АҚПАРАТТЫҚ ХАТ
«Әлем астаналарының хроникасы» халықаралық көрмесі
Өтетін күндері: 21-22 мамыр, 2018 жыл
Ұйымдастырушылар:
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігі
Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы
Қолданылатын тілдер: қазақ, орыс, ағылшын
Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен
Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық кітапханасы (Қазақстан
Республикасы, Астана қаласы) «Ел жүрегi - Астана» Қазақстан
Республикасының елордасы – Астана қаласының 20 жылдығын мерекелеу
аясында әлемнің 20-дан астам ірі кітапханалары мен Қазақстанның
кітапханаларының қатысуымен «Әлем астаналарының хроникасы»
Халықаралық көрмесін өткізеді.
Іс-шара аясында Қазақстан астаналарын көшіру туралы көлемді көрме,
сондай-ақ, әлемнің ірі кітапханалары астаналар ауысуы туралы сирек
басылымдар,
деректі
хроникалар,
фотожиындар,
сондай-ақ,
өз
мемлекеттерінің тарихы мен мәдениеті туралы жазба ескерткіштерін
ұсынады.
Іс-шараға ТМД және әлем елдерінің ұлттық кітапханаларының жетекшілері,
Қазақстанның ұлттық және облыстық кітапханалары, ғылыми және
шығармашылық интеллигенция, баспагерлер, мемлекеттік мәдениет, білім
және ғылым институттарының жауапты қызметкерлері, кітапханашылар
шақырылды.
Халықаралық көрменің өткізілуі халықаралық мәдени алмасуға, мәдениеттер
диалогына және кітапаралық ынтымақтастықты дамытуға ақпараттық
ресурстарды жинақтауға және кеңейтуге мүмкіндік береді.
Көрмеде Амброзиана кітапханасының (Италия) құнды үш қолжазбаларының
көшірмелері ұсынылады:
• Леонардо да Винчидің басты көмекшілері – Ренессанс дәуірінің ұлы
математигі Лука Пачолидің «De Divina Proportione»;
• Симон Мартинидің миниатюралары бар 4-5 ғасырдағы ежелгі грек кодексі
«Ильяс-Пикта»;
• Франческо Петрарканың Вергилия жұмыстары бар қолжазбасы.
Халықаралық көрменің жұмысы аясында пленарлық отырыстың ашылуы,
кітапхана ісінің өзекті мәселелері бойынша секциялар жұмысы және
Қазақстанның және шет елдердің жазушылары және ақындарымен
шығармашылық кездесулер өтеді.
Халықаралық көрме аясында мынадай номинациялар бойынша Конкурс
ұйымдастырылады:

• Астана туралы ең жақсы сурет;
• Астана туралы ең үздік көркем кітап.
Халықаралық көрменің нәтижелері ақпараттық-сараптамалық, ғылымитанымдық «Библиотечный вестник» - «Кітапхана хабаршысы» және басқа
ресейлік және шетелдік журналдарда жарияланады.
Сіздерді кітапханалар арасындағы мәдени, ғылыми және білім беру
байланыстарды нығайтуға, сондай-ақ кәсіби дамуға маңызы бар іс-шараға
қатысуға шақырамыз.
Құрметті әріптестер!
Сіздерді 2018 жылдың 1 мамырына дейін қатысушылар туралы ақпаратты
төмендегі электрондық поштаға жіберулеріңізді сұраймыз: аты-жөні,
пошталық мекен-жайы және телефон нөмірі, электронды поштаның мекенжайы.
Көрме туралы жаңалықтар туралы толығырақ ақпарат алу үшін www.nabrk.kz
сайтынан білуге болады. Іссапар шығыны жіберуші тарапынан.
Ұйымдастырушы: 010000, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы,
Достық к.,, 11, Қазақстан Республикасының Ұлттық академиялық
кітапханасы.
Байланыс ақпараты:
Үйлестіруші: Мұратбекова Айнагүл Борашевна, тел .: 8/7172/472675, 472712
Факс: 8/7172/472675, ұялы телефон нөмірі. 87472048893, e-mail:
a.muratbekova@nabrk.kz
Үйлестіруші: Карпыкова Асем Айдыновна, тел .: 8/7172/472675, 472712
Факс: 8/7172/472675, ұялы телефон нөмірі. 87024822063, e-mail:
a.karpykova@nabrk.kz

