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Арқалық қаласы 

Жоба ұйымдастырушысы: «Арқалық қаласындағы облыстық № 2 әмбебап 

ғылыми кітапханасы» коммуналдық мемлекеттік мекемесі 

Жоба басшысы: Борибаева К. Б., «Арқалық қаласындағы облыстық № 2 

әмбебап ғылыми кітапханасы» КММ директоры 

Мекен-жайы: Қостанай облысы, Арқалық қаласы, Абай даңғылы, 62 

Tел: (871430) 7-29-55, факс: (871430) 7-09-16, E-mail: arkounb@mail.ru  

 

Жобаның негіздемесі: Торғай елінен талай даңқты қолбасшы, айтулы қоғам 

қайраткерлері, есімі әлемге әйгілі ақын-жазушылар, ғылым-білімге үлесін 

қосқан атақты ғалымдар шыққанын ешкім жоққа шығара алмайды. Осы 

орайда өлкенің тұлғалары туралы ақпараттарды іздестіру, жинақтау, 

насихаттау жұмыстары бағытында «Текті Торғай» жобасы аясында жұмыс 

жүргізіледі.  

      «Текті Торғай» атты  жоба   тұтынушыларға болашақта  ақпараттық 

қызмет көрсету саласын жаңартуға бағытталған,  ақпаратты жинауды және 

талқылауды міндетке қойған, кітапхананың электрондық ақпараттық 

ресурстарын ұйымдастыруға ықпалын тигізеді.   

        Жобадан күтетін нәтиже: болашақта  өлкетану саласында меншікті 

толық мәтінді электрондық ресурстарын құрастыру, өлкетану 

басылымдарының толықмәтінді электронды кітапханасын құрастыру.   
       

 

 

 

«Текті Торғай» 

                          ұзақмерзімді кітапханалық жобасы бойынша 

2020 жылға іс-шаралар жоспары 

Баспа  жұмысы 

«Көркем сөздің шебері» 

(жазушы, драматург, 

ақын,сыншы,журналист 

Сәбит Аймұхамбетұлы 

Досаанов 80 жыл) 

Мультимедиялық 
құрал 

ақпан Абаканова 

Н.Н. 

Грибовский 

Р.А. 

«Ерлікке тағзым» (ҰОС 

аяқталғанына 75 жыл) 

Мультимедиялық 
құрал 

мамыр Альмаганбето
ва А.К. 

mailto:arkounb@mail.ru


Конституция – гарант зрелости 

страны 

Мультимедиялық 
құрал 

маусым Грибовский 

Р.А. 

«Феномен Назарбаева» (к 80-

летию Первого Президента 

РК) 

Мультимедиялық 
құрал 

маусым Грибовский 
Р.А. 

«Виртуалды анықтама 

электронды ортада 

анықтамалық – 

библиографиялық қызмет»   

Әдістемелік 

құрал 

мамыр Тұрсынғалиев
а Х.Д. 

«Библиотека – центр чтения и 

формирования 

информационной культуры 

пользователей» 

Әдістемелік 

құрал 

маусым Грибовский 
Р.А. 

«Электрондық поштамен 

жұмыс»  

Әдістемелік 

құрал 

наурыз Тұрсынғалиев
а Х.Д. 

«Кітапхана ісі. Жаңа 

терминдер сөздігі» 

Әдістемелік 

құрал 

ақпан Ахметжанова 
Ә.Қ. 

«Идеядан жобаға дейін: 

гранттық өтінім негіздері» 

Әдістемелік 

құрал 

қыркүйек Ахметжанова 
Ә.Қ. 

«Кітапхана тынысы» Библиодайджест 2-4 

тоқсан 

Альмаганбето
ва А.К. 

«Құндылық сақшысы» ( С. 

Досановтың туғанына 80 ж) 

Буктрейлер қыркүйек 
 

Абаканова 
Н.Н., 
Грибовский 
Р.А. 

 «Наурыз и его традиции» 
 

Буктрейлер сәуір Исабеков Л.Б. 

«Абай вне времени» (Абай 

Құнанбаевтың туғанына 175 

жыл) 

 

Буктрейлер тамыз Абаканова 

Н.Н. 

«М.Дулатов. Ақиқат жиыны» 

(М. Дулатовтың  туғанына 135 

ж) 

Буктрейлер қыркүйек 

 

Исабеков Л.Б. 

 

Библиографиялық құралдарды  әзірлеп және басып  шығару 

 

1 «Өшпес өмір іздері» (ғұлама 

ғалым, ойшыл философ Әбу 

Насыр әл-Фарабидің туғанына 

1150  жылдығына арналады) 

Әдебиеттің 

библиографиялық 

көрсеткіші 

ақпан Сейтқожина 

Г.К. 

 «Ұрпаққа ұран болған – Ұлы 

Жеңіс»(ҰОС аяқталғанына 75 

жыл) 

Әдебиеттің 

библиографиялық 

көрсеткіші 

маусым Ермағанбет 

С.Ғ. 



 «Ұлыдан қалған ұлағат» 

(ақын, философ,ағартушы, 

композитор Абай 

Құнанбайұлының туғанына 

175  жылдығына арналады) 

Әдебиеттің 

библиографиялық 

көрсеткіші 

тамыз Ермағанбет 

С.Ғ. 

 «Асылдың сынығы, тектінің 

тұяғы» (қоғамқайраткері 

Гүлнар Міржақыпқызы 

Дулатованың туғанына 105 

жылдығына арналады) 

Әдебиеттің 

библиографиялық 

көрсеткіші 

қазан Сейтқожина 
Г.К. 

 «Дәуір тудырған 

тұлға»(композитор, музыка 

танушы, педагог, КСРО және 

ҚазКСР халық әртісі, 

профессор Нұрғиса 

Тілендиевке 95 жылдығына 

арналады) 

Әдебиеттің 

библиографиялық 

көрсеткіші 

қараша Аубакирова 
Ә.К. 

 «Даланың ақын перзенті» 

(айтыскер ақын Әлпия 

Орманшинаның туғанына 65  
жылдығына арналады) 

Жаднама наурыз Ермағанбет 
С.Ғ. 

 «Кітап патшалығының 

патшайымы» (кітапхана ісінің 

ардагері Роза Бердіғалиеваның 

туғанына 75 жыл) 

Жаднама мамыр Ермағанбет 
С.Ғ. 

 «Азамат келбеті»(қоғам 

қайраткері, сазгер, күйші Кәки 

Ақанның туғанына 85 жыл) 

Жаднама шілде Ермағанбет 
С.Ғ. 

 «Ата Заң – әділдіктің айғағы» 

(ҚР Конституциясына 25 

жыл) 

Жаднама тамыз Ермағанбет 
С.Ғ. 

 «Аймақтағы атаулы және еске 

алынатын күндер 

Атаулы күндер 

күнтізбесі 

қазан Сейтқожина 
Г.К., 
Ермағанбет 
С.Ғ. 

 

 

 

Көпшілік іс-шаралар жоспары 

«Елім дедің, елің жоқтар артыңда» 

Хан Әбдіғапар Жанбосынұлының 

туғанына 150 жыл. 

 

Портрет кеш ІІ тоқсан 

сәуір 

оқу залы 

«Аталар сөзі – ақылдың көзі»- 

Арқалық қаласының құрметті 

азаматы, әуесқой сазгер, күйші Кәки 

Шәріпұлы Ақан 85 жаста (12 тамыз, 

1935 жыл) 

Еңбек ардагерімен 

сұхбат 

ІІ тоқсан 

 

өнер 

секторы 



«Бақыттың кілті-еңбекте» 

25 қыркүйек Еңбек күні  
– Қазақстан Республикасы білім беру 

ісінің үздігі Қарлығаш Жақыпбекованың 

туғанына 70 жыл (1950). 

Еңбек адамының 

бенефисі 

ІІІ тоқсан  

 

оқу залы 

«Кішкентай қала-ұлкен тарих» Слайд –саяхат ІІІ тоқсан  

 

оқу залы 

«Арқалық-тарих толқынында» (қала 

күніне арналған) 

Көрме-саяхат ІVтоқсан абонемент 

«Жерім» деп соққан  жүрек» -   

жазушы, ғалым, журналист Сапабек 

Әсіповтың туғанына  95 жыл   

 

Әдеби сағат 

 

ІVтоқсан абонемент 

«Ұлт тағдырын толғаған  жазушы» 

С.Әсіповтің туғанына 95 жыл 

 

Құрмет көрмесі 

 

ІҮ тоқсан 

 

оқу залы 

«Ұлттық руханияттың күретамыры» – 

жазушы, драматург, ақын, сыншы, 

журналист Сәбит Аймұхамбетұлы  

Досановтың туғанына 80 жыл (1940)  

 

Кеш-портрет І тоқсан 

 

12.02.20 

Абаканова 

Н.Н. 

«Әр өлеңі – бір әлем»- (ақын, 

журналист, ұстаз, филология 

ғылымдарының кандидаты, доцент   

Серікбай Оспановтың туғанына 75 

жыл) 

Поэзия кеші  

ІІ тоқсан 

 

01.04.20 

Абаканова 

Н.Н. 

«Шуақты көңіл жырлары»-ақын, 

баспагер, аудармашы Бақыткерей 

Ысқақовтың туғанына 75 жыл)  

(1945–2010). 

 

Көрме-мерейтой  ІІ тоқсан 

 

09.05.20 

Абаканова 

Н.Н. 

«Сегіз өнер серісі Бақыткерей»- ақын, 

баспагер, аудармашы Бақыткерей 

Ысқақовтың туғанына 75 жыл  (1945–

2010 

Портреттік кеш 

 

ІІ тоқсан 

 

Исабекова 

Л.Б. 

«Торғайдан ескен бір самал» 

жазушы Ахметхан Байжанның 

туғанына 75  жыл (1940). 
 

Еске алу кеші ІV тоқсан 

қараша 

Исабекова 

Л.Б. 

«Мен даламның қызымын...» - ҚР 

мәдениет қызметкері, айтыскер ақын 

Әлпия Орманшина 65 жаста  (23 

ақпан. 1955 жыл)  

Көрме-мерейтой І тоқсан Аубакирова 

А.К. 



«Айтыс өнерінің аққуы» - 

Қазақстанның халық ақыны, айтыскер 

Әсия Беркенова  

70 жаста (22 сәуір. 1950 жыл) 

Көрме арнау ІІ тоқсан Аубакирова 

А.К. 

 

 

 

 

 

 


