
 

Қарағанды қ. әкімдігі 

«Қарағанды қ. мәдениет, тілдерді дамыту, дене тәрбиесі және спорт бөлімі» ММ 

«Қарағанды қ. орталықтандырылған кітапхана жүйесі» КММ 

Тұжырымдама 

«Тарихтан сыр шертеді менің қалам» жобасы 

Зерттеу мақсаты: мен тұратын көшенің, Қарағанды қаласының көшелерінің пайда болу 

тарихын зерделеу, оның кімнің атымен аталғанын білу. 

Зерттеу міндеттері: көше атауы және оның қазіргі өмірі туралы ақпарат жинау; көшеде 

тұратын тұрғындар туралы білу; сауалнама жүргізу. Өлкетану әдебиетін насихаттау, өлке 

туралы әдебиеттің оқылуын арттыру. 

Адам өмірге келеді және өмірмен бірге ең баға жетпес нәрсені — Отанды алады. Ол жалғыз. 

Біз қаламыздың көшелерімен жүреміз-олардың аттарын оқимыз. Біздің қалада көптеген 

үлкен және кішкентай көшелер бар. Олар бізге белгілі және белгісіз адамдардың аттарымен 

аталады. Біз олардың атауларына үйреніп қалдық, олар неге осылай аталады деп 

ойламаймыз. Қаладағы әрбір тұрғын өз қаласының тарихын есте сақтап, білуі қажет және 

оны балаларына жеткізеді. 

Білім беру міндеті: көшелер есімімен аталған адамдардың өмірбаяны туралы жаңа білім, 

фактілер, мәліметтер алу. 

Зерттеу нысаны: Менің қаламның көшесі. 

Гипотеза: Менің қаламның көше атауларында біздің қаламыздың өмірі мен тарихының 

ерекшеліктері ғана емес, бүкіл еліміз де көрініс табады. 

Зерттеу әдістері: 

 тарихи және өлкетану әдебиеті бойынша ақпараттық іздеу; 

 Қарағанды қаласының жазушыларымен, ғалымдарымен кездесу; 

 Ғаламтор желісінде ақпарат жинау; 

 көше тұрғындарына сауалнама жүргізу; 

 мұражайға, қалалық мұрағатқа бару; 

 «Орталық Қазақстан», «Индустриальная Караганда» газеттеріне бару; 

 «5 арна», «Бірінші Қарағанды» ТВ-не бару; 

 деректерді статистикалық өңдеу; 

 жиналған материалды жалпылау және талдау; 

 YouTube арнасында «Тарихтан сыр шертеді менің қалам» айдарын ашу; 

 әлеуметтік желілерде жиналған материалдарды хэштегтермен жариялау #Менің 

қалам, #Менің көшем, #Қарағанды көшелері; 

 Қарағанды қаласының тұрғындары арасында үздік конкурс өткізу; «Менің қаламның 

көшелері» зерттеу жұмысы, «Менің қаламның көшелері» 3D картасы, «Менің 

қаламның көшелері» мультфильмі; 

 «Менің қаламның көшелері» кітабын шығару;  

 менталды карта шығару. 

Тақырыптың өзектілігі.     Өзін-өзі құрметтейтін әрбір адам өз елінің, өз қаласының 

тарихын білуге міндетті. Оның атауында көрсетілген көше тарихы осы оқиғаның ажырамас 



бөлігі болып табылады.  Менің көшемнің пайда болу тарихын жергілікті өлкетанушылар 

әлі толық зерттеген жоқ деп ойлаймыз. Біз кітапханашылар ретінде бұл олқылықтың орнын 

толтырғымыз келеді. 

 
 

 

 


