
 
 
 

Қарағанды облысындағы жас кітапханашылардың 
«Еліміздің зияткерлік əлеуетін дамыту жастардың қолында»  
I форумына қатысушыларға Қарағанды облыстық мəдениет 
басқармасының бастығы Е.А.Абдрахмановтың құттықтауы.  

 
Құрметті жас кітапханашылардың I форумына қатысушылар! 

 Құрметті  қонақтар! 
 

 
«Еліміздің зияткерлік əлеуетін дамыту жастардың қолында» атты 

жас кітапханашылардың I форумына қатысушыларды шын жүректен 
құттықтаймын. 

Құрметті достар! Бүгін бұл форумға Қарағанды облысының жас 
кітапханашылары, олардың аға буын əріптестері – Орталықтандырылған 
кітапханалар жүйесінің директорлары мен əдіскерлері, Қазақстан 
Республикасы Ұлттық Академиялық кітапханасының өкілдері, жоғары оқу 
орындарының кітапханашылары мен Тəттімбет атындағы өнер колледжінің 
өкілдері қатысып отыр. 

Қазақстандықтардың білімге, ақпараттық қоғамға деген ұмтылысын, 
ынтасын кітапханалар жүйесінің тиімді жұмыстарынсыз қанағаттандыру 
мүмкін емес, өйткені, кітапханалар жаңа ақпараттық технология негізінде 
халықтың зияткерлік, мəдени байланыстарға қол жеткізулерін қамтамасыз 
етеді. Тек кітапханалар ақпараттық қоғамды орнатушылар болып табылады, 
ал электронды ақпарат, ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялар 
қоғам дамуының басты индикаторына айналуда. Кітапханалар ақпараттық 
Қазақстанның дамуына жəрдем етулері керек, Интернет ресурстарына 
көпшіліктің қол жеткізу міндеттері кітапханалар арқылы ауқымды түрде 
жүзеге асырылады, өйткені, бүгінгі күні олар бірден-бір ақпарат орталығы 
жəне халықтың көп қатынайтын мəдениет мекемесі болып табылады.  

Бүгінгі күнде біздің облыста мемлекеттік жүйедегі 335 кітапхана 
жұмыс істейді, олардың 93-і модельді кітапханалар, кітап қоры 7 млн. дананы 
құрайды, жыл сайын 400 мың оқырманға қызмет көрсетіп оларға 10 млн. 
дана кітап жəне мерзімді басылымдар беріледі. Облыс кітапханаларында 999 
адам жұмыс істейді, олардың 453-і жоғары білімді, арнаулы орта білімділер – 
477. 

Сөз жоқ, халықтың компьютерлік жəне ақпараттық сауаттылығын 
көтеру үшін, зияткерлік ақпаратқа қол жеткізудің ақпараттық түрін дамыту 
үшін, Қазақ ұлттық электронды кітапханасының ресурстарына еркін қол 
жеткізу үшін, Елбасының 2012 ж 27-ші  қаңтардағы Жолдауында 
«Əлеуметтік экономикалық жетілдіру – Қазақстан дамуының басты бағыты» 
жəне «Қазақстанның əлеуметтік жаңғыртылу: Жалпыға Ортақ Еңбек 



Қоғамына қарай 20 қадам» Бағдарламасын толыққанды насихаттау үшін 
жоғары білікті кадрлар керек. 

Бұл бағытта біздің белгілі деңгейде жетістіктеріміз бар: облыста 
кітапханашылардың білімін жетілдіру жұмысы жүйелі түрде жүргізіледі, 
облыстық кітапханалар облыс кітапханашылары үшін тренингтер өткізіп 
жаңа ақпараттық технологиялар туралы тəжірибелік-семинарлар өткізеді. 
Кітапхана қызметкерлері Халықаралық жəне Республикалық конференциялар 
мен семинарларға қатысып тұрады, ҚР Ұлттық  кітапханасы мен ҚР Ұлттық 
академиялық кітапханаларында семинар-оқулар да болады. 

Мамандықты жетілдіру арқылы заманауи кітапханалар үшін кадрлық 
ресурс жүзеге асырылады. Қарағанды облыстық мəдениет басқармасы 
облыстық Н.В.Гоголь атындағы кітапханасының Облыстағы жас 
кітапханашылардың «Еліміздің зияткерлік əлеуетін дамыту жастардың 
қолында» тақырыбы бойынша 1 Форум өткізу жөніндегі ұсынысын қолдады. 
Қазір алдыңғы жоспарға жас мамандардың, кəсіби мамандардың заман 
талабына сай ойлары мен бағдарламалары шығуда. Жақсы оқыған, дұрыс 
ұйымдастырушылық қабілеті бар кадр сөз жоқ кітапхананың тағдырын 
анықтайды. 

Форумға қатысушылардың барлығына жемісті еңбек , жаңа ойлардың 
туындауын, шығармашылық жоспарларыңыздың табысты жүзеге асуын 
тілеймін.  

Кітаппен дəстүрлі жұмыс істеуді жалғастыра отырып жаңа 
ақпараттық технологияны дамыту кітапхананың болашағы. Бұл Қарағанды 
облысының кітапханаларын жетілдірудің стратегиялық бағыты. 
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 Приветствие  
участникам I Форума молодых библиотекарей Карагандинской области 

«Интеллектуальный потенциал страны развивать молодым» 
 

 
Приветствие  начальника Управления культуры Карагандинской 

области Абдрахманова Е.А.. 
 

Уважаемые участники I Форума молодых библиотекарей ! 
Дорогие гости! 

 
 От всей души приветствуем участников и гостей I Форума молодых 
библиотекарей «Интеллектуальный потенциал страны развивать 
молодым» 
 Дорогие друзья!  Сегодня здесь собрались молодые библиотекари 
Карагандинской области, их старшие коллеги – директора и методисты 
Централизованных библиотечных систем, представители Национальной 
Академической библиотеки Республики Казахстана, библиотек высших 
учебных заведений Караганды, колледжа искусств им. Таттимбета. 
 Движение казахстанского общества к знаниям, к информационному 
обществу невозможно без эффективно работающей сети библиотек, так как  
они обеспечивают самым широким кругам населения доступ  к накопленным 
интеллектуальным и культурным богатствам общества на основе новых 
информационных технологий. Именно библиотеки  являются строителями 
информационного общества, а электронная информация, информационные и 
коммуникационные технологии  становятся  главными индикаторами уровня 
общественного прогресса.  Библиотеки должны содействовать  развитию 
информационного Казахстана, через библиотеки  в большей степени будет  
осуществляться  задача обеспечения доступа населения к ресурсам Интернет, 
так как сегодня  они являются единственными информационными центрами 
и самыми посещаемыми учреждениями культуры.  

 На сегодняшний день   в систему государственной  библиотечной  
сети  нашей области входит 335  библиотек, в том числе 93 модельные 
сельские библиотеки,  книжный фонд которых насчитывает  около 7 млн. 
экз., ежегодно они обслуживают более 400 тыс. читателей, выдают около 10 
млн. экз. книг и периодических изданий.  В библиотеках области работает 
999  человек, из них высшее образование имеют 453 человек, среднее 
специальное образование – 477 человек. 

Безусловно, для решения задач повышения компьютерной и 
информационной грамотности населения, развития  инновационных форм 
доступа к интеллектуальной информации, обеспечения свободного доступа к 
ресурсам Казахской национальной электронной библиотеки, поставленных 
Главой государства в Послании от 27 января 2012г. «Социально-



экономическая  модернизация  - главный вектор развития Казахстана» и 
Программном выступлении «Социальная модернизация Казахстана: 
Двадцать шагов к Обществу Всеобщего Труда»  нужны  
высокопрофессиональные кадры. 

 В этом направлении у нас есть определенные достижения: в области  
работает четкая система повышения квалификации библиотечных 
работников, областные библиотеки проводят для библиотекарей области  
тренинги, семинары-практикумы по новым информационным технологиям. 
Работники библиотек выезжают на Международные и республиканские  
конференции и семинары, проходят обучение на  базе Национальной 
библиотеки РК и Национальной академической библиотеки РК.  

Именно через  повышение квалификации осуществляется 
формирование нового кадрового ресурса современной библиотеки. Понимая 
это, Управление культуры Карагандинской области  поддержало  инициативу 
Областной библиотеки им. Н.В.Гоголя по организации  I Форума молодых 
библиотекарей Карагандинской области «Интеллектуальный потенциал 
страны развивать молодым». Наступает время, когда на первый план 
выходят молодые специалисты, молодые профессионалы с их креативным, 
динамичным, современным мышлением. Инвестиции в кадровые ресурсы и, 
в первую очередь, в молодых становятся долгосрочным вложением в 
конкурентоспособность библиотечного учреждения. Хорошо обученный, 
правильно организованный и мотивированный персонал определяет судьбу 
библиотеки.  
 Я желаю всем  участникам Форума   плодотворной  работы,  рождения 
новых идей, успешной реализации всех ваших творческих планов. Мы 
надеемся, что главным  итогом Форума   будет осмысление новой роли 
библиотек в эпоху «информационного общества», что на  Форуме прозвучат  
немало конструктивных предложений для улучшения библиотечной 
деятельности.  
 Будущее  – за библиотеками, которые соединяют  традиционную 
культуру общения с книгой и новые информационные технологии. В этом 
состоит  стратегическое  направление модернизации библиотек 
Карагандинской области. 

 
 
 
 
 
 


