
Проект «Текті Торғай» 

 

Организатор проекта: Государственное коммунальное учреждение 

управления культуры акимата Костанайской области «Областная 

универсальная научная библиотека № 2 вг. Аркалык» 

Руководитель проекта: Борибаева К. Б., директор ОУНБ № 2 в г. Аркалык,  

Контактные телефоны: Tел: (871430) 7-29-55, факс: (871430) 7-09-166, E-

mail: arkounb@mail.ru 
Обоснование проекта 

В современных условиях устанавливаются новые приоритеты 

деятельности библиотек, значительно меняются представления о задачах и 

возможностях библиотек, об их месте в культурной, научной, 

образовательной и информационной инфраструктуре. На первый план 

выходит роль библиотек как центров развития местного сообщества, 

площадок коммуникации. 

Компьютерная эра принципиально меняет объемы, носители, форму 

существования, передачи и восприятия информации. Создавая модель 

коммуникационной библиотеки – центра местного сообщества библиотекари 

постоянно совершенствуют свою деятельность, выходят за рамки 

традиционных форм работы с пользоваиелями, удовлетворяют 

информационные потребности населения. 

Многофункциональность библиотечной деятельности позволяет 

осуществлять проекты, направленные на решение социально-значимых 

задач. 

Проект «Текті Торғай» направлен на дальнейшую модернизацию сферы 

информационного обслуживания пользователей, ставит своей целью сбор и 

обработку информации, содействующей формированию электронных 

информационных ресурсов библиотеки. В перспективе - это формирование 

собственных полнотекстовых электронных ресурсов по краеведению – 

создание полнотекстовой электронной библиотеки краеведческих изданий; 

    Целью проекта является содействие сохранению, использованию и 

популяризации краеведческих знаний, всестороннему научному 

исследованию края, социально-экономическому и культурному развитию 

края, духовному, эстетическому, интернациональному и патриотическому 

воспитанию жителей города и области.  

  

 Основными задачами Проекта являются:  

 поисковая изыскательная работа; 

 формирование, хранение и предоставление пользователям фонда 

краеведческих материалов; 

 формирование сводного краеведческого справочно-библиографического 

аппарата; 

 формирование электронных баз данных краеведческой тематики; 
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 издание библиографической продукции краеведческого характера; 

 Популяризация краеведческих материалов посредством организации 

выставок, массовых мероприятий краеведческой тематики, средств 

массовой информации 

 

Основные направления и механизм реализации 

  

         Для достижения цели особое внимание будет направлено на 

обеспечение планомерной краеведческой деятельности. Все меры будут 

направлены на создание необходимых условий для развития спектра и 

повышения качества услуг, предоставляемых библиотекой, усиления 

взаимодействия и сотрудничества с музейными организациями и 

объединениями, архивом, общественными краеведческим организациями, 

учебными заведениями, местными краеведами и др. 

          Программа будет реализована в период с 2013 по 2025 гг. 

В перспективе - это формирование собственных полнотекстовых 

электронных ресурсов по краеведению – создание полнотекстовой 

электронной библиотеки краеведческих изданий; 

 

План  мероприятий, 

проводимые по долгосрочному проекту «Текті Торғай» на 2020 год 

Издательская деятельность 

«Көркем сөздің шебері» 
(писатель, драматург, 

поэт,журналист Сәбит 

Аймұхамбетұлы Досанову 80 

лет) 

Мультимедийнон 
пособие 

февраль Абаканова 

Н.Н. 

Грибовский 

Р.А. 

«Ерлікке тағзым» (ҰОС 

аяқталғанына 75 жыл) 

Мультимедийнон 
пособие 

май Альмаганбето
ва А.К. 

Конституция – гарант зрелости 

страны 

Мультимедийнон 
пособие 

Июнь Грибовский 

Р.А. 

«Феномен Назарбаева» (к 80-

летию Первого Президента 

РК) 

Мультимедийнон 
пособие 

Июнь Грибовский 
Р.А. 

«Виртуалды анықтама 

электронды ортада 

анықтамалық – 

библиографиялық қызмет»   

Методическое 

пособие 

Май Тұрсынғалиев
а Х.Д. 

«Библиотека – центр чтения и 

формирования 

информационной культуры 

пользователей» 

Методическое 

пособие 

июнь Грибовский 
Р.А. 

«Электрондық поштамен 

жұмыс»  

Методическое 

пособие 

март Тұрсынғалиев
а Х.Д. 



«Кітапхана ісі. Жаңа 

терминдер сөздігі» 

Методическое 

пособие 

февраль Ахметжанова 
Ә.Қ. 

«Идеядан жобаға дейін: 

гранттық өтінім негіздері» 

Методическое 

пособие 

сентябрь Ахметжанова 
Ә.Қ. 

«Кітапхана тынысы» Библиодайджест 2-4 

квартал 

Альмаганбето
ва А.К. 

«Құндылық сақшысы» ( С. 

Досановтың туғанына 80 ж) 

Буктрейлер сентябрь Абаканова 
Н.Н., 
Грибовский 
Р.А. 

 «Наурыз и его традиции» 
 

Буктрейлер Апрель Исабеков Л.Б. 

«Абай вне времени» (Абай 

Құнанбаевтың туғанына 175 

жыл) 

 

Буктрейлер Август Абаканова 

Н.Н. 

«М.Дулатов. Ақиқат жиыны» 

(М. Дулатовтың  туғанына 135 

ж) 

Буктрейлер сентябрь 

 

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) 

Методико-

библиографическое 

пособие 

февраль Сейтқожина 

Г.К. 

 «Ұрпаққа ұран болған – Ұлы 

Жеңіс»(ҰОС аяқталғанына 75 

жыл) 

Методико-

библиографическое 

пособие 

Июнь Ермағанбет 

С.Ғ. 

 «Ұлыдан қалған ұлағат» 

(ақын, философ,ағартушы, 

композитор Абай 

Құнанбайұлының туғанына 

175  жылдығына арналады) 

Методико-

библиографическое 

пособие 

Август Ермағанбет 

С.Ғ. 

 «Асылдың сынығы, тектінің 

тұяғы» (қоғамқайраткері 

Гүлнар Міржақыпқызы 

Дулатованың туғанына 105 

жылдығына арналады) 

Методико-

библиографическое 

пособие 

октябрь Сейтқожина 
Г.К. 

 «Дәуір тудырған 

тұлға»(композитор, музыка 

танушы, педагог, КСРО 

және ҚазКСР халық әртісі, 

профессор Нұрғиса 

Тілендиевке 95 жылдығына 

арналады) 

Методико-

библиографическое 

пособие 

ноябрь Аубакирова 
Ә.К. 



 «Даланың ақын перзенті» 

(айтыскер ақын Әлпия 

Орманшинаның туғанына 65  
жылдығына арналады) 

Памятка март Ермағанбет 
С.Ғ. 

 «Кітап патшалығының 

патшайымы» (кітапхана 

ісінің ардагері Роза 

Бердіғалиеваның туғанына 75 

жыл) 

Памятка Май Ермағанбет 
С.Ғ. 

 «Азамат келбеті»(қоғам 

қайраткері, сазгер, күйші 

Кәки Ақанның туғанына 85 

жыл) 

Памятка Июль Ермағанбет 
С.Ғ. 

 «Ата Заң – әділдіктің айғағы» 

(ҚР Конституциясына 25 

жыл) 

Памятка Август Ермағанбет 
С.Ғ. 

 «Аймақтағы атаулы және еске 

алынатын күндер 

Календарь 

знаменательных и 

памятных дат 

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

 

 

Массовая работа 

«Елім дедің, елің жоқтар артыңда» 

Хан Әбдіғапар Жанбосынұлының 

туғанына 150 жыл. 

 

Вечер-портрет ІІ квартал 

 

оқу залы 

«Аталар сөзі – ақылдың көзі»- 

Арқалық қаласының құрметті 

азаматы, әуесқой сазгер, күйші Кәки 

Шәріпұлы Ақан 85 жаста (12 тамыз, 

1935 жыл) 

Интервью с 

человеком труда 

ІІ квартал 

 

өнер 

секторы 

«Бақыттың кілті-еңбекте» 

25 қыркүйек Еңбек күні  
– Қазақстан Республикасы білім беру 

ісінің үздігі Қарлығаш Жақыпбекованың 

туғанына 70 жыл (1950). 

Бенефис человека 

труда 

ІІІ квартал  

 

оқу залы 

«Кішкентай қала-ұлкен тарих» Слайд –

путешествие 

ІІІ квартал 

 

оқу залы 

«Арқалық-тарих толқынында» (қала 

күніне арналған) 

Выставка-

путешествие 

ІV квартал абонемент 

«Жерім» деп соққан  жүрек» -   

жазушы, ғалым, журналист Сапабек 

Әсіповтың туғанына  95 жыл   

 

Литературный час 

 

ІV квартал абонемент 



«Ұлт тағдырын толғаған  жазушы» 

С.Әсіповтің туғанына 95 жыл 

 

Выставка-почет 

 

ІҮ квартал 

 

оқу залы 

«Ұлттық руханияттың күретамыры» – 

жазушы, драматург, ақын, сыншы, 

журналист Сәбит Аймұхамбетұлы  

Досановтың туғанына 80 жыл (1940)  

 

Вечер-портрет І квартал 

 

12.02.20 

Абаканова 

Н.Н. 

«Әр өлеңі – бір әлем»- (ақын, 

журналист, ұстаз, филология 

ғылымдарының кандидаты, доцент   

Серікбай Оспановтың туғанына 75 

жыл) 

Вечер поэзии   

ІІ квартал 

 

01.04.20 

Абаканова 

Н.Н. 

«Шуақты көңіл жырлары»-ақын, 

баспагер, аудармашы Бақыткерей 

Ысқақовтың туғанына 75 жыл)  

(1945–2010). 

 

Выставка юбиляра  ІІ квартал 

 

09.05.20 

Абаканова 

Н.Н. 

«Сегіз өнер серісі Бақыткерей»- ақын, 

баспагер, аудармашы Бақыткерей 

Ысқақовтың туғанына 75 жыл  (1945–

2010 

Вечер портрет ІІ квартал 

 

Исабекова 

Л.Б. 

«Торғайдан ескен бір самал» 

жазушы Ахметхан Байжанның 

туғанына 75  жыл (1940). 
 

Вечер памяти ІV квартал 

 

Исабекова 

Л.Б. 

«Мен даламның қызымын...» - ҚР 

мәдениет қызметкері, айтыскер ақын 

Әлпия Орманшина 65 жаста  (23 

ақпан. 1955 жыл)  

Юбилейная 

выставка 

І квартал Аубакирова 

А.К. 

«Айтыс өнерінің аққуы» - 

Қазақстанның халық ақыны, айтыскер 

Әсия Беркенова  

70 жаста (22 сәуір. 1950 жыл) 

Выставка 

посвящение 

ІІ квартал Аубакирова 

А.К. 

 

 
 

 


