
ОӘҒҚ 
 «Қарағанды қаласының орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ  

«Парасат жолы» орталығының  
2021 жылға арналған жұмыс жоспары  

Жұмыс мазмұны 
 

Жауаптылар Орындалу 
мерзімі 

I. Ұйымдастыру іс-шаралары  
М.О.Әуезов атындағы қалалық кітапханада, кітапхана-
филиалында  «Парасат жолы» орталықтарын ашу.  
 

Кітапхана-филиалдарының 
меңгерушілері, бөлім меңгерушілері  

11.03.2021ж. 
  

Баспасөз беттерінде орталықтың атқарған жұмыстары 
бойынша ақпарат (мақала) шығару 

Кітапхана-филиалдарының 
меңгерушілері, бөлім меңгерушілері 

Айына бір 
мәрте 

Тікелей эфир кемінде айына екі рет ұйымдастыру Кітапхана-филиалдарының 
меңгерушілері, бөлім меңгерушілері 

Жыл ағымында 

Тікелей эфирді аудиториямен қамтамассыз ету. 
(Сұрақ, пікір)  

Кітапхана-филиалдарының 
меңгерушілері, бөлім меңгерушілері 

Жыл ағымында 
 

Өтетін шаралар әлеуметтік желіде кеңінен 
жарнамалануын қадағалау. (Фейсбук, инстаграмм, т.б.) 

Кітапхана-филиалдарының 
меңгерушілері, бөлім меңгерушілері 

Жыл ағымында 
 

Бейнетүсірілім жасау, қатысушыларды суретке түсіру, 
әлеуметтік желілерде ақпарат орналастыру, баспасөз 
релиздерін дайындау (Архив сақтау) 

Кітапхана-филиалдарының 
меңгерушілері, бөлім меңгерушілері 

Жыл ағымында 
 

Жыл соңында (желтоқсан айында) қорытынды 
бойынша портфолио дайындау 
 

Кітапхана-филиалдарының 
меңгерушілері, бөлім меңгерушілері 

Желтоқсан 

II. 2021 жылы аталып өтілетін және еске алатын күндер күнтізбесімен жұмыс жүргізу 
ақпан 

Буктрейлер: Тынымбай Нұрмағамбетов 
«Періштелердің өлімі» 

 
Ф.6  

ақпан 



Әдеби альманах «Аңызға айналған ақын»  
(Мұқағали Мақатаевтың 90 жылдығына) 

 
Ф.27  

ақпан 

наурыз 
1 наурыз – Челендж  «Туған елге мың алғыс!»/ Алғыс 
айту күніне 

 
ОҚК  

наурыз 

Адамгершілік-этикалық сағат  «Мейірімділік 
жақсылықтың бастауы»  

 
Ф.1б  

наурыз 

Фольклорлық мереке «Наурыз- жыл басы»  
 

 
Ф.5б  

наурыз 

Кітапханадағы этноқызықтар «Бейбітшілік пен 
мейірімділіктің көктемгі мерекесі» 

 
Ф.11б  

наурыз 

Саяси портрет «Алаштың Әлиханы» Бөкейханов 
Әлихан (1866-1937) - қоғам қайраткері, мұғалім, 
журналист,этнограф. «Алаш» партиясы 
көшбасшыларының бірі, туғанына 155 жыл 

 
27  

наурыз 

«Жиһангез Тити» кітабын талдау  
/ Марат Кабанбаев 

 
Ф.5б  

наурыз 

сәуір 
15 сәуір - «Аталған жоба» кездесу-кеші 
/«Қарымды қаламгер» клубының мүшелері/ 
(Қ.Аманжоловтың 110 жылдығына) 

 
ОҚК  

сәуір 

 16 сәуір -Онлайн кітаптың тұсаукесері Иран-Ғайып 
«Қорқыттың көрі» 

 
Ф.11  

сәуір 

 
мамыр 

6 мамыр  - Кітап талқылауы. Құрметұлы Амангелді, 
Ормах Памук «Менің атым-Қырмызы» 

 
ОҚК  

мамыр 



28 мамыр- Онлайн кездесу «Қайғы мен үміт лагері» 
(Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні, 
Карлагтың құрылғанына 90 жыл) 

 
Ф.4  

мамыр 

18 мамыр – Әдеби кеш «Ұлт мақтанышы»  
(О.Сүлейменовтың 85 жылдығына) 

 
Ф.29  

мамыр 

маусым 
 1 маусым – «Светлячок» қуыршақ театрының 
қойылымымен балалар мерекесі - «Түрлі түсті 
балалық шақ» 

 
Ф.16  

маусым 

4 маусым - Патриоттық сабақ: Ж.Нәжімеденов «Менің 
Қазақстаным» 

 
Ф.1б  

маусым 

25 маусым – Әдеби кеш «Абай дәстүрін 
жалғастырушы» (К.Жанатайұылының 160 
жылдығы) 

 
Ф.6  

маусым 

шілде 
1 шілде – Музыка кеші «Сыңғырла менің даламның 
домбарасы!» 

 
ОҚК  

шілде 

4 шілде – Сырттай саяхат «Астана шежіресі» Ф.11б.  шілде 
Тарих керуені «Тұңғыш қазақ ұшқышы» Ф.5б.  шілде 

тамыз 
27 тамыз – Кездесу кеші «Кеншілер еңбегінің 
даңқы»/ Кеншілер күні 

 
Ф.27 Ж.  

тамыз 

Құқық сабағы  «Ата Заң – елдің алтын діңгегі»  
Ф.8  

тамыз 

қыркүйек 
Библио шоу «Кітап білімі елінде» Ф.16   



Тақырыптық кеш «Шығармашылық ойлар мен жаңа 
идеялар иесі» Ермеков Мағауия Әлімханұлы (1921-
2006) - ғалым, геология-минералогия ғылымдарының 
докторы, профессор, ҚР ҰҒА-ның академигі,туғанына 
100 жыл 

 
ЦГБ  

қыркүйек 

А.Байтұрсыновтың туғанына 149 жыл «Ұлтымыздың 
ұлы ұстазы» әдеби конференция  

 
ОҚК  

қыркүйек 

10 қыркүйек –  Кездесу кеші «Отбасы – бақыт 
мекені» 

 
Ф.11  
 

қыркүйек 

Ғылыми конференция «Әлем таныған Әуезов»   
ОҚК  

қыркүйек 

Ғажайыптар алаңы «В мире интересных 
профессий» 

 
Ф.12д.  
 

қыркүйек 

қазан 
Демалыс кеші «Дана күздің бақытты сәттері!» Ф.1юн  қазан 
Виртуалды  көрме «Қаламгердің қазынасы» 
(Қалмахан Әбдіқадыровтың 120 жылдығы) 

Ф.11   қазан 

 «Алаш арысы» Ж.Ақпаевтың туғанына 145 
жылдығына орай өлкетану мұражайымен онлайн 
кездесу кеші (Ақтоғай ауданы мұражайы) 

ОҚК  қазан 

Кітап бенефисі: Бердібек Соқпақбаев «Чемпион» Ф.15 б  қазан 

Қазақстан жазушылар одағының мүшелерімен 
әдеби кездесу 

ОҚК  қазан 

Қараша 
 «Ұлы математика сыры» Әлімхан Ермековтың 130 ОҚК  Қараша 



жылдығына орай дөңгелек стол өткізу 
Онлайн встреча с победителями конкурса «Алтын 
сапа» в рамках библиотечного проекта «Өлке 
тұлғалары» 

ОҚК  
 

Қараша 

26 қараша – Әкімдік, ХҚО өкілдерімен онлайн 
кездесу «Еститін мемлекет. Кері байланыс» 

ОҚК  Қараша 

Теасh-in «Абайлаңыз – АИТВ!» (Дүниежүзілік 
ЖИТС-пен күрес күні) 

Ф.1 ж.  Қараша 

Желтоқсан 
2 желтоқсан -  Кеш портрет «Жалпыұттық мақтаныш 
күні» (Тұңғыш Президент күні) 

Ф.4  Желтоқсан 

Кездесу-кеш «Қазақтың нар тұлғасы» 
(Әлихан Бөкейханның туғанына 155 жыл) 

ОҚК  Желтоқсан 

15 желтоқсан –Тақырыптық кеш «Тәуелсіздік –
Мәңгілік елдің тұғары»/ ҚР Тәуелсіздік күніне 

ОҚК  Желтоқсан 

 Желтоқсан  - «Тәуелсіздік толғауы» мүшәйрасын 
ұйымдастырып, өткізу 

ОҚК   Желтоқсан 

 
 
                                     

Директор                                                                                            Г.К.Ахметкаримова 
 
 
 
Орындаған: С.Е.Кейкина 
Тел.: 42-12-26  
 


