Х.Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік университеті ғылыми кітапханасының 2018-2019 оқу жылына
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ
№

1

2

Іс-шаралар атауы

Уақыты

Кітап қорын өңдеу және толықтыру бөлімі
Білім беру қызметіне қойылатын біліктілік талаптарына және университет
Жыл бойына
профиліне сәйкес және оқырмандардың ақпараттық сұраныстары бойынша
кітап қорын оқулықтармен толықтыруды қамтамасыз ету
Кітапхана қорын жаңарту: қазіргі заманға сай жаңадан келген
Жыл бойына
әдебиеттермен толықтыру

Жауапты
Айыпова М.,
Жумалиева Г.,
Галимоллина Ж.
Айыпова М.,
Жумалиева Г.,
Галимоллина Ж.
Айыпова М.,
Жумалиева Г.,
Галимоллина Ж.
Айыпова М.К.

Университеттің ГОСО мамандықтары бойынша және пәндер бойынша
типтік бағдарламаны жүйелі түрде бөлімге келіп түскен прайс парақтарын
қарап, кафедра сұранысы бойынша әдебиеттерді шығару.
2018 жылдың екінші жартысында «Роспечать» каталогі бойынша мерзімді
басылымдарға жазылу, 2019 жылдың бірінші жарты жылдығына Ресейлік
және Қазақстандық басылымдарына жазылуды жүргізу

Жыл бойына

5

Кітапхана қорын «Магистратура», «Бакалавриат» типтік
бағдарламаларымен толықтыру және баспа арқылы көбейту

Жыл бойына

Айыпова М.,
Жумалиева Г.,
Галимоллина Ж.

6

Кітап қорының есебі
Қабылдап алынған жаңа әдебиеттерді құжат бойынша, кітапхана қорын
есепке алу жиынтық кітабы, кітапхана қорының мүлік кітаптары.

Жыл бойына

7

Жаңадан түскен әр кітапқа және мерзімдік басылымдарға мөр және мүлік
нөмірі, КБЖ әрқайсысына толық өңдеу. Кітаптарды оқу залына бөлу.

Айыпова М.,
Жумалиева Г.,
Галимоллина Ж.
Айыпова М.,
Жумалиева Г.,

3

4

Қараша желтоқсан
Мамырмаусым

Жыл бойына

8

Ақпараттық-библиографиялық бөліммен бірге жаңа түскен әдебиеттерге
көрме ұйымдастыру.

Жыл бойына

9

Жұмыс журналына «Жоғалған кітаптың орнына оқырманнан қабылданған
кітаптарды есепке алу журналы». Акті құрамына есептен шығару, ескірген,
жоғалған кітаптар т.б.
Каталогпен жұмыс
Жүйелі түрде алфавиттік және жүйелі каталогпен жұмыстану, сараптама
жасап отыру. Карточкаларды каталогтарға орналастыру
КАБИС «Каталогизатор» бағдарлама бойынша мәліметтер базасына енгізу.
«Кітаптар», «Көркем әдебиеттер», «ППС кітаптары», «Авторефераттар мен
диссертациялар», «Электрондық кітаптар» , «Шет тілдегі кітаптар».
Абонемент бөлімі
Абонемент бөліміндегі кітап қорын жинақтап, ретке келтіру

Жыл бойына

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

Жыл бойына
Жыл бойына

Жыл бойы

Университет, кітапхана бойынша өткізілетін шараларға (әдеби кеш,
конференция, көрме т.б) пайдаланылатын оқулықтармен қамтамасыз ету.
Оқу мезгілінде студенттер мен оқытушыларды оқулықтармен қамтамасыз
ету.
«Білімді ұрпақ- ел болашағы» атты кітап көрме

Жыл бойы

Жазушы О.Бөкеевтің 75 жыл толуына орай «Ұлттың ұлы қазынасы» кітап
көрме
Қазақстан Республикасы халықтарының тілдер күні «Тіл халықтың үні»
кітап көрме
Қарттар күніне «Қарттарым - асыл қазынам» пікір алмасу

20.09.18

Жазушы К. Тоқаевтың туғанына 95 жыл және жазушы,қоғам қайраткері
С.Көбеевтің туғанына 140 жыл толуына орай «Ұлы адамдар ұлағаты» кітап

02.10.18

Жыл бойы
23.08.18

12.09.18
01.10.18

Галимоллина Ж.
Айыпова М.,
Жумалиева Г.,
Галимоллина Ж.
Айыпова М.,
Жумалиева Г.,
Галимоллина Ж.
Жумалиева Г.,
Галимоллина Ж.
Айыпова М.,
Жумалиева Г.,
Галимоллина Ж.
№1,2,3,4
абонементтер
№1,2,3,4
абонементтер
№1,2,3,4
абонементтер
Токмашева А.,
Баженова С.
Аксакалова А.,
Хайрошева А.
Шопанова Ғ.
Токмашева А.,
Баженова С.
Берденова С.,
Аксакалова А.,

20

көрме
Қазақ ақыны, ағартушы демократ С. Торайғыровтың туғанына 125 жыл
толуына «Жыр сұлтаны - Сұлтанмахмұт» әдеби кеш

28.10.18

Ағылшын жазушы Клайв Льюистің туғанына 120 жыл толуына орай «The
life and works of writer» атты көрме
«Жүз жаңа оқулық - өркениет көшіндегі рухани азық» дөңгелек үстел

29.11.18

16 желтоқсан Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік күніне орай
«Мақтанышым - Тәуелсіз Қазақстан» атты кітап көрме
16 желтоқсан Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік күніне орай «Желтоқсан
жаңғырығы» атты кітап көрме
Жазушы Хамза Есенжановтың туғанына 110 жыл толуына орай «Ұлттың
ұлы жазушы» кітап көрме

12.12.18

26

100 жаңа оқулық жобасы бойынша «Болашаққа бастама» атты дөңгелек
үстел

25.01.19

27

25.01.18

30

Атақты шотланд ақыны Роберт Бернстің туғанына 260 жыл толуына орай
«Poems of Burns»көрме
Ақын, драматург әдебиеттанушы Ә.Тәжібаевтың туғанына 110 жыл
«Поэзия - тірлігім, тіршілігім» атты кітап көрмесі
8 наурыз Халықаралық әйелдер күніне «Ана – әр үйдің алтын қазығы» атты
көрме
22 Наурыз - Ұлыстың ұлы күні «Армысың, әз Наурыз!» кітап көрме

31

«Рухани жаңғыру - жастарға жарқын жол» дөңгелек стол

21
22
23
24
25

28
29

15.11.18

16.12.18
25.12.18

Хайрошева А.
Берденова С.,
Аксакалова А.,
Хайрошева А.
Умбетова А.
Токмашева А.,
Баженова С.
Умбетова А.
Токмашева А.,
Баженова С.
Берденова С.,
Аксакалова А.,
Хайрошева А.
Берденова С.,
Аксакалова А.,
Хайрошева А.
Умбетова А.

07.03.19

Берденова С.,
Аксакалова А.
Умбетова А.

20.03.19

Шопанова Ғ.

25.03.19

Берденова С.,
Аксакалова А.,
Хайрошева А.

04.02.19

Геолог, қоғам қайраткері Қ.Сәтбаевтің туғанына 120 жыл орай «Ұлы тұлға»
атты кітап көрме
Кеңес Одағының батыры Ә.Молдағұлованың туғанына 95 жыл толуына
орай «Соғып тұр қыздың жүрегі» атты әдеби кеш

12.04.19

34

Жазушы, ақын І.Жансүгіровтың 120 жыл толуына орай «Дара тұлға» кітап
көрме

14.05.19

35

Ағылшын жазушысы А.К.Дойлдің туғанына 160 жыл толуына орай «Arthur
Conan Doyle - a writer of detective fiction» атты слайд көрме
Ақын, композитор Кенен Әзербаевтың туғанына 135 жыл «Қазақ сазының
сайыпқыраны» атты әдеби кеш өткізу
Оқу жылының аяқталуына байланысты оқырмандардың кітаптарын
жинақтау
Оқу жыл бойы атқарылған жұмыстарға есеп беру

22.05.19

Токмашева А.,
Баженова С.
Берденова С.,
Аксакалова А.,
Хайрошева А.
Берденова С.,
Аксакалова А.,
Хайрошева А.
Умбетова А.

15.06.19

Шопанова Ғ.

Мамыр
маусым
Шілде

№1,2,3,4
абонементтер
№1,2,3,4
абонементтер

20.08.18

32
33

36
37
38

39

40
41
42

43
44

Оқу залы
«Жаңа гуманитарлық білім.Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық» жобасы
бойынша «Жаһанға жол бастар жоба!» атты кітап көрмесі.

20.04.19

Ата заңымыздың мерейлі 23 жылдығына орай «Ата заң еліміздің саяси
жаңаруының негізі» атты кітап көрмесін ұйымдастыру
Қазақстан Республикасының Конституция күніне «Тәуелсіздіктің тірегі Ата Заң» кітап көрмесі
Қазақстан Республикасы Конституция күніне «Ата Заң-алтын тұғырымыз»
кітап көрмесі.

27.08.2018

Жиенғазиева А.
Рысқалиева Б.
Нарынбаева Б.
Гайсина М.

28.08.2018

Ергужиева Р.

28.08.18

Реми Хесс «Философияның таңдаулы 25 кітабы» оқулығы бойынша
дөңгелек үстел өткізу.
Қазақстан Республикасы халықтарының тілдер күніне «Тіл - ұлы байлық»

13.09.2018

Жиенғазиева А.
Рысқалиева Б.
Нарынбаева Б.
Гайсина М.

20.09.18

Жиенғазиева А.

атты кітап көрмесі.
45

Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері күніне арналған «Тіл
тағдыры- ел тағдыры» атты кітап көрмесін ұйымдастыру.

20.09.2018

Рысқалиева Б.
Нарынбаева Б.
Гайсина М.

46

Қазақстан Республикасы халықтарының тілдері күніне «Тіл - рухани
діңгегіміз» кітап көрмесі
«Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық жобасы
бойынша «Ұлттық құндылықтар, ұлттық мақтанашымыз» дөңгелек үстел
өткізу
Көрнекті ақын, халық жазушысы Әбу Сәрсенбаевтың туған күніне орай
ақын шығармаларынан, естеліктерінен кітап көрмесін ұйымдастыру

20.09.2018

Ергужиева Р.

27.09.2018

Ергужиева Р.

15.10.2018

Гайсина М.

49

«Латын қарпіне көшу заман талабы» атты дөңгелек стол өткізу

20.10.2018

Гайсина М.

50

Шоқан Уәлихановтың туған күніне орай «Аққан жұлдыз» атты кітабынан
оқырмандар конференциясын өткізу
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне орай «Тәуелсіз
ұлттың көшбасшысы» кітап көрмесін ұйымдастыру
Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне «Елін сүйген, Елі
сүйген Елбасы» кітап көрмесі

20.11.2018

Гайсина М.

27.11.2018

Гайсина М.

28.11.18

Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президенті күніне «Ел ертеңін
ойлаған Елбасы» кітап көрмесі
Светлана Григорьевна Тер- Минасова «Тіл және мәдениетаралық
коммуникация» кітабы бойынша оқырмандармен сыр-сұхбат өткізу
Қазақстан Республикасының Тәуелсіздік күніне «Ар намысым, қасіретім,
мақтанышым - Желтоқсан» кітап көрмесі.

28.11.2018

Рысқалиева Б.
Нарынбаева Б.
Жиенгазиева А.
Ергужиева Р.

12.12.2018

Гайсина М.

13.12.18

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздік күніне «Тәуелсіздік ел - тілегі» кітап

13.12.2018

Жиенғазиева А.,
Рысқалиева Б.,
Нарынбаева Б.
Ергужиева Р.

47

48

51
52

53
54
55

56

57
58

көрмесі
Ф.Оңғарсынованың туған күніне орай «Поэзия мен сені аялап өтем» атты
поэзия кешін өтізу.
Жерлес жазушы, ақын Ж.Нәжімеденовтың туған күніне орай «Жұмекен
мәңгілік тұлға» атты кітап көрмесін ұйымдастыру.

25.12.2018

Гайсина М.

10.01.2019

Гайсина М.

14.02.2019

«Құқықтану
кафедрасы»,
Ергужиева Р.
Жиенғазиева А.,
Рысқалиева Б.,
Нарынбаева Б.
Гайсина М.

59

«Жанұя - рухани адамгершілік тәрбиесінің негізі» пікірталас

60

Наурыз мейрамы күніне «Ұлыстың ұлы күні» атты кітап көрмесі.

61

Наурыз мейрамына байланысты «Наурыз мейрамы ұлы мереке» атты
кітап көрмесін ұйымдастыру.
23 сәуір Дүниежүзілік кітап күніне «Кітап-тарих, шежіре!» атты кітап
көрмесі.

21.03.2019

63

Қазақ халқының бірлігі күніне орай «Бір халық, бір ел, бір тағдыр» атты
кітап көрмесін ұйымдастыру.

28.04.2019

64

1 мамыр Қазақстан халықтар мерекесіне «Ынтымақтастық және бірлік
күні» атты кітап көрмесі

29.04.19

65

Ұлы Жеңіс күніне орай «Ешкім де, ешнәрсе де ұмытылмайды» кітап
көрмесі

06.05.19

66

Ұлы Жеңістің мерекесіне орай «Ер есімі, ел есінде» атты кітап көрмесін
ұйымдастыру.
9 мамыр Жеңіс күніне «Ешкім де, ештеңе де ұмытылмайды»
иллюстрациялық фото-суретті көрме

62

67

19.03.19

18.04.19

Жиенғазиева А.,
Рысқалиева Б.,
Нарынбаева Б.
Гайсина М.

06.05.2019

Жиенғазиева А.,
Рысқалиева Б.,
Нарынбаева Б.
Рысқалиева Б.,
Нарынбаева Б.,
Жиенғазиева А.
Гайсина М.

06.05.2019

Ергужиева Р.

68
69

31мамыр саяси қуғын - сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу
күніне «Тарихтан тағылым - өткенге тағзым» көрме
31 мамыр Саяси куғын - сүргін және ашаршылық құрбандарын еске алу
күніне «Тарихтан тағылым - өткенге тағзым» атты кітап көрмесі

70

Қазақстан Республикасының Рәміздер күніне «Мемлекеттік рәміздер ұлттық мақтаныш» кітап көрмесі

71

Қазақстан Республикасы Рәміздер күніне орай «Рәміздерім- мақтанышым»
атты кітап көрмесін ұйымдастыру.
Қазақстан Республикасының мемлекеттік Рәміздер күніне «Мемлекеттік
рәміздер - ұлттық мақтанышымыз» мемлекеттік нышандар туралы көрме
Астана күніне байланысты «Ел жүрегі-Астана!» атты кітап көрмесін
жасақтау.

72
73

28.05.2019

Ергужиева Р.

29.05.19

03. 06.2019

Жиенғазиева А.,
Рысқалиева Б.,
Нарынбаева Б.
Жиенғазиева А.,
Рысқалиева Б.,
Нарынбаева Б.
Гайсина М.

3.06.2019

Ергужиева Р.

03.07.2019

Рысқалиева Б.,
Нарынбаева Б.,
Жиенғазиева А.

31.05.19

Ғылыми апарат және сирек кездесетін әдебиеттер бөлімі

76

«Рухани жаңғыру - болашаққа жарқын жол» тұрақты кітап көрмесі;
библиографиялық шолу; насихат жұмыстары
«100 жаңа оқулық» тұрақты кітап көрмесі; библиографиялық шолу; насихат
жұмыстары
«Латын әлипбиі» ұсыныс - тізім

77

«100 жаңа оқулық» - ақпараттық күндер

74
75

жыл бойы

Абдигазиева Г.Х.

жыл бойы
20 қыркүйек
2018 ж.
кафедралар
ұсынысы
бойынша

II. Жаңадан түскен әдебиеттерді насихаттау
78

Жаңадан түскен әдебиеттері бюллетенін баспадан шығару қызметі

79

Университет сайтының «Кітапхана жаңалықтары» бөлімінде ақпараттық
хабарлама орналастыру

4 рет
жыл бойы

Абдигазиева Г.Х.

80

«Жаңадан түскен әдебиеттер» тұрақты кітап көрмесін жаңарту, толықтыру.

жыл бойы

81

Университет оқытушыларының жаңа ғылыми басылымдарын бөлімнің
кітап қорына есепке алу (конференция жинақтары, университет
хабаршысы, жаңа еңбектері: монография, оқулық, оқу,оқу-әдістемелік
құралдары)
«Ақпараттық», «Мамандар күндерін» ұйымдастыру

жыл бойы

82

83
84
85
86

87

88

89

факультет,
кафедра
сұранысы
бойынша
III.Сирек кездесетін әдебиеттер қорымен жұмыс

Сирек кездесетін әдебиеттер қорын цифрландыру (сканерлеп, электронды
жыл бойы
нұсқаға көшіру; «KABIS» бағдарламасы бойынша ЭК қорына еңгізу)
Сақтандыру жұмыстары (температурлық жағдайы, сақталуы және өрт
жыл бойы
қауіпсіздік ережелерін орындау)
Жалпы кітапхана қорынан сирек кездесетін әдебиеттерді уақытылы
жыл бойы
анықтап, есепке алу
Сирек кездесетін әдебиеттерді насихаттау жұмыстары (библиографиялық
жыл бойы
шолу; экскурсия; кітап көрме ұйымдастыру)
IV. Диссертация, авторефераттар қорымен жұмыс

Абдигазиева Г.Х.

Магистрлік, кандидаттық, докторлық диссертацияларды, автореферат және
электрондық нұсқаларын есепке алу (қабылдау, өңдеу, рәсімдеу,
сақтандыру)
Кітапханалық қызметін пайдаланушыларға (профессор-оқытушылар және
магистранттар) ұсыну
V. Картотекамен жұмыс

жыл бойы

Абдигазиева Г.Х.

«Өлкетану», «Профессор-оқытушылардың мерзімді басылымдардағы
мақалалары» атты тақырыптық картотеканы «КАБИС» бағдарламасына
енгізу. Мақалалардың электронды картотекасын жасақтау.
Уақытылы библиографиялық сипаттама толтыру (жазбаша каталогтық

жыл бойы

жыл бойы

жыл бойы

Самарина О.Е.

карточка)
VI. Библиографиялық жұмыс
90

91

а) Анықтамалық-библиографиялық
б) Ақпараттық-библиографиялық
(ұсыныс-тізім, библиографиялық әдебиет көрсеткіштерін жасақтап,
баспадан шығару қызметі)
2018-2019 жж. «Қазақстан ақын-жазушыларының шығармалары»
(сериясынын жалғастыру)
Ә.Тарази - 85
(09.09.1933)
Т. Ахтанов - 95
(25.09.1923-1994)
О. Бөкеев - 75
(28.09.1943-1993)
С. Кобеев - 140
(01.10.1878-1956)
С.Торайғыров - 125 (28.10.1893-1920)
М.Әлімбаев - 95
(29.10.1923 - 2017)
Т.Әлімқұлов - 100

(22.11.1918-1987)

Ш.Айтматов - 90
(12.12.1928-2008)
Қ.Бекхожин - 105
(15.12.1913-1990)
Ө.Канахин - 85
(17.12.1923-1990)
М.Ж.Көпейұлы - 160 (23.12.1858-1931)
Қ.Мұхамеджанов - 90 (24.12.1928-2001)
Х.Есенжанов - 110
(25.12.1908-1974)

жыл бойы
жыл бойы

қыркүйек
қазан

қараша
желтоқсан
желтоқсан
желтоқсан
желтоқсан
желтоқсан
желтоқсан

С.Жүнісов - 85
Е.Бекмаханов - 105

(04.01.1934-2006)
(20.01.1915-1966)

қаңтар
қаңтар

Ә.Тәжібаев - 110
С.Ғаббасов - 80

(04.02.1909-1998)
(12.02.1939)

ақпан

Абдигазиева Г.Х.

М.Симашко - 95
Қ.Сәтбаев - 120
І.Жансігүров - 120
М.Жұмабаев - 125
А.Бақтыгереева -75
92
93
94
95

96

97
98

(29.03.1924-2000)
(12.04.1899-1964)
(05.05.1894-1938)
(25.06.1893-1938)
(23.08.1944)
Мерзімді басылымдар бөлімі

Мерзімді баспасөз арқылы оқырмандар сұраныстарын қанағаттандыру үшін
оқырмандарға ақпараттық көмек көрсету
Мерзімді басылымдарға жарияланған жолдаулармен керекті
материалдарды компьютерге енгізу
Баспасөз беттеріне жарияланған мақалаларды сканерлеп, папкаларға
жинақтау
2018-2019 оқу жылында аталып өтілетін және еске алатын күндерге
өткізілетін іс - шараларға қатысты баспасөз беттеріне жарияланған
мақалаларымен кітап көрмелерін толықтырып отыру
Университет профессор - оқытушыларының, студенттердің өткен
5 жылдық газет - журналдар санында жарияланған мерзімді басылымдарды
сақтау қорынан іздестіріп, сұранысын қанағаттандыру
Мерзімді баспасөз басылымдарын насихаттау арқылы жаңа оқырмандарды
тарту
Әр тоқсан сайын жинақталған газет - журналдарды сақтау қорына жинау

наурыз
сәуір
мамыр
маусым
тамыз
Жыл бойына

Өтеғалиева А.

Жыл бойына

Өтеғалиева А.

Жыл бойына

Өтеғалиева А.

Жыл бойына

Өтеғалиева А.

Жыл бойына

Өтеғалиева А.

Жыл бойына

Өтеғалиева А.

Жыл бойына

Өтеғалиева А.

Тамыз

Озганбаева К.

Жыл бойына

Озганбаева К.

Жыл бойына

Озганбаева К.

Әдістеме бөлімі
30 тамыз Қазақстан Республикасының Конститутция күніне «Ата Заң - азат
елдің ар - намысы» кең көлемде кітап көрмесін шығаруды ұйымдастыру
100 Университет қабырғасында өткізілген жоспардан тыс шараларға кітап
көрмелерін шығаруды ұйымдастыру
101 Кітапхана бөлімдерінде өткізілетін ірі шараларға (жоспарын,
бағдарламасын, баспасөз хабарламасын) дайындауға әдістемелік көмек
99

көрсету
102 Кітапханада өткен іс-шараларды сайтқа беріп отыру
103 «Цифрлы Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру мақсатында
ЖОО, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының
кітапханашылары арасында «Цифрландыру - өмірдің өзекті мәселесі» атты
семинар өткізу
104 Облыстық кітапханалармен келісім шарт жасау
105 Кітапхана бөлімдерінің жұмыс жоспарлары мен жазбаша есебін жинақтау,
қорытындылау, есеп беру

Жыл бойына

Озганбаева К.

Қазан

Озганбаева К.

Жыл бойы

Озганбаева К.

Тоқсан сайын

Озганбаева К.

