
С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің  колледж кітапханасының 2015-2016 оқу 

жылының I-ші жарты жылдығында  атқарған кӛпшілік жұмыстар есебі. 

   С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің  колледжі лағаш ӛз жұмысын 

ашық есік күнінен бастап бірінші курс студенттерімен «Кітап білім бҧлағы» 

атты кітапханалық сабақтан бастады.Кітапхана сабағында кітапхана 

ережелерімен таныстырылып,кітапханаға жазылу тәртібі туралы түсінік 

берілді,жаңа оқырмандарды тіркеуден бастады. 

22-қыркүйек мемлекеттік тіл апталығына арналып колледждің акт залында 

«Тіл тәуелсіздігі–ел болашағы» атты тақырыптық   кітап кӛрмесіне шолуды 

Б.Құлдықова ӛткізді. 20 қараша, 2015жыл, сағат 14
00

     С.Бәйішев атындағы 

Ақтӛбе университетінің  колледж кітапханасы және С.Бәйішев атындағы АУ 

филология және аударма кафедра жанынан құрылған «Кәусар» ғылыми, 

әдеби-танымдық ұйымымен бірлесе отырып «Бір ел-бір кітап» 

Республикалық акциясы аясында жазушы Ілияс Есенберлинге арналған 

«Тарихи сананың тамыршысы» атты әдеби кеш колледж акт залында 83 

білім алушылардың қатысуымен ӛтті. Кештің басты мақсаты - адамдар 

арасындағы қарым қатынастар бірлігін нығайту,  оқырмандардың кітап оқуға 

деген қызығушылығын арттыру, жазушы еңбектерін насихаттау. 

Жазушы Ілияс Есенберлиннің «Көшпенділер» кітабы  туралы:  

Есенжанова Н.Т.-АУ жетекші кітапханашысы, Ермекбаев Н. С.-Бәйішев 

втындагы Ақтӛбе Универсиетеінің студенті, Тоқсанбаева Т.Ж. Филология 

ғылымдарының кандидаты, доцент, РНD , «Кәусар» ғылыми, әдеби-

танымдық бірлестігінің жетекшісі, Ажімбаева Ә., Аймұратова Ә., Бисеналина 

Ә., Аманғалиева Б.- АУстуденттері шығып сӛйлеп кешті қызықты ӛткізуге 

атсалысты. 

Колледж кітапханасы жасақтаған «Халық сҥйген қаламгер» атты кітап 

кӛрмесіне кітапханашы Ұ.Нияз библиографиялық шолу ӛткізді.  



Кӛрмеге: «Есенберлиннің  «Кӛшпенділер» шығармасы қазақ-совет 

әдебиетіндегі «Абай жолынан» кейінгі ары,абройы биік тҧрған 

шығарма. Біз Арктиканың мҧзына алғашқы болып шыққан 

Есенберлиннің еңбегін, қайраткерлігін, ҧлтжандылығын бірінші кезекте 

айтуымыз керек»  деген   Жабал Ерғалиевтің дерексӛзі алынды. 

    С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе Университетінің колледж директорының тәрбие ісі 

жӛніндегі орынбасары Динара Исламқызы қортындысӛз сӛйлеп, кешті аяқтады. 

                                                                 

 

 



 

Ән шашу: Роза Әлқожа «Атамекен» . Жеңіс  Арайлым, Тайқарова Ботакөз 

 
            

 

 

 

 

 

Кешке арналып ұйымдастырылған картотека 

 

ЭмблемаКешке арналған мерзімділіктер бумасы 

 

    І.Есенберлин -100 жаста 

жажастажаста 

 



 

 

 

 



 

І.Есенберлиннің «Кӛшпенділер» кітабын насихаттауға арналған жарнама 

 

 



Екінші бір үлкен шара – ол С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің колледж 

кітапханасының  «Оқитын ӛлке» облыстық акция аясында  ӛткізілген Қазақстан 

Республикасының Халық жазушысы, лирик ақын Қуандық Тӛлегенұлы Шаңғытбаевтың ӛмірі мен 

шығармашылығын жыр сүйер қауымға таныстыру, ӛмірі мен шығармашылығы жайлы 

оқырман қауымға кеңінен насихаттау және оқырмандардың кітап оқуға деген 

қызығушылығын арттыру мақсатында «Гауһар жырдың алыбы» атты әдеби кеші 

кітапхананың оқу залында 27қараша сағат 14-те  ӛткізілді. Қатысқандар саны -36 адам. 

Кеш қонақтары: 

1.Ақтӛбе университетінің аға оқытушысы филология ғылымдарының кандидаты, доцент   Исина 

ЖаннұрАмангелдіқызы. 

2. Ақтӛбе университетінің студенттері мен колледж білім алушылары: Жәрдем Ақжол, Ізтаев 

Бағдат,Серікбаева Мӛлдір, Мырзағалиев Береке, Хайруллаева Ұлмекен, Молдаш Айткүл. 

Алғашқы сӛзді алған Ақтӛбе Университетінің кітапханашысы Турлина Әлия Жақауқызы: 

«Оқитын ӛлке» облыстық акциясы 2011 жылдан бастау алды. Бұл акцияның мақсаты: Ақтӛбе 

облысында дүниеге келген ақын - жазушыларымыздың ӛмірі мен шығармашылығын әдебиет 

сүйер қауымға таныстыру, жастардың кітап оқуға деген қызығушылығын арттыру. Акция 

барысында ұсынылған шығармалар, айтылған ой-пікірлер, тілектерді саралай келе дауысқа 

салынады. Осы дауыс берудің нәтижесінде 2011 жылы Ғалым Ахмедовтың «Жем бойында»  

кітабы, 2012 жылы Мухтар Құрманалиннің «Жұлдызды жорық»  кітабы, 2013 жылы Тахауи 

Ахтановтың «Шырағың сӛнбесін» романы, 2014жылы Тобық Жармағанбетовтың шығармалары 

таңдалып алынған еді. Ал, биылғы жылғы таңдау Қуандық Шаңғытбаевтың «Шайыр» атты 

жинағына түсті. Жақсылық пен сұлулықты паш ететін сыршыл, лирик ақынды келер ұрпақ іздеп 

жүріп оқиды деп сенемін. Ал, 2016 жылы Есенбай Дүйсенбаевтың  «Ұланғайыр» кітабын 

талқылаймыз деп бастап берді.Кешке арналып «Жақҧт жырдың жауһары»  атты кітап кӛрмесі 

ұйымдастырылды және тӛмендегідей дәйексӛз алынды. 

 

 Кешті қортындылау үшін ( ӛзім) кітапхана меңгерушісі Ш.Алмағамбетова кешті ұйымдастыруға 

атсалысқандарға рахмет айтып,кешті жабық деп жариялады. 



 

 

 

 



Жақұт жырдың                                                                                                                             

         жауһары 
 

 

 

 

«С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің колледжі» 

 

 



Ақын-Қуандық Шаңғытбаев  

90жаста 

 

Библиографиялық жадынама 

 

 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақтӛбе, 2015ж. 



 

Ақынға арналған библиографиялық кӛрсеткіш 



 



 

Сергіту сәтіндегі қойылған сҧрақтар 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

Қазан айында кітапханада кітапханаға келген білім алушылармен «Ұлы дала тӛсіндегі қазақ 

хандығы» атты танымдық сағатын Н.Есенова ӛткізді.Танымдық сағатына арналып «Ұлы дала 

шежіресі» атты кітап кӛрмесі ұйымдастырылды және Қазақ хандығына 550 жыл мақалалар бумасын  

 

жинадық.  

 Кітапханада«ЭКСПО-2017» Халықаралық мамандандырылған кӛрмесі атты бума жинақталып, 

Қазақстан: ЭКСПО -2017 картотекасы ұйымдастырылды. 

 1-ші желтоқсан ҚР Президенті күніне орай «Елбасы күні елдікке құрмет» атты ашық кітап 

кӛрмесі ұйымдастырылды. 

14 желтоқсан күні университет конференц-залында «Қазақстан-тәуелсіздік жолында» атты 

дӛңгелек үстел ӛтті.Модератор:Н.Қ.Кадешов-колледж оқытушысы,тӛраға- Т.Ж.Шоқпаров –

облыстық ғылыми-тәжірибелік орталығының әдіскері.Дӛңгелек үстелге арнап колледж 

кітапханасы «Тәуелсіздігім –тұғырым» атты кітап кӛрмесі және жарнама ұйымдастырды. 

 

 

 



 

 

 

 

 

2016 ЖЫЛҒЫ ҚАЗАҚСТАННЫҢ ТАРИХИ ОҚИҒАЛАРЫНЫҢ АТАУЛЫ КҤНДЕРІ  

 

 Желтоқсан оқиғасына 30 жыл   

 Қазақстан Республикасының  Тәуелсіздігіне 25 жыл  

 Тәуелсіз  мемлекеттер Достығының (ТМД) құрылғанына 25 жыл  

 Назарбаева Сара Алпысқызы, Республикалық «Бӛбек» қайырымдылық  қорының 

президенті, туғанына 75 жыл   

 Мақатаев Мұқағали, ақын, туғанына 85  жыл  (1931-1976 

 Алтынсарин Ыбырай, ағартушы, педагог, қоғам қайраткері, туғанына   

                                   175 жыл   

 Жабаев Жамбыл, ұлы ақын, жырау, жыршы, туғанына 170 жыл  

 

2016 ЖЫЛДЫҢ МЕРЕЙТОЙ ИЕЛЕРІ 

  

Ақтӛбе облысы бойынша 2016 жылы аталып ӛтілетін мерейтой иелері 

  

 24 сәуір   ақын, Қазақстан Жазушылар одағының мҥшесі  Ертай Ахатҧлы 

Ашықбаевтың  туғанына 60 ж. 

  

 29 сәуір  композитор Ахмет Жҧбановтың туғанына 110 ж. 

  

 20 мамыр               Арынов Мұхтар Ғалиұлы, ғалым, профессор, туғанына 80 жыл  

  

 10 тамыз                   Ақдәулетұлы Мейірхан, ақын, аудармашы туғанына 65 жыл  

  

 25 желтоқсан   жазушы Ғалым Ахмедовқа 110 ж. 

  

 26 желтоқсан         Ӛтегенов Амантай, ақын, туғанына 70 жыл  



 

 

 

Кӛрменің дәйексӛзі 

 



С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің  колледж кітапханасының 2015-2016 оқу 

жылының II-ші жарты жылдығында  атқарған кӛпшілік жұмыстар есебі. 

Колледж кітапханасы ӛз жұмысын жалғастыра отырып, 9-қаңтар «Бӛбек» қайрымдылық 

қорының президенті С.Назарбаеваға арналып «Алтын жүрек ана» атты кӛрме жасақталып, 

75 жасқа толуына байланысты жадынама жасалды. 

 

 



Ақиық ақын М.Мақатаевқа арналып кітап кӛрмесі және «Мақатаев мұрасы» атты 

библиографиялық  жадынама жасалды. 

 

                                                                              

 

Мұқағали Мақатаев-қазақ әдебиетіндегі 

ең оқырманы көп, қалың халық басты 

жанашыры болған суреткер.

Ол ең алдымен ақын.

Қазақ жырының құдіреті.

Ф.Оңғарсынова

 

 

 

 

 

 

 

 

М.Мақатаевқа 

85жыл 

 

 



«С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің колледж» 

кітапханасы 

 

 

 

 

 

Библиографиялық жадынама 

 

 

 

Ақтӛбе,2016ж. 

 

 



 

 

Кітапхана Ақтӛбе облыстық С.Бәйішев атындағы әмбебап ғылыми кітапханасының Ӛнер 

әдебиеттері бӛлімімен бірлесіп Қ.Ахмедияровтың туғанына 70 жыл толу қарсаңына арнап 

«Шыңға біткен бір шынар» атты кеш ӛткізді. 

 
 

22-наурызға арналып «Ұлыстың ұлы күні наурыз» , Ж.Жабаевтың 170 жасқа толуына орай «Жүз 

жыл жырлаған жүрек» , қазақ тілі мен әдебиет апталығына байланысты 29 наурыз күні «Елін 

сүйген, елі сүйген Елбасы атты кӛрме оқу залында жасақталып оған Ш.Алмағамбетова шолу 

жасады. 

 

Жаратылыстану апталығына байланысты сәуір айының 15 жұлдызында Чернобыл 

апатының зо жылдығына орай С.Бәйішев атындағы облыстық кітапханасымен бірлесе 

отырып ӛткіген «Зардаптары толастамаған Чернобыль» атты дӛңгелек үстелге арналған  



 

«Чернобыль-XX ғасыр қасіреті» атты кӛрмеге шолу жасалды.   

«23-сәуір Халықаралық кітап және авторлық құқық күні» атты ашық есік күні ӛтті.  

 

24-сәуір күні Н.Байганин ескерткіші жанында №3 қалалық орталықтандырылған 

кітапханамен бірлескен «Ашық аспан аясындағы кітапхана» атты конкурсы ӛткізілді. 

 

 25-сәуірде «Кітапханаға –кітап» деген атпен облыстық кітапханадан қайтарымсыз 

кітаптар алынды. 



26-сәуір күні «Бір ел-бір кітап» акциясы бойынша Дулат Бабатайұлына жарнама жасалды

 

27-сәуір «Оқитын ӛлке» акциясына сай Есенбай Дүйсенбайдың «Ұланғайыр» шығармасы 

жарнамаланды.   

 

Боз жусанды боз даланың бозжорғасы атты әдістемелік әзірленді. 

Кітапханада 7-мамыр Отан қорғау күніне және 9-мамыр Ұлы Жеңіс күніне арналып кітап 

кӛрмесі ұйымдастырылды, келген білім алушыларға қысқаша шолу жасалып тұрды. 



 

Кӛпшілік жұмыстардан басқа кітапханада білім алушылардың сұраныстарын 

қанағаттандыру барысында қажетті оқулықтарға сұраныс беру,оқырмандардың 

формулярларымен жұмыс жасау,түрлі библиографиялық-анықтама беру,кітаптарды 

техникалық ӛңдеуден ӛткізу,жаңа әдебиеттер тізімін шығару,оларды бӛлім меңгерушілеріне 

хабарлау немесе келіп түскен жаңа әдебиеттер тізімін ұсыну жұмыстары жүргізілді. 

Кітапхана ӛз жұмысы туралы педагогикалық кеңесте «Кітапхана ақпарат орталығы» атты 

тақырыпта  кітапхана жұмысы туралы есеп берді.Алдағы жаз айларында кітапхана кітап 

бересі оқырмандармен жұмыс жасаумен бірге,20000 дана кітаптың карточкаларын әріптік 

және білім саласы каталогтерінен шығару, бӛлгіштерді жаңалау жұмысы тұр.  

Кітапхана кӛрсеткіштері тӛмендегідей: 

Кітап қоры - 50013; 

Барлық оқырман саны - 1843; 

Кітапханаға келу саны - 37075; 

Кітап берілімі - 87192 дана; 

Орташа кітап оқылуы - 47; 

Кітаппен қамту - 27; 

Кітапханаға орташа келу-20,1 

Кітапхананың қор айналымы – 1,7; 

Білім алушыларды оқулық және оқу әдістемеліктермен қамту – 116%; 



2015 – 2016 оқу жылында – 7446030 теңгеге 3978 дана кітап алынды  

Газет-журнал 62280 теңгеге 9 аталым  

Кітапхана каталогтары тӛмендегідей: 

• Әріптік және білім саласы каталогтар жүйесі  

• Анықтама- библиографиялық басылымдар  

• Электронды каталог 
  

           Картотекалар: 

• Тақырыптық  картотекалар  

• Газет және журнал мақалаларының жүйелі картотекасы  

• Өлкетану   картотекасы 

• Кітап баспаларының картотекасы  

Кітапхана қорын зерттеу барысында  жыртылған кітаптарды типографияға беріп түптелді 

және қор есебінен 20000 дана кітаптың тізімі жазылып есептен акт арқылы шығарылды 

және инвентарь кітабынан сызылды. 

Каталогтың стержендерін жасатып,жаңа түскен кітаптардың сипаттама карточкалерін 

алфавит және білім саласы бойынша орналастырдық. 

 

 

             Кітапхана меңгерушісі:                                   Алмағамбетова Ш. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің  колледжі»                                                                                          

 

 

 

 

 

2014 – 2015 оқу жылына арналған 

кітапхана жҧмысының жылдық 

жҧмыс есебі 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің  колледж кітапханасының 2014-2015 

оқу жылының I-ші жарты жылдығында  атқарған кӛпшілік жҧмыстар есебі. 

   С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің  колледжі лағаш ӛз жұмысын ашық есік 

күнінен бастап бірінші курс студенттерімен «Білім кӛзі кітап» атты кітапханалық 

сабақтан бастады.Кітапхана сабағында кітапхана ережелерімен 

таныстырылып,кітапханаға жазылу тәртібі туралы түсінік берілді,жаңа оқырмандарды 

тіркеуден бастады. 

22-қыркүйек мемлекеттік тіл күніне арналып кітапханада «Мемлекеттік тіл-ҧлт тірегі» 

атты тақырыптық   сағатты кітапханашы Н.Есенова ӛткізіп,оған Бастауыш білім беру -

111топ студенттері қатысты. 

2014 жылы 11 қарашада сағ. 14-00 де  С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің  

колледж кітапханасы және С.Бәйішев атындағы АУ филология және аударма кафедра 

жанынан құрылған «Кәусар» ғылыми, әдеби-танымдық ұйыммен бірлесіп колледж 

мәжіліс залында «Бір ел-бір кітап» Республикалық акциясы аясында жазушы 

С.Мұратбековтің  «Жусан иісі», «Басында Ҥшқараның» әңгімелері бойынша  

оқырмандар конференциясы   ӛткізілді. 

        Оқырмандар конференциясының басты мақсаты - адамдар арасындағы қарым 

қатынастағы бірлігін нығайту,  оқырмандардың кітап оқуға деген қызығушылығын 

арттыру, жазушы еңбектерін насихаттау. 

      Оқырмандар конференциясында жазушы Сайын Мұратбековтің қасында бірге болған, 

жақсы танитын және оның шығармасы турасында ғылыми еңбектер жазып жүрген 



филология  ғылымдарының докторы, профессор Мұсаев Алпысбай Мұсаұлы «Кӛркем 

прозаның шебері» деп ұлағатты ойын ортаға салып, осы университет доценті, филология  

ғылымдарының кандидаты Тоқсанбаева Тілектес Жаңабергенқызы «Кемел суреткер 

жазушы» тақырыбында әңгіме ӛрбітіп және Н.Байғанин атындағы обл.балалар 

кітапханасының директоры Снабаева Бақытгүл Амангелдіқызы «Сымбаты бӛлек сырлы 

әлем» слайдын дайындап, студенттер қауымына ұсынды.      

     Сондай-ақ, С.Бәйішев атындағы АУ Филология және аударма кафедра жанынан 

құрылған «Кәусар» ғылыми, әдеби-танымдық ұйым мүшелері Жұмағазиев Нұрымжан, 

Итемген Айдана, Жансұлтанова Әйгерім, Құдайбергенова Таңшолпан т.б. студент жастар 

«Басында Ҥшқараның», «Жусан иісі» әңгімелері айналасында ой-пікірлерін білдіріп, 

атсалысты.  

      Кітапхана ұжымдарының жасақтаған «Қарымды қаламгер», «Даланың дара 

жусаны»  әдебиттер кӛрмелеріне шолу жасалып және оқырмандар конференциясын 

әрлендірген ӛнерпаз студенттердің ән-биімен ұласты.Конференцияға 63 адам 

(қонақтар,студенттер,оқытушылар,кітапханашылар) қатысты. 

Екінші бір үлкен шара – ол С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің колледж 

кітапханасының  «Оқитын ӛлке» облыстық акция аясында  ӛткізілген жазушы Тобық 

Жармағамбетовтың 80 жылдығына орай «Қарымды қаламгер» атты университет акт 

залында ӛткізілген әдеби сырласу болды.  

Құрметті әдеби сырласу қонақтары,студенттер,оқытушылар, баршамызға белгілі елімізде 

Республика кӛлемінде жыл сайын «Бір ел-бір кітап» акциясы ӛткізілетіні, осы акцияның 

жалғасы ретінде біздің Ақтӛбе облысы кӛлемінде де «Бір ӛлке-бір кітап» немесе «Оқитын 

ӛлке» акциясы ӛткізіледі. Міне, сол істің жалғасы ретінде бүгін біз Т.Жармағамбетовке 

арнап «Қарымды қаламгер» атты әдеби сырласу ӛткізгелі отырмыз- деп бастаған 

кітапханашы сӛзін әрі қарай 

Тҧрмадың шӛлімізді қандырғанша,                                                                                        

Тірлікте айтылмаған ән-жыр қанша.                                                                                   

Достарың сені жоқ-деп айта алмайды,                                                                                   

Тҥсесің есімізге жаңбыр жауса. -  деп ақын Нұрлыбек Қалауов ағамыз жалғастырып 

кетті. 

Әдеби сырласуымыздың соңы тӛмендегідей  

Мәңгілік тау тҧлғаңды асқардағы,                                                                        

Жырлайды Жарқамыстың дастандары.                                                                          

Аяулы Тобық аға , ҧмытпайды,                                                                                            

Ӛзіңді нәзік бҧлттар аспандағы - деген ақын Ертай Ашықбаев ӛлең жолдарымен 

аяқталды. 

Шараның мақсаты: Мақсаты- жерлес, жазушы Тобық Жармағамбетовтың  ӛмірі мен 

шығармашылығы жайлы оқырман қауымға кеңінен насихаттау және оқырмандардың кітап 

оқуға деген қызығушылығын арттыру 



Кӛрнекілігі: «Талантымен танылған тҧлға»      атты кітап кӛрмесі,  « Табиғи дарынды 

талант» слайды, Тобық туындыларындағы қанатты сӛздер 

Қатысқандар:  Жазушының бауырлары,облыстық кітапханалар қызметкерлері, 

студент-жастар, оқытушылар –барлығы 59 адам 

Желтоқсан айында Президент күніне арналып «Елін сҥйген,елі сҥйген Елбасы» 

танымдық сағаты аясында «Елбасы кҥні елдікке қҧрмет» атты ашық кітап кӛрмесі 

ұйымдастырылды. 

Танымдық сағатында Н.Ә.Назарбаевтың ӛмірі мен қызметі туралы айтылса,ал,кітап 

кӛрмесіне ол туралы әдебиеттер қойылып, студент жастарға насихатталды.Танымдық 

сағаты кітапханаға келуші оқырмандармен ӛткізілді.Қатысқандар саны-16 бала. 

16-желтоқсан «Желтоқсанның мҧзда жанған алауы» атты кӛрме 

ұйымдастырылып,құқықтану 220- тобы сыныбында «Желтоқсан оқиғасы және оның 

тарихи тағлымы» атты тарихи сабақ ӛткізілді.  

Желтоқсан оқиғасының куәгері Тоқсанбаева Тілектес Жаңабергенқызы студенттерге 

сол кездегі қазақ жастарының қозғалысын айтып берді. 

Саясаттану пәнінің мұғалімі Кадешов Нҧрболат Қуанышҧлы «Бодандыққа қарсы 

жойқын бҧлқыныс» атты дәрісін оқып,талдады.Колледж кітапхана меңгерушісі 

Ш.Алмағамбетова соңында әдебиеттерге шолу ӛткізді.Сабаққа 

кітапханашылар,университет студенттері және колледждің 220 топтарының студенттері 

қатысты,барлық қатысқандар саны-27 адам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің  колледж кітапханасының 2014-2015 

оқу жылының  II-ші жарты жылдығында  атқарған кӛпшілік жҧмыстар есебі. 

Оқу жылының екінші жартыжылдығы халықаралық әйелдер күніне арналып  кітапханада 

кӛпшілік оқырмандар үшін «Арулар-аяулылар, ардақтылар» атты кітап кӛрмесі 

ұйымдастырылды.Кӛрмеге:  

«Арулар-аяулылар, ардақтылар, 

Ӛмірдің жылуы боп қалмақ бҧлар. 

Арулар тіршілікке кҥре тамыр, 

Ӛмірді бір-біріне жалғап тҧрар» деген  ақын М.Мақатаевтың жыр шумағы дәйексӛз 

болып алынды.Кӛрмеге Құттықтау хат,баспасӛз парағы қойлып кӛркемделді.Кӛрмеден 7 

оқырман кітап алды. 

Колледж кітапханасы С.Бәйішев атындағы облыстық кітапханамен үнемі тығыз 

байланыста болып жұмыс жасап келеді.Кейбір кӛпшілік шараларды да бірлесе отырып 

ӛткізу дәстүрге айналған.Солардың бірі С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе облыстық әмбебап-

ғылыми кітапханасы   және «С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университетінің колледж» 

кітапханасымен бірлесе ӛткізген 19-наурыз күні « Нҧр себеле, Ҧлыстың Ҧлы кҥні! » атты 

дӛңгелек үстел .   

Дӛңгелек үстелдің мақсаты:Наурыз мерекесінің шығу тарихы, халқымыздың ұмыт бола бастаған 

салт-дәстүрлері, әдет-ғұрыптары,ұлттық кимдері,тағамдары , ұлттық тәрбиеміз турасында ой 

бӛлісіп,жас ұрпаққа  саналы ой қалыптастырып,салт –дәстүрімізді сақтай білуге шақыру. 



Дӛңгелек үстел барысындаАқтӛбе облыстық тарихи - ӛлкетану музейінің аға ғылыми қызметкері, 

ӛлкетанушы – Б.Б.Мырзабай :«Наурыз қазақтың ұлттық мейрамы.Наурызды қазақтан басқа 

Күншығыс елдерінің кӛбі тойлайтынын,бірақ бұлардыңбәрін салыстырғанда Наурызды біздің 

қазақтың мейрам ету айрықша сыйымды, артықша дәлелді. Себебі, марттың ескіше 9-ында , 

жаңаша 22-інде күн мен түн теңеледі ,- дей келе,әзірленген слайд арқылы күн мен түннің теңелуін 

түсіндіріп, «Наурыз мейрамына байланысты кейбір байырғы салт -дәстүрлер»тақырыбында толық 

мағлұмат берді. 

С.Бәйішев  атындағы  Ақтӛбе университеті колледжінің оқытушылары-

Г.С.Шупанова,Ж.Ж.Балуанғалиева шәкірттерінің дайындаған  ұлттық  киім үлгілерін 

кӛрсетсе,қолӛнер шебері, кӛп балалы ана–А.Сұлтангереева«Қолӛнер бұйымдарының ұрпақ 

тәрбиесіндегі ролі»тақырыбында  ӛмірден кӛрген - түйгендерін, бала тәрбиесіндегі  ата –баба 

дәстүрімен келе жатқан қолӛнер қанмен даритынын,тек оны ұқсата білу керектігін атап ӛтті.  

Ақтӛбе кӛлік, коммуникация және технологиялар колледжінің  қазақ тілі мен әдебиет пәнінің 

оқытушылары  - Тілеуқабылова  Жаңыл Сағабайқызы және Мырзагарина Алтын 

МұратқызыНаурыз айының ерекшеліктеріне ,оның ішінде тәлім-тәрбиелік,үлгі –ӛнегелік ,сән-

салтанаттылық, мәрт – жомарттық, қадыр-қасиеттілік нышан белгілері мен таным- ұғымдарының 

үлгі -түрлеріне тоқталып ӛтті.  

Шараға  ҚР  Ұлттық ұланы  №6655 әскери бӛлімінен, қаламыздағы жоғарғы және арнаулы орта 

оқу орындарының оқытушылары мен студенттері қатысты. 

     Шара барысында «Армысың, әз Наурыз!»  атты кӛлемді кітап кӛрмесі 

ұйымдастырылып,кӛлемді библиографиялық шолуды оқу залы бӛлімінің кітапханашысы  

А.Жұмағалиева жасады.Ақтӛбе гуманитарлық  колледжінің «Технология» мамандығының  3-курс 

студенттері - Шутеева Гүлбақыт және Халелова Эльмира «Қолӛнер – мәдениет 

айнасы»тақырыбында қолдарынан шыққан қолӛнер кӛрмесімен таныстырды. 

Ақтӛбе кӛпсалалы «Тарлан» коллежінің студенті - Шағыр Толғанай «Туған жер»әнін тарту етті. 

     Кітапханашыларымыз - Жұмағалиева  А.С.,Қарағұлова Ы.Б.  ауылдың  алты  ауызынан 

қазақтың халық әні «Дедім –ай, ау!»әнін тарту етті. Дӛңгелек үстелдің ӛтуіне оқу залы бӛлімінің 

кітапханашысы –  Г.Б.Бейсова және  колледж кітапхана меңгерушісі-Алмағамбетова Ш. 

жауапты болды.Қатысқандар саны барлығы-68 адам,оның ішінде – «Дизайн»  және «Тігін 

ӛндірісі және киімдерді ҥлгілеу» мамандығының 26 студенті қатысты 

Биылғы, 2015 жыл ұлы мерекелерге толы жыл болмақ, атап айтсақ Ұлы Жеңістің 70 жылдығы, 

Қазақ хандығының 550 жылдығы, 2015 жылы қазақтың ұлы ақыны Абай Құнанбайұлының 170 

жылдығы,Қазақстан халқы Ассамблеясы мен ҚР Конституциясының 20 жылдығы т.т. 

Осы мерекелерді тойлау мақсатында колледж кітапханасы да ӛз оқырмандарына 23-сәуір 

Дүниежүзілік авторлық құқық және кітаптар күніне орай колледж оқу залында 

«Ҧрпақтарға ҧран болған ҧлы Жеңіс!» атты еске алу кешін ӛткізді. 

Кештің мақсаты: Ӛскелең ұрпақтың бойына ұлтжандылық пен елді-жерді сүюді 

дарытып,ӛткенімізді бағалай білуге баулу. 

Кеш қонақтары: Ә.Молдағұлова атындағы облыстық мемориалды мұражайының кіші 

ғылыми қызметкері Кулмурзина Ақзер Шынбергенқызы, «С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе 

университетінің студенттері,колледж студенттері мен оқытушылары шақырылды. 



Кешті жүргізуші Нҧрымжан Жҧмағазиев үнтаспаға жазылған Б.Момышұлының сӛзінен 

кейін 1 минуттық еске алу жариялады. 

Еске алу кешінде Ә.Молдағұлова,М.Маметова және Х.Доспановалар туралы «Дегдарлар» 

кӛрініс кӛрсетіліп, одан әрі Ә.Молдағұлова атындағы облыстық мемориалды 

мұражайының кіші ғылыми қызметкері  Кулмурзина Ақзер Шынбергенқызы  батыстық 

үш қыз туралы әңгімелеп берді. 

Университет студенттері Дулат Маратбаев пен Нҧрхан Махмуд С.Бәйтерековтің әні 

«Әлияны» орындады. Колледж кітапхана меңгерушісі Ш.Алмағамбетова «Әкемнің 

айтқандары» деген атпен әкесінің соғыс туралы айтқан естеліктерін студент жастарға 

айта отырып, ол кісінің медалдарын кӛрсетіп ӛтті,соңынан Кеңес Дәурен «Жаса 

қазағым» атты музыкалық сәлемін жолдады. 

Шара барысында Ҧ.Нияз кешке арналып ұйымдастырылған кітап кӛрмесіне шолу жасады. 

Кеш «Жойылсын жалғыз сӛз соғыс деген» әні хормен айтылып аяқталды 

Кешке қатысушылар саны-  62 адам болды 

Колледж кітапханасы кӛпшілік жұмыстармен қатар кітапхананың ішкі құжаттарын даярлауда 

үлкен жұмыстар атқарды.Кітапханашылар 85071 дана кітапты инвентарлық есеп кітабына жазып, 

тіркеді,әрбір кітапқа колледж кітапханасының штемпелін басып,алғашқы және 17 беттерге 

номерлері қойылды.Кітаптарды техникалық ӛңдеуден яғни,сала бойынша сӛредегі орны 

(шифр,индекс) белгіленіп,әрбір кітапқа жеке-жеке паспорт толтырылды. 1999 жыл мен 2015 жыл 

аралығының жиынтық есеп кітабы жүргізілді,есеп бӛліміне жүкқұжаттары тапсырылып ӛткізілді. 

Кітапхана каталогы құрылды,кітапхана жабдықтары алынды,сӛрелер жасалынды. 

Студенттер мен оқытушылар сұранысы бойынша 2452430 тенгенің 2378 дана кітабы кітап 

баспаларынан сатып алынды. Кітапхана  электрондық каталог  құруда КАБИС -538 « 

KASAKH SOFT» программасымен және студенттер үшін  БД «Закон» (версия 

7)ақпараттық бағдарламасымен жұмыс жасайды, ай сайын жаңартылып 

отырылады.Кітапханада 4-компьютер, 1-принтер,1-ксерокс,1-сканер бар.4-компьютер 

локальді желіге қосылған. 

Кітап қорын негізгі қамтамасыз ету орындары: Білім департаменті,Республикалық  

ғылыми-әдістемелік орталығы; Баспалар: «Фолиант», «Арман –ПВ», «Мектеп», «Бастау», 

«Қазақ университеті», «Отан», «Нұр Пресс». 

Колледж кітапханасы биылғы жылы тӛмендегі кітапханалармен шарт жасасты. 

 С.Бәйішев атындағы Ақтӛбе университеті колледжі С.Бәйішев атындағы 

Ақтӛбе университеті (14.01.2010 жылдан бері); 

  Н.Байганин атындағы облыстық балалар кітапханасы " (05.01.2015ж. ); 



  С.Бәйішев атындағы облыстық ғылыми-әмбебап кітапханасы"( 

05.01.2015ж.); 

  Ақтӛбе гуманитарлық колледжі(15.01.2015ж)  

 

Кітапхана алдағы уақытта қордың барлық кітаптарын электронды каталогке енгізу 

жұмысын  аяқтауды кӛздеп отыр және кітапхана қорынан шығарылатын 23361 дана 

кітаптың тізімін жазып олады инвентар кітабынан акт бойынша сызу жұмысын бітіруді, 

каталог бӛлгіштерін кӛркемдеумен бірге, кітап бересі оқырмандармен жұмысты әрі қарай 

жалғастыру қажет болып отыр. 

Әлі де мамандық бойынша қазақша оқулықтар алумен бірге ағылшын тілінде жазылған 

электронды кітаптар алуды  қарастырып отырмыз.Болашақта барлық білім алушыларды 

электронды каталогпен ӛз беттерінше жұмыс істей алатын дәрежеге жеткізу алға қойған 

мақсаттардың бірі. 

Кітапхана қызметкерлері оқырмандарға барынша қызмет ету үшін КАБИС -538 « 

KASAKH SOFT» ,БД «Закон»  бағдарламаларын меңгеру мақсатында ӛз білімдерін кӛтеру 

алдағы жылда атқаратын істердің бірі болмақ. 

 Кітапхана қызметкерлерінің барлығы мемлекеттік тілді меңгерген.Кітапхана 

қызметкерлері ӛз мамандықтарына сәйкес келеді,Тек Есенова Н.Ә. –бастауыш класс 

мұғалімі. 

Колледж кітапхана меңгерушісі:              Алмағамбетова Ш. 

                                                                     

 

 


