
Қарағанды облысының Əкімінің Құттықтау сөзі 
 
 

«Еліміздің зияткерлік əлеуетін дамыту жастардың қолында»  
Қарағанды облысы жас кітапханашыларының 

I форумының қатысушыларына  
 

Құрметті Қарағанды облысы жас кітапханашыларының I форумына 
қатысушылар жəне қонақтар! 

 
Бүгін біздің облыстың мəдени өмірінде айтулы оқиға – «Еліміздің 

зияткерлік əлеуетін дамыту жастардың қолында» жас кітапханашылардың I 
форумы ашылып отыр. 

Қарағанды облысы кітапханаларының жергілікті қоғамдастыққа 
ақпараттық жəне біліми тұрғыдан көрсететін қолдаулары, облыс 
тұрғындарының электронды үкімет жəне ҚазҰЭК-ның (Қазақ ұлттық 
электронды кітапханасы) қызметіне қол жеткізуді қамтамасыз ету 
барысындағы жұмыстары республикамызға мəлім жəне ақпаратты 
Қазақстанды қалыптастырудағы еңбектері айтарлықтай. 

Мемлекет басшысы өзінің «ҚАЗАҚСТАННЫҢ ƏЛЕУМЕТТІК 
ЖАҢҒЫРТЫЛУЫ: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай 20 қадам» 
бағдарламалық сөзінде интеллектуалды ақпаратқа қол жеткізудің 
инновациялық түрлерін дамыту қажет деп атап өтті. 

Облыс кітапханалары белсенді түрде өздерінің ерекше міндеттерін 
орындауда. Кітапханашылар өлкетанулық құнды мұраларды цифрлы 
форматта жинастырып, оларға кітапхана пайдаланушыларының еркін қол 
жеткізулерін қамтамасыз етіп отыр. Бүгінгі күні шағын ауылдық 
кітапханалар да цифрлық технология негізінде ақпараттық қызмет көрсете 
алады. 

Бүгінгі Форум кітапханалар жұмысындағы оң процестердің дамуына, 
жас кітапханашылардың жаңғырту жобаларын, шығармашылық идеяларын 
талқылап, оларды жүзеге асыру жолдарын табу туралы ой бөлісіп, пікір 
алмасатын алаң болатынына сенемін. 

Қазақстан Президенті – ұлт Басшысы Н.Ə.Назарбаев «Туған 
Қазақстанда еңбек етіп, өз əлеуеттерін жүзеге асырулары қажет» деген 
болатын. 

Форумға қатысушылардың барлығына жемісті еңбек, болашаққа 
сенім тілеймін, біздің отанымыздың рухани жəне зияткерлік дамуына 
шығармашылық үлестеріңіз мол болсын. 

 
 
 
 
 
 



Приветствие от имени Акима Карагандинской области 
 
 

Участникам I Форума молодых библиотекарей 
Карагандинской области «Интеллектуальный потенциал 

страны развивать молодым» 
 

Уважаемые участники и гости I Форума молодых библиотекарей 
Карагандинской области! 

 
 Сегодня в культурной жизни нашей области происходит 

замечательное  событие – открывается I Форум молодых библиотекарей 
«Интеллектуальный потенциал страны  - развивать молодым». 

Достижения библиотек Карагандинской области в информационной и 
образовательной поддержке местного сообщества, в обеспечении доступа 
населения к услугам электронного Правительства и КазНЭБ (Казахской 
национальной электронной библиотеки)  известны всей республике и 
позволяют говорить о том, что они  вносят посильный   вклад в  построение 
информационного Казахстана.    
 В своем программном выступлении «СОЦИАЛЬНАЯ 
МОДЕРНИЗАЦИЯ КАЗАХСТАНА: Двадцать шагов к Обществу Всеобщего 
Труда» Глава государства сказал о необходимости развития инновационных 
форм доступа к интеллектуальной информации.  

Библиотеки  области  активно  выполняют свою особую миссию – 
собрать  самое ценное краеведческое наследие в цифровом формате и 
обеспечить свободный  доступ  пользователям библиотек. Сегодня, даже 
маленькая сельская библиотека способна оказывать информационные услуги, 
основанные на цифровых технологиях. 
 Уверен,  что Форум даст старт многим позитивным процессам в 
библиотечной деятельности, станет  площадкой  для  обсуждения молодыми 
библиотекарями  своих  инновационных  проектов, творческих идей и поиска 
возможностей для их реализации.  
 «Надо трудиться и реализовывать свой потенциал в родном 
Казахстане» сказал Президент  Казахстана – Лидер Нации Н.А.Назарбаев.  

Желаю всем участникам Форума  успешной и плодотворной работы, 
оптимизма и веры в будущее, творческих дерзаний на благо духовного и 
интеллектуального развития нашей страны. 
  
 
 
 

  
 

 


