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Алғы сөз 

 

 Бүгінгі таңда кітапхана нағыз мәдениеттің ошағына, білім 

ұясына айналып отыр. Кітапхана – халықтар өміріндегі үлгі-

өнегесі топтастырылған тәрбие орны, адамзаттың ең қастерлі 

қазыналарын ұрпақтан-ұрпаққа жалғастыратын білім ордасы. 

Қоғамның дамуы, адамзаттың өсіп өркендеуі кітаппен тығыз 

байланысты. «Жақсы кітап - жан азығы» деп халық тегін айтпаса 

керек. Ал, кітапхана ақыл – ойдың, парасаттың қақпасы ретіндегі 

киелі шаңырақ. Сол себепті адам мен кітапхана арасында 

байланыс орнауы тиіс. Сонда ғана біздің еліміздің мәдениеті мен 

әдебиеті алға ілгерілейді.  

 Соңғы уақыттарда кітап оқуға деген мүдделіктің 

төмендеуі кітап мамандары мен кітапхана қызметкерлерінің және 

жалпы жұртшылық арасында алаңдаушылық туғызуда. Біздің 

елімізде кітап оқу мәселесі өте күрделі және көкейкесті болуына 

байланысты ҚР Ұлттық академиялық кітапханасы «Оқуға құштар 

Қазақстан» бағдарламасын қабылдады. Бағдарламаның басты 

міндеттеріне:  

- Оқу психологиясы, педагогикасы мен әлеуметі саласында 

ғылыми негізделген практикалық ұсыныстар әзірлеу; 

- Отбасылық оқуды дәріптеу арқылы оқу машықтарын 

дамыту; 

- Оқу үшін тартымды әдебиеттерді шығаруға Қазақстанның 

баспа саласын (қызықты, ғылыми-көпшілік, көркем, 

интерактивті) әлемдік және отандық көркемдік ойдың ең 

озық үлгілерін экранға шығаруға киноиндустрияны 

бағдарлау жолымен оқу репертуарын кеңейту; 

- Оқуды дәріптеуге жаңа технологияларды пайдалану 

негізінде өндірістік ұжымдарда оқу дәстүрлерін жаңғырту; 

демалыс-танымдық үлгісі бойынша ұйымдастырылған 

балалар кітапханалары желісін дамыту және ірі сауда, 

ойын-сауық кешендеріндегі балалар оқу салонын 

ұйымдастыру; 
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- Түрлі номинациялар бойынша байқаулар өткізу, әдеби 

сыйлықтар белгілеу арқылы жазушы еңбегін ынталандыру 

және т.б. 

 Осы бағдарлама аясында Жұбан Молдағалиев атындағы 

облыстық әмбебап ғылыми кітапханасында «Жанұялық Оқу 

Орталығы» ашылып, 2007 жылдың 22-мамырында тұсау кесер 

рәсімі болып өтті. Жанұялық оқу дегеніміз ең кемі үш адамның: 

бала, ата-ана, кітап авторының арасында тығыз байланыстың 

орнауына қол жеткізу. Орталықтың негізгі мақсаты – 

кітапхананы пайдаланушылардың оқу белсенділігін және 

мәдениетін арттыру, кітаптың жаңа, қоғамдық – мәндік 

мәртебесін қалыптастыру, түрлі санаттағы пайдаланушыларды 

кітап оқуға тарту.  

Облыс кітапханашыларына әдістемелік көмек көрсету 

мақсатында жарық көріп отырған бұл құралда отбасылық кітап 

оқудың қоғамдық мәртебесін және оқырмандардың мәдени 

деңгейін арттыру, отбасы арасында кітап оқу мәдениетіне зерттеу 

жүргізу, әдеби кештердің, дөңгелек үстел, кітап көрмелерінің 

жобасы енгізілген. 
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Кітапхана жанындағы жанұялық оқу орталығының 

ережесі 

 

І. Жалпы ереже. 

1.1. Кітапхана жанынан құрылған жанұялық оқу орталығы 

кітаптың және оқудың жоғары қоғамдық мәртебесін қолдау, оқу 

мәдениетін арттыру, оқырмандарды оқуға және кітапханаларға 

тарту үшін құрылған ерікті өзін-өзі басқаратын бірлестік болып 

табылады. 

1.2. Жанұялық оқу орталығы өз жұмысында Қазақстан 

Республикасы Ұлттық академиялық кітапханасы ұсынған 

«Оқитын Қазақстан» бағдарламасын басшылыққа алады. 

ІІ. Ереженің мақсаты: 

2.1. Жанұялық оқу орталығының негізгі мақсаты аймақтың 

барлық ой-өрісін ұйымдастыру, тұрғындардың көпшілік, 

көкейкесті әлеуметтік топтарын, бірінші кезекте жанұя 

мүшелерін оқуға және кітапханаға тарту болып табылады. 

Осы мақсатты шешу үшін: 

- Кітапханашыларды және басқа да кітап қауымдастығы 

мүшелерін қазіргі кезеңнің жұмыс технологиясына үйрету, 

сайып келгенде кітаптың қоғамдық мәртебесін көтеру. 

Жанұялық оқу орталығы жергілікті қауымдастықтың 

барлық шығармашыл күштерін, орталықтың жұмысына 

тартады. 

- Оқырмандар мен кәсіби бірлестіктер, кітап және әдеби 

клубтарын құрады. 

- Кең көлемді кітап оқу науқанын дәстүрлі әдістермен 

(жергілікті авторлардың үздік кітаптарының тұсаукесері, 

ақындармен, жазушылармен кездесу, оқырмандар 

конференциясы) қатар, масмедиялық шаралар (кітаптар 

театры, көркемсөз оқу концерттерінің циклы, әдеби 

конкурстар және ойындар, оқырман марафоны), жергілікті 

радио арқылы арнаулы балалар бағдарламалары және 

әдеби бағдарламалар пайдаланылады; 
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- «Әкем, анам және мен – оқырман отбасы», «Балалар 

үлкендерге оқиды, үлкендер балаларға оқиды», «Біздің ең 

жақсы көретін кітабымыз» отбасылық оқу 

бағдарламалары, сондай-ақ мектеп кітапханаларымен, 

мұғалімдермен бірлесіп әзірлеген мектептік оқу 

бағдарламалары іскерлікпен пайдаланылады; 

- Оқырмандар, кітапханашылар, арнаулы және жоғары оқу 

орындарының студенттері, мектеп оқушылары арасында 

жедел сауалнама жүргізу негізінде оқырман байқаулары; 

- Тұрғындардың әлеуметтік оқшаулану мәселелерін 

болдырмау үшін шағын көшпелі кітапханалар 

ұйымдастырылып, сауықтыру және наркологиялық 

орталықтарда, ауруханаларда, қарттар мен мүгедектер 

үйлерінде, балалар интернаттарында т.б. мекемелерде 

оқудың библиотерапиялық бағдарламасы құрылады; 

- Жанұялық орталығы төменгі деңгейлі кітапханалар үшін 

кітаптарды жиі қолдану жөніндегі ақпаратты 

белсенділікпен таратып отырады;  

- Мәдениетті басқару органдары және жергілікті өзін-өзі 

басқару органдарына кітаптарды жанұясымен оқуда 

іскерлікпен насихаттау нысандарына қатысты мәселелер 

жөнінде ұсыныстар түсіреді. 

- Жанұялық оқу орталығының негізгі мақсаты – 

кітапхананы пайдаланушылардың оқу белсенділігін және 

мәдениетін арттыру, кітаптың жаңа, қоғамдық-мәндік 

мәртебесін қалыптастыру, түрлі санаттағы 

пайдаланушыларды кітап оқуға тарту. 

Міндеттері: 
- Оқу мәдениетін өрістету мәселелеріне қазіргі қоғамда 

кітап пен оқудың үздіксіз дамуына жұртшылық назарын 

аудару; 

- Кітап қорының қозғалысын және оқуды үздіксіз дамыту 

бойынша түрлі қоғамдық мәнді жинақтар ұйымдастырады; 
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- Ақын-жазушылармен кездесулер, кітаптардың 

тұсаукесері, оқырмандар конференциясы, кітапқұмарлар 

клубын ұйымдастыру және т.б. 

- Кітап оқу мәселесі жөнінде аймақтық зерттеу жүргізу. 

Бағдарлама атауы: Жұбан Молдағалиев атындағы ОӘҒК-сы 

«Жанұялық оқу орталығы» атты жобалық бағдарлама. 

Жобалық бағдарламаны әзірлеушілер: Жұбан Молдағалиев 

атындағы ОӘҒК-ның кітапхана ісін дамыту бөлімі мен абонемент 

бөлімі 

Жұбан Молдағалиев атындағы ОӘҒК-ның абонемент бөлімі 

Кітап қоры- 44572 

Оның ішінде қазақ тілінде -10664 

Барлық оқырмандар саны : 4017 

Оның ішінде 558 жанұямен оқитын оқырмандар.  

186 (жанұялық формуляр)  

 

Оқырмандар контингенті 

 

Жанұялық оқырманның ұлттық құрамы 

Қазақ Орыс Өзге ұлт 

280 220 58 

 

Жобаның мақсаты: 

 Ұлтымыздың ой-өрісін арттыру мен шығармашылық, 

әлеуметтік белсенділігін арттырудың қуатты құралы болып 
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табылатын кітап оқуды дамыту үшін бұрыннан қалыптасқан 

жанұямен кітап оқу дәстүрін қайта жаңғырту, отбасындағы 

балалардың жан-дүниесінде рухани ізгілік пен кітап оқуға деген 

қызығушылықты ояту. 

Жобаның міндеті: 

 жанұямен кітап оқу дәстүрін жаңғырта отырып қоғамдағы 

кітапқа, кітап оқуға, кітапханаға деген қызығушылықты 

өрістету; 

 ата-ананың балаға тәрбиелік ықпал етуі арқылы кішкене 

кезінен бастап оқу мәдениетін қалыптастыру; 

 кітапхана мамандарын жанұямен оқу дәстүрін одан әрі 

дамыту мен қоғамда кітапты насихаттаудың қазіргі 

кезеңдегі жаңа технологиясын меңгерту.  

Жобадан күтілетін нәтижелер: 

 Жанұямен кітап оқитын оқырмандардың көбеюі; 

 Кітапханаға бұдан бұрын жазылмаған және келіп 

көрмеген жаңа оқырмандар санының көбеюі; 

 Оқырмандар ортасының құрамы мен жағдайы сапалық 

тұрғыдан жоғары дәрежеге жетеді; 

 Отбасы мүшелерінің жас ерекшеліктерін ескере отырып, 

кітап оқуға қызығушылығын оятатын, ғажайып кітаби 

мәдениетті насихаттайтын кең көлемді мәдени шаралар 

ұйымдастырылады; 

 Кітаптың қоғамдық мәні мен мәртебесі артады, кітап 

оқуға кітапхананы пайдаланушылардың әртүрлі санатын 

тарту жүзеге асырылады; 

 Отандық әдебиетке қызығушылық, классикалық 

әдебиетті, қазіргі заманғы үлгідегі жаңа әдебиетке 

ынталары артады; 

 Кітап пен кітап оқудың мәртебесі көтеріліп, қоғамның 

назары кітапханаларға аударылады; 

 Отбасы мүшелерінің кітап оқу мәдениетін 

қалыптастыруға бағытталған ұсыныстық тізімдер 

шығарылады; 
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 Кітапхананың web бетінде жанұялық оқуды 

насихаттайтын ақпараттар тұрақты көрініс табады. 

 

«Бүгінгі отбасы нені оқиды?» тақырыбына зерттеу 

жүргізу ережесі. 

Оқу қазіргі кезең адамының санасын қалыптастырады, 

дүниетаным, білім және кәсіби дағды негіздерін қалайды. 

Сонымен бірге, оқу мәдениет және ұлттық құндылықтарға қол 

жеткізудің маңызды элементі, қоғам мүшелерін азаматтық 

көзқарасқа және патриоттық тәрбиеге тәрбиелеу факторы болып 

табылады. Көпшілік қолды құралдардың (теледидар, интернет) 

дамуына байланысты соңғы онжылдықтарда оқу деңгейі 

төмендеді. Қоғамның қазіргі кезеңдегі дамуы оқу мәселесіне 

жаңаша көзқарас туғызуға жол ашып отыр.  

Қазіргі уақытта ересек жастағы тұрғындар құрамын да 

жалпы кітап оқымайтындар саны 50%-дан кем болып отыр. 

Жастар кітап оқуға кәсіби мамандық меңгеру, нақты іскерлік 

мәселелер шешу үшін ұмтылады. 

Балалардың кітап оқуы тікелей көкейкесті мәселеге 

айналды. Егерде ата-аналардың оқу мәдениеті болмаса, балалар 

да оқудан тыс қалыптасады. 

Отбасылық оқуды жүзеге асыру үшін қажеттілік: 

- оқырмандарға, балаларға, жасөспірімдерге, ересек 

адамдарға қызмет көрсету шектеуін жою, яғни 

кітапқа отбасылық қызығушылық негізде жас 

аралық қарым-қатынасты белсенділікпен жүргізуге 

мүмкіндік беретін оқу сабақтастығы болуы керек; 

- оқырман тұлғасын, баланың өсу ерекшелігі ескере 

отырып қалыптастыру; 

 Әлеуметтік зерттеу жүргізу нәтижесі бірнеше адамдарды 

барлық уақыт таба біріктіретін, қарым-қатынас мәдениетіне 

тәрбиелейтін, адамгершілік және рухани байлық көзі болып 

табылатын кітапқа қызығушылықтың отбасында қалыптастыру 

жағдайын анықтау және кітапхананың отбасылық оқу үшін әрі 



10 
 

ата-анаға, әрі балаларға өзара тұлғалық көмек беру орталығы 

бола алатындығын айқындау керек. Үй кітапханасы қаншама 

көлемді болғанымен балалар қоғамдық кітапханадан кітап 

әлемінің қажеттілігінде түсінік алады. Кітаппен алғашқы рет 

танысу отбасында басталады. Ал баланың одан әрі оқырмандық 

тағдыры көбіне көп ата-ананың кітап әлемінің есігін баласына 

қалайша сауатты және білікті ашып беруіне тікелей байланысты. 

Зерттеу бағдарламасы. 

Тақырыбы: Бүгінде отбасы нені оқиды? 

Көкейкесті ахуал: Отбасылық оқудың беделі мен рөлінің 

төмендеп кетуі. 

Зерттеу обьектісі: Отбасылық оқырмандар. 

Зерттеу мәні: Отбасының оқырмандық қажеттігі және 

қызығушылығы. 

Зерттеу мақсаты: Қазіргі кезеңдегі отбасының негізгі оқулық 

үрдісін анықтау. 

Міндеттері: 

1. Жұмыстан бос уақыт арасында оқу орнын анықтау; 

2. Оқудағы тақырыптың және жанрлық басымдықты 

айқындау; 

3. Отбасылық оқырмандардың кітапханаға келу мақсатын 

талдау; 

4. Оқырмандарға қызмет көрсету сапасын анықтау. 

Болжам: 

Отбасылық оқуға әсер беруші негізгі факторлар: 

1. Оқу сабақтастығы 

2. Жеткілікті ақпарат 

Зерттеу әдістері: 

- Сауал-сұрақ 

- Оқырмандық формулярды талдау 
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- Әңгімелесу. 

Зерттеуді ұйымдастыру: 

- Тақырып бойынша арнаулы әдебиеттерді, 

жарияланымдарды зерделеу; 

- Зерттеу бағдарламасын және әдісін әзірлеу; 

- Ақпарат жинақтау; 

- Ақпараттарды өңдеу, талдау, жүйелеу; 

- Есептік материал құрастыру. 

 Зерттеу нәтижесі әлеуметтік зерттеу жүргізу туралы 

материал әзірлеу, сондай-ақ мәселелер жағдайы мен болжамды 

жариялау шараларын ұйымдастыру болуы тиіс. 

 Әлеуметтік зерттеудің негізінде статистикалық талдау, 

оқырмандар арасында сауалнама жүргізу және бақылауға алынуы 

қажет. Отбасылардың оқырмандық қажеттігін талдай отырып 

қорытынды шығарылуы қажет. 

 

Сауалнама 

Құрметті оқырмандар! 

Мақсаты мен міндеттері халықты кітап оқуға тарту болып 

табылатын «Оқуға құштар Қазақстан» бағдарламасын жүзеге 

асыру жолында Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК-ның абонемент 

секторы «Отбасы бүгінде нені оқиды?» тақырыбында әлеуметтік 

зерттеу жүргізуді қолға алды. 

Сізден отбасылық оқырмандардың оқырмандық 

мүдделілігін анықтау мақсатында жүргізілетін сауалнамаға 

қатысуды өтінеміз. 

Сіздің ой-пікіріңіз отбасында кітап оқу дәстүрін қайта 

жаңғыртуда, жастар арасында кітап мәртебесін көтеруде қызмет 

көрсету сапасын жақсартуда қажетті ізгі істер енгізуге мүмкіндік 

жасайды. 
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Көптеген сұрақтардың жауап нұсқалары мазмұндалған, 

өзіңіздің пікірлеріңізге сәйкесті жауап нұсқаларын белгіліңіз. 

1. Сіз кітапханаға жиі барасыз ба? 

- Апта сайын;  

- Айына екі рет; 

- Айына бір рет 

- Айына бір реттен де сирек. 

2. Сіздің кітапханаға баруыңыздың себептері? 

- Оқуды ұнатамын; 

- Жұмыс, оқу үшін; 

- Бос уақытты қайда жұмсауымды білмегендіктен; 

- Үй кітапханасы болмағандықтан; 

- Достардың, отбасының кеңес беруімен; 

- Өзге себептер. 

3. Бос уақытыңызда сіз көбіне көп немен шұғылдануды 

ұнатасыз? Сіздің еліктеушілігіңіз, 

хоббиіңіз?___________ 

4. Cіз әлемде болып жатқан оқиғалар туралы түрлі 

ақпараттарды біліп отырасыз. Сіз қандай көздерден 

ақпарат алуды жөн көресіз? 

- мерзімді басылымдар; 

- радио; 

- теледидар; 

- интернет. 

5. Сіздің өміріңізде оқу қандай орын алады? Кітапты жиі 

оқисыз ба? 

- Анда – санда; 

- Апта сайын; 

- Күнде; 



13 
 

6. Сіз оқуға не үшін ұмтыласыз? 

- Қандайда болсада ақпарат алуға; 

- Демалыс өткізу; 

- Өзгелер; 

7. Сіз басылымдардың қандай түрін жиі оқуға 

талпынасыз? 

- Кітаптар; 

- Журналдар; 

- Газеттер; 

8. Сіз қандай газеттерді оқисыз? 

- Жергілікті; 

- Жалпы сипаттағы; 

- Салалық; 

- Жастар; 

- Балалар; 

9.Сіз қандай журналдарды оқисыз?  

10. Сіздің назарыңызға мазмұны және жанры бойынша 

түрлі бірнеше көркем әдебиеттер ұсынылды. Сіз, ең алдымен 

олардың қайсысын таңдар едіңіз? 

- ғылыми фантастиканы; 

- соғыс туралы; 

- әзіл-оспақ және сайқымазақ; 

- тарихи романдар; 

- поэзиялық; 

- махаббат туралы романдар; 

- классиканы; 

11. Сіз қандай кітаптарды жиі оқитындығыңызды айта 

аласыз ба? 
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- классиканы; 

- қазіргі кездегі отандық; 

- шет ел авторларын. 

12. Сіз қазіргі уақытта қандай кітап оқып жүрсіз немесе оқуды 

бастадыңыз (авторы, атауы немесе мазмұны?) Ол кітапты қайдан 

алдыңыз? 

- өз үйімнен; 

- кітапханадан; 

- танысымнан; 

13. Сіз көркем әдебиетпен қатар қандай әдебиет оқисыз? 

- техникалық; 

- өнер; 

- спорт; 

- ауыл шаруашылығы; 

- т.б. 

14. Сіздің отбасыңыздың дәстүріне енді ме? 

- оқыған кітаптар туралы әңгіме-дүкен құру (иә, жоқ) 

- кітапты дауыстап оқу (иә, жоқ). 

15. Сіздің кітап оқуыңыздың отбасы мүшелерінің әдеби 

танымына әсері бар ма? (иә, жоқ, жауап бере алмаймын.) 

Отбасында кітап оқуда кім көшбасшы болып табылады? 

16. Сіздің отбасыңыз ұнататын кітаптар мен авторларды атаңыз? 

17. Кітапханада сіздің қызығушылығыңызды танытатын 

тақырыптар бойынша әдебиет жеткілікті ме? 

18. Сіз өзіңіз пайдаланып жүрген кітапхана жұмысына қандай 

баға бересіз? 

- жақсы; 

- жаман; 

- қызмет көрсетуді жақсартуы қажет; 
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- кітап қорының құрамын жақсартуға мұқтаж; 

- т.б. 

19. Сіздің ойыңызша, халықтың басым көпшілігі кітапхананы 

тұрақты пайдалануы үшін не істеуі қажет? 

20. Сіздің көзқарасыңыз бойынша кітапхана қандай қосымша 

қызметтер көрсетуі қажет? 

21. Сіздің ойыңызша  кітапхана отбасылық оқуды дамыту үшін 

не істеуі керек? 

22. Оқырман туралы мәлімет: 

Жасы -  

Жынысы -  

Білімі - 

Отбасы құрамы - 

Жұмыс түрі - 

Жұмыс немесе оқу орныңыз - 

Сауалнамаға белсенділікпен қатысқаныз үшін алыс білдіреміз! 

 

«Бүгінгі отбасы нені оқиды?» тақырыбында 

зерттеудің қорытындысы 

Қазіргі кезде білім алудың, мәдениеттің орасан өсуі 

оқырмандардың кітапқа деген ынтасын, ықыласын білуді 

зерттеуді қажет етіп отыр. Бұл мәселелерге көптеген ғалымдар, 

педагогтар, психологтар, сонымен қатар кітапхана мамандары 

үнемі назар аударып отырады. 

Отбасының кітап оқуын зерттеу кітапхананың күнделікті 

жұмысы барысында жүргізіледі. Кітапханашы әрбір оқырман 

отбасының кітапқа деген талабын, қатынасын, ынтасын анықтау 

арқылы олардың кітап оқуына жетекшілік етудегі ең тиімді 

әдістерді пайдаланады. Отбасының кітап оқуын зерттеу үшін 

кітапханашы алдын-ала негізгі бағытын, міндетін және жұмыс 

жоспарын ойлап, анықтап алады. Зерттеу әртүрлі бағытта 
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жүргізіліп, әртүрлі міндеттерді белгілейді. Мысалы: 

Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК-ның абонемент бөлімінде 

«Бүгін де отбасы нені оқиды» тақырыбында зерттеу жүргізілді.  

Зерттеудің мақсаты: Қазіргі кезеңдегі отбасы оқуындағы негізгі 

беталысты анықтау. 

Міндеттері: 

1. Жұмыстан бос уақыт арасындағы оқу орнын анықтау. 

2. Оқудағы тақырыптық, жанрлық артықшылықты айқындау. 

3. Отбасылық оқырмандардың кітапханаға келу мақсаттарын 

талдау. 

4. Қызмет көрсету сапасының деңгейін анықтау. 

 Статистикалық талдау үшін 2008 жылғы І-ІІ тоқсандардың 

және 2009 жылдың І тоқсанының деректері таңдап алынды. 

Ақпарат жинау сауалнама жүргізу оқырмандардың 

формулярларынан талдап, отбасылық оқырмандармен әңгіме 

өткізу арқылы жүзеге асырылады. 

 Зерттеу барысында 235 отбасылық оқырман арасында яғни 

жалпы отбасылық оқырмандар санының 57% сауалнама 

жүргізілді. 

 Сұрақ жүргізілген отбасы мүшелерінің 14%-ы 20-30 

жастағылар, 24%-ы 30-40 жастағылар, 42% - 40-60 жастағылар, 

60 және одан жоғары жастағыларының – 20% ды құрады. Ең көп 

«оқитын» сипатындағы 40-60 тан жоғары жасатағылар деп жауап 

берілген. 

Отбасылық оқырмандардың жұмыс түрлері төмендегідей: 
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Зейнеткерлер-33% 

Жұмысшылар- 20% 

Мұғалімдер мен ЖОО оқытушылар – 8% 

Мемлекеттік қызметкерлер - 5% 

Үй шаруасындағы әйелдер-6% 

Медициналық қызметкерлер - 3% 

Өзге мамандықтар -7% 

Оқушылар -2% 

 Ең көп оқитын зейнеткерлер - 33%, өйткені олардың бос 

уақыттары көп немесе өздері атап көрсеткендей «оқуға 

әдеттенгендіктен». Кітапханаға оқырмандардың - 42% айына 1 

рет, 95% айына 2 рет, апта сайын 18%, ал сирек - 5% қарым-

қатынас жасайды. 

 Отбасылық оқырмандардың кітапханаға келуі себептері 

бойынша бірінші орында әуесқойлық-84%, жұмыс оқу үшін 

қажеттілік - 21% болып анықталады. Бос уақытта біздің 

отбасылық оқырмандарымыздың-64% кітап оқуды таңдайды, 

33%

20%

8%

5%

6%
3%

7%

2%

Продажи
Зейнеткерлер 

Жұмысшылар

Мұғалімдер мен ЖОО 
оқытушылар

Мемлекеттік қызметкерлер

Үй шаруасындағы әйелдер

Медициналық қызметкерлер

Өзге мамандықтар

Оқушылар
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қалғандары түрліше деп атап көрсеткен - 7%, 3%-бос уақыт жоқ 

екендігін білдіреді. 

 86% - әлемде болып жатқан оқиғаларды теледидар 

бойынша біледі, 63% - кітаптардан, 24% -радио арқылы, өзге 

көздерден - 14%. Бұл көпшілік медиасының дамуына байланысты 

мерзімді басылымдарды пайдаланудың кеми түскенін көрсетеді. 

 Сонымен бірге оқылымдық маңызды орында - 74% күн 

сайын оқиды, 18% апта сайын, 13% кез-келген уақытта, 

оқырмандардың 72%-ы демалу үшін, 53% кез-келген ақпарат алу 

үшін оқиды. Баспалық басылымдардан ең көп оқылатыны 

кітаптар -87%, одан кейін газеттер - 58%, журналдарды жалпы 

оқырмандардың - 30% оқиды. 

 Газеттер арасында көп жариялылыққа жергілікті газеттер 

ие - 70%, одан кейін жалпы түрі - 52%, сондай-ақ жастарға 

арналған газеттерді-12%, салалық -8%, балалар басылымдары -

6% оқылады. 

 Журналдардан ғылыми, ғылыми-көпшілік, әйелдерге 

арналған («Лиза», «Пайдалы кеңестер», «Крестьянка»), көркем 

әдебиеттік («Парасат», «Смена»), салалық («Денсаулық», 

«Рыбалов», «Спорт», «Здоровье», «Цветовотство», «Семья-

детсат») артықшылыққа ие. Көркем әдебиетті оқырмандар 

айрықша көреді. Тарихи тақырыпта-57%, детектив-41%, 

классика-39%, махаббат туралы романдар - 3%, ғылыми 

фантастика -11%, поэзия -11%, әзіл-сықақ-10%. 

 Көптеген сұраққа –жауап берушілер төмендегі 

жазушыларды оқуды қалайды. 

Мұхтар Әуезовті 

Сайын Мұратбеков 

Хамза Есенжанов 

Мұхтар Шаханов 

Шәкәрім Құдайбердіұлы 

Бексұлтан Нұржекеевті 

Борис Акуниннің соңғы шығармалары 

Екатерина Вековскаяның соңғы шығармалары 

Жаңа детективтері т.б. 
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 Оқырмандардың 47%-ы көркем әдебиеттен өзге әдебиетті, 

26%-өнерді, 18%-ы спорттық, 15%-техникалық, 5%-ы ауыл 

шаруашылығын  оқиды. 

 Отбасында оқырмандардың 73%-ы оқығандары жөнінде 

пікір алмасып әңгімелеседі, 35% дауыстап оқиды. 

Оқырмандардың 39% оларға отбасы мүшелерінің әдеби 

көзқарасы әсер ететіндігін, 25%-ы әсер етпейтіндігін, 10% жауап 

беруге қиналатындығын білдірген. 

 Кітаптардан жиі оқитындары қазіргі кезеңдегі авторларды 

- 58%, 27%-классиканы, 19%-шетелдік авторларды оқиды. 

Сауалнама барысында төмендегі авторлардың кітаптары оқылуда 

болды. 

Б.Акуниннің 

А.Кристи 

Ж.Молдағалиев 

К. Токаев 

А.Рыбаков 

Ч.Абдуллаев 

Ш.Құдайберді т.б өйткені қызықты, жаңашыл, жеке тұлғаға 

қызығушылық, сюжеттеріде ұқсайды, тарихқа қызығушылық, 

ақпарат алу, адамгершілік қасиетті дамыту тақырыптары 

қамтылған. 

 Оқырмандардың 89%-ы кітапты кітапханадан, 23% өз 

үйінен, 4%-таныстарынан алып оқиды. 

 Отбасылық оқуда көшбасшысы ана - 18%, әке -12%, қызы-

11%, атасы-10%, әйелі-12%, ері-9%, әжесі-8% яғни оқудың 

көшбасшылары отбасының барлық мүшелері болып табылады. 

Отбасындағы тартымды кітаптың арасынан бірінші кезекте 

қазіргі кезеңдегі ресейлік детективтер аталады. (Маринина, 

Устинова, Шилова, Хмелниская, Акунин, Щитов, Константинов, 

Александрова, Полякова т.б.)  

 Классикалық әдебиетті сүйіп оқитындар негізінен орта 

жастағы адамдар, жастар «жеңіл» әдеби – детективтерді, 

махаббат жөніндегі кітаптардың артықша көріп, классиканы 

оқуға енжар. 
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 Оқырмандардың 51%-ы кітапханада, оларды 

қызықтыратын тақырыптардағы әдебиеттердің тапшы екенін, 

41%-ы жеткіліксіз, соңғы жылдары басылып шыққан қазіргі 

кезең әдебиеттерін аз деп санайды. 

 Кітапхана жұмысы туралы ой-пікірді 90%-ы жақсы, 17% 

кітап қоры философия, қазіргі кезеңнің таңғажайыбы 

тақырыптары, тарихи романдармен толықтыруға мұқтаж деп 

санаса, 7%-ы қызмет көрсету деңгейін көтеріп, атап айтқанда 

сауатты, ой-өрісі кең, жетік білікті кітапханашылардың қатары 

көбейтілуі керек деп санайды. Кітапхана жұмысы жөнінде 

басқада себептер арасында кітапхана жаңа қазіргі кезеңге сай 

келетін ғимаратпен қамтамасыз етілуі қажет. 

 Оқырмандар кітапхананы көп адамның пайдалануы үшін 

қажет деп санайды. 

Жарнама - 12% 

БАҚ арқылы насихаттау -5% 

Кітап қорының құрамын жақсарту-5% 

Қорды толықтыру-7% 

Қорды жаңарту-2% 

Отбасындағы оқуға балаларды, жастарды тарту -2% 

Қазіргі кезең ой – өрісін кеңейту -2% 

Білім деңгейін көтеру-2% 

Мүдделікті арттыру-2% 

Тұрғылықты орындарда жаңа кітапханалар ашу-2% 

Адамдарда жұмыстан тыс уақыттын көп болуы-2% 

Теледидар көруді азайту-2% 

Көлемді мемлекеттік бағдарлама қажет-1% 

 Қосымша қызмет көрсету бойынша кітапханаға 

оқырмандар оқу залынан қысқа мерзімге кітап беру мүмкіндігінің 

жасалуының қажет екендігін білдіреді. Оқырмандардың 

көзқарасы бойынша отбасылық оқуды дамыту үшін, кітапхана 

отбасылармен іс-шаралар өткізуді қолға алуы, кітап қорын 

оқырмандардың барлық санатына, яғни түрлі жастағыларға 

арналған әдебиетпен толықтыру қажет. Сондай-ақ оқырмандар 

отбасылық оқуды дамыту үшін кітапхананың, егер мұны 
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адамның өзі қолдамаса, ешкімде істей алмайтындығын, бірқатар 

оқырмандар отбасымен бірлесіп оқуы қажеттілігін айтады, оқу 

үрдісінің өмірге қажеттілігін білдіру, бұл үшін ата-ананың өздері 

үлгі болуы керек деп санайды, үшіншілері отбасылық оқу 

мәселесі бұл тек кітапхананың ғана мәселесі емес, отбасылық 

оқуды дамыту үшін бір кітапхана ештеңеде істей алмайтындығын 

жұртшылықпен байланыста болуын айтады. Зерттеу 

нәтижесіндегі талдау көрсетіп бергендей жұмыстан тыс бос 

уақытта отбасында кітап оқуға маңызды ерік берілген, сұрақ 

жүргізілгендерінің - 65% кітапты сүйіспеншілікпен оқиды. Жас 

санатына қарап орта жастағылар мен аға ұрпақ көп оқиды, ал 

жастар оқу орындарындағы сабақтарына байланысты кез-келген 

ақпарат алу үшін оқуға бас ұрады. 

 Кітап оқуда қазіргі кезеңнің көркем әдебиетіне 

артықшылық берілуде сондай-ақ мемлекеттік тілдегі қазақтың 

классикалық әдебиеті, аударма шетелдік классикалық әдебиет, 

поэзия оқылуда. 

 Мерзімді басылымдар арасында жергілікті газеттер, жалпы 

үлгідегі жастар басылымдары үлкен жариялыққа ие. 

 Көркем әдебиеттен тарихи тақырыпқа-57%, детективтерге-

41%, классикаға-39%, махаббат туралы романдарға-30%, ғылыми 

фантастика-19% артықшылық берілуде. Көркем әдебиеттен басқа 

да салалық әдебиетте оқылады. Сауалнама деректерін талдау 

негізінде атап көрсетуіміз керек, отбасылық оқу жолында 

кітапхана әрі ата-аналар үшін, әрі балалар үшін тұлға аралық 

көмек беру орталығы болып табылады. Отбасылық оқуды 

дамытудағы кітапхананың негізгі міндеті – оқырмандардың 

сұраныстарына және отбасының рухани қажеттілігін 

қалыптастыру және қанағаттандыру ата-аналар мен балалардың 

психологиялық мәдениет деңгейін арттыру, отбасылық оқуды 

жаңғырта жүргізу, бұл өз кезегінде оқырмандардың барлық 

ұрпағын қанағаттандыруды қамтамасыз ететінің кітап қорының 

жеткілікті деңгейде толықтыруды талап етеді. 
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Маркетингтік зерттеулер 

«Отбасылық бос уақытты өткізуді ұйымдастыру» 

Мақсаттары: 

1. Бос уақыт өткізуді ұйымдастыру саласында 

орталықтандырылған кітапхана жүйесі және әрбір филиал 

бойынша оқырмандар қажеттілігін анықтау. 

2. Бос уақыттағы іспен шұғылдану түрлері арасында кітап оқу 

орнын анықтау. 

3. Мәдениет мекемелерімен (мәдениет үйлері) әріптестік 

байланысты жүзеге асыру, жалпы міндеттерді іске асыру 

жағдайында кадрларды үнемдеу мақсатында кітапханалар 

жұмысын біріктіру. 

Міндеттері: 

1. Жалпы отбасылық және отбасы мүшелерінің іспен 

шұғылдану түрлерін ескере отырып, отбасылық бос уақыт 

өткізуді ұйымдастыру нысандарын зерттеу. 

2. Бос уақыттағы іспен шұғылдану түрлері арасындағы кітап 

оқу орнын анықтау. 

3. Оқу жүйелілігін айқындау мақсатында мәдениет 

мекемелеріне қатынасуға талдау жасау. 

4. Мәдениет мекемелерінің қызметінде ненің 

қанағаттандырмайтындығын айқындау 

5. Клуб мекемелері мен кітапханаларының басымдық беретін 

қызмет түрлері мен нысандарын анықтау. 

6. Мәдениет мекемелерінің бос уақыт өткізуді ұйымдастыру 

саласындағы қызметін респонденттердің күту дәрежесін 

айқындау. 

Зерттеу кезеңдері: 

1. Филиалдар меңгерушілерінен эксперттік сұхбат жүргізу 

2. Филиалдар меңгерушілері арасында сауалнама жүргізу 
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3. Орталықтандырылған аудандық кітапханаларға сауалнама 

мәтіндерін тапсыру. 

Нәтижелер және талқылаулар: 

1. Әрбір филиал, орталықтандырылған кітапханалар жүйесі 

бойынша зерттеу қорытындысын шығару 

2. Зерттеу нәтижелері бойынша филиал меңгерушілерімен 

әңгіме өткізу. Көпшілік-ақпараттық қызмет көрсетуге түзету 

енгізу. 

3. Әдістемелік кеңес мәжілісінде зерттеуді талдау. 

4. Газеттерге қысқа жазба әзірлеу.  

 

ІІ. «Оқырмандардың ой-пікір сайысы» шағын сауалнама 

Мақсаты: 

Кітапхананы пайдаланушы – жас адамның кескін-келбетін 

құрастыру, қазіргі кезеңдегі әлеуметтік ахуалға оның 

көзқарасын анықтау, басымдық қажеттілігін айқындау. 

Сұрау жүргізу кезеңдері: 

1. Ауылдық филиалдар меңгерушілерімен эксперттік сұхбат. 

2. Эксперттермен сұхбатты талдау. 

3. Филиалдарда оқырмандармен сұрау жүргізу 

4. Орталықтандырылған аудандық кітапханаларға ақпарат 

жолдау. 

Нәтижелер және талқылаулар: 

1. Қысқаша пікір нәтижелері бойынша филиалдар 

меңгерушілерімен әңгіме өткізу. 

2. Пікір нәтижелері бойынша аудандық газетке шағын жазба 

әзірлеу. 

 

 



24 
 

ІІІ. «Отбасы және кітапхана» 

Мақсаты: 

1. Отбасылық оқырмандардың сұраным бағдарын 

белгілеу, кітапханамен байланыста 

пайдаланушылардың неге көп көңіл бөлетіндігін 

айқындау. 

2. Кітапхана қызметкерлерінің біліктілігін арттыру 

жұмысына түзету енгізу, кітапхана міндеттерін жүзеге 

асыруға сәйкес әдістемелік құрал дайындау. 

Міндеттері: 

1. Бос уақыт өткізумен шұғылдану арасында кітап оқу орнын 

анықтау; 

2. Кітап оқудағы тақырыптық жанрлық басымдықты 

айқындау; 

3. Кітапханға келу мақсаттарын талдау; 

4. Атаулы оқырмандар санаты үшін кітапхана қызметінің 

басымдық нысанын айқындау, бос уақыт өткізуді 

ұйымдастыру саласында респондеттер тарапынан нені 

күтетіндігін айқындау; 

5. Кітапханаға байланысты респондеттердің ой-пікірлерін 

берген бағаларын талдау; 

Зерттеу кезеңдері: 

1. Филиалдар меңгерушілерімен эксперттік сұхбат. 

2. Филиалдарда сауалнама жүргізу 

3. Орталықтандырылған аудандық кітапханаларға сауалнама 

мәтіндерін жолдау. 

Нәтижелер және талқылаулар: 

1. Ауылдық филиалдар бойынша зерттеу қорытындыларын 

шығару 
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2. Зерттеу нәтижесі бойынша филиалдар меңгерушілерімен 

әңгіме өткізу 

3. Зерттеу нәтижелеріне сәйкес кітапхана қызметкерлерінің 

біліктілігін арттыру жүйесінің оқу бағдарламасына түзету 

енгізу 

4. Өндірістік кеңесте зерттеуді талдау 

5. Зерттеу қорытындысы бойынша аудандық газетке шағын 

жазба әзірлеу 

6. Оқырмандарға әлеуметтік көмек беру жолындағы 

кітапхана қызметін жүзеге асырудың әдістемелік 

әзірлемесін даярлау. 

 

Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК-ның абонемент 

бөлімінде «Жанұялық оқу орталығы» ұйымдастырған әдеби 

кештердің бағдарламалары. 

Әдеби кештер – әдебиеттің жеке түрі немесе жанрына 

поэзияға немесе бір жазушының творчествосына арналады. 

Сонымен қатар әдеби-музыкалық кеш атақты композитор мен 

әртістердің шығармашылығына арналып өткізіледі. Кештің 

бағдарламасы баяндама, библиографиялық шолу, кешке 

шақырылған қонақтардың сөздері мен естеліктері, көркем оқу, 

концерт т.б тұрады. Әдеби кештердің тәрбиелік маңызы зор. Кеш 

арқылы жастарды әдебиетті сүйіп оқуға, оқығанын сынмен қарап 

бағалауға үйретеді.  

Ж.Молдағалиев атындағы ОӘҒК-ның абонемент 

бөлімінде Жанұясымен оқитын оқырмандардың кітап оқуға 

қызығушылықтарын арттыру мақсатында көрме-көпшілік 

шараларды әр түрлі формаларда-пікірталас, әдеби-сазды кеш, 

дөңгелек үстел, бенефис, т.б өткізілді. 
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М.Әуезовтің «Қилы заман» повесі бойынша әдеби 

кештің жоспары. 

Жүргізуші: Армысыздар, құрметті қонақтар, қадірменді 

оқырмандар! Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігі, 

барлық республикадағы кітапханалардың бастамасымен 2008 

жылғы 24-28 қыркүйек аралығында елімізде екінші рет «Бір ел-

бір кітап» акциясын өткізеді. Егер оқырман есінде болса, өткен 

жылы осы уақытта біз Қазақстан халқы болып Абайдың «Қара 

сөздерін» оқыған болатынбыз. 

Акцияның мақсаты - оқу ісін ілгерлету, оқу мәдениеті 

мен сауаттылықты қалыптастыру, рухани мұрамызды сақтау, ана 

тілімізге деген қамқорлық көзқарас, сондай-ақ жастарды 

отаншылдыққа әрі өнегелілікке тәрбиелеу. Құрметті ағайын бұл 

ретте ұлттық мәдениет пен осы замандық өркениеттің бірден-бір 

бай бұлағы - кітап екендігін естеріңізге тағы да салғымыз келеді. 

Акцияны ұйымдастыру комитетінің төрайымы ҚР Мемлекеттік 

сыйлығының лауреаты, белгілі қоғам қайраткері, ақын - Фариза 

Оңғарсынова. Кітапханалар мен білім беру мекемелерінің 

қызметкерлеріне жүргізілген сауалнаманы бірқатар 

оқырмандардан келіп түскен ұсыныс тілектерді саралай отырып, 

жалпы ұлт болып окуға Мұхтар Әуезовтың «Қилы заман» 

шығармасы таңдалды. Бұл кітаптың таңдалуының өзінде де терең 

мағына жатыр. Кезінде бұл шығармаға Шыңғыс Айтматов 

жоғары баға берсе, жазушы, қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаев 

бұл шығарма туралы мынандай пікір айтады: «Қилы заман» -

қандықол отаршыл империяның қорлығына көнбей, басын оққа 

байлаған азатшыл ел туралы реквием. Осы шығарманы дүниеге 

келтірген отыз жасар Мұхтар Әуезовтің ұлттық ой - санасының 

кемелдігі, қазақтық мәселені адамзаттық өреде, әлемдік 

масштабта толғаған парасаты кім-кімді болса да таң 

қалдырғандай». 
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Кеше ғана еліміздің барлық кітапханаларында осы 

Акцияның салтанатты ашылу болса, біз бүгін осы кітапхана 

қабырғасында абонемент секторы жанындағы Жанұя оқу 

орталығы оқырмандары, оқу орындары студенттері мен тарихшы, 

әдебиетші мамандардың жиналуымен М.Әуезовтің "Қилы заман" 

повесін талқылап, пікірлесуге жиналып отырмыз. 

Бүгінгі әдеби пікірлесу кешімізге қош келдіңіздер дей отырып, 

кешімізге арнайы шақырылып, қатысып отырған 

қонақтарымызды таныстырып өтейік: 

1.Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжінің 

қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Досқалиев Қайыпқан 

Бөкебайұлы 

2.БҚГА-ның тарих факультетінің оқытушысы Сүлейменов 

Сайлау 

3.Кітапханамыздың тұрақты жанұясымен оқитын 

оқырмандарымыз Есенғалиев Берік, Мұхамбетов Болат, 

Джалмурзин Сағидолла Ғилажұлы, Брекеев Зеннат Емашұлы, 

Сисенбаева Бақыт Есенқызы және Ж.Досмұхамедов   атындағы   

педагогикалық   колледжі мен Махамбет Өтемісұлы атындығы 

БҚМУ студенттері. 

 «Қилы заман» - М.Әуезовтің күрделі жанрға алғашқы 

қадамы емес, ірі жанрға бағытталған ізденістерінің бастауында 

тұрса да ұлы суреткердің сирек талантын, терең философиясын, 

гуманистік позициясын, адами қасиеттерін, азаматтық ерлігін 

көрсететін шығарма. Повесть жарық көрген уақыт әдебиеттегі 

таптық, партиялық принциптердің көп қозғала бастаған көзі емес, 

М.Әуезовке «ұлтшыл», «байшыл» деген тәрізді «шылдардың» 

тағыла бастаған жылдары. Қатердің қайдан келетінін қаламгер 

жақсы білді. Шығарма тақырыбы өткен күндер тарихы, жетім-

жесірлер трагедиясы, болмаса «жаңа қазақтар» тірлігі де емес еді. 
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Шығарма обьектісі Ресей империясының тұтас халықтарды 

қырып-жою, мал-мүлкін, жер, дәулетін тартып алуға бағыталған, 

халықаралық қағидалардың біріне сыймайтын жабайы саясатын 

әшкерелеу еді. 

1927 жылы жазылып, 1928 жылы жарық көрген «Қилы заман» 

повесі қазақ әдебиеті тарихындағы профессионалдық деңгейде 

жазылған жаңа шығармалардың алғашқыларының бірі болса да, 

тақырыптық, идеялык мазмұны, көркемдігі бағытында үлкен 

орны бар ірі туынды. Сондықтан повестке берілген баға мен 

повестің әдебиет жанрындағы орнын талқылау үшін сөзді 

Ж.Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжінің қазақ тілі 

мен әдебиеті пәнінің оқытушысы Досқалиев Қайыпқан 

Бөкебайүлына береміз. 

                             (Досқалиев Қайыпқан Бөкебайұлы сөз сөйлейді). 

Жүргізуші: М.Әуезовтің «Қилы заманы» сол бір ерекше 

кезеңді әдемі суреттеген көркем мұра ғана емес, ол - шындық 

дерекке толы, тарихи шежіре. Бұл - көркем туындының құнына 

құн қосып, жүрекке өшпес серпін тудырып елін, отанын, жерін, 

дәстүрін, тілін сүюге келешек ұрпақты қол бұлғап шақырып 

тұрған, сұлу тілмен жазылған ұран. Сол 1916 жылғы қилы кезең 

туралы ақын Жамбыл Жабаев: 

Патша әмірі тарылды 

Оған қылар бар ма ылаж? 

Көрген көзді қосақтап 

Қалай қиып бересің? 

Көк жайлауды қалдырып, 

Қайда көшіп кетерміз? 

Не болмаса шыбындай 

        Тағдырына көну бар - деп толғайды. М.Әуезов: «... өзінің 

1916-жыл оқиғаларынан тарихи роман жазуды ойлағанын, сол 
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себепті Ағарту комиссариатынан ғылыми командировка алып 

келгенін, көтеріліс болған жерлерде болып, көтеріліске қатысқан 

ерлермен әңгімелесуді тілегенін айтты...» 

 Шығарма оқиғасы баяу дамиды: патша жарлығын оқу, 

елдің дүрлігуі. Жәрмеңкені қоршау, қозғалыс басшыларының 

қамалуы, Қаракөл түрмесінің жайы,  соғыс  т.б. уақиғалар  уақыт, 

кеңістік өлшемдерінде көлемді бейнеленеді. Көтерілістің мақсаты 

- қозғалыстың даму барысында өзгеріп тұрады. Алғашында ел 

әскерге адам бермейміз деп көтерілсе, келе-келе қамалған ел 

басшыларын тұтқыннан босат, кейінде Жәмеңкенің сүйегін бер 

деген талаптарға ойысады. 

 Иә, солай. Бірақ, бұл қара дауылға қарсы шыққан Жәмеңке, 

Ұзак, Серікбай секілді батырлардың, ел ағаларының болғаны 

бізді қуантып, ұрпаққа үлгі ретінде танылған. 

 Әсіресе түрме ішіндегі тұтқындарды ату кезінде есікті 

бұзып Ұзақтармен бірге қашатын Әубәкір оқ тиген Ұзақ 

батырдың соңғы сөзін естиді, жанарының тілін ұғады, 

айтылмаған ойын әкетеді. Осы бір жантүршігерлік оқиғаны 

баяндау үшін біз ортаға Ж.Досмұхамбетов атындағы 

педагогикалық колледжінің студенттерін шақырамыз. 

(Ж.Досмұхамбетов атындағы педагогикалық колледжінің 

студенттері) 

 Жүргізуші: «Қилы заман» - қандықол отаршыл 

империяның қорлығына көнбей, басын оққа байлаған азатшыл ел 

туралы тарихи реквием. Езгіде отырса да ездік жасамай, өз 

намысын өзі жыртқан өршіл жұртқа деген дастан. Зорлықшыл 

саясатты жеріне жеткізе әшкерелеп, оған қарсы бас көтеріп, 

аяусыз қырғын тапқан қайсар елдің қайғы-қасіретін езіле шерткен 

азаматтық сыр. Қазақ деген жұрттың үмітсіз күрестегі ерлігі мен 

өрлігін шексіз махаббатпен үздік жырлаған мұндай туындының 
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қадірі мен қасиеті қиындай бермек. «Қилы заман» - тарихи 

трагедия бірақ бұл келешекке оптимизммен, үмітпен қарайтын 

өршіл трагедия, - деп Әбіш Кекілбаев ағамыз М.Әуезовтің «Қилы 

заманын» тарихтың туындысы екенін айтып кетеді. 

 Біздің бүгінгі кешіміздің шақырулы қонағы тарихшы 

Сүлейменов Сайлау Хамитұлына «Қилы заман» повесіндегі 

оқиғаның тарихи жағына тоқталу үшін сөз кезегін ұсынамыз. 

(Сүлейменов Сайлау Хамитұлы) 

  Жүргізуші: 1916 жылғы көтеріліс мәселесі, қазақтардың 

жаппай әскерге алынуы Жарлық қазақ әдебиетінде үлкен тарихи 

тақырып болып саналады. Бұл тақырыпқа сол кездегі әдебиеттің 

көрнекті тұлғалары көптеген туындыларын арнаған, соның бірі 

Міржақып Дулатов. Ж.Досмұхамедов атындағы педагогиқалық 

колледжінің студенті Ажуова Гүлдария, М.Дулатовтың                   

«Зар-заман» өлеңін оқиды. 

 Жүргізуші: Құрметті қонақтар! Біздің кешімізге 

кітапханамыздың байырғы, жанұясымен оқитын 

оқырмандарымыз да қатысып отыр. Енді сол кісілер Мұхтардың 

«Қилы заманын» оқыды ма, оқыса, мамандарымыздың ойларына 

қосатын пікірлері бар ма? Міне, енді сөз кезегін сол 

оқырмандарымызға берелік. Оқырмандар өз пікірлерін білдіреді. 

 Жүргізуші: «Қилы заман» туралы көп жазылды деп айта 

қою қиын. Оның басты себебі де шығарма мазмұнындағы 

астарлы ойлар мен отаршыл Ресейге деген автор сезімінің 

айқындығында. Қаламгердің адам құқығын аяққа басқан 

отаршыларды әшкерелеуінің күштілігі сонша, повесті бейтарап 

оқу мүмкін емес. 

 Повестің күні енді туды. Қазақстанның тәуелсіз мемлекет 

болуына байланысты Қазақ елі мен халқына қарсы талау, тонау, 



31 
 

қырып-жою саясатын устанған Ресей империясының талай 

сұмдықтарын әшкерелейтін шығармалардың жолдары ашылды. 

Олар әдебиетіміздің тарихынан тиісті орын алғандығын осы бүгін 

«Бір ел-бір кітап» акциясы аясында ел болып оқылуынан да 

көруге болады. Шығарма шырайы шындық дей отырып, 

кешімізді қортындылау үшін сөзді кітапхана директоры Роза 

Жақияқызы Исатаеваға береміз. 

(Кітапхана директоры қортындылайды.) 

 

Ақын Жұмекен Нәжімеденовтың туғанына 75 жыл толуына 

орай өткізілгелі отырған «Ғаламға ғашық жүрегі» атты 

поэзия кешінің бағдарламасы. 

Безендірілуі: слайд, кітап көрмесі «Шындық пен адалдықтың 

жыршысы» 

Өткізу түрі: поэзия кеші 

Мақсаты: Жұмекен Нәжімеденовтың 75 жылдығына орай ақын   

                  шығармашылығын насихаттау. 

Жүргізуші: Құрметті оқырмандар, қонақтар, жыр сүйер қауым! 

Ақын, Қазақстан Республикасының әнұраны авторларының бірі, 

Мемлекеттік сыйлықтың иегері Жұмекен Сабырұлы 

Нәжімеденовтың туғанына 75 жыл толуына орай «Ғаламға ғашық 

жүрегі» атты поэзия кешіне қош келдіңіздер! 

 Бүгінгі кешіміздің қонақтары ақын, жазушы Айтқали 

Нәріков, журналист Базарғали Қуатов ағаларымыз. 

 Жұмекен Сабырұлы Нәжімеденов 1935 жылы 28 қарашада 

Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Қошалақ ауылдық кеңесіне 

қарасы Ашақ деген жерде дүниеге келген. Әкесі-Сабыр Ұлы Отан 

соғысында қаза табады да, бұл атасы мен әжесінің тәрбиесінде 

болады. Нәжімеден ақсақал жалғыз ұлынан қалған тұяқы өте 

жақсы көреді және оны өмірінің жалғасы деп біледі. Дархан 
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жүректі, адамгершілігі мол қарт немересінің тәрбиесіне зор көңіл 

бөледі. Әжесі де ақыл иесі болыпы. Зерделі бала да қадірменді 

атасының сөздерін жастайынан санасына түйіп өскен. Оның бұл 

қасиеттерін Жұмекен кейіннен «Ақ шағыл», «Кішкентай» 

романдарында жақсы суреттеген. Нәжімеден қарт домбырашы әрі 

термелеп өлең айтатын болыпты. 

 Жұмекен сегіз жасында Қошалақтағы бастауыш мектептің 

екі класын бітіріп, Дыңғызыл ауылдық кеңесіндегі «Жас қайрат» 

жеті жылдық мектебінің үшінші класына оқуға түседі. Ол 

мектепте  оқып жүргенде сабаққа зеректігін танытқан. 

Табиғатынан өте сабырлы, қара жер қозғалмаса қозғалмайтын 

болуымен  бірге, мұғалімнің айтқанын тез ұққыш, ойына 

тоқығыш қасиетімен де көзге түскен. Бастауыш класта жүргенде-

ақ әдебиетке әуестік танытқан. Жеті жылдық мектепті 

тәмәмдағаннан кейін, Нұржау кеңесіндегі Ленин атындағы орта 

мектепте оқып, оны 1954 жылы үздік бітіріп шыққан. 

Жұмекеннің немере ағасы Төлегеннің естеліктеріне қарағанда 

Жұмекен өлең жазумен мектепте оқып жүргенде-ақ айналысқан 

көрінеді. Ол өзінің өлең жазатынын ешкімге білдірмеген. Мінезі 

ұяң, салмақты жас жігіт өлеңдерін жасырып жазатын болған. 

 Жұмекеннің тағы бір тамаша өнері-оның күйшілік өнері. 

Оны домбыраға үйреткен атасы болатын. Қарт оның сазға, әуенге 

деген әуестігін ерте танып, күй бұлағынан еркін сусындатқан. 

Күйшілік өнер болашақта ақын өмірінде үлкен рөл атқарады. 

Мектепте бір жыл жұмыс істегеннен кейін ол республика  

астанасы-Алматыға аттанады. Ондағы мақсаты-оқу еді. Алғаш 

оқудың реті келмей, Жұмекен Қарағанды қаласына барып 

шахтада комбайнердің көмекшісі болып жұмыс істейді. 

 Талантты домбырашы Жұмекен көп ұзамай 

консерваторияның халық аспаптары факультетіне оқуға түседі. 

Бірақ ол оның бірінші курсын оқығаннан кейін, біржола өлең 
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соңына түсіп, ақындыққа бет бұрады. Алғашқы өлеңдері 

республикалық газет, журнал беттерінде жиі көріне бастайды. 

Бірқатар өлеңдері 1959 жылы жас ақындардың шығармаларынан 

құрастырылған «Жас қанат» атты жинақта жарияланды.  

 Жұмекен КСРО Жазушылар одағы жанындағы Жоғарғы 

әдебиет курсын оқып бітіреді, сөйтіп, республикалық баспасөз 

және баспа орындарында жұмыс істей бастайды. Өмірінің 

ақырына дейін  республикалық «Жазушы» баспасында редактор, 

республикалық жастар газеті «Лениншіл жаста» әдеби қызметкер, 

Қазақстан Жазушылар одағында әдеби консультант, Қазақ КСР 

баспа, полиграфия және кітап саудасы жөніндегі республикалық 

комитетте көркем әдебиет және оқу әдістемесі бөлімінің 

редакторы, «Мектеп» баспасының бөлім бастығы болып қызмет 

атқарды. 

 Жұмекенді қазақ әдебиетіндегі өзінің елеулі орны бар 

ақын дәрежесіне көтерген жинақтары бірінен соң бірі шыға 

бастайды. Оны болашағынан үлкен үміт күттірген нағыз ақын 

ретінде танытқан еңбегі алғашқы өлеңдер жинағы- «Балауса» еді. 

Ол 1961 жылы жарық көрген болатын. 

 Қай ақынның болмасын туған жерге арналған 

шығармалары жасөспірімдерді патриоттық сезімге тәрбиелейді. 

Теңіз ауданының бір қырындағы елеусіз кішігірім Қошалақ құмы 

бүгінде бүкіл республикаға танымал, себебі ол-талантты ақын 

Жұмекен Нәжімеденовтың туған жері. Авар ақыны Расул 

Гамзатов туған ауылы Цаданы қалай жырласа, Жұмекен 

Қошалақты солай жырлады. 

1. Ақынның «Қошалақ» өлеңін оқитын:--------------------------------- 

 Ел басына түскен ауыр кезеңді зерделі бала Жұмекен 

жүрегімен түсініп, терең сезінген. Ол мейірім құшағынан 

кенделік көрмесе де, туған әкесінің жоқтығынан жарым көңіл боп 

өскен. Бала кезінде сезініп, түйсінген ел ауыртпалығын өзінің 
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поэмаларында да, романдарында да жақсы бейнелейді. Сол ащы 

күндердің қалай өткендігін ақынның өлең жолдарынан көреміз. 

2. «Қарт жауынгер сөзі»  оқитын:---------------------------------------- 

 Жұмекен Нәжімеденовтың әдебиет сарайының қасиетті 

табалдырығын аттарда таптаурын жолға түспей, өзіндік соқпақ 

салған, пәлсапалық ойлары мен терең толғаныстары, адам мен 

табиғат арасындағы диалектикалық байланысты оқушысына иін 

қандыра жеткізген терең де мазмұнды, өрнекті де ойшыл 

жырлары халық қазынасынан мәңгілік орын алды. 

 Жұмекен жөнінде айтқаннан кейін поэзия тілімен сөйлеу 

міндет.Ақынның тұлғалақ бейнесін толық ашып көрсететін өз 

өлеңдері.Поэзия-әсем, әділ әлем десек, Жұмекен де бір бөлек, 

бүтін әлем. Аспанмен астасқан әлем. Әсерлі де, әдемі, әнді әлем. 

Сенімді, сезімді. Сұлу да сырлы. Сәні де, мәні де жарасқан. 

3. «Менің әжем»  оқитын: -------------------------------------------------- 

Жүргізуші: поэзия кешінің қонағы ақын, жазушы Айтқали 

Нәріков ағамызға сөз береміз. 

Жүргізуші: Біздің ниет, шын пейіл: өлең-өнердің бал дәмін тату. 

Толқып тұрып толғау. Тәтті әрі терең ойға бату. Жалын-жасын 

Жұмекен жырынан тұтану.Өнерін, өмірін, үлгі, өнеге тұту. 

Таңдана талантына таңқалу. Түзу тізілген тіркесерге тебірену, 

тербелу. Түгел түсінуге  тер төгу. Тың тақырыпты , тынысты, 

тыныштықты, тазалықты тауып тыншу. Туған жерге, 

табалдырыққа табыну, танысу, табысу, тағаттану, тәрбиелену. 

Туған топырақты жастанып жатуды бақыт деп тану. 

4. «Жар махаббаты» оқитын: --------------------------------------------- 

Жүргізуші: Көне дүние ойшылдарының «ақын іштен туады» 

деген қағидалы тұжырымына сай Жұмекен Нәжімиденов өз 

бойындағы ақындық тума қабілетті алғашқы адымынан-ақ өзі де 

сезген, өзгеге де сездірген секілді. Бойындағы буырқанған күш 

пен булыққан тұма бұлақты тура түсінгенді. Бұл оның дүниеге 
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келтіріп үлгерген алғашқы тырнақалды туындыларынан ерекше 

құбылыс ретінде танылып тұрады. Ақын табиғаты өзін қоршаған 

ортаға самарқау қарай алмады, түн де, күн де, жұлдыз да, 

жапырақ та, гүлдің күлтесі де, жартас та әдеттегідей емес, өзге 

қырымен,өзге түрімен сыр шертті. Соның бәрі де жыр боп 

көкірек күйін тербеді. 

5. «Ән» өлеңін оқитын:   ---------------------------------------------------- 

 Жүргізуші: Жұмекен-философ. Ол поэзияға философиялық 

толғаныстар ала келген ақынның бірі. Ақынның ұғындырмағы- 

адам еш уақытта бәрін іштен біліп тумайды, табиғаттағы 

құпияларды білуге ұмтылу-адам өміріндегі үзілмес үрдіс. 

Мақсатты іске асыру үшін өмірден үйрену керек. Ақын соны 

шебер айта білген. 

6. «Абай ескерткішіне» оқитын: ----------------------------------------- 

Жүргізуші: Ақынның тағы бір қызық топшылауына назар 

аударайық. Ақын философиясы бойынша адам өз өмірінде үш-ақ 

күн өмір сүретін сияқты. Қалайша дейсіз ғой. Олар: дүниеге 

келген күн; махаббат сезімі туған күн; мәңгілік сапар шеккен күн. 

Адам өмірінде осы күндер ғана адамның адамдығын биіктетеді. 

Жұмекен ұсынған өлшеммен қарасақ, жалғыз-ақ күн өмір 

сүретіндер де бар екен.Олар тек қана туған күнімен шектеліп 

қалғандар. Қалған екі күнді кешпеген адам -өмірін бос өткізген 

пенде. Ал нағыз азамат, шынайы адам дегеніміз осы үш күндік 

өмірді түгел кешкендер. 

7. «Кітапханада» оқитын: -------------------------------------------------- 

Жүргізуші:Келесі сөз кезегі журналист Базарғали Қуатов 

ағамызда 

Жүргізуші: Жұмекен поэзиясының терең сырлы құпияларының 

молдығын, көркемдік палитрасының байлығын оның әр кезеңдегі 

жырлары жарқыратып аша түседі. Әдебиеттің қай жанрының 

болмасын құрылыс материалы, өрнек бояуы-көркем сөз. 
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Қаламгер өз туындысы оқырманға неғұрлым тартымды, жанына 

жақын, көкейіне қонымды болуы үшін тіл мәнерін құбылта, 

құлпырта білуі керек. Жұмекен поэзиясының осы сырына жіті 

назар аударады. 

 8. «Қазақ» өлеңін оқитын:  ------------------------------------------------ 

Жүргізуші: «Ақынның өмірді зерттегені-алдымен, өзін 

зерттегені»,-депті Мұқағали Мақатаев күнделігінде. Осындай 

өмірді зерттеу арқылы өзін зерттеген ақындардың бірі-Жұмекен 

Нәжімеденов. Шығармашылық жолының басынан аяғына дейін 

тынымсыз қаламгерлік әрекет үстінде болды. Оның суреткерлік 

сапары өлеңмен басталып, өлеңмен аяқталды. Жетпісінші 

жылдардың басында поэтикалық таңдамалы шығармалар 

жинағын шығарғаннан кейін, прозаға ойысты. Жаңа жанр 

саласында да Жұмекен табыссыз болған жоқ. Алайда ақын өзінің 

сүйікті жанры – поэзияға қайта оралып,өмірінің ақырына дейін 

бес кітап ұсынды. 

 9. «Әке»  оқитын:   ---------------------------------------------------------- 

Жүргізуші: Жұмекен ғұмырының түгесіліп бара жатқанын 

сезгендей, сөйтіп ой қазынасын халқына түгел сарқып беруге 

ұмтылғандай,өмірінің соңғы кезінде ерекше шабыт үстінде 

болып, өндіре еңбек етті. Аурухана төсегінде жатып,ақырғы демі 

біткенше қолынан қаламы түскен жоқ. Сөйтіп, ол шалқыған 

көңіл-сырын сыртқа түгел шығарып үлгере алмаған күйінде, 1983 

жылдың 22 қарашасында 48 жасқа келгенде ауыр науқастан 

дүние салды.  

10. «Поэзия» өлеңін оқитын:  --------------------------------------------- 

Жүргізуші: Алпысыншы жылдардың басында көркем әдебиет 

атанған қасиетті шаңырақтың астына келіп жиналған замандас 

буынның бір талантты өкілі мезгілсіз дүниеден өтті. Ол қысқа 

өмірінің ішінде өзіндік ерекшелігімен көзге түскен, әрі 

ескірмейтін есті дүниелер жасап кетті. Олар бүгінгі таңда 
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жастарымызды адамгершілік, имандылық, отансүйгіштік 

рухында тәрбиелеуге қызмет етуде. Сондай-ақ олардың келешек 

ұрпақтың игілігіне айналарына да еш күмән жоқ. Өйткені ақын 

шығармаларының «тамырлары тереңде, бұтақтары биікте»  

11. «Қыран» оқитын:   ------------------------------------------------------ 

Жүргізуші:Ақын шығармашылығына арналған «Шындық пен 

адалдық жыршысы» атты кітап көрмесіне шолу. Абонемент 

секторының кітапханашысы Қожақова Бибигүл шолу жасайды. 

Жүргізуші:«Әр көңілдің түбінен тербетіліп туатын ел әніне» жол 

салған Жұмекен әнді сүйген қазағын ол да сүйген. Ән болғанда 

өте ғажайып ән. Қайтып енді тумайтын ән. Тыңдаудан, 

таңданудан, табынудан бір жалықпайсың. «Бар дүние теңселеді 

ән айтып, мен ғана үнсіз-тыңдау үшін сол әнді». Үндемес күйші 

Жұмекен үнсіз тыңдаған ән, халық жүрегіне жол тапқан ән. 

«Менің Қазақстаным» әні шын мәнінде Менің Қазақстаныма 

айналып кетті. «Даңқ пен дақпырт» романындағы Жұмекен-

Идаят сөзін сәл ғана өзгерте қолдансақ- «Менің Қазақстаным» ел 

көңіліндегі ән атауы дәрежесінен шығып, ұғымға, белгілі бір 

түсінікке айналып бара жатқан тіркес». 

 Қазақстан Республикасының мемлекеттік әнұраны, 

Жұмекен Нәжімеденов пен Нұрсұлтан Назарбаевтың сөзіне 

жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Менің Қазақстаным» 

 Жүргізуші: Сонымен, Жұмекен Нәжімеденов – қазақ 

әдебиетінде өзіндік қомақты орны бар, поэзияға жаңаша өрнектер 

мен айшықтар енгізген, өлең логикасына өзінше қараған, қазақ 

поэзиясының мазмұнына да, пішініне де жаңалықты батпандап 

енгізген, өз шығармашылығымен қазақ әдебиетін бір сатыға 

көтерген ақын.  

 Ендеше  кешті қорытындылау үшін келесі сөз кезегін 

Ж.Молдағалиев атындағы ОҒӘК директорының орынбасары 

Сара Көшәліқызына беріледі. 

Жүргізуші: Осымен, ақын, Қазақстан Республикасының әнұраны 

авторларының бірі, Мемлекеттік сыйлықтың иегері Жұмекен 

Сабырұлы Нәжімеденовтың шығармашылығына арналған поэзия 
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кеші аяқталды. Кештің жақсы өтуіне атсалысқандарыңыз үшін 

барлықтарыңызға рахмет. 

 

Өскелең ұрпақты оқу мәдениетіне тәрбиелеу және отбасылық 

оқуды жаңғырту бағытындағы «Орал өңірінің оқырман 

отбасы - 2012» облыстық байқауының 

ЕРЕЖЕСІ 

І Жалпы ереже 

1. «Орал өңірінің оқырман отбасы» байқауы жыл сайын 

«Отан – отбасынан басталады» ұранымен өткізіледі. 

2. Отбасы оқуларын қолдау және жаңғырту бағытындағы 

облыстық отбасылық «Орал өңірінің оқырман отбасы» 

байқауы (әрі қарай байқау) көпшілік және балалар 

кітапханаларының, сондай-ақ облыстағы отбасылармен 

жұмыс жасайтын басқа да ұйымдардың жұмысын 

белсендіру, өскелең ұрпақты оқу мәдениетіне тәрбиелеу 

және балалар оқуы мәселесін шешуге ата-аналарды тарту 

мақсатында өткізіледі. 

ІІ Байқаудың мақсаттары мен міндеттері 

1. Байқаудың басты мақсаты: 

 Қоғамның әлеуметтік-экономикалық және рухани-

адамгершілік дамуындағы отбасылық құндалықтар 

мен отбасының беделін көтеруге бағытталған 

қоғамдық түсінікті қалыптастыру; 

 Отбасына маңызды әлеуметтік институт ретінде 

қарауына мемлекеттік басшы ұйымдарының, 

жергілікті өзін-өзі басқару, қоғамдық ұйымдар 

және көпшілік ақпарат құралдарының назарын 

аудару; 

  

2. Байқаудың міндеттері: 
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 ата-ана жауапкершілігі, ішкі отбасылық қарым-

қатынас сияқты отбасылық тәрбиедегі іс-

тәжірибелердің жағымды жақтарын тарату; 

 салауатты өмір салтын насихаттау; 

 қазіргі жағдайдағы отбасының белсенді әлеуметтік 

ұстанымының қалыптасуы; 

 отбасының шығармашылық әлеуеттерінің ашылуы; 

 үздік отбасылық дәстүрлерді таныту; 

 отбасының өзара дамуы мен өзбетімен 

экономикалық қамтамасыз етілу жұмыс 

тәжірибесін анықтау және тарату; 

 Орал өңірінің қаласы мен аудандарындағы 

отбасылық қарым-қатынас іс-тәжірибесінің 

дұрысын алу; 

 отбасылық оқу мен отбасылық бос уақытты 

ұйымдастыру; 

 жас отбасылардың өзара дамуына, шығармашылық 

әлеуетінің ашылуына жағдай жасау; 

 облыс аумағындағы отбасылық және 

демографиялық саясатты дамытуды жүзеге 

асырудағы көпшілік ақпарат құралдары қызметінің 

белсенділігін арттыру. 

 ІІІ байқауды ұйымдастыру және өткізу жағдайы 

1. Байқауды ұйымдастырушылар Ж.Молдағалиев тандағы 

облыстық әмбебап-ғылыми кітапханасы және 

Х.Есенжанов атындағы облыстық балалар және 

жасөспірімдер кітапханасы (әрі қарай-

Ұйымдастырушылар). 

2. Байқауға Батыс Қазақстан облысында тұратын, құрамы 

үш адамнан кем емес, міндетті түрде 15 жасқа дейінгі 
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(мектеп оқушысы) баласы бар отбасы қатыса алады. Бұл 

отбасылар: көп балалы отбасы, бала асырап алған отбасы, 

жас отбасы, сондай-ақ өлкеміздің мәдени, әлеуметтік 

және экономикалық саласының дамуы мен нығаюына 

үлес қосқан ата-аналар болуы мүмкін. 

3. Байқауға қатысушы – отбасы орал өңірінің 

кітапханаларының белсенді оқырманы болуы керек, ол 

мәдени оқу дағдысы қалыптасқан, отбасылық оқу 

тәжірибесі бар, балаларға арналған, көркем әдебиеттерді 

жетік білуі керек. 

4. Отбасылық оқудағы жетістіктер, отбасылық оқу 

дәстүрінің қайтадан жандануы, отбасылық оқу арқылы 

балалардың дүние танымының кеңеюі, оқырман 

отбасының салауатты өмір салтының қалыптасуы 

байқауға қатысуға негіз бола алады. 

5. Байқауға қатысатын отбасы міндетті түрде Байқаудың 

ұйымдастырушылары белгілеген материалдардан 

тұратын, Байқаудың мақсаты мен міндеттеріне жауап 

беретін жоба әзірлеуі керек. 

6. Байқау Батыс Қазақстан облысының қаласы мен 

аудандарының мекемелерінде, ұйымдарында, 

кәсіпорындарда өтеді, бірақ іріктеу туралы аудандық 

орталық және қалалық балалар кітапханаларында өтеді. 

7. Байқау ҚР Президентінің жанындағы Әйелдер істері және 

отбасылық – демографиялық саясат жөніндегі ұлттық 

комиссиясы, Балалар құқығын қорғау департаменті, 

Жастар одағы Облыстық кеңесі, «Нұр Отан» 

республикалық саяси партиясының аймақтағы бөлімшесі 

және Батыс Қазақстан облысы аймағандағы басқа да 

қызығушылық танытқан ұйымдардың қолдауымен 

өткізіледі. 



41 
 

8. Байқауды ақпараттық таралымы жағынан қамтамасыз 

етуші телекомпаниялар: «Қазақстан - Орал», «ТДК-42», 

«Жайық үні», «Пульс», «Орал өңірі», «Приуралье», 

«Уральская газета», «Жайық жастары» газеттері. 

 ІVбайқауды өткізу уақыты мен тәртібі 

1. Байқау 4 кезеңнен тұрып, 2012 жылдың қаңтар айынан 

мамыр айына дейінгі аралықта өтеді: 

- І кезең (қаңтар) – қаладағы, аудан орталықтарындағы, 

ауылдардағы ұйымдар, мекемелер, кәсіпорындардағы 

жұмысшы турлар; 

- ІІ кезең (ақпан) - орталық балалар кітапханаларындағы 

аудандық және қалалық іріктеу турлары; 

- ІІІ кезең (наурыз)-сырттай іріктеу туры – облыстық 

кітапханаларда; 

- ІV кезең (мамыр)-Орал қаласында байқауды 

қорытындылау. 

2. Байқаудың бірінші кезеңі облыстағы Орал қаласы мен 

аудандарда өтеді, материалдарды қала мен аудандардағы 

кітапханалар жүйесінің барлық деңгейдегі кітапханалары 

жергілікті бірлестіктегі мекемелер, кәсіпорындар 

ұйымдармен бірігіп қарайды. 

3. Екінші кезең орталық қалалық, аудандық, балалар 

кітапханасы бірінші турда жеңімпаз атанған отбасылар 

арасында өткізеді. Алғашқы екі кезеңнің өткізілу ережесін 

қала мен аудандардың ұйымдастыру комитеттері өздері 

дайындайды. 

4. Қала мен аудандардың ұйымдастыру комитеттері 

облыстық Байқауды ұйымдастырушы комитетке қалалық 

(аудандық) іріктеу байқауларының өтетін уақытын 2012 

жылдың 1 ақпанына дейін беруі керек. 
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5. Байқаудың екінші турының қорытындысы бойынша қала 

мен аудандардың ұйымдастыру комитеті облыстық 

байқауды ұйымдастырушы комитетке үшінші турға 

қатысатындардың өтініші (еркін түрде) және отбасының 

төлқұжаты (үлгісі берілген) тіркелген мәліметті 2012 

жылдың 1 наурызына дейін беруі керек. 

6. Байқаудың қорытынды кезеңіне ресми түрде енгізу үшін 

қатысатын ізденуші – отбасының берілген ережеге сәйкес 

орындалған шығармашылық жұмысы, отбасылық жобасы 

наурыз айының 20-на дейін қабылданады. 

7. Қазылар алқасы үшінші кезеңнің қорытындысын сырттай 

шығарады және Байқаудың соңғы төртінші кезеңіне 

қатысушыларды анықтайды. Қатысатын отбасыларға 

ұйымдастыру комитеті үй тапсырмасын жібереді. 

Байқаудың соңғы кезеңі мамыр айында Орал қаласында 

Халықаралық отбасы күнінде өтеді: салтанатты түрде, 

байқаулық сайыста жеңімпаздар анықталады. 

Төртінші кезеңнің үй тапсырмасы 

1. Сахнада өзінің анықтама карточкасымен таныстыру 

электронды түрде (3-5 мин). 

2. Отбасымен сүйіп оқитын шығарма желісінен үзінді, я 

болмаса өздері ойдан құрастырған ертегіден көрініс 

көрсету (5-7 мин). 

3. Көрме ұйымдастыру/ Өз жанұясының қолөнер 

туындылары, өз отбасынан шыққан адамдар туралы, 

отбасының салт-дәстүрі, шежіресі т.б/ 

           V Қорытындысын шығару 

1. Қорытынды кезеңге тоғыз отбасы қатысады. Байқаудың 

басты жеңімпаздары анықталады: ең үздік оқырман 

отбасы деген бір бірінші орын; бір екінші орын, бір 
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үшінші орын. Қалған отбасылар өзіне сәйкес әртүрлі 

номинациялармен марапатталады. 

2. Батыс Қазақстан облысының мемлекеттік орындаушы 

басшы орындардың, қоғамдық ұйымдардың, 

кәсіпорындардың ұсынысымен Байқаудың ұйымдастыру 

комитеті қосымша ынталандыру сыйлықтарын 

ұйымдастырып, қосымша ынталандыру туралы шешім 

қабылдай алады. 

3. Байқаудың қорытындысы байқау комиссиясы 

мүшелерінің қолы қойылған, байқау комиссиясы 

отырысының хаттамасында жазылып, Байқаудың 

ұйымдастырушыларымен бекітіледі және БАҚ 

жариланады. 

4. Оқу арқылы балаларының дүние танымын кеңейтуде, 

отбасылық оқу дәстүрін жандандыруда табысқа жеткен 

Орал өңірінің үздік оқырман отбасылары ақпараттық 

демеу көріп, олардың тәжірибелерін іс-жүзінде 

пайдалану бағытында кітапханалар мен қоғамдық 

ұйымдарда кеңестер жүргізіледі. 

 

«Ақжайық өңірінің оқырман отбасы-2012» 

облыстық байқауының бағдарламасы 

Өтетін орны: Ғ.Құрманғалиев атындағы облыстық 

филармонияның кіші залы 

11.00 Байқау өтетін бөлме шарлармен, гүлдермен,  байқаудың 

эмблемасымен әсем безендіріледі. 

Вход в библиотеку украшен гирляндой из воздушных шаров, 

цветов и эмблемы конкурса. 

По фонограмме звучат фанфары. На экране – эмблема 

фестиваля 

/Выступление детского танцевального коллектива/ 
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/Сахнаға екі жүргізуші шығады. Выходят 2 ведущих./ 

1 жүргізуші: Армысыздар құрметті қонақтар, қадірменді ата-

аналар мен балалар! «Ақжайық өңірінің оқырман отбасы - 2012» 

облыстық байқауына қош келдіңіздер! 

2 жүргізуші: Здравствуйте, дорогие гости, уважаемые родители и 

дети! Мы, ведущие сегодняшнего праздника семьи/имена 

ведущих/ рады приветствовать вас на областном конкурсе 

«Читающая семья Приуралья»-2012 

1 жүргізуші: Бүгін – халықаралық отбасы күні. Бұл атаулы күн 

1993 жылы Біріккен Ұлттар Ұйымы Бас Ассамблеясының 

қарауымен бекітілген. Бұл күн әртүрлі мемлекеттердің 

қауымдастығының назарын отбасының көптеген мәселелеріне 

аударту үшін белгіленген болатын. 

 Адам өмірі отбасынан басталады, адам отбасынан азамат 

болып қалыптасады. Отбасы - махаббат, құрмет, береке мен 

сүйіспеншілктің көзі, соның негізінде кез-келген өркениетті 

қоғам құрылады. 

Халқымыз ата-ана мен баланы: «Ата-асқар тау, ана-бауырындағы 

бұлақ, бала жағасындағы құрақ» - деп табиғаттың тамаша 

құбылыстарына теңеген екен. 

2 жүргізуші: Сегодня, 15 мая – Международный день семьи, 

который учережден генеральный Ассамблеей Организации 

Объединенных Наций в 1993 году. Она провозглашает: «Пусть 

всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо! Пусть всегда будет 

семья» 

1 жүргізуші: «Әр адамның ең жақсы досы, өмір досы кітап 

болуға тиіс» - деп ұлы жазушы М.Әуезов айтқандай, кітап – 

біздің рухани құндылығымыз, теңдессіз байлығымыз. Отбасында 

балаға кішкентай кезден кітап оқуға көңіл бөлу, болашақта оның 

тәрбиелі, білімді, әрі еліміздің мақтанышы болып өсуінің кепілі. 

Сондықтан да кітап шырақшысы кітапханашылар  құнды кітап 
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оқуға тек балаларды ғана емес, олардың ата-аналарын да тарта 

біледі. 

2 жүргізуші: «Чтение – это окошко, через которое дети видят и 

познают мир и самих себя». Внимание, доброта, понимание – это, 

наверное, самое главное для маленького человека, познаяющего 

неизведанный мир. Вовремя прочитанная книга – огромная 

удача! Она способна изменить жизнь! Именно поэтому словно 

добрые друзья и заботливые наставники, библиотекари 

предвигают чтение, приобщают к миру книги не только иных 

жителей Приуралья, но и их родителей. 

1 жүргізуші: «Ақжайық өңірінің оқырман отбасы - 2012» 

облыстық байқауы Батыс Қазақстан облыстық Мәдениет 

басқармасының қолдауымен облыстық Жұбан Молдағалиев 

атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы және Хамза 

Есенжанов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер 

кітапханасының ұйымдастыруымен өткізіліп отыр. 2012 жылдың 

қаңтар айы мен наурыз айы аралығында барлық аудандар 

арасында іріктеу кезеңдері өтті. Бұл кезеңдерге 50-ден астам 

отбасы қатысып, бүгін міне ақтық сынға жүйріктің жүйріктері 9 

оқырман отбасы жолдама алып отыр. 

2 жүргізуші: Конкурс «Читающая семья Приуралья - 2012» 

проводится при поддержке Западно – казахстанского областного 

Управления культуры. 

Организаторы: Областная Универсальная Научная библиотека 

имени Ж.Молдагалиева и Областная библиотека для детей и 

юношества имени Хамзы Есенжанова. Сегодня принимают 

участие 9 читающих семей после отборочных туров. 

Байқаудың демеушілері: «Жәңгірхан» кітап дүкені – директоры 

Пангереева Манура, «Ашық хат» кітап дүкені – директоры 

Дәулетқалиева Гүлсім. 
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Спонсоры праздника-конкурса. Кондитерская «Балзия» / 

Евенеева Балзия/ 

1 жүргізуші: Ең көп білетін, ең көп оқитын білімді оқырман 

отбасыларымызға сәттілік тілей отырып, кезекпен таныстырып 

өтейік: 

 Бекмұхамбетовтер отбасы – Жәнібек ауданы 

 Семья Макеевых из Зеленовского района 

 Уталиевтер отбасы – Сырым ауданы 

 Семья Каримовых из Акжаикского района 

 Оқасовтар отбасы – Орал қаласы 

 Семья Нажимовых из Таскалинского района. 

 Асуовтар отбасы – Шыңғырлау ауданы 

 Семья Тулгеновых из Каратюбинского района 

 Ермекқалиевтар отбасы – Бөрлі ауданы 

2 жүргізуші: Сегодня среди семей-конкурсантов вы найдете 

пример для подражания и прекрасных друзей. Всем удачи и 

хорошего настроения. 

1 жүргізуші: Ал енді байқауға төрелік ететін әділқазылар 

алқасымен таныстырайық. 

2 жүргізуші: Дорогие друзья, позвольте вас заверить, что судьбы 

наших конкурсантов были вверены жюри – команде высочайших 

профессионалов и признанных авторитетов. 

 Құсайынова Жанар Нығметқызы – Балалар құқығын 

қорғау департаментінің бас маманы; 

 Райымқұлова Әлия Болатқызы – «Үміт» - Орал өңірі 

әйелдер одағының төрайымы; 

 Досаева Гүлнар Меңдіғалиқызы – «Шолпан» 

балабақшасының меңгерушісі; 

 Нұралы Ажар Алтынбайқызы – «Нұр Отан» Халық 

Партиясының кеңесшісі. 
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1 жүргізуші: Бүгін байқаудың қонақтары: болашақ педагогтар, 

кітапханашылар, сондай-ақ біздің оқырмандарымыздың ата-

аналарына қол соғып қояйық. 

2 жүргізуші: Сегодня гостями и зрителями нашего конкурса 

являются будущие педагоги, библиотекари и конечно родители 

наших читателей. 

1 жүргізуші: Енді сіздерді байқаудың шарттарымен таныстырып 

өтейік: 

 Әр отбасы электронды түрде сахнада өзінің анықтама 

карточкасымен таныстырады. Оған  2-3 минут уақыт 

беріледі. 

 Отбасымен сүйіп оқитын шығарма желісінен үзінді, я 

болмаса өздері ойдан құрастырған ертегіден көрініс 

көрсетеді. Оған 4-5 минут уақыт беріледі. 

Екеуі де 5 балдық ұпаймен бағаланады. 

2 жүргізуші: «Читающие семьи» примут участие в двух 

конкурсах: 

 Каждая семья представит свою «Визитную картрчку» в 

электронном виде в течении 2-3 минут. 

 Представит вниманию жюри и зрителям отрывок из 

любимой сказки/ народной, авторской.../ в течении 4-5 

минут. Оба конкурса оцениваются 5 бальной системой. 

1 жүргізуші: Отбасыларымыз дайындалғанша кезекті әнге 

берейік. 

2 жүргізуші: о Центре внешкольной работы 

                             /Детская вокальная группа/ 

1 жүргізуші: Ортаға 1 реттік санды отбасын шақырамыз. 

Көрермендер мен әділқазылар алқасы экраннан «Анықтама 

карточкасын» қарап отырғанда, отбасы дайындалып екінші 

тапсырмаға көшеді. /Осылайша барлық отбасы кезекпен 
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өздерінің анықтама карточкаларын және қойылымдарын 

көрсетеді./ 

2 жүргізуші: Приглашаем на сцену первую семью. Пока на 

экране жюри и зрители смотрят «Визитную карточку», семья 

готовится и показывает второе задание конкурса. 

/Барлық отбасы шығып болғаннан кейін/ 

1 жүргізуші: Пайда ойлама, ар ойла, 

                        Талап қыл артық білуге. 

                        Артық білім кітапта, 

                        Ерінбей оқып көруге     

– деп қазақтың данышпан ақыны Абай айтқандай, әділқазылар 

алқасы кітапты көп оқитын отбасын анықтағанша кезекті әнге 

береміз. 

1жүргізуші: Байқауымыз мәреге жетіп жүлдегерлерімізді 

салтанатты түрде марапаттайтын кезге де жеттік. 

2 жүргізуші: Наступают торжественные мгновения. Мы 

начинаем церемонию вручения специальных призов жюри и 

организаторов конкурса Приглашаем на сцену «Читающие 

семьи»: 

 Бекмұхамбетовтер отбасы – Жәнібек ауданы 

 Семья Макеевых из Зеленовского района 

 Уталиевтер отбасы – Сырым ауданы 

 Семья Каримовых из Акжаикского района 

 Оқасовтар отбасы – Орал қаласы 

 Семья Нажимовых из Таскалинского района. 

 Асуовтар отбасы – Шыңғырлау ауданы 

 Семья Тулгеновых из Каратюбинского района 

 Ермекқалиевтар отбасы – Бөрлі ауданы 

1жүргізуші: Отбасыларымызға номинацияларды тапсыру 

үшін сөз ________________________________________беріледі. 
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1жүргізуші: ІІІ дәрежелі дипломды табыстау үшін сөз 

_________________________________________________беріледі.

ІІдәрежелі дипломды табыстау үшін сөз____________беріледі. 

Ідәрежелі дипломды табыстау үшін сөз____________ беріледі. 

1жүргізуші: Келесі құттықтау сөз осы байқаудың 

ұйымдастырушылары облыстық Ж.Молдағалиев атындағы 

әмбебап-ғылыми кітапханасының директоры Исатаева Роза 

Жақияқызы мен Хамза Есенжанов атындағы балалар және 

жасөспірімдер кітапханасының директоры Өтешова Звайда 

Бисенқызына беріледі. 

2 жүргізуші: Слово организаторам конкурса директору 

Областной Универсальной научной библиотека имени Жубана 

Молдагалиева Исатаевой Розе Жакеевне и директору Областной 

библиотеки для детей и юношества имени Хамзы Есенжанова 

Утешевой Звайде Бисеновне. 

1 жүргізуші:   Адамзаттың жарқыраған шырағы,  

                          Біз әкелген бабалардың мұраты. 

                          Ұрпақтарға темірқазық бола бер, 

                          Болашақта «кітап – білім бұлағы» - дей отырып 

байқауға қатысқан барлық отбасын мерекелерімен құттықтаймыз, 

әр уақытта да шуақты күндеріңіз көп болсын. 

2 жүргізуші: Поздравляем всех участников конкурса, ее 

победителей с праздником Книги! 

Хорошая книга – просто праздник! Дарите своим детям 

праздники чтения! 

До новых встреч в библиотеке. Финальная песня --------------------- 

 Кітапханада кездескенше қош, сау болыңыздар! 
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Оқырман бенефисі 

Бенефис читателя 

Дүниежүзілік кітап  және авторлық құқық күніне арналған 

оқырман бенефисінің бағдарламасы 

Сценарий мероприятия, посвященного Всемирному Дню 

Книги и авторского права 

Кештің мақсаты: Ұлт мәдениетінің ең құнды бейнесі саналатын 

кітап оқуға деген құштарлықты арттыру. Отбасында кітап оқу 

арқылы сана-сезімі жоғары, рухани ойлауы терең, мәдениетті, 

еңбекқор ұрпақты тәрбиелеу. 

Цель: Повысить роль книги и чтения в обществе, способствовать 

духовному наполнению досуга семьи через развитие традиций 

семейного чтения 

Бенефицианттар: Салиева Асия Киззатқызы және Купиева 

Евгения Михайловна.  

Бенефицианты: постоянные семейные читатели библиотеки: 

Салиева Асия Киззатовна, Купиева Евгения Михайловна. 

Кеш қонақтары: Кітапханамыздың тұрақты оқырмандары: 

Утенов Кияс, Джетписова Дамок, Баймаганбетова Махсат 

Крымгалиевна, Кайырбаева Рая Кайырбаевна, Ремизова Людмила 

Ивановна. 

Гости: постоянные семейные читатели: Утенов Кияс,  

Джетписова Дамок,  Баймаганбетова Махсат Крымгалиевна,  

Кайырбаева Рая Кайырбаевна,   Ремизова Людмила Ивановна.  

Аудитория: БҚМУ-ң кітапханатану мамандығының студенттері 

және кітапханамыздың оқырмандары. 

Аудитория: студенты  ЗКГУ (библ.), читатели библиотеки 

Көрнекіліктер:  

- кітап көрмесі «Менің сүйікті кітаптарым...» (бенефициаттың 

кітапханадан алып оқыған кітаптары қойылады)  
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- бенефицианттың безендірілген формулярының макеті 

қойылады. 

 - слайд отбасылық оқырмандарымызға арналған жаңа 

әдебиеттер. 

Оформление: 

 - книжная выставка «Верные друзья навсегда» (любимые, 

значимые книги бенефициантов);  

 - красочный макет книжного формуляра бенефицианта; 

 - слайды новой литературы для семейного чтения; 

Жүргізуші 1: Қайырлы күн құрметті оқырмандар, студенттер 

және бүгінгі кеш қонақтары. Бүгін Ж.Молдағалиев атындағы 

БҚО әмбебап ғылыми кітапханасының ұйымдастыруымен 

Дүниежүзілік Кітап күніне арналған шарамызға қош келдіңіздер! 

Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық күні 1995 жылдың 15 

қарашасында ЮНЕСКО-ның 28 сессиясында қаралып, 1996 

жылдан бастап 23 сәуір күні аталып өтіледі.  

Жүргізуші 2: Добрый день, дорогие друзья! Наша библиотека 

рада приветствовать всех вас. Сегодня мы собрались по 

замечательному поводу - приближение  Дня книги и авторского 

права. Праздник отмечается во всем мире с 1996 г. В этот день 

мы отдаем дань уважения книгам и авторам, призывая всех, и 

особенно молодежь, находить удовольствие в чтении и уважать 

незаменимый вклад тех, кто содействовал социальному и 

культурному прогрессу человечества. 

Жүргізуші 1: Кітапханамызда отбасымен оқитын байырғы және 

біздің тұрақты оқырмандарымызбен қатар студенттер қатысуда. Сөз 

кезегі Ж.Молдағалиев атындағы БҚО әмбебап ғылыми 

кітапханасының директоры Исатаева Роза Жақияқызына беріледі. 

Жүргізуші 2:  

Есть чудо на земле с названьем гордым – Книга! 

Великой красоты и сложности предел, 

Животворящий сплав прошедшего и мига, 

Фундамент для грядущих добрых дел. 
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Читатель-книголюб – это не просто увлечение, это судьба, 

благородная обреченность на поиск и дерзание, радость общения 

и взаимопонимания. Здесь присутствуют люди, которым трудно 

представить себе жизнь без печатного слова, будь то газета, 

журнал или книга. Это говорит лишь о развитой культуре чтения 

человека. Сегодня мы поразмышляем и попытаемся выяснить, 

что значит книга в жизни человека, почему важно воспитывать 

культуру чтения? 

Жүргізуші 1: Кітап – заманалар толқынында тербеліп, үстіндегі 

қымбат қазынасын ұрпақтан-ұрпаққа жеткізіп келе жатқан ой 

кемесі. Кітап – адамдарды рухани байланыстыратын буындардың 

бірі, кітап – адамдарды өз қайнар бастауына қайтып оралуға 

ұмтылдырады, рухани қазынаның терең тұнғиығына бойлауға 

шақырады. 

Бой билеп, шарықтап ой, нәзік сезім, 

 Кітапқа – «алғыс айтам» , - жалғыз өзім. 

Сенемін өзіме-өзім сол уақытта, 

Қадаймын келешекке үміт көзін. – 

деп Ғабдолла Тоқай жырлағандай біздің арамызда да әрқашан 

кітапханамызға келуге үнемі уақыт табатын тұрақты 

оқырмандарымыз бар. Олар: Салиева Асия Киззатқызы, Купиева 

Евгения Михайловна, Утенов Кияс, Джетписова Дамок, 

Баймаганбетова Махсат Крымгалиевна, Кайырбаева Рая 

Кайырбаевна, Ремизова Людмила Ивановна. 

 Ендеше біздің бүгінгі бенефицианттарымызбен таныс 

болыңыздар: Салиева Асия Киззатқызы және Купиева Евгения 

Михайловна. 

Асия Қиззатқызы: Біздің кітапханамыздың 2003ж бергі 

оқырманы. Мамандығы – есепші. Өте білімді, сауатты, зерделі, 

жаналыққа жаны құмар жан. Отбасында кітап оқуға басшылық 

жасайды. Жанұясында  4 адам кітап оқиды. (жолдасы, бала-

келіні, немересі). Негізінен қазақ классиктерінің шығармаларын, 

тарих, этнография, ұлттық тәрбие салт-дәстүр бағытындағы 

әдебиеттерді сүйіп оқиды. 

Асия Қиззатқызы:    
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1. Сіздің өміріңізде кітаптың орны, маңызы қандай? Кітап оқуға 

алғаш әсер еткен кім? (отбасыңыз, достарыңыз, 

жұмыстастарыңыз әлде қандай да бір жағдай болдыма)? 

2. Сіздің сүйікті кітабыңыз? Ол сізге несімен қымбат? (Адам 

баласының кей кездері басынан өткізетін қиын – қыстау 

сәттерінде де жақсы кітап жанына жалау болып, өмірдің түзу 

жолын көрсете алған.) 

3. Бұрын өзіңіз тұрған тұрғылықты  жердегі кітапханаларға 

бардыңызба? 

4. Алдағы уақытта қандай кітаптар оқығыңыз келеді? (Мүмкін 

бізде жоқ әдебиеттерден өзіңіздің тілегіңізді айтып өтсеңіз) 

5. Қазіргі кезде компьютер кітаптың орнын баса алама? Жас 

ұрпақтың пікірінше, жаңа ақпараттық технология, оның ішінде 

Интернет олардың ақпараттық қажеттілігін толықтай 

қанағаттандырады, сондықтанда кітапқа, ақпараттың дәстүрлі 

көзі ретінде қажеттілік туындамайды. Осылайша ма? 

Жүргізуші 2:  
Евгения Михайловна – наш  читатель  с  большим  стажем. Эта 

приятная женщина – классический пример книголюба: 

интеллигентная, образованная, увлеченная жаждой знаний. По 

образованию она филолог, но преподавала психологию, этику и 

эстетику в Уральском педагогическом институте 

им.А.С.Пушкина, затем работала в Обкоме партии, а также 

заместителем заведующего Домом политпросвещения. Уже на 

пенсии была председателем городского женского совета.  

Евгения Михайловна!  

1. Кто или что стало для Вас проводником в мир книги (семья, 

друзья, коллеги, какое-то событие)? 

2. Ваша любимая книга или книги? Чем они дороги Вам? 

(повлияли на мировоззрение, сыграли определенную роль в 

жизни) 

3. Что бы Вы еще хотели почитать чего еще, возможно, нет у нас, 

Ваши пожелания? 
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Жүргізуші 1: 

Бүгін біз бүгінгі таңдағы адамзаттың, әсіресе жастардың кітап 

оқуын қолға алу, кітап оқуға деген қызығушылықтарын ояту 

мақсатындағы әртүрлі ой-пікірлерді естіп білдік. Жастардың 

кітап оқуға деген құштарлығын арттыру мақсатында отбасы, 

жоғары оқу орны, қоғамдық ұйымдарда жүйелі жұмыс 

жүргізілсе, кітап оқу турасында келелі әңгіме, нақты іс-шаралар 

орын алса, онда еңбекте табандылық артып, білімді ұрпақ 

көбейер еді.  

Жүргізуші 2: 

Сегодня мы услышали разные мнения, узнали немало 

интересного и поучительного о любимых книгах, о значении 

вдумчивого, душевного чтения как средства восстановления 

психологического равновесия, интеллектуального развития и 

личностного роста. Приятно, что чтение в семье вопреки 

прогнозам и утверждениям, остается одной из семейных 

традиций. Администрация нашей библиотеки очень внимательно 

и с большим уважением относится к продолжателям этой 

традиции. Слово предоставляется директору библиотеки 

Исатаевой Розе Жакиевне (вручение дипломов почетных 

читателей, подарки, цветы). 

Жүргізуші 1: Бүгін біз Барлығыңызға зор алғысымызды білдіріп, 

келесі кездескенше сау болыңыздар дейміз.  

Ведущий: Сегодня получилась очень теплая дружественная 

встреча, которая незаметно подошла к концу. Но мы с Вами не 

прощаемся, мы говорим Вам До свидания. Всем спасибо.  
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«Қазіргі отбасындағы кітап оқу проблемалары» 

тақырыбындағы дөңгелек үстел бағдарламасы 

Сценарий круглого стола на тему «Проблемы чтения в 

современной семье» 

Безендіру: Кітап көрмелері («Отбасылық формулярдағы 

кітаптар», «Отбасымызбен оқимыз») 

Оформление: книжные выставки («Книги из семейного 

формуляра», «Читаем всей семьей») 

Жүргізуші: Сәлеметсіздерме қымбатты қонақтар, әріптестер, 

біздің құрметті оқырмандар! 

Ведущий: Здравствуйте дорогие гости, коллеги, наши уважаемые 

читатели, студенты! Қазіргі ақпаратты технологияның дамыған 

заманында кітапты сүйіп оқитын оқырман қатары сиреп кетті. 

Соның ішінде біздің жастарымыздың көркем әдебиет оқуға деген 

құштарлығы азайып, керісінше компьютерлік клубтарға, түнгі 

клубтарға әуестігі басым болып бара жатыр. Мұны түсінуге 

болады. Заман ағымы да соны талап етіп тұр. Дегенменде кітап 

оқымайынша адам рухани азып, қоғам ілегіне қосыла алмайды. 

Қазіргі уақытта кітап оқымайтын қоғамға айналып бара 

жатырғанымыз әлемге аян. 

Кітап оқу арқылы жастарымыз өткен тарихымыз, аға ұрпақ 

өкілдері өмірінен үлгі алады. Өнегелі өмірлерін өз еңбек 

жолдарына пайдалана алады. Кітап оқу мәселесі қазіргі кезде 

барлық қоғамды ойландырып отыр. Кітап оқу мәселесін зерттеу 

бағытында бүгінгі бас қосып отырған кітапхананың абонемент 

секторында отбасымен кітап оқушылардың арасында арнайы 

әлеуметтік зерттеу жұмыстары 2 жыл қатарынан жүргізілген 

екен. Жүргізілген зерттеудің қортындысы бойынша жеткен 

нәтижелермен қатар, осы отырыстың мақсаты мен міндетін 

баяндау үшін сөзді кітапхана директоры Роза Жақияқызы 

Исатаеваға береміз. 

Жүргізуші: Ал қазір осы дөңгелек үстел жұмысына қатысуға 

шақырылған кітапханада отбасымен оқитын байырғы және біздің 

тұрақты оқырмандарымызбен, сондай-ақ кітап оқуды 
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насихаттайтын, тікелей кітап оқуға ықпал ететін 

мамандарымызбен таныса отырыңыздар:  

А сейчас разрешите представить вам наших постоянных 

читателей, имеющих семейный формуляр: 

Гүлшат Қазбекқызы Ғазезова - дарынды балаларға 

арналған мектеп интернаттың мұғалімі, жанұясында 2 адам 2005 

жылдан бастап оқиды. 

Асыл Асқарқызы Жұмағазиева - Батыс Қазақстан 

облысының жылжымайтын мүлік орталығының аспазшысы, 

жанұясында 4 адам 2003 жылдан бастап оқиды. 

Сағидолла Ғилажұлы Жалмұрзин - зейнеткер, жанұясында 

2 адам 2002 жылдан бастап оқиды. 

Инжел Нариманқызы Жәлелова - эстетикалық бағыттағы 

гимназияның мұғалімі, жанұясында 2 адам 2005 жылдан бастап 

оқиды. 

Людмила Ивановна Ремизова - пенсионерка, в семье 

читают 4 человека с 1990 года 

Дәулеткерей Керейұлы Бәйтенов - зейнеткер, жанұясында 

4 адам 2003жылдан бастап оқиды. 

Миуа Ғалымқызы Наурызғалиева - № 24 ЖББМ 

аудармашы жанұясында 2 адам  2007 жылдан бастап оқиды 

 Лидия Григорьевна Нарицина - преподаватель кафедры 

педагогики и психологии в ЗКГА 

 Ирина Михайловна Коленко - старший преподаватель 

кафедры библиотековедения ЗКГУ 

 Серік Ізбасарұлы Ықсанғали-«Орал өңірі» газетінің тілшісі 

 Нәріков Айтқали Нұрышқалиұлы - ақын, Қазақстан 

Жазушылар одағының мүшесі 

 Людмила Николаевна Мизрикова- филолог 

 Әуес Жалғасқызы Уранаева-облыстық 

телерадиокомпаниясының редакторы 

 Гүлнәр Жардемқызы Әлжанова-аудармашы 

 Елена Владимировна Шапошникова - заведующая отделом 

абонемента городской ЦБС 
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 Гульнар Хамзина - Х.Есенжанов атындағы облыстық 

балалар мен жасөспірімдер кітапханасының көрме-көпшілік 

бөлімінің меңгерушісі 

 Алтынай Айтпаева - Х.Есенжанов атындағы облыстық 

балалар мен жасөспірімдер кітапханасының ересек балаларға 

арналған абонемент бөлімінің кітапханашысы 

 Досқалиев Қайыпқан Бөленбайұлы - Ж.Досмұхамедов 

атындағы педагогикалық колледжінің оқытушысы 

 Такеева Мәншүк Әнуарқызы-Ж.Досмұхамедов атындағы 

педагогикалық колледжінің кітапхана меңгерушісі. 

Жүргізуші: Кітапханада жүргізілген зерттеу талдап көрсетіп 

бергендей, ең «көп оқитын» оқырман санатында орта жастағылар 

мен жасы ұлғайған адамдар. Тәуелсіз Қазақстанның болашақ 

иегерлері жастар. Ендеше жастарымыз мемлекетімізді құлатпай, 

әрі қарай дамытуына сапалы білімнің керек екені баршамызға 

белгілі. Білімнің бастауы - кітап оқу. Кітап арқылы біз жас 

ұрпақты тәрбиелейміз. Олай болса зерттеу көрсеткендей сіз 

жастардың кітап оқуға қызығушылық деңгейінің төмендегені 

байқалады деп ойлайсызба?  

 Осы сұраққа жауапты ақын ағамыз Нәріков Айтқали 

Нұрышқалиұлына және Ж.Досмұхамедов атындағы 

педагогикалық колледж оқытушысы Досқалиев Қайыпқан 

Бөленбайұлына сөз беріледі. 

Ведущий: Анализ исследования показал, что в самой «читаемой» 

категорией являются люди среднего и старшего возраста. Почему 

Вы думаете наблюдается падение интереса к чтению у 

молодежи? Слово предоставляется постоянному читателю, 

филологу Мизриковой Людмиле Николаевне. 

Жүргізуші: Зерттеу нәтижесінде қазіргі кезеңнің көркем 

әдебиетіне, атап айтқанда «жеңіл» жанрға артықшылық 

берілетіндігі анықталды. Сіздіңше бұл немен байланысты? Жеке 

тұлғаның рухани қалыптасуына ықпал жасайтын қазақ 

әдебиетіндегі қандай шығармаларды атар едіңіз? Қазіргі жас 

жазушылардың ішіндегі «қаламы өткір» жазушы деп кімді атар 

едіңіз? - деген сауалдарды сіздерге ұсына отырып, осы сұрақ 
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төңірегінде ой бөлісу үшін С.Сейфуллин атындағы дарынды 

балаларға арналған мектеп интернатының мұғалімі Ғазезова 

Гүлшат Қазбекқызына беріледі.  

Ведущий: В результате исследования было выявлено, что 

предпочтение отдается современной художественной литературе, 

в частности, «легкого» жанра. По Вашему с чем это связано? 

Предоставим слово постоянному читателю, которая читает у нас 

19 лет Ремизовой Людмиле Ивановне. 

 Жүргізуші: Қазіргі кезде оқырмандар үшін Интернетте пайдалы 

ақпарат көздері көптеп кездеседі. Осыған орай зерттеуге 

қатысушы жасұрпақтың пікірінше, жаңа ақпараттық технология, 

оның ішінде Интернет олардың  ақпараттық қажеттілігін 

толықтай қанағаттандырады, сондықтанда кітапқа, ақпараттың 

дәстүрлі көзі ретінде қажеттілік туындамайды. Осылайша ма? 

                 Ведущий: По мнению молодого поколения новые 

информационные технологии, в частности, Интернет, полностью 

удовлетворяют их информационные потребности, поэтому в 

книге, как в традиционном источнике необходимости нет. Так ли 

это? Слово предоставим преподавателю кафедры 

библиотековедения ЗКГУ, много лет работающей с молодежью - 

Коленко Ирине Михайловне 

 Бұл сұрақ төңірегінде пікір айтуға Ж.Досмұхамедов 

атындағы педагогикалық колледжінің кітапхана меңгерушісі 

Такеева Маншүк Әнуарқызына сөз беріледі. 

Жүргізуші:Сауалнамаға қатысқан отбасымен оқитын 

оқырмандар кітапхананы көп адамдар пайдалану үшін мына 

қызметтер қажет санайды: 

БАҚ-да жарнамалау 

Қорды ұлғайту және сапасын жетілдіру 

Отбасында балаларды кітап оқуға тарту 

Сіз қалай ойлайсыз? Кітап пен кітапхананың ролі, кітапханадағы 

кітап қоры бүгінгі оқырман талабына сәйкес келе ме? Осы сұрақ 

төңірегінде кәсіби мамандар кітапханашыларды тыңдап көрелік 
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эстетикалық бағыттағы  гимназияның мұғалімі Жәлелова Инжел 

Нариманқызына сөз беріледі. 

Ведущий: Опрошенные семейные читатели считают, что для 

того, чтобы больше людей пользовались библиотекой нужна:  

Реклама в СМИ 

Увеличение и качественное усовершенствование фонда  

Приобщение к чтению детей в семье... 

А что думаете Вы? На этот вопрос мы попросим ответить 

заведующую отделом абонемента городской ЦБС Елену 

Владимировну Шапошникову. 

Жүргізуші: Оқырмандар отбасылық оқуды дамыту үшін 

кітапхана отбасылармен бірігіп іс-шаралар өткізуі барлық 

санаттағы оқырмандарға арналған басылымдармен кітап қорын 

толықтыруы қажет деп санайды. 

Ал бір қатары кітап оқуды адамның өзі қолға алмаса, 

кітапхана бұл жағдайда ештемеде істей алмайды, кітап оқуға 

деген сүйіспеншілікті отбасында баланың жас кезінен таныту 

керек сондай-ақ бұл бір кітапхананың проблемасы емес - 

мемлекеттік ведомостволармен, жұртшылықпен тығыз байланыс 

орнатуы тиіс деп жауап берген. 

Сіздің көзқарасыңызша, кітапхана XXI ғасырда отбасылық 

оқуды ынталандыру үшін, кітаптың қоғамдық маңызын арттыру 

үшін, оқудың қажеттілігін туғызу үшін не істеу керек? 

Осы сұраққа «Орал өнірі» газетінің тілшісі Ықсанғали 

Серік Ізбасарұлы мен Облыстық телерадиокомпаниясының 

редакторы Уранаева Әуес Жалғасқызына сөз береміз. 

Ведущий: Читатели считают, что для развития семейного чтения 

библиотека может проводить мероприятия с семьями, пополнять 

книжный фонд изданиями для всех категорий читателей. А вот 

некоторые считают, что библиотека ничего не может сделать, 

пока человек сам не захочет, что любовь к чтению надо 

прививать с малых лет детям в семье, а также отвечают, что это 

проблема не только одной библиотеки - нужна связь с 

государственными ведомствами, общественностью.  
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Жүргізуші: Кітап оқу мәдениеті - бұл жоғары мәдениет негізі. Бұл 

арада соңғы уақыттарда кітап оқуға деген мүдделіліктің төмендеуі 

кітап мамандары мен кітапханалық іс қызметкерлерінің және 

жалпы жұртшылық арасында алаңдаушылық туғызуда. Өйткені 

оқу - қарапайым демалыс өткізу ғана емес, сонымен бірге 

тұлғалық қалыптасу тәсілі, дүниетанымдық ой-өрісті нығайту, 

адамгершілік және эстетикалық бағдар көзі. Отбасында баланың 

кітап оқуын қалыптастыру үлкен проблема. Егер ата-анасында 

оқу мәдениетті болмаса, балаларда да оқуға ынта болмайды. Олай 

болса баланың оқу мәдениетін қалыптастыруда мамандардың 

пікірін тыңдап көрсек. Өз пікірлерін білдіру үшін сөзді 

Х.Есенжанов атындағы облыстық балалар мен жасөспірімдер 

кітапханасының ересек балаларға арналған абонемент бөлімінің 

кітапханашысы Алтынай Атпаева мен осы кітапхананың көрме-

көпшілік бөлімінің меңгерушісі Гүлнар Хамзинаға сөз кезегін 

береміз. 

 Жүргізуші: Біздің тұрақты осында қатысып отырған 

оқырмандарымыз ешқандай ынталандыру ешқандай кітапханаға 

тарту шараларын қажет етпейді. Олардың оқырмандық 

қажеттілігі қай жылдар басынан берік қаланған. 

Біз олардан кітапханаға келуінің, өздерінің кітапқа деген 

қызығушылығын беріктігінің сақталу себебін білгіміз келеді. 

 Сіздің оқуыңыздағы кітапты оның тап өзін басқалардан бөлек 

таңдай алдыңыз ба? Бұл мүмкін сіздердің араларыңыздағы 

біреуіңізге кітап нақты өмір ахуалында көмек беріп, одан өмірлік 

сабақ алған боларсыз? Күнделікті теледидар, радио, басқа да 

көпшілікке арналған шаралардың балалардың кітап оқуына 

кедергісі тие ме? 

Осы сұраққа абонемент бөлімінде 2002 жылдан бастап 

жанұясымен оқитын оқырманымыз зейнеткер Сағидолла 

Ғилажұлы Жалмурзин ағамызға сөз береміз. 

Ведущий: Наши постоянные, здесь присутствующие читатели, не 

нуждаются ни в каких стимулах, никаких привлечениях в 

библиотеку. Их читательские потребности прочно устойчивы на 

протяжении долгих лет. Нам интересно узнать, ЧТО каждый раз 
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вновь и вновь приводит их к нам и как они сохраняют 

устойчивый интерес к книге в своей семье? 

Почему Вы выбираете именно то, что Вы читаете, а не что-то 

другое? Чем вам близки именно эти темы ( в т.ч. и научно-

популярные)? 

Может быть кому-то из Вас книга помогла в какой-то конкретной 

жизненной ситуации, из которой вы извлекли очень 

поучительный жизненный урок? На этот вопрос мы бы хотели 

послушать Гүлнар Жәрдемқызы Альжанову. 

 Жүргізуші: Біз бүгін қоғамдағы үлкен проблема оқу мәселесін 

талқылап, қоғамдағы, отбасындағы, кітапханадағы кітап оқу 

мәдениетін қалыптастырудағы көптеген өзекті ойларды ортаға 

салдық. Қазіргі кезде кітап оқуға тарту және оқу мәдениетін 

қалыптастыруда оқырман, ата-ана, қоғам, кітапхана мен 

кітапханашылар алдында үлкен міндеттер тұр. 

 Ата-ана, қоғам, оқырман кітапхана оқу мәдениетін 

қалыптастырудағы көшбасшы ретінде болашақта мынандай 

бағытта бірлесе отырып қызметтер атқаруы қажет деп 

қортындылағым келеді. 

- Оқырман қызығушылығын зерттеу. Оқырман 

қызығушылығын талдау мақсатында әлеуметтік және 

психологиялық зерттеулер өткізу, оқырман сұранысын толық 

қанағаттандыру және оларды оқуға тарту үшін 

кітапханалардың даму басымдылықтарын анықтау 

("Кітапханалардағы әйелдер оқуы", "Зейнеткер-

оқырмандардың қызығушылығы", "Кітапхана жастар көзімен" 

және т.б.) 

- Қорды толықтыру және сақтау. Кітапхананың кітап қорын 

жаңартудағы қызметін алға қою. 

- Оқуды қолдау бағытында шаралар және акциялар: Кітап 

апталығы: «Интеллектуалдық кітап марафоны», «Білім күні», 

«Жылдың үздік оқырманы», кітап фестивальдары: үздік 

кітаптар, энциклопедиялық сөздіктер жиынтығының тұсау 

кесері, интерактивтік көрмелер және т.б.) байқаулар 

(иллюстрациялық суреттер, «Менің өмірімдегі кітаптың 



62 
 

орны» - оқырман көзқарасы кез-келген әдіспен, шығарма. 

Пікір, кітаптың қоғамдағы орны туралы әңгіме); әдеби оқу, 

оқуға тарту мақсатындағы түрлі әдістегі жұмыстар (көрме-

акция, оқырман бенефисі) 

 Дөңгелек үстел жұмысын кітапхана директоры қортындылайды.  

 

Дөңгелек үстелде талқыланған сұрақтар: 

1. Зерттеу жұмысы көрсеткендей сіз жастардың кітап оқуға 

қызығушылық деңгейінің төмендегені байқалады деп 

ойлайсызба? 

2. Қазіргі жас жазушылардың ішіндегі «қаламы өткір» 

жазушы деп қайсысын атар едіңіз? 

3. Қазіргі кезде оқырмандар үшін Интернетте пайдалы 

ақпарат көздері көптеп кездеседі. Осыған орай зерттеуге 

қатысушы жасұрпақтың пікірінше, жаңа ақпараттық 

технология, оның ішінде Интернет олардың ақпараттық 

қажеттілігін толықтай қанағаттандырады, сондықтанда 

кітапқа, ақпараттың дәстүрлі көзі ретінде қажеттілік 

туындамайды. Осылайша ма? 

4. Сіз қалай ойлайсыз? Кітап пен кітапхананың рөлі, 

кітапханадағы кітап қоры бүгінгі оқырман талабына сәйкес 

келе ме?  

5. Сіздің көзқарасыңызша, кітапхана ХХІ ғасырда отбасылық 

оқуды ынталандыру үшін, кітаптың қоғамдық маңызын 

арттыру үшін, оқудың қажеттілігін туғызу үшін не істеу 

керек? 

6. Отбасында баланың кітап оқуын қалыптастыру үлкен 

мәселе. Егер ата-анасында оқу мәдениеті болмаса, 

балаларда да оқуға ынта болмайды. Олай болса баланың 

оқу мәдениетін қалыптастыруда мамандардың пікірін 

тыңдап көрсек.  

7. Сіздің оқуыңыздағы кітапты оның тап өзін басқалардан 

бөлек таңдай алдыңыз ба? Бұл мүмкін сіздердің 

араларыңыздағы біреуіңізге кітап нақты өмір ахуалында 

көмек беріп, одан өмірлік сабақ алған боларсыз? 
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8. Күнделікті теледидар, радио, басқа да көпшілікке арналған 

шаралардың балалардың кітап оқуына кедергісі тие ме? 

 

 

Әзілхан Нұршайықовтың «Махаббат, қызық мол жылдар» 

шығармасына арналған пікірталас кешінің сценариі 

 

1. Жүргізуші: Армысыздар құрметті қонақтар, студенттер, 

жастар! Бүгін сіздер мен біздер үшін өте қуанышты да үлкен 

мереке, Халықаралық кітап күні.  Адамдарды ізгілік пен 

мейірімділікке, достыққа, біліктілікке үйрететін бірден-бір ғибрат 

орны, ол- кітапхана, соның ішінде 70 жылдық тарихы бар  ақиық 

ақын, заманымыздың классикалық ақыны Жұбан Молдағалиев 

атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасының 

шаңырағына қош келдіңіздер! 

2 Жүргізуші: Бүгінгі кешіміздің  басты қонақтары ретінде 

кітапханамызға күн құрғатпай келетін студенттер мен кітап десе 

ішкен асын  жерге қоятын тұрақты, байырғы оқырмандарымыз 

қатысып отыр. Кешіміз Әзілхан Нұршайықовтың махаббат 

тақырыбындағы «Махаббат, қызық мол жылдар» шығармасына 

арналып отыр.  

1. Жүргізуші  «Махаббат тілі-тілсіз тіл, көзбен көр де ішпен біл» 

деп, Абай дана айтқандай,  Ә.Нұршайықовтың «Махаббат, қызық 

мол жылдар» шығармасына арналған пікірталасымызға 

келгендеріңізге алдын-ала алғысымызды айтамыз.  

2. Жүргізуші: Кештің басты мақсаты - сіздер мен  біз болып 

өткен тарихымыз  бен  бүгінгі заманға  дейінгі   Қазақстан 

Жазушылар Одағының, соның  ішінде қазақ тіліндегі 

жазушыларымыздың махаббат шығармаларын оқудағы қазіргі  

жастарымыздың көзқарастары мен ойларын ортаға салу. 

Махаббат дегеніміз не, оның түрлері, бұрынғы мен қазіргінің 
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махаббатын салыстыру, махаббат тақырыбындағы 

шығармаларды оқыту арқылы жастарды сүйіспеншілікке, сүюге, 

мейірімділікке шақыру.  

1. Жүргізуші: Қадірменді қонақтар бүгінгі біздің пікірталас 

кешімізге БҚГА-ның, Орал гуманитарлық колледжінің,     

Ж. Досмұхамедов атындағы педагогикалық колледжінің 

студентері, кітапханамыздың жанұясымен оқитын 

оқырмандарымыз Жалмурзин Сағидолла, Салиева Асия, 

Балмолда Мұнайдар қатысып отыр.  

 2 Жүргізуші: «Махаббат, қызық мол жылдар» романы қазақ 

оқырмандарының ішіндегі ғашық бола білген әрбір жүрек иесінің 

жастығының астына қойып, сүйіп оқитын кітабы бола білді. 

Ондағы кейіпкерлер, олар арасындағы кіршіксіз сүйіспеншілік, 

махаббат оқиғалары талай оқырманның көзіне жас алдырғаны 

белгілі. Шығармадағы Ербол мен Меңтай өмірде болғанымен, 

жазушының мұншама ғашықтықты қолдан жасап, құйып шыққан 

тұлғалары. Шын мәнінде Ерболдың (Әзілхан Нұршайықов) 

Меңтайға (Нұрғалима) деген сүйіспеншілігі, шексіз құрметі бөлек 

әңгіме. Енді осы шығарма бойынша әңгімемізді өрбітейік:  

Сұрақтар:  

1. Роман студент қауымының биік моралі, жалпы жас 

жеткіншекті жақсы жолға бастайтын әсерлі, өнегесі мол, 

махаббат, достықты жырлайтын туынды.  

2. Қазіргі кездегі махаббат қандай? Нұршайықовтың кезіндегі 

махаббаттың ХХІ ғ-дың махаббатынан айырмашылығы бар ма?  

3.  Мәңгілік махаббат болады ма? 

1 Жүргізуші: Бүгінгі біздің кешімізге өз жүректерінен шыққан 

махаббат туындыларын оқуға студенттер қатысып отыр.  

БҚГА-ның «Қазақ тілі мен әдебиеті»  мамандығының 2 курс 

студенті өлеңін оқиды. 
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Орал техникалық-гуманитарлық колледжінің қазақ тілі мен 

әдебиеті мамандығының 2 курс студенті Қармысов Асылхан төл 

туындысын оқиды. 

4. Шығармадағы Ерболдың адамгершілігі мен Меңтайдың 

инабаттылығы, ұстамдылығы, арлылығы қазіргі заманда өмір 

сүріп жатқан ұлдарымыз бен қыздарымыздан таба аламыз ба? 

5.  Шығарманың аяғын жазушы  Меңтайдың өлімімен аяқтайды. 

Сол туралы ойларыңыз қандай? 

6. Махаббат тақырыбын жырламаған, тоқталып кетпеген ақын – 

жазушы жоқ. Жазушының шығармасы мен басқа ақын-

жазушылардың махаббат шығармаларын салыстырып көрейік.  

2 Жүргізуші: Бүгінгі кешімізге жиналып отырған қауымның 

көпшілігі жастар. Сондықтан да «Қадірлі жас ұрпақ!»  

 Әзілхан Нұршайықов «Махаббат-өмір қуаты» дейді. Сол 

махаббаттан қуат алып өмірлеріңізді сәнді де мәнді өткізе 

біліңіздер. «Махаббатыз дүние бос» демекші махаббаттарыңыз 

мәңгілік болсын, оны аялай біліңіз.  

 Ұлттың үміті – сендерсіңдер, болашағы сендерге 

байланысты! Саналы да сапалы, білімді елдің қашан да еңсесі 

биік, болашағы зор болмақ. Сондықтан да, осындай 

сүйіспеншілікке, ізгілікке, мейірімділікке, достыққа, адалдыққа 

шақыратын шығармаларды көп оқиық! 

1 Жүргізуші: Кешімізді қорытындылау үшін кітапханамыздың 

директоры Исатаева Роза Жақияқызына береміз.  

 Қадірменді қонақтар мерейлі мерекеміз тағы да құтты 

болсын деп пікірталасымызды  аяқтаймыз. Алтын 

уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көп – көп рахмет. 
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Кітап көрмелері 

 

Кітапханада ұйымдастырылатын көпшілік жұмыстардың 

мазмұны тәрбие жұмыстардың міндетімен байланысты. Ол 

оқырмандарға патриоттық, интернационалдық, эстетикалық 

тәрбие беру ісіне көмектесу. 

Оқырмандардың кітап оқуға ынтасын арттыруға, олардың 

талап-тілегінің қалыптасуына әдебиеттерді насихаттаудағы 

көпшілік жұмыстардың маңызы ерекше. Көпшілік жұмыстарды 

ұйымдастыру ғылым мен техниканың жетістіктерін, саяси-

қоғамдық өмірдегі негізгі оқиғаларын түсінуге көмектеседі, 

оқырмандардың білімдерін толықтырып, кеңейтуге, 

оқырмандардың жаңа ынталарын қалыптастыруға оқу 

мәдениеттілігін тәрбиелеуге көмектеседі. 

Көптеген кітапханаларда оқырмандардың кітап 

сөрелерінен еркін түрде кітап таңдап алуына жағдай жасалған. 

Әрине, бұл әдебиеттерді насихаттаудың көрнекі түрлері: кітап 

көрмелері, плакат, слайдтарды қолдану әдістерін қатардан 

шығармайды. 

Кітап көрмелері, тақырыптық сөрелер, стендтер, 

плакаттар балаларға ұсынылатын кітап байлығын кеңінен ашуға, 

оларға өз бетінше кітап таңдап алу әдісін үйретуге, ынтасын 

арттыруға қызмет етеді. Осындай жұмыс түрлерінің көмегімен 

кітапханашы әдебиеттерді насихаттауды мақсатына сәйкес 

жүзеге асырады.   

Кітап көрмелері - көпшілік жұмыстарының кең тараған 

түрі. Өзінің мазмұнына қарай тақырыптық, жанрлық болып 

бөлінеді және белгілі бір жазушының шығармашылығына 

арналып та жасалады. Кітап көрмелері қойылған жері мен 

уақытына қарай тұрақты, әмбебап болып бөлінеді. Сонымен кітап 

көрмесі – әдебиеттерді насихаттаудың, оқырмандардың кітапқа 

деген ынтасын, қызығушылығын арттырудың ең тиімді кеңінен 

тараған түрі.   

  Ж.Молдағалиев атындағы облыстық кітапханасында 

Жанұялық оқу орталығы құрылған кезден бастап, абонемент 



67 
 

бөлімінде оқырмандарға арналған үлкен «Жанұямызбен оқимыз» 

атты кітап көрмесі құрылды. Бұл кітап көрмесі бірнеше 

бөлімдерден тұрады және сол бөлімдердің тақырыптары үнемі 

өзгеріп отырады. Мыс: 

- Жаңа кітаптар 

- Барлық дәуірге арналған кітаптар 

- Ертегілер әлемі 

- Балаларға базарлық 

- Көп сұралатын кітаптар 

- Көп оқылған кітаптар 

 

Көрменің тақырыбы: Отбасылық оқу – тәрбие көзі 

І бөлім Жаңа әдебиеттер Сіздер үшін!  

 

1. Әбілев Д. Өлең-меруерт, жыр мұхит.– Павлодар: ЭКО, 

2011.-244 б. 

2. Егеубай А. Жусуп Баласагуни: Роман-эссе / Перевод с каз. 

Языка Б. Джилкибаева.– Алматы: Раритет, 2013.-400 с. 

3. Жұмабаев М. Шығармалары: әдеби басылым. 1-том: 

Өлеңдер, дастандар / Құраст. С. Жұбаниязов.-Алматы: 

Жазушы, 2013. – 376 б. 

4. Кемеңгерұлы Қ. Үш томдық шығармалар жинағы: 

Зерттеулері, көркем шығармалары, мақалалары / құраст. Д. 

Қамзабекұлы. - Алматы: Ел-шежіре, 2013.-Т.1.-384 б. 

5. Қазақтың 100 поэмасы / құраст. Ж. Аймұхамбет, А. Әлімұлы 

алғы сөзі мен түсініктерін жазған Ж. Аймұхамбет.- Алматы: 

Жазушы, 2013.-4-том.-376 б. 

6. Момбекұлы Түркістан темірхан. Қасиетті қазақ Жері: 

деректі проза. І том.-Алматы: «Жалын баспасы» ЖШС, 

2013.-480б+32б жапсырма 
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Дәйексөз 

Кітап – адамзат баласына ағарту һәм білім сыйлай береді. 

Кітап беттерінде адамзат тіршілігінің сан қилы құпия сырлары 

сақталған.                                                                                                      

Н.Ә.Назарбаев 

 

7. Айбергенов Т. Шығармалары.–Алматы: «Қазақ 

энциклопедиясы», 2013. 

8. Серік Ж. Көңіл көзіндегі қарашық: Өлеңдер.–Алматы: 

Жазушы, 2013.-112 б. – «Жас толқын» сериясы 

9. Сарыбай Б. Қараторғай: Проза / Б. Сарыбай Алматы: 

«Жалын баспасы» ЖШС, 2013-192 б. 

10. Жұман Ж. Өлең-ғұмыр: Өлеңдер / Ж. Жұман.–Алматы: 

Жазушы, 2013.-112 б. – («Жас толқын» сериясы) 

11. Абылаев Т. Арал Атлантидасы. Жырлар / Т. Абылаев.– 

Алматы: «Қазығұрт» баспасы, 2011.-256 б. 

12. Мәукен Н. Бойтұмар: өлеңдер.–Алматы: ҚАЗақпарат, 2012.-

308 б. 

13. Зарыққан Ұ. Бозжусан бүр жарғанда...: Өлеңдер / Ұ. 

Зарыққан.-Алматы: Жазушы, 2013.-112 б. - «Жас толқын» 

сериясы 

14. Асан А. Ақзер: Өлеңдер / А. Асан.–Алматы: Жазушы, 2013.-

112 б. – («Жас толқын» сериясы) 

 

Көрменің ІІ бөлімі: «Балаларға базарлық» 

Дәйексөз:  

«Мен өз бойымдағы барлық жақсылық үшін алдымен 

кітапқа борыстармын»       

М.Горький 
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1. Нұрмағанбетов Т. Қош бол, ата! – Алматы: «Таймас» баспа 

үйі, 2012.-240 б. 

2. Естенов А. Біздің батыр бабалар: Мектеп жасындағы 

балаларға арналған өлеңдер мен жұмбақтар.–Алматы: 

«Глобус» баспа үйі, 2012. -212 б.сур. 

3. Балаларға арналған ертегілердің аудиожинағы / құраст: Г. 

Қалиақбарова.–Алматы: Мемлекеттік тілді дамыту 

институты, 2013.–120 б. 

4. Әлем балалары үнімен: Поэзия антологиясы (қаз., орыс., 

ұйғ. тілдерінде). // Құраст. С.С. Үсенбекова.–Алматы: 

«Казахстанская Академия Поэзии», «Балалар әдебиеті» 

баспасы, 2007.-320 б. –(«Акмая» сер) 

5. Иіпұлы Т. Егемен елміз, еркінбіз! – Астана: Фолиант 

баспасы, 2005.-168б+1,0б.т.сурет. 

6. Әбдірайым Т. Алабұға аулаған күн: Хикаят, әңгімелер, 

ертегілер, мысалдар.-Алматы: «Балалар әдебиеті», 2012.-

256 б. 

 

Ақын Жұмекен Нәжімеденовтың туғанына 75 жыл толуына 

орай өткізілген «Ғаламға ғашық жүрегі» атты поэзия 

кешінденде ұйымдастырылған «Шындық пен адалдықтың 

жыршысы» атты кітап көрмесінің жобасы 

І бөлім 

Дәйексөз: 

Ақын Жұмекең бүкіл ақындық творчествосында Туған Жер атты 

мекенін бар болмысымен сүйген, бар ақындық қуатымен мықты 

жырлаған адам. 

                                                                                Ғафу Қайырбеков 

 

 Көрменің алғашқы бөлімінде ақынның өмірбаяны мен 

фотосуреті, Жұмекен Нәжімеденов туралы айтқан замандастары 
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мен қаламдастарының мақалалары мен кітаптары қойылды. 

«Менің топырағым» (1985), «Мен туған күн» (1972), «Балауса» 

(1961), «Сыбызғы сыры» (1962), «Жарық пен жылу» (1966), «Күй 

кітабы» (1967), «Мезгіл әуендері» (1968), «Весенние ветры» 

(1969), «Ұлым, саған айтам» (1970), «Қызғалдақ жайлы баллада» 

(1971).  

ІІ бөлім  

Дәйексөз 

Жұмекен, сөз жоқ, ешкімге ұқсамайтын,өзіндік жаратылысы, 

өзіндік ақындық бейнесі бар, көп ойлап, көп оқитын, көп 

ізденетін жас. 

                  Әбділда Тәжібаев 

Қазіргі кездің бірталай лирикасында заман шындығын уақыт 

сырының философиялық мәнін ашу жолымен пайымдау сарыны 

аңғарылады. Бұл Әбділданың бірсыпыра өлеңдерінде, Қадырдың, 

Жұмекеннің жақсы жырларында бар қасиет.    

                                                                                   Серік Қирабаев 

 

 Жұмекен әдебиет сарайының табалдырығын  ақын болып 

аттап әдебиетші қауымға ақындығымен танылған. Сондықтан 

оның шығармашылығына талдау жасалғанда алдымен тілге тиек 

болатыны ақындық өнері. Қазіргі таңда ақын шығармашылығын 

жинақтап, баспаға ұсынып жүргендер арасында өзінің кенже 

қызы Саида Жұмекенқызы мен күйеу баласы Самал Дәрібайұлы 

да бар. Сонымен қатар Нәжімеденов шығармашылығын әсіресе 

ақындық қырын талдап, насихаттап жүрген азаматтардың бірі 

Марат Азбанбаев. Жұмекен Нәжімеденов ақындығымен қатар 3 

роман жазған жазушы.  

Дәйексөз 

ІІ бөлімде «Ақшағылдағы ауыл ақиқаты», «Даңқ пен дақпырт» 

романдары, «Ашық аспан» (1981), «Темірқазық» (1982), «Қыран-
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қия» (1984), «Тебе говорю, потомок» (1986), «Ұрпағым, саған 

айтам» (1988), «Солнцеворот» (1994), үш томдық өлеңдер мен 

дастандар жинағы (1996-1997), «Мен-тамырмын» (2001) 

кітаптары және осымен қатар Жұмекен ақын 

шығармашылығынан екі тілде де басылған, әр жылдарда жарық 

көрген өлең жинақтары осы көрмеге қойылған. 

қойылды. 

 

ІІІ бөлім 

Жұмекен Нәжімеденов өзінің әдебиеттегі айтар сөзін тек өлеңмен 

ғана емес, бір қыдыру уақыт бойы прозамен де айтып көрді. Ол 

да бір ақын творчествосындағы сөз кезегін күтіп жатқан өзгеше 

бір кезең.   

Темірхан Медетбек 

                                                                                                                

 «Менің Қазақстаным» әні үшін Шәмші Қалдаяқов, осы 

әннің сөзі үшін Жұмекен Нәжімеденов мемлекеттік сыйлыққа ие 

болды. 

 2005 жылы Жұмекен ақынның туғанына 70 жыл толуына 

орай үш тілде «Менің Қазақстаным» атты таңдаулы 70 өлеңі 

басылып шықты. 2006 жылы жаңа мемлекеттік әнұран 

қабылданды. Оның негізі ретінде халықтың арасында кеңінен 

танымал ақынның «Менің Қазақстаным» патриоттық әні таңдап 

алынды.  

 Көрменің ІІІ бөлімінде: «Қасірет пен қайсарлық» (2001), 

«Жұмекен»-(Атырау ақын-жазушыларының кітапханасы) (2002), 

«Жаңғырық» (2003), «Я есть» (2003), «Менің Қазақстаным» 

(2005), екі томдық өлеңдер жинағы (2005), «Аспан шақырады» 

(2005). 
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Балаларға арналған оқудың ережелерi туралы  

 Егер жақсы оқуға үйренгiң келсе, күніне кемiнде 10-15 

минуттай оқуға тырыс. 

 Кітапты жатып оқыма, оқу үшiн өзіңе ыңғайлы қалыпты 

таңда. 

 Оқитын кезде көңiлiңді алаңдатар заттарды жинап таста 

және теледидарды өшiр қой. Егер сен бұны жасамасаң,  

бұған дейінгі оқыған еңбегiң еш кетеді. 

 Дауысыңды шығарып асықпай оқы. Егер сағатқа (уақытқа) 

қарай берсең,  оқып отырған мәтiніңнiң мағынасын тез 

ұмытып қаласың. 

 Егер кiтап саған ұнаса және оны оқып жалғастырғың келсе 

онда кішкене үзіліс жасап, денешынықтыру жаттығуларын 

жаса. 

 Кітаптағы кейіпкерлердің іс-әрекеттеріне назар аудар және 

олардың іс-әрекетін талдап өзіңе осыдан қорытынды 

шығар. 

 Оқылған кітаптарыңдағы кейіпкерлердің жақсы істерін 

өзіңе  үлгі етіп  алуға тырыс 

 Егер сен кітап оқуды үзе тұруға шешсең, келесі оқығанға 

дейін кiтаптың арасына  белгі салып қой. Бұл кiтаптар 

саған ғана емес, басқа адамдарға да қызықты болуы 

мүмкiн басқа оқырмандардың қолдарына таза және 

ұқыпты жетуі керек екенін есте ұста. 

 Қызықты және әсерлі кiтап туралы  жора-жолдастарыңмен 

ойыңды бөліс, олардың пікірлерін тыңдап, өзің іштен 

ойыңды түйіндей біл. 

 Егер саған кiтаптағы қызықты сөйлемдер кездессе, оларды 

жеке дәптерге көшiрiп алуға ерiнбе. Мұғалiм тапсырма 

берген кезде  осыған қайтып келуің мүмкін. 
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Оқылған кітап бойынша үй тапсырмасын әзiрлеу. 

 

 Саған оқып шығуға керек шығарманың атауын ықыласпен 

оқып, таныс. 

 Шығарманың авторын қара. 

 Барлық мәтiнді ықыласпен ден қойып оқып шық. 

 Саған мағынасы түсiнiксiз сөздi қарындашпен белгiлеп ал. 

 Мағынасы түсiнiксiз сөздi сөздiктен немесе қасындағы 

ересек адамдардан сұра. 

 Мәтiндегi негiзгi айтылған ойды ойла. 

 Мәтiннiң соңындағы сұрақтарды  ықыласпен оқып шық 

және оларға мәтiн арқылы жауап беруге тырыс. 

 Мәтiннен түсінгеніңді қайта айтып шығуға жоспар 

белгiле. 

 Түсінігіңді айтар кезде басқа тұлғаға естiрте дайындал. 

 Мәтiнге қарамай басты қатысушы кейiпкерлердi есiңе 

түсiре біл. 

 Кейіпкерлердің әр қайсысына мiнездеме беріп, өзіңнің 

жеке пiкiріңді қалыптастыр. 

 Оқылған мәтiн бойынша өз пiкiрiңді айт және өз 

жақындарыңмен бұл пiкiр туралы ойыңды бөліс. Бұл 

оларға қызықты болады. 

 

Балалардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру 

бағытындығы ата-аналарға арналған ұсыныс. 

 Ерте жастан баланы кітап оқуға баулып, қызығушылығын 

арттыру; 

 Үйде міндетті түрде балалар әдебиеті болуға тиісті; 

 Кітап оқудан өзіңіз ләззат алып, балалардың оқуға деген 

ынтасын арттырып, содан нәр алғызуға ықпал етіңіз; 

 Өзіңіздің оқуды бағалайтыныңызды көрсетіңіз: кітаптар 

сатып алыңыз, ашық түстермен безендірілген және 

мазмұны жағынан қызықты әдебиеттер таңдаңыз; 
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 Балаға кітапты жүйелі түрде оқып тұрыңыз. Бұл баланың 

кітаппен күнде  табысу әдетіне айналады; 

 Оқылған балалар әдебиетін өзіңіздің отбасы мүшелері 

арасында талқылаңыз; 

 Балаңызға оқылған кітаптың авторын айтыңыз; 

 Егер сіз балаңызға кітап оқысаңыз, оқуды ең қызықты 

жеріне келгенде үзуге тырысыңыз; 

 Балаңызбен бұрын оқылған кітаптардың мазмұнын 

әрдайым еске түсіріп, қайталап отырыңыз; 

 Балаларға үлкен шығармалардан гөрі, жеңіл қысқа 

әңгімелер оқыған ыңғайлы, бұл олардың қызығушылығын 

арттырады. 

 Балаңызға өзіңіздің бала кезіңіздегі оқыған 

әдебиеттеріңізді ұсынып көріңіз және ол туралы өзіңіздің 

әсеріңізбен бөлісіп, екеуіңіздің пікіріңізді салыстырыңыз; 

 Үйіңізде оқылған кітаптар бойынша пікірталас 

ұйымдастырыңыз; 

 Мерзімді басылымдарда жарық көрген кез-келген 

материалдарды: жұлдызнамалар, күлдіргі оқиғалар, 

телебағдарламалардың шолуы оқығаны үшін балаларды 

көтермелеп, мадақтаңыздар – балалар жаны қалғанының 

бәрін оқысын; 

 Балаңызға ұнаған авторлардың кітаптарын сатып алып, 

өзіңіздің жеке кітапханаңызды толықтырып отырыңыз. 

 Өз отбасыларыңызда кітаби құндылықтарды құрметтеп, 

қастерлеуге тәрбиелеңіз; 

 Балаңызға жақсы кітаптарды сыйға берерде жылы лебіз, ақ 

тілектеріңізді жазып беруді әдетке айналдырыңыз. Арада 

жылдар өткен кезде ол балаңыз үшін өзінің туған үйдің 

отбасындағы дәстүрлерді, жанына жақын адамдары 

туралы жақсы естелік болады; 

 Баланың кітап оқуындағы даму көрсеткіштерін (қанша 

кітап, қандай мерзімде оқылды, оқу жылдамдығы т.б.) 

көрнекті орынға іліп қою керек; 
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 Мүмкін болған жағдайда баланың кітапты дауыстап оқуын 

қолдап отырыңыз, ол баланың бойында дағдының 

қалыптасуы мен өзіне сенімділікті ұялатады. 

 Әдебиеттерді жинағанда балаларды қызықтыратын 

болатын тақырыптардағы (мысалға, айдаһарлар туралы 

кітаптар және ғарышқа саяхат т.б.туралы) кітаптарды 

жинау керек, себебі балалар бұлар туралы тағыда білгілері 

келіп, сұрап оқиды;.       

 Балаларыңыздан оқыған кітаптары туралы пікірлерін 

жиірек сұрастырып отырыңыз; 

 

Жанұялық оқу орталығының жанынан ашылған  

«Отбасы және денсаулық» клубы 

Оқырмандар клубы – өз мүдделерінің бірыңғайлығына 

қарай іріктелген кітапхана жанындағы оқырман бірлестігі. 

Оқырмандар клубы негізінен екі түрлі міндет атқарады, 

біріншіден, өз мәжілістерінде жаңа әдебиеттерді үздіксіз 

талқылап отырады, екіншіден, кітапхананың көпшілік 

жұмыстарына тікелей араласады, қатысады. Оқырмандар                        

клубының жұмысын кітапханашы немесе сол саладағы маман 

басқарады. Мұндай клубтарда клуб мүшелерінің міндетін, 

құқығын белгілейді, арнаулы қаулы қабылдайды.  

Жанұялық оқу орталығының жанынан «Отбасы және 

денсаулық» клубы жұмыс істейді. Бұл клубқа салауатты өмір 

салты, ЖИТС орталықтарының мамандарының қатысуымен әр 

тоқсан сайын отырыстар өткізіледі. Осындай өткізілген 

шаралардың арқасында кітапханамыздың басқа мекемелер мен 

байланысы нығая отырып, оқырмандарымыздың санының 

көбеюіне көп септігін тигізеді. Назарларыңызға кітапханамызда 

оздырылған клуб отырыстарының бағдарламасын ұсынып 

отырмыз. 
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«Менің денсаулығым – менің байлығым» тақырыбындағы 

клуб отырысының бағдарламасы. 

 Жүргізуші: Армысыздар құрметті оқырмандар, 

студенттер және бүгінгі кеш қонақтары. Бүгін Ж.Молдағалиев 

атындағы БҚО әмбебап ғылыми кітапханасының 

ұйымдастыруымен Дүниежүзілік Денсаулық күніне арналған 

«Менің денсаулығым – менің байлығым» аты клуб отырысына 

қош келдіңіздер! 

 Клуб отырысына кітапханада отбасымен оқитын байырғы 

және біздің тұрақты оқырмандарымызбен қатар студенттер 

қатысуда. 

 Жүргізуші: Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының 

қолдауымен 1948 жылдан бастап 7-сәуір «Дүниежүзілік 

денсаулық күні» болып саналады. Осы жылы БҰҰ-ң 

қарамағындағы Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы туралы 

жарғы күшіне енген болатын. Жарғыны БҰҰ-ға мүше 26 ел 

ратификациялады. Содан бері әр жыл сайын атап өтіліп келе 

жатқан дүниежүзілік денсаулық күні денсаулық сақтау 

саласындағы ғаламдық мәселелерді талқылау, қоршаған ортаны 

қорғау, қазіргі және келешек ұрпақтың денсаулығын нығайту 

шараларын қамтиды. Денсаулық дегеніміз – адам жаны мен 

тәнінің амандығы. Кез-келген елдің болашағы – оның халқының 

денсаулығына байланысты екендігі – дәлелдеуді қажет етпейтін 

шындық. Елімізде денсаулық саласын дамытудың 2011-2015 

жылдарға арналған мемлекеттік «Саламатты Қазақстан» 

бағдарламасы қабылданды.  Бұл жаңа бағдарлама Қазақстанның 

2050 жылға дейінгі даму стратегиясында, сондай-ақ  Президент 

Жолдауында көрсетілген міндеттерді іске асыруға негізделген. 

Елбасымыз айқандай, халық денсаулығы - баға жетпес байлық, 

мемлекеттің қымбат қазынасы. Денсаулығы мықты адам ғана 

қоғамға лайықты қызмет етеді, оның дамуына, экономикасын 

жақсартуға үлес қосады. Айта кету керек, мемлекет басшысының 

ұсынуымен біздің елде денсаулық сақтауды дамыту мен 

реформалаудың 2010-2014 жылдарға арналған Бірыңғай ұлттық 
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денсаулық сақтаудың мемлекеттік бағдарламасы жасалып, ол 

Елбасының  Жарлығымен бекітілген болатын. Міне, осы 

бағдарламаның заңды жалғасы іспетті еліміздің денсаулық сақтау 

саласын дамытудың 2011-2015 жылдарға арналған «Саламатты 

Қазақстан» бағдарламасы қабылданып отыр. 2011 жылдың 1- 

қаңтарынан бастап жүзеге асатын бұл жаңа бағдарлама отандық 

денсаулық сақтау жүйесінде «ауырып ем іздегенше, ауырмаудың 

жолын ізде» - дегенді ұсынатын болды.   

 Олай болса келесі сөз кезегін Салауатты өмір салты 

орталығының   дәрігеріне беріледі. 

1. Салауатты өмір салты дегеніміз не? 

2. Денсаулықты бұзатын себептер? 

3. Адам өмірін қысқартатын не? 

4. Жеке бастың гигиенасы және қоғамдық гигиена деген не? 

Олардың талаптарын мүлтіксіз сақтаудың қандай пайдасы бар? 

5. Таңғы жаттығулармен және спорттың қандай түрлерімен 

шынығып жүрсіз? 

 

«ЖҚТБ әлемдік ғасыр індеті» тақырыбындағы клуб 

отырысының бағдарламасы 

Сценарий заседания клуба на тему: «СПИД – болезнь века» 

 

Клуб отырысының мақсаты: ЖҚТБ дерті жайлы ұғым беру. 

ЖҚТБ-ның адам ағзасына зиянды әсерлерін нақты ұғындыру. 

Студенттердің дүниетанымдық көзқарастарын қалаптастыру. 

Салауатты өмір негізінде білімдерін жетілдіріп, жағымсыз іс-

әрекеттерден аулақ болуға тәрбиелеу. 

Цель: Сформировать у студентов знания о понятиях  ВИЧ-

инфекции и СПИДе, о стадиях развития, формах передаче ВИЧ-

инфекции от инфицированного человека к здоровому, 

укрепление безопасного поведения и отношений, защищающих 

личность от ВИЧ-инфекции. 

Көрнекіліктер: ЖҚТБ туралы бейнематериалдар, әр түрлі 

мазмұндағы плакаттар мен суреттер және кітап көрмесі. 
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Наглядные пособия: Видеоролик о СПИДе, плакаты, листовки, 

буклеты, брошюры, книжная выставка.  

Жүргізуші: Армысыздар құрметті студенттер және бүгінгі кеш 

қонақтары. 1 желтоқсан «Халықаралық ЖҚТБ-мен күрес» күніне 

арналған «ЖҚТБ - әлемдік ғасыр індеті» атты клуб отырысына 

қош келдіңіздер! 

        Ел Президентінің «Қазақстан – 2030» стратегиялық 

жолдауындағы ұзақ мерзімді басымдықтық бірі - «Қазақстан 

азаматтарының денсаулығы, білімі мен әл-ауқаты» тармағында 

азаматтарымыздың өз өмірінің аяғына дейін дендерінің сау болуы 

және қоршаған ортаның таза болуы үшін азаматтарымыздың 

салауатты өмір салтына әзірлеу қажетігі атап көрсетілген. 

СПИД (ЖҚТБ) – ағзаның қорғаныс қабілетінің әбден 

әлсіреуінен туындайтын синдром, адам ағзасындағы  иммундық 

жүйені бұзатын арнаулы вирус. ЖҚТБ (Ж – жұқтырылған Қ – 

қорғаныш Т – тапшылығының Б - белгісі). Олар барлық 

ауруларды денеге дарытпай тұратын иммундық жүйені жойып 

жіберіп отырады. ВИЧ (АҚТҚ. А-адамның Қ-қорғаныш Т-

тапшылығының Қ- қоздырғышы) - әдеттен тыс вирус. Ол 

адамның ағзасына түсіп, онда өмір бойы қалып қояды. Адам 

ауруды жұқтыруы мүмкін, бірақ көптеген жылдар бойы өзін 

бүтіндей сау адам ретінде сезінеді. Вирус біртіндеп ауруға қарсы 

күресуге жауапты иммундық жүйенің жасушаларын бұзуы 

мүмкін. АҚТҚ жұқтырған адам үшін кез-келген ауыру өлім 

қаупін туғызады. Қызыл лента – АҚТҚ-ның оң нәтижесінің және 

ЖҚТБ жұқтырған науқаспен ынтымақтасудың символы ретінде 

айтылып жүр. Бүгінгі таңда АҚТҚ – жұқпасы емделмейтін ауыру 

болып табылады, бірақ оның алдын алуға болады.  

 Алғаш рет ЖҚТБ ауруы 1981 жылы Америкада тіркелген, 

ал Қазақстанға 1987 жылы жетіп үлгерген. Қазіргі кезде, 

дүниежүзінде АҚТҚ/ЖҚТБ ауыруына шалдыққан 40 миллионнан 

астам адам бар. 

 Біз бүгін өздеріңізбен бірлесіп, СПИД, ВИЧ инфекциясы, 

туралы мағұлматтар, олардың таралу жолдары туралы 

мағұлматтар алмақпыз.  
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Ведущий: Ежегодно весь мир 1 декабря отмечает 

Международный День борьбы со СПИДом. Первые случаи 

заболевания были зарегистрированы в Америке в 1981г. Это 

коварная болезнь, вызываемая ВИЧ. (Вирус иммунодефицита 

человека). СПИД означает: Синдром Приобретенного 

Иммунодефицита. Синдром – потому что существует большое 

количество признаков, симптомов, осложнений, связанных с 

заболеванием. Приобретенный – заболевание не обусловлено 

генетической предрасположенностью, а приобретается  

специфическим образом. Иммунодефицит – иммунная система 

подавляется и теряет способность сопротивляться различным 

инфекциям. Вирус постепенно разрушает клетки иммунной 

системы, которые отвечают за борьбу с болезнями. Для человека, 

зараженного ВИЧ, любые заболевания становятся смертельными.  

 На сегодняшний день ВИЧ-инфекция является 

неизлечимым заболеванием, но его можно предотвратить. В этот 

день в мире проходят различные широкомасштабные акции, 

посвященные Дню борьбы со СПИДом. Символом солидарности 

с ВИЧ-положительными и пациентами, у которых развился 

СПИД стала красная ленточка. В отношении СПИДа молодежь 

испытывает необоснованные страхи, порожденные низким 

уровнем знаний в области ВИЧ-инфекции. Сегодня у нас есть 

возможность пополнить свои знания о понятии ВИЧ-инфекция, о 

стадиях ее развития, о формах передачи ВИЧ-инфекции от 

инфицированного человека к здоровому. Здесь присутствует врач 

с областного   СПИД центра 

        Но вначале мы посмотрим небольшой видеофильм о СПИДе. 

Слово предоставляется врачу. 

Жүргізуші: Облыстық СПИД орталығының бас маманына сөз 

кезегі беріледі. 

Ведущий: А сейчас проведем небольшую викторину, 

посвященную проблемам СПИДа. 
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Вопросы викторины: 

1. ЖҚТБ қандай жолдармен жұғады ? 

- қан арқылы 

- ауру ананың сүті арқылы 

- ауру әйелден туылған балаға 

- жыныстық жолмен жақындасқанда бір адамнан екінші адамға 

жұғады 

2. Аурудан қалай сақтанған жөн 

- шаныштыруға ине пайдаланғанда 

- қан құйғызғанда 

- бейберекет жыныстық жолмен жақындыққа бармай, сақтанған 

дұрыс 

3.Что означает аббревиатура СПИД? 

- степень прибретенного имммунодефицита 

- сигналы приобретенного иммунодефицита 

- синдром приобретенного иммунодефицита 

- симптом приобретенного иммунодефицита 

4. К возбудителям СПИДа относится ? 

- бактерия Коха 

- вирус иммунодефицита человека 

- гонококк 

- стафилакокк 

5.АҚТҚ/ЖҚТБ болмауы үшін қоғамымызда пайда болған 

келеңсіз дерттерге қарсы қандай игі істер жүргізіледі ? 

6.Что означает ВИЧ? 

- вирус инфицирования человека 

- вирус иммунодефицита человека 

- вирус индивидуальный человеческий 

- вирус инородный человеческий 

7.Пути передачи ВИЧ? 

- воздушно-капельный 

- половой 

- алиментарный 

- бытовой 

8.Как ВИЧ не передается? 
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- о матери к ребенку 

- через укус насекомых и животных 

- через кровь 

- половым путем 

9.На каком  контитенте  люди больше всего поражены  

СПИДом? 

- Америка 

- Африка 

- Австралия 

- Евразия 

10.В каких биологических жидкостях содержится ВИЧ? 

- слюна 

- моча 

- кровь 

- пот 

11 Какие начальные признаки СПИДа? 

- деформация суставов 

- увеличение лимфатических узлов 

- боли в сердце 

- укорочение конечности 

12 Через какое время после заражения ВИЧ в крови 

появляются антитела? 

- 3-4 месяца 

- 8-10 месяцев 

- 5-6 месяцев 

- 10-12 месяцев 

13 Какие иммунные клетки поражает ВИЧ? 

- В- лимфоциты 

- лейкоциты 

- Т-лимфоциты 

- макрофаги 

Закончилась наша викторина. Сегодня вы получили 

необходимую информацию о ВИЧ/СПИДе. Стало понятно, что 

эффективное средство борьбы со СПИДом – просвещение. 

Именно знание – лучшее лекарство. А сейчас вашему вниманию 
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обзор литературы, которую вы можете найти в нашей областной 

библиотеке им. Жубана Молдагалиева. 

Ведущий: Мы надеемся, что сегодняшнее мероприятие поможет 

вам правильно оценить ситуацию и сделать правильный выбор и 

найти путь к своему здоровью. Мы благодарим всех 

присутствующих и желаем здоровья и всех благ. 

Жүргізуші: Сіздер бүгінгі өткізілген шарадан өздеріңізге қажетті 

мәліметті алдыңыздар деп сенеміз және де өз денсаулықтарыңыз 

үшін салауатты өмір салтын қалыптастырып, 

денсаулықтарыңызды бағалай біледі деп есептейміз. Барлық 

қатысушыларға алғыс білдіреміз. 
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