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1. Қазақстан Республикасының Президенті, Ұлт Көшбасшысы Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Жолдауын, сондай-ақ «Ұлы даланың жеті қыры» Қазақстан
халқына Жолдауын іске асыру бойынша ақпараттық қолдау көрсету.
2. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту»
бағдарламалық мақаласының идеяларын одан әрі насихаттау.
3. ЮНЕСКО аясында 2019 жыл – Кеңес және қазақ киноактрисасы Әмина Өмірзақованың 100 жылдығы.
4. «Сандық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы аясында Қазақстандық Ұлттық Электронды Кітапхананы
(ҚазҰЭК) дамыту.
5. 2019 жыл – саяси және қоғам қайраткері, Кеңес және қазақ жазушысының 80 жылдығын мерекелеу аясында Әбіш
Кекілбаевтың жылы.
6. БҰҰ шешімі бойынша 2019 жыл – Халықаралық сабырлық жылы, Халықаралық байырғы халықтар тілдерінің
жылы, Халықаралық Менделеевтің мерзімді кестесінің жылы.
7. 2019 жыл – Қазақстанда Жастар жылы.
8. 2019 жыл – Қазақстанда Өзбекстан жылы.
9. 2019 жыл – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығындағы (ТМД) кітап жылы.
10.2019 жылдың 23 сәуірінен бастап Дүниежүзілік кітап астанасы – Шарджа (БАӘ).
11.2019 жыл – Ош қаласы (Қырғызстан Республикасы) – түркі әлемінің мәдени астанасы.

ЖЫЛ ОҚИҒАЛАРЫ
1. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Ұлы даланың жеті қыры» атты мақаласының негізгі
міндеттерін жүзеге асыру.
2. Мемлекет басшысы Н.Ә.Назарбаевтың 2018 жылғы 5 қазандағы Қазақстан халқына жолдауы:
«қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру».
3. 2019 жыл – Қазақстанда «Жастар жылы» деп жариялануы.
4. ЮНЕСКО аясында 2019 жыл – Кеңес және қазақ киноактрисасы Әмина Өмірзақованың 100 жылдығы.
5. Қазақстанның халық жазушысы, мемлекет және қоғам қайраткері Әбіш Кекілбаев Жылы – туғанына 80 жыл.
6. Өзбекстандағы Қазақстан жылы
7. 2019 жыл – Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығындағы (ТМД) кітап жылы.
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- Ақын, әнші, композитор Кенен Әзірбаевтың туғанына 135 жыл
- Жазушы, драматург, ғалым, педагог, психолог Жүсіпбек Аймауытовтың туғанына 130 жыл
- Қазақ ақыны, жазушы, аудармашы, драматург Ілияс Жансүгіровтің туғанына 125 жыл
- Мемлекет және қоғам қайраткері, педагог, ғалым, публицист Сұлтанбек Қожановтың туғанына 125 жыл
- Қазақ жазушысы, көрнекті мемлекет қайраткері Сәкен Сейфуллиннің туғанына 125 жыл
- Қазақ жазушысы, драматург Бейімбет Майлиннің туғанына 125 жыл
- Мемлекет және қоғам қайраткері Тұрар Рысқұловтың туғанына 125 жыл
- Ғалым-геолог, геология-минералогия ғылымдарының докторы, профессор Қаныш Сәтпаевтың туғанына 120 жыл
- ҚР Халық суретшісі Әбілхан Қастеевтің туғанына 115 жыл
- Қазақ КСР Ғылым Академиясының академигі, тарихшы-археолог Әлкей Марғұланның туғанына 115 жыл
- Халық әртісі Ғарифолла Құрманғалиевтің туғанына 110 жыл
- Жазушы, драматург Әбділда Тәжібаевтың туғанына 110 жыл
- Актер, кинорежиссер Шәкен Аймановтың туғанына 105 жыл
- Жазушы Саттар Ерубаевтың туғанына 105 жыл
- Жазушы-КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Әбдіжәміл Нұрпейісовтің туғанына 95 жыл
- Қазақ жазушысы Бердібек Соқпақбаевтың туғанына 95 жыл
- Жазушы Қойшығара Салғариннің туғанына 80 жыл
- Ақын Фариза Оңғарсынованың туғанына 80 жыл
- Қазақ жазушысы, аудармашы, публицист Герольд Карлович Бельгердің туғанына 85 жыл
- Ақын Ақұштап Бақтыгерееваның туғанына 75 жыл
- Қазақ ақыны Ұлықбек Есдәулеттің туғанына 65 жыл

І БӨЛІМ. АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР
Іс-шаралар

1.

ҚР және ТМД баспа нарығын зерттеу
(баға тізімі, қағаздарды қайта көшіріп
жазу,
көрмелерге
және
кітап
дүкендеріне бару)
Баға тізімін зерттеу, құрылымдық
бөлімшелермен жұмыс істеу, ЭК-мен
дублет тексерісі, тапсырысты рәсімдеу
«Әлеуметтік
маңызы
бар
әдебиеттерді жариялау» мемлекеттік
тапсырысының міндетті түрде тегін
көшірмесі, толықтырылу үшін қорды
толтыру принципі
Құжаттық Қордың қозғалысын есепке
алу, қабылдау бойынша жұмысты
ұйымдастыру
Қазақстанның
жаратылыстану
ғылымдары, техникалық, әлеуметтік
ғылымдар, мәдениет және өнер,
балалар
әдебиеті
бойынша
басылымдарын барынша сатып алуды
қамтамасыз ету
2019-2020 жж. мерзімдік
басылымдарға жазылу бойынша
жұмыстарды ұйымдастыру
Мерзімді басылымдар қозғалысын

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Орындалу уақыты

Серіктестер

1.1 Құжаттық қорды құру
Жыл ағымында
ҚР, РКП баспалары

Жыл ағымында

Орындаушылар
Қорды құру қызметі

Кітап сататын
баспалар және
фирмалар
ҚР Мәдениет және
спорт министрлігі
және ҚР баспалары

Қорды құру қызметі

Жыл ағымында

-

Қорды құру қызметі

Жыл ағымында

Кітап сататын
баспалар және
фирмалар

Қорды құру қызметі

II-IV тоқсан

ҚР Жазылым
агенттіктері

Құжаттарды өңдеу қызметі

Жыл ағымында

-

Құжаттарды өңдеу қызметі

Жыл ағымында

Қорды құру қызметі
6
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№
п/п

I тоқсан

-

Құжаттар мен кітаптарды
сақтау қызметі

Жыл ағымында

-

Құжаттарды өңдеу қызметі

Жыл ағымында

-

Құжаттарды өңдеу қызметі

Жыл ағымында

Қорды қалыптастыру
қызметі, Шетел әдебиеті
қызметі

12. Құжаттамалық қордың әрекетін
қабылдау, есепке алуды жүргізу,
әдебиеттерді белгіленген тәртіппен
есептен шығару үшін дайындау

Жыл ағымында

ҚР кітапханалары,
әлемнің және ТМД
елдерінің ұлттық
және т.б.
кітапханалары
-

13. Қорды қайта ұйымдастыру, құжат
қорының және мерзімді басылымдар
дублетінің қорымен жұмыс жасау,
құжат қорын және мерзімді
басылымдар қорын өңдеу

Жыл ағымында

-

14. «Жинақтау» модулін; «Партиялармен

Жыл ағымында

-

Қорды құру қызметі,
Құжаттарды өңдеу қызметі,
Құжаттар мен кітаптарды
сақтау қызметі,
Оқырмандарды тіркеу және
қызмет көрсету қызметі,
Шетел әдебиеті қызметі
Құжаттар мен кітаптарды
сақтау қызметі

Қорларды құру қызметі,
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есепке
алу
және
қабылдау
жұмыстарын ұйымдастыру
8. 2014 жылғы мерзімді басылымдарды
қабылдау туралы
жұмыстардың
жүргізілуі
9. Мерзімді басылымдар картотекасын
тіркеу және енгізу
10. Мерзімді басылымдардың
электронды-тіркеу есебі:
- газет
- журналдар
11. Халықаралық кітаптармен алмасу
жөнінде байланыстарды кеңейту және
кітапхананың резервті-алмасу қорын
құру

16.

17.

18.
19.

20. ҚР ҰАК қорынан құжаттарды
шығару жұмысын ұйымдастыру
21. Қорды CD – дисктермен толықтыру;
электронды, мультимедиялық

құжаттарды өңдеу қызметі,
Пайдаланушыларға қолдау
көрсету қызметі
Жыл ағымында

-

Қорларды құру қызметі

Жыл ағымында

-

Қорларды құру қызметі,
Құжаттарды өңдеу қызметі

Жыл ағымында

-

Қорларды құру қызметі,
Құжаттарды өңдеу қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Қорларды құру қызметі

Жыл ағымында

-

Жыл ағымында

Кітап сататын
фирмалар,
басылымдар

Қорларды құру қызметі

ІІ тоқсан

Қазақстанның
аудандық
кітапханалары
-

Қорды құру қызметі,
Құжаттар мен кітапты
сақтау қызметі
Электронды ресурстарды
басқару қызметі

Жыл ағымында

8
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15.

жұмыс» қосалқы жүйесін, «Қорлар
қозғалысы», «Айырбастау-резервтік
қор», «Есептер», «Мерзімді
басылымдарды» жұмыспен
қамтамасыз ету
Кітапхана пайдаланушыларының
сұраныстарына сәйкес ҚР ҰАК
құжаттар қорын толтыру бойынша
пәндік-типологиялық жоспарын өңдеу
Сирек кітаптар мен қолжазбалар
қорын зерттеу, сақтау және есепке
алу жұмысын ұйымдастыру
Жаңа түсімдерді көруді ұйымдастыру
және әлеуметтік желілер
мен www.nabrk сайтында
орналастыру
Міндетті түрде тегін көшірме жасау
жұмысы
Жаратылыстану-ғылыми және
техникалық ғылымдар бойынша,
Қазақстан заңдары мен өнеріне
арналған ғылыми және анықтамалық
материалдармен барынша қамтамасыз
ету

1.

2.

Жыл ағымында

-

Электронды ресурстарды
басқару қызметі

1.2. Құжаттарды аналитикалық-синтетикалық өңдеу және электронды каталог құру
ҚР ҰАК қорына ағымдағы түсімдерді
Тұрақты түрде
Құжаттарды өңдеу қызметі,
библиографиялық бақылауды
Пайдаланушыларға қолдау
қамтамасыз ету
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
ҚР ҰАК электронды каталогын құру
Тұрақты түрде
Құжаттарды өңдеу қызметі,
және редакциялау бойынша, оның
Шетел әдебиеті қызметі,
ішінде резервтік-айырбастау қорын
Ақпараттық-
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басылымдар мен мәліметтер базасы
нарығын зерттеу;
- пайдаланушылар сұраныстарын
зерттеу;
- бас тартуды есепке алу;
- қажеттіліктерді анықтау және сатып
алуға өтініш дайындау жолымен
қорды толтыру;
- жаңа түсімдердің көрмесікөрсетілімдері;
- жаңа түсімдер туралы
ақпараттандыру
22. Еншілес қорға мультимедиялық
басылымдарды қабылдау,
орналастыру, салыстырып тексеру,
қауіпсіздігін қамтамасыз ету

3.

ҚазҰЭК-ге орналастыру үшін
құжаттарды өңдеу жөнінде
жұмыстарды жалғастыру (құжатқа қол
жеткізудің қосымша рұқсат
нүктелерін жасау, мұқабасы мен
құжаттың мазмұнын сканерлеу)

Тұрақты түрде

-

4.

Басылымның негізгі
библиографиялық сипаттамасын
құрастыру
Түскен басылымдарды жүйелендіру:
басылымды зерттеу, ӘОЖ индексін
беру, тақырыптық айдарын анықтау
Түскен басылымдарды жүйелендіру

Тұрақты түрде

-

библиографиялық қызмет
көрсету қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Құжаттарды өңдеу қызметі,
Пайдаланушыларға қолдау
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Құжаттарды өңдеу қызметі

Тұрақты түрде

-

Құжаттарды өңдеу қызметі

Тұрақты түрде

-

ҚР ҰАК электронды каталогын,
Казахстаника бөлімін ретрожөндеу
(2006, 2008)
ҚР ҰАК электронды каталогын
жөндеу (қос сөре шифрлары, қосарлы,
АБ-да инвентарь нөмірлері
жоқ библиографиялық жазбалар)
Әбіш Кекілбаев, Марал Хасен, Хамит
Ерғалиев, Қуаныш Сұлтанов, Нұрғожа

Тұрақты түрде

-

Тұрақты түрде

-

Құжаттар және толықтырма
қызметі
Құжаттарды өңдеу қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Қорларды құру қызметі

Жыл ағымында

-

Құжаттарды өңдеу қызметі

5.

6.
7.

8.

9.
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құру бойынша жұмыстарды
жалғастыру

IV тоқсан

-

Қорларды құру қызметі

Жыл ағымында

-

Ғылыми хатшы,
Құжаттарды өңдеу қызметі

Жыл ағымында

Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті
қызметі, Пайдаланушыларға
қолдау көрсету қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
ҚР Мемлекеттік Кітап Құжаттарды өңдеу қызметі,
палатасы, ҚР Ұлттық
Электронды ресурстарды
кітапханасы, ҚР
басқару қызметі,
ОУҰК, ЖОО ғылыми
Ақпараттықкітапханалары
библиографиялық қызмет
көрсету қызметі
Құжаттарды өңдеу қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
-

13. «Қазақстан» Қазақстандық
Жыл ағымында
корпоративті каталогтау
орталығының еркін электронды
тізімінен библиографиялық
жазбаларды алу туралы жұмысты
ұйымдастыру
14. Географиялық атаулардың атақты
Жыл ағымында
жазбаларының ұлттық ақпараттық
базасын қалыптастыру және
ұйымдастыру
1.3. Қорды ұйымдастыру және сақтауды қамтамасыз ету
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Ораз қорларының басылымдары мен
кітаптарының библиографиялық
сипаттамаларын құрастыру
10. Әлем және ТМД елдеріндегі
Қазақстан мәдениеті және әдебиеті
орталықтарының кітап қорларын
толықтыру
11. Қоғам қайраткері Х. Оралтай
мұрағатымен жұмысты жалғастыру
(материал тілін сәйкестендіру, тізім
жасау, ғылыми өңдеу)
12. ҚР ҰАК сайтында және Қаз ҰЭК
порталында АБ «Мақалаларды»
жүргізу

Қорды қағаз және электронды
нұсқада сақтаудың жүйелі тәсілін
дамыту

Тұрақты түрде

-

2.

Негізгі және қосалқы қорлар кітап
қоймасында енгізілген белгіленген
тәртіпті ұстану

Тұрақты түрде

-

3.

Кітаптарды жөндеудің шағын түрі
және мерзімді басылымдарды тігу мен
түптеу бойынша заманауи
жұмыстарды жүргізу

Тұрақты түрде

Түптеу қызметін
ұсынатын фирмалар

4.

Мерзімді басылымдар картотекасын
редакциялау
Биологиялық, химиялық, климаттық
зиянды ықпалды жою және өрттің
алдын алу туралы іс-шаралар
топтамасымен қамтамасыз ету
(температуралық-ылғалдылық)

Жыл ағымында

-

Тұрақты түрде

Қызмет көрсетумен
жабдықтаушылар

5.

Құжаттар мен кітапты
сақтау қызметі,
Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Құжаттар мен кітапты
сақтау
қызметі, Пайдаланушыларға
қолдау көрсету қызметі,
Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Пайдаланушыларға қолдау
көрсету қызметі, Құжаттар
мен кітапты сақтау қызметі,
Баспареставрациялық қызметі
Құжаттар мен кітапты
сақтау қызметі
Құжаттар мен кітапты
сақтау қызметі,
Ғимараттарды пайдалану
және қызмет көрсету бөлімі
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1.

Кітапхананың оқырман залында
бақылау жүйесін дамыту, ұрлық және
басқа да вандализм көріністерін
болдырмау үшін ұрлыққа қарсы
қақпалардың жұмыс істеуін
қамтамасыз ету

Тұрақты түрде

Қызмет көрсетуді
жеткізушілер,
Күзет қызметі

7.

Оқырмандармен қорды сақтау және
кітапхана құжаттарына құрметпен
қарау жайлы тәрбиелік жұмыс
жүргізу, қарыздарды болдырмау

Тұрақты түрде

-

ІІ БӨЛІМ. АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР

Құжаттар мен кітапты
сақтау
қызметі, Пайдаланушыларға
қолдау көрсету қызметі,
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі, Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі,
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар қызметі
Құжаттар мен кітапты
сақтау
қызметі, Пайдаланушыларға
қолдау көрсету қызметі,
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі, Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі,
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар қызметі
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6.

2.
3.

4.

5.
6.

7..

8.

Әкімшілік, Электронды
ресурстарды басқару
қызметі
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
14

Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Әкімшілік, Электронды
ресурстарды басқару
қызметі
Әкімшілік, Қазмет көрсету
және оқырмандарды тіркеу
қызметі
Электронды ресурстарды
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1.

2.1. Іс-әрекеттің ақпараттық-технологиялық базасы
Компьютерлерді бақылауға
I тоқсан
Тауар жабдықтаушы
электронды ресурстар залына
Бағдарламалық қамтамасыз етуді
орнату және өңдеу
Штрих-кодтарды оқу үшін қол
I тоқсан
Тауар жабдықтаушы
сканерлерін сатып алу
Онлайн кездесулер, вебинарлар өткізу
I тоқсан
Тауар жабдықтаушы
үшін веб-камералар, құлаққаптар,
микрофон сатып алу
Үздіксіз қоректендіру көздерін,
I тоқсан
Тауар жабдықтаушы
тышқан, клавиатураны, штрихкодтауға арналған принтерлерді, қол
тану сканерлерін, термолентті,
антикражды қақпаларды,
бейнебақылау камераларын сатып алу
OTRS бойынша әзірлеу (өтінім
ІІ тоқсан
мониторингі бойынша бағдарлама)
Машиналардың техникалық паркін
Жыл ағымында
Тауар жабдықтаушы
және лицензиялық бағдарламалық
қамтамасыз етуді жаңарту (оның
ішінде ескірген жабдықтарды есептен
шығару)
Экранға қол жеткізетін «Jaws for
Жыл ағымында
Тауар жабдықтаушы
Windows» бағдарламалық өнімдерді
сатып алу, «Duxbury Braille
Translator» Брайльде мәтін
трансляторы
«Телелифт» жүйесінің жұмыс істеуін
Жыл ағымында
Қызмет көрсетумен

1.

2.

3.

Мәдени-бұқаралық және білім беру
іс-шараларын, жиналыстарды, вебконференцияларды, вебинарларды ІТүйлестірумен қамтамасыз ету
Кітапхана пайдаланушыларға
құжаттарды электронды жеткізу:
- ҚР ҰАК қорынан
- басқа кітапханалар мен ақпараттық
орталықтар қорынан
ҚР ҰАК қоры және басқа
кітапханалар мен ақпараттық
орталықтар қоры негізінде дәстүрлі
және электронды формалар арқылы
ақпараттық қызметтерді ұсыну:
- құжаттарды электронды жеткізу;
- Әмбебап ғылыми кітапханалар
корпорациясының виртуалды
анықтамалық қызметі (КОРУНБ);
- оқу, ғылыми және зерттеу
жұмыстары үшін әдебиеттер тізімін
құрастыру;
- түрлі деңгейдегі библиографиялық

Жыл ағымында

жабдықтаушылар
АБ жабдықтаушылар

2.2. Ақпараттық қызметтер
Жыл ағымында

Жыл ағымында

Тұрақты түрде

басқару қызметі
Электронды ресурстарды
басқару қызметі,
Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі

-

Электронды ресурстарды
басқару қызметі

-

Электронды ресурстарды
басқару қызметі

Ақпараттық базаны
қолданушылар

Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Пайдаланушыларға қызмет
көрсету қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
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9.

қамтамасыз ету
Мерейтой және естелік күндерге
арналған виртуалды көрмелерді,
тақырыптық электронды ресурстарды
сүйемелдеу

Жыл ағымында

5.

ҚРҰАК қызметін БАҚ мен ҚРҰАК
радиосында жариялау

6.

Ғылыми толық мәтінді және
Тамыз
Ақпараттар базасын
библиографиялық ақпараттар
қолданушылар
базасының қызметіне рұқсат алуға
және 2020 жыл ақпараттар базасын
қолданушымен құжаттарды
электронды жеткізу қызметіне
бюджетті тапсырысты дайындау
2.3. Қазақстандық Ұлттық электронды кітапхана
Әкімшіліктендіру, ҚазҰЭК АЖ ішкі
Күнделікті
Қызметтерді
және сыртқы порталдарын
жеткізуші

1.

Жыл ағымында

Білім беру мекемесі,
медициналық
ұйымдар,
мемқұрылымдар, ҒӨБ

-

Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Пайдаланушыларға қызмет
көрсету қызметі, Ғылым,
менеджменті және
маркетинг қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Ғылым, менеджмент және
маркетинг қызметі, Баспасөз
қызметі
Электронды ресурстарды
басқару қызметі

Электронды ресурстарды
басқару қызметі
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4.

анықтамаларды орындау;
- оқырмандардың сұранысы
бойынша ақпараттар базасынан
толықмәтінді мақалаларды,
әдебиеттерді іріктеу;
- түрлі деңгейдегі жетекшілерге
дайжесттер құрастыру.
Ақпарат күнін, Маман күнін, Ашық
есік күндерін, Бірінші курс студенті
күнін, оқырмандарды ҚРҰАК
ресурстары мен қызметтерімен
таныстыру мақсатында диплом
жазушы апталығын дайындау және
өткізу

3.

2019 жылы ҚазҰЭК АЖ-сін
жетілдіру:
- ҚазҰЭК АЖ жобасын қолдау және
тестілеу;
- ҚазҰЭК АЖ-нің Деректер
базасының құрылымын
оңтайландыру;
- ҚазҰЭК АЖ-н фундаменталді
жетілдіру;
- Электронды каталог пен ондағы
іздеу жүйесін оңтайландыру;
- ҚазҰЭК АЖ-нің каталогын толық
түгендеу;
- ҚазҰЭК АЖ-нің есептілігін
жетілдіру
- Қазақстандық
Корпоративтік каталогтау
орталығының (ҚККО) каталогынан
дайын библиографиялық жазбаларды

Жыл ағымында

-

Қаржыландыруға
қатысты

-

Электронды ресурстарды
басқару қызметі,
Құжаттарды өңдеу қызметі
Электронды ресурстарды
басқару қызметі,
Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі,
Құжаттарды өңдеу қызметі,
Қорларды құру
қызметі, Пайдаланушыларға
қолдау көрсету қызметі,
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар қызметі,
Шетел әдебиеті қызметі,
Құжаттарды және кітап
сақтау қызметі
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2.

сүйемелдеу және техникалық қызмет
көрсету жөніндегі жұмыстар (АЖ
бақылау, резервтік көшіру, АЖО
жөндеу, айқындалған ескертулер
мен сәтсіздіктерді тіркеу және есепке
алу, модуль жұмысында айқындалған
сәтсіздіктер мен қателіктерді жою,
есепті жөндеу)
ҚазҰЭК электронды сақтау үшін
Е-көшірмелерді қалыптастыру

5.

6.

7.

8.

ҚазҰЭК АЖ-нің каталогын толық
түгендеу, ДБ-дағы қате деректерді
түзету
Жаңартылған ҚазҰЭК порталындағы
«Нысан типі: сурет, аудио файлдар
мен маркалар» бөлімін тестілік

Қаңтар

-

Қаңтар

-

Жыл ағымында

-

Жыл ағымында

-

Жыл ағымында

-

Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Электронды ресурстарды
басқару қызметі,
Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі,
Құжаттарды өңдеу қызметі,
Қорларды құру
қызметі, Пайдаланушыларға
қолдау көрсету қызметі,
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар қызметі,
Шетел әдебиеті қызметі,
Құжаттарды және кітап
сақтау қызметі
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Құжаттарды өңдеу қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
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4.

көшіріп алуды жүзеге асыру;
- RFID жүйесін енгізу және оны
ҚазҰЭК АЖ-сіне ықпалдастыру;
- 2019 жылғы ҚазҰЭК АЖ-сін
дамытуға арналған ТҚ-ды әзірлеу.
2019 жылға ҚазҰАК АЖ дамуына
ТМ бекіту
ҚазҰЭК-ЭМКҚ АЖ-сін Мемлекеттік
регистр АР және АЖ-де тіркеу үшін
құжаттарды дайындау
ҚазҰЭК АЖ барлық модульдері
үшін өзгертілген кезекті тестілеу

10. Қазақстанның аудандық және басқа
ғылыми кітапханаларының контентін
толықтыру жөніндегі жұмыстар
1.

2.

3.

4.

ҚР ҰАК сайтын және ҚазҰЭК
порталын басқару: ақпараттарды
жаңарту, бөлімдерді жөндеу,
модульдерді, ҚазҰЭК АЖ -ның ішкі
және сыртқы порталдарын басқару :
- www.nabrk.kz ҚР ҰАК ресми сайты
- www.kazneb.kz Қаз Ұлттық
электронды кітапхана
- т.б. веб-ресурстар
ҚРҰАК қызметтері мен ресурстарын
жетілдіруге арналған әлеуметтік
Интернет желілерінің мүмкіндіктерін
пайдалану (Facebook,
YouTube, Instagram және т.б.)
«Жаңалықтар» айдарының
мәтіндерін ағылшын тіліне заманауи
аудару
Корпоративтік өзара іс-қимыл
шеңберінде кітапхана серверінде
электрондық ресурстарды

Жыл ағымында

-

Жыл ағымында

Қазақстан
кітапханалары

2.4. Сайттарды дамыту
Тұрақты түрде
Интернет-провайдер

Жыл ағымында

-

Жыл ағымында

-

Тұрақты

-

Құжаттарды өңдеу қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Құжаттарды өңдеу қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
Электронды ресурстарды
басқару қызметі,
Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі, Қорларды
құру қызметі, Құжаттарды
өңдеу қызметі, Құжаттар
мен кітап сақтау қызметі,
Шетел әдебиеті қызметі,
Оқырмандарды тіркеу және
қызмет көрсету қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі, Баспасөз хатшысы,
барлық қызметтер
Шетел әдебиеті қызметі,
Реставрациялық- баспалық
қызметі
Электрондық ресурстарды
басқару қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
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9.

толықтыру
МЭКҚ ҚазҰЭК толықтыру үшін
авторлық келісімдер жасасу

2.

оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу қызметі,
ақпараттықбиблиографиялық сервис
қызметі
Электронды ресурстарды
басқару
қызметі, Пайдаланушыларға
қолдау көрсету қызметі,
Оқырмандарды тіркеу және
қызмет көрсету қызметі,
Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі

Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі,
Оқырмандарды тіркеу және
қызмет көрсету қызметі
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1.

қалыптастыру мен орналастыруды
және пайдаланушыларға ақпараттық
қызмет көрсетуді, оның ішінде
қашықтан қол жеткізу режимінде
ұйымдастыруды жалғастыру
2.5. Пайдаланушылардың ақпараттық сауаттылығы
ҚРҰАК оқырмандарының әр түрлі
Жыл ағымында
Білім беру
тобына арналған оқу тренингтері
мекемелері,
топтамасын төмендегі тақырыптар
мемқұрылымдар,
бойынша жалғастыру:
ҮЕҰ
- «Интернет және компьютерлік
сауаттылық негіздері»;
- «Қазақстандық Ұлттық электронды
кітапхана: жаңа ресурстар мен жаңа
мүмкіндіктер»;
- Қазақстан Республикасы Ұлттық
академиялық кітапханасының
қашықтағы мәліметтер базасына ену»
- «Құжаттарды электронды жеткізу:
Қазақстан мен Ресей
кітапханаларының қоры мен онлайн
каталогтар»
ҚРҰАК ЭК бойынша, Интернеттен
Тұрақты түрде
Барлық санаттағы
ақпараттар іздестіру жөнінде кеңес
оқырмандар
беру

4.

5.
6.

7.

Нашар көретін азаматтар үшін
экрандық қолжетімділік
бағдарламасымен, кеңсе
бағдарламаларымен жұмыс жасауға
дағдыландыратын оқуларды
ұйымдастыру
Заманауи өзекті тақырыптар бойынша
жаңалықтар дайджестін, Интернетресурстар мен әдебиеттер тізімін
құрастыру

«ІТ-әлем пайдаланушы үшін» ДБ-мен
жұмыс істеуді үйрету
Ғылым, білім беру, педагогика
салалары
бойынша
ЖОО-ның
студенттері
мен
аспиранттары,оқытушылар
мен
мұғалімдер,
ғалымдары
үшін
интернет ресурстардың дайджестін
әзірлеу және шығару
«Әлемдік ақпараттық ресурстар:
қолданыстан ғылыми нәтижеге дейін»
тақырыбында Workshop ұйымдастыру

Жыл ағымында

ҚСҚ

Оқырмандарды тіркеу және
қызмет көрсету қызметі

Жыл ағымында

-

Пайдаланушыларға қолдау
көрсету қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі,
Оқырмандарды тіркеу және
қызмет көрсету қызметі,
Ақпараттықбиблиографиялық қызмет
көрсету қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
-

Жыл ағымында

-

I тоқсан

-

Оқырмандарды тіркеу және
қызмет көрсету қызметі
Электронды ресурстарды
басқару қызметі,
Реставрациялық –баспа
қызметі

I тоқсан

-

Оқырмандарды тіркеу және
қызмет көрсету қызметі,
Электронды ресурстарды
басқару қызметі
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3.

ІІІ БӨЛІМ. ПАЙДАЛАНУШЫЛАРҒА КІТАПХАНАЛЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТТЕР

2.

Оқырмандарға кітап берілімін
ұйымдастыру: тапсырыстарды
қабылдау, құжаттарды іздеу және беру,
тапсырыс қағаздарын орналастыру

Жыл ағымында

3.

Орындалмаған тапсырыстармен
жұмысты ұйымдастыру
(оқырмандардың сұранысын зерттеу,
орындалмаған тапсырыстармен
жұмыс, қосымша қалыптастыру тізімін
құру)

Жыл ағымында

-

-

Ақпараттықбиблиографиялық
қызмет көрсету
қызметі,
Пайдаланушыларды
тіркеу және қызмет
көрсету
қызметі, Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі
Құжаттар және кітап
сақтау қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Электронды
ресурстарды басқару
қызметі,
Оқырмандарды тіркеу
және қызмет көрсету
қызметі
Ақпараттықбиблиографиялық
қызмет көрсету
қызметі,
Пайдаланушыларды
тіркеу және қызмет
көрсету
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1.

3.1 Оқырмандармен жұмыс
Оқырмандарды кітапхананы пайдалану
Жыл ағымында
ережелерімен, қордың орналасуымен,
анықтамалық аппаратпен таныстыру

2.

3.
4.

Пайдаланушыларды
тіркеу және қызмет
көрсету
қызметі, Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Оқырмандарды тіркеу
және қызмет көрсету
қызметі, Ақпараттықбиблиографиялық
қызмет көрсету
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Шетел әдебиеті
қызметі

Шетел әдебиеті
қызметі
Оқырмандарды тіркеу
және қызмет көрсету
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1.

3.2. Мақсатты топтармен жұмыс
Мақсатты топтарға әртүрлі әдістер мен
Жыл ағымында
«Астана қаласының
тұрпаттар арқылы ақпараттық қолдау
Білім басқармасы» ММ,
көрсету (семинарлар, Ашық есік
Алтынсарин
күндері,
Ақпараттық
күндер,
атындағы Ұлттық білім
тренингтер, кеңестер, анықтамаларды
академиясы, Астана
орындау, т.б.)
қаласындағы ЖОО мен
колледждер, Ұлттық
сараптау және
сертификаттау
орталығы, Астана
қаласындағы ОКЖ,
Астана қаласындағы
ЖОО, т.б.
Халықаралық
IELTS,
TOEFL
Тұрақты түрде
Шетел елшіліктері мен
емтихандарын
тапсыруға,
шетел
өкілеттіктері
тілдерін өздігінен үйренуге көмек
ретіндегі
ақпараттық
стендтерді
ресімдеу
Қызметкерлер үшін ағылшын тілі
Жыл ағымында
сабақтарын өткізу
Мүмкіндігі шектеулі оқырмандар үшін
Жыл ағымында
ҚСҚ
іс-шаралар кешенін ұйымдастыру
(кездесулер,
тұсаукесерлер,

қызметі, Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Қорларды құру
қызметі

1.

2.

3.

Құжаттарды өңдеу
қызметі, Бухгалтерия
Оқырмандарды тіркеу
және қызмет көрсету
қызметі
Оқырмандарды тіркеу
және қызмет көрсету
қызметі

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі, Ақпараттықмәдени бағдарламалар
қызметі,
Оқырмандарды тіркеу
және қызмет көрсету
қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі
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5.

тренингтер, көрмелер, т.б.)
Ғылыми жұмыстарға ӘОЖ индексін
Жыл ағымында
беру (ақылы қызметтер көрсету)
3.3. Арнайы залдардағы қызмет көрсету
Мүмкіндігі шектеулі оқырмандарды
Тұрақты түрде
кітапхананы пайдалану ережесімен,
қордың орналасуымен, анықтамалық
аппаратпен таныстыру және т.б.
Дыбыстық форматтағы (аудио-файл),
Тұрақты түрде
нүктелі-бедерлі әрі үлкейтілген
әріптерді пайдалана отырып, нашар
көретін оқырмандардың ресурстарға
максималды қолжеткізуіне мүмкіндік
беру
Мынадай арнаулы залдарда
Тұрақты түрде
Мемлекеттік
пайдаланушыларға ақпараттықмекемелер, әлеуметтік
кітапханалық қызмет көрсету
және мемлекеттік емес
жұмыстарын ұйымдастыру:
мекемелер, Астана
- Интернет ресурстар залы
қаласының оқу
- Ғалым залы
орындары, ҮЕБ, ҚР
- «Рухани жаңғыру» залы
Ұлттық мұрағаты,
Мемлекет тарихы
- Шетел әдебиеттері және Қазақстан
институты, ҚР-дағы
халықтарының әдебиеті залы
елшіліктер мен
- «Абай» академиялық залы
өкілеттіктер,
- Қазақстан халқы ассамблеясы залы
- «М.Жолдасбековтың мемориалдық
ғылыми және
кітап коллекциясы» залы
шығармашылық зиялы
- «Құнды тарту» залы
қауым
- «Астана» залы
- Өнер залы

5.

6.

7.

Жыл ағымында

Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Жыл ағымында

Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі

Жыл ағымында

-

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Жыл ағымында

Мемлекеттік
мекемелер, мемлекеттік
емес және қоғамдық
мекемелер, Астана қ.
оқу орындары

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
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4.

- «Жазушы» залы
- «ТӘЖ» интеллектуалды клубы залы
- Әбіш Кекілбаев залы
- Түркология залы
«М. Жолдасбековтың мемориалдық
кітап коллекциясы» залы»
Оқырмандарға анықтамалықақпараттық қызмет көрсету;
Кітап қорымен жұмыс, каталог
бойынша қорды тексеру, қордың
электронды каталогын жасау;
Түркология, филология, тарих
ғылымдары бойынша білім беру ісшараларын өткізу.
«Абай» академиялық залы:
- білім беру және мәдени іс-шараларды
өткізу;
- ғылыми қызметкерлер, академик,
профессорлармен жұмыс;
- «Абай оқулары» іс-шаралар циклі
«Кітап мұражайы»:
«Қазақстанның жазба
ескерткіштері мен кітап тарихы»
экспозициясы
Тақырыптық экскурсиялар
«Рухани жаңғыру» залы:
- Білім беру және мәдени ісшараларды өткізу;
- Қоғамдық және мемлекеттік емес
мекемелермен жұмыс жасау;

9.

Жыл ағымында

Мемлекеттік
мекемелер, мемлекеттік
емес және қоғамдық
мекемелер, Астана қ.
оқу орындары

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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Жыл ағымында

Мемлекеттік ұйымдар,
қоғамдық және
үкіметтік емес
ұйымдар, Астана
қаласының оқу
орындары

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі, Әбіш
Кекілбаев залына
жауаптылар
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8.

- «Рухани жаңғыру» іс-шараларының
циклі.
«Астана» залы:
- Оқырмандарға анықтамалықақпараттық қызмет көрсету;
- Кітап қорымен жұмыс жасау: каталог
бойынша қорды
салыстыру, кітаптардың жалпы есебін
жүргізу;
- «Ел жүрегі - Астана» кітабииллюстрациялық көрмесі;
- Қазақстан Республикасының
астанасы – Астана қаласының 20
жылдық мерекесін тойлау шеңберінде
«Ел жүрегі - Астана» білім беру және
мәдени іс-шараларды өткізу;
- Қазақстанның халық жазушысы,
ақын, публицист Нұрғожа Ораздың
өмірі мен шығармашылығын
насихаттайтын іс-шаралар циклі;
«Әбіш Кекілбаев» Залы:
- Оқырмандарға анықтамалықақпараттық қызмет көрсету;
- Кітап қорымен жұмыс: қорды каталог
бойынша салыстыру, электронды
каталог жасау, кітаптардың жиынтық
есебін жүргізу;
- Саяси және қоғам қайраткері,
жазушы Әбіш Кекілбаевтың 80
жылдығы аясында білім беру және

мәдени іс-шаралар өткізу

2.

3.

ҚРҰАК қашықтағы
пайдаланушыларына виртуалды
анықтама қызметі мен ӘҒКК ВАҚ
қызметтерін ұсыну
Библиографиялық анықтамаларды

Жыл ағымында

-

Жыл ағымында

-

Ақпараттықбиблиографиялық
қызмет көрсету
қызметі, Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі, Оқырмандард
ы тіркеу және қызмет
көрсету қызметі
Анықтамалықбиблиографиялық
қызмет көрсету
қызметі
Анықтамалық-
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10. «Түркология» залы:
Мемлекеттік ұйымдар,
- Оқырмандарға анықтамалыққоғамдық және
ақпараттық қызмет көрсету;
үкіметтік емес
- Кітап қорымен жұмыс: қорды каталог
ұйымдар, Астана
бойынша салыстыру, кітаптардың
қаласының оқу
жиынтық есебін жүргізу;
орындары
- Білім беру және мәдени іс-шараларды
өткізу
- Түркітану, тарих және филология
бойынша іс-шаралар циклі.
3.4. Анықтамалық-ақпараттық қызметтер
1. Барлық санаттағы оқырмандарға
Тұрақты түрде
анықтамалық-консультациялық көмек
көрсету

орындау (тақырыптық, атаулы,
анықтаушы, фактографиялық),
сонымен қатар телефон бойынша

4.

Орындалған анықтамалар мұрағатын
құруды жалғастыру

Жыл ағымында

-

5.

АСТ жүйесі бойынша жеке
пайдаланушылар мен мақсатты
топтарға библиографиялық қолдау
көрсету

Тұрақты түрде

-

библиографиялық
қызмет көрсету
қызметі,
Пайдаланушыларға
қызмет көрсету
қызметі, ШӘО
Анықтамалықбиблиографиялық
қызмет көрсету
қызметі
Анықтамалықбиблиографиялық
қызмет көрсету
қызметі,
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі
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1.

4.1 Ғылыми-білім беру қызметі
Магистранттар, жас зерттеушілер, әр
Жыл ағымында
Жоғары оқу орындары,
түрлі қызмет көрсету сала
ҒЗИ
мамандарына арналған ғылымипрактикалық семинарлар өткізу:
- Электронды ортадағы ғылыми ізденіс
мүмкіндіктері (желілік іздеу
құрылғыларын тиімді пайдалану, жеке
ғылыми ресурс түрлерін

Оқырмандарды тіркеу
және қызмет көрсету
қызметі,
Шетел әдебиеті
қызметі
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ІV БӨЛІМ. ҒЫЛЫМИ-БІЛІМ БЕРУ ЖӘНЕ МӘДЕНИ-АҒАРТУШЫЛЫҚ ҚЫЗМЕТ

3.

Ағылшын, неміс, итальян, француз
шет тілдерін үйрету курстарын өткізу

4.

«Шетелде білім алу» ақпараттық
қабырғасын дайындау

5.

«Кітапхананы басқару: тәжірибе,
инновация және дамыту»
тақырыбында ТМД елдері мен әлемнің
ұлттық кітапханаларымен тәжірибе
алмасу бағытындағы онлайнконференциялар өткізу
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Апта сайын

ҚСҚ

Апта сайын

Шет тілдерін үйрету
орталығы

Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
Шетел әдебиеті
қызметі

қазан

Шет тілдерін үйрету
орталығы

Шетел әдебиеті
қызметі

ІІІ-IV тоқсан

ТМД елдері мен
әлемнің ұлттық
кітапханалары

Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі
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2.

демонстрациялау: мерзімді
басылымдар, кітапхана, салалық
порталдардың сайттары, т.б.)
- «Жас ғалымның ақпараттық
мәдениеті» (ҚазҰЭК-да, ҚРҰАК-ның
ҚДБ-да іздеу және тапсырыс беру,
іздеу нәтижелерін талдау және өңдеу)
- «Ғылыми жұмысты рәсімдеу »
(Ақпарат көздерінің құжаттарымен
жұмыс, өзіндік жұмыс әдістемесі.
Ғылыми жұмыстағы библиографиялық
сипаттама)
- «Ғылыми мақаланы қалай жазу және
жариялау керек» (мақаланы құру және
жариялау жолдары, сілтеме рейтингі)
Брайль шрифтісі бойынша оқу және
жазуды үйрету курстарын өткізу

2.

«Қазақстанның болашағы – жастар»
отырыс (Елбасының халыққа
жолдаған Жолдауы аясында)

Қаңтар

4.

«Ұлы даланың жеті қыры» дәріс
сағаты
Елбасы мақаласы аясында

Қаңтар

5.

«Дариға жырдың дәурені...» әдеби
кеш
(Талантты ақын, қаламы жүйрік
журналист, шебер аудармашы
Марфуға Бектемірова
шығармашылығына арналған әдеби
кеш)
«Сап, сап көңлім» Дүкен

Қаңтар

3.

6.

Қаңтар

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

ҚР Ұлттық
академиялық
кітапханасы, Астана
қаласының білім
алушылары
ҚР Ұлттық
академиялық
кітапханасы, Астана
қаласының білім
алушылары
ҚР Ұлттық
академиялық
кітапханасы, Астана
қаласының білім
алушылары

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

ҚР Ұлттық

Ақпараттық-мәдени
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Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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1.

4.2 Мәдени-ағартушылық іс-шаралар
Қаңтар - мамыр
ҚР Ұлттық
«Мырзатай Жолдасбеков
академиялық
коллекциясының төсбелгілері мен
кітапханасы, Астана
ордендерінің» фотоальбомын
қаласының білім
дайындау бойынша
алушылары
«Алып тұлға» еске алу кеші
Қаңтар
Қазақ ұлттық өнер
(Көрнекті мемлекет қайраткері
университеті
Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың
туған күніне орай)

«Едіге батыр» сирек кездесетін
басылымдар көрмесі (Едіге батырдың
600 жылдығына арналған)
8. «Әлем әліпби тәртібімен» атты кітап
көрмесі (19-20 ғғ. Энциклопедиялық
және анықтамалық басылымдар)
9. Ахмет Байтұрсынұлының туғанына
145 жыл «Ахмет Байтұрсынұлы және
Алаш тағылымы» ұсыныстық көрме
10. «Ел ертеңі - білімді жастар» атты
циклд і оқулар, Қазақ жазушысы,
балалар ақыны, аудармашы Ермек
Өтетілеуовтың балаларға лайықталып
әңгімеленген халық дастаны "Алпамыс
батыр" (1979) дастанын талқылау
11. «Ұлы тұлға - Жүсіпбек Аймауытов».
Қазақтың көрнекті жазушысы
драматург, публицист, қазақ әдебиетін
қалыптастырушылардың бірі Жүсіпбек
Аймауытовтың туғанына 130 жыл
толуына орай әдеби кеш.
12. «Балалар әдебиетінің жанашыры»
Тұңғыш қазақ тілінде жазылған
«Халықтың көші-қоны көш туралы »
заңының авторы, Қазақстанның 1997
7.

Қаңтар

академиялық
кітапханасы,
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті
Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы

Қаңтар

Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы

Қаңтар

-

бағдарламалар
қызметі

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Қаңтар

Астана қаласының оқу
орындары

Қаңтар

-

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Қаңтар

-

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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Мәсімханұлының жаңа жыр кітабының
тұсаукесері

Қаңтар, наурыз,
маусым

«Пайдаланушыларға
қолдау көрсету» бөлімі
мен Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Қаңтар – наурыз

ҚР Ұлттық
академиялық
кітапханасы, Астана
қаласының білім
алушылары
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті, Қазақ
ұлттық өнер
университеті
ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты,
кітапхана оқырмандары

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Қазақстан
Республикасының
Ұлттық академиялық
кітапханасы
Қазақстан
Республикасының

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

15. «Семсер жырдың қорғаны» поэзия
кеші (Ақын, драматург, Қазақстанның
халық жазушысы Ә.Тәжібаев
туғанына 110 жыл)

Ақпан

16. «Ерлік шыңы» кездесу кеші
(Жазушылар одағының мүшесі, Ауған
соғысының ардагері Бақытбек
Смағұлмен кездесу, Кеңес әскерлерін
Ауғанстаннан шығаруының 30
жылдығына орай)
17. «Ел жастары Елбасы саясатын
қолдайды» дөңгелек үстел

Ақпан

18.

«Ерлік даңқы» тақырыптық көрме
(Кеңес әскерлерін Ауғанстаннан

Ақпан

Ақпан

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
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жылының «Жыл адамы», ақын, сазгер
Әкім Ысқақпен кездесу.
13. «Ескі баспасөз беттерін парақта»
атты («Қазақстан әйелдері» 1976
жылғы, «Социалистік еңбек» 1932
жылғы, «Акмолинская область.
Ведомости» 1909 жылғы мерзімді
басылымдар жиынтығы) көрме
14. Кітаптарды есепке алу (түгендеу) және
өңдеу бойынша жұмыстарды
жалғастыру - 5589 дана

Ұлттық академиялық
кітапханасы
Қазақстан
Республикасының
Ұлттық академиялық
кітапханасы

«Мен көрген соғыс» фильм
көрсетілімі (авторы ҚР Парламенті
мәжілісінің депутаты, Ауған
соғысының ардагері Бақытбек Смағұл,
режисері Тілеген Ахметов)
20. «Уақыт бізді таңдады» ерлік сабағы
(Кеңес әскерлерін Ауғанстаннан
шығаруының 30 жылдығына орай)

Ақпан

Ақпан

Ауған соғысының
ардагерлерімен

21. «Сәулең болса кеудеңде»
Абайтанушылармен кездесу

Ақпан

-

19.

22. «Қазақ кино өнерінің шебері»
Қазақстанның халық артисі, режиссер
Шәкен Аймановтың туғанына 105
жыл. /1914-1970 жж./ Бенефис-кітап
көрмесі.
23. Жазушы, драматург И. А. Крыловтың
туғанына 250 жыл (1769-1844)
24. Ұлы өзбек ақыны, ойшыл Әлішер
Навои шығармашылығына арналған
«Шығыс жұлдызы Науаи»
25. «Зерттеушілер Ұлы далада» атты
кітап көрмесі (глобус, лупа және
қолғап секілді көрнекілік құралдарын
пайдана отырып Азияға саяхат жасау)
26. Александр
Затаевичтің
150
жылдығына арналған «Музыкальный

Ақпан

-

Ақпан

-

Ақпан

-

Ақпан

Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы

Ақпан

Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы

қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі, Ұлттық ұлан
сарбаздарымен
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Шетел әдебиеті
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
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шығаруының 30 жылдығына орай)

30.
31.

32.

33.

34.

35.

«Алғыс алсаң көп жасайсың» Алғыс
айту күніне орай тәрбие сағаты
«Аналарға мың тағзым» атты
Халықаралық 8 наурыз күніне
арналған балалар кітапханасының
ұйымдастыруымен мерекелік кеш
«Кел, Әз Наурыз ортамызға»
22 – наурыз мерекесіне орай дәстүрлі
көрініс
Мүмкіндіктері шектеулі жас
оқырмандар арасында «Алысқа
самғау» көркем өнерпаздық жарыс
«Қазақтың салт - дәстүрлері ұлттық құндылық» тақырыптық
көрме (Рухани жаңғыру бағдарламасы
аясында)
Қазақстанның халық артисі Әмина

қызметі
Ақпан

-

Балалар кітапханасы

Ақпан

-

Балалар кітапханасы

Ақпан

-

Наурыз

-

Мүмкіндіктері
шектеулі оқырмандар
залы
Балалар кітапханасы

Наурыз

-

Балалар кітапханасы

Наурыз

-

Балалар кітапханасы

Наурыз

-

Наурыз

ҚР Ұлттық
академиялық
кітапханасы

Мүмкіндіктері
шектеулі оқырмандар
залы
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Наурыз

-

Ақпараттық-мәдени
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мэтр, влюбленный в казахские
напевы» атты сирек кездесетін
кітаптар көрмесі.
27. «Ел ертеңі - білімді жастар» циклд і
оқулар Жазушы Жюль Верннің «ЖанаМари Кабидулен арихы» шығармасына
120 жыл толуына орай дөңгелек үстел
28. «Кітап асыл-қазына» Біздің
өмірімізде кітаптың алатын рөлі атты
оқырмандар арасында пікір талас
29. Оқырмандар үшін «Қараңғыдағы
әңгіме» тренингі

бағдарламалар
қызметі
Наурыз

-

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Наурыз

Қазақстан
Республикасының
Ұлттық академиялық
кітапханасы
ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты, ҚР
БҒМ Мемлекет тарих
институты,
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті,
шығармашылық
интеллигенция,
әдебиеттанушы,
ғалымдар
Астана қаласының
білім беру мекемелері,
ЖОО және ООО,
этномәдени
бірлестіктер

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

38. «Халқым деп соққан жүрегі, қазаққа
туған ұл еді» танымдылық ғылыми
конференция (Көп жанрлы жазушысы,
драманың негізін қалаушы, ғалым,
оқымысты, педагог, психолог
Ж.Аймауытовтың туғанына 130 жыл)

Наурыз

39. Наурыз мейрамына арналған
«Қазақстан – Мәдениет және мұра»
акциясы

Наурыз

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі,
оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
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Өмірзақованның туғанына 100 жыл
/1919-2006 жж./
Виртуалдық көрме
36. «Қазақ Ұлттық музыкасының
майталманы» Қазақстанның халық
артисі, музыка сыншысы, этнограф
Александр Затаевичтың туғанына 150
жыл /1869-1936 жж./
Әдеби музыкалық композиция
37. «Алғыс- айту парызым» мерекелік ісшара
1 наурыз - Алғыс айту күні

Наурыз

41. «Қазақтар - менің туған халқым» әдеби шығармашылық кеш (Александр
Затаевичтің 150 жыл толуына орай)

Наурыз

42. «Молодежная политика в
Казахстане» круглый стол с
молодежными лидерами (в рамках
«Год молодежи»)
43. ҚР Ұлттық академиялық
кітапханасында Энрико Маттеи
атындағы итальян тілі мен мәдениеті
орталығының ашылуы
44. Мырзатай Жолдасбеков еңбектерінен
жинақталған «Түркі әлемі» кітабы мен
құжаттар көрмесі
45. Күлкі күніне орай әйгілі сатириктер
шығармаларынан «Көрер көзге
көңілді көркейтер...» экспресс көрме
46. «Ғылым академиясының тұңғыш
президенті – Қаныш Сәтбаев»

Наурыз

ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты,
Л.Н. Гумилев
атындағы Еуразия
Ұлттық университеті
ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты,
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті, Астана
қаласының Білім
басқармасы,
шығармашылық
интеллигенция
Нұр Отан партиясы,
«Жас Отан» қанаты

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Наурыз

-

Шетел әдебиеті
қызметі

Наурыз – мамыр

Астана қаласының
білім алушылары

Сәуір

-

Сәуір

-

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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40. «Нұр себеле Ұлыстың Ұлы күні »
тақырыптық көрме

50. «Артық білім-кітапта» атты
оқырмандарға арналған ұсыныстық
көрме
51. «Ел ертеңі - білімді жастар» циклді
оқулар Қазақстан Еуразия одағының
мүшесі, ақын, балалар жазушысы
Жәди Шәкенұлымен жүздесу
«Арманшыл бала» атты кітабын
талқылау
52. «Тапқыр болсаң, озып көр» атты
интеллектуалдық сайыс. Зияткерлік
ойын
53. «Ұлттық ойын-тоғызқұмалақтан»
оқырмандар арасынды турнир
54. «Кітап - сарқылмас байлық».
Халықаралық балалар кітабы
апталығын қорытындылау кеші
55. Халықаралық спорт күні аясында

Сәуір

-

қызметі
Балалар кітапханасы

Сәуір

-

Балалар кітапханасы

Сәуір

-

Сәуір

-

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Балалар кітапханасы
37

Сәуір

-

Балалар кітапханасы

Сәуір

-

Балалар кітапханасы

Сәуір

-

Балалар кітапханасы

Сәуір

-

Балалар кітапханасы

Сәуір

-

Пайдаланушыларға
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ауызша журнал
47. «Кітап – рухани қазына!» Балалар
мен жасөспірімдер кітабы
апталығының салтанатты ашылуы
48. «Ел ертеңі - білімді жастар» циклд і
оқулар
Ақын, драматург, аудармашы, прозаик,
сатирик балалар жазушысы Ершу
Маржан Аманқосқызы кездесу
49. «Егемен Қазақстан» газетінің 100
жылдығына арналған көрме

57. «Дәуірдің
куәгерлері»
кітаптар
көрмесі
(І. Жансүгіровтың 125 жылдығына)
58. «История казахской книги и
татарские книгопечатники» тарихқа
саяхат. Қазақстан халқы Ассамблеясы
Кеңесінің мүшесі, Ұлттық Кеңестің
вице-төрағасы - Бүкіләлемдік
Татарстан Конгресінің Ұлттық
Шурасы, Қазақстан Татарстан
Конгресінің Басқарма Төрағасы
Каримов Тауфик Акрамұлымен
(Қазандағы Каримовтер
баспаханасының ұрпағы) кездесу.
59. «Шежіреге ғылыми көзқарас»
шығармашылық кеш (Жазушы
Салғарин Қойшығара туғанына 80
жыл)

қолдау көрсету
қызметі
Сәуір

Сәуір
Сәуір

Сәуір

Қазақстан
Республикасының
Ұлттық Академиялық
Кітапханасы, Астана
студенттері
Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы
Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы
және ҚР Бас
Ассамблеясы

ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты,
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті, Астана
қаласының Білім
басқармасы,
шығармашылық

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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«Жігер» мектебінің оқырманспортсмендері арасында тақта
ойындарынан жарыс
56. «Егемен Қазақстан» газетіне
Мырзатай Жолдасбеков туралы мақала
жазу

60. «Дархан даланың дара перзенті»
кітап және фотосуреттер көрмесі
(Ғалым-геолог, қоғам қайраткері,
геология-минерология ғылымдарының
докторы, профессор Қаныш
Сәтбаевтың туғанына 120 жыл
толуына орай)

Сәуір

61. «Дархан даланың дара перзенті»
дөңгелек үстел (Ғалым-геолог, қоғам
қайраткері, геология-минерология
ғылымдарының докторы, профессор
Қаныш Сәтбаевтың туғанына 120 жыл
толуына орай)
62. «Кітап-сарқылмас қазына» ашық
есік күні
(23 сәуір - Дүниежүзілік кітап және
авторлық құқық күні)

Сәуір

Сәуір

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

63. ҚР Ұлттық академиялық
кітапханасының ашық есік күні
(кітапхананың құрылғанына 15 жыл
толуына орай)
64. «Мерген ару» кітап көрмесі
(Кеңес Одағының Батыры Әлия
Молдағұлова 95 жаста)
65. Кітап фестивалі «КітапFest» Бұл
кітап әлемі...» (Дүниежүзілік кітап

Сәуір

ҚР Ұлттық
академиялық
кітапханасы

Барлық қызметтер

Сәуір

ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты

Сәуір

Қазақстан
кітапханалары, ТМД

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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интеллигенция
ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты,
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті, Астана
қаласының Білім
басқармасы,
шығармашылық
интеллигенция
ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты,
Әдебиеттанушы
ғалымдармен

және авторлық құқық күніне)

және әлем
кітапханалары,
кітапханалық кәсіби
бірлестіктер
Астана қаласының
білім беру мекемелері,
ЖОО және ООО

66. «Мобильді кітапханашы»
кітапханалық жобасы

Сәуір

67. Жазушы Д. Досжанның «Жүз әңгіме»
кітабына шолу

Сәуір

-

68. Виртуалды кітап көрмесі. Шет тілдерін
үйренушілерге көмек ретінде
«Сөздіктер, тілашар, өзін-өзі
үйретушілер көрмесі» - ағылшын тілі
69. Қазақстан халықтарының бірлігі
күні орай әртүрлі ұлыстардан шыққан
белгілі қаламгерлердің
шығармаларынан ұсыныстық көрме
70. «Ел ертеңі - бүгінгі жас ұландар»
7 – мамыр отан қорғаушылар күніне
орай патриоттық сағат
71. «Ер есімі - Ел есінде»
Жеңіс күніне арнап егемендіктің мәнін
түсіндіру мақсатында қойылым
72. «Білімді отбасы»
Дүниежүзілік отбасы күні орай
отбасылық бенифес шоу
73. «Қуғын-сүргін қасіреті» саяси қуғын
сүргін-құрбандарын еске алу аясында

Сәуір

-

қызметі, қалпына
келтіру-баспа қызметі
және барлық
қызметтер
Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі, қалпына
келтіру-баспа қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Шетел әдебиеті
қызметі

Мамыр

-

Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі

Мамыр

-

Балалар кітапханасы

Мамыр

-

Балалар кітапханасы

Мамыр

-

Балалар кітапханасы

Мамыр

-

Балалар кітапханасы
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Мамыр

-

Балалар кітапханасы

75. Мырзатай Жолдасбековтың залы
бойынша жарнамалық буклет шығару

Мамыр

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

76. «Мәңгілік ел жадында» кітап көрмесі

Мамыр

ҚР Ұлттық
академиялық
кітапханасы, Астана
қаласының білім
алушылары
Астана қаласының
білім беру мекемелері,
ЖОО және ООО

77. «Абай әлеміндегі ұлылар үндестігі»
Дәріс өткізу

Мамыр

-

78. «Екі Кенен тумайды, Алатауға ексең
де» жыр кеші
(Композитор, әнші, ақын Кенен
Әзірбаевтің туғанына 135 жыл)
79. «Әлкей Марғұлан және Алаш
қайраткерлері» тарихи дәріс сағаты
(Тарихшы -археолог, Қазақ ССР
Ғылым Академиясының академигі
Әлкей Марғұланның туғанына 115
жыл)
80. «Қазақ поэзиясының Құлагері» кітап
көрмесі

Мамыр

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция
Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция

Мамыр

Мамыр

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі, қалпына
келтіру-баспа қызметі
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Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
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арналған тарихи сабақ
74. Ақын, қоғам қайраткері - Ілияс
Жансүгіровтың туғанына 125
жылдығына орай әдеби кеш

82. «Өршіл рух иесі – Махамбет»
Қазақтың белгілі ақыны Махамбет
Өтемісұлының туғанына 215 жыл.
/1803-1846 жж./
Поэтикалық марафон
83. Ағылшын жазушысы А. Конан Дойл
туғанына 160 жыл
84. Француз жазушысы О. де Бальзактың
туғанына 220 жыл
85. «Ұлы дала әскері - Мәңгілік ел
тірегі» 7 мамыр - Отан қорғаушылар
күні Тақырыптық мерзімді
басылымдар көрмесі
86. IV Халықаралық Оқу Конгрессі
«Білімді жастар – Мәнгілік Ел
жастар болашағы»
87. «Кітаптан арманға» Балалар
жазушылар форумы
88. Жазушы, ақын Н.Чуковскийдің
туғанына 115 жыл
89. «Мемлекеттік рәміздер - елдігіміздің
нышаны» патриоттық сағаты
(Қазақстан Республикасының

Мамыр

шығармашылық
интеллигенция
ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты

қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Мамыр

-

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі

Мамыр

-

Шетел әдебиеті
қызметі
Шетел әдебиеті
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі

Мамыр

-

Мамыр

-

Маусым

Шетел, ТМД елдерінің
ұлттық кітапханалары

ҚРҰАК барлық
қызметтері

Маусым

Шетел, ТМД елдерінің
балалар кітапханалары
-

ҚРҰАК барлық
қызметтері
Шетел әдебиеті
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Маусым
Маусым

ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты
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(Жазушы, ақын Ілияс Жансүгіровке125
жыл)
81. «Алаш арыстары» еске алу кеші
(Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске
алу)

Мемлекеттік рәміздері күніне
арналған)
90. «Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздік Рәміздері» атты
мультимедиялық сабақ

Маусым

Мемлекет тарихы
институты ҚР БҒМ,
Астана қаласының
білім беру мекемелері,
ЖОО

91. «Мәдениет - мәңгілік, өнер –
өміршең» мерекелік бағдарлама
(Мәдениет және өнер
қызметкерлерінің күніне орай)
92. «Боз даланың бозторғайы - Кенен
ата» Ақын әрі әнші, композитор Кенен
Әзірбаевтың туғанына 135 жыл. /18841976жж./
Портрет-кеш
93. «Ақын туса, отты болсын
Мағжандай...»
Әдеби қонақжай
94. «Астана – Қазақстан тәуелсіздігінің
тұғыры».
Кітап көрмесі
95. «Жаңа кітаптар»
Кітаптар көремсі
96. «Жаңа кітаптар»
Көркем әдебиет көрмесі

Маусым

ҚР Ұлттық
академиялық
кітапханасы

Маусым

-

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі

Маусым

-

Маусым

-

Маусым

-

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
қызмет көрсету
қызметі
Балалар кітапханасы

Маусым

-

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі, ақпараттықбиблиографиялық
сервис қызметі,
қалпына келтіру-баспа
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
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100. «Жас түлек».
Тематикалық кітап көрмесі
101. «Елбасы - ел тірегі» Елбасы күніне
орай мерекелік іс-шара
102. «Жан жүрегім-Астана»
Елордамыздың туған күніне орай
оқырмандар арасында сурет салудан
байқау
103. «Шахмат — ақыл-ой спорт түрі»
Халықаралық шахматшылар күніне
орай шахматтан турнир
104. «Астана – болашақ қаласы»
виртуалды көрмесі

Маусым

-

Балалар кітапханасы

Маусым

-

Балалар кітапханасы

Маусым

-

Балалар кітапханасы
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Маусым – тамыз

-

Шілде

-

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Балалар кітапханасы

Шілде

-

Балалар кітапханасы

Шілде

-

Балалар кітапханасы

Шілде

Мемлекет тарихы
институты ҚР БҒМ,
Астана қаласының

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі, ақпараттық-

ЖОСПАР 2019

97. «Балғын балалар – біздің
болашағымыз»
1-маусым халықаралық балаларды
қорғау күніне орай ертегілер әлеміне
саяхат
98. «Рәміздер менің мақтанышым» атты
Қазақстан Республикасының
мемлекеттік рәміздер күніне орай
тәрбие сағаты
99. «Ел ертеңі - білімді жастар» циклді
оқулар балалар жазушысы Толымбек
Абдіраимовпен кездесу.
Оқырмандардың сұрағына ашық түрде
жауап беру

библиографиялық
сервис қызметі,
қалпына келтіру-баспа
қызметі, электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі, ақпараттықбиблиографиялық
сервис қызметі,
қалпына келтіру-баспа
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

105. «Менің қалам-Астана» музыкалық –
поэтикалық марафоны (Астана күніне
орай)

Шілде

Астана қаласының
білім беру мекемелері,
ЖОО және ООО,
Астана қаласының
әдеби клубтары

106. «Өнер асқарында» кітап көрмесі
(Еркеғали Рахмадиевтің өмір жолы мен
шығармашылығына арналған бұрыш)

Шілде

107. Халықаралық жастар күніне орай
«Кітап - ең сенімді ақылшың»
жастарды кітап оқуға баулу брифингі
108. «Спорт - саулық кепілі» атты Спорт
күніне орай спорттан тәрбие сағаты
109. «Еңбегі – ерен, беделі – берен»
Шәкәрім Құдайбердіұлын еске алу
кеші

Тамыз

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция
-

Тамыз

-

Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
Балалар кітапханасы

Тамыз

-

Балалар кітапханасы

110. «Ел ертеңі - білімді жастар» циклді
оқулар
12-тамыз халықаралық жастар күні.
«Жарқын болашақ жастардың

Тамыз

-

Балалар кітапханасы
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білім беру мекемелері,
ЖОО және ООО

Тамыз

-

Тамыз

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция

113. «Абай – кемел ойдың кемеңгері»
Виртуалдық көрме

Тамыз

-

114. «Қазақ поэзиясы айдынының ақ
шағаласы» поэзиялық кеш (Қазақстан
Жазушылар Одағының мүшесі, ақын
Аққұштап Бақтыгерееваның туғанына
75 жыл толуына орай)
115. «Бақыт жайлы Баллада»
шығармашылық кездесу кеші
(Қазақстан Жастар Одағы және
халықаралық Алаш сыйлықтарының
лауреаты Қасымхан Бегманмен)
116. «Ата заңды білу - парыз» кітап
көрмесі (30 Тамыз - Конституция күні)

Тамыз

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция

117. «Конституция-тәуелсіздік кепілі»
атты кітап көрмесі

Шетел әдебиеті
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Тамыз

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Тамыз

ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты

Тамыз

Астана қаласының
білім беру мекемелері,
ЖОО және мектептері

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі, ақпараттықбиблиографиялық
сервис қызметі,
қалпына келтіру-баспа
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қолында» атты ашық тәрбие сағаты
111. Неміс жазушысы И. В. Гетенің
туғанына 270 жыл
112. «Өнер асқарында» еске алу кеші
(КСРО Халық әртісі, Қазақстанның
еңбек ері, профессор
Еркеғали Рахмадиев)

Тамыз

-

Тамыз

-

120. Жазушы Тәкен Әлімқұловтың
туғанына 100 жыл толуына орай
«Жазушының жан сарайы» атты
ұсыныстық көрме
121. Күш- білімде,Білім-кітапта,
Кітап-кітапханада...
Жас оқырмандарды кітапқа баулу
арналған ұсыныстық көрме
122. «Сыңғырла, алғашқы қоңырау»
атты 1-кыркүйек Білім күні арнап
мерекелік іс-шара
123. «Өзге тілдің бәрін біл
Өз тіліңді құрметте» 22-қыркүйек
тілдер күніне патриоттық тәрбие
сағаты
124. Виртуалды кітап көрмесі
Шет тілдерді үйреніп жүрушілерге
«Сөздіктер, тілашар, өзін-өзі
үйретушілер көрмесі» - неміс тілі
125. «Бүгінгі бала – білімді бала» кітап
көрмесі (Білім күніне орай)

Қыркүйек

-

Қыркүйек

-

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Қыркүйек

-

Қыркүйек

-

Қыркүйек

-

Шетел әдебиеті
қызметі

Қыркүйек

Оқу орындары, Астана
қаласының ЖОО мен
орта арнаулы оқу

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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118. «Ұлы даланың рухани мұрасы:
өткені мен бүгіні» көрнекті
әдебиеттанушы ғалым Т. Кәкішевке
арналған дөңгелек үстел
119. Азат елдің ар-намысы – Ата заң
Кітап көрмесі-викторина

қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі

Қыркүйек

127. «Астана 2019 – Еуразиның оқырман
астанасы» халықаралық фестивалі

Қыркүйек

128. Әлемдік электронды кітапханалар
съезі

Қыркүйек

129. «Көне заманнан бүгінге дейін» кітап
көрмесі (Ж.О. Артықбаевтың 60
жылдық мерейтойына орай)

Қыркүйек

130. «Халқымыздың тарихи рухы»
дөңгелек үстел
Нұрсұлтан Назарбаевтің «Ұлы
даланың жеті қыры» мақаласы аясында

Қыркүйек

131. «Астана тарихы» атты кітаптың
тұсаукесері (т.ғ.д., этнограф,
профессор Жамбыл Омарұлы 60
жылдық мерейтойына орай)

Қыркүйек

Қазақстан, ТМД және
әлем кітапханалары,
кітапханалық кәсіби
бірлестіктер
Қазақстан, ТМД және
әлем кітапханалары,
кітапханалық кәсіби
бірлестіктер
ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты,
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті
ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты және
шығармашылық
интеллигенция
ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты,
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі, қалпына
келтіру-баспа қызметі
және барлық
қызметтер
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
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Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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126. Ашық есік күні «Бүгінгі бала –Білімді
бала»

орындары
Мемлекет тарихы
институты ҚР БҒМ,
Астана қаласының
білім беру мекемелері,
ЖОО

Қыркүйек

Оқу орындары, Астана
қаласының ЖОО мен
орта арнаулы оқу
орындары

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

133. «Ұлтын сүйген ұлы тұлға» кітап
және фотосуреттер көрмесі (Мемлекет
және қоғам қайраткері Сұлтанбек
Қожановтың 125 жылдық мерейтойына
орай)
134. «Қазынасын тапқан қаламгер»
Тақырыптық көрме

Қыркүйек

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Қыркүйек

-

135. С. Сейфуллиннің 125 жылдығына
арналған «Тар жол тайғақ кешу»
атты бір кітап көрмесі.
136. Қазақстан жазушысы Әбдіжамал
Нұрпейісовпен кездесу

Қыркүйек

Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы

Қыркүйек

-

Қазан

Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Қазан

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция

137. Бейімбет Майлиннің 125 жылдығына
арналған «Уақыт тынысы» атты
тақырыптық көрме (өмір мерзімінің
басылымы) Б.Майлин - «Өлеңдер
жинағы», 1933 ж. Алматы қ.)
138. «Мен саған ғашық емес ем...» поэзия
кеші (Халық жазушысы, ҚР
Мемлекеттік сыйлығының лауреаты
Фариза Оңғарсынованың туғанына 80

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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132. «Фариза, Фарижан, Фаризақыз...»
әдеби сазды еске алу кеші (Халық
жазушысы, ҚР Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты Фариза
Оңғарсынованың туғанына 80 жыл
толуына орай)

жыл толуына орай)
Қазан

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция
Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция
Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Қазан

-

Қазан

-

Шетел әдебиеті
қызметі
Балалар кітапханасы

Қазан

-

Балалар кітапханасы

Қазан

Қазан

Қазан

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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бағдарламалар
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139. «Сұлтан Қожанов» еске алу кеші
(Мемлекет және қоғам қайраткері
Сұлтанбек Қожановтың 125 жылдық
мерейтойына орай)
140. «Алаштық идеяны жалғастырушы»
кино көрсетілім (Мемлекет және қоғам
қайраткері, ұстаз, ғалым, публицист
Сұлтанбек Қожановтың 125 жылдық
мерейтойына орай)
141. «Тар жол, тайғақ кешу» кітап көрмесі
(Ақын, мемлекет және қоғам
қайраткері С. Сейфуллиннің туғанына
125 жыл толуына орай)
142. «Қазақтың ардақты ақыны»
поэзиялық шығармашылық кеш
(Ақын, мемлекет және қоғам
қайраткері С. Сейфуллиннің туғанына
125 жыл толуына орай)
143. Ағылшын жазушысы О. Уайльдтің
туғанына 165 жыл (1854-1900)
144. «Көп жасаған қария,ақылы теңіз
дария» атты қарияларымыз
қазынамыз, сол қазынамызды бағалай
білейік деген мақсатта мерекелік
бағдарлама
145. «Ән көңілдің ажары» атты 3-қазан
халықаралық музыка күні. Осыған
орай оқырмандар арасында музыкалық

Қазан

-

Балалар кітапханасы

Қазан

-

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі

Қазан

-

149. «Ел ертеңі - білімді жастар» Қазақ
балалар әдебиетінің негізін қалаушы
классик Сапарғали Бегалиннің туған
күніне орай әдеби кеш
150. «Өлең – сөздің патшасы, сөз
сарасы» атты жас ақындар байқауы
151. Шет тілдерін үйренушілерге
виртуалды кітап көрмесі «Сөздіктер,
тілашар, өзін-өзі үйретушілер
көрмесі» - француз тілі
152. «Жеті Алаштың тарихы» пікіралмасу
(Елбасының «Ұлы даланың жеті
қыры» мақаласы аясында)

Қараша

-

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Балалар кітапханасы

153. «Мені тұлғалар өсірді» кітап және
фотсуреттер көрмесі
(Жазушы, КСРО Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты Әбдіжәміл
Нұрпейісовтің туғанына 95 жыл)
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Қараша

-

Балалар кітапханасы

Қараша

-

Шетел әдебиеті
қызметі

Қараша

Шығармашылық
интеллигенция және
білім алушылар

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Қараша

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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фестиваль
146. «Ұстаз-аты биік, әрі мәңгілік»
ұстаздарды ұлағаттау мақсатында
мерекелік кеш
147. «Ұлы даланың дауылпазы» көрнекті
ақын, мемлекет қайраткері Сәкен
Сейфуллиннің 125 жылдығына орай
театрландырылған әдеби кеш
148. «Тарихы құнды, болашағы нұрлы
Қазақстан», Зияткерлік сайыстар

Қараша

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
астаналық білім
алушылар

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Қараша

Әдебиеттанушы
ғалымдармен және
шығармашылық
интеллигенция

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Қараша

ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты

Қараша

Мемлекет тарихы
институты ҚР БҒМ,
Астана қаласының
білім беру мекемелері,
ЖОО

158. Саяси және қоғам қайраткері, жазушы
Әбіш Кекілбаевтың 80 жылдығына
арналған ғылыми конференция
159. «Ел ертеңі - білімді жастар» Жастар
жылы
1-желтоқсан тұңғыш президент күніне
орай «Президент жайлы не білеміз?»
сұрақ-жауап сайысы
160. «Ел ертеңі - білімді жастар»
Әбіш әлемі - өзіндік бір пәлсапалық,

Желтоқсан

-

Желтоқсан

-

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі, ақпараттықбиблиографиялық
сервис қызметі,
қалпына келтіру-баспа
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Балалар кітапханасы

Желтоқсан

-

Балалар кітапханасы
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154. «Мені тұлғалар өсірді» әдеби
шығармашылық кеш
(Жазушы, КСРО Мемлекеттік
сыйлығының лауреаты Әбдіжәміл
Нұрпейісовтің туғанына 95 жыл)
155. «Ұлт жанашыры» тақырыптық көрме
(жазушы, әдебиеттанушы, аудармашы,
Қазақстанның еңбек сіңірген мәдениет
қайраткері Герольд Бельгердің
туғанына 85 жыл)
156. «Елбасы – Елдің тұтқасы» кітап
көрмесі (ҚР Тұңғыш Президент күніне
орай)
157. Қазақстанның ұлттық валютасы
«Нумизматика көрмесі»

162.
163.
164.

165. Ұлы қырғыз жазушысы Шыңғыс
Айтматовтың шығармашылығына
арналған кітап көрмесі
166. «Қытай әдебиетінің таңдамалы
үлгілері» Дүкен Мәсімханұлының
жаңа кітабының тұсаукесері
167. «Егемендік айнасы – егемен
Қазақстан»
«Егемен Қазақстан» газетінің 100
жылдығына орай
Библиографиялық шолу
168. Республикалық «Бір ел – бір кітап»
акция комиссия мүшелерінің
қатысуымен «Кітапхана жанашыры»
атты еске алу кеші (Халық жазушысы,
ҚР Мемлекеттік сыйлығының

Желтоқсан

-

Балалар кітапханасы

Желтоқсан

-

Балалар кітапханасы

Желтоқсан

-

Балалар кітапханасы

Желтоқсан

Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы

Желтоқсан

-

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Шетел әдебиеті
қызметі

Желтоқсан

Желтоқсан

Желтоқсан

Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті және
шығармашылық
интеллигенция
-

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті және
шығармашылық
интеллигенция

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

53

Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
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161.

дүниетанымға толы әлем» Әбіш
Кекілбаевті еске алу кеші
«Ар намысым, қасіретім,
мақтанышым-Желтоқсан» атты
патриоттық кеш
«Төрлет, кұтты Жаңа жыл» атты
мерекелік шоу-бағдарлама
«Қош келдің, Жаңа жылым
қазағыма» атты жаңа жылдық кеш
«Алақандағы кітаптар» ұсақ кітаптар
көрмесі

Желтоқсан

170. «Әбіш аға оқулары» әдеби поэзиялық
кеш (Мемлекеттік қайраткер,
Қазақстанның халық жазушысы,
Мемлекеттік Абай сыйлығының
лауреаты Ә. Кекілбаевтың туғанына
80 жыл)
171. Бір кітаптың желісімен «Қарашқараш оқиғасы» әдеби кеш (Партия
және мемлекет қайраткері
Т.Рысқұловтың туғанына 125 жыл)

Желтоқсан

172. «Ұлы даланың рухты ұрпақтары»
дөңгелек үстел

Желтоқсан

173. «Тәуелсіздік –қасиет тұнған ұлы
ұғым» кітап көрмесі
(16 желтоқсан ҚР Тәуелсіздік күні)

Желтоқсан

174. «Тәуелсіздік толғауы» патриоттық
кеші (Қазақстан Республикасының

Желтоқсан

Желтоқсан

ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты,
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті
Әдебиеттанушы
ғаолымдар,
шығармашылық
интеллигенция, оқу
орындары

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты,
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті
ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты,
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті
ҚР БҒМ Мемлекет
тарих институты,
Л.Н. Гумилев атындағы
Еуразия Ұлттық
университеті
Астана қаласының
білім беру мекемелері,

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
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лауреаты Фариза Оңғарсынованың
туғанына 80 жыл толуына орай)
169. «Ұлт тірегі - Елбасы» патриоттық
кеш (ҚР Тұңғыш Президент күніне
орай)

ЖОО және ООО

175. «Өміршең туындылар сыр шертеді»
жас оқырмандар арасындағы
«Кітаптың біздің өміріміздегі рөлі»
атты пікір-сайыс
176. «Ел ертеңі - білімді жастар» Жастар
жылы атты циклді оқулар

Апта сайын

-

Ай сайын

-

177. «Бір ел – бір кітап» акциясы. Әбіш
Кекілбаевтың «Конец легенды»
кітабына және қазақ ақыны Әбділда
Тәжібаевтың лирикасына арналған
178. Кітап көрмесі «ҰЛЫ ДАЛАНЫҢ
ЖЕТІ ҚЫРЫ», «SEVEN FACETS OF
THE GREAT STEPPE»

Жыл бойы

Қазақстан
кітапханалары

Жыл бойы

-

179. ҚРҰАК көрмесіне 2019 жылғы күндер
бойынша әдебиеттер беру

Жыл бойы

-

180. «Мәңгілік елдің жастары» 2019 жыл –
Жастар жылы

Жыл бойы

-

181. Бір ел бір кітап акциясы – 2019

Жыл бойы

-

қызметі, ақпараттықбиблиографиялық
сервис қызметі,
қалпына келтіру-баспа
қызметі
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметтері
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметтері
ҚРҰАК барлық
қызметтері
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі,
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
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Тәуелсіздік күніне арналған)

182. «Ұлы даланың жеті қыры»
Кітап көрмесі

Жыл бойы

-

183. «Кітапханашы – жан дүниені
жандандырушы»
Мамандыққа бағдар көрмесі
184. «Әбіш Кекілбаев –заманымыздың
заңғар жазушысы»
Мақалалар көрмесі
185. «Мен Абайды таныдым»
Экскурсия

Жыл бойы

-

Жыл бойы

-

Жыл бойы

-

186. Ғылыми қызметкерлермен, академик,
профессорлар мен жұмыс істеу.
«Тұрсынбек Кәкішұлының жеке
кітапханасы»
Қолтаңба кітабын жинақтау
187. «Тұрсынбек Кәкішұлының әдебиғылыми мұрасы»
Экскурсия
188. «Дүкенбая Досжан әлемі»
экскурсия

Жыл бойы

-

Жыл бойы

-

Жыл бойы

-

189. «Әкім Тарази әлемі»
экскурсия

Жыл бойы

-

190. «Тарихы құнды, болашағы нұрлы
Қазақстан»

Желтоқсан

-

қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
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Кітап көрмесі

194. Қазақстан Республикасының
мемлекеттік мерекелеріне (Наурыз
мейрамы, Жеңіс күні, Астана Күні,
Конституция күні, ҚР Тұңғыш
Президенті күні, Тәуелсіздік күні),
сондай-ақ естелік және мерейтойлық
күндерге тақырыптық іс-шаралар мен
кітап көрмелері

Жыл бойы

Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы

Жыл бойы

Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы

қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
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Жыл бойы

Сирек кітаптар мен
қолжазбалар орталығы

Жыл бойы

ҚР Ұлттық мұрағаты,
ҚР БҒМ Мемлекет
тарихы институты,
мемлекеттік органдар
және қоғамдық
бірлестіктер, білім беру
ұйымдары, колледждер
және Астана
қаласының ЖОО

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі,
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі,
оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі, ақпараттық-
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Кітап көрмесі
191. Республикалық бұқаралық ақпарат
құралдарында, интернет-порталдарда
«Жоғалған жылдар көрінісі ...» (ҚР
ҰАК кітаптарының қазынасынан)
192. Мерейтойлы сирек кітаптар көрмесі
«Ғ. Мүсіреповтың «Қозы КөрпешБаян сұлу» (1939) кітабына 80 жыл»,
«Марк Твеннің «Приключения
Гекльберри Финна» (1884) кітабына
135 жыл», «Д. Дефоның «Робинзон
Крузо» (1719) кітабына 300 жыл», «Ж.
Верннің «су астында 20 000 жыл»
(1869), кітабына 150 жыл», «К.И.
Чуковскийдің «доктор Айболит»
(1929) кітабына 90 жыл», «И.С.
Тургеневтің «Муму» (1854) кітабына
165 жыл» және т.б.
193. «Қазақ кітабының
тарихы» құжаттық және кітап көрмесі

196. Іс-шаралар циклі:
- Президент Н. Ә. Назарбаевтың
Жолдауын насихаттау бойынша ісшаралар
Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауы
- Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
бағдарламалық мақаласында айтылған
идеяларды насихаттау Н.Ә.Назарбаева

Жыл бойы

Жыл бойы
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195. Жаңа кітаптар тұсаукесері

библиографиялық
сервис қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
қалпына келтіру-баспа
қызметі, кітап сақтау
және құжаттар
қызметі, электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
Мемлекет тарихы
Ақпараттық-мәдени
институты ҚР БҒМ,
бағдарламалар
мемлекеттік органдар
қызметі, ақпараттықжәне қоғамдық
библиографиялық
бірлестіктер, білім беру сервис қызметі, Шетел
ұйымдары, колледждер
әдебиеті қызметі,
мен ЖОО
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі, қалпына
келтіру-баспа қызметі
Мемлекет тарихы
Ақпараттық-мәдени
институты ҚР БҒМ,
бағдарламалар
мемлекеттік органдар
қызметі,
және қоғамдық
Пайдаланушыларға
бірлестіктер, білім беру
қолдау көрсету
мекемелері, ЖОО
қызметі, ақпараттықбиблиографиялық
сервис қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі,
оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу

197. «Бір ел – бір кітап – 2019» акциясын
өткізу жөніндегі іс-шаралар кешенін
ұйымдастыру

Жыл бойы

198. Балалар кітапханасының іс-шаралар
циклі

Жыл бойы

199. Жыл мерейтойларына арналған
бейнелекция және тақырыптық
дәрістер циклі «Тағылым»

Жыл бойы

ҚР кітапханалары

Мектепке дейінгі
балалар мекемелері,
Астана мектептері мен
лицейлері
Мемлекет тарихы
институты ҚР БҒМ,
мемлекеттік органдар
және қоғамдық
бірлестіктер, білім беру
мекемелері, Астана
қаласының этномәдени
орталықтары

қызметі, қалпына
келтіру-баспа қызметі,
электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі, ақпараттықбиблиографиялық
сервис қызметі,
оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі, қалпына
келтіру-баспа қызметі,
ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі,
оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі,
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
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«Болашаққа көзқарас: қоғамдық
сананы жаңғырту»

201. Қызметкерлерге арналған ағылшын
тілі курстарын өткізу – аптасына 2 рет
202. ТМД және әлем кітапханаларында
қазақстандық әдебиет
орталықтарының ашылуы
203. Мырзатай Жолдасбековтың

Жыл бойы

Астана қаласының
білім беру мекемелері,
ЖОО және ООО

Жыл бойы

-

Жыл бойы

-

Жыл бойы

ҚРҰАК, Астана

Ақпараттық-мәдени
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200. Кітап мерейтойлары бойынша ісшаралар циклін ұйымдастыру

қызметі, қалпына
келтіру-баспа қызметі,
ақпараттықбиблиографиялық
сервис қызметі,
электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі,
оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі,
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі, қалпына
келтіру-баспа қызметі,
ақпараттықбиблиографиялық
сервис қызметі,
электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
Шетел әдебиеті
қызметі
Шетел әдебиеті
қызметі

қаласының студенттері

204. «Келешектің кілті – латын әліпбиі»
сабақ

Жыл бойы

205. «Ұлт болашағы - білімді ұрпақ
қолында» кітап көрмесі

Жыл бойы

-

206. Рухани жаңғыру бағдарламасы
аясында
«Ұлттық ойын - Тоғызқұмалақты
дамыту» сабақ
207. 6 жасқа дейінгі балаларға арналған
сауат ашу тренингі

Жыл бойы

-

Жыл бойы

-

208. 7-14 жас аралығындағы жас
жеткіншектерге арналған ағылшын
үйірмесі
209. Робототехника

Жыл бойы

-

Жыл бойы

-

210. «Кітап оқудың пайдасы» Жас
Жыл бойы
оқырманды кітап оқу мәдениетіне
баулуда факультативті сабақ
4.3 Түрлі қызығушылықтағы Клубтар жұмысы
1. «ТӘЖ» әдеби-интелектуалды жас
Жыл ағымында
Қазақстанның ақынақындар клубы
жазушылары, Астана
қаласының әдеби

бағдарламалар
қызметі, Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
«ТӘЖ» әдебиинтелектуалдық клубы
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коллекциялық және кітап қорымен,
әлеуметтік желілердегі жұмыстармен
танысу

2.

Шешендік өнер клубы

Жыл ағымында

клубтары
Астана қаласының
мектептері

Әуесқой клубтар

V БӨЛІМ. ЖОБАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ
ТМД мен шет елдердің,
Қазақстанның қоғамдық бірлестіктері
мен кітапханаларының кітапханалық
және білім беру жобалары мен
гранттарына қатысу

Жыл ағымында

ТМД мен шет
елдердің, Қазақстанның
қоғамдық бірлестіктері
мен кітапханалары

Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі, Ғылыми
хатшы

2.

«Құнды тарту» акциясы

Жыл ағымында

Жоғары оқу орындары,
ғылыми мекемелер мен
елшіліктер, авторлар
мен жеке тұлғалар

Қорларды құру
қызметі

Жоғары оқу орындары,
ғылыми мекемелер,
мектептер

Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі

3.

«Қазақстан ғалымдары
шақырады»
- Ашық дәріс. «Дала өркениеті мен
мемлекеттілік» сериясы, Көмеков
Болат Ешмұхамедұлы,
шығыстанушы-арабист, т.ғ.д., ҚР
ҰҒА академигі;
- Ашық дәріс. «Тәуелсіздік
философиясы» сериясы, Ғарифолла
Есім, филос.ғ.д., ҚР ҰҒА академигі,
Л.Н. Гумилев ат. Еуразия ұлттық
университетінің профессоры;
- Ашық дәріс. «Қазақстан тарихы»

Жыл ағымында
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1.

Сәуір

5.

«BiblioBus» жобасы

Сәуір

6.

«Оқу – бұл сән» жазғы оқу залы

7.

8.

«ҚРҰАК пен ҚазҰЭК-ның
виртуалды оқырманы бол!» жоғары
сынып оқушыларына арналған білім
беру жобасы
«Астанада серуендеу» жобасы

Жыл ағымында

9.

«Сөйлейтін кітап» жобасы

Жыл ағымында

10.

«Қазақ халқының салт-дәстүрі»
жобасы

Жыл ағымында

Қазақстанның
облыстық
кітапханалары
Автобус паркі

Маусым-Қыркүйек

Астана қаласының оқу
орындары

Қыркүйек

Мектеп кітапханалары,
ҚР кітапханалары

Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі
Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі
Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі

ҚСҚ, Есіл ауданының Оқырмандарға қызмет
мүгедектер қоғамы,
көрсету және тіркеу
«Океан арт» артқызметі
терапия орталығы
«Шығармашылық орта» Оқырмандарға қызмет
ұжымы
көрсету және тіркеу
қызметі
Астана қаласының оқу Оқырмандарға қызмет
орындары
көрсету және тіркеу
қызметі
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4.

сериясы, Жұртбай Тұрсын,
филол.ғ.д., Л.Н. Гумилев ат. Еуразия
ұлттық университетінің профессоры;
- Ашық дәріс. «Әдеби Қазақстан»
сериясы, Тұржан Оңайгүл,
филол.ғ.к., Л.Н. Гумилев ат. Еуразия
ұлттық университетінің доценті
«Мобильді кітапханашы»
кітапханалық жобасы

«Жазғы лагерь» жобасы

12.

«Қазақстанның электронды
кітапханаларының мүмкіндіктері
мен келешегі» жобасы
«Қазақфильм» ұлттық қорының
фильмдерін насихаттауға арналған
кинозал

13.

14.

15.

Дыбыс жазу залы:
- «Бізде Қазақстанның танымал
тұлғалары қонақта» топтамасын
әзірлеу және шығару
- Сөйлейтін кітап шығару мен әндер
жазу
«Ұлы Жібек жолымен»
кітапханалық туризм

Маусым-тамыз

Астана қаласының оқу
орындары

III тоқсан

РМЭБ, Ikitap, Әдебиет
порталы және т.б.

Жыл ағымында

-

Жыл ағымында

-

Жыл ағымында

-

Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
Ақпараттық-мәдени
бағдарламалар
қызметі,
Пайдаланушыларға
қолдау көрсету
қызметі
Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі, Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі,
Реставрациялық баспа
қызметі
Ғылым, менеджмент,
және маркетинг
қызметі және барлық
қызметтер

VI БӨЛІМ. ЫНТЫМАҚТАСТЫҚ
1.

Қызметтік өзекті бағыттар бойынша
әлем және ТМД, ҚР кітапханалық
қауымдастықтарымен тиімді
ынтымақтастық орнату (кітапхана ісі

Жыл ағымында

ҚР ҰК, ҚР ОӘҒК, ЖОО
ҒК, әлемдік және ТМД
елдерінің ҰК, ИФЛА,
ЕКА және т.б.

Қорларды құру
қызметі, Ғылым,
менеджмент және
маркетинг қызметі,
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11.

бойынша нормативтік құжаттарды
әзірлеу, ТМД кітапханаларының
Модельдік Кодексін әзірлеуге қатысу,
кітап алмасу, біліктілікті арттыру,
бірлескен жобалар, т.б.)

3.
4.

5.

6.

Шетелдік және отандық
серіктестермен өзара тиімді
ынтымақтастықты жалғастыру

Жыл ағымында

Шетел елшіліктері мен өкілдіктермен
өзара ынтымақтастықты жалғастыру
ҚР-дағы аймақтық кітапханаларға
кураторлық көмек тәжірибесін
жалғастыру
Кітапхана қызметін әрі қарай жетілдіру
мақсатында елшіліктермен, қоғамдық
және мемлекеттік ұйымдармен, ЖОО
мен білім беру мекемелерімен, ҒЗИ,
бизнес-құрылымдар өкілдерімен, АТкомпаниялармен ҚРҰАК-тың
серіктестік байланысын кеңейту
«Әлемдік Цифрлы Кітапханалар»
(WDL) және «Еуразияның алтын
топтамасы» халықаралық жобаларына

Жыл ағымында

Барлық серіктестер
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Жыл ағымында

Шетел елшіліктері мен
өкілдіктері
-

Шетел әдебиеті
қызметі
Барлық қызметтер

Тұрақты түрде

-

Барлық қызметтер

Жыл ағымында

АҚШ Конгресі
кітапханасы, ЕКА

Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі, Қорларды
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2.

Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі, Ақпараттықмәдени бағдарламалар
қызметі, Құжаттарды
өңдеу қызметі,
Ақпараттықбиблиографиялық
қызмет көрсету
қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі
Барлық қызметтер

7.

«ҚазҰЭК порталын жаңарту: жаңа
көрініс және жаңа мүмкіндіктер-3»
вебинарын өткізу

Жыл ағымында

ҚазҰЭК серіктестері

8.

ТМД елдері мен әлем
кітапханаларында Қазақстан әдебиеті
орталықтарын ашу

Жыл ағымында

Шетел елшіліктері мен
өкілдіктері

9.

Қазақстан Республикасының
заңнамасына сәйкес «Қазақстандық
Ұлттық электронды кітапханасы»
(ҚазҰЭК) жобасымен әлемдік ұлттық
кітапханалардың бірлескен цифрлау
жобаларына қатысуды кеңейту (ТМД
электронды кітапханасы, түркі тілдес
халықтардың электронды кітапханасы)

Қажеттілігіне қарай

Әлемдік және ТМД
елдерінің ҰК

құру қызметі,
Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі, Шетел
әдебиеті қызметі
Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі, Ғылым,
менеджмент және
маркетинг қызметі
Шетел әдебиеті
қызметі, Ғылым,
менеджмент және
маркетинг қызметі
Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі

VII БӨЛІМ. РЕСУРСТАР МЕН ҚЫЗМЕТТЕРДІ ЖЕТІЛДІРУ
1. ҚРҰАК қызметі мен ресурстарын
жетілдіру жөніндегі іс-шаралар
кешенімен қамту:
- кітапхана қабырғасында және
кітапханадан тыс көрнекі өнімдерді

Жыл ағымында

ҚРҰАК серіктестерінің Барлық қызметтер мен
жүйесі
бөлімдер
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қатысу

67

Жыл ағымында

-

Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі, Ақпараттықбиблиографиялық
қызмет көрсету
қызметі
Баспасөз қызметі,
Барлық қызметтер

3. Қоғамдық және кәсіби мерзімді
басылымдарға ҚРҰАК қызметі туралы
мақалалар дайындау

Жыл ағымында

-

4. Баспа және электронды БАҚ-та ҚРҰАК
қызметі туралы ақпараттар беру
5. ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің
сайтында анонстар мен жаңалықтар

Жыл ағымында

-

Баспасөз қызметі

Жыл ағымында

-

Баспасөз қызметі

ЖОСПАР 2019

өңдеу әрі тарату
- кітапхана ісін ілгерілету үшін
максималды мүмкіндіктерді пайдалану
(БАҚ, Интернет, кітапхана бойынша
экскурсия);
- кітапхана сайтына жаңалықтар әзірлеу
және жариялау;
- ресурстық мүмкіндіктер туралы
тұсаукесерлер өткізу;
- ҚР мен Астана қаласындағы
ұйымдарда, мекемелерде және оқу
орындарында көшпелі промо-акциялар
ұйымдастыру;
- «Кітапханадағы жаз», «Ашық есік
күндері», «ҚРҰАК шақырады...» және
басқа да акцияларды өткізу
2. ҚРҰАК, ҚазҰЭК, Деректер
базаларының электронды
каталогтарында жұмыс істеуді үйрету

Жыл ағымында

-

7. ҚазҰЭК мен деректер базаларына,
үйрету тренингтеріне мақсатты
пайдаланушы топтарды тарту және
ақпарат беру мақсатында
сараланған тізімдер таралымын жасау
8. Оқуды және кітапхананың электронды
каталогының мүмкіндіктерін әлеуметтік
желі арқылы насихаттау

Жыл ағымында

Астана қаласының оқу
орындары, ҒЗИ

Жыл ағымында

-

9. ҚазҰЭК және ҚР ҰАК ресурстары мен
қызметтері туралы оқыту семинарлары
мен презентацияларды ұйымдастыру
және өткізу:
- Кітапханаларға
- Мекемелерге
- Оқу орындарына
10. Ең үздік сайт интернет-байқауларына
қатысу («Award.kz» ұлттық интернет
премиясы, т.б.)

Жыл ағымында

Қазақстан
кітапханалары

Жыл ағымында

-

Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі, Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі,
Ақпараттық-мәдени
бағдарламаларды
басқару қызметі,
Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі
Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі

Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
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жариялау
6. Кітапхана холдарында кітапхана
қызметі туралы электронды таныстыру
өнімдерін орналастыру

VIII БӨЛІМ. БІЛІКТІЛІКТІ АРТТЫРУ
1. ҚРҰАК құрылымдық бөлімдерінде
үздіксіз кәсіби білім беру
бағдарламасын ұйымдастыру

Жыл ағымында

-

2. Халықаралық және республикалық
конференциялар, семинарлар мен
форумдар жұмысына қатысу (ИФЛА,
ЕКА, ТЕҰКТҚҚ)
3. Бюджеттен тыс қаражат есебінен оқудан
өтуге арналған ашық байқауларға
қатысу (тағылымдама, курстар,
тренингтер, семинарлар)
4. ҚРҰАК-ның Оқу орталығында
қазақстандық және халықаралық
үлгідегі сертификаттар табысталатын
біліктілікті арттыру курстарын
ұйымдастыру

Жыл ағымында

ИФЛА, ЕКА және
әлемдік және ТМД
кітапханалары

Жыл ағымында

ИФЛА, ЕКА және
әлемдік және ТМД
кітапханалары

Барлық қызметтер

Қазақстан
кітапханалары

Әкімшілік, Ғылым,
менеджмент және
маркетинг қызметі

Жыл ағымында

Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі, барлық
қызметтер
Барлық қызметтер
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1.

9.1. Сараптамалық-статистикалық қызмет
Негізгі бағыттар бойынша
Ай сайын
құрылымдық бөлімдер қызметінің
сандық және сапалық сараптамасын
дайындау (құжаттардың ағымдық
түсімі, негізгі көрсеткіштерді орындау,
ҚМБ-на сұраныс, пайдаланушылардың

Барлық қызметтер
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IX БӨЛІМ. ҒЫЛЫМИ-ЗЕРТТЕУ, МАРКЕТИНГТІК ЖӘНЕ БАСПА ҚЫЗМЕТІ

3.

4.

5.

Оқырмандарға қызмет көрсету
қызметін жетілдіру мақсатында 2019
жылдың жазбаларының
қорытындылары бойынша оқырмандар
құрамын зерттеу

Ай сайын

-

Электрондық
ресурстарды басқару
қызметі
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Жоғарғы
органдардың
сұранысына қарай
Жыл ағымында

-

Әкімшілік

-

І тоқсан

-

Әкімшілік,
Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі, барлық
қызметтер
Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі
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2.

талап-тілегі, қабыл алмау, қордың
сапасы және оның оқырман
сұраныссына сәйкестігі, электронды
қызметтердің қажеттілігі, ҚазҰЭК
порталына ену, т.б.)
Цифрленген құжаттардың
статистикасын талдау (сканерлеу,
енгізу);
ҚазҰЭК интернет статистика
жүйесінің мәліметтерін талдау;
ҚазҰЭК АЖ статистика мен есебін
талдау;
ҚР ҰАК интернет статистика
жүйесінің мәліметтерін талдау;
МБ статистикасын талдау және
зерттеу;
ҚЭЖ бойынша статистиканы талдау.
Қызметтің нақты бағыты бойынша
сараптамалық және ақпараттық
анықтамалар әзірлеу
ҚРҰАК қызметінің жиынтық
жоспарларын/есептерін әзірлеу (айлық,
тоқсандық, 9 айлық, жылдық)

7.

8.

9.

Кітапханалық қызмет көрсетудің
сапасын анықтау мақсатында
пайдаланушылар арасында ауызша
сұрақ-жауап, соның ішінде әлеуметтік
желілерді пайдалану арқылы
қашықтағы оқырмандарға да
сауалнама жүргізу, алынған
нәтижелерді ағымдық есепте көрсету.
Сауалнама барысында
пайдаланушылардың ұсыныстары мен
ескертпелерін саралау
«Пікірлер мен ұсыныстар кітабына»
түскен ұсыныстар мен ескертпелерді
талдау
Оқырмандар арасында «Менің орным
Кітапхана» мониторингін өткізу

Жыл ағымында

-

Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі

Күн сайын

-

І тоқсан

-

«БАҚ кітапханалық өмірде» әлеуметтік
зерттеуін өткізу

Жыл ағымында
Қорытынды - ІV
тоқсан
ІV тоқсан

-

Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі
Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі
Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі
Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі

10. Оқырмандар арасында «Болашақ
кітапханасы» сауалнамасын жүргізу

1.

Баспа және қолжазба материалдарын
ашу үшін ғылыми-зерттеу
жұмыстарын жүргізу:
Қорда бар кітап ескерткіштерін,
сирек және құнды кітаптарды
сәйкестендіру және библиографиялық

-

9.2 Ғылыми зерттеулер
Жыл ағымында
«Отырар кітапханасы»
ғылыми орталығы

Кітап мұражайы
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6.

3.

2020 жылға атаулы және мерейтой
күндерінің күнтізбесін дайындау және
басып шығару

Жыл ағымында

Қазақстан
Республикасының
Ұлттық кітапханасы
«Ғылым ордасы»
ғылыми кітапханасы

Ақпараттықбиблиографиялық
қызмет көрсету
қызметі,
Реставрациялық-баспа
қызметі

ІІІ-IV тоқсан

-

Ақпараттықбиблиографиялық
қызмет көрсету
қызметі,
Реставрациялық-баспа
қыз меті

9.3. Маркетингтік қызмет
Жыл ағымында
ҚР МСМ

1.

Кітапхана қызметіне қатысты
нормативтік-құқықтық құжаттар
жобасына ұысыныстар әзірлеу

2.

ҚРҰАК қызметін реттеуші құжаттарды
әзірлеуге қатысу

Жыл ағымында

-

3.

Қазақстан кітапханаларының
Үйлестіру Кеңесінің жұмысы
«ҚРҰАК-ның 2019-2020 жж.

Жыл ағымында

-

ІV тоқсан

ҚР МСМ, Қазақстан

4.

Әкімшілік, Ғылыми
хатшы, Ғылым,
менеджмент және
маркетинг қызметі
Әкімшілік, Ғылыми
хатшы, Ғылым,
менеджмент және
маркетинг қызметі,
Кадр бөлімі
Әкімшілік, Ғылыми
хатшы
Әкімшілік, Ғылым,
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сипаттау;
Хасан Оралтай мұрағаты.
Зерттеу, жүйелеу, каталог жасау,
ғылыми айналымға енгізу
2. Жыл мерейтой иелеріне
библиографиялық көрсеткіш
дайындап, басып шығару

6.

7.

8.

9.

кітапханалары

менеджмент және
маркетинг қызметі

ІV тоқсан

ҚР МСМ, Қазақстан
кітапханалары

Әкімшілік, Ғылым,
менеджмент және
маркетинг қызметі

ІV тоқсан

-

ҚР көпшілік кітапханалары қызметіне
консультативтік қолдау көрсету
(кеңестер, вебинарлар, семинарлар,
тренингтер, ұсынымдар)
«ҚР ҰАК-ның үздік кітапханашысы
– 2019» байқауын өткізу

Жыл ағымында

-

Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі
Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі

ІV тоқсан

-

Кәсіптік мерзімді басылымдарда
мақалалар жариялау

Жыл ағымында

-

Жыл бойы

Мектепке дейінгі
балалар мекемелері,
Астана қаласының оқу
орындары, КОС,
«Океан арт» Арттерапия орталығы

10. Мәдени-білім беру іс-шаралары:
- «Объективте оқитын балалар» сурет
сайысы
- «Бірге оқимыз, бірге сурет саламыз»
- «Бүкіл отбасымен кітапханаға»
кітапхана мен отбасы ынтымақтастығы
- «Бұл жер — сенікі және менікі»

Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі, барлық
қызметтер
Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі, бөлімдердің
барлық басшылары
Оқырмандарға қызмет
көрсету және тіркеу
қызметі
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5.

арналған маркетингтік
тұжырымдамасы» бағдарламалық
құжатын әзірлеу және ҚР МСМ
қарастыруына ұсыну
«Оқырман Ұлт – Ұлы Дала
мемлекетінің болашағы» ұлттық
бағдарламасын әзірлеу және ҚР МСМ
қарастыруына ұсыну
«Біздің оқырман» байқауының
пікірлері мен ұсыныстары

1.

2.

3.

4.

Өтінімдердің түсіміне қарай ҚР ҰАК
ресурстары мен қызметтері туралы
көрнекілік өнімдерін әзірлеп шығару
(визитка, дайджест, буклет, плакат,
баннер, т.б.)
Өтінімдердің түсіміне қарай ҚР
мемлекеттік мерекелер мен атаулы
және еске алу күндеріне қажетті
көрнекілік өнімдерін әзірлеп шығару
«Астана ескерткіштері»
иллюстрациялық каталог-көрсеткіш
шығару

ЖОО студенттері, аспиранттар,
оқытушылар, мұғалімдер, ғалымдар
үшін ғылым, білім беру, педагогика
саласындағы интернет-ресурстар

9.5. Баспа қызметі
Тұрақты түрде

-

Реставрациялық-баспа
қызметі, барлық
қызметтер

Тұрақты түрде

-

Реставрациялық-баспа
қызметі, барлық
қызметтер

I тоқсан

-

I тоқсан

-

Ақпараттықбиблиографиялық
қызмет көрсету
қызметі,
Реставрациялық-баспа
қызметі
Реставрациялық-баспа
қызметі
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(экологиялық тәрбие бойынша
сабақтар)
- «Бізбен бірге оқыңыз! Еліміздің
танымал адамдарымен бірге оқыңыз!»белгілі тұлғалар ұсынған кітаптарды
оқу
- Балаларға арналған мәдени және
білім беру іс-шараларын өткізу (ҚР
Мемлекеттік және мерейтойлық
мерекелеріне)

бойынша дайджест дайындау және
басып шығару
«Бір ел – бір кітап»-2019 акциясы
аясында буклет шығару

Жыл ағымында

-

6.

Жыл мерейтой иелеріне арналған
библиографиялық көрсеткіштер
шығару

Жыл ағымында

-

7.

«Бізде қонақта - Қазақстанның
танымал адамдары» коллекцияларын
дайындауға және шығаруға дизайн
жасау аудиокітаптар шығару
ҚР Мәдениет және спорт
министрлігіне дайындалатын
жоспарлық және есеп беру құжаттарын
әзірлеп шығару

Жыл ағымында

-

Жыл ағымында

-

«Кітапхана хабаршысы»» - «Вестник
библиотеки» ақпараттық сараптамалық
журналды дайындау және шығару
10. Жыл мерейгерлеріне арналған
«Тағылым» тақырыптық лекциялары
мен видеолекциялар циклына баспа
өнімдерін дайындау және дизайн жасау

Жыл ағымында

-

Жыл ағымында

-

8.

9.

Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі,
Реставрациялық-баспа
қызметі
Реставрациялық-баспа
қызметі, Ақпараттықбиблиографиялық
қызмет көрсету
қызметі
Реставрациялық-баспа
қызметі
Әкімшілік,
Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі,
Реставрациялық-баспа
қызметі
Реставрациялық-баспа
қызметі
Реставрациялық-баспа
қызметі
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5.

Жыл ағымында

-

Реставрациялық-баспа
қызметі

III-IV тоқсан

-

Қазан

-

Реставрациялық-баспа
қызметі
Реставрациялық-баспа
қызметі
Реставрациялық-баспа
қызметі

Қазан

-

І-II тоқсан

Реставрациялық-баспа
қызметі

Қараша

-

Реставрациялық-баспа
қызметі

Сәуір

-

Реставрациялық-баспа
қызметі, Ақпараттықмәдени бағдарламалар
қызметі

Сәуір

-

Реставрациялық-баспа
қызметі

Мамыр

-

Маусым

-

Реставрациялық-баспа
қызметі
Реставрациялық-баспа
қызметі
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11. Тиісті іс-шараларға арнап дизайн,
альбомдар, портфолио,
фотоальбомдар, бағдарламалар,
шақыру қағаздарын, блокноттар,
баннерлер және т. б. дайындау
12. ҚР ҰАК қызметі туралы альбомды
дайындау және шығару
13. Халықаралық іс-шаралар
материалдары бойынша жинақ шығару
14. «Атаулы күндер күнтізбесі»
кітабының дизайнін жасау, беттеу
және басып шығару
15. Ә. Кекілбаев библиографиялық
көрсеткішінің дизайнін жасау, беттеу
және басып шығару
16. Ф. Оңғарсынова библиографиялық
көрсеткішінің дизайнін жасау, беттеу
және басып шығару
17. «КітапFest» «Бұл кітап әлемі...»
(Бүкіләлемдік кітап күні мен Авторлық
құқық Күніне орай) кітап фестиваліне
баспа өнімдерінің дизайнін жасау және
басып шығару
18. «Ұтқыр кітапханашы» кітапханалық
жобасына баспа өнімдерінің дизайнін
жасау және басып шығару
19. «Халықтың мәңгі жады» кітап
көрмесін дайындау
20. «Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздік рәміздері»

мультимедиялық сабағына баспа
өнімдерін дайындау
21. «Астана – болашақ қаласы»
виртуалды көрмесі суреттерінің
дизайнін өңдеу
22. «Менің қалам – Астана» (Астана
күніне орай) музыкалық-поэтикалық
марафонына баспа өнімдерін
дайындап, дизайнін өңдеу
23. Іс-шаралар кезеңінің дизайнін өңдеу:
1. Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауын
насихаттау іс-шаралары;
2. Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә. Назарбаевтың
«Болашаққа бағдар: қоғамдық
сананы жаңғырту» бағдарламалық
мақаласындағы берілген идеяларды
насихаттау.

Шілде

-

Реставрациялық-баспа
қызметі

Шілде

-

Реставрациялық-баспа
қызметі

Шілде

-

Реставрациялық-баспа
қызметі
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1. ҚРҰАК тиімді менеджментіне ықпал
ететін шешімдер қабылдау

2. Кітапхана қызметін реттеуші

10.1. Басқарушылық шешім
Жыл ағымында

Қажеттілігіне қарай

-

-

Ғылым, менеджмент
және маркетинг
қызметі, Қызмет
жетекшілері,
Әкімшілік
Барлық қызметтер
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X БӨЛІМ. ҚР ҰАК ҚЫЗМЕТІН БАСҚАРУ

Тұрақты түрде

-

Тұрақты түрде

-

5. ҚРҰАК басшысының әкімшіліктәртіптік қызметін қамтамасыз ету

Тұрақты түрде

-

6. ҚРҰАК-ның іс-қағаздарын және құжат
айналымы қызметін жүргізу және
қадағалау
7. Электрондық құжат айналымын енгізу
жұмысын ұйымдастыру

Тұрақты түрде

-

Тұрақты түрде

-

8. Мұрағат жұмысын жүргізу

Тұрақты түрде

-

10.2. Кадрлық жұмыс
Тұрақты түрде

-

Қызмет жетекшілері,
Кадр бөлімі

I тоқсан

-

Тұрақты түрде

-

Әкімшілік,
Кадр бөлімі, барлық
қызметтер мен
бөлімдер
Қызмет жетекшілері,

1.

ҚРҰАК мамандарының үздіксіз кәсіби
білім алуын қамтамасыз ету

2.

2019 жылғы штаттық кесте
өзгерістеріне байланысты
қызметкерлердің ЛМ мен Ережесін
қайта қарау және бекіту
КРҰАК қызметін реттейтін құжаттарды

3.

Әкімшілік, Қызмет
жетекш Іс-қағаздарын
жүргізу және құжат
айналымы қызметі
Іс-қағаздарын жүргізу
және құжат айналымы
қызметі
Іс-қағаздарын жүргізу
және құжат айналымы
қызметі
Іс-қағаздарын жүргізу
және құжат айналымы
қызметі
Іс-қағаздарын жүргізу
және құжат айналымы
қызметі
Іс-қағаздарын жүргізу
және құжат айналымы
қызметі, Мұрағат
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құжаттарды өзектендіру
3. Дирекция Кеңесінің, оперативті
жиындар, жалпы өндірістік
жиналыстардың өткізілуін қамтамасыз
ету
4. ҚРҰАК құжаттарын ұйымдастырунормативтік базасын құру

әзірлеуге қатысу

Кадр бөлімі

4.

Кітапхана қызметкерлерінің тиімді және
сапалы жұмысына деген мүдделілік пен
ынта-ықыласты арттыру жөніндегі
жұмыстарды тұрақты түрде жүргізу

Тұрақты түрде

-

Қызмет жетекшілері,
Кадр бөлімі

5.

ҚРҰАК-дағы тарификациялықбіліктілік комиссиясының жұмысымен
қамтамасыз ету

Тұрақты түрде

-

Әкімшілік

6.

ҚРҰАК корпоративтік мәдениетін
көтеру мақсатында мәдени-көпшілік ісшаралар өткізу

Жыл ағымында

ҚРҰАК-ның Кәсіподақ
ұйымы

Барлық қызметтер

10.3. Материалдық-техникалық базаны жетілдіру
Қызметтік қамсыздандыру жүйесінің
Тұрақты түрде
Қызмет
қызметімен қамтамасыз ету (күзет,
жылу-су және энергиямен қамту,
салқындатқыш, желдеткіш)

2.

Орталықтан жабдықтауға арналған
жылу жүйесін қосу үшін ЖСҚ әзірлеп
беру

3.

Техникалық және технологиялық

I-II тоқсан

Қызмет көрсететін
фирмалар

Тұрақты түрде

Қызмет көрсететін

Ғимаратты пайдалану
және қызмет көрсету
тобы, Қаржы бөлімі,
Экономика және
мемлекеттік сатып алу
бөлімі
Ғимаратты пайдалану
және қызмет көрсету
бөлімі, Қаржы бөлімі,
Экономика және
мемлекеттік сатып алу
бөлімі
Барлық қызметтер,
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1.
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жабдықтауды қолдау бойынша
профилактикалық жұмыстарды жүргізу
Кітапхана бөлімдерінің материалдықтехникалық базаларын жаңарту үшін
бюджеттік жазбаларды ресімдеу

4.

фирмалар

Қаңтар

Қызмет көрсететін
фирмалар

Қаржы бөлімі,
Экономика және
мемлекеттік сатып алу
бөлімі
Барлық қызметтер мен
бөлімдер, Қаржы
бөлімі, Экономика
және мемлекеттік
сатып алу бөлімі
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Қосымша 1

№
1
2
3
4
5

Пайдаланушылардың атауы
Пайдаланушылар саны
Келушілер саны, оның ішінде
виртуалды
Құжаттарды беру саны
Құжаттық қордың саны
Электрондық каталогқа енгізілген
құжаттар саны (библиографиялық

2018 ж. жоспар
30 000
300 000

2018 ж. орындау
50 973
513 850 / 214 423

2019 ж. жоспар
36 000
360 000

600 000
1 500 000
21 000

703 100
1 484 442
21 240

720 000
1 504 000
21 420

ЖОСПАР 2019

ҚРҰАК қызметінің 2019 жылға арналған негізгі көрсеткіштері

1 200

1 406

1 680

81
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6

жазбалар саны)
Бұқаралық іс-шаралар саны
(кітап тұсаукесері, көрмелер,
экскурсиялар және т. б.)

