


Шығармашылыққа толы кітапханалық шаралар

(Денисов ОКЖ кітапханаларының жұмыс тəжірибелері)

Біздің əрқайсымыз кітапханадан жанымызға
тыныштық тауып, бойымызды сергіте аламыз,

ойымызды жаңартып, іздегенімізді таба аламыз.
                                                                                                        Джон Леббок

      Кітапхана қызметі басқалармен бірге қоғам өмірінде белгілі бір қызметті:
ақпараттық, білім берушілік, азаматтардың бос уақыттарын тиімді өткізуді жүзеге
асыруға  бағытталған əлеуметтік институт болып табылады. Кітапхананың аталған
міндеттерді жүзеге асыруы көпшілік жағдайда мəдени шаралар мен бос уақытты
тиімді ұйымдастыру арқылы іске асырылады.
     Кітапхананың мəдени шаралар мен бос уақытты тиімді ұйымдастыру
бағытындағы жұмысы – пайдаланушылардың күнделікті рухани қажеттіліктерін
жан-жақты қанағаттандыруға, қалыптастыруға, арттыруға жəне тұлғаның тұрақты
дамуын қамтамасыз етуге арналған мақсатты, жүйеге келтірілген жұмыс болып
табылады. Кітапхананың мəдени шаралар мен бос уақытты тиімді
ұйымдастырудағы ерекшелігі ретінде оның жұмысының тек қана кітапхана
қызметін пайдаланушыларға (онда ресми түрде тіркеуде тұрғандарға)
арналмағандығын атауға болады. Оның қызмет көрсету аясы өте кең. Елді мекеннің
барлық тұрғындары оның атқарып жатқан жұмыстарын өздерінің балаларынан, ата-
аналардан, таныстарынан естіп жатады, адамдар ол туралы ақпараттар алып, оған
кітапхананың өткізген шаралары туралы пікірлер жетіп жатады. Ол мұндай
жұмыстарды тек кітапханалық шараларда ғана жүзеге асырып қоймайды.
Кітапханаға келу, оқу залында отырып кітап оқу, абонементтен алатын жəне қол
боста үйде отырып оқитын құжаттардың өзі  кітапхананың бос уақытты тиімді
ұйымдастыру міндетін жүзеге асыруға көмектеседі. Көпшілікпен жүргізілетін
жұмыстар кітапхананың мəдени шаралар мен бос уақытты тиімді ұйымдастыру
жұмысының тек бір бөлігі ғана болып табылады. Көпшілікпен жүргізілетін
жұмыстар кітапхананың мəдени шаралар мен бос уақытты тиімді ұйымдастыру
жұмысын кітапханалық шаралар арқылы жүзеге асыратын жүйе болып табылады.
     Көпшілікпен жүргізілетін жұмыстар бойынша үнемі ізденісте жүретін қазіргі
кездегі кітапханатанушылардың ішінен С.Г.Матлинаны ерекше атауға болады. Ол
қазіргі кездің негізгі мəселелері мен көпшілікпен өткізілетін жұмыстардың бағытын
бағамдау бойынша ең беделді адам болып табылады. Оның мақалалары
кітапханалардың инновациялық жұмыстарына деген ерекше көзқараспен
ерекшеленеді жəне бұл оның қорытындыларын іс жүзінде қолдануға ықпал етеді.
Аталған мəселе саласында одан басқа Г.К. Олзоева, М.Я. Дворкина, Т.Б. Ловкова
жəне басқалар елеулі еңбек сіңіріп келеді.
     Қазіргі кезде көпшілікпен жүргізілетін жұмыстардың елеулі түрде өзгерістерге
ұшырағаны белгілі. Оған елімізде орын алған əлеуметтік-экономикалық өзгерістер
ықпал етті. Идеологиялық қысымның келмеске кетуі, сөз бен ақпарат еркіндігінің
пайда болуы кітапханашылардың шығармашылық қабілеттерінің оянуына, өмірге



жаңа, қалыптан тыс жұмыс түрлерінің келуіне ықпал етіп, аталған жұмысқа жаңа
леп алып келді. Шығармашылық шегінің кеңейе түсуіне кітапханалардың
компьютерленуі – мультимедиялық технологияларды, интернетті жəне т.б.
пайдалану мол мүмкіндік беріп отыр.
     Кез келген жұмысты бастамас бұрын оның мақсаты мен міндеттерін анықтап
алудың қажеттігі белгілі. Көпшілік жұмыстар үшін ол кітапханалық қызмет
көрсетудің М.Я.Дворкина айтқан «кітапхана қызметін пайдаланушылардың
қажеттіліктерін мейлінше толық қанағаттандыру жəне дамыту» секілді
мақсаттарына сəйкес келеді.
     Кітапханалардың көпшілікпен жұмыс істеу бағытындағы міндеттері
кітапханалардың негізгі міндеттерінен – тұрғындардың ақпарат алуын, рухани,
білімге деген жəне күнделікті (əлеуметтік-тұрмыстық) қажеттіліктерін
қанағаттандырудан, оқырмандардың шығармашылық қабілеттерінің ашылуына
жəне бос уақыттарын тиімді өткізулеріне жағдай жасаудан туындайды.
      Күнделікті өміріміздің тұрақты өзгеріп отыруы жұртшылықтың эстетикалық,
ақпараттық, мəдени сұраныстарына өз əсерін тигізді. Сонымен бірге сұраныстарды
орындауға ұмтылған кітапханалардың жұмыстары да өзгеріске ұшырады.
Кітапханалардың көпшілік-ағартушылық жұмыстарында ағартушылық жұмыстың,
мəдени-демалыс шараларының жаңа түрлері пайдаланыла бастады. Кітаппен жұмыс
істеудің əдістері мен түрлері де өзгеруде, түрлі жаңалықтар енгізіліп, кітапхананың
мəдени-демалыс жұмыстары заманауи талаптарға сəйкес жүргізілуде. Кітапхана
өмірі ешқашан тоқтап қалған емес. Ол өзінің жұмыстарына түзетулер енгізіп,
жұмыстың жаңа жолдарын қабылдай отырып үнемі жетілу үстінде.
      Кітапханалар тұрғындар үшін ақпарат алуға, білімі мен мəдени деңгейін
толықтыруға немесе демалуға ең қолайлы орын болып табылады. Кейде олар елді
мекендегі жалғыз мəдени мекеме болғандықтан тұрғындарға арналған ағартушылық
жəне мəдени міндеттердің барлығын өз мойнына алуына тура келеді.   Іс жүзінде
тегін демалуға, мəдениет пен өнердің үздік үлгілерімен тегін танысуға мүмкіндік
беретін бірден-бір мəдени мекеме кітапхана болып қалып отыр.
       Денисов ОКЖ кітапханаларының барлық жұмыстары кітапхана
қызметкерлерінің алдында тұрған басты міндетке – жұмысты шығармашылықпен
байланыстыруға, ел ішінде болып жатқан барлық маңызды оқиғаларды назардан
тыс қалдырмауға, үнемі жұмыстың жаңа жолдарын іздестіріп отыруға негізделген.
      Денисов ОКЖ кітапханашылары көпшілік жұмыстарын өткізу барысында
көбінесе жұмыстың оқырмандарды қызықтыра алатын жолдары мен əдістерін
таңдап алуға тырысады.  Олар кездесулердің, ойындардың, пікірталастардың жəне
т.б. тақырыптарын ауыстырып отырады. Кітапханалық деуге келмейтін,
жиналғандардың көңілдерін көтеруге əсер ететін əдістер – театрландыру,
музыкалық қойылымдар жиі қолданылады. Түрлі əдістерді қолдана отырып
өткізілетін кітапханалық іс-шаралар оқырмандардың əдеби шығармалардың,
оқиғалар мен құбылыстардың мазмұнын, маңызы мен мəнін оңай қабылдауларына
көмектеседі.
      ОКЖ кітапханалары жұмыстарында жұмыстың дəстүрлі жолдарымен қатар
пікірталас, денсаулық айнасы, əдеби ринг, ойын-викторина, кітапханалық казино,
танымдық сағаты, виртуалды экскурсия, бейнеəңгіме, бейнесабақ секілді жұмыстар



жүргізілуде.  Шаралар кітапханаларда ғана емес, одан тыс жерлерде – клубтарда,
мектептерде, лицейлерде жəне т.б. жерлерде өткізіледі.
      Көпшілік шараларды өткізу барысындағы кітапханалардың басты міндеті -
оқырмандарға кітап оқудың тек ақпарат пен білімнің тауысып болмас қоры ғана
емес, сондай-ақ оның дос жəне кеңесші бола алатындығын түсіндіру. Өткізілетін
əрбір көпшілік шараға көрме ұйымдастырылады.
     Заманауи ақпараттық технологиялардың өмірімізге енуі кітапханалық дəстүрлі
жұмыстардың өзгеріске ұшырауына əсер етіп, бұл өз кезегінде көпшілік
жұмыстардың оқырмандар, əсіресе жастар үшін тартымды болуына ықпалын
тигізді.   2011 жылы Денисов ОКЖ кітапханалары 100% компьютерлендірілді. 5
кітапхана – АОК, АБК, Крым, Некрасов, Приреченский үлгілі ауылдық
кітапханалары интернетке қосылған.  Мультимедиялық технологиялар шаралардың
тартымды өткізуге көп көмек көрсетуде. Электронды көрсетілімсіз жəне слайд-
шоусыз ОКЖ бірде-бір кітапханалық шара өткізілмейтін болған. Оларды пайдалану
мұндай кездесулердің қызықты əрі тартымды өтуіне ықпал етеді. Əріптестеріміз
аталған кездесулерді қызықты өткізудің қажеттігін түсінеді, олай болмағанда бұлар
тек есеп беру үшін ғана өткізілген  шаралар болып қалар еді.  ОКЖ кітапхана
қызметкерлері «Если не интересно нам, скучно читателям» деген ұстаныммен
жұмыс істейді.
      Денисов ОКЖ көпшілік жұмыстары мəдени-ағартушылық жұмыстардың барлық
бағыттары: өлкетану, отансүйгіштікке тəрбиелеу, экология, саламатты өмірді
насихаттау жəне т.б. бойынша жүргізіледі. Өткізілетін шаралардың саны жылдан
жылға артып келеді жəне олар мемлекеттік тілде жиі өткізіле бастады.
      ОКЖ кітапханалық шараларының тақырыптары мен өткізу əдістері əр түрлі.
Мысалы: ежелгі кітапханаларға арналған «В храмах умных мыслей» (Аршалы а/к),
«По страницам Красной книги» (Гришенский а/к) виртуалды саяхаты, «Юбилей
любимой книги» (Антонов а/к) информинасы, «Первый учитель в степи» (Антонов
а/к) ауызша журналы, Ж.Аймауытовтың шығармашылығына (Крым а/к, Перелескин
а/к) жəне М.Мұқатаевтің 80 жылдыған арналған «Он лиру посвятил народу своему»
(Баталинский а/к) əдеби сағаты, «Угадай книгу» (Гришин а/к) əдеби ойыны,
«Основной закон моей страны» (Аршалы а/к) төзімділік сағаты, «Толерантность –
искусство жить вместе» (АОК) руханилық сабағы, «Имею право» (Аршалы а/к),
«Герои нашего времени» (АОК) ашық əңгіме сағаты жəне т.б.
     Өлкетану кітапхана жұмысындағы басты бағыттардың бірі болып табылады.
Өлкетану жұмыстары кітапханашылардан білімді ғана емес, олардың туған
жерлерін сүюін, оның тарихын білуін, құрметтеуін, еңбекшіл, шыдамды болуларын
талап етеді.
     Қазақстан Республикасы тəуелсіздігінің 20 жылдығы мен Қостанай облысының
75 жылдығын мерекелеу қарсаңында аудандық орталық кітапхана аудан
ақындарының бірінші слетін өткізді. Біздің заманымызда əр адам өзінің
шығармашылық қабілетін дамытуға мүмкіндік алған. Жүргізушілер ауданның
барлық ақындарын еске алып, жиынға келгендерінің аттарын атап шықты. Белгілі
ақындардың ішінде қазақ кеңес майдангер журналисі, жазушы, Ақсу ауылының
тумасы Сегізбай Аманғалидың (1897-1944), аудан тарихын өлеңмен жазып шыққан
Юрий Шиповтың, қазақстандық қана емес, сондай-ақ неміс оқырмандарына да
таныс Надежда Рунденің, қазіргі кезде Ресейде тұрып жатқан Валентин Ковалевтің



есімдері аталды.   Мерекеде ақындардың өздері жақсы көретін Қазақстан, Отан, ана,
балалық шақ, соғыс, махаббат туралы өлеңдер оқылды.  Туған жер мен оның
адамдарына деген махаббат көптеген ақындарға тəн қасиет. Аталған кездесу
ақындар жарастығының куəсі болды. Денисовтік ақындар барлық облыстық
ақындар байқауына қатысып келеді. Əсіресе 72 жасқа келгеніне қарамастан
отансүйгіштік туралы толқи тұрып өзінің өлеңдерін жатқа оқыған Надежда
Ануфриевна Коробейникова туралы ерекше айтып кеткен жөн. Ал оның өлеңмен
жазылған өмірбаяны тыңдаушылардың көңілін босатты.  Жиынның ең жас ақыны
Сергей Печниковтың кіршіксіз көңілден туған шығармалары жиналғандарды риза
етті.
      Ақындардың екінші слеті «И свет любви в самом себе несу» тақырыбыен өтті.
Ақындардың өзгелерді өзіне тартып тұратын, ізденімпаз, талантты адамдар екендігі
белгілі. Олар үлкендер мен балаларға дүниені басқаша қабылдауға көмектеседі.
Адамдар ақындардың əсерлі сөздерінен қанаттана түседі. Германиядан келген
қонақ, қазақстандық бұлбұлымыз, кітапхананың ескі досы Зоя Юрченко қазақ жəне
орыс тілдеріндегі əндерімен кештің сəнін келтіре түсті.
      Екінші слет денисовтік ақындардың бір орында тұрмағандарын, олардың
шығармаларының жақсара түскендерін, жаңа есімдердің пайда болғанын көрсетті.
Кітапхана оқырмандары ақындар шығармашылығымен тұрақты жұмыс істейтін «И
словом, и кистью, и звуком» көрмесі арқылы таныса алады.
          Приреченский ауылдық кітапханасында «Мой Казахстан – живи и процветай»
деген тақырыппен жоғары сынып оқушыларына арналған ойын-викторина өткізілді.
Шараға 2 команда қатысты. Олар тарихи, аспаздық жəне музыкалық сайысқа түсті.
Əрбір дұрыс жауап үшін жетон беріліп отырылды. Ойын соңында жарысқа
қатысушылар «2030 жыл қандай болмақ, елімізде қандай өзгерістер орын алады,
бізді қандай өзгерістер күтіп тұр» деген тақырыпқа өздерінің пайымдауларын,
тілектерін, ойларын білдірісті.
        Теледидардың танымдылығы оқырмандардың танымал бағдарламаларға көп
назар аударуларына мүмкіндік береді. Кітапханалардағы олардың əрекеттері өзіңді
осы мерекеге қатысушыларға теңестіруге, олардың қасында болғандай сезінуге
мүмкіндік береді. Кітапханаларда «Умники и умницы» ойыны қызықты өтеді, ол
кітапхана үшін өте қолайлы, көлемді əрі күрделі реквизиттерді қажет етпейді.
Кітапханалардың шараларды нақты тақырыптарға өткізуі келушілерге өз əсерін
тигізіп отыр.  АОК қызметкерлері № 9 кəсіби училище оқушыларымен
«Конституция -  еліміздің Ата Заңы» таырыбы бойынша «Умники и умницы»
ойынын өткізді. Шара 2 тілде өткізілді. Қатысушылар сұрақтың күрделігіне
байланысты түрлі түсті (қызыл, сары, жасыл) жолдарды таңдай отырып сайысқы
түсті. Шараға орайластырылған «Конституция -  халықтың төлқұжаты» атты
кітапханалық көрме ұйымдастырылды. Теледидарды оқырмандар залына
орналастыру да оқырмандар санының артуына септігін тигізіп отыр.
Кітапханашылар оларды əдебиетті насихаттау құралына айналдырып отыр.
      «Степные напевы» караоке-барында теледидардан көріп жүрген «Своя игра»
ойыны секілді ойын өткізілді. Ойын 25 сұрақтан тұратын екі раундқа бөлінді.
Ойынға мемлекеттік тілді меңгерген ойыншылар қатысты. Ойынның жеңімпазы
болып Қазақстан тарихына қатысты терең білімін көрсете алған № 9 лицейдің
аудармашысы М.Е.Əубəкірова танылды. Екінші орын № 2 ОМ қазақ тілінің



мұғалімі С.Е.Жабагинаға берілді, ол əдебиет саласындағы сұрақтарға жауап берді.
Үшінші орын география мен музыка бойынша ерекшеленген зейнеткер
М.Т.Ержановаға бұйырды. Шараны жергілікті көркемөнерпаздар əсем əнмен
сүйемелдеп отырды.
     Антонов ауылдық кітапханасында өткізілген «Родной мой край, ты дорог мне и
мил!» кітапханалық көрсетілімі тартымды шаралардың бірі болды. Шараға байырғы
тұрғындар, тыңгерлер, ҰОС қатысушылар, еңбек ардагерлері жəне мектеп
оқушылары қатысты. Көрсетілім барысында кітапханашы Р.В.Низдоминова
көрменің əр бөлімін өзі ашып, Қостанай облысының басты оқиғалары мен көрмеге
қойылған кітаптарға қысқаша түсініктеме беріп отырды. Осыдан кейін осы оқиғаға
куə болғандар облыс пен Антонов ауылының құрылу тарихы туралы білгендерін
ортаға салды. Байырғы тұрғындар атынан ҰОС қатысушы Г.Е.Маслак, алғашқы
тыңгерлер Е.Н.Ковальский мен С.К.Баталова, ауыл шаруашылығының еңбек
сіңірген жұмысшысы В.Я.Яковлева, бұрынғы бас маман Б.Испамбетов, бұрынғы
медицина қызметкері А.Н.Харченко əңгімелеп берді. Жоғары сынып оқушылары
туған жер тақырыбына өлеңдер оқып, «Играй, гармонь!» телебағдарламасына
қатысушы П.В.Низдоминов «Кустанайский край» əнін орындап берді.
     Приреченский ауылдық кітапханасының кітапханашысы МҮ қызметкерлерімен
бірге Наурыз мейрамына арналған мерекелік шар өткізді. Осы күні «Бауырсақ күні»
өткізілді. Бауырсақ – қонақжайлылық пен жомарттықтың ұлттық белгісі.
Кітапханашы ұлттық тағам «Наурыз көже» туралы айтып беріп, ұлттық салт-
дəстүрге арналған викторина өткізді. МҮ төрінде «Бауырсақ концерт»
ұйымдастырылып, оған қатысушылар «Құрметті бауырсақ», «Ең кішкентай
бауырсақ» жəне т.б. атаулар бойынша марапттауларға ие болды.
     Антонов ауылдық кітапханасында «кітапханалық казино» өткізілді.
Оқырмандарға «Слово о тенге» электронды көрсетілім ұсынылып, соңынан «В мире
денег» тақырыбымен кітапханалық казино ойыны өткізілді. Ойынға қатысушыларға
түрлі кітаптар: сөздіктер, анықтамалықтар, А. Толстой, Г.Х. Андерсен, П. Бажов, М.
Твен секілді авторлардың шығармалары көмекке келді. Мұндай ойын кітап оқуға
деген қызығушылықты тудыруға, өздігінен білімін жетілдіруге ықпал етті.
      «Молодежь 21 века. Какая она?» пікірталасы Перелескин МҮ бірлесе өткізілді.
Шараны кітапханашы В.Н.Андриевская ашты. Ол пікірталасқа қатысушыларға
«Жастар немен шұғылданады, оларға не қымбат, олар үшін ең бастысы не?»,
«Заманға сай болу деген нені білдіреді, 21 ғасырдың жастары қандай болуы керек?»
деген тақырыптарды талқылауды ұсынды.  Сұраққа жауап беру барысында балалар
замандастарының жағымды жəне жағымсыз жақтарын көрсете отырып олардың
портретін жасауға тырысты. Сыныптан тыс жұмыстар мұғалімі Г.Т.Жұрқабаеваның
«Сендердің ойларыңша жалпы адамзатқа тəн мейірбандық, адалдық, қайрымдылық,
адамгершілік секілді қасиеттер құнын жойды ма?» деген сұрағына жастардың
жауабы бір жерден шықты. Олар өздерінің қасында  адал жəне қайырымды
адамдардың көбірек болғандарын қалайтындарын білдірді.  Пікірталасқа қатысушы
«Сарыағаш» ЖШС механизаторы С.Мұхитдинов жастардың басқа құндылықты
ұстанатынын, олардың мінездері мен сөйлесу үлгісінің мүлдем басқа екендігін
айтты. Олар классиканы оқымайды, олар үшін адамгершілік деген ұғым түкке
тұрмайды. Жиналғандардың барлығы жастардың тағдырына қоғамның барлық
мүшесі жауапты деген қорытынды жасады.



      «Лук от семи недуг» денсаулық сағаты «Солнечный» шипажайында демалып
жатқан зейнеткерлер үшін өткізілді.  Жүргізушілер жуа туралы əңгіме қозғау үшін
демалушыларды шартты түрдегі ас үйге шақырып, оларға жуа туралы қызықты
оқиғаларды, оның емдік қасиеттерін айтып берді. Бұдан кейін олар үш тур мен
ақырғы ойыннан тұрған «Его величество – лук» ойынына қатысты.
      «Білім күніне орайластырылып № 9 лицейдің оқушыларына арналған
«Любопытство. С него всё и начиналось» ойын-викторинасы өткізілді. Жүргізуші
болған АОК қызметкерлері оқушыларды жаңа оқу жылының басталуымен
құттықтап, «Любопытство. С него всё и начиналось» ойынына қатысуға шақырды.
Ойын үш турдан тұрды. Бірінші тур ең көп жетон жинаған 9 қатысушына анықтап
берді.  Екінші турда балалар биология, əдебиет, география, математика, химия, орыс
тілі, информатика, экология пəндері бойынша қойылған сұрақтарға жауап берді.
Финалға техника, спорт, өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі сұрақтарға
жауап берген үш қатысушы шықты. Ойынның жеңімпазы болып А.Литвиненко
танылды. Көрермендермен де ойын өткізіліп, оларға түрлі білім саласы бойынша 13
сұрақ қойылды. Олардың ішінен Д.Некрасов жеңімпаз болды. Балалар барлық
бағыт бойынша жақсы білім деңгейін көрсетті.
       Некрасов ауылдық кітапханасында «На виражах армейской службы»
тақырыбымен жасөспірімдер мен жастарға арналған байқау-марафон өткізілді.
Марафон əскер қызметіне арналған ойын бағдарламасы мен байқаудан тұрды.
Кітапханашы Е.И.Чичулина жиналғандарға Отан қорғаушы күні, Қазақстан
Республикасы қарулы күштерінің құрылу тарихы, Ұлы Отан соғысы
қаһармандарының ерліктері, Əскери доктрина, Қазақстан армиясының алдында
тұрған міндеттер, Республикалық гвардия туралы айтып берді. Байқауға «Синие»
жəне «Зеленые»  командалары қатысты. Əр байқаудағы жеңіс үшін жұлдызша
тапсырылып, ең көп жұлдызша жинаған команда жеңімпаз болып жрияланды.
«Известные казахские воины» байқауында кітапханашы қазақ əскерінің атақты
өкілдеріне берілген сипаттамадан үзінділер оқыса, қатысушылар батырлардың
есімдерін атаулары тиіс болды. «Переставь буквы» байқауында əріптердің
орындарын ауыстыру арқылы тақырыпқа сай келетін жаңа сөз шығару қажет болды.
«Командирский эрудит» байқауына «взводтардың» командирлері қатысты.
«Шифровка» байқауы зерек те тапқыр балаларға арналды. Оған командирлер
өздерінің командаларымен қатысты. Олар үш минут ішінде құпия хаттың мəтінін
оқып шығып, оның мəнін түсіндіріп берулері тиіс болды. Шара барлық ойынға
қатысушылардың көңілінен шықты. Барлық байқау театрлық көрініске ұқсас өтті –
кей байқаулардың күрделі болғанына қарамастан жастар өз жауаптарын қысылмай,
көңілді, құмарта жеткізе білді.
       Некрасов ауылдық кітапханасында «Доброе слово и кошке приятно»
тақырыбымен өткізілген ойын бағдарламасы адамдардың көпшілік арасындағы
жəне бір-бірімен сөйлесу барысындағы əдебін қалыптастыруға арналды.
Кітапханашы шараның басында-ақ балаларды қайырымдылық, жомарттық туралы
сұхбатқа икемдеді. Оқылған өлеңді тыңдағаннан кейін балалар «Доброта» сөзінің не
білдіретінін жазып берді. Тағы бір өлең тыңдағаннан кейін олар адамдардың
қасиеттерін екі топқа бөлді. Бұдан кейін кітапханашы балаларға қайырымдылық
туралы айтқан атақты адамдардың сөздерін оқыды, ал олар өздеріне маңызды
дегендерін атап шықты.  «Остров пословиц» байқауында əр команда сөздер мен сөз



тіркестерінен мақал құрастырып, қағазға жазуы жəне оның мағынасын жеткізулері
тиіс болды.  «Город вежливости» тапсырмасында əр бала жақын адамдарына
арнаған өзінің тілегі мен істеген қайырымдылықтары туралы жазуы тиіс болды.
«Мыс Культуры» бөлімінде адамдардың түрлі жағдайдағы мінездері талқыланды.
Мұндай жағдайда өздері не істер еді? Əр топқа түрлі жағдаят жазылған карточкалар
таратылды. Балалар оларды оқып шығып қателерін табуы, талқылауы жəне
кейіпкердің қатесін көрсетуі тиіс болды. Бұдан ары қайырымдылық жасап,
өзгелерге қуаныш сыйлыған ертегі кейіпкерлерін еске түсіру қажет болды. Мұны
орындауға сандық көмекке келді. Балалар сандықтағы заттың кімдікі екендігін
табулары керек болды. Бұдан кейін кітапханашы командаларға сөздер жиынтығын
таратты, ал балалар тек қайырымды адамдарға тиісті сөздерді теріп алуы жəне
оларды күн сəулесі тəрізді желімдеуі тиіс болды. Балалар ойынға белсенді қатысты.
барлық тапсырмаларды құмарта орындады. Балалар өздері куə болған жағдаяттарды
мысалға келтіріп, талқыға салды. Кітапханашы аталған шараның балаларға көп
пайда əкелгендігін, келешекте бұл тақырыпты жалғастырмақ екендігін жеткізді.
      АОК қызметкерлері «И снова, здравствуйте!» мерекесін өткізді. Кітапхананың
бір бөлігі сөрелеріне гармон, баян жəне басқа тауар қойылған жəне бұл жерге бүкіл
ауданға белгілі гармоншылар мен баяншылар үнемі келіп тұратын ауыл дүкеніне
сай безендірілді.
      Сатушы Глафира Пермендовна мен Тергеушіні ойнаған жүргізушілер
халықаралық əйелдер күніне арналған қызықты бағдарлама дайындады. Тергеуші
тексеріс жүргізу үшін дүкенге келеді, ал сатушы өзі туралы, өзінің күйеуі гармоншы
Денеке турыл, сатылатын заттар туралы айтып, уақытты соза береді. Осы кезде
дүкенге сатып алушылар келіп, барлығын мерекемен құттықтайды жəне көңілді əн
салады. Сатып алушылар рөлін ауыл тұрғындары Владимир Иванович Денисовка
мен Надежда Петровна Адарич, Алексей Беркут, Александр Бычков, Александр
Хлебников, Павел Ломовцев жəне № 1 балабақшасының тəрбиеленушілері ойнады.
Шара əдеттен тыс жəне өте қызықты болды. Жүргізушілер мен ерлер əйелдерге
тамаша мереке тарту етті.
      «Культурное наследие – достояние народа» тарихи кітап күн. Оқырмандарға
«История Независимости в книгах» тақырыбымен жаңа кітаптарға шолу,
«Культурное наследие – достояние народа» атты кітаптарға шолу, «Путешествие в
страну исторических источников» атты интеллектуалдық-библиографиялық ойын
ұсынылды. Ойын «Всякая всячина», «Древние знаки и символы», «Конверт для
любознательных» жəне «Конкурс мудрецов» секілді 4 кезеңге бөлінді жəне оның
жеңімпазы болып тарихи-өлкетану мұражайының жас маманы Ж.Т.Бекмұрзин
танылды.

Кітапхана – ауылдықтардың бос уақыттарын өткізіп, рухани демалатын сүйікті
орындарының бірі. Кəсіби тəжірибелері мен шығармашылық қабілеттерін толық
пайдалануға тырысатын мамандар мұндай кездесулердің мейлінше пайдалы жəне
қызықты болуына күш салады.  Көркем безендірілген стендтер мен көрмелер көз
қуантады. Кітапхана жанынан қызығушылықтары бойынша ұйымдастырылған
клубтар мен əдеби қонақжайлар талантты оқырмандарды біріктірген.
       Кітапханашылар жасамыс оқырмандардың демалысын ұтымды ұйымдастыруға
көп көңіл бөледі. 2005 жылдан АОК «Золотая пора» клубы жұмыс істейді. Оның
негізгі мүшесі - зейнеткерлер, ауылдың зиялы қауымының өкілдері. Осы мерзім



ішінде кітапхана қызметкерлері көптеген көпшілік шаралар ұйымдастырды.
Кездесулер үнемі шынайы көңілге жəне мейірімділікке толы болады. Шараларға
əуесқой əртістердің, музыка мектебінің оқушылары мен оқытушыларының қатысуы
оның сəнін келтіре түседі. Клуб мүшелері жаңалықтармен бөлісу үшін, кітап алып,
журналдар оқу үшін кітапханаға тұрақты келіп тұрады.
      «Встреча» вокзалының «мерейтойлық пойызында» болған «Золотая пора»
клубының отырысы қызықты өтті. Ерекше вагонға 2012 жылдың мерейтой иелері,
клуб мүшелері жиналды. Соғыс жəне еңбек ардагерлері болашаққа қатысты
армандарымен бөліссе, ұстаз ардагерлер өздерінің мұғалім болып есіктен кірген
бірінші күндерн естеріне алысты. Г.С.Алёшина бухгалтер туралы күлкілі əңгіме
айтып берсе, В.А.Луковникова өзінің өлеңдерін оқып, сүйікті əнін орындап берді.
Т.С.Ткач өзінің отбасылық дəрігерлер əулеті туралы əңгімеледі. Е.В.Деменчук
ардагерлер хорында 27 жыл бойы əн айтып келеді. Сыған əйел мерейтой иесі
Е.К.Бекетовқа бал ашып берді. Көптеген əн айтылып, жақсы сөздер айтылды.
Мереке ойдағыдай болды. Ардагерлер мен кітапханашыларға Денисов ауданы мен
оның адамдары туралы естелік жазуды ойластырып жүрген кітапхананың байырғы
досы Нина Григорьевна Рыбальченко алғысын білдірді.
       «Её величество пуговица» танымдық кеші де «Золотая пора» клубының
мүшелері үшін өткізілді. Шараның бірінші бөлігі музыкаға арналып, аудандық
музыка мектебінің оқушылары клуб мүшелеріне, кітапхана мен мұражай
қызметкерлеріне ұмытылмас сəттер сыйлады. Олар романстар, əндер айтып,
гитарашылар ансамблі белгілі шетел классиктерінің композицияларын тарту етті.
Кештің екінші бөлігі түйме мұражайына саяхат түрінде өткізіліп, экскурсия
жетекшісімен бірге Ақ жəне Қара Түймелер кішкентай түйменің тарихы туралы
айтып берді жəне викторина, ойындар ойналды, мультфильм қойылып, Түйме
туралы əн тыңдалды.
      «Старые пластинки» тақырыбымен музыкалық түрінде өткізілген клубтың
кезекті отырысы нағыз мерекеге айналды.  Оқу залында патефон, түрлі жылдардың
күйтабақ ойнатқыштары, ескі күйтабақтар қойылған ретро-көрме ұйымдастырылды.
Жүргізушілер валиктерден бастап граммофон күйтабақтары, шағын күйтабақтар,
сирек коллекциялар, кітапханада сақтаулы тұрған күйтабақтар қоры туралы айтып
берді. Бұдан кейін өткен жылдардың музыка əлеміне экскурсия жасалынды. Əндер
айтылып, жүргізушілер Фёдор Шаляпин, Валерий Ободзинский, Аида Ведищева,
Вадим Мулерман, Майя Кристалинская  жəне Леонид Утёсовтың өмірі мен
шығармашылықтары туралы əңгімелеп берді.
       «Что уносит дым сигарет» пікірталас сабағы Некрасов ауылының
жасөспірімдері мен жастарына арналып өткізілді.  Кітапханашы шылым шегудің
зияны туралы айтып берді. Шараға қатысушылардың көмегімен түтіннің адам
өкпесіне қалай əсер ететіні көрсетілді.  Марк Твеннің «Приключения Тома Сойера и
Гекльберри Финна» кітабынан үзінді оқылып, кейін барлығы кітап кейіпкерінің
жағдайын талқыға салды. Кітапханашы өркениетті елдердегі шылым
шекпейіндердің құқығын қорғайтын заңдар туралы айтып берді. Сондай-ақ
«Конкурс проектов» атты шара өткізілді. Топ-топ болып жұмыс істеген командалар
алған тапсырмалары бойынша жоба дайындап, оны қорғаулары тиіс болды.
Мысалы, мектептегі шылым шегушілердің санын азайту үшін нақты не істеу керек?
Балалар никотинге қарсы құрастырылған викторинаға қатысты жəне пікіртлас



соңында шараға қатысушылар «Мои аргументы против курения» жаднамасы
түрінде пікірталас сабағының басты қорытындыларын жариялады.
       Кочержин ауылдық кітапханасында жоғары сынып оқушыларына арналған
«Три ступени, ведущие вниз» ескерту сағаты өткізілді. Шара театрландырылған
ойын түрінде өтті. «Курильщик», «Алкоголик», «Наркоман»  жəне «Доктор»
рөлдерін балалар өздері сомдады. Кітапханашы Дүниежүзілік денсаулық сақтау
ұйымы туралы айтып берді. Залдың ортасына қойылған себетке ойынға
қатысушылар «Видя чужие пороки,  умный избавляется от своих» деген сөздер
жазылған зиянды əдеттердің қалдықтарын тастады.
     Фрунзе ауылдық кітапханасында «Как уберечься от ВИЧ и СПИДа» пікірталасы
болды. Кітапханашы мен медицина қызметкері аурудың белгілері туралы, емі
табылмай отырған бұл аурудан сақтанудың жолдары туралы айтып берді.
Қатысушыларға «Снежный ком», «Анкетирование» байқаулары ұсынылды.
Пікірталас «Ужас наркомании» кітабы бойынша слайдтар көрсетумен
ұштастырылды. Аталған аурудың қаншалықты қауіпті екендігі, оны жұқтырған
адамның қандай күйге ұшырайтыны жəне т.б. талқыланды.
      Зааят ауылдық кітапханасында жоғары сынып оқушылары үшін «Жизнь на
селе» тақырыбымен түрлі кəсіп өкілдерімен кездесу ұйымдастырылды. Кездесу
барысында ауылға қажетті кəсіптер туралы əңгіме болды. Балалар механизатор,
темір ұстасы, жөндеуші, ұста кəсіптері туралы ақпарат алды. Еңбек ардагерінің
ауыл еңбеккерінің қиындыққа толы еңбегі туралы айтқан əңгімесін қызыға
тыңдады.
      Заман ағымына лайық болуды мақсат еткен Денисов ОКЖ кітапханашылары
жұмыстың дəстүрлі əдістерін сақтай отырып, жаңа технологиялар мен жұмыстың
заманауи бағыттарын да игеру үстінде. ОКЖ шығармашылыққа жақын, жаңаны тез
игеретін, тіпті өзі жаңа жоба жасауға бейім ұйымшыл ұжым жұмыс істейді.
Кітапханашылар кітаппен жұмыс істеудің жаңа əдістерін үнемі іздестіріп жəне
енгізіп отырады. Олар қалыптан тыс көрмелер безендіреді, көңіл көтеруге арналған
ойын түріндегі бағдарламалар, жаңа басылымдардың тұсаукесерлерін, əдеби
мерекелер, танымал адамдармен кездесу-кештер жəне т.б. өткізеді. Олар жұмыстың
түрлері мен əдістерінің оқырмандардың өзгеріп отыратын сұраныстарына сəйкес
болуын, олардың əсерлі жəне алуан түрлі болуын назарда ұстауға тырысады.
Кітапханашылар өзгелерден кез келген нəрсеге батыл кірісе алатындарымен
ерекшеленеді, олар кез келген уақытта оқи алады, жаңалықтан қорықпайды жəне
өзін жетілдіруге қашанда əзір.
      Аудандық ОКЖ көптеген қызықты жобалар мен бағдарламаларды жүзеге
асырып келеді. Олардың барлығының қызметкерлердің күш-жігері мен
шеберліктерінің, бастамаларының, жұмысқа қабілетінің жəне өз кəсібіне
шығармашылықпен қараудың арқасында дүниеге келетіні белгілі.
      Қазіргі кездің кітапханашыларын тек педагогткалық қана емес, сондай-ақ
ақпараттық-коммуникативтік технологияларды да меңгерген менеджерлерге
теңеуге болады. Алайда кітапхананы əр адамды құшақ жая қарсы алатын «кітаптар
үйі» ретінде сақтап қалған дұрыс болар еді.



                              Семинар «С любовью и верой  в Казахстан»

II cлёт поэтов Денисовского района «И свет любви в себе самом несу»



                            I cлёт поэтов Денисовского района



Праздничный вечер к  8 марта «И снова, здравствуйте!»

Познавательный вечер «Её величество – Пуговица»



Выездная библиотечная выставка «Воину-казахстанцу посвящается»

Путешествие за смехом «В стране невыученных уроков»



                                  Вечер отдыха «Юбилейный поезд»



Фотоколлаж «Когда душа в узоре времени»



         Литературная гостиная «Традиции и обряды казахского народа»

  Жумабаевские чтения



 Слайд-шоу «Астана – город комфорта»

Встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Служу Отечеству»



Путешествие за смехом «В стране невыученных уроков»



Презентация книги  «Мен – Қазақстан азаматымын»

Караоке-бар «Степные напевы»



Караоке-бар «Степные напевы»



Калейдоскоп библиотечных мероприятий: фантазия и творчество

(Опыт работы  библиотек Денисовской ЦБС)

Каждый из нас может найти в библиотеке
спокойствие духа, утешение в печали,

нравственное обновление и счастье.
Джон Леббок

      Деятельность библиотеки обусловлена тем, что она является социальным
институтом, который наряду с другими выполняет в обществе определённые
функции: информационную, образовательную, досуговую. Реализация библиотекой
этих функций во многом осуществляется через  культурно-досуговую деятельность.
     Культурно-досуговая деятельность библиотек - это целенаправленная,
структурированная, рационально-осмысленная активность, связанная с
формированием, удовлетворением и возвышением жизненно насущных духовных
потребностей пользователей в целях всестороннего и гармоничного развития
личности  в пространстве досуга. Специфика культурно-досуговой деятельности
библиотек проявляется в том, что она рассчитана и распространяется не только на
пользователей библиотеки (тех, кто формально в неё записан). Сфера её
распространения гораздо шире. Все жители населённого пункта ощущают на себе
эту  деятельность – через детей, родителей, просто знакомых, человек получает
информацию о ней, отзывы о мероприятиях. СМИ нередко транслируют по своим
каналам. Такое влияние она реализует не только на библиотечных мероприятиях.
Посещение библиотеки, чтение в читальном зале, сами документы, взятые на
абонементе и читаемые дома в свободное время, - всё это способствует реализации
досуговой функции. Массовая работа является лишь частью культурно-досуговой
деятельности  библиотек. Массовая работа - это система реализации культурно-
досуговой деятельности  библиотек средствами библиотечных мероприятий.
     Среди современных библиотековедов, постоянно работающих по проблеме
массовой работы, приоритет принадлежит С.Г. Матлиной. Она является главным
авторитетом в современных проблемах и тенденциях массовой работы. Её
публикации отличает пристальное внимание к инновационной деятельности
библиотек, что способствует широкому внедрению их выводов в практику.
Большой вклад  в разработку этой проблемы вносят Г.К. Олзоева, М.Я. Дворкина,
Т.Б. Ловкова и др.
     Современный этап развития массовой работы характеризуется значительной её
трансформацией. На неё повлияли социально-экономические изменения, которые
произошли в стране. Ликвидация идеологического прессинга, свобода слова и
информации пробудили творческую инициативу библиотекарей, вызвали к жизни
появление целого ряда новых, нетрадиционных методов, внесли новую, свежую
струю в эту деятельность. Большой простор для творчества предоставляет



компьютеризация библиотек – использование мультимедийных технологий,
Интернета и т.д.
     Любая деятельность начинается с определения цели и обусловленных ею задач.
Для массовой работы они вытекают из цели библиотечного обслуживания,
сформулированной М.Я. Дворкиной, как «наиболее полное удовлетворение и
развитие потребностей  пользователей библиотеки».
     Задачи массовой работы библиотек исходят из основных функций библиотек  –
обеспечение доступа к информации, удовлетворение духовных, образовательных,
повседневных (социально-бытовых) потребностей населения, создание условий для
раскрытия творческих способностей и досуга читателей.
      Динамичные изменения нашей действительности повлияли на эстетические,
информационные, культурные запросы общества. Изменилась и деятельность
библиотек, стремящихся удовлетворить эти запросы. В культурно-
просветительской деятельности библиотек стали шире использоваться новые
формы просветительской работы, культурно-досуговых мероприятий. Меняются
профессиональные формы  и методы работы с книгой, внедряются различные
инновации и в соответствии с современными требованиями организуется
культурно-досуговая работа библиотек. Библиотечная жизнь не стоит на месте.
Совершенствуясь, она вносит коррективы, обретая новые формы.
       Библиотеки являются самым доступным местом для получения информации,
пополнения образовательного и культурного уровня, проведения досуга. Иногда
они единственное учреждение культуры в населённом пункте и совмещают в себе
все функции просвещения и культуры для жителей. Практически только
библиотеки являются учреждениями культуры, которые дают возможность
бесплатно отдохнуть, отвлечься от забот, проблем, приобщиться к лучшим
образцам культуры и искусства.
       Вся  деятельность  библиотек Денисовской ЦБС обусловлена  главной  задачей,
стоящей перед  библиотечными  работниками  - это  неизменный   творческий
подход к работе; отражение всех важнейших событий,   происходящих   в стране;
постоянный  поиск  новых форм работы.
      В массовой работе библиотекари Денисовской  ЦБС стараются подбирать такие
формы и методы общения с читателями, которые бы их заинтересовали. Чередуют
серьёзные и развлекательные темы встреч, игр, диспутов и т. п. Часто использует
«небиблиотечные формы» с подключением театрализованных приёмов,
музыкальных заставок и других средств, помогающих создавать необходимую
эмоциональную и психологическую атмосферу. Библиотечные мероприятия с
использованием различных форм и приёмов помогают читателям эмоционально
воспринимать значение, смысл и содержание, как литературных произведений, так
и явлений и событий.
      В практике  работы  библиотек ЦБС,  наряду с  традиционными формами
массовой работы,   используются такие  как,   дискуссия, калейдоскоп здоровья,
литературный ринг, игра-викторина, библиотечное казино, часы познания,
виртуальные экскурсии, видеобеседы, видеоуроки  и т.д.   Мероприятия проводятся
не только в  библиотеках, но и за её пределами: в клубах, в школах, в лицее и т. д.
      При проведении массовых мероприятий главная задача библиотекарей -
показать читателям, что чтение является не только неиссякаемым источником



знаний и информации, но и  может доставлять эстетическое наслаждение; что книга
часто является другом и советчиком, и общение с ней раскрывает широкие
горизонты перед человеком.  К каждому проводимому массовому мероприятию
оформляются библиотечные выставки.
     Внедрение  современных информационных технологий  во многом  изменило
традиционные библиотечные  процессы,  повлияв  и на массовую работу, сделав её
более  современной  и  привлекательной для  читателей, особенно молодых.   В 2011
году библиотеки Денисовской ЦБС были компьютеризированы на 100%. Выход в
Интернет имеют 5 библиотек: ЦРБ, РДБ, Крымская, Некрасовская и Приреченская
модельные сельские библиотеки. Мультимедийные технологии значительно
оживили мероприятия, предоставляя практически неограниченные возможности для
иллюстрирования, усиливая эффективность наглядностью. Без электронных
презентаций и слайд-шоу в ЦБС не проходит ни одно библиотечное мероприятие.
Их использование делает такие встречи более интересными и зрелищными, создаёт
ощущение причастности к происходящим событиям. Проводя эти встречи, коллеги
понимают, что без интересных идей здесь не обойтись: иначе они  превратятся в
сухие мероприятия для галочки.  Библиотечные работники ЦБС работают под
девизом: «Если не интересно нам, скучно читателям».
      Массовая работа в Денисовской ЦБС ведётся по всем направлениям культурно-
просветительской деятельности: краеведение,  воспитание патриотизма, экология,
пропаганда здорового образа жизни и т.д. Из года в год увеличивается количество
мероприятий,  стали чаще проводить мероприятия на государственном языке.
      Библиотечные мероприятия в ЦБС разнообразны   по тематике и по формам:
 виртуальные путешествия   «В храмах умных мыслей» - по библиотекам древности
(Аршалинская с/б),    «По страницам Красной книги» (Гришенская с/б),
информина  «Юбилей любимой книги»  (Антоновская с/б), устный журнал
«Первый учитель в степи» (Антоновская с/б),   литературный час о творчестве
Ж.Аймауытова  (Крымская с/б, Перелескинская с/б), «Он лиру посвятил народу
своему» - к 80–летию М. Макатаева (Баталинская с/б),    литературная игра
«Угадай книгу» (Гришенская с/б), урок толерантности «Основной закон моей
страны» (Аршалинская с/б), урок духовности  «Толерантность – искусство жить
вместе» (ЦРБ), час откровенного разговора   «Имею право» (Аршалинская с/б),
«Герои нашего времени»  (ЦРБ).
     Краеведение является одним из приоритетных направлений работы библиотек.
Краеведческая работа требует от библиотекарей кроме профессиональных знаний
качеств особого свойства. Это, конечно же, способность глубоко чувствовать,
понимать и уважать историю своей земли, особенности её развития. Быть
кропотливыми, усидчивыми исследователями и систематизаторами.
     В год празднования 20-летия Независимости Республики Казахстан и  75-летия
Костанайской области центральная районная библиотека провела первый слёт
поэтов  района. В наши дни возможности реализации творческих способностей
каждого талантливого человека неизмеримо выросли. Ведущие  вспомнили всех
поэтов  района и представили тех, кто прибыл на слёт. Среди известных поэтов
были названы:  Сегизбаев Амангали (1897-1944 г.г.), казахский советский
фронтовой журналист, писатель, уроженец аула Аксу, Юрий Шипов, который
воссоздавал историю района в стихах, Надежда Рунде,  известна не только



казахстанским, но и немецким читателям,  Валентина Ковалева, проживает в
настоящее время в России.    На празднике звучали любимые стихотворения поэтов,
стихи о Казахстане,  Родине,   маме,  детстве,  войне, о любви. Любовь к родной
земле и её людям – то главное, что характерно для творчества многих
самодеятельных поэтов. Эта встреча дала возможность   прислушаться к звучанию
поэтического языка.    Денисовские поэты участвуют во всех областных
поэтических конкурсах. Особо хочется сказать о Коробейниковой Надежде
Ануфриевне, которой исполнилось уже 72 года. С каким достоинством,
патриотизмом она читала наизусть свои стихи. А её автобиография в стихах
заставила прослезиться слушателей. Всех очаровал  Печников Сергей, самый
молодой участник слёта, который читал свои стихи с  юношеской
непосредственностью и открытостью. От него исходили лучи добра и света. Для
многих эта встреча  стала  открытием.
      «И свет любви в самом себе несу» - под таким названием состоялся второй слёт
поэтов, праздник, который открыл дверь в замечательную страну «Поэзию», где
живут волшебные мечты, надежды и таланты! Поэты - удивительные люди,
обаятельные, творческие, целеустремленные. Они помогают взрослым и детям
увидеть мир другими глазами. Любая встреча не только объединяет, но и
воодушевляет, позволяет почувствовать, как свежо и ярко звучит поэтическое
слово. Гостья из Германии, наш казахстанский соловей, старейший друг библиотеки
Зоя Юречко, украсила праздник исполнением песен на казахском и русском языках.
      Второй слёт  показал,  что денисовские поэты  не стоят на месте, они лучше
стали писать, появились новые имена, и  думается, что поэтическая  нива будет
зеленеть новыми всходами. Читателям библиотеки помогает знакомиться с
творчеством поэтов постоянно действующая выставка «И словом, и кистью, и
звуком».
      «Мой Казахстан – живи и процветай» - под таким названием была проведена
игра-викторина для старшеклассников в Приреченской сельской библиотеке. В
мероприятии приняли участие 2 команды. Они состязались в историческом,
кулинарном и музыкальном конкурсах. За каждый правильный ответ выдавался
жетон. В заключение игры участники высказывали свои рассуждения, пожелания,
фантазии на тему «2030 год – каким он будет, что изменится в стране, какие нас
ждут перемены».
     Популярность телевидения позволяет читателям приобщиться к престижным
передачам. Их имитация в библиотеках  даёт возможность идентифицировать себя с
участниками этих шоу, приблизиться к ним, таким недоступным и притягательным.
Интересно проходит в библиотеках игра «Умники и умницы», она очень хорошо
«ложится» на библиотечную почву, не требует больших и сложных реквизитов.
Привлекательной для библиотек её делает то, что она всегда имеет чёткую
тематическую направленность. Сотрудники ЦРБ провели интеллектуальную игру
«Умники и умницы» по теме «Конституция -  еліміздің Ата Заңы» с учащимися
профессионального лицея № 9. Мероприятие проходило на 2-х языках. Участники
соревновались по различным цветовым дорожкам (красной, жёлтой, зелёной), в
зависимости от сложности вопроса. К мероприятию была оформлена библиотечная
выставка «Конституция -  халықтың төлқұжаты». Перенос телевизионных передач в
зал библиотеки является плодотворным методом, способствующим привлечению



читателей. Творческий подход библиотекарей позволяет превратить их в средство
пропаганды литературы.
      В караоке–баре «Степные напевы» была проведена  интеллектуальная игра,
аналогичная телевизионной игре «Своя игра», которая состояла из двух раундов по
25 вопросов в каждом. Участниками игры были читатели, владеющими
государственным языком. Победителем игры  стала Аубакирова М.Е., переводчик
лицея № 9, которая показала отличные знания в категории вопросов, посвящённых
истории Казахстана. Второе место заняла  Жабагина С.Е., учитель казахского языка
СШ №2, она отвечала на вопросы по литературе. Третье место заняла  пенсионерка
Иржанова М.Т., которая отдала предпочтение вопросам по географии и музыке.
Мероприятие украсили музыкальные номера в исполнении самодеятельных
артистов.
     Очень интересно была проведена презентация электронной библиотечной
выставки «Родной мой край, ты дорог мне и мил!» в Антоновской сельской
библиотеке. На мероприятии присутствовали старожилы, первоцелинники,
участники ВОВ, ветераны труда, учащиеся школы. В ходе презентации каждый
раздел выставки открывала библиотекарь Низдоминова Р.В., она рассказала о
главных событиях жизни Костанайской области и о книгах, представленных на
выставке. Затем очевидцы этих событий рассказывали об этапах становления
области и села Антоновка. От имени старожилов выступили участник Великой
Отечественной  войны Маслак Г.Е., первоцелинники Ковальский  Е.Н. и Баталова
С.К., заслуженный работник сельского хозяйства Яковлева В.Я., бывший  гл.
специалист Испамбетов Б.,  бывший медработник Харченко А.Н..
Старшеклассники читали стихи, посвящённые родному краю,  участник
телепрограммы «Играй, гармонь!» Низдоминов П.В. исполнил песню
«Кустанайский край».
     Совместно с сотрудниками ДК библиотекарь Приреченской сельской
библиотеки провела  праздничное мероприятие  к Наурыз-мейрамы. В этот день
состоялся «День баурсака».  Баурсак – национальный символ гостеприимства и
щедрости. Библиотекарь рассказала о национальном блюде «Наурыз коже» и
провела викторину по национальным обычаям и традициям. На сцене ДК состоялся
«Баурсак-концерт» и награждение его участников по номинациям «Почётный
баурсак», «Самый маленький баурсак» и др.
     Библиотечное казино было проведено в Антоновской сельской библиотеке.
Читателям была представлена электронная презентация «Слово о тенге», а затем
состоялась игра библиотечное казино «В мире денег». Помощниками участников
игры были книги: словари, справочники, произведения таких авторов, как А.
Толстой, Г.Х. Андерсен, П. Бажов, М. Твен и др. Деньги, которыми расплачивались
игроки, были банкноты стоимостью в 1 ум. Такая игра способствовала
формированию мотива, интереса к чтению, актуализации самообразования.
      Диспут «Молодежь 21 века. Какая она?» был проведён совместно с
Перелескинским ДК. Открыла мероприятие библиотекарь Андриевская В.Н.. Она
предложила  участникам диспута обсудить вопросы:  Чем увлекается молодёжь, о
чём мечтает, чем дорожит и что считает главным в жизни?  Дискуссию продолжил
следующий вопрос «Что значит быть современным, какие главные черты присущи
юному поколению, живущему в 21 веке?». Ребята, отвечая на это вопрос, пытались



нарисовать портрет своего сверстника, отмечая положительные и отрицательные
качества. На вопрос учителя по внеклассной работе Журкубаевой Г.Т.: «Как вы
думаете, такие общечеловеческие ценности как доброта, порядочность, милосердие,
благородство, отжили свое и превратились в набор бессмысленных звуков?».
Мнение молодежи было единым, им хочется, чтобы порядочных и добрых людей
рядом с ними было больше.  Участник диспута Мухуддинов С., механизатор ТОО
«Сарыагаш» высказал своё мнение, что  сейчас молодёжь имеет другие ценности,
другую манеру поведения и общения. Они не читают классику, для них  понятие о
нравственности устарело. Все собравшиеся пришли к единому мнению, что судьбой
молодёжи должны быть озабочены все члены  нашего общества.
      Калейдоскоп здоровья «Лук от семи недуг» был проведён для отдыхающих
пенсионеров в  профилактории «Солнечный». Ведущие  пригласили гостей  на
импровизированную кухню, чтобы поговорить о таком овоще  как лук. И поведали
интересные истории, связанные с луком. Рассказали о его  лечебных свойствах.
Затем гости стали участниками  игры «Его величество – лук», которая состояла из
трёх туров и суперигры.
      Ко дню знаний было приурочена игра-викторина  «Любопытство. С него всё и
начиналось» для учащихся лицея №9. Ведущие, сотрудники ЦРБ, поздравили
учащихся с началом учебного года и предложили самым любопытным и
любознательным принять участие в игре-викторине «Любопытство. С него всё и
начиналось». Игра состояла из трёх туров. Первый тур выявил 9 самых активных
игроков, которые набрали наибольшее количество жетонов. Во втором туре ребята
отвечали на вопросы по биологии, литературе, географии, математике, химии,
русскому языку, информатике, экологии. В финал игры вышли три участника,
которые состязались в знании вопросов по технике, спорту, обеспечению
безопасности жизни. Победителем игры стала Литвиненко А.. Для игры со
зрителями было предложено 13 вопросов из разных областей знаний, победителем
стал Некрасов Д..   Ребята показали хорошие знания по всем направлениям.
       «На виражах армейской службы» - под таким названием был проведён
конкурсный марафон для подростков и молодёжи в Некрасовской сельской
библиотеке.  Марафон состоял из  игровой программы и конкурсов, посвящённых
армейской службе. Библиотекарь Чичулина Е.И.  рассказала присутствующим  о
Дне защитника Отечества, об  истории создания вооруженных сил  Республики
Казахстан, о подвигах героев Великой Отечественной войны, о Военной доктрине, о
задачах, стоящих перед армией Казахстана, о Республиканской гвардии.  В
конкурсах принимали участие две команды: «Синие» и «Зеленые».  За победу в
каждом конкурсе вручалась звездочка. Команда, набравшая большее количество
звездочек, объявлялась победителем и награждалась призом.  В конкурсе
«Известные казахские воины» библиотекарь зачитала участникам фрагменты
характеристик  ярких представителей казахского воинства:  задание – назвать их
имена. В конкурсе  «Переставь буквы» необходимо  было переставить буквы так,
чтобы получилось новое  слово, относящееся к данной теме.  В конкурсе на
интеллектуальные способности «Командирский эрудит» участвовали командиры
«взводов».  Конкурс «Шифровка» -  это задание для сообразительных и находчивых
ребят.  В нём участвовали  командиры со своими командами.  За три минуты  они
должны были расшифровать текст секретного донесения, а затем объяснить, как



они понимают  смысл этого донесения. Мероприятие понравилось участникам:
было весело, никто из конкурсантов не стеснялся в выполнении заданий и
соревновались с большим удовольствием. Библиотекарь  не ожидала, что  будет
такая  реакция -   все хотели участвовать в соревнованиях.  Любой конкурс
выглядел как театральное представление –  юноши преподносили свои ответы
весело, с азартом и юмором, хотя некоторые конкурсы были сложными.
       Игровая программа «Доброе слово и кошке приятно», проведённая в
Некрасовской сельской библиотеке была нацелена на  формирование этических
норм поведения в обществе и общения друг с другом.   Библиотекарь  в самом
начале мероприятия настроила детей на диалог о доброте, щедрости. Прослушав
стихотворение, ребята написали  на карточках, что означает слово «Доброта».
Прослушав ещё одно стихотворение, они  разделили качества людей на две группы.
Затем библиотекарь предложила детям  выражения великих людей  о доброте,  а те
выбрали  то высказывание, которое считают  самым важным для себя.   На
«Острове пословиц» каждой команде нужно было из слов и словосочетаний собрать
пословицу, записать на бумаге и обсудить, в чём заключается её смысл, а затем
выразить  общее мнение. В «Городе вежливости» каждому нужно было записать
свои пожелания и добрые поступки для близких людей. На «Мысе Культуры»
обсуждали поведение людей в различных ситуациях. А как бы  они поступили в
предложенных ситуациях?  Каждой группе раздали карточки с  различными
ситуациями. Детям нужно было прочитать их, найти ошибки, обсудить в команде и
сказать, в чём герои были не правы.  Далее  нужно было вспомнить, какие
сказочные герои совершали добрые поступки и дела, приносили радость
окружающим. А помог в этом Сказочный сундук. Ребята должны были угадать,
кому принадлежат предметы, находящиеся в сундуке. Затем библиотекарь раздала
командам набор слов, нужно было выбрать из этих слов только те, которые
относятся к добрым людям и наклеить их как лучи.  Дети с большим удовольствием
приняли участие в игре. Все задания обсуждались шумно, с азартом, оспаривались
предложенные ситуации. Дети приводили примеры жизненных ситуаций и тут же
их обсуждали. Библиотекарь считает, что данное мероприятие  принесло детям
много пользы и в дальнейшем планирует провести цикл мероприятий на эту тему.
      Праздник «И снова, здравствуйте!» был проведён сотрудниками ЦРБ. Часть
библиотеки была оформлена под сельский магазин, где на прилавках стояли
гармони, баяны и другой товар, куда заходили сельские покупатели, знаменитые на
весь район баянисты и гармонисты.
      Ведущие, выступающие в роли продавца Глафиры Пермендовны и Ревизора,
разыграли интересную и смешную программу, посвящённую международному
женскому дню. Ревизор пришла для проведения ревизии, а продавец тянула время,
рассказывала о себе,  о своём муже Денечке-гармонисте, о продаваемом товаре. В
это же время в «сельпо» заходили покупатели, которые поздравляли всех с
праздником и исполняли веселые песни. В роли покупателей выступили жители
посёлка Денисовка Владимир Иванович и Надежда Петровна Адарич, Алексей
Беркут, Александр Бычков, Александр Хлебников, Павел Ломовцев и
воспитанники  детского сада №1. Мероприятие было необычным и интересным.
Ведущие и мужчины устроили отличный праздник для женщин и создали
атмосферу доброжелательности и веселья.



      День исторической книги «Культурное наследие – достояние народа». Для
читателей был предложен обзор новинок «История Независимости в книгах», обзор
книг «Культурное наследие – достояние народа», интеллектуально-
библиографическая игра «Путешествие в страну исторических источников». Игра
состояла из 4-х увлекательных этапов: «Всякая всячина», «Древние знаки и
символы», «Конверт для любознательных» и «Конкурс мудрецов», который
определил победителя – Бекмурзину Ж.Т., молодого специалиста историко–
краеведческого музея.

Библиотеки – одно из любимых мест проведения досуга и духовного общения
сельчан. Используя профессиональный опыт и творческие способности,
специалисты стремятся сделать это общение  максимально полезным и интересным.
Яркие, со вкусом оформленные стенды и выставки создают здесь комфортную
среду. Клубы по интересам и литературные гостиные при библиотеках объединяют
читателей творческих и увлечённых. Они доставляют читателям удовлетворение от
общения, дают возможность раскрыться, выразить свои мысли, переживания, найти
взаимопонимание.
       Большое внимание библиотекари уделяют организации досуга пользователей
пожилого возраста. С 2005 года  в ЦРБ организован клуб «Золотая пора». Его
основными членами являются пенсионеры, представители сельской интеллигенции.
С первых дней в клубе зародилась непринуждённая атмосфера. За эти годы
сотрудники библиотеки организовали и провели многочисленные массовые
мероприятия. Встречи всегда бывают наполнены особым чувством искренности и
доброжелательности. Особое очарование встречам в клубе придаёт участие в них
самодеятельных артистов, учащихся и преподавателей музыкальной школы. Члены
клуба  постоянно посещают библиотеку, чтобы поделиться  новостями, выбрать
книгу, полистать журналы.
      Интересно прошло заседание клуба «Золотая пора» -  на вокзале «Встреча» в
«юбилейном поезде». В особом вагоне места заняли юбиляры 2012 года, члены
клуба. Ветераны войны и труда поделились своими мечтами на будущее. Ветераны-
педагоги вспомнили своё самое первое учительское утро. Алёшина Г. С. рассказала
анекдот про бухгалтера из своей коллекции. Луковникова В. А. прочитала свои
стихи и спела любимую песню. Ткач Т. С.  рассказала о своей семейной династии
врачей.    Деменчук Е. В. поёт в хоре ветеранов уже 27 лет. Цыганка предсказала
судьбу юбиляру  Бекетову Е.К.. Было спето много песен, сказано много хороших
слов. Праздник удался! Со словами благодарности обратилась к ветеранам и
библиотечным работникам старейший друг библиотеки - Рыбальченко Нина
Григорьевна, которая собирается написать книгу воспоминаний о Денисовке и ее
людях.
       Познавательный вечер «Её величество пуговица» был также проведён для
членов клуба «Золотая пора». Первая часть мероприятия была музыкальной.
Учащиеся районной музыкальной школы подарили минуты радости членам клуба,
работникам библиотеки и музея. В их исполнении прозвучали  романс, песни, а
также инструментальные композиции известных зарубежных классиков в
исполнении ансамбля гитаристов.  Вторая часть вечера была представлена как
путешествие в музей пуговицы, где вместе с экскурсоводом Белая и Чёрная



Пуговицы рассказывали об истории маленькой пуговицы, провели веселую
викторину, игры, посмотрели мультфильм и прослушали песни о Пуговице.
      Настоящим праздником стало очередное заседание клуба, проведённое в виде
музыкальной шкатулки «Старые пластинки». В читальном зале была оформлена
ретро-выставка, на которой были представлены   патефон, проигрыватели разных
лет выпуска,  старые пластинки.  Ведущие рассказали о граммофонных пластинках,
начиная с восковых валиков, о миниатюрных грампластинках, о редких коллекциях,
о фонде грампластинок, хранящихся в библиотеке. Затем состоялся экскурс в мир
музыки прошлых лет. Звучали песни, ведущие рассказывали о жизни и творчестве
их исполнителей: Фёдора Шаляпина, Валерия Ободзинского, Аиды Ведищевой,
Вадима Мулермана, Майи Кристалинской  и  Леонида Утёсова.
       Урок-диспут   «Что уносит дым сигарет» был проведён  для подростков и
молодёжи села Некрасовка. Библиотекарь рассказала о физиологических аспектах
курения, о том,  что ждёт курильщика впоследствии. С  помощью  участников
мероприятия продемонстрировала опыт, как действует дым на легкие человека  и на
растения. Из книги Марка Твена  «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна»
был прочитан отрывок и затем все обсудили, что же случилось с героями книги.
Библиотекарь рассказала о  законах, охраняющих права некурящих, которые
приняты  в цивилизованных странах. Также  был проведён  «Конкурс проектов» -
работа в группах: каждая команда получила карточку-задание, разрабатывала
проект, представляла его. Например,  что можно реально предпринять, чтобы
уменьшить процент курильщиков в школе? Ребята приняли участие в
антиникотиновой викторине. А в заключение диспута  участники сформулировали
главные выводы урока-диспута   в виде памятки «Мои аргументы против курения».
       Час-предостережение «Три ступени, ведущие вниз» был проведён в
Кочержиновской сельской библиотеке для старшеклассников. Мероприятие
проходило в виде театрализованной игры.    В ролях «Курильщика», «Алкоголика»,
«Наркомана»  и «Доктора» выступили ребята. Библиотекарь рассказала о
Всемирной организации здравоохранения. В центре зала стояла корзина, в которую
участники бросали отходы вредных привычек со словами: «Видя чужие пороки,
умный избавляется от своих».
     Дискуссия «Как уберечься от ВИЧ и СПИДа» состоялась во Фрунзенской
сельской библиотеке. Библиотекарь и медицинский работник рассказали о
симптомах заболевания, о том, как избежать заражения этой неизлечимой
болезнью. Участникам были предложены конкурсы «Снежный ком»,
«Анкетирование». Дискуссия сопровождалась показом слайдов по книге «Ужас
наркомании».  Были обсуждены вопросы: насколько опасно это заболевание, какие
последствия происходят с людьми, заражёнными СПИДом, как избежать заражения
этой опасной болезнью и т.д.
      В Зааятской сельской библиотеке для старшеклассников была проведена встреча
с представителями разных профессий «Жизнь на селе». На мероприятии разговор
вёлся о профессиях, нужных на селе. Ребята узнали о профессиях механизатора,
слесаря-ремонтника, наладчика, мастера. С интересом слушали рассказ ветерана
труда о нелёгкой работе сельского труженика.
      Библиотекари Денисовской ЦБС стремятся идти в ногу со временем, сохраняя
традиционные формы работы, осваивают новые технологии и современные



направления деятельности. В ЦБС работает творческий, слаженный коллектив,
способный к восприятию нового, а зачастую и сам создающий инновационые
проекты. Библиотекари постоянно ищут и внедряют новые формы работы с книгой:
оформляют нетрадиционные выставки, проводят развлекательно-игровые
программы, презентации новых изданий, литературные праздники, вечера-встречи с
интересными людьми и т. д. Они стараются, чтобы способы и формы работы
постоянно соответствовали меняющимся запросам читателей, были действенными и
многообразными.  Библиотекари вообще отличаются от многих  других тем, что
способны осилить практически всё: они умеют учиться, не боятся нового и всегда
готовы к самосовершествованию.
      Районная ЦБС динамично претворяет в жизнь множество интересных проектов
и программ. Всё это происходит благодаря энергии и профессионализму
сотрудников, их инициативе, работоспособности и творческому подходу к своей
профессии.
      Сегодня библиотекари – это менеджеры, которые должны владеть не только
педагогическими, но и информационно-коммуникационными технологиями.
Однако мне кажется важным, сохранить библиотеку как «дом для книг», где
каждому будет оказан тёплый приём.
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