
Құрметті Жас достар! Арқалық қаласындағы облыстық № 2 әмбебап ғылыми 

кітапханасының балалар әдебиеті бөліміне келіп түскен жаңа мерзімді басылымдармен 

танысыңыздар! 

Уважаемые читатели! Хотим вас познакомить с новинками журналов, которые поступили 

к нам в отдел детской литературы  КГУ «ОУНБ № 2» 

 

                                                                                                                                                                                       

«Жыл он екі ай» - оқушылар мен ата-аналарға 

жәнетәрбиеші, ұстаздарға арналған әдеби-танымдық 

күнпарақ, үлкен-кішінің бәріне ортақ журнал. 

Халқымыздың салт-дәстүрі мен әдет-ғұрпынан хабардар 

болғыңыз келсе, және кітапқұмар, ақылды, өнегелі боп 

өсулеріңе ықпал ететін бұл басылымды кітапхандан 

алып оқып көріңдер! 

 

 

 

Девчонки: журнал для девчонок: 1 раз в месяц/ ООО 

" Редакция газеты "Магазин кроссвордов". - Минск: 

Белорусский Дом печати, 2021 

Библиотека семейного чтения предлагает вашему 

вниманию обзор еще одного журнала. Дорогие 

девчонки, этот журнал для вас! Рассчитан он на девочек-

подростков, но может быть интересен и для более 

старшего возраста, например, для шестнадцатилетних. 

Это достаточно интересный журнал, в котором много не 

только интересной, но и полезной информации. 

Тематика «Девчонки» охватывает все вопросы, которые 

интересны девочкам: мода, секpеты кpасоты и обаяния, вопросы общения, первая любовь, 

новости музыки и кино, кулинарные рецепты. В журнале несколько разделов: постеры, 

секреты красоты, love is, Тест, скорая помощь, идеи. Можно прислать свою фотографию и 

немного информации о себе, можно обратиться с какой-либо просьбой. В журнале много 

разных историй, можно написать свою забавную историю и прислать в журнал. Яркий 

дизайн, интересная информация (статьи, афиши, фильмы и игры, истории из жизни) - все 

это привлекает читателей. Важная особенность журнала — постоянная связь с 

читателями, работа с письмами и организация материалов на их основе. 

 



«Сиқырлы әлем» - әсем безендірілген суреттерімен, 

шығармаларымен, ғылым мен ғаламның қызықты 

деректерімен жас бүлдіршіндерді сиқырлы әлемге 

жетелейтін журнал. Оның өзектілігі – балалардың кітап 

оқуға деген құмарлығын арттырып, мәдениетті болып 

өсуіне тәрбие береді, жалпы рухани дүниесін байыта 

түсуге ат салысады. 

 

 

 

Farabi shakirt: зерек жасөспірімдерге арналған 

республикалық басылым: 2019 ж шыға бастады.-

Алматы. 2021 

«Farabi shakirti журналы» – ғылыммен шұғылданатын 

жастарға үлкен көмекші болады. Бұл журнал – талантты 

балаларымыз өз ой-пікірлерін, ғылыми бағыттағы жаңа 

идеяларын еркін айтып, ортаға салып, нақты ұсыныстар 

бере алады. Ұлы бабамыз Фараби де осы ұлы далада 

туып, жас кезінен білім мен ғылым іздеп, шетел асып, 

оқып-ізденіп, ғылымның әр саласынан өте маңызды 

жаңалықтар ашып, «Әлемдегі Екінші Ұстаз» атанған 

болатын. «Farabi shakirti» журналының жас 

оқырмандарына осы ұлы бабамыздың жолын берсін, қазақ 

даңқын әлемге таратсын деп тілейміз!  
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