұрауы бойынша құжаттарды іздеуді қалыптастыру; телефон бойынша мекенжай анықтамалары, электрондық 

анықтамалар, тілдерді үйренуге арналған мультимедиялық кабинет. 

 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. 

 қызмет көрсету спектрі: 

ОКЖ бойынша негізгі бақылау көрсеткіштері 

бақылау 

көрсеткіштер 

2021 жылға 

жоспар 

2021 жылға  

орындалуы 

 

2022 жылға 

жоспар 

Тоқсан сайын  

 бірінші екінші үшінші төртін Өсуі 

% 

Оқырмандар саны 38000  38000 16100 7800 6100 8000  

Пайдаланушылар саны 12400  12400 4000 2900 2500 3000  

Жалпы кітап беру саны 
756000 

 
756000 266400 169500 154200 165900  

Электрондық құжаттарды беру 2000  2000 590 505 445 460  

Электрондық басылымдарды беру 

(СК) 
1025 

 
1025 363 308 129 225  

Келу саны 304000  304000 100300 69600 64100 70000  

Сайтқа кіру Саны 8600  8600 2150 2150 2150 2150  

Электрондық каталогқа жазбалар 

саны 
2000 

 
2000 503 492 498 507  
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Жүгіну 1,6  1,6      

Оқылуы 25,3  25,3      

қатысу 7,7  7,7      

% қорды жаңарту 3,5  3,5      

оқырмандар бойынша жүктеме 543  543      

кітап беру бойынша жүктеме 12761  12761      

                                                                               

Кітапханалық қорлар 

                                                            

                                                 2022 жылға ақшалай қаржыларды толықтыру және ұйымдастыру 

 

 

 

 

 

 

 

Жаңа басылымдарды алуға бөлінген сома  

Қаржыларды тоқсан бойынша бөлу: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 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    

2 тоқсан 2500000 2201000 2500000 

3 тоқсан 440200 2201000  

4 тоқсан 3852000  385200 
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                                                                          Құрылымдық бөлімшелер бойынша қаражаттарды бөлу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барлығы жаңа әдебиеттерді алуға жоспарлануда (кітаптар+басылымдар), дана, ауысқан, қайта бөлінген  

және өтеусіз берілген әдебиеттермен бірге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Барлығы қазақ тілінде жаңа әдебиеттерді алуға жоспарлануда (кітаптар+басылымдар), дана, ауысқан,  

қайта бөлінгенжәне өтеусіз берілген әдебиттермен бірге 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бөлінген сомасы ОҚК Филиалдар Орта есеппен 1 фил. 

Барлығы- 10754000 3500000 7 254000 337700 

Кітаптар- 4 402000 1 600000 2 802000 150000 

Басылымдар- 6352 000 20000000 4352000 218000 

барлығы Қоғамдық-саяси Жаратылыстану-

ғылыми 

Техника, а/ш Өнер 

Дене 

шынықтыру, 

спорт 

Көркем, тіл 

білімі 

филология 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

9506 9507 4037 4038 705 705 408 408 430 430 3926 3926 

барлығы Қоғамдық-саяси Жаратылыстану-

ғылыми 

Техника, а/ш Өнер 

Дене 

шынықтыру, 

спорт 

Көркем, тіл 

білімі 

филология 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

5011 5012 1810 1810 190 190 51 52 235 235 2725 2725 
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Бюджеттік ақшаға жаңа әдебиеттерді алу жоспарлануда (дана) 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Бюджеттік қазақ тілінде ақшаға жаңа әдебиеттерді алу жоспарлануда (дана) 

 

 

 

 

 

 

Әдебиеттерді есептен шығару жоспарлануда: 

 

Есептен шығару себептері мерзімі 

Ескірген - 

Мерзімді басылымдарды есептен шығару 6550 

Тозған 6000 

Оқырмандар жоғалтқан 250 

Тексеру нәтижелері бойынша ауыстыру 300 

 

Жыл соңына қордың жоспарлы құрамы: 

 

 барлығы Қоғамдық-

саяси 

Жаратылы

стану-

ғылыми 

Техника, 

а/ш 

Өнер 

Дене 

шынықтыру, 

Көркем, тіл білімі 

филология 

барлығы Қоғамдық-саяси Жаратылыстану-

ғылыми 

Техника, а/ш Өнер 

Дене шынықтыру, 

спорт 

Көркем, тіл білімі 

филология 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

1277 1102 228 196 42 35 5 21 40 48 962 802 

барлығы Қоғамдық-саяси Жаратылыстану-

ғылыми 

Техника, а/ш Өнер 

Дене шынықтыру, 

спорт 

Көркем, тіл білімі 

филология 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

2021ж 

алынды 

2022ж. 

жоспар 

704 704 168 168 15 15 2 4 36 37 483 480 



6 

 

спорт 

Болды 577096 134877 45714 33853 31208 331444 

Түсті 9506 4037 703 408 430 3928 

Есептен шықты 45682 15220 4674 2590 2643 20555 

Есепте тұр  540920 123694 41743 31671 28995 314817 

 

 

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 160867 50543 7141 2774 7620 92789 

Түсті 5010 1808 189 51 235 2727 

Есептен шықты 12550 6031 677 245 677 4920 

Есепте тұр  153327 46320 6653 2580 7178 90596 

 

Бірыңғай қорды пайдалану. 

ОКЖ оқырмандары мен абоненттеріне ЖАА  бойынша қызмет көрсету 

I. ЖАА бойынша жұмыс 

 

№ Жұмыстың мазмұны 2022ж. 

жоспары 

орындауш

ылар 

мерзімі 

1 2 4 5 6 

1 Орталық кітапхана және кітап айырбастау үрдісіне қатысатын 

құрылымдық бөлімшелер 

ОКЖ ОКЖ I-IV 

2   ЖАА пайдаланатын оқырмандар 1766 ОКЖ I-IV 

3 ЖАА бойынша ҚҰҚБ-нен кітап беру 6786 ОКЖ I-IV 

4 Құрылымдық бөлімшелер арасында ЖАА бойынша берілген әдебиеттер 760 ОКЖ I-IV 

5 Жүйе оқырмандарына ЖАА бойынша кітап беру 12006 ОКЖ I-IV 

1 Қордың жоспарлы тексерілуі 4 (11,16,22, ҚҰҚБ I-IV 
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11дет.)  

2 Құрылымдық бөлімшелерде қызметкерлердің ауысуы кезінде қорды 

қабылдау-тапсыру 
  I-IV 

3 Индикаторлармен жұмыс 

     -  алу 

      - индикаторларды енгізу 

 

25000 

10600 

 

ҚҰҚБ 

ҚҰҚБ 

1-1V 

4 Жүйе арасында әдебиеттерді қайта бөлу 2000 ҚҰҚБ  

5 Қорды зерттеу жұмысы: «Ғылыми-жаратылыстану әдебиеттерінің 

 кітап қорының ұйымдастырылуын талдау» 

 

 

1 

 

ҚҰҚБ I-1V 

6 Кітаптарды қалпына келтіру 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.  

- 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 насихаттау. «Кеңшілер даңқы» жобасы бойынша  кеншілердің ерен ерлігін насихаттау арқылы патриотық 

тәрбие беру;  

           - Көне және сирек кездесетін кітаптарды оқырмандарға кеңінен насихаттау, жас буын өкілдерінің кітап оқуға қызығушылығын 

қалыптастыру. 

              - басылымдардың түптеуін уақтылы жөндеу 

               - 1С түрінде кітап қорының мәліметтер базасын енгізуді жалғастыру 

       - Қорды ұйымдастыру, сақтау және пайдалану мәселелері бойынша әдістемелік жұмыстарға қатысу. Қорды ескірген және көп 

даналы әдебиеттерден тазарту.           
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№ Жұмыс мазмұны 2021 ж. жоспар орындалуы мерзімі 

1 Филиалдардың талаптары бойынша іріктеуді ұйымдастыру. 3870 ҚҰҚБ I-IV 

2 Құрылымдық бөлімше оқырмандарының талаптары бойынша 2280 ҚҰҚБ 1-1V 

3 Топтамалар саны  250 ҚҰҚБ 1-1V 

4 «Жаса, егеменді Қазақстаным!» (Тәуелсіздік күніне) Барлығы  ҚҰҚБ  

5 Заманауи жаңа әдебиеттерді көпшілікке тарату, келесі тақырыпқа 

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

Барлығы ҚҰҚБ 1-IV 

 

6 «ҚР конституциясы елдің саяси жаңғыруының негізі» (ҚР 

Конституция күніне)  

Барлығы Барлығы IIIкв 

7 «Закон и право» Барлығы Барлығы  

8 День Государственных символов Барлығы Барлығы  

9 К дню памяти политических репрессий: 

«Листая страницы трагических судеб...» 

«Карлаг:болашақ үшін  есте сақтау» 

Барлығы   

7 «Кел төрле – мейірлі Наурыз!»  (Наурыз мейрамына) Барлығы  II кв 

1

3 

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

 «Астана – қазақстандықтардың бірлігі және тәуелсіздік рәмізі» 

(Астана күніне) 

Аб,абд  IIIкв 

1

4 

«Достығы жарасқан, бақытты ел - Қазақстан» (Қазақстан 

халықтарының тілдері күніне) 

 «В гостях у народов Казахстана 

«Под шаныраком дружбы»» 

11б,абд 

Барлығы 

11б,абд 

 

 

1Vкв 

1

5 

«Огнем опаленное слово «Афган»» ЦГБ, 15д   

 Мерей тойлар: 

Т.Айбергеновқа – 85  жас 

Ғ.М.Мүсреповтің – 120 жылдығы 

 

Жоспар 

бойынша 

 

Жоспар бойынша 
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С.Қирабаевақа -95 жас 

С..Шаймерденовқа -100 жылдығы 

С.Сматаевақа -80 жас 

М.Шахановақа -80 жас 

Т.Изтлеуовақа 140 жыл 

Ғ.Ормановтың 115 жылдығы 

Н.Шаршыгулулының -190 жылдығы 

Ахмета Байтурсыновтың 150-жылдығы 

Д.Досжановқа -80 жас 

С.Мауленовтың 100 жылдығы 

М.О.Әуезовтың 125 жылдығы 

Ш.Муртазының 90 жылдығы 

Ж.К.Бектуровтың 110 жылдығы 

Базар-жырау Өтемисұлының 180 жылдығы 

Ғ.Мұстафинның 120 жылдығы 

З.Кабдоловтың 95 жылдығы А.Сейдімбекке 80 жас 

Ә.Нұршаыховтың 100 жылдығы 

Ә.Шаріповтың 110 жылдығы 

Д.Исабековқа 80 жас 

М.Каназовқа 80 жас 

Кенесары-ханның 220 жылдығы 

Қабанбай Қожакұлұлының 330 жылдығы 

Науырызбай-батырдың 200 жылдығы 

Сырым Датұлының 310 жылдығы 

Жүсіп  Баласағұнның 1005 жылдығы 

Таттімбет Қазанғапұлының 205 жылдығы 

Тәле би Әлібекұлының 365 жылдығы 

Дінмұхамед Конаевтың 110 жылдығы                     

Ғ.Мұратбековтың 120 жылдығы 

Петра Семенова-Тянь-Шаньскидың 195 жылдығы  

Хадиша Бөкееваның 100 жылдығы 

Хауаз Доспанованың 100 жылдығы 

Мәншүк Мәметованың 100 жылдығы 
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Т.Бегельдиновтың 100 жылдығы 

Е.Рахмадиевтың 90 жылдығы 

Ш.Жиенкұлованың 110 жылдығы 

А.Мамбетовтың 90 жылдығы 
16 «Возвысим душу добротой» все   

1

7 

Домбыра күні: все   

1

8 

День духовного согласие: 

«К духовным истокам» 

все 

 

 

 

 

1

9 
Өлкетану: 

«Аңыздарға арқау болған киелі өлке» 

Шахтерлер күніне 

 

все 

 

 

 

2

0 

«Кітап жанрлары шеруі» (детективтер, қиял-шытырмандар, махаббат 

романдары) 

Детективные истории (детективы новинки) 

«Супер -чтиво»(Книги для молодежи) 

«Хит – парад новых книг» 

 

 

16,1юн,4,14 

4,15,6 

все 

 

 

 

 

1. « «Ядролық зұлмат»  (Семей полигоны)   IIкв. 

2.  «Әрқашан ертен болсын» (ЖИТС күніне орай.) 

«Здоровый образ жизни» 

 

все 

 

 

IVкв 

3.  Әмбебап мазмұнда: 

«Властелины морей» (Ким,дельфиндар күніне арналған) 

«Все вправе знать о праве» 

«Жастар арасындағы нашақорлық» 

«Экономика школьникам» 

 

 

барлығы 

барлығы 

 

 

 

I-IVкв 
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IV. Сирек кітап қорымен жұмыс. 

Көне және сирек кездесетін кітаптарды оқырмандарға кеңінен насихаттау, жас буын өкілдерінің кітап оқуға қызығушылығын қалыптастыру. 

- кітапхана қоры сирек кітаптарымен толықтыруды жалғастыру; 

- -Сирек кітаптарды насихаттау үшін «Сирек кітаптар - құнды дүние», «Кеңшілер даңқы» жобасы жалғасады 

 - «Ұлттық киім - ұлтымыздың айнасы »  сирек кітаптар қорынан  шолу. 

 

 

  

V. 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» 

 барлығы 

 

 

 

I-IV 

Театралдық көрініс «Қітапханалық калейдоскоп»  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». 

 барлығы  

 

I-IV 

Кітапханалық сабақ  «Оқырманға өсиет», «Кітаптың құрылу тарихы», 

«Кітапты сақтайык». 

 барлығы  I-IV кв 
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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  I-IV кв 

 

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

және көмекші» 

 15б,23,4,22,12б,5б,абд,

ю.1,2 

 I-IV кв 

 

Библиографиялық сабақ «Кітапты бәр жүрегіммен жақсы көрініз», 

Әдеби демонстрация «Кітаппен қолдану ережелері», 

Библиопульс «Кітапты бағалаңыз және сақтаңыздар». 

 барлығы  I-IV кв 

Қордың сақталуы жөніндегі топтық іс-шаралар:  барлығы  I-IV кв 

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

   I-IV кв 

 

Клубтар «Кітаптың емханасы», «кітапхана жолдастары», «Жас кітап 

жақсы көргіш». 

 5б,11б,12б,1б,14,абд,ю

1,2 

 I-IV кв 

 

Суреттер конкурсы: 

«Кітап сенің досың. Оны сақта» 

 1ж,абд15б,11б,12б   

Открыткалар конкурсы: 

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

 1ж,абд,15б,11б,12б   

Мастер класс: 

«Продли книгам жизнь» 

«Крутая закладка» 

«Учимся вязать» 

Кітапты өңдеу 

Реставрация книги 

 

 

 

 

 

 

ООИФ (реставратор) 
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Кітап қорын электронды каталогқа енгізу; 

 

1С түрінде кітап қорының мәліметтер базасын енгізуді жалғастыру; 

- Жаңа түскен кітаптарды енгізу; 

- Есептен шыққан кітаптарды алып тастау. 

  

Барлығы  

  

I-IV 

Реставрация: 

Жұмыстың мақсаты - құжаттардың сақталуын қамтамасыз ету. 

- - кітапхана қорынан кітаптарды қалпына келтіру; 

- - Мерзімді басылымдарды  түптеу; 

- Филиал кітапханашыларына арналған семинарлар мен 

шеберлік сыныптарын өткізу; 

- Сақтау және қалпына келтіру мәселелері бойынша 

консультациялық көмек 

  

Барлығы  

  

I-IV 

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» 

«Кітапты орнына қайтар» 

«Оқы- басқаға ұсын» 

 барлығы 

 

 

 

 

ОКЖ 1I-IV 

наурыз 

қараша 

 Пресс – выставка: 

Мерзімді басылымдар -2022 

 Барлығы 

барлығы 

  

2 Жүйе қорымен жұмыс: 

 - ескірген әдебиеттерді есептен шығару 

 

 

 

20000 

ОКЖ 1- IVкв 

- көнерген әдебиеттерді есептен шығару  Жоспар бойынша ОКЖ IVкв 

 - тексеру нәтижелері бойынша әдебиеттерді ауыстыру  16,11,22,11 балаларға 

қызмет көрсету 

ОКЖ Мамыр 

Тамыз 
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4 Кеңес беру: 

«Ашық қол жеткізу жағдайында кітапхана қорының сақталуын 

қамтамасыз ету» 

 

  

 

все 

ҚҰҚБ Сәүір 

«Кітапхана қорларың тексеру»    4(1,16,22, 11 балаларға 

қызмет көрсету) 

 

ҚҰҚБ Қазан 

Кітапхана қорларың сақтау ережелері  1 ҚҰҚБ 

 

Ақпан  

қыркүйек 

Кітап қорының ретро бөлімінің қорын 

толықтыру,зерделеу,насихаттау. 

 ООИФ ҚҰҚБ  

5 Құрылымдық бөлімшелерге әдістемелік және тәжірибелік көмек 

көрсету 

 20 ҚҰҚБ I-IV 

 

6 Филиалдарға бару   20 ҚҰҚБ I-IV 

7 Қорды сақтау бойынша филиалдардың жұмыс тәжірибесін талдау 

 

 1 ҚҰҚБ Қараша 

 

 

VІ. Кітап қорын талдау және зерттеу 

1  «Ғылыми-жаратылыстану әдебиеттерінің кітап қорының 

ұйымдастырылуын талдау» 

Талдау мақсаты – пайдаланушылардың ақпараттық сұраныстарына 

сәйкес келетін қорды қалыптастыру, психология әдебиеттерін 

пайдалану тиімділігін анықтау. 

Талдау міндеттері: 

Аз пайдаланылатын, мазмұны бойынша ескірген, көнерген 

басылымдарды анықтау 

Қордың пайдаланылмайтын бөлігінің пайда болу себептерін анықтау 

және  талдау 

Қорды аз пайдаланылатын, мазмұны бойынша ескірген, көнерген 

басылымдардан тазарту 

Қормен жұмыстағы кемшіліктерді анықтау және оларды жоюға 

 барлығы 

 

ОКЖ I-IV 
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шаралар қолдану.  

 

 
 

Электронды каталог құру бойынша жұмыс 

2022 жылы Қарағанды қаласының ОКЖ электрондық каталогты құру бойынша жұмысты жалғастырады. "Кітаптар", "Мақалалар" 

электронды каталогтары кітапхана сайтында онлайн режимінде орнатылған. ОКЖ пайдаланушылары үшін ЭК кітапхана фойесінде 

қойылды, онда пайдаланушылар кітаптар мен мақалаларды іздеу үшін СК қолдана алады.  ОКЖ-нің 6 кітапханасы өз жұмысында ҚАКАЖ 

(КАБИС) бағдарламасын пайдаланады, бағдарламалар келесі кітапханаларда орнатылған: М. Әуезов және ОҚК және 1б., 12б., 4,16,14, 1ж. 

филиалдары. М.Әуезовтің ОҚК-да "Жинақтау", "Каталогтау", "Мақалалар картотекасы", "Оқырмандар картотекасы", "Кітап беру", 

"Электрондық кітапхана ресурстарына қашықтықтан қол жеткізуге арналған Web-модуль" АЖО пайдаланады, қалған кітапханаларда 

"Мақалалар картотекасы" АЖО пайдаланылады. 

01.01.2022 ж. жеке электронды каталогта 61530 электронды жазба бар.  Электрондық каталог көлемі 2022 жылы 2007 жазбаға 

ұлғайды. 2022 жылы электронды каталогқа 2000 жазба енгізуді жоспарлап отырмыз. Оның ішінде "Кітаптар" ЭК-де 792 библиографиялық 

жазба, "ДК" ЭК-де 4 жазба, "Е-кітаптар" ЭК-де 4 жазба және "Өлкетанушы" ЭК, "Экология" ЭК, "Е-мақалалар" ЭК-де 1200 

библиографиялық жазба енгізіледі. 2022 жылы каталогтарды ұйымдастыру және жүргізу бойынша жұмысты жалғастыруды жоспарлап 

отырмыз, "Мақалалар" ЭК, "Өлкетанушы" ЭК және "Экология"ЭК қосарланған жазбалары редакцияланатын және жойылатын болады. 

КАБИС бағдарламасында қазақ тіліндегі ӘОЖ жіктеуішін үлгілік жіктеуішке сәйкес толтыру бойынша жұмысты жалғастыруды жоспарлап 

отырмыз. 2022 жылы ЭК – да 200 жазбаны өңдейміз, 20 қосарланған жазбаны жоямыз. Өрістерді толтырудың дұрыстығы тексеріліп, қателер 

анықталады. 

 

 01.01.2021 жылға 

құрайды  

2021 жылы 

енгізілді 

01.01.2022 жылға 

құрайды 
2022 жылға жоспар 

ЭК «Кітаптар» 16634 792 17426 795 

ЭК «СД» 95 4 99 2 

ЭК «Е-кітап» 35 4 39 3 

ЭК«Мақалалар» 33387 766 34153 784 

ЭК «Өлкетану» 7581 424 8005 400 

«Экология» 1765 14 1779 15 

ЭК «Е-мақалалар» 26 3 29 1 

«Кәсіпқой»  - - - 
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ЭК «Мерзімді басылым»  - - - 

ЭК «Балалар әдебиеті»  - - - 

ОКЖ бойныша барлығы 59523 2007 61530 2000 

 

 

IV. Ақпараттық технологияларды енгізу және дамыту 

Кітапханаларды компьютерлендіру және техникалық жаңғырту 

 

Компьютерлер  

сервер 

принтерлер сканерлер 
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ғы
 

соның ішінде  

Қ
ар

а-
ақ

 

Т
ү
ст

і 
  

ск
ан

ер
 

Ш
тр

и
х

-к
о
д

та
р
 

ст
ац

и
о
н

ар
л
ы

қ
 

та
сы

м
ал

д
ан

ат
ы

н
 

Жыл басына құрайды 65 50 15 1 52 3 6 1 1 25 - 2 

Жыл бойы түскені 4 0 4 - - - - - - - - - 

Жыл бойы есептен шыққан 3 3 - - 6 1 2 - 1 2 - - 

Жыл соңына құрайды 66 47 19 1 46 2 4 1 - 23 - 2 

 

Лицензияланған бағдарламалық жасақтама 

Касперский антивирусының мерзімін ұзарту сомасы – 300000 тг. 

       

Атауы Саны  Сомасы Жыл соңындағы саны 

(по ЦБС) ЦБ филиалы 

Антивирус Касперский 27 24 300000 51 

 

Кітапхана процестерін автоматтандыру 

2022 жылы кітапхана қорын толықтыру және өңдеу процесін жүйелеу, ҚАКАЖ (КАБИС) автоматтандырылған кітапханалық 

бағдарламасының көмегімен электрондық каталогтардың деректер базасын құру жөніндегі жұмыс жалғастырылатын болады. ҚАКАЖ 

бағдарламасы орнатылған. М. Әуезов атындағы Орталық қалалық кітапханада және 6 филиал: 1 д, 12 д, 4,16,14, 1ж. 
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Интернеттеу 
 

Құрылымдық 
бөлімшелер 

Технология 

Жылдамдық 

Қаржыландыру 

Wi-Fi 
Бар 

(кіт-на 

саны) 

Интернет желісіне 

қолжетімділіктің болмауы 
Интернетті 

пайдаланушылар саны 

Кіріс Шығыс қаржы жоқ 
техникалық 

мүмкіндіктер 

жоқ 
2021 2022 

всего 21 
8 Мбит/с 2,6 Мбит/с 

584112,0 18 - - 12446 12600 

ЦГБ iD Net 20 Мбит/с 7 Мбит/с 29990 3 - - 1406 1400 

Филиал №1д. Megaline 
8 Мбит/с 2 Мбит/с 

25704 - - - 520 520 

Филиал №5. Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 25704 1 - - 520 520 

Филиал №11д. iD Net 
20 Мбит/с 2 Мбит/с 

29990 - - - 520 520 

Филиал №12д. iD Net 
20 Мбит/с 3 Мбит/с 

29990 1 - - 520 520 

Филиал №15д. iD Net 
8 Мбит/с 2 Мбит/с 

25704 1 - - 520 520 

Филиал №4 Megaline 
8 Мбит/с 4 Мбит/с 

25704 1 - - 800 1000 

Филиал №6 Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 25704 1 - - 550 550 

Филиал №7 Megaline 
8 Мбит/с 2 Мбит/с 

25704 - - - 540 550 

Филиал №8 iD Net 20 Мбит/с 2 Мбит/с 29990 1 - - 550 550 

Филиал №11 Megaline 
8 Мбит/с 2 Мбит/с 

25704 1 - - 545 550 

Филиал №14 iD Net 
20 Мбит/с 2 Мбит/с 

29990 1 - - 560 550 

Филиал №15 iD Net 
20 Мбит/с 2 Мбит/с 

29990 1 - - 555 550 

Филиал №16 iD Net 
20 Мбит/с 5 Мбит/с 

29990 1 - - 1000 1000 

Филиал №22 iD Net 
20 Мбит/с 3 Мбит/с 

29990 1 - - 560 550 

Филиал №23 iD Net 
30 Мбит/с 2 Мбит/с 

17800 1 - - 158 150 
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Филиал №27 iD Net 
20 Мбит/с 3 Мбит/с 

29990 1 - - 550 550 

Филиал №29 Megaline 8 Мбит/с 2 Мбит/с 25704 - - - 553 550 

Филиал №31 Megaline 
8 Мбит/с 2 Мбит/с 

25704 - - - 420 400 

Филиал №1юн. iD Net 20 Мбит/с 3 Мбит/с 29990 1 - - 550 550 

Филиал №2юн. iD Net 
20 Мбит/с 2 Мбит/с 

29990 1 - - 549 550 

 

Интернет-ресурстармен жұмыс 

 

Сайт 

(адрес) 
Орналасқан 

Сайт көлемі 

жоспары 
Пайдаланушылар саны 

Кіру саны 
 

Көру саны 
 

Сайтта тіркелген 

виртуалды 

пайдаланушылар 

саны 

Csmb.kz 
Қазақстандық 

хостинг 

(gohost.kz) 

2021 2022 2021 (вып) 
2022 

(план) 
2021 (вып) 2022 (план) 2021 (вып) 2022 (план) 

2021 

(вып) 
2022 

(план) 
1100МБ 1200МБ 35578 36000 43992 44000 73831 74000 227 230 

 

Келу географиясы (елдер) 
Іздеу беттеріне 

байланысты кіру  
Ең танымал беттер Танымал кілт сөздер 

2021 

вып. 

2022 

план 

2021 

вып. 

2022 

план 

2021 

вып. 

2022 

план 

2021 

вып. 
2022 план 

Қазақстан, 

Ресей, АҚШ, 

Беларусь, 

Германия, 

Канада, 

Украина, 

Өзбекстан, 

Қырғызстан 

Ресей, 

Қазақстан, 

Сингапур 

Ұлыбритани

я, Франция, 

Канада, 

Германия 

https://yandex.

kz/ 
https://www.g

oogle.kz 

https://go.mail

.ru 
 

Рамбле

р, 

Yahoo 

Жаңалықтар, Наурыз 

мейрамы және Алғыс 

айту күніне арналған 

бұқаралық іс-шаралар 

жоспары, ҚР 

Мемлекеттік рәміздері 

күніне арналған іс-

шаралар жоспары, 

саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алу 

 Соңғы жаңалықтар, 

іс - шаралар 

жоспары, «Кітаптар 

- онлайн», 

электронды каталог, 

Мемлекеттік 

рәміздер күніне 

арналған мәдени іс-

шаралар жоспары, 

латын әліпбиіне 

Тәуелсіздіктің 30 

жылдығына 

арналған іс-шаралар 

жоспары, рәміздер 

күніне арналған іс-

шаралар жоспары, 

конституция күніне 

арналған іс шаралар 

жоспары, 

Қазақстанда 2021 

Жаңалықтар, 

соңғы 

жаңалықтар 

латын тілі, латын 

графикасы, 

атаулы күндер, 

мерейгер-

жазушылар,, іс-

шаралар 

жоспары 

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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күніне арналған іс-

шаралар жоспары, 

Ауған ДБ, ғарыш 

жылнамасы 

көшу, онлайн-

кітапхана 

жылдың атаулы 

күндері 

Сайт сипаттамаларының атаулары 2021 вып. 2022 план 

Сайттарға кіру есептегіштерінің болуы (тізімдеу) Яндекс Метрика,  liveinternet.ru, 

Google Analytics 

 

Электронды каталог + + 

Құжаттарды электронды жеткізу + + 

Сайттың көп тілділігі Русский, казахский + 

Кітапхана сайтындағы кері байланыс нысаны арқылы 

виртуалды анықтама 

+ + 

Онлайн ұзарту (пошта және кері байланыс нысаны) + + 

Кітапхана қорын бірге қалыптастырамыз + + 

 

ОКЖ сайттарындағы оқырмандарға арналған виртуалды сервистер 

ОКЖ кітапханасының сайтында келесі виртуалды сервистер орнатылған: "Кітап іздеу", "Кітаптарды онлайн ұзарту", «Виртуалды 

анықтама", "Кітапхана қорын бірге қалыптастырамыз", "Құжаттарды электронды түрде жеткізу". 2022 жылы өзекті тақырыптар 

бойынша Интернет–ресурстарды жаңартуды жоспарлап отырмыз. 

Басқа электронды ресурстар 

ОКЖ Электронды 

ресурстар 

Пайдаланушылар 

саны 

Қызмет орындау 

Қаралды электронды 

көшірме 

жүктелді 

құжаттар/фрагменттер 

2021 2022 2021 2021 2021 2021 

 ҚазҰЭК 275 250 357 350 682 500 

 Электронды 

үкімет 
316 

300 
382 

350 
371 300 

http://yandex.kz/clck/jsredir?bu=hn6s3q&from=yandex.kz%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=8765.Gyq7HJ9SgyII6sqegq2FvmrLHH60Db-DazC79eYhe9huVdN6Pgr_beXzhks12m5c.dbc3df9f83857b22b822bd288c7909c76fbefa1b&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDfy5yyhUTlvIyGY8VLx_6PQ71Mt2-y7mcEzOqZTKG9-0qYR_v2D4F54s9E_5a2zNPKOGNUpOLTYgZ7MLqK_2uRRjocI6vfNC1mv6RCIcDIgONiBc43T8QP24AoYLJPNqncDWHCcFYqC9Z4k-IcnOhUFcfiiYz-SsV2L4o73mG8t6_PT_M9jNt6XPQNdz0lLaEBVylvdbkc8jK6V0cJQQnQ1eIeuUl-6vCRHqLL7A9fR5QRQ7HHzJMfoINL-7XbzpirNZCLCdlOACfVArEjhYPu3gmpBCWvxJ8pGc8IrMW1AnM0_ci3mNTNxDS-EZwywHM4iTjmXnMSzq_Lk58OI2sORi5LVaxGFFjms0QLCZPnu-e-o49a69L8LYrWqt8AXb4LQP_DCd34LUQqYeDcJCxGxM50wcrm4ElkPlrPQek8h&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXQzdLY3hSTVNzV2ZCVXgzZzFIWmJXemRtSl9GU3pqWkpReGNRM2ViTU5NbVZ6QXo3dHpHRjZCM1NlR0xXM3dQN0IwSC1qWWRPQm9wckZObEhLdWh0cXlOLUxPWVdiakJHWW1oTVB1b0hnN0ZuNlo0d3BGZGVoMCw,&sign=2cf3fee5981231b74c0308c4c45dfa39&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjkm1GYumWD8VpzF_kJ2sVs5K-jJqcDnrsp6JaOhQLEBPGyhOvVnPVQG5_CWtSlUc-t_Gu5c6BvhlOICaWZQspwdrcrK3YD90TY,&l10n=ru&rp=1&cts=1577244315967%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22hn6s3q%22%2C%22cts%22%3A1577244315967%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k4kqjj271w%22%7D%5D&hdtime=48629
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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.1д. 

vk.com/id435253956 – фил. 15 

vk.com/id371399098 – фил. 14 

vk.com/11masfil – фил. 11 

vk.com/id396711065 – фил. 22 

vk.com/id349068970 – фил. 31 

vk.com/id274284814– фил.1ж. 

инстаграм @auezov_lib_krg -  ОҚК 

@library.karaganda.youth/-ф.1ж. 

@filialno.2poobsliunoshestva/ - ф.2 ж. 

@detfilial15 –ф.15 

@auezov_filial_23 - ф.23 

@filial4 - ф.4 

@8filial – ф.8 

@saryarqa_life.krg – ОҚК 

@filial11mas – ф.11 

@filial_22_damu_kenistigi – ф.22 

@detskaj_biblioteka – ф.12б. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/Twitter
https://vk.com/id274284814
https://www.instagram.com/library.karaganda.youth/
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@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. Блог +Blogger.com. Библиоволна 

 

 

Электронды пошта 

ОКЖ 
Электронды пошта 

(мекенжайды көрсету) 

ОҚК library_auezov@bk.ru 

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

Филиал №5бал. filial5d@mail.ru 

Филиал №11б. bibfil11det@bk.ru 

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 

https://www.youtube.com/channel/UCBBxO0k7Jl2UJkLpUc1stMQ
https://www.youtube.com/channel/UCEyQKnp9iaTacEaCtvolDhw
https://www.youtube.com/channel/UCsAjfXAWzs7soHTB6SaqXKw/videos
mailto:tanya.yakovleva.26@mail.ru
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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 

 

          Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.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 

қамтамасыз ету, оқырмандардың сұраныс-тілегін қанағаттандыру. 

Оқырмандардың рухани мәдениеттілігін арттырып, өлке тарихын зерттеуге ұлттық сана сезімін ояту. Оның басты міндеттері. 

Жоба «Қарағанды қ. ОКЖ» КММ сайтында «Сарыарқa Lifе» парақшасы  арқылы «100 жаңа есім» бөлімі «Қазақстандағы 100 жаңа есім» 

жобасы арқылы Қарағандылық тұлғаларды оқырмандарға таныстырып, насихаттау. 

«Менің қолтаңбам» бөлімі арқылы өлкелік ақын-жазушылардың кітапхана қорына қолтаңбаларымен тапсырған кітаптарын жинақтап, 

өлкемізге таныстыру; 

«Жас қаламгер» 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; Ұлы жазушы 

Мұхтар Әуезовтің туғанына 125 жыл толуына орай  конференция өткізу. 

«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, бейнероликтер, мультимедиялық мәдени-тарихи альманах, бейне-саяхат, өлкетану кештерін ұйымдастыру. 

 

Ақпараттық  құралдармен жұмыс 

БАҚ, Қарағанды қалалық және облыстық жастар ресурстық орталықтары, Қ.Байжанов атындағы концерттік  бірлестік, С.Сейфулин 

атындағы облыстық қазақ драма театры, Кеншілер сарайы, облыстық өлкетану музейі, Қарағанды облыстық Достық үй», Қарағанды 
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облыстық ғылыми-техникалық құжаттама жөніндегі мұрағат,  №6505 әскери бөлімі, «Bolashaq» академиясы, «Қарағанды облысының дін 

істері басқармасы»ММ, Қарағанды облыстық жастар ресурстық орталығы, орта мектептермен, ЖОО 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.  

Облыстық өлкетану музейімен 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 бағытындағы әдебиетті насихаттау 

 
№ Жүргізілетін жұмыстар Жұмыс түрі Мерзімі Жауапты адамдар 

 «Болашаққа бағдар: рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша 

1 «Қазақ халқының бұлбұлы» Қазақстанның халық әртісі, 

әнші Роза Бағланованың туғанына 100 жыл  

 Әдеби-сазды кеш 

 

қаңтар А.Толеуханова 

(Қ.Байжанов атынд. КБ) 

2 «Ұрпаққа үлгі азамат» Қарағанды облысының Құрметті 

азаматы Мәлік Имашевтың туғанына 100 жыл 

Онлайн кездесу қаңтар А.Толеуханова, 

«Замандас» клубы 

3 Қарағанды күні  

«Қазыналы Қарағандым» 

Бейнеэкскурс ақпан А.Толеуханова 

Тарихи-өлкетану мүзейі 

4 «Арқаның ару қыздары» Байқау наурыз А.Толеухановна 

«Қазақ тілі» қоғамының 

атқарушы директоры 

А.Қажытай 

5 «Қазақ әдебиетінің майталманы» Ғабит Мүсіреповтің 

туғанына 120 жыл   

«Оянған өлке» 

романын талқылау 

наурыз А.Төлеуханова  

ҚарУ 

6 «Әйел – ана, әйел – ару, әйел - гүл» 8 Наурыз – 

Халықаралық әйелдер күні 

Библиошар наурыз А.Төлеуханова  

«Замандас» клубы 

7 «Нұр себеле, Ұлыстың ұлы күні»  

22 Наурыз күні 

Этнографиялық 

мереке 

наурыз А.Толеуханова 

Кітапханашылар 
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8 «Көркем сөздің шебері» жазушы, драматург Сафуан 

Шаймерденовтің туғанына 100 жыл  

 Әдеби портрет сәуір А.Толеуханова  

«Қарымды қаламгер» 

клубы  

9 «Қазақстан достық мекені» 1 мамыр Қазақстан 

халықтарының бірлігі күні 

Ақпараттық сағат мамыр А.Толеуханова 

Достық үйімен бірге 

10  «Қазақтың бұлбұлы» қазақ операсының негізін 

қалаушылардың бірі, мемлекет қайраткері, Қазақ КСР еңбек 

сіңірген әртісі, әнші Күләш Байсейітованың туғанына 110 

жыл  

 

Тақырыптық кеш мамыр А.Толеуханова 

«Замандас» клубы 

11  «Қазақтың қанатты қызы» Хиуаз Доспанованың туғанына 

100 жыл,  9 мамыр Ұлы Отан Жеңіс күні  

Кездесу кеші мамыр А.Толеуханова 

№5451 әскери бөлім  

  

 

12 «Тарих және уақыт» жобасы аясында  

«Тарихтан тағылым, өткенге тағзым»  

31 мамыр - Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні 

Онлайн-кездесу  мамыр А.Толеуханова  

Қарағанды облыстық 

бейнелеу өнері музейі 

13 «Балалар әдебиетінің бәйтерегі» жазушы Сапарғали 

Ләмбековтің туғанына 80 жыл  

Сыр-сандық  маусым А.Толеуханова 

Қарағанды облыстық 

ғылыми-техникалық 

құжаттама жөніндегі 

мұрағат   

14 Сайын Мұратбеков «Жабайы алма»  (1972) повесі мерейтой 

кітабы 

Кітап талқылау шілде А. Толеуханова 

Жазушылар 

Жас кітапханашылар  

15 «Халқы сүйген қаламгер» ақын, Қазақстанның халық 

жазушысы Мұхтар Шахановтың туғанына 80 жыл (1942) 

Поэтикалық марафон шілде А. Толеуханова  

Н.Нұрмақов атындағы 

ОМ 

16 «Ақындар сөзі – тәрбие көзі» (Жәлел Шалқар және Қайрат 

Асқар) Рухани жаңғыру аясында   

Жазушы бенефисі тамыз А.Толеуханова 

«Қарымды қаламгер» 

клубы 

17 «Шоқтығы биік жазушы» жазушы, драматург Мұхтар 

Әуезовтің туғанына 125 жыл  

Конференция қыркүйек А.Толеуханова 

"Bolashaq" академиясы 

18 «Рухани келісім – тұрақтылықтың кепілі»  

Рухани келісім күні 

Онлайн-кездесу қазан А.Толеуханова 

«Қарағанды облысының 

дін істері басқармасы» 
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ММ 

19 «Қара сөздің хас шебері» Ғабиден Мұстафиннің туғанына 

120 жыл 

Ақпараттық 

дайджест 

қараша А.Толеуханова  

№41 гимназия 

20 «Тарих және уақыт» жобасы аясында 

«Сарыарқа саңлағы» жазушы-аудармашы Жайық 

Бектұровтың туғанына 110 жыл  

Портрет кеші қараша А.Толеуханова  

«Жас ұлан» мектебі 

21 «Тәуелсіздік және Тұңғыш Президент» 1 желтоқсан 

Қазақстан Республикасының тұңғыш президент күні  

Дөңгелек стол желтоқсан А.Толеуханова  

Қарағанды облыстық 

жастар ресурстық 

орталығы   

22 «Желтоқсан Тәуелсіздік бастауы» Қазақстан 

Республикасының Тәуелсіздік күні 

Бейнепрезентация желтоқсан  А.Толеуханова  

23 «Ұлт руханиятының жанашыры» жазушы, этнограф, қоғам 

қайраткері Ақселеу Сейдімбектің туғанына 80 жыл  

Онлайн кездесу кеші желтоқсан А.Толеуханова 

Оқырмандар, 

кітапханашылар  

 

Работа по оцифровке  документов 

Библиотеки ЦБС продолжат работу по оцифровке документов в рамках государственных программ «Рухани жаңғыру», «Цифровой 

Казахстан» и регионального проекта «Сохранность фонда краеведческих документов библиотек Карагандинской области», а также 

продолжится работа по реализации план мероприятий по исполению Дорожной карты на 2020-2024 гг. Планируем в 2022 году оцифровать 

320 документов. В том числе с заключение авторских договоров (15 договоров) на перевод книг авторов в цифровой формат. Оцифрованные 

книги будут выставлены на сайте библиотеки. 

В 2022 году продолжим сбор материалов для создания БД «Караганда. Карагандинская область», также в электронные папки 

«Почетные граждане Караганды», «Карлаг: история для всех», «Карагандинский угольный бассейн», «Шахтеры Караганды», «Художники  

Караганды», «Малая родина – Караганда Сортировочная» для создания БД. Планируем продолжить работу по пополнению материалами БД 

«Караганда – космическая гавань», «Афган 1978-1989гг.». 

оцифровано 

Всего оцифровано 

документов 
Количество страниц в них 

План 

 2022 г. 

за 2021 г. /в 

т.ч. на 

каз.яз. 

 

 

за все годы 

/в т.ч. на 

каз.яз. 

за 2021 г. / 

в т.ч. на 

каз.яз. 

 

за все годы 

всего 

документо

в / в т.ч. на 

каз.яз. 

 всего 

страниц в 

них / в т.ч. 

на каз.яз. 

1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Всего (объем) 326/70 3035/1049 4856/2399 30095/16541 320/170 2818/1418 77/40 77/42 82/42 84/46 
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газетных статей 290/55 2606/935 293/56 3133/970 280/145 280/145 70/36 70/37 70/36 70/36 

журнальных 

статей 
3 

200/18 9 383/51 
10/7 20/14 

3/2 3/2 2/2 2/1 

статей или страниц 

из книг 
8 

77/13 153 828/197 
5/3 18/9 

1/1 1/1 1 2/1 

Книг полностью  25/15 152/83 4401/2343 25751/15323 25/15 2500/1250 3/1 3/2 9/4 10/8 

 

Книжный фонд 

В том числе по наименованиям 

редкие книги, рукописи 
в том числе книжный фонд по 

краеведению 
в том числе книги казахстанского содержания 

всего всего оцифровано всего всего оцифровано всего всего оцифровано всего всего оцифровано  

 152 74   140  11 

 
Құжаттарды цифрландыру бойынша жұмыс. Өлкетану бойынша сақтандыру қорын құру. 

 

ОКЖ кітапханалары «Рухани жаңғыру», «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламалары және «Қарағанды облысы кітапханаларының 

өлкетану құжаттары қорының сақталуы» өңірлік жобасы аясында құжаттарды цифрландыру бойынша жұмысты жалғастырады, сондай-ақ 2020-2024 

жылдарға арналған Жол картасын орындау жөніндегі іс-шаралар жоспарын іске асыру бойынша жұмыс жалғасады. 2022 жылы 320 құжатты цифрлауды 

жоспарлап отырмыз Соның ішінде авторлар кітаптарын сандық форматқа көшіруге авторлық шарттар (15 шарт) жасауменн. Цифрланған кітаптар 

кітапхана сайтына қойылады. 

2022 жылы «Қарағанды. Қарағанды облысы» ДБ құру үшін материалдар жинауды жалғастырамыз, сондай-ақ «Қарағандының құрметті 

азаматтары», «Карлаг: тарих барлығы үшін», «Қарағанды көмір бассейні», «Қарағанды шахтерлері», «Қарағанды суретшілері», «Кіші Отан-Қарағанды 

Сұрыптау» электронды папкалары. «Қарағанды – ғарыш айлағы», «Ауған 1978-1989жж.» ДБ материалдармен толықтыру бойынша жұмысты 

жалғастыруды жоспарлап отырмыз. 

 

Цифрланды 

Цифрланған барлық құжат 

саны 
Соның ішіндегі бет саны 

2022 ж. жоспар 

2021 жылға 

/соның 

ішінде қаз.т. 

 

 
Барлық 

жылдар 

бойы/ соның 

2021 жылға 

/ соның 

ішінде қаз.т. 

 
Барлық 

жылдар бойы 

Барлық 

құжаттар / 

соның 

ішінде қаз.т. 

Барлық бет 

саны / 

соның 

ішінде қаз.т. 

1 тоқ. 2 тоқ. 3 тоқ. 4 тоқ. 
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ішінде қаз.т. 

Барлығы (көлемі) 326/70 3035/1049 4856/2399 30095/16541 320/170 2818/1418 77/40 77/42 82/42 84/46 

Газет мақалалары 290/55 2606/935 293/56 3133/970 280/145 280/145 70/36 70/37 70/36 70/36 

Журнал мақалалары 3 200/18 9 383/51 10/7 20/14 3/2 3/2 2/2 2/1 

Кітаптан мақала 

немесе бет 
8 

77/13 153 828/197 
5/3 18/9 

1/1 1/1 1 2/1 

Толық кітап  25/15 152/83 4401/2343 25751/15323 25/15 2500/1250 3/1 3/2 9/4 10/8 

 

Кітап қоры 
Соның ішінде атаулары бойынша 

Сирек кітаптар, қолжазбалар 
Соның ішінде өлкетану бойынша 

кітап қоры 
Соның ішінде қазақстандық мазмұнда 

барлығы 
цифрланған 

барлығы 
барлығы 

цифрланған 

барлығы 
барлығы цифрланған барлығы барлығы цифрланған барлығы  

 152 74   140  11 

 

АНЫҚТАМА-АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ 
2022 жылы библиографиялық қызметтің негізгі бағыттары болып қалады: анықтамалық, ақпараттық-библиографиялық жұмыс, КББ-ны 

көпшілікке тарату және осы бағыт бойынша кітапхана-филиалдарға әдістемелік көмек көрсету. 

 ОҚК анықтама – библиографиялық аппараты 

Қарағанды қаласының ОКЖ кітапханаларының дәстүрлі АБА-ы карточкалық каталогтар мен картотекалар жүйесін, анықтамалық-

библиографиялық қорды қамтиды. Электронды АБА электронды каталог түрінде ұсынылған: «Кітаптар», «Мақалалар», «Өлкетану», «Экология». 

Электрондық каталогтардың жиынтық көлемі 2022 жылдың басында 61530 библиографиялық жазбаны құрайды.  2022 жылы «Мақалалар» ЭК-на 1200 

библиографиялық жазбаны, «Кітаптар» ЭК-на 800 библиографиялық жазбаны енгізу жоспарлануда. Оның ішінде «Мақалалар» ЭК 787 библиографиялық 

жазба, «Өлкетану» ЭК - 400 жазба, «Экология» ЭК - 10, «Е-мақалалар» ЭК - 3 жазба енгізіледі. ЭК-қа жаңа түсімдерді енгізумен қатар электрондық 

каталогты редакциялау бойынша жұмыс жалғасады.  

Цифрланған құжаттарды электрондық каталогқа байланыстыру жұмысы жалғасады, 200 құжатты байланыстыруды жоспарлап отырмыз. 

 

 

№ Картотека немесе ЭК Қай 01.01.2022 Соның Есепті жылы енгізілді 2022 жылға 



28 

 

атауы 
 

жылдан 

жүргізіледі 
жылға 

жалпы 

көлемі  

ішінде 

қаз.т. 
ОКЖ-ң 

2021ж.жоспары 
2021 

ж.орындалды 

жоспар 

 ҚРК 1994 ж. 117188 59714 7500 7552 7500 

 МЖК 1994 ж. 33857 14784 800 348 800 

 Өлкетану картотекасы  1994 ж. 34997 14467 4300 4321 3300 

 Көркем әдебиет 

тақырыптарының 

көрсеткіші каталогы  

1994 ж. 3221 - 10 7 10 

 Барлығы   189263 88965 12610 12228 11610 

  «Мақалалар» ЭК 2004 ж. 34153 4922 675 766 787 

  «Өлкетану» ЭК 2004 ж. 8005 3620 500 424 400 

  «Экология» ЭК 2007 ж. 1779 926 20 14 10 

  «Е-мақалалар» ЭК 2016 ж. 29 - 5 3 3 

 Барлық ЭК  43966 9468 1200 1220 1200 

 

б) Кітапхана корпоративті жазбаға қатыспайды. 

в) 2022 жылы картотекаларды өзекті тақырыптар және атаулы күндер бойынша жаңа айдарлар мен бөлгіштермен толықтыруды жоспарлаудамыз (140): 

«Батырдың өшпес ерлігі», «Қазақтың қаһарман қызы» (М. Мәметова, Т. Бегельдиновтың 100 жылдығы), «Ахмет Байтұрсынов – ақын, ғалым, 

публицист…», «Халық ұлы ұстазы» (А.Байтұрсыновтың 150 жылдығы), «Сөз зергері», «Көркем сөз шебері» (Ғ.Мүсіреповтың 120 жылдығына), «Әлем 

таныған Әуезов», «Мұхар Әуезов – жаңа уақыт ойшылы» (М.Әуезовтың 125), «Ғасыр дауысы» (Ж.Бектұровтың 110 жылдығы), «Біздің өлке өлең мен 

прозада», «Әмен Әзиев – Сарыарқа жазушысы», «Дана би, өжет батыр» (Қызбек бидің 355 жылдығына), «Бұлбұл әйел» (К.Байсейітованың 110 

жылдығы), «Ғабиден Мұстафин кейіпкерлерінің әлемі» (Ғ.Мұстафиннің 120 жылдығына), «Вакцинация», «Дұрыс тамақтану» және т.б. 

Дәстүрлі каталогта библиографиялық жазбаларды ішінара редакциялауды жүзеге асыруды жоспарлап отырмыз (ескірген ақпаратты алу, жаңа 

айдарларды бөлу, бөлгіштерді ауыстыру) – 6000 (ҚРК – 2500, МЖК – 2500, өлкетану картотекасы - 1000), бұдан басқа тозған бөлгіштерді ауыстыруды 

жоспарлануда (27,16,29ф,1 б.,5б., 11б.). 

Сондай-ақ, электронды каталогты редакциялау жұмысын жоспарлап отырмыз. 2022 жылы 200 жазбаны редакциялауды жоспарлануда. Өрістерді 

толтырудың дұрыстығы тексеріледі, қателері анықталады. 

г) Көптеген жылдар бойы ОКЖ кітапханалары тақырыптық папкаларды жинақтауды жүргізуде. Тақырыптық папкалардың жалпы саны - 149, 

өлкетану тақырыбы бойынша ең танымал тақырыптық папкалар: «Туған өлке жылнамасы», «Қарағанды тарихи», «Қала тарихы – біздің тарихымыз», 

«Пайдасы, абыройы мен даңқы», «Сарыарқа ғасырында өмір сүр», «Туған өлке қасіреті» және т. б. 

Жаңа қалталардың жалпы саны - 5 

Жаңа папкалар: «Парасат жолы – тәртіп жолы» (ф.12б.), «Қазақстан Республикасының рәміздеріне 30 жыл» (ф.1ж.), «Қазақстанның қолданбалы 

өнері», «Қазіргі қоғамдағы отбасы» (ф.7) және басқалар. 
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2022 жылы «Қарағандының құрметті азаматтары», «БАҚ-тағы кітапхана», «Қарағанды облысының қалалары», «Қарағанды көмір бассейні» 

(М.Әуезов атындағы ОҚК) атты электрондық тақырыптық папкаларды толықтыру бойынша жұмыстар жалғастырылады, «Қарағанды суретшілері" (ф. 

12б.), «Карлаг: Баршаға арналған тарих» (ф.16), «Кітапханашыға көмек», «Сценарийлер» (ф. 1б.), «Қарағандылықтар – Ұлы Отан соғысына 

қатысушылар» (Ф.1ж.). Жинақ папкалары 40 материалмен толықтырылады.   

2022 жылы кітапхананың ОКЖ қоры жаңа анықтамалық әдебиетпен толықтырылады. 

 
 Ақпараттық – библиографиялық қызмет  

2022 жылы барлық ОКЖ кітапханалары анықтамалық-библиографиялық қызмет көрсетеді. Кітапханаларда электрондық пошта, телефон арқылы, 

әлеуметтік желілер, виртуалды анықтама қызметі арқылы келіп түскен анықтамалар түрлері мен салалары бойынша есепке алу жүргізіледі. 2000 

анықтаманы орындауды жоспарлап отырмыз. 

 

Анықтамалар  2021 ж. жоспар 2021 ж. орындау Соның ішінде 

қаз.т. 
2022 ж. жоспар Соның ішінде 

қаз.т. 
Соның  

виртуалды 
Тақырыптық  1600 1795 1091 1600 900 30 
Мекенжайлық   200 259 148 200 100 - 
Нақтылаушы  100 287 154 100 50 - 
Фактографиялық 100 154 79 100 50 - 
Жалпы саны 2000 2495 1472 2000 1100 30 
Оның ішінде қаз.т. 1000 1472  1000  10 

 

2022 жылы оқырмандардың сұраныстарын жаңа технологияларды: ғаламтор, алыстағы ДБ, сатып алынған ДБ қолданумен орындауды жоспарлап 

отырмыз. 1000 ғаламтор анықтамасын орындауды жоспарлап отырмыз.  ДК көмегімен – 50 сұрау және ДБ көмегімен 100 сұрау орындалады. 

 

Виртуалды анықтама 

2022 жылы пайдаланушылардың 30 виртуалды анқтамасын орындау жоспарлануда.  

Құжаттарды электронды жеткізу 

Келесі жылы қашықтағы пайдаланушыларға телефон, электрондық пошта және әлеуметтік желілер арқылы қызмет көрсетуді жоспарлап 

отырмыз. Қалалық анықтамалық, ақпараттық орталық ретінде АБА имиджін қалыптастыру мақсатында кітапхана сайтында және әлеуметтік желілерде 

АБА қызметтері туралы пайдаланушыларды хабардар етуді жандандыру жоспарлануда. 

 

Сайтқа қойылған толық мәтінді деректер базасы 

Қазіргі уақытта кітапхана сайтында «Қарағанды – ғарыш айлағы», «Ауған. 1979-1989» деректер базасы қойылған. ДБ көлемі 29,26 Мб құрайды. 5 

мақаламен толықтыруды жоспарлап отырмыз. 
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Құқықтық ақпарат орталығы. Құқықтық ДБ 

 

 

 

 

 

 
2022 жылы пайдаланушыларға виртуалды анықтамалық-құқықтық жүйелер, сондай-ақ құқық бойынша әдебиеттер, мерзімді басылымдар, нормативтік 

актілер қоры қызметтерін баспа және электрондық түрде ұсынуды жалғастыруды жоспарлап отыр. Алдағы уақытта да «Заң» анықтамалық-құқықтық 

жүйесін, «Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесін, «Қазақстан Республикасы нормативтік құқықтық актілерінің электрондық түрдегі эталондық бақылау 

банкін», «Параграф», «Вestprofi», «Заңгер», «ТМД елдерінің заңнамасы» деректер базасын пайдалануды жоспарлап отырмыз. Жыл ішінде «Мен және 

менің құқықтарым», «Сенің таңдау құқығың», «Құқық әлеміндегі бағдар» тақырыптық кітап көрмелерін рәсімдеуді, «Қалтадағы мемлекеттік 

қызметтер», «Мемлекеттік қызметтер порталы: қолжетімді, қызықты, ашық», «Кітапхана пайдаланушысына көмек беретін электрондық үкімет» 

компьютерлік сауаттылық сабақтарын өткізуді, «Электрондық үкімет – сіздің уақытыңызды үнемдейді», «Цифрлық Қазақстан», «Мемлекеттік қызметтер 

– бұл оңай!», «Мемлекеттік қызмет үшін – кітапханаға», «Мемлекеттік қызмет бұл оңай» және т. б. сонымен қатар, «Заң газеті», «Юридическая газета», 

«Заң» және т.б. сияқты мерзімді басылымдарды жазуды жоспарлап отырмыз, ақпараттық тізімдерді, бюллетеньдерді, жадынамаларды, буклеттерді 

дайындауды жоспарлап отырмыз: «Танысыңыз: жаңа құқықтық әдебиет», «Үй адвокаты», «Өз құқықтарыңды біл, міндеттеріңді ұмытпа», «Конституция 

– елдің негізгі Заңы»; «Баланың құқықтарын оқимыз», «Заңмен Сен». 

 
Ақпараттық обслуживание 

а) Көпшілік ақпарат 

Кітапханада 2022 жылы көпшілік, топтық және жеке ақпарат беру түрінде сараланған қызметке көп көңіл бөлінеді. Пайдаланушыларды жаппай 

ақпараттандыру мақсатында ОҚК кітаптар, қызметтер туралы өзекті ақпаратты кітапхана сайтында, әлеуметтік желілер беттерінде орналастыратын 

болады. 

 Ақпарат стендінде материал орналастыру (13): «Ақпараттық бұрыш» (ОҚК), «Кітап сөресінде жаңа кітаптар» (ф.11), «Оқырмандар үшін ақпарат» 

(ф.11б.,23,14,16,22,27,29) және т.б. 

 Ақпарат күнін ұымдастыру және өткізу (18): «Өзекті! Қызықты! Танымды!» (ф.16), «Біз салауатты өмір салты үшін» (ф.16,29), «Білім әлемі - 

кітапханада» (ф.7), «Жаңа кітаптар әлемі» (ф.1ж.), «Әлемді кітап арқылы танимын», «Газет пен журнал ішінен қызықты» (ф.29), «Балалар газеті 

мен журналдары барлығын айтады» (ф.12б.), «Қазақ әдебиетінің қазынасы» (ф.31, 27), «Танысайық, дос болайық» (ф.5б.), «Білгір 

энциклопедиясы» (ф.11б.) және басқа.  

 Кітап экспрессі: «Оқу уақыты», «Барлығымыз үйде бірге оқимыз»  

 Ақпараттық сағаттыр (18): «Қазақстан және БҰҰ: бейбітшілікке бастайды», «Кім ақпаратты меңгерсе, сол білімдірек», «Жолдау – ертеңгі күн 

бағдары», «Жемқорлық індет – күресу міндет» (ф.29,31), «Жоқ деп айта біл» (Халықаралық нашақорлықпен күрес күніне) (ф.12б.), «Тұлғаның 

ақпараттық мәдениетін тәрбиелеу», «Библиография әлемі» (ф.27,8,15,22,23) 

 Ақпарминдер: «Сен өмір сүретін әлем сондай тамаша» (Халықаралық бейбітшілік күніне), «Қазақстанның қызыл кітабы беттерімен»,  

Пайдаланылатын 

ДБ атауы 
Ақылы ДБ жаңарту немесе тегін пайдалану 

(ашық қолжетімділік) үшін 2022 жылға 

арналған қаржыландыру 

Пайдаланушылар барлығы Электронды құжат беру 

  2021 2022 2021 2022 

«Заң» ДБ - 131 130 133 130 
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 Әдебиет қаралымдарын дайындау (24): «Сөздіктер, тілашар, анықтамалықтар», «Қаламыздың тарих беттері» (ф.11), «Төзімділік – бейбітшілікке 

бастар жол», «Мерейтойлық мозайка» /жылдық мерейгер кітаптары/, «Кітап елінің жаңа тұрғындары», «Домбыра – қазақ халқының жаны», 

«Қазақ прозасындағы жаңалық», «Мамандық жетістігінің алгоритмі», «Отбасымызбен оқимыз» және басқа. 

 Әдебиет шолуларын дайындау (29): «Баспасөз әлемінің сан қыры» (ф.7), «Білімді ұрпақ – ел болашағы» (ф.29), «Шығыстың ұлы ұлдары» (ф.12б.), 

«Кітап ғажайыбы», «Туған табиғаттың құпияларын аша отырып ...» (П.У.Мариковскийдің 105 жылдығы), «Сүйікті журнал беттерімен» және т.б. 

 Ақпараттық бюллетендер дайындау (58): «Танысыңыз, жаңа кітаптар!», «Сенің сүйікті кітаптарың», «Кітаптың ғажайып әлемі», «Жаңа кітаптар 

ғажайыбы», «Танымал психология», «Оқу және жаныңды қуант», «Баланы кітапппен достастыр», «Осы білімді кітаптар!», «Библиограф кеңес 

береді» және көптеген басқалар. 

 Мектепке дейінгі балалар күні (1): «Кітап үйшігі» (ф.11б.) 

 Библиофреш (1): «Кітап себетінен жаңалықтар» (ф.6) 

 PR-акция (1): «Оқу, ойын және қуаныштың кездесу орыны» 

 Кітап көрмелері (62): «Танысыңыздар, бестселлер!», «Тілдер достастығы», «Классика әліпбиі», «Кітаппен жаңалықтар аш», «Қазақ даласының 

ғұламасы», «Сарыарқаның абызы» (Ж.Бектұровтың 110 жылдығы) және басқа. 

 Ашық есік күні (2): «Құқықтық сауаттылыққа кітапхана көмекке», «Сарыарқаның әдеби өмірі» 

 Дайджест, оқу құралдары, брошюралар, бетбелгілер, парақшалар, плакаттар, хабарландырулар, жадынамалар (дәстүрлі және электронды), 

ұсыныстық тізімдер дайындау: «Жыл бойы кітап оқимыз», «Ертегі даналыққа бай», «Қиял елінде», «Коворкинг «Даму кеңістігі» және «Шанырақ» 
клубы достарын шақырады», «Оқыңыздар үздік кітаптар», «Мен кітаппен әлемді ашамын», «Іш пысудан дәрмек» 

 Кітапхана сайтына ақпаратты жаңарту бойынша жұмысты жалғастыру «Жаңа кітаптар», «Жаңа түсімдер бБюллетені», «ОКЖ мерзімді 

басылымдары» 

 БАҚ-пен белсенді ынтымақтасуды жалғастыру: газеттер мен журналдар беттеріне кітапхана өміріндегі негізгі оқиғалар, іс-шаралар, кітапханаларда 

өткен акциялар туралы ақпаратты орналастыруды жоспарлап отырмыз (15 мақала).  

 Ұйымның мобильді хабарламасы бойынша жұмысты жалғастырамыз (№ 25, 30, 52, 41 ОМ, № 4 интернат, «Гиппократ» клиникасы, «Балдырған», 

«Ақжарқын» «Одарешка» бала бақшалары) жаңа әдебиеттің түсуі және іс-шаралардың өткізілуі туралы 

 Кітап экспресі «Классика барлық уақытқа», «Кітаптар - мерейгерлер» 

 Ақпарат-викторина «Егемендік нышаны»  
 Кітап экспресі «Оқу уақыты» (ф.16) 

 Виртуалды экскурсиялар: «Сүйікті кітаптардың мейірімді әлемі», «Ұлы мәртебелі Кітапхана» 

 

б) Топтық ақпарат: ОКЖ  абоненттерінің саны – 68 

 2022 жылы ОКЖ кітапханаларында дәстүрлі түрде топтық ақпаратқа мән берілетін болады. Ақпарат беру абоненттерін тарту мақсатында 

жарнамалық іс-шаралар жүргізіледі – жаңа әдебиеттер тізімін топтық тарату ұйымдастырылады және жарнамалық кітап бетбелгілері 

шығарылады. 

 Бұрынғы жылдардағыдай топтық ақпараттандыру абоненттері болып мыналар қалады: 

 ОҚК –№ 52, 88, 41 ОМ, Қазыбек би аудандық әлеуметтік қорғау бөлімі, ҚарТУ, ҚарМУ, Лингва ұстаздары  

 Ф. 1б. –№ 16,66,57 ОМ, «Айсұлу» б/б  
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 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 – « Поликлиника №1»КГКП, №6, №83 ОМ 

 Ф.8 -  № 74, 13, 82 ОМ 

 Ф.11 – «Болашак» колледжі, «Айсұлу» б/б, ҚарМУ, № 16, 66 ОМ 

 Ф.11б. –№6,83,78 ОМ, НОМ – 100, №1 интернат  , «Аққу», «Таңшолпан» б/б 

 Ф.12б. - №74, № 82, №73, №95 ОМ, №3 НОМИ, ЗПР, № 13 ОНМ, ДМТ балаларға арн.балалар үйі 

 Ф.14 – №81,  №57 ОМ, №104 ОМ, «Болашақ» колледжі, ҚЭУ колледжі, Банк колледжі, наркологиялық диспансер, «Айсұлу» б/б  

 Ф.15 – №41,45,58 ОМ, №9 КТМ, «Мода» колледжі 

 Ф.15д. – № 86 ОМ, «Балауса» б/б 

 Ф.16 –№25,51,18,33 ОМ, № 4 мектеп интернат, «Балдырған» б/б, мүгедектер үйі, клиника «Гиппократ», «Бастау» азаманауи білім мектебі, 

«Ақжарқын»,  «Одарешка» б/б 

 Ф.22 – №8, 36 ОМ, «Мөлдір» б/б, «Восток» ПИК 

 Ф.23 -  №56, 12 ОМ 

 Ф.27 –№6, 83 ОМ, медициналық колледж, №1 емхана 

 Ф.29 – Нұрболат» стоматологиялық емханасы, №5, №39 ОМ 

 1ж.- № 34 ОМ, «Жұлдыз» аула клубы, № 65, 7 ОМ. 

 2ж.  – №25,32 ОМ 

 «Сұрақ-жауап» режимінде тақырыптық топтамасын әзірлеу жоспарлануда: «Педагогқа көмекке», «Тәрбиешінің әдістемелік қоржынына», «Біз 

сәби күтіп жүрміз», «Экология: қауіп және үміт», «Бастауыш мектеп сабағындағы ақпараттық технологиялар», «Отбасылық қарым-қатынас 

психологиясы», «Менің алғашқы кітаптарым», «Отбаслықы оқу үшін ең жақсы кітаптар»  

 Маман күнін өткізу: «Кітпахана мүгалімге көмек», «Кітаппен кездесу белгіленді»  

 Әдебиет қаралымы (дәстүрліжәне әлеуметтік желі парақтарында): «Жаңа әдебиеттер», «Заңды жастайыңнан біл» (ф.16), «Тәрбиешінің әдістемелік 

қоржыны» (ф.11), «Мәдени мұра – ұлттық құндылық» (ф.7), «Дұрыс тамақтану», «Бос уақытта оқимыз» 

 Әлеуметтік желідегі виртуалды топтама: «Балаларға оқимыз», «Коронавирустың алдын алу» 

 Әлеуметтік желідегі әдебиет шолулары: «Балалар оқуының психологиясы», «Деніміз сау болсын», «Электронды кітаптар сіздер үшін» 

 Ақпараттық тізімдер дайындау «Мамандықтар бойынша жолсілтеме», «Кәсіби баспа жаңа беттерде», «Казақстан кітаптар топтамасы», «Кітаптар 

мен мерзімді басылымдардың жаңа түсімдері туралы ақпараттандырамыз», «Ата дәстүрімізді жаңыртайық», «Кітаптар туған өлке жайында», 

«Мерейлі күндер аралы», «Жаңа кітаппен кездесу белгіленді», «жылулық сыйлайтын кітаптар», «Жаңа әдебиеттер дегустациясы», «Библиогид 

ұсынады» және т.б. 

 

в) Жеке ақпарат (69 абонент) 

 Жеке ақпарат абоненттерін ақпараттандырудың тақырыптарына мысалдар: 
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 - «Туған өлкем тұғырым» А.Ж. Жанғожин, газет журналисі  (ОҚК)   

 - «Жетістікке жеткен адамның жиынтығы» В.Н.Потапова менеджер (ф.7) 

 - «Балаларыңызға оқып беріңіздер» «Балдырган» б/б меңгерушісі Т.И. Гернуш (ф.16)  

 - «Сенің болашақ мамадығың» 9 гимназияның 10 сын.оқушысы Е. Морозова (ф.1ж.) 

 -  «Өлең, мен сені аялап өтемін» НИМ қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі А.О.Есенежолова (ф.29) 

 - «Қызықты география» №13 ОМ 6 сын.оқушысы Э.Рау  (ф.12б.) 

 - «Жасөспірімдер арналған танымал психология» №82 ОМ  9 сын.оқушысы А.Жумабекова А. (ф.15б.) 

 - «Ұлттық тарих кеңістігі мен уақыты» зейнеткер А.С.Наренова. (ф.27)  

 - «Таңғажайып техника әлемі» №46 ОМ 8 сын. Оқушысы М.Кумпан (ф.5б.)  

 - «Кітап теңізіне саяхат» №83 ОМ 4 сын.оқушысы Н.Лушпай (ф.11б.) 

 - «Еркің елдің ертеңі» №16 ОМ 5 сын.оқушысы К.Жеңіс (ф.1б.) және басқалар. 

г) Кітапхана сайтына ақпараттық бюллетеньдер, тақырыптық тізімдер қою. 

 

 
Ақпараттық мәдениет қалыптастыру 

 

Ақпараттық мәдениет – тұтас алғанда қоғамның жалпы мәдениетінің құрамдас бөліктерінің бірі. Қарағанды қаласының ОКЖ 2022 жылы кітапханалық 

сабақтар, ойындар, квесттер, кітапхана бойынша экскурсиялар, ақпарат күндерін және т. б. өткізуді жоспарлап отыр. 

 

Түрі Тақырыбы  Іс-шаралар 

саны 
Өткізілетін орыны Аудитория 

Кітапханалық сабақтар      «Сүйікті кітаптар әлемі», «Каталог әрқашан 

көмектеседі», «Кітапхана мәңгі, байтақ және 

таусылмас», «Сіздің уақыттың кітаптары», 

«Кітапханалық проспект», «Білім әлеміндегі 

көрсеткіш», «Ақпараттық сауаттылық – уақыт 

талабы», «Керемет адамдар өміріндегі 

библиография», «Кітаптың адал серіктері: кітап 

бетбелгілері», «Кітапхана байлығының кілті», 

«Оқы, парақта – әлемді таны», «Кітап 

галактикасы» және басқа. 

48 ОКЖ барлық 

кітапханалары 
Көпшілік оқырман 

қауым 

Библиография күні «Сенің досың – библиограф», «Библиография 

еліне саяхат», «Ғасырлар естелігі, немесе барлық 

білім кілті», «Библиография – іш пыспайтын іс!», 

«Кітаппен өмір бойы», «Білімді кітаптар 

11 Ф.1б.,5б.,6,12б.,15б.,16,2

2,27,29 
балалар,  

жасөспірімдер 
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сұрақтарға жауап береді», «Кітап теңізінде жүзу», 

«Библиографиялық калейдоскоп» 
Библиографиялық ойын «Қызықты библиография әлемі», «Библиоградқа 

саяхат» 
3 Ф.16, 1б. 5-6 сынып 

Экскурсиялар «Кітапханаға қош келдің», «Кітапхана – білім 

кілті», «Кітап – ғасыр мұрасы», «Кітап – рухани 

сарқылмас қазына», «Кітапханаға кел, әлемді 

таны», «Әр парақта – жаңалық», «Әдеби бульвар» 

және т.б. 

80 ОКЖ барлық 

кітапханалары 
балалар,  

жасөспірімдер 

Кітап сөресі «Оқу өнері – бұл ойлау өнері», «Оқимын, білемін, 

үйренемін», «Оқырман болу өнері», «Заманауи 

әлемдегі кітапхана», «Кітап калейдоскобы» 

20 ОКЖ барлық 

кітапханалары 
Жасөспірімдер, 

көпшілік оқырман 

қауым 
Викторина «Тірлі түсті кітаптар» 1 Ф.16 4 сынып 
Библиографиялық іздеу бойынша 

жеке кеңестер 
«Электронды каталог және пайдалану ережелері», 

«Библиография – ғылым компас»  
 ОКЖ барлық 

кітапханалары 
Көпшілік оқырман 

қауым  
Квест ойын  «Құпиясы бар кілт – каталог» 1 Ф.16 жасөспірімдер 
Іскерлік ойын-сабақ «Әркім библиограф болады» 1 Ф.12б. 5-6 сынып 
Акция «Кітап шашуы»  Ф.1б. 2-5 сынып 

Әңгіме  «Кітап – білім қойнауы», «Қыш кітаптарға зер 

салайық», «Қызықты кітаптармен дос бол», 

«Кітапханалық кеңістік бағдарлауы» 

95 ОКЖ барлық 

кітапханалары 
балалар,  

жасөспірімдер  

Библиографиялық сабақ «Библиографиямен дос боламыз» 1 Ф.5б. 2-4 сынып 
Ақпараттық мәдениет мектебі «Үлкен оқудың кішкентай құпиялары», «Кітаптар 

әр түрлі: кітап тарихынан», «Электронды 

каталогта іздеу шеберлігі»  

5 Ф5б.,1б. дети 

 

Баспа қызметі 

2022 жылы дәстүрлі және электронды түрде әр түрлі жанрлар мен библиографиялық құралдар шығарылады. Құралдардың басым бөлігі өлкетану, әдеби, 

экологиялық және салауатты өмір салты тақырыптарына арналған. 2022 жылы 90 библиографиялық құралдар дайындауды жоспарлап отырмыз, олардың 

кейбіреулері: 

 

№       Библиографиялық құралдар                Жауаптылар . 
 

1.  Электронды библиографиялық тізім «Дала классигі» (Ғ.Мүсіреповтың 120 жылдығына) ОҚК, ф.27 

2.  Электронды дайджест «Құқықтық сауаттылық – уақыт талабы»  ОҚК 
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3.  Мультимедийялық презентация «Елім деп туған ерлер бар» /ҚР Қарулы күштерінің құрылғанына 30 жыл/ ОҚК 

4.  Әдебиеттің ұсыныстық тізімі «Ұлттың ұлы ұстазы» (А.Байтұрсыновтың 150 жылдығына) Ф.27 

5.  Виртуалды көрме «Виртуалды ВООКсөрелер» ОҚК 

6.  Ұсыныстық тізім «Бүгінгі күн жазушылары» (жазушы-өлкетанушы, журналист Юрий Поповтың 85 

жылдығына) 
ОҚК 

7.  Виртуалды шолу, ұсыныстық тізім «Мұхтар Әуезов – жаңа уақыт ойшылы» (М.Әуезовтың 125 жылдығына) Ф.16, 5б.,14 

8.  Жеке жадынама «Дала классигі» (Ғ.Мұстафиннің 120 жылдығына) ОҚК, Ф.11 

9.  Буклет «Сенің денсаулығың – сенің қолыңда» Ф.29 

10.  Ұсыныстық тізім «Ғылым шеберлері» Ф.12б. 

11.  Әдебиеттің ұсыныстық тізімі «Жаңа кітаптар – жаңа кездесулер» Ф.5б. 

12.  Электронды жадынама «Ұлттық рухани ақын» (М.Шахановтың 80 жылдығына) Ф.14 

 
Әдістемелік жұмыс 

Әдістемелік жұмыстың мақсаты қала жүйесінің кітапханаларына әдістемелік көмек көрсету және библиографиялық жұмысты үйлестіру болып табылады. 

2022 жылы библиографиялық ақпараттандыру саласындағы әдістемелік көмекке ерекше назар аударылатын болады. Әдістемелік жұмыстың дәстүрлі 

түрлерімен қатар, ZOOM платформасы арқылы қашықтықтан оқыту сияқты желілік технологияларды қолдана отырып, жаңа түрлерін пайдалану 

жоспарлануда. 2022 жылы әдістемелік қызметті кеңестер, филиалдарға шығу, жеке практикалық және топтық тапсырмалар түрінде жүзеге асыруды 

жоспарлап отырмыз. Жаңа қызметкерлер үшін «Құжаттың библиографиялық сипаттамасы. ГОСТ 7.1-2003», «Электронды түрде библиографиялық 

құралдарды құру». «Электрондық каталогтардан іздеу» практикумдарын өткізу. 

 

Маркетингтік зерттеулер 

 

 Сауалнама «Кітапханалық қарым-қатынастағы кітапханашы» (ОҚК) 

 Сауалнама «Кітапхана оқырман көзімен» (ф.8) 

 Сауалнама «Ғабиден Мұстафин білімпазы»(ф.14) 

 Атан-аналарға арналған сауалнама «Отбасылық оқулар дәстүрі» (ф.16) 

 Сауалнама «Кіші мектеп оқушысының сүйікті оқуы» (ф.11) 

 Сауалнама «Оқу және оқу қызығушылығы туралы» (ф.29) 

 Сауалнама «Жастар өміріндегі кітап» (ф.1 ж.) 

 Сауалнама «Сіз қай жаста кітап өміріңіздің ажырамас бөлігі екенін білдіңіз?» (ф.6) 

 Сауалнама «Қазіргі өмірдегі кітаптың маңызы» (ф.27) 
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 Зерттеулер «Балалар ман жасөспірімдер оқуындағы ғылыми-танымал әдебиеттер» (ф.12) 

 Зерттеулер «Кітапхана оқырман көзімен» (ОҚК) 

 

Әлеуметтік зерттеулер 

 Әлеуметтік зерттеулер «Кітапханашылар оқуы» (ОҚК) 

 Әлеуметтік зерттеулер «Жастардың ақпараттық қажеттіліктері және оларды қанағаттандыру мүмкіндіктері» (ф.15) 

 Әлеуметтік зерттеулер «Болашақ кітапханасын қандай көргіңіз келеді?» (ф.6) 

 Әлеуметтік зерттеулер «Сіз таңдайтын кітап» (ф. 5б) 

 Әлеуметтік зерттеулер «Балалар ман жасөспірімдер оқуындағы ғылыми-танымал әдебиеттер» (ф.12б) 

 

Оқырмандардың қызығушылықтарын зерттеу 

 Оқырман формулярларын талдау «Үздік кітаптар рейтингі» (ОҚК) 

 Оқырман формулярларын талдау: «Сіз көркем әдебиетті оқи аласыз ба?» (ф.8) 

 Оқырман формулярларын талдау «Танымдық сипаттағы әдебиеттерді оқу»(ф.16) 

 Оқырман формулярларын талдау «Өлкетану»(ф.29) 

 Оқырман формулярларын талдау «Қазіргі қазақстандық жазушылардың шығармалары» (ф.29) 

 Оқырман формулярларын талдау «Менің сүйікті кітаптарым» (ф.29) 

 Оқу талдауы - «Оқу процесіне көмектесу үшін» (ф.14) 

 Оқырман формулярларын талдау «Оқырман профилінің картотекалары» (ф.юн.1) 

 Оқырман формулярларын талдау «Оқырмандар бөлім «Өнер» бойынша не оқиды?» (ф.27) 

 

ӘДЕБИЕТТІ НАСИХАТТАУ 

 

Негізгі бағыттар 

Основные направления 

Шараның аты 

Название мероприятия 

Түрі 

Формы 

Оқырмандар 

тобы 

Группы 

читателей 

Филиалда

р 

Мерзімі 

Сроки 

1 2 3 4 5 6 

ҚОҒАМНЫҢ САЯСИ ӨМІРІ «Тарихтан туған рәміздер» Кітап көрмесі Жасөспірім ОҚК,14,6, II 
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 

ОБЩЕСТВА 

(ҚР Мемлекеттік рәміздер күніне 

орай) 

"Символы, рожденные историей» 

(Ко Дню Государственных символов 

РК) 

Бейне-викторина 

 

Юношество 29 

 «Қазақстан – бейбітшілік пен бірлік 

елі» 

«Казахстан – страна мира и единства» 

 

Көрме - саяхат 

Выставка-

экскурсия 

Көпшілік 

Массовый 

11,1ж I 

 «Мың жаса,Тәуелсіз Қазақстан  елі»  

(ҚР Тәуелсіздік күніне) 

«Долголетие независимому народу 

Казахстана»  

(к Независимости РК ) 

Патриоттық 

сағат  

Патриотический 

час 

Жасөспірім 

Юношество 

ОҚК, 

16,4,6 

IV 

 «Тәуелсіздік – халық мұраты» 

«Независимость - мечта народа» 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Көпшілік 

Массовый 

ОҚК, 

27, 8, 

22 

IV 

 «Елбасы жолдауы – кемел болашақ 

кепілі» (ҚР Президентінің Қазақстан 

халқына жолдауы бойынша )  

«Послание Президента – гарант 

будущего» (по посланию Президента 

РК народу Казахстана) 

Ақпарат сағаты 

Час информации 

Көпшілік 

Массовый 

ОҚК, 7, 

2ж, 31 

I 

 «Ұлт мақтанышы - Елбасы» (ҚР 

Тұңғыш Президент күніне) 

«Гордость нации - Президент» (ко дню 

Первого Президента) 

Дөңгелек үстел 

Круглый стол 

Көпшілік 

Массовый 

ОҚК,14,1

5,4,27 

IV 

  ТОЛЕРАНТТЫЛЫҚ – тұрақтылық 

негізі 

(Халықаралық толеранттылық күні)  

ТОЛЕРАНТНОСТЬ - основа 

стабильности 

(Международный день толерантности) 

Толеранттылық 

сабағы 

Урок 

толерантности 

Жасөспірім 

Юношество 

ОҚК, 

29,6,14 

ІV 
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  «Ел жүрегі-Нұр-Сұлтан!» (Нұр-

Сұлтан күніне)  

«Сердце страны - Нур-Султан!» (ко 

Дню Нур-Султан) 

 

 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Көпшілік 

Массовый 

11,16,7, ІІІ 

АДАМ ЖӘНЕ ЗАҢ 

ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 

 

"Сыбайлас жемқорлық дегеніміз не? 

Онымен қалай күресуге болады?» 

/"Парасат жолы"/ 

 «Что такое коррупция? Как с ней 

бороться?» /в рамках "Парасат жолы"/ 

Азаматтық 

форум 

Гражданский                      

форум 

Жасөспірім 

Юношество 

ОҚК, 

22,23,16 

ІІІ 

 «Сен және сенің құқықтарын» 

(ҚР Конституциясы күніне) 

«Ты и твои права» 

 (ко Дню Конституции РК) 

Бейне сабақ 

Видео урок 

Көпшілік 

Массовый 

ОҚК, 6, 8, 

1ж 

III 

 «Заң және заман» 

«Закон и время» 

Көрме-кеңес 

Выставка-

консультация 

Жасөспірім 

Юношество 

 

7, 8,31 I 

 «Жемқорлыққа жол жоқ» /Парасат 

жолы» жобасы аясында/ 

«Нет коррупции!» /в рамках  проекта 

"Парасат жолы" / 

 

Құқықтық 

мәдениет сағаты 

Час правовой 

культуры 

Жасөспірім 

Юношество 

ОҚК, 16, 

14, 6 

III 

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИКАЛЫҚ 

ҚАТЫНАСТАР. 

ЭКОНОМИКА. 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ. 

«Қазақстан экономикасы: бүгіні мен 

болашағы» 

«Экономика Казахстана: настоящее и 

будущее» 

Танымдық 

сағаты 

Час познания 

Көпшілік 

Массовый 

ОҚК, 4, 6, 

27 

II 

 «Ұлттық теңге мәртебесі» (Ұлттық 

валюта күніне) 

«Статус национального тенге» (ко 

Дню национальной валюты) 

Әдебиеттердің 

ашық көрінісі 

Открытый 

просмотр лит. 

Көпшілік 

Массовый 

29,27,11 IV 
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ПАТРИОТИЗМ. ОТАНДЫ ҚОРҒАУ. 

ПАТРИОТИЗМ.  

ЗАЩИТА РОДИНЫ. 

«Ауғаныстан – мәңгі есте» 

(Ауғанстаннан әскерлерді шығару 

күніне) 

 «Афганистан всегда будут помнить» 

(ко Дню вывода войск из 

Афганистана) 

Ерлік сабағы 

Урок мужества 

Жасөспірім 

Юношество 

ОҚК, 

29,16,15 

I 

 «Патриотизм - ұлттық рухтың асқақ 

белгісі»  (Отанды қорғау күніне) 

"Патриотизм-высшая черта 

национального духа» (ко Дню 

защитника Отечества) 

 Патриоттық 

сағат 

Патриотический 

час 

 

Жасөспірім 

Юношество 

ОҚК, 6,4 II 

 «Ерлік – бұл әрқашан құрметтелген 

қасиет» 

«Мужество - это добродетель, которую 

всегда уважали» 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Жасөспірім 

Юношество 

27,29 II 

 

 

"Ұрпақтары ұмытпайтын ұлы Жеңіс" 

(Жеңіс күніне) 

"Великая Победа, которую не забудут 

потомки"  (Ко Дню Победы) 

Еске алу кеші 

Вечер памяти 

Көпшілік 

Массовый 

11,6  

II 

 «Желбіре, Жеңіс жалауы!» (Жеңіс 

күніне) 

«Развевайся, флаг Победы!»  (Ко дню 

Победы) 

Панорама -

көрмесі 

Выставка– 

панорама 

Көпшілік 

Массовый 

4,29 II 

 «Өмір және шығармашылық» 

/Ұлы Отан соғысына қатысушы, Ұлы 

Отан соғысының ұшқышы, штурман-

атқыш Хауаз Доспановтың туғанына 

100 жыл/  

«Жизнь и творчество» /100 лет со дня 

рождения участника ВОВ, летчицы 

ВОВ, штурман-стрелка Хауаз 

Әңгіме - портрет 

Портрет - беседа 

Жасөспірім 

Юношество 

ОҚК II 
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Доспановой/  

 «Керемет адамдардың өмірі» 

/Кеңес Одағының екі мәрте Батыры, 

ұшқыш Т. Бигельдиновтың туғанына 

100 жыл/  

«Жизнь замечательных людей»  /100 

лет со дня рождения летчика, дважды 

Героя Советского Союза 

Т.Бегельдинова/  

Көрме галерея 

Выставка 

галерея 

Жасөспірім 

Юношество 

22,1ж III 

 «Мақсаттар бірлігі – рух бірлігі!» 

(Бейбітшілік күніне) 

«Единство целей – единство духа!» 

(Ко Дню мира) 

Экспресс - 

ақпарат 

Экспресс-

информация 

Жасөспірім 

Юношество 

14,2ж III 

ТАРИХ. ӨЛКЕТАНУ 

ИСТОРИЯ. 

"Даналық пен жарық көзі"  

/110 лет со дня рождения Куляш 

Байсеитовой, певицы, народной 

артистки СССР/  

«Источник мудрости и света» /әнші, 

КСРО Халық әртісі Күләш 

Байсейітованың туғанына 110 жыл/ 

  

"Дәуірдің дара тұлғасы" /Мұхтар 

Омарханұлы Әуезовтың туғанына 125 

жыл/  

"Личность века" /125 лет со дня 

рождения писателя М.О.Ауэзова/ 

 

"Өмір және әдеби мұра" /жазушы 

Жайық Бектұровтың туғанына 110 

жыл/  

«Жизнь и литературное наследие»   

/110 лет со дня рождения писателя 

Жаика Бектурова/ 

Атаулы күндер 

күнтізбесі 

КЗД 

Көпшілік 

Массовый 

ОҚК,16,1

4,11,4,29 

I-IV 
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«Өлместіктің шыңы» /Кеңес 

Одағының Батыры Нүркен 

Әбдіровтың ерлігіне 80 жыл/ 

«Пике в бессмертие» /80 лет подвигу 

Нуркена Абдирова, Героя Советского 

Союза/ 

 «Әр заманда ақындарының тағдыры 

ащы» (Саяси қуғын-сүргін 

құрбандарын еске алу күніне) 

«Горька судьба поэтов всех времён» 

(ко Дню памяти жертв политических 

репрессий) 

Тарихи сабақ 

Урок истории 

 

Жасөспірімі 

Юношество 

22,11 II 

 «Бай өлке, менің құтты жерім-

Қарағанды!» 

«Богатый край, благодатная земля моя 

–Караганда!» 

 Әдеби – 

музыкалық кеш 

Литер. –муз. 

 Вечер-встреча 

Көпшілік 

Массовый 

Ю1 І 

  "Қанатын жайған - Қарағанды" 

"Расправил крылья - Караганда" 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Көпшілік 

Массовый 

Ю2 І 

ҚАЗАҚ ТІЛІНДЕГІ ӘДЕБИЕТТЕРДІ 

НАСИХАТТАУ 

ПРОПАГАНДА ЛИТЕРАТУРЫ НА 

КАЗАХСКОМ ЯЗЫКЕ 

"Тіл-халықтар мен достықтың күші" 

(Тілдер күніне) 

 "Язык - сила народы и дружбы" 

 (Ко дню языков народов Казахстана) 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Көпшілік 

Массовый 

ОҚК III 

 

 

 «Тергеуді оқырмандар жүргізеді» 

«Следствие ведут читатели» 

Детективтік-

әдеби квест 

Детективно –

литературный 

квест 

Көпшілік 

Массовый 

16,14 III 

 

 «Кітап – рухани байлықтың қайнар 

көзі» 

«Книга-источник духовного 

Кітап көрмесінің 

жанында шолу 

Обзор у 

Көпшілік 

Массовый 

4,23 ІІ 
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богатства» книжной 

выставки 

 "Оқы студент!" /Инстаграмдағы 

Интернет-науқан 

"Читай студент!" /Интернет - акция в 

инстаграме/ 

 

Интернет-науқан 

Интернет - акция  

Көпшілік 

Массовый 

31,4 ІІ 

ҰЛТАРАЛЫҚ ҚАТЫНАСТАР 

МӘДЕНИЕТІ 

КУЛЬТУРА 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО 

ОБЩЕНИЯ 

«Наурыз бақыт әкелсін» (Наурыз 

мерекесіне) 

«Пусть Наурыз приносит счастье» (к 

празднику Наурыз) 

Этнографилық- 

мереке 

Этнографичес-

кий праздник 

Көпшілік 

Массовый 

ОҚК          I 

 «Әз Наурыз – жыл басы» (Наурыз 

мерекесіне) 

 “Аз Наурыз-начало года” (К 

празднику Наурыз) 

Суретті кітап 

көрмесі 

Книжно – 

иллюстративная 

выставка 

Жасөспірім 

Юношество 

27,29 І 

 «Бірлік, достық және бейбітшілік 

мерекесі» (Қазақстан халықтарының 

бірлігі күніне) 

«Праздник единства, дружбы и мира» 

(Ко дню Единства народов 

Казахстана) 

Кітап көрмесі 

 

Книжная 

выставка, беседа 

Көпшілік 

 

Массовый 

8,16 II 

САЛАУАТТЫ ӨМІР САЛТЫ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 

 "Жақсы денсаулыққа жол" (Салауатты 

өмір салты)  

«Дорога к доброму здоровью» (Ко 

Дню Здорового образа жизни) 

Шахматтан 

турнир 

Шахматный 

турнир 

Көпшілік 

Массовый 

14,7                I-IV 

 "Біз есірткіге қарсымыз!» 

(Халықаралық нашақорлыққа қарсы 

күніне) 

«Мы против наркотиков!» 

(Международный день борьбы с 

Дөңгелек үстел 

Круглый стол 

Жасөспірім 

Юношество 

11, 1ж II 
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наркоманией) 

 

   "Мен темекімен дос емеспін" 

(Халықаралық шылым шегумен күрес 

күніне) 

 «С сигаретой не дружу» 

(Международный день без табака) 

Пайдалы 

кеңестер сағаты 

Час здоровых 

советов 

Көпшілік 

Массовый 

15, 22 III 

 "ЖИТС-жан ауруы" (Дүниежүзілік 

ЖИТСқа қарсы күрес күніне) 

«СПИД — болезнь души»  (к 

Всемирному дню борьбы со СПИДом) 

Дәріс 

Лекция 

Жасөспірім 

Юношество 

23,31 IV 

ДЕНЕ ШЫНЫҚТЫРУ ЖӘНЕ 

СПОРТ 

ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ 

«Дене тәрбиесі және спорт сенің 

өмірінде» (Дене шынықтырушы 

күніне) 

«Физкультура и спорт в твоей жизни» 

(День физкультурника) 

Спорттық сағат 

Спортивный час 

Жасөспірім 

Юношество 

 

ОҚК III  

 «Біз таңдаған бағыттар» (Туризм күні) 

«Маршруты, которые мы выбираем»  

(День туризма) 

Ақпарат-досье 

Информ-досье   

 

 

    Көпшілік 

    Массовый 

 

 

 

14,6                 II 

 

 

ЖАРАТЫЛЫСТАНУ 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

«Ғаламшардың жанды әлемі» 

«Живой мир планеты» 

Виртуалдық 

журнал 

Виртуальный 

журнал 

Жасөспірім 

Юношество 

27,8 I-IV 

 "Табиғатты қорғау-сенімді қорғау"  

(Қорықты жерлер бойынша) 

«Заповедной природе – надежную 

защиту» (По заповедным местам) 

 

Сырттай саяхат 

Заочное 

путешествие 

 

Көпшілік 

Массовый 

6, 29 III 
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ЭКОЛОГИЯ  «Жер – біздің  рухымыз» 

(Дүниежүзілік жерді қорғау күніне) 

«Земля - это наша душа»   

(Всемирному дню  Земли) 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Жасөспірім 

Юношество 

4, 2ж II 

 «Қазақстан – ядролық қарусыз әлемнің 

символы!» 

«Казахстан - символ мира без ядерного 

оружия!» 

Ақпараттық 

сағат 

Информационны

й час 

Көпшілік 

Массовый 

1ж, 23 III 

ТЕХНИКА. ҒТП 

ТЕХНИКА. НТП 

"Байқоңыр-космонавтика жүрегі" 

(Ғарыш күніне) 

«Байконур — сердце космонавтики»  

(Ко дню Космонавтики) 

Қызықты 

хабарламалар 

сағаты 

Час интересных 

сообщений  

Көпшілік 

Массовый 

8, 31 I-IV 

 «Әлемдік дәуір» (Ғарыш күніне) 

«Космическая эра» (Ко Дню 

Космонавтики) 

Кітап көрмесі 

Книжная 

выставка 

Жасөспірім 

Юношество 

22,23,31 II 

 

КӘСІБИ БАҒЫТ. 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

«Менің арманымдағы кітапхана» 

«Библиотека моей мечты» 

Танымдық сағат 

Познавательный 

час 

Жасөспірім 

Юношество 

ОҚК  

IIІ 

 «Маған керек мамандық?» 

«Профессия которая мне нужна?» 

Мамандық 

бойынша 

жолкөрсеткіш 

Путеводитель по 

профессиям 

Жасөспірім 

Юношество  

6,4, II 

ДІН.АТЕИЗМ. 

РЕЛИГИЯ. 

АТЕИЗМ. 

"Рухани жаңғыру: болашаққа сенімді 

көпір" 

"Рухани жаңғыру: надежный мост в 

будущее" 

Ақпарат-досье 

Информ-досье   

 

Көпшілік 

Массовый 

ОҚК IV 

  «Дін, дәуір, дәстүр» (Рухани келісім 

күніне)  

Рухани сағат 

Духовный час 

Көпшілік 

Массовый 

23,27,14 IV 
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 «Религия, эпоха, традиция» (Ко Дню 

духовного согласия)  

 

ЭСТЕТИКАЛЫҚ 

МӘДЕНИЕТ.КӨРКЕМДІК 

ТАЛҒАМ.ШЫҒАРМАШЫЛЫҚ 

ҚАБІЛЕТТЕРДІҢ ДАМУЫ. 

ЭСТЕТИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ВКУС. 

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ 

СПОСОБНОСТЕЙ. 

"Өмір және әдеби мұра" /қазақ ақыны 

Т. Айбергеновтің туғанына 85 жыл/ 

 

«Жизнь и литературное наследие»  /85 

лет со дня рождения казахского поэта 

Т.Айбергенова/ 

 

Портреттық 

досье  

Портрет-досье 

Көпшілік 

Массовый 

16,11, I-IV 

 

 

«Берекелі - жаңа жыл» (жаңа жыл - 

2023) 

«Благословенный Новый год» 

(Новый год 2023) 

Хабарлама 

калейдоскобы 

Калейдоскоп 

сообщений 

Жасөспірім 

Юношество 

14,1ж ІV 

 «Үлкен өмір парақтары» /Халық 

жазушысы М. Мүсіреповқа 120 жыл/  

 

«Страницы большой жизни» /120 лет 

со дня рождения народного писателя 

Г.М.Мусрепова/ 

Кітаптарды 

талқылау 

Обсуждение 

книг 

Көпшілік 

Массовый 

 

2ж, 8, I 

 «Өткен жылдар» /Кеңес Одағының 

Батыры Мәншүк Мәметованың 

туғанына 100 жыл/  

«Минувшие годы» /100 лет со дня 

рождения Героя Советского Союза 

Маншук Маметовой/ 

Экспресс- әңгіме  

Экспресс-

рассказ 

Жасөспірім 

Юношество 

1ж, 23 II 

 

 «Қазіргі заманның көрнекті 

жазушысы» 

/қазақ жазушысы Ғ. Мұстафиннің 

туғанына 120 жыл/ 

«Выдающийся писатель 

Кітаптарды 

талқылау 

Обсуждение 

книг 

Жасөспірім 

Юношество 

29, 27 IV 
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современности» /120 лет со дня 

рождения казахского писателя 

Г.Мустафина/ 

МӘДЕНИ МҰРА 

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ 

«Ата-баба дәстүрі - асыл мұра» 

«Традиции предков – драгоценное 

наследие» 

Этнографиялық 

сабақ 

Этнографически

й урок 

Жасөспірім 

Юношество 

14,8 IV 

 «Тарихи мұраны сақтау – біздің 

борышымыз» (Халықаралық 

ескерткіштер мен тарихи орындар 

күні) 

«Сохранение исторического наследия-

наш долг» (Международный день 

памятников и истор. мест) 

Көрме-галерея 

Выставка-

галерея 

Жасөспірім 

Юношество 

11,7 II 

 «Ғасырлар куәсі – музейдің ғажайып 

әлемі» (Халықаралық мұражайлар 

күніне) 

«Свидетели веков – удивительный мир 

музея» (К Международному Дню 

музеев) 

Көрме - 

вернисаж 

Выставка - 

вернисаж 

Жасөспірім 

Юношество 

1ж, 22 II 

ӨНЕГЕЛІЛІК.ЖАЛПЫ АДАМИ 

ҚАСИЕТТЕР. 

НРАВСТВЕННОСТЬ. 

ОБЩЕЧЕЛОВЕЧЕСКИЕ 

ЦЕННОСТИ. 

«Біз барлық әйелдердің әдемі екеніне 

сенеміз» (8 наурыз халықаралық 

әйелдер күні) 

«Мы верим, что все женщины 

прекрасны» (8 марта - 

Международный женский день) 

Кітап көрмесі 

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

Жасөспірім 

Юношество 

ОҚК I 

 

 «Ұмытылмас сүйкімді сурет» 

«Незабвенный милый образ»  

Әдеби портрет 

Литературный 

портрет  

Көпшілік 

Массовый 

7,11 I 
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 «Отбасы-адамның рухани туылуының 

бесігі» (Жанұя күніне) 

«Семья – колыбель духовного 

рождения человека» (Ко Дню семьи) 

Әдеби мереке 

Литературный 

праздник 

Жасөспірім 

Юношество 

14,22 II 

ЭТИКА..АДАМИ ҚАТЫНАСТАР 

МӘДЕНИЕТІ. 

ЭТИКА. 

КУЛЬТУРА ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ 

«Әдеп және біз» 

«Этикет и мы» 

Әдеп сабағы 

Урок этики 

Жасөспірім 

Юношество 

31,16 IV 

 «Ұстаздар - ұлы тұлғалар»  

(Мұғалімдер күніне) 

«Учителя-великие личности» (ко Дню 

Учителя) 

шұғыл әңгіме  

Экспресс - 

рассказ 

Жасөспірім 

Юношество 

8, 22 III 

 

 

ГУМАНИЗМ. ҚАЙЫРЫМДЫЛЫҚ 

ГУМАНИЗМ. 

МИЛОСЕРДИЕ 

 "Өткен жылдардың сезімтал 

жолдары"  (Қарттар күніне) 

«Чуткие струны прожитых лет» (День 

пожилого человека) 

Қайырымдылық 

кеші 

Благотворительн

ый вечер  

Көпшілік 

Массовый 

23, 7 ІV 

 «Сіздердің жандарыңызды 

мейірілімділік жылытады» 

(Мүгедектер күніне) 

«Пусть доброта согреет ваши души»  

(Ко Дню инвалидов) 

Қайырымдылық 

акциясы 

Благотворительн

ая акция 

Мүгедек 

балалар 

Дети - 

инвалиды 

14,6 IV 

ӘДЕБИ ӨМІР 

ЛИТЕРАТУРНАЯ ЖИЗНЬ 

«Оқырман ләззатының жәрмеңкесі» 

«Ярмарка читательских удовольствий» 

Әдеби 

жаңалықтарға 

шолу 

Обзор 

литературных 

новинок  

Көпшілік 

Массовый 

23 I-IV 

 «Олар жеңіспен оралды» 

/Қазақстан аумағындағы халық-

азаттық қозғалысының жетекшісі 

Әдеби круиз 

Литературный 

круиз 

Көпшілік 

Массовый 

ОҚК I 
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2022 жылға арналған бағдарламалар, жобалар және клубтар бойынша жұмыс 

ОКЖ 

филиалдар 

Проектілер Бағдарламалар Қызығушылық 

клубтары 

Үйірмелер 

Наурызбай батырдың туғанына 200 

жыл/ 

 

«Они вернулись с победой» /200 лет со 

дня рождения руководителя народно-

освободительного движения на 

территории Казахстана Науырызбай-

батыра/ 

 «Қазақ эстрадасының жұлдызы» 

/Қазақстанның Халық әртісі Ш. 

Жиенқұлованың туғанына 110 жыл/ 

 

«Звезда казахстанской эстрады» 

/110 лет со дня рождения народной 

артистки Казахстана Ш.Жиенкуловой/ 

 

Ақпарат-релиз 

Информ - релиз 

Жасөспірім 

Юношество 

14 II 

 «Ұлы халықтың жаны» /қазақ 

жазушысы А. Нұршайықовтың 

туғанына 100 жыл/ 

 

«Душа великого  народа» /100 лет со 

дня рождения казахского пистаеля 

А.Нуршаихова/ 

Ақпараттық 

дайджест 

Информационый 

дайджест 

Көпшілік 

Массовый 

11 IV  

АУЛА ШАРУАШЫЛЫҒЫ 

ПРИУСАДЕБНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

«Табиғат  сыйы» 

«Дары природы» 

Пайдалы 

кеңестер минуты 

Минута 

полезных 

советов 

Көпшілік 

Массовый 

7,15 I-IV 
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ОҚК «Кітап – білім бұлағы» Кітапхана-мүмкіндігі шектеулі 

жандардың проблемалары жөніндегі 

орталық ретінде 

  

ОҚК өлкетану 

бөлімі 

«Қарағанды қ. ОКЖ» 

сайтында парақша құру 

«Сарыарқа - Laif», «Мой 

автограф»   

 «Қарымды қаламгер» 

егде жастағы 

оқырмандарға 

арналған клуб 

«Замандастар» 

 

       №11  «Туған өлке тұнған шежіре»   

       №4 1. READx 

2.Ментальді карта 

3. Интерактивті плакат 

4.Peopletalk 

(мотивациялық сессия) 

3D-кітаптар 

«Кітапхан және мейірімділік»   

      №16 «Кітап даналығы отбасын 

біріктіре алады» 

/2018-2022ж/ 

/әдебиет отбасына 

көмекке/ 

Мини- бағдарлама «АНТИСТРЕССТІК 

КІТАПТЕРАПИЯСЫ» /2018-2022ж.ж. / 

Психология және рухани-адамгершілік 

тәрбие жөніндегі әдебиет / 

Отбасылық клуб 

«Шаңырак» 

/ әдебиет отбасына 

көмекке / 

Куыршақ театры 

«Светлячок» 

/аудио ертегілер, 

сценарийлер/ 

Шахмат үйірмесі 

«Ладья» 

/шахматам бойынша 

әдебиет/ 

«Затейник» бұрышы 

/үстел ойындары, 

пазлдар, лото және басқа/ 

      №14  «Ақпараттық мәдениет және өскелең 

ұрпақ» 

Мәдени демалыс 

клубы «Ретро» 

«Ретро» мәдени 

демалыс клубы 

 

      №8 "Оқитын отбасы - оқитын 

халық" 

 «Читающая семья – 

читающий народ» 

"Бірге оқимыз немесе кітапханашы 

кеңес береді" виртуалды кітап көрмесі 

«Читаем вместе или библиотекарь 

советует»  виртуальная книжная 
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выставка 

 

      №27  СӨС бойынша "Өмірдің күзі жарқын 

болсын" 

«Пусть осень жизни будет светлой» по 

ЗОЖ 

 

Зейнет жасындағы 

оқырмандарға 

арналған" Сударушка" 

«Сударушка» для 

читательниц 

пенсионного возраста 

 

 

      №29  «Здоровый образ жизни» 

«Летнее чтение» 

  

 

Әдістемелік жұмыс 

 

Кітапханалардың аналитикалық қызметі. 

1. Бақылау көрсеткіштерінің мониторингі (тоқсан бойынша МжТДБ, Н.Гоголь атындағы ОӘҒК); 

2. Бұқаралық іс-шаралар бойынша кітапхана қызметінің мониторингі (ай сайын МжТДБ) 

3. 1 жарты жылдық қызметін талдау (МжТДБ және облыстық кітапханаларға) 

4. ОКЖ-нің 2022 жылғы қызметін талдау (МжТДБ мен облыстық кітапханаларға) 

5. Қызметті салыстырмалы талдау (2021-2022жж.) (ай сайын МжТДБ). 

Кітапханашыларға кеңестік-әдістемелік көмек.  

ОКЖ кітапханашылары үшін 40 кеңес өткізу-30 жеке, 10 топтық 

 

 Атауы бөлімдер саны / тілінде 

 Реттеуші құжаттар   

1 Кітапханалардың коворкинг-орталықтарындағы жұмыс туралы ереже (ф.29, 1ж. 2022 жылы 

ашылатын орталықтар) 

ӘБ 20  қаз.т, орыс. яз. 

 Әдістемелік ұсынымдар   

2 «Кітапханадағы шығармашылық сабақтардағы сенсорлық модульдер: 

пайдалану идеялары және оларды жүзеге асыру» 

ӘБ 20  қаз.т., орыс. яз 

 Жұмыс тәжірибесінен   

3 «Әлеуметтік кітап желілері және олардың оқуды қолдаудағы рөлі» ӘБ 20  қаз.т, орыс. яз 
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4 "Кеңейтілген шындық технологиялары 

кітапхана жұмысындағы басқа да мүмкіндіктері" 

ӘБ 7  қаз.т орыс. яз 

5 "Букрея және букринг ережелері" ӘБ 7  қаз.т, орыс. яз 

 

Кітапханалардың инновациялық қызметі 

инновация сипаттамасы ақпарат көзі қолдану саласы қолдану 

бойынша 

ұсыныста

р 

күтілетін нәтиже енгізу нәтижесі 

1. "Кітапхана оқырмандары 

арасында букрей және букринг 

ұйымдастыру, өткізу" 

 

 

 

 

2. «Қарағанды қ. ОКЖ 

буктьюберлер подкастының 

ашылуы» 

 

 

https://bookcrossing.ru/f

orum/topic/ 

Круговорот 

 

 

 

 

 

 

http://www.tambovlib.r

u/?id=bank&typ=techno

log&subtyp=trad 

ТОГБУК "Тамбов 

облыстық әмбебап 

ғылыми 

атындағы ғылыми 

кітапханасы. А.С. 

Пушкин" 

Кітапхана 

оқырмандары 

арасында кітапты 

және оқу үдерісін 

насихаттау 

кеңестер, 

Ақпаратт

ық хат, 

практикал

ық 

тапсырма

лар 

кітапхана жұмысында 

жаңа жұмыс түрлерін 

қолдануға ықпал ететін 

кітапханашылардың 

кәсіби санасын өзгерту. 

Кітапханалардың 

жұмысына 

инновациялар енгізу 

Қарағанды 

қаласының 

тұрғындары 

арасында 

оқудың беделін 

арттыру 

 

Кітапхана кадрларының біліктілігін арттыру және қайта даярлау 

https://bookcrossing.ru/forum/topic/
https://bookcrossing.ru/forum/topic/
http://www.tambovlib.ru/?id=bank&typ=technolog&subtyp=trad
http://www.tambovlib.ru/?id=bank&typ=technolog&subtyp=trad
http://www.tambovlib.ru/?id=bank&typ=technolog&subtyp=trad
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Кітапхана 

қызметкерлері 

тобы 

Жұмыс орнындағы 

сабақтар 
Жұмыс уақытынан тыс сабақтар Тақырыбы 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 дәрістер, оның 

ішінде ҚР белгілі 

кітапханашыларымен 

және өңірлік 

кітапханалармен 

бейне кездесулер 

2. (ҚР Тұңғыш 

Президенті 

Кітапханасына бару, 

кітапхана 

пайдаланушылары 

арасында кең 

жарнама үшін 

кітапхананың 

электрондық 

ресурстарымен 

танысу) 

3 тоқ. ӘБ, 

Бағдарлама

шы, 4 тоқ 

ӘБ,ҚКБ. 

 

 Шеберлікті  

жетілдіру тобы 

Делегирование – 

Нақты белгіленген 

өкілеттіктер шеңберімен 

бағынышты адамға 

міндеттерді беру 

«Тәжірибе алмасу» кітапханалық 

шеберлік мектебі аясында 

Кәсіби әдебиеттерді оқу 

Әдістемелік күн 

Облыстық кітапханалардың жұмыс 

тәжірибесімен танысу. 

Біліктілікті арттыру курстары. 

Шығармашылық жобалар, бағдарламалар 

Қашықтықтан оқыту: 

1. Контент толтыру 

нрегіздері; 

2. Ыото және 

бейнежазба өңдеу 

бағдарламалары 

 

I – III 

ӘБ, 

Бағдарлама

шы 
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Кітапханашы болу 

тобы 

«Көшірме» – маманға 

бекіту 

«Ротация» – қосымша 

білім алу үшін басқа 

жұмысқа ауыстыру 

Өздігінен білім алудың жеке жоспарлары 

Кітапхана-филиалдардағы практикумдар, 

библиовизиттер(тәжірибе алмасу) 

Кәсіби әдебиеттерді оқу 

1.Өздігінен білім алудың 

жеке жоспарлары 

2."Сізге арналған кәсіби 

әдебиеттер" шолуы. 

3.Практикум: 

"Электрондық 

библиографиялық 

ресурстарды құру"; 

"Әдебиеттер тізімін 

құрастыру әдістемесі, 

балаларға аннотация жазу 

дағдысы" 

I-IV 

ӘБ,АББ,  

 

 

Біліктілікті арттыру жүйесі 

№

п/п 

пішіні Тақырыбы Үйлестіру мерзімі 

 Тақырыптық семинар    

1 Семинар-кеңес "Қазіргі жағдайдағы кітапханалық пайдаланушыларға қызмет 

көрсетудің негізгі тенденциялары" 

ОҚК II тоқ 

2 Семинар "Ведомствоаралық өзара іс-қимыл: ОКЖ және мектеп 

кітапханалары" ("Қарағанды қаласының білім бөлімімен" бірлесіп, 

маман З. Д. Нақыпова) 

ОҚК III тоқ 

5 Семинар "Денсаулық мүмкіндіктері шектеулі адамдармен кітапхана 

мамандары жұмысының психологиялық аспектілері" 

ОҚК III тоқ 

6 Семинар "Кітапхана жүйесіндегі Лингвистика және мәдениетаралық 

коммуникация- 

ОҚК IVтоқ 

  ақпараттық қызметтің   

7 Әдістемелік вебинар Кәсіби өзін-өзі тәрбиелеу және жеке тұлғаны дамыту үшін ашық 

онлайн-семинарлар http://rgub.ru/professional/center/, жастарға 

арналған кітапхана https://www.youtube.com/user/rgubru 

ОКЖ 1 тоқ 
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Ақпараттық жұмыс 

Түрі Тақырып  Сан

ы  

Координация  Жауаптылар  Мерзімі  

Әдістеме күні.           

Өздігінен білім 

алу күні 

ӘБ келіп түскен әдістемелік құралдар және 

басқа басылымдарға шолу 

4 

 

 

4 

Жас кітапханашылар  ӘБ Тоқсанда 1 

рет 

Кәсіби қатынас 

сағаты 

«Оқуды насихаттау және кітаптарды 

жылжыту құралдары» 

Мақсаты: кітапханашыларды жаңа ақпарат 

беру, пікір алмасу, кітапхана жұмысындағы 

шығармашылық тәсілдерді іздеу арқылы өз 

қызметін өзгертуге ынталандыру. 

4 ОКЖ кітапханашы 

мамандары 

ӘБ Тоқсанда 1 

рет 

 

 

Инновациялық процестерді басқару 

ЖҰМЫС БАҒЫТЫ ТАҚЫРЫП САНЫ КООРДИНАЦИЯ МЕРЗІМІ 

Әдістеме-библиографиялық 

материал, кеңес 

«Кітапхана оқырмандары арасында 

букрей және букрингұйымдастыры, 

өткізу» 

«Қарағанды қ. ОКЖ буктьюбер 

подкастын ұйымдастыру» ф4 

20 ӘБ, 

автоматтандыру 

бөлімі 

I тоқ. 

 

ОКЖ жарнамалау 

ЖҰМЫС БАҒЫТЫ ТАҚЫРЫП САНЫ КООРДИНАЦИЯ МЕРЗІМІ 

Газетке жарияланым 

дайындау 

«Тұрғындарға кітапханалық қызмет көрсету» 30 ӘБ, бөлім, 

филиалдар 

меңгерушірі 

I-IV 

«5 арна»  

телебағдарламаларына 

қатысу 

«Қарағанды қ. ОКЖ» КММ жұмыс тәжірибесі 1 ӘБ, кітапхана-

филиалдар 

IV 



55 

 

 

Ұйымдастыру-басқару қызметі 

 

ЖҰМЫС БАҒЫТЫ ТАҚЫРЫП САНЫ КООРДИНАЦИЯ МЕРЗІМІ 

ОКЖ қызметін талдау Директор жанындағы кеңес 12 ОКЖ әкімшілігі, ӘБ I-IV 

Бақылау Бақылау күні 20 ӘБ, бөлім меңг.  I-IV 

Кешенді тексеру Филиал № 22,16. 4 ӘБ, бөлім меңг. I –II 

 Кітапхана-филиалдарға бару 11 ӘБ, бөлім меңг., ОҚК I-IV 

 Көпшілік іс-шараларға бару 20 ӘБ I-IV 

 

Еріктілермен және оқырмандар белсенділерімен жұмыс 

№ 

п/п 

ЖҰМЫС ТҮРІ САНЫ ЖАУАПТЫЛАР МЕРЗІ

МІ 

1 Халық алдындағы есеп 20 ОҚК, филиалдар IV 

2 Кітапханалық кеңес отырысы 2 ОҚК, филиалдар I-IV 

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, Челябинск мемлекеттік мәдениет және өнер академиясы 
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Кітапхана қызметкерлерінің біліктілігін арттыру жүйесі 
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2021 

жыл 
1 - 1 8 2 1 1 1 - 

40-жеке 

10- топ 

1 

 

 

 

6 

1 

4 11 

4 

20 - 2 - 2 

2022 

жыл 
1  1 7  1 1 1  

40-жеке 

10- топ 
 6 

 
4 11 

5 
20  2  2 

 

 

Әдістемелік жұмыстың көлемін анықтайтын сандық көрсеткіштер 
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білім 

Ж
О

О
 

к
о
л
л
ед

ж
д

ер
 

б
ар

л
ы

ғы
 

2021 1 - 1 8 2 1 1 1 12 11 6 
40-жеке 

10 топ  
20  - 4 2  2 

2022 1 - 1 7  1 1  12 11 6 
40-жеке 

10 топ 
 20   5 2  2 
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Өз білімін жетілдіру. Кітапханашылардың жалпы ой-өрісін кеңейту, әдеби мәдениет 

 

Пішіні Тақырыбы Тобы Мерзімі 

 1. Кәсіби әдебиеттерге шолу  «Сіз үшін кәсіби әдебиет» 

 

Барлық топтар 

үшін 

1 тоқсан 

 

 

Шығу мен барулар 

 

 темы Топтар Мерзімі 

Шығу 11 Кітапхана жұмысын мониторингтеу Кітапхана-филиалдары 1-4 

квартал 

Барулар 20 Мәдени-бұқаралық іс-шараларды дайындау және 

өткізу 

Кітапхана-филиалдары 1-4 

квартал 

 

Ішкі жұмыс 

Картотеканы жүргізу: әдістемелік материалдардың жүйелік картотекасы, ОКЖ кітапхана қызметкерлерінің картотекасы, қала кітапханалары 

желісінің картотекасы, МҰ электронды деректер базасын құру, кәсіби электронды досьені жүргізу және редакция, папка материалдарын 

ұйымдастыру, әдістемелік бөлімді рәсімдеу. 

 

Ұйымдастыру. Экономика. Басқармасы. Кітапхана кадрлары. 

Заңдық дербестік  (құжаттық 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 Бағыныстылардың күш-жігерін біріктіру, сыртқы ортамен өзара іс-қимылды 

қамтамасыз ету. 

Еңбекті ынталандыру сараланған сипатқа ие болады: 

жеке үстемеақылар; 

қызмет көрсету аймағын кеңейту және қоса атқару үшін қосымша ақылар, сыйақылар, материалдық көмек. 
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Моральдық көтермелеу-алғыс хаттар, грамоталар. 

2022 жылы жоспарлап отырмыз:  

- келесі бағыттар бойынша біліктілікті арттыру: 

- "сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл туралы" мамандандыру (1 қызметкер); 

- "терроризмге қарсы іс-қимылдың қағидаттарын, мақсаттарын, құқықтық және ұйымдастырушылық негіздерін зерделеу, мамандандыру. (1 

қызметкер). 

- "корпоративтік желілердің жалпы пайдалануындағы ақпараттық ресурстарды құру және пайдалану" мамандандыру  (1 қызметкер); 

ОКЖ құрылымдық бөлімшелері қызметінің негізгі бағыттары: автоматтандырылған жүйенің жұмыс істеуін талдау, оны дамыту және 

жетілдіру; қызметкерлерді ДК-де және "КАБИС" 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 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 

Пешпе

н 

жылыт

у 

қазанд

ығы 

Электр жылу 

қазандығы  

Пешпен 

жылыту 

қазандығ

ы 

Элект

р 

жылу 

қазанд

ығы 

2021 0 - 2019 0 - 2019 

2022 0 - - 21 - - 

 

ОКЖ кітапханаларындағы қауіпсіздік жүйелерін ұйымдастыру. 

 

күзетшілер Дабыл қағу 

құрылғасы 

бейнебақылау 

адам 

Өрт сөндіргіш Басқа құралдар 

адам кітапхана өрт күзет кітапхана өрт 

3 1 21 18 21 50 21 21 (өрт щиты) 
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Жаңа жиһаз алу 

 

атауы Жыл бойы алынғаны Жыл бойы 

есептен 

шыққаны 

Жыл соңында 

есепте тұрғаны 

қажеттілік 

 Саны  Сомасы   Саны  Кітапхана 

саны 

ОКЖ - - - - - - 

 

 

2022 жылы жаңа жихаз алынбайды 

Ескерту: жиһазға қажеттілік-сөрелер, үстелдер, кафедралар, кеңсе шкафтары 

 

Соңғы 10 жылда жиһазы 

ауыспаған кітапханалар 

саны 

Соңғы 10 жылда ішінара 

жиһазы ауысқан 

кітапханалар саны 

Соңғы 10 жылда жиһазы 

едәуір жаңарған 

кітапханалар саны 

6 9 7 

 

Кітапхана телефонизациясы 

 

 Телефон нөмірі бар 
Кітапханадағы 

телефондар саны 

01.01. 2021ж құрайды 23 (мини АТС) ОҚК мен филиалдары 21 

2021 жылы түскен - - 

2021 жылы түске - - 

01.01.2022 жылы құрайды 23 21 

 

 

2022 жылға арналған міндеттер 

 Халыққа кітапханалық қызмет көрсетуді жетілдіру. 

 Кітапхана жобаларының, мемлекеттік жобалар мен бағдарламалардың жұмысын жалғастыру  

  Мобильді кітапханаларды, электрондық кітапханаларды құру бойынша жұмысты жалғастыру. 

  «Жұлдызды оқырманның кеңестері"," Бір ел – бір кітап"," Өлке тұлғалары" жобаларымен жұмысты жалғастыру. 
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 Оқырмандарға қызмет көрсету үшін ҚАКАЖ (КАБИС) АП пайдалану бойынша жұмыс жүргізу. 

 Әлеуметтік жұмыс жүргізу.кітапхана қызметін дамыту, кітаптарды насихаттау жөніндегі серіктестер. 

 Құжаттарды цифрландыру бойынша Жол картасын орындауды жалғастыру. 

 "Кітап үйге"акциясы аясында жұмысты жандандыру. 

 Әуезовтің 125 жылдығына конференция өткізу. 

 "Қарағанды арулары"байқауын ұйымдастыру және өткізу. 

 Масстер-сыныптар өткізу. "Өлке Тұлғалары"жобасы аясында практикалық кеңестер. 

 "Мен оқуды жақсы көремін"байқауы бойынша жұмысты жандандыру 

 Тик-ток "Менің кітапханам" 

 "Қарағанды туралы кітап" атты бірыңғай күн. 

 "Көркем әдебиет квесті"байқауы 

 Мен интернетті кеңейту мәселесін қарастырамын. 

 Кітапхананың материалдық базасының мүмкіндіктері туралы мәселелерді қарастыру. 

  Компьютерлік техниканы жаңарту бойынша жұмысты жалғастыру. 

 Кітапхана меңгерушілерімен және бөлім меңгерушілерімен мақалалар шығару бойынша республикалық журналдармен жұмыс 

жасайды. 

 Оқырмандардың ақпараттық мәдениетін арттыру, кітаптарды талқылауды жүйелі жүргізу. 

 Кітапхана қорын толықтырудың жаңа түрлерін қолдану, электронды кітаптар сатып алу. 

  Әлеуметтік желілерде кітапхана қызметін жандандыру. 

 Пайдаланушылар үшін ақпараттың барынша қолжетімді болуы үшін жағдай жасау. 

 Сайт мазмұнын жақсарту, қашықтықтан қызметтерді енгізу. 

 Кітапхана кадрларының кәсіби деңгейін арттыру. 
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