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І. Бағдарламаның төлқұжаты 
 

Бағдарламаның 

атауы 

«Облыстық кітапхана - өлкетану орталығы» Н.В.Гоголь атындағы 

облыстық ғылыми-əмбебап кітапханасының 2010-2012 жылғы 

өлкетану жұмысының бағдарламасы 

 

Əзірлеу үшін 

негіздеме 

 

 

 

 

 

 

 

 

� Қазақстан Республикасының «Мəдениет туралы» Заңы(15 
желтоқсан 2006 ж. шыққан, 24.12.2008 ж. өзгертулермен); 

� «Жаңа онжылдық – жаңа экономикалық өрлеу - Қазақстанның 

жаңа мүмкіндіктері» Қазақстан Республикасы Президентінің 

2010 жылғы 29 қаңтарындағы Қазақстан халқына жолдауы;  

� Қарағанды облысы бойынша «Мəдени мұра» аймақтық 

бағдарламасы; 

� 2001-2010 жж. тілдерді дамытудың Мемлекеттік Бағдарламасы; 
�  2009-2011 жж. мәдениет саласын дамытудың Бағдарламасы; 
� ОҒӘК кітапханалық Бағдарламасы 

 

Негізгі əзірлеуші 

 

Қарағанды облыстық Н.В.Гоголь атындағы ғылыми - əмбебап 

кітапханасының өлкетану бөлімі жəне цифрлау лабораториясы 

Мақсаты өлке тарихын, табиғатын, əдебиетін насихаттау жəне мəдени мұрасын 

өркендету  

Міндеттері • өлке тарихы мен мəдениет құндылықтарына халықты тартуды 
ОҒƏК кітапханалық бағдарламасын есепке ала отырып жүзеге 

асыру; 

өлкеге қатысты ақпаратты тарату жəне жинаудағы келелі 

мəселелері мен қазіргі заманғы үрдісін анықтау; 

• өлкетану бойынша анықтамалық-библиографиялық жəне 

ақпараттық жұмыстарды жүргізу; 

• тарих, білім, мəдениет, əдеби жəне кітапхана ісі бойынша жаңа 

өлкетанулық зерттеулерін анықтау;  

• «Өлкетану» клубы жұмысын жүргізу; 

• Өлкетану жөніндегі құжаттар мен жергілікті басылымдар 

қорын қалыптастыру, ұйымдастыру, сақтау жəне насихаттау; 

• «Қарағанды: адамдар, оқиғалар, деректер» ТДБ жұмысын 

тереңдету оқырмандарды өлке туралы құнды басылымдармен 

қамтамасыз ету, оны Интернетке шығару; 

• Жергілікті жəне басқа кітапханалармен өзара тиімді 

ынтымақтастықты тиімді дамыту 

Орындау мерзімі 2010-2012 жж. 

Негізгі бағыттары 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағдарламаны 

• өлкетану əдебиеттерін насихаттау 

• ғылыми-зерттеу жəне баспа қызметін дамыту 

• инновациялық-əдістемелік қызметті дамыту 

• дəстүрлі толықтыруды қоғамның ықтимал талабын ескеріп, жаңа 

ақпараттық технологиялармен бірге қолдану, электронды 

қорларды қалыптастыру  

• “Сарыарқа” электрондық кітапханасы жұмысы жəне соның 

негізінде өлкетану қорын сақтандыруды ұйымдастыру  

• өлкетану қоры артады, өлкетанулық ақпараттың қандай да 

түрлеріне еркін қолжеткізуіне мүмкіндіктер жасайды; 



жүзеге асырудан 

күтілетін қортынды  

• «Сарыарқа” электрондық кітапханасы жұмысы жəне соның 

негізінде өлкетану қорын сақтандыруды ұйымдастыру жүзеге 

асады  

• құжаттарды цифрлау жұмысының сапасы жағынан едəуір 

толықтырылады; 

• өлкетану ақпараттық ресурстар интернетке ұсынылады; 

• жастарға өлкенің мəдени құндылықтарын білуге көмектеседі, 

өлкетану жұмысына деген қызығушылық белсендігін 

арттырады; 
• бөлім қызметкерлерінің кəсіби біліктілігі артады; 

• аймақтағы кітапханалардың өзара əрекеттестікпен жұмыс 

жүргізуін ұйымдастырады. 

 

 

 

ІІ. Кіріспе 
 

Өлкетану жұмысы қашанда облыстық ғылыми-əмбебап кітапханалар жұмысының негізгі 

бағыттарының бірі болып саналатыны баршамызға мəлім. Əрбір кітапхананың ең маңыздысы 

– оның өлкетанулық қоры мен ресурстары. 

Өлкетану туралы ақпараттың ролін ескеріп, оны жинау жəне тарату, ақпараттық ресурс 

жасау жұмыстарының тиімділігін арттыру үшін бөлім мамандары «Облыстық кітапхана – 

аймақтық өлкетану орталығы» бағдарламасы бойынша жұмыс істеп келеді.  

Кітапхананың өлкетану жұмысында бұрынғы салт бойынша жүргізіліп келгенімен 

кейінгі жылдары электрондық мəліметтер қорын құру, компьютерлік технологияларды 

қолдану арқылы ақпараттық қызмет көрсету, іздестіру жəне зерттеу жұмыстары, өлкетану 

бөлімі мұраны сақтау жəне кітапхана оқырмандарын аса құнды мəнді өлкетану 

басылымдарымен қамтамасыз ету сияқты жаңа тенденциялардың туындауына байланысты, 

“Сарыарқа” электрондық кітапханасын құру жəне соның негізінде өлкетану қорын 

сақтандыруды ұйымдастыру мақсатында «Облыстық кітапхана - өлкетану орталығы» 

бағдарламасының төртінші кезеңі (2010-2012 жж) дайындалды.  

Аталмыш бағдарламаны дайындау өлкетану жұмысын дамыту міндеттілігімен, 

өлкетанулық ақпараттандырумен, өлкетану іс-қызметін басқаруда бірыңғай əдістемелерді 

жүзеге асырумен шарттандырылған.  

Бұл бағдарламада өлкетану қызметін дамытудың мақсаттармен тапсырмалары 

анықталған, сондай-ақ оларды жүзеге асырудың негізгі басымдықтары белгіленген. 

Аталған мақсаттарды, тапсырмаларды жəне басымдықтарды жүзеге асыру бойынша 

атқарылатын нақты шаралар жыл сайынғы мəдени шаралар түрінде дайындалады. 

Қазақстан Республикасының «Мəдениет туралы» Заңы, «Жаңа онжылдық – жаңа 

экономикалық өрлеу - Қазақстанның жаңа мүмкіндіктері» Қазақстан Республикасы 

Президентінің 2010 жылғы 29 қаңтарындағы Қазақстан халқына жолдауы, 2009-2011 

жылдарға арналған ҚР Мəдениет саласын жетілдіру бағдарламасы, Қарағанды облысы 

бойынша «Мəдени мұра» аймақтық бағдарламасы, «2010-2012 жж. арналған кітап қорын 

толтыру бағдарламасы жүзеге асыру мақсатында дайындалды. 

Бағдарлама азаматтардың əлеуметтік маңызы бар ақпараттарға еркін қол жеткізулеріне 

арналған. Бұл бағдарлама 3 жылға есептелген. 



ІІІ. «Облыстық кітапхана аймақтық өлкетану орталығы» 2007-2009 
жылдарға арналған бағдарламасының орындалу барысына талдау 

 

Өлкетанулық қорды жинақтау, талдау жəне өлкетанулық ақпаратқа қол жеткізуде 

«Облыстық кітапхана - өлкетану орталығы» 2007-2009 жылдарға арналған бағдарламасының 

мақсат-міндеттері аясында жүзеге асырылды. Осы бағдарламада көрсетілген жаңа ақпараттық 

технологияны енгізу өлкетану бөлімінің жұмысына оң жетістіктерге жетуге мүмкіндік берді. 

Сараласақ: 

Бағдарламаны орындаудың 3 жылы ішінде өлкетану топтамасы 571 басылымға 

толықтырылды, оның 256 қазақ тілінде. 

 

Жыл Кітап Қазақ тілінде CD Қазақ 

тілінде 

2007 133 61   

2008 179 73   

2009 252 122 7 6 

 571 256   

 

Барлық өлкетанулық топтама 2073 басылым, оның 955 қазақ тілінде 

 

Кітапхананың электронды каталогы ақпаратты жедел іздеудің маңызды құралы. Осы 3 

жылда «Өлкетану» ЭК 12919 библиографиялық жазбаға толықты, оның 6271 қазақ тілінде. 

 

Жыл Библиографиялық жазба Қазақ тілінде 

2007 4382 2229 

2008 3705 1962 

2009 4832 2080 

 12919 6271 

Бүгінгі күнге өлкетанулық электронды каталогтағы библиографиялық жазбалар саны 

42592, оның 20495 қазақ тілінде. 

 

Біздің оқырмандарымыздың сұранысына, əсіресе реферат, курстық жəне дипломдық 

жұмыстарын дайындауға үлкен көмек көрсететін «Өлкетану картотекасы» (5000 жазба), осы 

картотеканы «Өлкетану» электронды каталогқа енгізуге керекті картотекалар іріктеліп, 

дайындық жұмыстар жүргізіліп келеді. Бүгінгі күнде 500 жазба енгізілді.  

 

Бағдарлама «Қарағанды облысы туралы əдебиеттер» ДБ барынша толық құруға 

мүмкіндік берді. «Өлкетану шексіз» жаңа жобасы облыстағы ОКЖ – де ақпараттық өлкетану 

ресурстарын құру туралы жұмысты үйлестіре жəне бірлесіп жүргізуге бағытталған. Жобаның 

түпкі мақсаты құрама өлкетану каталогын құру. Экспорттау-импорттау туралы бірнеше 

практикалық сабақтар, консультация-кеңестер ұйымдастырылып, «Өлкетану шексіз» 

жобасын іске асыру» атты облыстық семинар өтті. «Қарағанды облысы туралы əдебиеттер» 

өлкетану жинақ каталогын қалыптастыру, толықтыру жəне қадағалау жөніндегі жоспарды 

іске асыруда Нұра, Осакаровка аудандық кітапханалардан, Саран, Шахтинск, Сəтбаев қалалық 

кітапханалармен жұмыс іске асты. Осы жылдары «Өлкетану» ЭК 2976 жазба экспортталды. 

Кітапхананың жаңа ИРБИС бағдарламасына көшуіне байланысты 2008 жылдың екінші 

жарты жылдығынан бастап бұл жұмыс уақытша тоқтатылды. 
 

Бағдарламаның бір тармағы жинақталған материалдар негізінде өлкетану бөлімінің 

баспалық қызметін ұйымдастыру. Осы жылдары шығарылған басылымдар: 

1. «Менің сүйікті қалам Қарағанды» CD  



CD-ROM дайындау жұмысында қатысушылар: Құрастырушылар:Г.Н. Умбединова; 

Телпекбаева С.О.; Асанова Н. Техн. редактор: Қ. Рахим; Басып шығаруға жауапты: 

Ж.К.Шаймуханбетова  

2. «Өлкетану көрсеткіштер CD-де» Құраст. Г.Н. Умбединова; Телпекбаева С.О.; 

Асанова Н. Техн. редактор: Қ. Рахим; Басып шығаруға жауапты: Ж.К.Шаймуханбетова 

3. «Мартбекпен мақтанамыз» Кеңес Одағының Батыры М.Мамыраевтың туғанына 100 

жылдық мерейтойына арналған жаднама / Қарағанды обл. ғылыми-əмбебап кітапханасы; 

Құраст.: С.О.Телпекбаева.- Қарағанды: 2008. 20 б.: сурет. 

4. Тағдыр тəлкегіне түскен тарихи тұлғалар: қарағандылық саяси қуғын-сүргін 

құрбандары туралы История трагических судеб: карагандинцы-жертвы политических 

репресий : библиографиялық анықтамалық, 2008. - 159 б. - ISBN 978-601-7139-07-0 : 1000.00 

тг. 

5. Жыр – жүректің бұлағы «Жыр-Жауһар» поэзия клубы жайлы жаднама / Қарағанды 

обл. ғылыми-əмбебап кітапханасы; Құраст.: Н.Т.Асанова.- Қарағанды: 2008. 49 б.: сурет. 

6. «Мой любимый город Караганда» CD Сост. Г.Н.Умбединова 

7. Қарағанды тарихындағы есімдер. Имена в истории города : Библиографиялық 

көрсеткіш / Қарағанды обл. ғылыми-əмбебап кітапханасы; Құраст.: С.О.Телпекбаева, 

Г.П.Долженко.- Қарағанды: б.ж., 2009. 122 б. 

 
Туған өлкені насихаттауға өткізген көпшілік іс-шаралардың көмегі үлкен, олар облыс 

өмірі мен тарихына байланысты айтулы даталар мен оқиғаларға байланысты. Осы 3 жылда 

бөлімде 12 əдеби кештер мен презентациялар жəне 46 кітап көрмелері ұйымдастырылып 

өткізілді. 

 

Жыл Көпшілік шаралар Кітап көрмесі 

2007 4 14 

2008 4 17 (1 виртуалды көрме, 1 

көрмеге əдеби шолу жасалып 

облыстық телеарнада 

көрсетілді)  

2009 4 15 (2 виртуалды көрме) 

 

«Өлкетану» клубы жұмысы аясында əр тақырыптарда ұйымдастырылған əдеби 

шараларды өткізуге ат салысқан көптеген ақын-жазушыларымыз, ғалымдарымыз, 

өлкетанушыларымыз кітапханада қонақта болды. Атап айтсақ; 

Жерлес ақын, жазушы Сапарғали Лəмбекұлы, арқаның айтулы ақыны, Қазақстан 

Жазушылар одағының мүшесі Серік Ақсұңқарұлы, ақын, журналист В.М. Могильницкий, 

ғалым-экономист, қоғам қайраткері, Қарағанды қаласының құрметті азаматы Сұлтан 

Қапарұлы Досмағамбетов, Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМУ мұражай қорының сақтаушысы 

Қ.А.Бөкетов, Ұлы Отан соғысының ардагері, полковник Қожабергенов Мүтəш Байғалиұлы, 

Ұлы Отан соғысының ардагері Н.М.Архангельский, мүсінші А.П.Билык, Е.А.Бөкетов 

атындағы ҚарМУ ғалымдары Сағындық Ұбайұлы Жауымбаев, Өскембаев Қанат Сəдуақасұлы, 

Бейсембекова Нұрсахан Ахметқызы, Жақан Əлімжан Құтжанұлы, Клара Мартбекқызы, 

Жұмағұлов Сағымбай Ботбайұлы, М.С.Жəпек, химия-металлургия институтынның қоспа 

элементтер лабороториясының меңгерушісі, техника ғылымдарының докторы, профессор 

Исабаев Сағынтай Махатұлы, «Орталық Қазақстан» газетінің бас редакторының орынбасары 

Аман Жағдаұлы Жанғожин, журналист В. М. Минин, облыстық тарихи өлкетану 

мұражайының қызметкері Н.И.Демиденкова, Ж.Бектұров атындағы мұражайдың аға 

қызметкері Ж.Б.Түсіпбекова, Қарағанды телестудиясының ардагері, алғашқы дикторлардың 

бірі Галина Сағындыққызы Рахимова, Қазақстан Журналистер Одағының мүшесі, «Алтын 

сұңқар» сыйлығының лауреаты, Тойжігітов Əли, оператор Ғабдуллин Мейрам, Қарағанды 



облыстық мемлекеттік мұрағатының қызметкері Людмила Анатольевна Киселева жəне 

Теміртау қаласынан келген «Магнит» əдеби бірлестіктің бір топ мүшелері. 

Аталмыш бағдарламада қарастырылған қоғамның ақпараттық, рухани, ұлттық жəне 

мəдени мұраны маңызды бөлігі ретінде қазіргі жəне болашақ ұрпақтың мүдделігіне 

байланысты кітапхана байлығын сақтау үшін кітапхана «Мəдени мұра» мемлекеттік 

бағдарламасының негізгі бағыттарына сүйене отырып, «Құжаттық мұраларды сақтау, 

қайта өңдеу жəне цифрлау Орталығын құру» жобасын жасап жəне «Сарыарқа» 

электронды кітапханасын құрды. «Сарыарқа» электрондық кітапханасын құрудағы бастапқы 

кезеңінде мерзімді басылымдарда жарияланған өлкетану материалдары цифрланды жəне 

«Қарағанды, адамдар, оқиғалар, деректер» тақырыбында толық мəтінді ДБ 

ұйымдастырылды.  

 

Цифрланған құжаттар саны 

Жыл Кітаптар мен 

буклеттер 

Библиогр. 

көрсеткіштер 

мен анықтамал. 

Мерзімді 

баспасөз 

беттеріндегі 

мақалалар 

Барлығы 

 

2007  1- 39 бет.  1271 құжат – 

1540 бет  

1272 құжат – 2688 

бет 

2008  7 – 1427бет.  Қаз. тілінде.-255 

құж.-262 бет. 

Орыс тіл.-963 

құж.-1053 бет. 

1225 құж. – 2742 

бет. 

2009  8- 1349 бет   Қаз. тілінде.-118 

құж.-779 бет. 

Орыс. тіл.-575 

құж.-1629 бет  

1504 құжат – 2839 

бет 

қазақ тілінде 345 

құжат -1060 б.) 

 101дана   5391 құжат. – 

11344 бет. 

 

Осы жылдары «Қарағанды: адамдар, оқиғалар, деректер» толық мəтінді ДБ 4001 

құжатқа толықтырылды, оның ішінде 8 кітап цифрланды. Электронды мемлекеттік кітапхана 

қорын (ЭМКҚ) құру жобасы аясында өлкетану бөлімі өлкетану туралы 20 кітапты ҚазҒЭК 

сайтына жіберді. Жезқазған аймағы бойынша кітаптарды цифрлау туралы көп жұмыс 

жүргізілді. Барлығы 56 кітап цифрланды. Сонымен 2010 жылдың 1-ші қаңтарына электронды 

кітап қоры 101 дананы құрайды. 

Осы бағдарлама арқылы кітапхана ақпараттық қызметін жақсарту, жаңа ақпараттық 

қызметін енгізу, облыстың ақпараттық кеңестігін құруға өз үлестерін қосу мүмкіндіктеріне 

қол жеткіздік.  

Бірақ, «Қарағанды, адамдар, оқиғалар, деректер» толық мəтінді ДБ-на біздің 

пайдаланушылар қашықтық қол жеткізу мүмкіндігіне толығынан қол жеткізген жоқ..  

2008 жылдың бірінші жарты жылдығында ИРБИС-тің енгізілуіне байланысты, 

«Қарағанды, адамдар, оқиғалар, деректер» толық мəтінді ДБ-н ИРБИС программасына 

енгізу жұмыстары жүргізіліп жатыр. Алдағы жылдары біздің кітапхана келеңсіз мəселелердің 

өз шешімін табады.  

Келешекте өлкетану топтамасын цифрлау жұмыстарына, цифрлық топтамаларын 

құрудағы мəселесіне көптеген үміттерді талап ете отырып, яғни телебайланыс ортаны, желіні 

жəне электрондық кітапханалық - ақпараттық ресурстарды əрі қарай дамыту мақсатында, 

келесі мерзім 2010-2012 жылдарға арналған «Облыстық кітапхана аймақтық өлкетану 

орталығы» бағдарламасы қабылданады.  

 

 



ІV. Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері 
 

� өлке тарихын, табиғатын, əдебиетін насихаттау жəне мəдени мұрасын 

өркендету; 

� өлкеге қатысты ақпараттың қандай да түрлеріне еркін қол жеткізу; 

� өлкетану бойынша анықтамалық-библиографиялық жəне ақпараттық 

жұмыстарды жүргізу, мазмұнына қарай, көлемін бақылай отырып, үнемі 

жаңартып отыру; 

� тарих, білім, мəдениет, əдеби жəне кітапхана ісі бойынша жаңа өлкетанулық 

зерттеулерін анықтау; 

� өлкетану жөніндегі құжаттар мен жергілікті басылымдар қорын толықтыру, 

ұйымдастыру, сақтау жəне насихаттау  

� өлкетану туралы инновациялық-əдістемелік жұмыстардың тиімділігін арттыру, 

дамыту 

� «Өлкетану» клубы жұмысын жүргізу (көпшілік шараларды ұйымдастыру) 

� Электрондық ДБ енгізу; 

� «Өлкетану» картотекасын электронды каталогқа енгізу; 

� «Қарағанды: адамдар, оқиғалар, деректер» ТДБ қалыптастыру жəне оны 

қолдану мүмкіндігін іске асыру (интернетке ұсыну) 

� «Сарыарқа» электрондық кітапханасы жұмысы жəне соның негізінде өлкетану 

қорын сақтандыруды ұйымдастыру жұмысын жүзеге асыру (Өлкетану бойынша 

сирек кітаптар коллекциясын құру. Аудандық, қалалық мерзімді баспасөз 

басылымдардағы мақалаларды өңдеу) 

� «Қарағанды Н.В.Гоголь атындағы ОҒƏК» www.karlib.kz, www.saryarka.karlib.kz 

жəне «Қарағанды облысының əдеби өмірі»  web-site дамыту жəне толықтыру. 

� Виртуальды кітап көрмелерін ұйымдастыру; 

� ҚР Ұлттық Академиялық кітапханасының Мемлекеттік электронды 

кітапханасымен жұмысты жалғастыру (http://www.kazneb.kz) 

� басқа мекемелер жəне ұйымдармен бірігіп өлкетану қызметін ұйымдастыру; 

� бөлім қызметкерлерінің кəсіби білімін жетілдіру; 

� кітапхана пайдаланушыларға қызмет көрсету жəне оқырмандарды кітапханаға 

тарту 

 

V. Бағдарламаны қолданудағы күтілетін қорытынды 
 

Бағдарламалық шараларды жүзеге асыру келесі қорытындыларды беруі тиіс:  

• өлкетану қоры артады, өлкетанулық ақпараттың қандай да түрлеріне еркін 

қолжеткізуіне мүмкіндіктер жасайды; 

• өлкетану құжаттардың сақтандыру қорының жұмысы жүзеге асырыла түседі 

• өлкетану ақпараттық ресурстар интернетке ұсынылады; 

• «Сарыарқа” электрондық кітапханасы жұмысы жəне соның негізінде өлкетану 

қорын сақтандыруды ұйымдастыру жүзеге асады; 

• құжаттарды цифрлау жұмысының сапасы жағынан едəуір толықтырылады; 

• жастарға өлкенің мəдени құндылықтарын білуге көмектеседі, өлкетану жұмысына 

деген қызығушылық белсендігін арттырады; 
• бөлім қызметкерлерінің кəсіби біліктілігі артады; 

• аймақтағы кітапханалардың өзара əрекеттестікпен жұмыс жүргізуін 

ұйымдастырады; 

 

 



VІ. «Облыстық кітапхана - өлкетану орталығы» бағдарламаның жұмыс 

жоспары 

№ Көпшілік шаралар Мерзімдер Жауаптылар 

 Өлкетану əдебиеттерін насихаттау 

«Өлкетану» клубы». 

  

1. Ұлы Жеңістің 65 жылдығы қарсаңында 

Қ.Исабаевтың «Өсиет» кітабының тұсаукесері (Əдеби 

кеш) 

Ақпан 

2010 

Телпекбаева 

С.О. 

2. «Арыстардың мен де бір жалғасымын» (Жас 

ақындармен кездесу) 

 

Ақпан 

2010 

 

Абонемент 

«Жыр – 

жауһар» клубы 

3. «Арқаның Ақсұңқары» (ақын 

С.Ақсұңқарұлының туғанына 60 жыл) (Кездесу кеш») 

 

Наурыз 

2010 

Барлық 

қызметкерлер,  

Оқу залы, 

абонемент 

4. Қазақстан Магниткасына 50 жыл, Тұңғыш 

Президент туралы кітаптың презентациясы («Қала 

шежіресі – ұрпақтан-ұрпаққа» Кеш) 

Мамыр 

2010 

Барлық 

қызметкерлер 

5. «Бір ел – бір кітап» акциясы аясында 

Ж.Молдағалиевтің «Мен қазақпын» шығармасы мен 

ақынның шығармашылығын көпшілікке танымал ету 

бойынша өткізілетін іс-шара 

«Тəуелсіздік рухымен» Əдебиетшілермен 

кездесу (Əдеби сағат)  

Қыркүйек 

2010 

Барлық 

қызметкерлер 

«Жыр жауһар» 

клуб мүшелері 

6. «Ұлы даланың күйшісі» Тəттімбет 

Қазанғапұлының 195 жылдық мерейтойына арналған 

(Музыкалық əдеби кеш) 

Қазан 

2010 

Умбединова 

Г.Н. 

7. «Старейшина литературного цеха» (К 120-

летию писателя Н.А.Пичугина) («Өлкетану» 

клубының отырысы 

Желтоқсан 

2010 

Долженко Г.П. 

Белецкая Е.Б. 

8. «Қарағанды облысы: тарихы, болмысы, болашағы» 

Қарағанды облысының 75 жылдық мерейтойы 

(Дөңгелек үстел)  

2011 

Сəуір  

Барлық 

қызметкерлер 

9. Жазушы С.Лəмбекұлының туғанына 75 жыл 

«Қайратын қанат еткен қаламына» (Кездесу кеші) 

2011 

Қыркүйек 

Телпекбаева 

С.О.  

10 Ақын Қасым Аманжоловтың туғанына 100 жыл 

Жас ақындар мүшайрасы 

2011 

Қазан 

Барлық 

қызметкерлер 

11 «Есте қалар есімдер» өлкетанулық конкурс 

(«Өлкетанушы – 2011» ғылыми-зерттеушілік 

жұмыстар байқауы)  

2011 

Қараша 

Барлық 

қызметкерлер 

12 Жазушы Жеңіс Қашқыновтың туғанына 70 жыл 

«Елдік пен ерлікті жырлаған» («Өлкетану» клубының 

отырысы) 

2012 

Наурыз 

Телпекбаева 

С.О. «Жыр-

жауһар» клубы 

13 «Сарыарқаның сүйікті ұлы» Өлкетанушы Юрий 

Григорьевич Поповтың туғанына 75 жыл (Кездесу 

кеші) 

2012 

Қыркүйек 

Долженко Г.П. 

14 Жазушы Ж.Бектұровтың туғанына 100 жыл 

«Жойқын жігер, қажымас қайрат иесі» (Əдеби кеш)  

 

2012 

Қазан 

 

Телпекбаева 

С.О. 

Үмбединова 

Г.Н. 

15 Жазушы Ғ.Мұстафиннің туғанына 110 жыл 

«Ғабиден Мұстафиннің қанатты сөздері: Ой-

2012 

Қараша 

Барлық 

қызметкерлер 



тамызық» (Əдебиетшілермен кездесу) 

16 Жазушы А.Сейдімбековтің туғанына 70 жыл 

«Алаштың ардақты азаматы» (Еске алу кеші) 

 

2012 

Желтоқсан 

Үмбединова 

Г.Н. 

 Баспа басылымдары 
 

  

 Өлкетанулық библиографиялық көрсеткіштерді 

толықтыру, өңдеу. 
2010-2012 Барлық 

қызметкерлер 

 «Олардың есімімен аталған көшелер» əдебиеттердің 

ұсыныстық көрсеткішін толықтыру-өңдеу  
2010 жыл 

Қараша 

Барлық 

қызметкерлер 

 2010-2012 ж. өлкетану əдебиеттерін насихаттауға 

арналған құрал 
2010-2012 Долженко Г.П. 

Телпекбаева 

С.О. 

 «Сарыарқа күйшілері» Библиографиялық көрсеткіш  2010 жыл Телпекбаева 

С.О. 

 Хроника событий области за 20 лет Независимости 

Памятка 

2010 жыл Барлық 

қызметкерлер 

 Ақын Қасым Аманжоловтың 100 жылдық 

мерейтойына арналған əдістемелік - 

библиографиялық құрал  

2011 Барлық 

қызметкерлер 

 Қазақстан Жазушылар Одағының Қарағанды 

облысаралық бөлімшесінің құрылғанына 55 жылдық 

мерейтойына арналған «Əдеби Қарағанды» атты 

библиографиялық көрсеткіш (2 шығарылым)  

2011 Үмбединова 

Г.Н. 

Долженко Г.П. 

 Д.А.Қонавтың туғанына 100 жылдығына арналған 

«Д.Кунаев: Балхашский период в биографии» 

библиографиялық жаднама 

2011 Белецкая Е.Б. 

 Қарағанды қаласының тұңғыш дəрігері, хирург 

Герман Никанорович Алалыкинның туғанына 125 

жылдығына арналған жаднама  

2011 Долженко Г.П. 

 «Отты тракторшылар» ерлікпен опат болуына 50 

жыл. Жаднама  

2012 Долженко Г.П. 

Телпекбаева 

С.О. 

 Электронды каталогты редакциялау Жыл бойы Барлық 

қызметкерлер 

 «Қала тарихындағы есімдер» CD («Имена в истории 

города») 

2011 Умбединова Г. 

Белецкая Л. 

 Өлкетану библиографиялық көрсеткіштерді CD-ROM 

жазу (орыс тілінде) 

2012 Барлық 

қызметкерлер 

 Өлкетану картотекасын «Өлкетану» электронды 

каталогқа енгізу 

2011-2012 Барлық 

қызметкерлер 

 Ақын А.Салеховтың өлеңдер жинағын құрастыру 2011-2012 Долженко Г.П. 

Белецкая Л. 

 


