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Қызылжар аудандық орталық кітапханасы

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы аясында

«Жастар» жылына арнап «Жас ұрпақ» 

кітапхана жаршысын шығармақ. 

Алдарыңызда осы газеттің бірінші үлгісі. 

кітапхана жаршысы

библиовестник



«Жастарымыз салт-

дәстүрімізді көздің 

қарашығындай бағып 

жүретін, көптің көкейіне 

үміт отын жағып жүретін, 

адамзаттың озық ой көгінде 

ағып жүретіндей болуы тиіс.»                                             

Нұрсұлтан Назарбаев
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Рухани жаңғыру

Центральная районная библиотека с учениками Бескольской средней школы №2

провела вернисаж «Ты дорог мне, край мой, уютный и ласковый».

Цель мероприятия — через поэтический мир местных поэтов, воспитывать у

детей с раннего возраста душевную чуткость, доброту, умение видеть красоту

вокруг себя, учиться бережно относиться к природе. Началось мероприятие с

рассказа библиотекаря о красоте нашего края и напоминанием для

присутствующих, что нужно заботится об окружающей среде. С радостью дети

читали и слушали замечательные стихи, написанные нашими земляками —

местными поэтами Иваном Петровым, Клавдией Чепурко, Юрием Зайбертом.

Увлеченно дети смотрели презентацию о достопримечательностях села Бесколь

«Люблю места свои родные». Знакомство с творчеством талантливых людей

надолго останется в памяти детей, напоминая о теплоте и душевности их

стихотворений о родной земле. В завершений мероприятия был проведен обзор

«Эхо родного края» у книжной выставки «Здесь мне посчасливилось жить и

родиться».
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Елбасы Жолдауы

Ағымдығы жылдың 29 қаңтар күні аудандық кітапханасы Жастарға

қызмет көрсету орталығының базасында «Президент Жолдауы: анық

қадамдармен» тақырыбында өзекті диалог өткізді. Оның негізгі мақсаты -

өскелең ұрпақты Отансүйгіштікке, патриоттық сезімге тәрбиелеу. Іс-шараға

Жастар және балалар бастамалары орталығының директорының м.а., Жастарға

қызмет көрсету орталығының кеңесшісі Г.Хамитова,аудан орталығының

жастары, аудандық кітапхана қызметкерлері қатысты.

Іс-шара «Алға Қазақстан!» флешмобынан басталды. Сонымен қатар,

«Еліміздің болашағы - жастардың қолында!» атты бейнеролик көрсетілді.

Кітапханашылар Мемлекет басшысының жастарға арнаған Жолдауының

негізгі міндеттерін қысқаша баяндады, кейін Жастар және балалар

бастамалары орталығының директоры Г.Хамитова жастарға қызмет көрсетудің

алдағыжоспарларымен бөлісіп, жастарды қандай талаптар күтіп тұрғаны

туралы айтып берді.

Қатысушылар арасында«Жүректен жүрекке» ойыны өткізілді, онда

бірліктің символы «Шаңырақ» қолына алып, бір-біріне жылы тілектер тіледі.

Іс-шара соңында «Елбасы жолдауы: жақсылықтың бастауы» кітап көрмесіне

шолу жасалды.
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Жастар жылы

В Кызылжарской центральной районной библиотеке прошел час

доверия «Молодежь за мир в Казахстане». В ходе мероприятия были

заданы вопросы на тему молодежь за мир в Казахстане. Затем был

показан видеоролик на тему «Мир в Казахстане». Библиотекари с

молодежью провели интересную викторину. В заключение мероприятия

был проведен обзор «Начни с себя» у книжной выставки «Будущее

начинается сегодня».
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Всегда —

учиться, все —

знать! Чем 

больше узнаешь, 

тем сильнее 

станешь.
М. Горький

Бір ел - бір кітап акциясы

Қызылжар аудандық орталық кітапхананың қызметкерлері №2 Бескөл

орта мектебінің оқушыларының қатысуымен «Бір ел – бір кітап»

республикалық акциясына арналған іс-шара өткізді. Іс-шараның мақсаты –

оқуды алға жылжыту бойынша бағдарламаны дамыту,оқу сауаттылығы мен

мәдениетін қолдау, рухани мұраны сақтау, анна тіліне ұқыпты қарау, сондай-ақ

жастарды адамгершілік және отан сүйгіштікке тәрбиелеу.

2019 жылы республикалық «Бір ел – бір кітап» акциясына екі автордың

шығармалары таңдалды,олар: Әбділдә Тәжібаевтың поэзиясы және Әбіш

Кекілбаевтың «Аңыздың ақыры» романы. Кітапханашы Қазақстанның екі

көрнекті жазушыларының өмірбаяндары мен шығармалары туралы баяндап

берді. Осы іс-шараға слайд тұсаукесері көрсетілді .Кітапханашы З.Утенова

Әбділдә Тәжібаевтың «Шеше қиялы» атты шығармасынан үзінді оқыды. Қаза

қәдебиетінің негізін қалаушылардың шығармалары туралы викторина

қатысушылардың қызығушылығын тудырды. с-шара соңында «Бір ел-бір

кітап» атты кітап көрмесі қатысушылар назарына ұсынылды.
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Наурыз айы ерекше және жарқын мерекеге толы ай. Наурыздың алғашқы

күні Алғыс айту күні тойланатыны анық. Осы күні аудандық кітапханада аудан

басшысы Жанат Сәдуақасовтың қатысуымен «Менің елімнің тағдыры- менің

тағдырым» атты кеш өтті. Шараға аудандық ЭМО жетекшілері қатысты.

Наурыз айының алғашқы мерекелерінің бірі 8- наурыз Халықаралық

әйелдер күні. Осы шара аясында аудандық кітапханаларда көптеген іс-шаралар

өткізілді.

22 наурыз –Ұлыстың ұлы күні Әз-Наурыз.

Наурыз мерекесі аясында кітапхана ұжы салт-дәстүрлерді жаңғырту

аясында қойылымдар көрсетіп, әр түрлі ұмыт болған дәстүрлерді елге

таныстырды.



Фольклорный праздник «Сударыня наша – Масленица» прошел в

читальном зале районной библиотеки (присутствовало 16 человек). Участниками

мероприятия были пациенты реабилитационного центра, социальный работник

Фида А. А и постоянные читатели. Сотрудники библиотеки интересно и

увлекательно провели театрализованное представление посвященное празднику

Масленицы. Присутствующие встретили знаменитых гостей Ю. Никулина, Г.

Вицина и Е. Моргунова, которые с удовольствием угощали гостей блинами и

танцевали для них зажигательные танцы. Все участники праздника, проводив,

суровую зиму с радостью встретили весну и попрощались с Масленицей. В

заключение праздника был проведен обзор «В старину и так бывало …» у

книжной выставки «Душа моя, Масленица». Праздник удался на славу.
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Газет 2019 жылдың қаңтар айынан бастап, 

тоқсанына бір рет шығады
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Құрметті
оқырмандар!

“Жас Ұрпақ” газеті тоқсанына

бір рет шығатындықтан, газетке

мақала, эссе, қызықты

материалдар, өз

шығармашылықтарыңызды

жариялауларыңызға мүмкіндік бар.

Олай болса, асығыңыз жас жазушы,

жас ақын, жас тілші!

Біз сізді күтеміз!

Аудандық кітапхана 

ұжымы

mailto:biwkul_bib@mail.ru

