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Президент Жолдауы

Познакомилась с Посланием

Президента РК К.К Токаева.

Важность данного послания заключается в том,

что, новые идеи задают мощный

дополнительный импульс и новый ритм всей

работе. Я как работник культуры думаю, что такие

ключевые вопросы внутренней политики, укрепление государственных

институтов, защита прав и свобода граждан, модернизация экономики,

социального обеспечения населения. станут для наших парламентариев

главными вопросами работы. Я уверена, что Послание нашего Президента

станет ориентиром, который определит для всех органов исполнительной

власти общества в целом цели и задачи развития нашей страны. Мы очень

целеустремленный народ , поэтому Казахстан уверенно смотрит в будущее.
Библиотекарь Долматовской

сельской библиотеки

Ожигова М.Н.
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«СЫНДАРЛЫ 

ҚОҒАМДЫҚ ДИАЛОГ 

– ҚАЗАҚСТАННЫҢ 

ТҰРАҚТЫЛЫҒЫ МЕН 

ӨРКЕНДЕУІНІҢ 

НЕГІЗІ»
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Мемлекеттік тіл- менің мақтанышым

Тілге құрмет – елге құрмет

«Болашаққа бір қадам»

19 қыркүйекте аудандық орталық кітапхананың коворкинг

орталығында Қазақстан халықтарының тілдері күніне арналған «Тіл -

халықтың жан дүниесінің кілті» атты зияткерлік ойын өтті.

Мақсаты: қатысушалырға еліміздің рәміздері туралы білімдерін жалпылау;

тілдерге деген қызығушылықты қалыптастыру; Қазақстан халықтарының

мәдени мұрасына құрметпен қарау; толеранттылыққа тәрбиелеу.

Кітапханашы іс-шараға қатысушыларға ойын ережелерімен таныстырып,

сәттілік тіледі. Зияткерлік ойын 5 сайыстан тұрды: 1 «Бәйге», 2 «Суреттен

мақалды тап», 3 «Полиглот», 4 «Ақша сұрақтары», 5 «Астананы тап».

Ойынға екі команда қатысты: «Жас ұрпақ», «Білгірлер». Қатысушылар

сұрақтарға белсенді жауап беріп, тапсырмаларды қызығушылықпен

орындап, суреттер арқылы мақалдарды тапты.

Іс-шараға «Тіл - халықтың жан дүниесінің кілті» атты кітап көрмесі

ұйымдастырылды.

Ойын соңында командалар сыйлықтармен марапатталды.



Жастар жылы

Қазақстан – жас әрі жастардың мемлекеті! 

Жастарымыз – дамудың қозғаушы күші. Барлық

мемлекеттік органдардың міндеті – жастардың

өзін өзі жақсы танытуына жағдай жасау және

олардың оң бастамаларына қолдау көрсету керек.

Касым-Жомарт Токаев 
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ЖАСТАР ЖЫЛЫ 

Жастар жылын аяқтау және жыл басталуын бастау аясында Қызылжар

ауданының әкімі Жанат Сәдуақасовтың және "Жас Отан" ЖҚ СҚО филиалының

басшысы Абылайхан Қайроллаевтың қатысуымен Жастар форумы өтті.

Іс-шара "Бастау бизнес" бағдарламасы бойынша білім алған жастардың

көрмесінен басталды". Өз бизнесін ашқан "Жас кәсіпкер", сондай-ақ салтанатты

флешмобпен көрермендерді позитивті күш-қуатпен, керемет көңіл-күй сыйлады.

Форумды ашқан аудан басшысы бүгінгі күні жастардың өмірдің барлық

салаларына белсене араласатынын атап өтті.

Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында жастар үшін шағын футбол

стадиондары салынды, спорт залдары жұмыс істейді, онда сабақтан тыс уақытта

жаттығулар мен жарыстар өтеді,-деді ол.

Алғыс хатпен және Жастар жылының символымен ауданның белсенді жастары

марапатталды: Мерей Әбілмәжінова, Инна Совицкая, Данияр Калелов, Татьяна

Плесовских, Зарина Утенова, Антон Комаров, Дәурен Социал, Оксана Яркова, Ұлбике

Қасымбекова, Максим Сердюков.

Мемлекет басшысы келесі жылды еріктілер жылы деп жариялағаны баршаға

мәлім. Волонтерлік-бұл мейірімді адамдар айналысатын игі іс. Олардың бірі- Сергей

Кляус болашақ еріктілер үшін үлгі болып табылатын адам.

Жастар форумында аудандық мәдениет үйінің әртістері көрермендерге тамаша

көңіл күй сыйлап, ән-жырдан шашу шашты.



Еңбектің ақталғаны
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24 декабря Кызылжарская районная библиотека

провела бал маскарад в районном Доме культуры.

Представив вниманию участников мюзикл «На

балу у Золушки», который подготовили работники

ЦРБ. Бал – маскарад сопровождался песнями,

танцами с участием творческих коллективов района

и артистами РДК.



14 декабря 2019 года в селе Бесколь в рамках программы «Рухани

жангыру» состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню

Независимости Республики Казахстан. В фойе районного Дома

культуры сотрудниками районной библиотеки была организована

книжная выставка «Вершины Независимости», а также библиотекари

района участвовали в вокальной группе.
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Студенты колледжа провели 

мастер -класс по профессиям: 

кондитер, парикмахер-модельер, 

модельер-закройщик, на 

котором учащиеся активно 

приняли участие.

В завершении мероприятие был 

проведен обзор «Скорая помощь 

в выборе профессии» по 

книжной выставке «Кем быть!».
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Круглый стол, посвященный Дню Первого Президента, состоялся 1 декабря в коворкинг центре

районной библиотеки. Мероприятие открыл домбровый ансамбль "Шашу" школы искусства

"Мерей". Участникам был представлен документальный фильм «Назарбаев - человек эпохи». В ходе

мероприятия заместитель акима района А. Нургалиева поздравила собравшихся с знаменательным

событием. На мероприятии выступили председатель совета ветеранов Б. Кожахметов, местный поэт

и композитор Ю. Зайберт, члены узбекского ЭКЦ "Дустлик" Х. Абдрахманова и Б. Калдыбекова,

руководитель русского ЭКЦ "Славянка" Н. Барабаш, руководитель ЭКЦ " " села Якорь Г.

Белопухова. Победители конкурса на написание эссе среди учащихся нашего района, ученица 8-го

класса лицея «Парасат» Гарипова Дилназ и ученица 10-го класса гимназии «Бескольская средняя

школа» Аяулым Сабыржанова прочитали отрывки из своих сочинений. Артем Урусов, ученик 11

класса Озерной средней школы, прочитал стихи, посвященные "Елбасы". Артисты Дома культуры

представили зрителям любимые песни Первого Президента. Во время мероприятия была

представлена слайдовая презентация «Первый президент». Библиограф нашей библиотеки провела

обзор литературы по книжной выставке «Мемлекетті құрған Көшбасшы»

Азаттық пен елге қонды тосқан 

бақ,

Қазақ елін мойындауда дос

таңдап.

Елбасының еңбегімен нұрлана

Қазағымның мерейі тұр аспандап.
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И красива, и богата наша Родина, ребята

Все праздники хороши, но есть среди них и особенные, очень важные для нашей страны. Один из них

– День Независимости Республики Казахстан. В преддверии этого праздника, объединяющего всех

граждан нашего многонационального государства, с учащимися 7 «а» класса школы-гимназии провели

урок гордости и уважения «И красива, и богата наша Родина, ребята».

Праздник открыл ансамбль домбристов «Шашу» из школы искусств «Мерей»

Прекрасна наша земля, наша Родина – красива ее природа, красив ее народ. О любви к Родине, о

красоте родной земли говорили ведущие и гости мероприятия. С большим праздником - днем

Независимости Республики Казахстан присутствующих поздравили: секретарь районного маслихата -

Молдахметова А.А., директор районной библиотеки - Кабиева Э.Е и консультант центра молодежных

и детских инициатив - Утюленова А.

Ребята показали хорошие знания отвечая на вопросы викторины «Мой Казахстан», посмотрели

слайдовую презентацию «Казахстан – наша гордость», поиграли в игры «Байтерек» и «Пожелания».

Песню «Желтоқсан желі» гостям подарили - Жанатов Б., Ахметова Ж. и Шарипов Р. К празднику

подготовлена выставка – панорама «Независимость – удел сильных духом». Директор районной

библиотеки Кабиева провела красивый обряд «Шашу».

Отмечая праздник Независимости жителей Республики Казахстан, каждый школьник испытывает

любовь к Родине и гордость за свое Отечество.

У казахов есть замечательный обычай: любое хорошее событие сопровождается «Шашу», так

пожелаем всем «Денсаулык зор болсын, бакыт болсын, достык болсын». Счастья, удачи, здоровья

всем.



Музыкально-литературный эксклюзив

«Напевы родной страны», обзор «Мы – за

свободный Казахстан!», книжная выставка

«Мой независимый Казахстан»

Прошел в школе, присутствовало 67 человек.

Цель: воспитание чувства патриотизма,

любви к Родине, гордости за историческое

прошлое, настоящее и светлое будущее

народа Казахстана.

Библиотекарь познакомила с историей

становления и развития нашей Республики,

рассказала о декабрьских событиях 1986 года,

об участниках этих событий. Была показана

слайд-презентация: «Исторический путь

Независимости». Затем состоялся

праздничный концерт, который приготовили

уч-ся школы. Звучали музыкальные номера о

Казахстане, дети с огромным энтузиазмом

продекламировали стихотворения,

посвященные нашей Родине. В конце

мероприятия уч-ся вступили в ряды «Жас

қыран» и «Жас Ұлан».

Біз тәуелсіздікке аңсап, зарығып

жеттік. Енді сол тәуелсіздіктің

қасиетті белгілерін де ерекше

қадірлеуіміз, қастерлеуіміз керек.

Әрбір азамат Қазақстанның туын,

елтаңбасын, әнұранын тұмардай

қасиет тұтуы қажет.Елдігіміздің

сыналатын бір тұсы осы.

Н.Ә.Назарбаев
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Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында Қызылжар аудандық

орталық кітапханасының оқырман залында ауданымыздың

отбасылары арасында «Отбасымның шежіресі» атты аудандық

сайысы өтті.

Шежіре — халықтың шығу тегін, таралуын баяндайтын

тармағы. Шежірені, отбасымыздың тарихын, дәстүрін білу әр

адамның, өсіп келе жатқан ұрпақтың парызы.

Сайысқа аудан бойынша бес отбасы қатысты. Әр отбасы

өздерінің жанұялық құндылықтарымен, атадан балаға берілетін

мұраларын ел назарына ұсынды. Әр әулет арнайы номинациялар

бойынша дипломдармен, жүлделі сыйлықтармен мараппатталды.

Ертеңгі жастарға үлгі боларлық бұл іс шара отбасы құндылықтарын

қастерлеуге, тілін құрметтеуге, отанға деген сүйіспеншілікке

тәрбиелейді. Іс-шараға арнайы «Ұлттың ұлы мұрасы»атты кітап

көрмесі ұйымдастырылып, ондағы әдебиеттерге шолу жасалды.
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Кітап - ең 

сабырлы 

ұстаз
Н.Назарбаев 
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Таралымы  сұранысқа

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

«АОК»  коммуналдық мемлекеттік 

мекемесі  жанындағы  шығатын 

басылым

Газет 2019 жылдың қаңтар айынан

бастап, тоқсанына бір рет шығады
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