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Мәдениет ошақтарында 
Кітап — білім бұлағы, 
Білім — өмір шырағы. 

Халық даналығы. 

Сан-салалы тақырыпқа жа-
зылған кітаптардың қоймасы — 
кітапхана немесе білім отауы деп 
аталса керек. Қарағанды облы-
сының халқына 60 жыл бойына 
олшеуеіз еңбек етіп келе жатқан 
мәдени білім орталығының бірі 
— Қарағанды облыстық Н.В.Го-
голь атындағы әмбебап ғылыми 
кітапханасы. Ол 1938 жылы на-
урыз айында өз есігін айқара 
ашыпты. Қазақ 50 жасқа келген-
дерді аға жас десе, 60 жасқа кел-
гендерді дана жас дегендей, бұл 
кітапхана да кемел шағына келіп, 
мол тәжірибе жинақтаған дана 
жасқа толып отыр. Осы кітапха-
наның көп жылдардан бергі 
оқырманы ретінде кітапхана 
ұжымын мерейтойларымен 
қуттықтап, олардың қазіргі на-
рық заңының қиындығына тө-
зімділік танытып, алдағы жұ-
мыстарына қажымас қайрат 
көрсетіп, табысты еңбек ете бе-
рулеріне тілектестік білдіремін. 
Кітапхана өзінің осы алпыс 
жылдық өмірінде 54 жыл бойы 
кеңес үкіметі кезіңдегі бойына 
өктемдік дарыған әміршіл 
партияның айдауымен жүріп, 
айтқанын істеуге қалыптасқан 
кітапхана қызметкерлері қазір 
тәуелсіздіктің дәмін татып, өз 
беттерімен жұмыс істеуге тал-
пынғандарына да біраз жылдар-
дың жүзі болыпты. Бұл салада 
тындырған істері де аз емес сия-
қты. Кітанханада 81 адам қызмет 
жасайды, оның 61-і кітапхана 
қызметкерлері де 20-ғы техника-
лық қызмет көрсетушілер. 
Оқырмандармен жұмыс жасай-
тын қызметкерлердің барлығы-
ның да жоғары және орта арнау-
лы білімі барлар. Қызметкерлер-
дің 20 шақтысы 20-25 жылдан 
бері үздіксіз қызмет жасап, бай 
тәжірибе жинақтағандар. 

Кітапхана 12 бөлімнен тұра-
ды. Кітапхана маркетннгі бөлімі 
меңгерушісі Фаина Харисқызы 
Тимершина жоғары білімді, мол 
тәжірибелі, кішіпейіл жайдары 
да жақсы адам, өз мамандығын 
жетік біледі, іскерлігімен, қара-
пайымдылығымен, әдептілігі-
мен өзгеге үлгілі, жолдастарына 
сыйлы жан. Сондай-ақ ақпарат-
тық-библиографиялық бөлімі, 

абонемент, оқу залы, кітап сақ-
тау, әдебиетті жіктеу жәңе жина-
қтау бөлімі, шет тілдер әдебиеті, 
техникалық және ауылшаруа-
шылық әдебиеті бөлімі, өлкета-
ну, компьютерлендіру бөлімі бо-
лып жалғаса береді. Ұжым тәр-
тіптілікке іскерлікке, ауызбірлік-
ке қалыптасқан. Соның бір айға-
ғы кітапхананың 60 жылдық та-
рихында бес қана директор бас-
шылық еткен — Шишкина М., 
Кечекмадзе Т.И., Князева Ю.С., 
Безродная Я.А. Кітапхананың 
қазіргі ғимаратының салынуы-
нан бастап 1988 жылға дейін кі-
тапхананы басқарған Юлия Сте-
пановна Князева қазір де бөлім-
ше меңгерушісі. Ядвига Алек-
сандровна Безродная 1966-1988 
жылдары директордың орынба-
сары болып, 1988-1996 жылға 
дейін директорлық қызмет атқ-
арған, қазір бөлім меңгерушісі. 

1996 жылдан бері директор-
лық қызметті, бес жылдай осын-
да бөлім меңгерушісі болған, жо-
ғары білімді, Жанна Кәкібайқы-
зы Шаймұқанбетова атқарып ке-
леді. Осы ұжымда тәрбиеленіп, 
жақсысынан үлгі - өнеге алған 
Жанна жаңа басқару қызметіне 
келгелі де бірсыпыра жаңа істер-
дің ұйтқысы бола білуді де үлге-
ріпті. 

Қазақстан Рсспубликасының 
тәуелсіздік алып, өркениетті ел-
дер өнегесімен дамып келе жатқ-
андығына сай кітапханадан авто-
маттандыру-компьютерлендіру 
бөлімін ашып, оның меңгеруші-
лігіне 25 жылдап бері осында 
қызмет істеп келген, жоғары 
деңгейдегі техникалық білімі 
бар, орысша, қазақша екі тілде 
бірдей сөйлейтін, қазақтың салт-
дәстүрін жетік білетін, темірден 
тұйін түюді үйренген жаңа техни-

ка-компьютерді меңгерген Нұр-
ғайын Әнуарқызы Рақымованы 
осылайша орналастырып, жаңа-
лықтың жаршысы болуды көрсете 
білген жас директор көрегендіктің 
бір көрінісін таныта да білді. Әр 
нәрсені орнына қоя білудің де ма-
ңызы бар екендігі сияқты, қызмет-
керлерді де өз мүмкіндіктеріне, ма-
мандықтарына қарай орналасты-
рудың да көп септігі бар екендігін 
ескерген Жанна кітапханадан жаңа 
компьютер бөлімін ашып, оған 
Нұрғайынды тағайындауда да 
қателеспепті. Өз алдына бөлме 
бөлген, қажетті құрал-жабдықтар-
мен қамтамасыз еткен. Басшы та-
рапынан көрсетілген сенімді ақтай 
білуге тырысқан Әнуарқызы аз 
ғана уақыттың ішінде компьютер-
ге қазақ әріптерін түсіріп, қазақша 
жазуды да қалыптастыра бастапты. 

«Игіліктің басына, жақсы ке-
лер қасына» дегендей, Жанна Кә-
кібайқызы басшылық қызметке 
келгелі қол қусырып жоқты сылтау 
етіп қарап отырмай, жастық жа-
лынмен, ізденімпаздығының арқ-
асында өз қызметкерлерін шығар-
машылықпен қызмет етуге тал-
пындырып, ізденіспен енбек етуге 
баулиды. Республика көлемінде 
өтіп жатқан облыстық кітапхана-
лардын байқауына қатысуға жұ-
мылдыра білді. Соның нәтижесін-
де кітапхананы республикалық 
деңгейдегі Американың Сорос-
Қазақстан Қоры байқауының же-
ңімпазы атануға даярлады. 

Бірінші рет облыстық әмбебеп 
кітапханалары арасындағы «Ин-
тернет және элеқтронды байла-
ныс» сайысына қатысып, жеңім-
паз ретіндс компьютерді иеленіп, 
Интернетке жоне электронды бай-
ланысқа жалғанды. Екінші рет осы 
Қордың «Кітапхана үлгі- нұсқасы» 
(Модельная библиотека) сайысы-
на қатысып, республикалық дең-
гейдегі облыстық кітапханалар 
арасынан тағы да алдыңғы жүлде-
лердің бірін иеленіп, 2 компьютер 
және ксерокс аппаратын жеңіп 
алды. Оған қосымша Сорос-Қаза-
қстан Қоры кітапханада өткізілетін 
мәдени шараларға қаржы бөлген, 
сондай-ақ кітапхана қызметкерле-
рінің республикалық және халық-
аралық семинар, конференция-
ларға қатысу қаражатының барлық 
шығының өз мойындарына алуда. 
Кітапхана қызметкерлерінің жыл 
сайын Қырымда өтетін халықара-
лық «Қырым-98» копференпиясы-
на қатысуға осы кітапхананың бө-
лім меңгерушісі Фаина Харисқы-
зы Тимершииа шақыру алып отыр. 
Мұндай жағдай кітапхана үшін үл-
кен абырой, зор мақтаныш. 

Кітапхана қызметкерлері күн-
делікті күйбең тіршілікке қажетті 
шаруашылық шығындарына қара-
жатты өздері табуды ойластырған. 
Оған компьютер, ксерокс техника-
лары да колғабыс тигізіп отыр. Жас 
басшы, сөитіп, нарықтық заман-
ның талабына сай өз жұмысын бір-
тіндеп шаруашылық есепке көші-
рудің жолын іздестіруден құр емес. 
Бұндайда оған тек қана іске сәт де-
меске қақың жоқ. 

Қарағанды облыстық мәдени-
ет департаменті кітапхана қызмет-
керлерін тек қана еңбекақы төлеу-
мен қамтамасыз етуге жағдайлы 
екен. Қысқартып тастамай өз кү-
ніңді өзің көр дегендеріне де шү-
кіршілік айтқандайсың. Мәдениет 
департаментінің басшылығы бұн-
дай айтулы күндерді атап өтуді 
қазіргі жағдайдағы жаңаша еткізі-
ліп жүрген деңгейдегі дәрежеде 
қолдай келген мүмкіндіктерінше 
ақшалай қаражат бөліп, көптен 
бері жемісті еңбек істеп келе жатқ-
андарына сый-сияпат көрсетіп, 
еңбектерін бағалап, алғыстарын 

айтыи жатса ұжым мүшелері бір 
серпіліп қалатындығына күмән 
жоқ. Мәдениет қызметкерлеріне 
қол ұшын беріп, демеушілік көрсе-
темін деушілер табылып жатса жүр 
үстіне нұр болар еді. «Үмітсіз — 
шайтаи ісі» демей ме, қазағым? 
Қайырымды да мейірім шапағатын 
тигізер абзал азаматтардың табы-
латындығына сенім білдірейік, 
азаматтарға үміт артып көрейік. 

Кітапханада жүз орындық оқу 
залы бар. Бір жылдағы оқырман -
дардың саны 21 мың 500-ге жете-
ді, кітапхана қоры 450 мыңды 
құрайды. Оқу залынан бөлек бір-
неше бөлімдерде аздаған қосымша 
орындар бар. Кітапханада оқыр-
мандар күнде лық толып отырады. 
Көпшілік жағдайда орынның жет-
кіліксіз болатыны да бар. Бір 
куанышты жағдай сол, оқырман-

ның дені жастар, жоғары және орта 
арнаулы оқу орындарының сту-
денттері. Әсіресе, олардың кітап-
ханадан шықпай, сарылып отырып 
білім жолына әбден берілгендікте-
ріне, ізденістеріне сүйсінесің. Оқу 
залында күніне 5-6 маман ауысым-
м е н қызмет атқарады. Солардың 
ішінен өздерінің біліктіліктерімен, 
мінеіз қызметтерімен, жайдары да 
жарқын мінездерімен, көргенділік 
әдеп-әдеттерімен, қарапайым 
қалыптарымен жанынды жадыра-
тып, сұрағаныңды тапжылтпан, 
тауып беретін Ақмарал Апрельқы-
зының, Ольга Ивановнаның, Жан-
на Мағауияқызының есімдерін ма-
қтаныш сезіммен атауға болар еді. 
Бұларға да оқырман ретінде қыз-
меттеріңнен берске табыңдар, жү-
рер жолдарыңыз жазық болсын, ар 
мен абырой өмірлеріңе азық бол-
сын дер едім. 

Қазіргі нарық қыспағындағы 
қиын заманда біздің жасымызда-
ғы адамдар кітапханаға көп бара 
бермейді, әрі ерігіп те бармайды. 
Бұрыннан қалыптасып қалған әдет 
бойынша әдебиет, мәдениет сала-
сындағы және күнделікті өмірдегі 
жаңалықтарды біліп отыруға деген 
құмарлық еріксіз кітапханаға же-
телейді. Бұрынғыдай олардың бә-
ріне бірдей жазыла беруге шама 
жоқ. Бір газеттің өзіне жазылуға 
шамаң келмей қалғанына қынжы-
ласың, кітапхана қайдасың деп 
тартып отырасың. Жетісіне 2 рет-
тен әр отырғанда 5 сағаттан газет, 
журнал табылып жатса жаңадан 
шыққан роман, повесть, әңгіме-
естіліктерді үзбей оқып тұрамын. 
Оқимын да, жаныма рухани азық 
қыламын. 

Кітапхана ұжымы алдағы ата-
лып өтілер айтулы күнді мамыр ай-
ының 28-29-дарына өткізуді жос-
парлап отыр. Мұндай шешімнің де 
өзіндік сыры бар көрінеді. Бірінші-
ден, жер аяғы кеңіп, жаздың бір 
мамыражай айында оқырмандар-
мен, мәдениетке жанашыр қауым-
мен жүздесіп, ой бөлісім сырласу 
болса, екіншіден мәдени шараны 
атап өтуге ұжымның өз мүмкіндік-
терінің болмауына байланысты 
демейтін, сүйемелдейтін, қол 
ұшын беретін ағайындарды іздес-
тіруді ескергенге уқсайды. Дұрыс-
ақ. Алпыс жылдық өмірді қалай 
атамайсың? Ол бір кісінің жасы 
емес қой. Ұжымның, мекеменің 
өткен жолы, тарихы, халыққа көр -
сеткен қызметі жатыр емес пе?! 
Қалай атаусыз қалдырасың?! Ата-
ғанда да бұрынғыдай аста төк дас-
тарқан жайып, тостар көгеру емсс 
қой. Жұртты келелі кеңеске, ақыл-
дасар ойға шақырып, осы бір қам-
қарекет кезіңде кітапхананың ма-
териалдық жағына көмектесіп, 
жетпегенін жетістіріп, жоғының 
көзін тауып, алдағы міндеттерді са-
ралау деген ұғым төңірегінде гү-
сінген дұрыс сияқты. 

Кітапхана өміріндегі осы бір 
елеулі оқиғаның атальш өтілер 
қарсаңында оның көптен бергі 
оқырманы ретінде төмеңдегідей 
тілектерімді айтар едім. 

Қазақстан Республикасының 
тәуелсіздік алып, басқалармен 
терезесі тең мемлекет болғаны-
па жеті жылға аяқ басқан ша-
ғында оның құрылымы мен 
мән-мағынасына, ұлттық сипа-
тына осы кітапхананың аты тіп-
ті де сай келмейді деп есептей-
мін, Мәдени ошақтар мен көше 
аттарына жаппай бірыңғай орыс 
жазушыларының есімдерін беру 
кеңестік дәуір кезіндегі қызыл 
империяның өктемдікпен күш-
теп таққан іс-өрекетінің көріні 
сі екені ешкімге де жасырын 
емес. Одан жаппай бір күнде, аз 
уақыттың ішінде емес, осындай 

ыңғайлы сәттерді пайдаланып, 
кезінде бұйрықпен тағылғам 
атаулардан біртінден құтылу 
ақылға сыйымды. 

1. Бізде ұлтымыз бен мемле-
кетіміздің қазіргі біз көріп, 
өмір сүріп отырған болашағын 
ойлап, осы тәуелсіздік үшін кү-
ресіп, жанын құрбандыққа 
шалған абзал ағаларымыз бен 
аталарымыздың ардақты да, 
абыройлы есімдері жеткілікті. 
Сондықтан Гоголь атындағы 
кітапхананың атауын өзгергіп, 
дүние жүзіне аты әйгілі, бірту-

ар білікті ғалым, мемлекет қай-
раткері, кезінде Алаш партия-
сын ұйымдастырушылардың бі-
регейі, халқының болашағы үшін 
қандай қиындықтан болса да 
тайсалмай жанын құрбан еткен 
Әлихан Бөкейхан атындағы 
Қарағанды облыстық әмбебап 
кітапханасы деп атаса айдарлы 
да, айбарлы болар еді. Осыны бір 
ғана кітапхана ұжымы, болмаса 
облыстық мәдениет департа-
менті болып қана қоймай бүкіл 
ел болып жүзеге асырсақ, еліміз-
ге деген сүйіспеншілігіміздің 
оған еткен еңбегіміздің бір кө-
рінісі балар еді. 

Кітапханада өтетін түрлі ша-
ралардың көпшіліп бір ғана орыс 
тілнде өткізіледі. Республика-
мыздың ата заңында аталып 
кәрсетілген мемлекеттік тіл, тіл 
туралы заң шықса да қолданыс-
ға кіретін емес, әлі бишаралық 
күй кешуде. Күнделікті өмірде 
қолданылып , өмірге енгізудің 
қолданыс аясының кеңеюіне 
барлық жағдай жасалу қажет. 
Жабылып қалған қазақ тілін 
оқып-үйрену сабақтарын кең 
көлемде қайта ашу керек. Бұл 
жағдай басшыға тікелей- байла-
нысты. Кітапхана директорының 
бірінші міндетті жұмысы. Ол оң 
қабақ танытса бәрі болады, оған 
толық жағдай бар екендігі анық. 

3. Облыстық мәдениет де-
партаменті бола ма, болмаса де-
меушілср арқылы бола ма, кітап -
хананы қазақша басылымдағы 
жаңа көркем әдебиеттермен то-
лықтырын отыруды естеп шы-
ғармау қажет. Соңгы 4-5 жылда 
көркем әдебиеттермен қорлан-
баған. 

Жұмыла көтерген жүк жеңіл 
дегендей, Қарағанды облысын-
дағы ең іргелі мәдениет орны бо-
лып, халыққа қалтқысыз қыз-
мет етіп келе жатқан кітапхана-
ның 60 жылдық өмірін атан 
өтуге қолғабыс тигізу бүкіл қала, 
облыс жұртшылығының мінде-
ті болуға тиіс. Сондай-ақ, бұған 
қаладағы барлық мекеме бас-
шыларының, облыс, қала өкім-
дерінің, жеке кәсіп иелерінің де 
ізгілікті іс болып қалсын дерлік-
тей білек сыбанып, жұдырықтай 
жұмыларлық міндеттері деп 
қарауымыз абзал. "Жас қартай-
мақ, кәрі өлмек, бір құдайдан ба-
сқаның бәрі өлмек"— деп да-
нышпан бабамыз Абай айтқан-
дай, қоғам өзгереді, ұрпақ алма-
сады, тіршілік жалғасады. Сол 
үлы кештің барлығына сарқыл-
майтын, таусылмайтып жақсы-
лық нұрын себетін мәдени 
орын—кітапхана. Сол кітапхана-
ның көркеюіне, гүлденуіне, өтіп 
өркен жаюына қамқоршы бо-
лайық, ағайын! 
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