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ҚҰЛАЗЫҒАН КӨҢІЛГЕ ДЕМЕУ 
Қаз ірг і экономикалық және 

әлеуметтік дамуымыздың қи-
ын кезең інде адамдарымыз-
дың құлазыған көң іл іне демеу 
болатын бірден-бір орын мә-
дениет мекемелері болуы ке-
рек. Соның ішінде рухани 
байлы ғымыздың д іңгег і іспет-
тес кітапханалардың алатын 
орны ерекше деп айтамыз. 

Зерделі оқырман қауымға 
б ізд ің облысымызда. 400-ден 
астам кітапхана қызмет көр-
сетеді. Бұлардағы кітап қоры 
7 миллионға ж у ы қ томмен 
есептеледі. Осынау байлық 
бұлағынан жылма-жыл 500 
мыңнан астам облыс тұрғыны 
сусындайды екен. 

Облыстағы ең байыр ғы Го-
голь атындағы ғылыми-әмбе-
бап кітапхананың жұмысынан 
нақты мысалдар келт ірейін. 
Мұнда 12 бөлім, 3 сектор жұ-
мыс істейді. Кітап қ о р ы 400 
мың томнан асады. Сондай-ақ 
647 түрлі газет-журналдар 
жаздырып аламыз. Бізден 23 
мың қарағандылық к ітап алып 
жүр . Олар әр жастағы түрлі 
мамандық иелері, солардың 
ішінде бастылары мұғалім, 
дәр і гер, инженер, ғылыми 
қызметкерлер және студент-
тер. Кітап оқушылардың, әри-
не, талап-тілегі де әр дең гей-
де. Көркем әдебиетпен қатар 
экономика мен халқымыздың 
тарихына байланысты әдебиет-
терді көп оқиды. Соңғы жыл 
дары экологияға байланысты 
басылымдарға, ж е р д і пайдала-
ну, бау-бақша өсіру, физиоте-
рапия, сылау (массаж), сон-
дай-ақ медицинаның басқа са-
ласына арналғвн ғылыми ма-
териалдарға сұраным күрт өсіп 
отыр. Қазақ т іліндегі әдебиет-
терді іздеушілер де көп . Әсі-
ресе, Қазақстанның тарихына, 
әдебиет, ғылымына байланыс-
ты әр қалада басылған дүние-
лерді көп сұрайды. Осындай 
талап-тілектерді орындауда 

өз істерін жет ік білетін алпыс-
тан астам кітапхана қызмет-
кері көмекке келеді . Түрлі 
себептермен осы кітапхана қо-
рында ж о қ әдебиеттерді , же -
келеген басылымдарды кітап-
ханааралық абонемент арқы-
лы республикалық және бүк іл-
одақтық кітапханаларынан ал-
дыртып беред і . Мәселен, жур -
налист, «Орталық Қазақстан» 
газетінің жауапты хатшысы 
А. Жан ғожин Москвадан, В. И. 
Ленин атындағы кітапханадан 
ағылшын алпауыты, Қараған-
дының бұрын ғы иелерін ің б і -
рі Нельсон Феллд ің 1916 ж ы -
лы Лондон мен Нью-Йоркте 
«Орыстар мен көшпелілер» к і -
табын тауып алып, микрофо-

токөшірмесін алдырып, ма-
мандарға аудартты ( қаз ір ол 
«Индустриальная Караганда» 
газетінде орысша жариялана 
бастады). Сондай-ақ 1925 ж ы -
лы Семей қаласында араб әр-
пімен басылып шыққан «Таң» 
журналын, 1889 жылы Ташкент 
қаласында шыққан «Сырда-
рия облысындағы қыр ғыздар 
және қарақырғыздар» кітабын 
Өзбек республикасының мем-
лекеттік кітапханасынан, 1946 
ж ы л ы шыққан «Сырым батыр» 
к ітабын Ленинград қаласынан 
алдырттып бердік . 

Қарағанды мемлекеттік уни-
верситетін ің профессорлары 
А. Н. Тен, С. А. Матяш, хи-
мия-металлургия институты-
ның ғылыми қызметкері Ш. 
Қаппасов ғылыми ізденістері 
кез інде к ітапханамыздың иг і -
лігін көп көрд і . Кітап алушы 
мұғалім Р. Бекбатыров, өлке-
танушылар Б. Әубәк іров пен 
Ю. Попов жолдастар кітапха-
на қызметін тұрақты да үзбей 
пайдаланушылар. 

Алайда оқырман қауымға 
көрсетіліп отырған қызметт ің 
сапасы, мәдени деңгейі көң іл-
дерінен шы ға бермейді . Әлі 
де болса б і зд ің іздене түсуі -
м ізд і , қамқорлық жасауымыз-
ды қажет етеді. 

Біздегі бар қиыншылықтың 
бастысы кітапхананың матери-
алдық-техникалық базасының 
төмендіг інде. Бұл ж о ғ а р ы ор-
ындарда жи і айтылып жүрген-
діктен қайталаудың қажеті аз 
деп білемін. Тек өкініштіс і 
сол, төбеден аққан судан, есік, 
терезеден соққан желден не-
месе орынның тарлығынан үйі -
ліп жатып істен шығатын к і -
таптар санының жыл сайын 
мыңдап саналатынын айықпай 
кету кешір імс із болар еді . Кү-
ніне 400—500 оқырманды қам-
туға тиіс облыстық кітапхана-
да бар-жо ғы 50 адамдық қана 
оқу залы бар. Оның өзі қыс-
та суық , жазда ыстық деген-
дей күй кешуде. Тұтас бір қа-
бырғасы шыныдан тұратын бұл 
залда желдетк іш ж о қ . Жаз 
айларында температура 40 
градусқа дейін көтеріледі . 
Кітапхананың жалпы алаңы 
1600 шаршы метр. Бұл орын 
тек кітап қорын орналастыру-
ға ғана жетеді . Осындай кем-
шіліктер қолды байлап, жүйе 
лі жұмыс жүрг і зу ім і з ге мүм-
к індік бермейді . 

Кітаптың сапасы да көп жағ-
дайда алушылардың тілегінен 
шықпай ж ү р . Оның ішінде қа-
зақ т іл індег і басылымдар. 
Тоқырау жылдарында ғы қазақ 
тіліне деген салқын көзқарас 
жүйелі түрде кітап қорын жа-

сауға да кер і әсерін тиг ізген. 
Жоғарыда атап көрсеткен 7 
миллионға ж у ы қ к ітаптың тек 
979,9 мыңы ғана қазақ тілінде 
шыққан кітаптар екенін айт-
сақ, мұны салқын көзқарас-
тың салдары деуден басқа се-
беп ж о қ . 

Абай, Алтынсарин, Торайғы-
ров, Жансү г іров, Сейфуллин, 
Өтемісов еңбектерін, олар 
жайында ғы әдеби зерттеулер-
ді ана тілінде оқи алмай ж ү р -
гендер көп-ақ . Әсіресе соңғы 
кезде жо ғары оқу орында-
рында қазақ тілі бөлімдерін ің 
әшылуы студенттердің сұра-
нымын күрт арттырды. Алайда, 
керек кітаптарын тауып бере 
алмай қиналамыз. Осы жай-
ларды ескеріп үйіміз тар бол-
са да жаңадан «ұлттық әде-
биет және библиография» 
бөлімін ашпақ ойымыз бар. 
Қазір ұйымдастыру жұмыста-
ры жүрг і з ілуде . 

Н. Гоголь атындағы кітапха-
на ақылы қызмет көрсетуді , 
еңбек коллективтерімен келі-
сім-шарт арқылы жұмыс жа-
сау түрін қолға алды. Бұл 
өз жеміс ін беруде. Шартқа 
отырған кәс іпорындар мен ұй-
ымдардың немесе мекемелер-
д ің бұдан ұтары мол. Олар 
тек түрлі әдебиеттерге ғана 
емес, басқа да әдеби-көпші-
лік шараларға, тақырыптық ар-
наулы библиографиялық тал-
дау жұмыстарына сұраныс 
(заявка) жасай алады, Бүгінде 
осындай шарт жасасқан алты 
коллективтің ішінде, әсіресе 
қалалық тұрғын үй басқар-
масы мен мұғал імдерд ің білі-
мін жет ілд іру институтының 
коллективтері өздер ін ің риза-
шылықтарын білдір іп, бізге 
үлкен рахметін айтуда. Соны-
мен қатар көбейту техникасы 
арқылы оқырмандар ға қажет 
материалдарын бірнеше Да-
на етіп көбейтіп беру немесе 
кітапхана қорында бар, б ірақ 
үйге босатылмайтын матери-
алдарды қайта қағазға, не тас-
паға түсіріп беру жұмысы жол-
ға қойылды. Диплом жұмысын 
жазушылар ға библиография-
лық т із ім жасап беру де қол-
ға алына бастады. 

Бүг інгі к ітапханашы жұмысы 
тек кітап беру. оны насихат-
тауға арналған түрлі бұқара-
лық жұмыстармен шектеліп 
қалуы тиісті емес. Уақыт та-
лабына сай оқырмандарға 
қызмет көрсетуд ің жаңа түр-
лерін іздест іре беру ім із керек. 

Н. БЫХИНА, 
Гоголь атындағы облыстың 
кітапхана директорының ор-
ынбасары 
ҚАРАҒАНДЫ. 


