
«Менің қаламның көшелері» жобасын жүзеге асырудың жоспар-картасы 

 

 Іс-шара атауы 

 

Өткізілетін 

күні 

Өткізілеті

н орны 

Жауаптылар  

1. «Менің қаламның көшелері» 

жобасын «Қарағанды 

облыстық тарихи-өлкетану 

мұражайы» КМҚК және 

«Қарағанды облысының 

мемлекеттік мұрағаты» КММ 

бірлесіп бастау 

13.01.2022 ж. 

 

ОҚК 

Ф.6 

Г.А.Канатбекова  

А. Нурман  

 

 

 

 

2 YouTube каналда «Менің 

қаламның көшелері» айдарын 

ашу 

қаңтар ОҚК   Г.А.Канатбекова  

3 «Менің қаламның көшелері» 

менталды картасын әзірлеу 

ақпан ОҚК 

Ф.4 

  А.Т.Толеуханова  

Д.М.Акпанбек   

Г.А. Канатбекова  

4 Өлкетану лекторийі «Менің 

қаламның көшелерімен» / 

Зелинский көшесі 

ақпан Ф.2 ж. 

 

Г.Шортанбаева  

5 «Менің қаламның көшелері»  

үздік зерттеу жұмысына 

конкурс жариялау  және 

ережені әзірлеу  

наурыз ОҚК 

ӘБ 

С.Е.Кейкина  

Г.А.Канатбекова  

6 Интерактивті плакат «Бізде 

мақтан ететін және қорғайтын 

бар»/ М.Мәметова көшесімен 

наурыз Ф.4 

 

Д.М. Акпанбек  

7 Демалыс күнінің маршруты 

«Қала көшелері баяндайды» / 

Гапеев көшесі 

сәуір Ф.14 З.Т.Калиева  

8  Тарихи-өлкетану квиз «Қала 

және адамдар: Т.Күзембаев 

көшесі 

сәуір Ф.12 б. 

 

С.В.Сарычева  

9 Өлкетану ретро-маршрут 

«Қала картасында есімдер 

шоқжұлдызы» -  Қ.Аманжолов 

көшесінің тарихы жайында 

мамыр Ф.11 б. Л.С.Тимашева  

10 Өлкетану круизі «Қаламызда 

көшесі бар Тұрардың» / 

Рысқұлов көшесі 

мамыр Ф.1 б. 

 

А.Е.Тезекбаева  

11 Фотоочерк «Туған жердің 

тарихи тұлғасы»/ Жекебаев 

көшесі 

 

маусым Ф.5 б. 

 

А.Балдаева  



 

 

Директор                                                                         Г.К.  Ахметкаримова 

 

 

 
 

12 Тарихи экскурс «Бір даңғыл 

тарихынан» / Республика 

даңғылы 

маусым Ф.29 

 

С.Т.Исакова   

13 Өлкетану виртуалды очерк 

«Туған қалалармен мен 

келемін!» 

шілде Ф.16 

 

Н.Г.Фирсова  

14 Библио-такси  «Көшемізде - 

батыр баба есімі" / М.Мамраев 

көшесі 

шілде  Ф.22 Г.Ч.Дусембекова  

15  Өлкетану квесті  «Мен 

тұратын көше тарихы» / 

Степная көшесі 

тамыз Ф.7 К.З.Сагынтаева  

16 Фотоочерк «Оның есімі өлке 

тарихында» 

тамыз Ф.15 б. Л.Н.Самборская  

17 Өлкетану экскурсі «Естелік 

қала тарихында»/ К. Маркс 

көшесі 

қыркүйек Ф.8 Г.Кайыржан  

18 Өлкетану лекторийі «Менің 

қаламның көшелері»/  

Университетская көшесі 

қыркүйек Ф.11 А.А.Идирисова  

19 Фото викторина «Сен көшеңді 

білесің бе?» / Б.Майлин көшесі 

қазан Ф.1 ж. Г.Косжан  

20 Өлкетану оқулары 

«Ұрпақтарға шығармашылық 

мұра» / А.Крылов көшесі 

қазан Ф.27 Ж.Т.Имангалиева  

21 Өлкетанушымен кездесу 

«Уақытқа саяхат» / Пичугин 

көшесі 

қараша Ф.15   Ж.Бакмагамбетова  

22  Өлкетану кездесуі «Туған 

өлке білгірі» / Деповская 

көшесі 

қараша Ф.23 Р.Далелхан  

23 «Менің қаламның тарихы» 

кітабын шығару 

2023 

желтоқсан -  

2024 ж.қаңтар 

ОҚК, 

мәдениет 

бөлімі 

А.Т.Толеуханова  

Г.А.Канатбекова  


