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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
2014 жылға іс-шаралар жоспары
Баспа жұмысы
1

2

«Өшпестей із қалдырған бұл
өмірде» / А. Нурмановтың
шығармашылығы бойынша/
«Туған өлкем - өнер
толған,тұлға туған»

әдістемелік құрал

І тоқсан

абонемент

әдістемелік құрал

ІІІ тоқсан

өнер секторы

Библиографиялық құралдарды әзірлеп және басып шығару
1

2
3

4

5
6

«Елдікті
өсиеттеген,
ерлікті
қасиеттеген» Жауке батырдың 195
жылдығына
«Еңбегі өшпейтін ерлер»
/социалистік еңбек ерлері туралы/
«Саяхатшы. Сардар. Қайраткер.»
А. Жангельдинның 135
жылдығына
«Қала тарихындағы есімдер»
/ Аркалық қаласының құрметті
азаматтары/
Арқалық туралы жаңа
әдебиеттер»
«Аймақтағы атаулы және еске
алынатын күндер

жаднама

І тоқсан

Библиограф

Библиогр
көрсеткіш
Библиогр
көрсеткіш

ІІ тоқсан

Библиограф

ІІІ тоқсан

Библиограф

ІІІ тоқсан

Библиограф

Күнтізбе

І-ІV тоқсан

Библиограф

Күнтізбе

І-ІІІ тоқсан

Библиограф

Библиограф.
көрсеткіш

Көпшілік іс-шаралар жоспары
«Өрісті өлкемнің дарабоз дарындары»
дүниежұзілік кітап және авторлық
құқық күніне
«Арқаның арқалы ақыны»
Н. Мұқатовтың 65 жылдығына
«Өлкенің дарабоз дарыны»
К. Сәрсекеевтің 75 жылдығына
«Тарих тылсымының тамыршысы»
Қ. Салғараұлының 75 жылдығына
« Ұлт тағдырын ұрандаған ер»
Қ. Салғараұлының 75 жылдығына
Ишутин К.И. «Мой путь строителя в
Казахстане»
«Өз өмірін жыр-ғұмырға жалғаған»
Ж. Баязидтің 80 жылдығына
«Халық арасынан шыққан қаламгер»
К. Әбілдің 60 жылдығына
«Саясатшы. Сардар. Қайраткер.» А.
Жангельдиннің 130 жылдығына
«Торғай таланттарының тамаша

кітап апталығы

І тоқсан

поэтикалық
акварель
кеш-портрет

І тоқсан

қызмет
көрсету
бөлімдері
оқу залы

ІІ тоқсан

абонемент

тарихи танымдық
кеш
әдеби витрина

ІІ тоқсан

оқу залы

ІІ тоқсан

абонемент

кітап тұсаукесері

ІІ тоқсан

оқу залы

поэзия сағаты

ІІ тоқсан

абонемент

Көрме-мерей,
шолу
тарихи мұражай

ІІ тоқсан

абонемент

ІІ тоқсан

оқу залы

поэтикалық

ІV тоқсан

абонемент

тарланы» Н. Бектемісовтың 85
жылдығына
«Қайырымсыз уақыттың қайсар
ұлы» Б.Майлинның 120 жылдығына
«Әйел тағдыры мен үміті»
( Б.Майлинның әңгімелері бойынша)
«Сейіті бар Торғайдың...»
С. Кенжеахметовтың 75 жылдығына
«Тұғыры биік тұлға»
С. Кенжеахметовтың 75 жылдығына
«Сиқырлы сөздің шебері»
С. Кенжеахметовтың 75 жылдығына
«Өсер ел өз тұлғасын ұмытпайды...»
С. Кенжеахметовтың 75 жылдығына
«Ғасыр сазын тербеген»
фольклорды-этнографиялық
«Шертер» ансамблінің 40 жылдығына
«Өнермен өрнектелген өмір»
Б.Әбеновтың 65 жылдығына
«Жүрегімнің жыры сенсің,
Арқалық » Арқалық қаласы күніне
«Тарихы мол туған жерім» Арқалық
қаласы күніне
«Шырайлы Арқалықтың рухани
келбеті» Арқалық қаласы күніне

акварель
кітап көрмесі

ІVтоқсан

абонемент

оқырман
конференциясы
көрме арнау

ІV квартал

абонемент

ІV тоқсан

оқу залы

көрмеестелік
әдеби турне

ІV тоқсан

абонемент

ІV тоқсан

абонемент

әдеби кеш

ІV тоқсан

фольклор
кеші

ІІ тоқсан

өнер
секторы
өнер
секторы

имиджкоктейль
поэтикалық соқпақ

ІІ тоқсан
ІV квартал

өнер
секторы
абонемент

фото кросс

ІV тоқсан

оқу залы

фото
көрме

ІV тоқсан

өнер секторі

«Текті Торғай»
ұзақмерзімді кітапханалық жобасы бойынша
2015 жылға іс-шаралар жоспары
Баспа жұмысы
«Память Великого подвига»
/Ұлы Жеңістің 70 жылдығына/
«Көрікті ойдың көсемі,сұлу
сөздің шешені» / жазушы
С.Досановтың 75 жылдығына/
«Мой маленький город...»
«Оюмен ой айтқан елдің
перзенті»/ою шебері Ш.
Байділдинге арналған/
«Ол күндер мәңгі есте
сақталады... - Минувших лет
святая память» /Ұлы Жеңістің
70 жылдығына/
«Ұлыларды ұлықтау - ұрпақ
аманаты» /2015 жылғы
мерейгер өнер адамдарына/

мультимедиялық
басылым
мультимедиялық
басылым

ІІ
тоқсан
ІІІ
тоқсан

абонемент,
асқкс
ӘББ

мультимедиялық
басылым
мультимедиялық
басылым

ІІІ
тоқсан
ІІІ
тоқсан

ӘББ

әдістемелік
құрал

І тоқсан

абонемент

әдістемелік құрал

ІV тоқсан

өнер секторы

өнер секторы

Библиографиялық құралдарды әзірлеп және басып шығару
«Сәулет өнерінің сардары»
/ құрылысшы Әбдісағит
Тәттіғұловтың 75 жылдығына /
«Білім-қайық, ғылым-теңіз»
/экономика ғылымының докторы
Сәбит Байзақовтың 75 жылдығына/
«Өшпес ерлік жасаған батыр»
/Кеңес Одағының батыры Сұлтан
Баймағамбетовтың 95жылдығына/
«Сөз көмбесін қаламымен
аршыған» /журналист Сапабек
Әсіповтың 90 жылдығына/
«Торғай топырағынан нәр
алғандар» / Торғай ақынжазушылары/
«Өнерден бақытын тапқан
мүсіншілер»
/ суретшілер Молдахмет Кенбаев,
Хакімжан Наурызбаевтың 90
жылдығына/
«Арқалық туралы жаңа әдебиеттер»
«Аймақтағы атаулы және еске
алынатын күндер

жадынама

І тоқсан

библиограф

жадынама

ІІ тоқсан

библиограф

жадынама

ІІІ тоқсан

библиограф

жадынама

ІV тоқсан

библиограф

анықтамалық
басылым

І тоқсан

библиограф

библиография
лық көрсеткіш

ІІ тоқсан

библиограф

І-ІV тоқсан

библиограф

І-ІІІ тоқсан

библиограф

ағымдағы
көрсеткіш
күнтізбе

Көпшілік іс-шаралар жоспары
«Қазақ әдебиетінің кемеңгері»
С. Досановтың 75 жылдығына
«Торғайдың төл перзенті»
Ж. Сомжүректің 75 жылдығына
«Даласында Торғайдың дара шапқан»
С. Оспановтың 70 жылдығына
«Шуақты көңіл жырлары»
Б. Ысқақтың 70 жылдығына
«Өлеңмен өрілген өмір»
Б. Ысқақтың 70 жылдығына
«Ұлт тағдырын толғаған жазушы»
С. Әсіповтың 90 жылдығына
«Арқалық деген Арқада туған ұлы
есім» Арқалық қаласы күніне
«Арайлы Арқалығым » Арқалық
қаласы күніне
«Жыр мен күй төгілген алқабына»
Арқалық қаласы күніне

кеш-портрет

І тоқсан

абонемент

шығармашылық
шолу
поэзия
сағаты
кеш-портрет

І тоқсан

абонемент

ІІ тоқсан

абонемент

ІІ тоқсан

оқу залы

тақырыптық сөре

ІІ тоқсан

абонемент

әдеби орбита

ІV тоқсан

оқу залы

көрме-арнау

ІV квартал

абонемент

ойын-байқау

ІV тоқсан

оқу залы

арт сағаты

ІV тоқсан

өнер
секторы

«Текті Торғай»
ұзақмерзімді кітапханалық жобасы бойынша
2016 жылға іс-шаралар жоспары
Баспа жұмысы
Басылым аттары

Басылым түрлері

«Кітапхана келбеті»

«Қостанай таланттары»
/Қостанай
облысына
жылдығына/
«Кітапхана тынысы»

Орындалу
мерзімі
І тоқсан

Жауаптылар

әдістемелік
құрал

І тоқсан

ӘББ

Библиодайджест

І -ІҮтоқсан

ӘББ

әдістемелік
құрал
әдістемелік
құрал
семинар
материалдарының
жинағы
әдістемелік
құрал

ІҮ тоқсан

өнер секторы

ІІІ тоқсан

абонемент

Электрондық
жарнамалық
басылым
80

«Өнер бағы жайқалған өлке»
Арқалық қаласына 60
жылдығына
«Әдеби әлем»
«Ыбырай Алтынсарин
тағылымы: кеше және бүгін»
«Туған өлке – тұңған шежіре»
Костанай облысының 80
жылдығына
«Мамандығын мәртебелі
еткендер»3-ші бөлім (кітапхана
мамандары туралы)
«Мәдениеттің иесі мен киесі»
Өзбекәлі Жәнібековке 85
жылдығына
«Память огненных лет» к
100 летию национально
освободительного 1916

ӘББ

ІІІ тоқсан

ӘББ

ІІІ тоқсан

оқу залы

анықтамалықбиблиографиялық
құрал
мультимедиялық
басылым

ІV
тоқсан

ӘББ

ІІІ
тоқсан

оқу залы

мультимедиялық
басылым

ІІ
тоқсан

абонемет
АСҚКС

«Светлый путь великого –
Ыбырая»

мультимедиялық
басылым

ІІ
тоқсан

өнер секторы

«Цвети мой край родной»

мультимедиялық
басылым

ІІІ
тоқсан

АСҚКС

Библиографиялық құралдарды әзірлеп және басып шығару
«Есінде елдің Төкені »
/сазгер Т. Елтебаевтың
80 жылдығына /
«Ақын еді қын түбінде жатпаған»
/ақын Байдақ Молдашұлының
90 жылдығына/
«Халқымыздың қилы тарихы»
/Ұлт – азаттық көтерлістің 100
жылдығына орай

жаднама

ІІ тоқсан

библиограф

жаднама

І тоқсан

библиограф

Библиография
лық
көрсеткіші

І тоқсан

библиограф

4

«Оюмен ой өрнектеген»
/Қолөнер шебері Ш. Байділдинге
70 жылдығына

ІІІ тоқсан

библиограф

5

«Арқалық таланттары» / ақынжазушылардың анықтамалығы/

Биобиблиография
лық
көрсеткіш
анықтамалық
басылым

ІІ тоқсан

библиограф

6

«Арқалық туралы жаңа
әдебиеттер»

ағымдағы
көрсеткіш

7

«Аймақтағы атаулы және еске
алынатын күндер

күнтізбе

1

2

3

І – ІҮ тоқсан

ІІІ тоқсан

библиограф

библиограф

Көпшілік іс-шаралар жоспары
«Тарихи өңірден таралған тағылым»
дүниежүзілік кітап және авторлық
құқық күніне
«Кітапхананың түнгі әлемі»

«Жүрегі жыр, көкірегі сыр ақын»
ақын С. Тұрғынбековтың туғанына 70
жыл
«Ақын жыры – жан сыры»
А. Шаяхметовтың туғанына 65 жыл
«Жүрегінде жігер бар тасқындаған»
ақын Ә. Әбілтаевтың туғанына 65жыл
«Жырларымен жүрекке қонақтаған»
акын К. Мырзабековтың туғанына 70
жыл
«Ұлтын ұлықтаған азамат» этнограф
Өзбекәлі Жәнібековтың туғанына 85
жыл

кітап апталығы

кітапхана түні

ІІ тоқсан

ІІ тоқсан

қызмет
көрсету
бөлімдері
қызмет
көрсету
бөлімдері

поэзия кеші

І тоқсан

абонемент

әдеби веронисаж

ІІ тоқсан

абонемент

ІІ тоқсан

абонемент

І тоқсан

абонемент

ІІ тоқсан

абонемент

тақырыптық
сөре
поэзия кеші

электрондық кітап
көрме

«Кемел ойдың күмбезі» этнограф
Ө. Жәнібековтың туғанына 85 жыл
«Ұлттық рухты оятқан ұлы сүреткер»
Қ. Жұмаділовтың туғанына 80 жыл
«Ардағым Торғай, асылым Торғай»
ақын Шәміл Мұхамеджановтың
туғанына 85 жыл
«Білімнің жағып шырағын»
Ы. Алтынсаринның туғанына 175 жыл
«Даланың дара ұстазы» ағартушы,
ғалым Ы. Алтынсарин 175 жаста
«Төл тарихымыздың тарланы»
академик М. Қозыбаев 85 жаста
«Қайталанбас қазақ тарихының
тамыршысы» академик М. Қозыбаев
85 жаста
«Естен кетпес асыл бейнен» акын М.
Хакімжанованың туғанына 110 жыл

арнау кеші

ІІІ тоқсан

оқу залы

выставка-портрет

ІІ тоқсан

абонемент

тақырыптық сөре

ІҮ тоқсан

абонемент

көрме-портрет

ІҮ тоқсан

абонемент

әдеби орбита

ІV тоқсан

оқу залы

портрет кеші

ІV тоқсан

оқу залы

көрме-тұлға

ІҮ тоқсан

оқу залы

поэтикалық
экскурс

ІV тоқсан

абонемент

«Текті Торғай»
ұзақмерзімді кітапханалық жобасы бойынша
2017 жылға іс-шаралар жоспары
«Қайнар бұлақтан нәр алған тұлға»
композитор Бақытжан Байқадамов 100
жыл
«Театр-ұлт ұйытқысы».
Халықаралық театр күні
«Киелі мекенім-кітапхана»

«Сан қырлы талант иесі»
Нәзипа Құлжанованың
туғанына 130 жыл
«Қыршынынан қиылған тағдыр»Т.
Әбдіковтың «Он қол» повесі бойынша)

портрет кеш

21.04.2017

өнер секторы

кітап керуені

24.03.2017

өнер секторы

кітапхана
ардагерлерімен
кездесу кеші.

17.04.2017

МБО

арнау кеш

20.04.2017

оқу залы

19.04.2017

абонемент

оқырман
конференциясы

