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«Қазақстанда адам капиталының сапалы өсуі заманауи əдістеме
мен технологияны енгізуге тікелей байланысты»

ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаевтің Қазақстан
халқына арнаған «Əлеуметтік-
экономикалық жаңғырту – Қазақстан
дамуының басты бағыты» Жолдауы

«Главная составляющая инновационного успеха – это люди»

Нұрсұлтан НАЗАРБАЕВ,
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ПРЕЗИДЕНТІ
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ҚР Президенті Н.Ə.Назарбаевтің Қазақстан халқына арнаған «Əлеуметтік-
экономикалық жаңғырту – Қазақстан дамуының басты бағыты»

Жолдауының аясында
Қостанай облысының ОКЖ əдіскерлері арасында өткізілетін

«Кітапханалық инновациялар кезеңі»
кəсіби шеберлік байқауы туралы

ЕРЕЖЕ

1. ЖАЛПЫ ЕРЕЖЕ

1.1. Қостанай облысының ОКЖ əдіскерлері арасында өткізілетін кəсіби шеберлік
байқауының өткізілуіне «Л.Н.Толстой ат. облыстық əмбебап ғылыми кітапханасы» ММ
бастамашы болды.
Байқаудың құрылтайшысы – Қостанай облысы əкімдігінің мəдениет басқармасы.

1.2. Байқауды ұйымдастырушы құрамына құрылтайшының өкілдері мен қазылар
алқасының мүшелері кіретін Ұйымдастыру комитеті болып табылады. Ұйымдастыру
комитеті осы Ережеге сəйкес жұмыс істейді. Ұйымдастыру комитетінің шешімдері
хаттамамен ресімделеді.

2. БАЙҚАУДЫҢ  МАҚСАТЫ  МЕН  МІНДЕТТЕРІ

Мақсаты: əдіскерлердің кəсіби деңгейі мен əлеуметтік мəртебесін көтеру, олардың
кəсіби шеберліктерін ынталандыру;

Міндеттері:
- əдіскердің кəсіби жұмысының мазмұны мен технологиясын жаңарту бойынша

əдістемелік жұмысты ұйымдастыруда заманауи жəне инновациялық əдістерді
қолданатын  əдіскерлерді табу;

- əдіскердің кəсіби жұмысының мазмұны мен технологиясын жаңарту бойынша
əдістемелік идеяларды іздестіру;

- кітапхана кадрларының кəсіпқойлығын дамыту саласындағы əдістемелік
жұмыстың жүйесін жаңарту;

- əдістемелік жұмыстарды ұйымдастырудағы жаңа əдістерге қолдау көрсету
жəне ынталандыру;

- мамандықтың беделін көтеру.

3. БАЙҚАУҒА ҚАТЫСУШЫЛАР

Байқауға облыстың ОКЖ əдіскерлері қатыса алады. Байқауға қатысушылардың
кітапханадағы еңбек өтілі мен жастарына шектеу қойылмайды. Байқауға қатысу ерікті
болып табылады.

Байқауға қатысушылар ОКЖ жетекшілері растаған өтініштерге сəйкес анықталады.
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4. БАЙҚАУДЫ ӨТКІЗУДІҢ ТƏРТІБІ МЕН МЕРЗІМІ

4.1. Байқау екі кезеңнен тұрады.
Бірінші кезең сырттай өткізіледі. 2012 жылдың мамыры.

Ұсынылған материалдарға сараптама жасау:
· əдіскердің жұмысы мен оның нəтижесіне сипаттама беру (7 минуттан аспайтын
бейнекөрсетілім немесе бейнеролик);
· кəсіби жəне өңірлік БАҚ, сондай-ақ əдістемелік жинаққа енгізу үшін байқаудың
тақырыбына сай жазылған мақаланың болуы (3 баспа бетке дейін);
·  өзі дайындаған əдістемелік 3 жоба (семинар, шеберлік сыныбы, кітапханашыға
арналған əдістемелік ұсыныстар).

Бірінші кезеңде байқауға қатысушылардың санына шек қойылмайды. Ұйымдастыру
комитеті мен қазылар алқасы байқауға жолданға материалдарды қарап шығып, оларға
баға береді. Байқаудың талаптарына сəйкес кəсіби жетістіктердің түрлі көрсеткіштері
бойынша ең жоғары балл шығарылады. Байқауға қатысушының ең көп балл жинаған
30%  байқаудың екінші кезеңіне жолдама алады.

Екінші кезең.
«ОКЖ əдістемелік жұмыстары: келелі мəселелер, жаңалықтар, болашаққа
бағдар» тақырыбы бойынша дөңгелек үстел өткізу.
2012 жылдың қыркүйегі

· Байқауға қатысушы.. əдіскердің кəсіби жұмысының мазмұны мен технологиясын
жаңарту бойынша əдістемелік жұмыстарды ұйымдастырудың заманауи жəне
инновациялық амалдарын көрсетеді. Байқауға қатысушының аудандық, қалалық ОКЖ
мамандарымен жəне қазылар алқасымен пікірталасына жəне қойылған сұрақтарға
жауап беруіне 20 минут уақыт беріледі.

Қазылар алқасы дөңгелек үстел жұмысының нəтижесі бойынша байқаудың
жеңімпазын анықтайды.

 5. БАЙҚАУДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІ

5.1. Байқауға дайындық жұмыстарын жүргізу жəне өткізу үшін Ұйымдастыру комитеті
құрылып, оның құрамына құрылтайшының өкілдері, облыстық кітапхананың
əдіскерлері, кітапхана мамандарын дайындайтын оқу орындарының мамандары кіреді.
Ұйымдастыру комитеті Байқаудың ұйымдастырылуын, ол туралы жұртшылықтың
хабардар болуын қамтамасыз етіп, оны өткізудің тəртібі мен кезеңдерінің мерзімін
бекітеді жəне өткізу реті мен жұмыстың регламентін анықтайды.
5.2. Ұйымдастыру комитетінің міндеті:
· байқауға қатысушылардың тізімін, байқауды өткізудің тəртібін, түрін, орнын жəне
уақытын белгілеу;
· байқаудың тапсырмаларын дайындау;
· байқау тапсырмаларын бағалауда ескерілетін талаптарды дайындау жəне бекіту;
· қазылар алқасының жұмыс тəртібін анықтау;
· жұртшылықтың хабардар болуын, байқаудың ұйымдастырылуын жəне өткізілуін
қамтамасыз ету.
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6. МАТЕРИАЛДАРДЫ БАЙҚАУҒА ҰСЫНУДЫҢ ЖƏНЕ ОНЫ БАҒАЛАУДЫҢ МЕРЗІМІ
МЕН ТƏРТІБІ

 6.1. Байқауға қатысу үшін облыстың ОКЖ немесе байқауға қатысуға тілек білдірген
адамның өзі Ұйымдастыру комитетіне келесідей материалдарды баспа жəне электронды
түрде ұсынуы тиіс:
· таныстыру (№1 қосымша);
· байқауға қатысуға өтінім (№2 қосымша);
· фотосурет (300 dpi кем емес 512 х 768 көлемді, TIF немесе JPG түрінде түрлі түсті

сурет);
· сырттай өткізілетін турға арналған материалдар (əдіскердің жұмысын, мақаласын,

əдістемелік ұсыныстарын сипаттау).
6.2. Байқаудың бірінші кезеңіне ұсынылған материалдарды қазылар алқасы келесідей
талаптарды ескере отырып бағалайды:
· кітапхана ісін дамытудың негізгі бағыттарын қамтамасыз етуге бағытталуы;
· жаңашылдығы;
· нəтижелілігі;
· технологиялығы, жұмыстың нəтижелерін басқа əдіскерлердің пайдалана алу
мүмкіндігі;
· байқау материалдарын безендіру мəдениеті.
6.3. Екінші кезеңге қатысушылардың жұмыстарын қазылар алқасы Ұйымдастыру
комитеті дайындаған талаптардың негізінде бағалайды.
6.4. Байқауға қатысу үшін материалдар 2012 жылдың 1 мамырына дейін Л.Н.Толстой
ат. ОƏҒК КДБ ұсынылады.
6.5.  Барлық материалдар қағаз жəне электронды түрде  (Word, № 14 Times New
Roman қарпімен, жолдың арасы-1) ұсынылуы тиіс.

7. БАЙҚАУДЫҢ ҚОРЫТЫНДЫСЫН ШЫҒАРУ

7.1. Барлық байқауға қатысушылар қатысушы сертификатын алады.
7.2. Байқаудың жеңімпаздары мен лауреаттары дипломдармен марапатталады.
7.3. Байқауға қатысушылардың үздік деп танылған жұмыстары «ОКЖ əдістемелік
жұмыстары: келелі мəселелер, жаңалықтар, болашаққа бағдар» əдістемелік жинағына
шығарылып, Л.Н.Толстой ат. ОƏҒК порталына орналастырылатын болады.
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1 қосымша
БАЙҚАУДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ КОМИТЕТІНЕ

БЕРІЛЕР МƏЛІМЕТ

         (ОКЖ ұйымының атауын көрсету) Байқауға қатысу үшін
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

қатысушының аты-жөні

жіберіп отыр.

Жұмыс орны __________________________________________________________,

Лауазымы____________________________________________________________,

Аталған лауазымдағы еңбек өтілі ____________________.
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

(байқауға қатысушының негізгі жетістіктерін көрсету (5-7 сөйлем))

Күні                                                                                                 Қолы
(ОКЖ директорының)

2 қосымша

Қостанай облысы ОКЖ əдіскерлерінің кəсіби шеберліктерін анықтауға
арналған байқауға қатысуға

ӨТІНІШ
Байқауға қатысушының тегі, есімі,
əкесінің аты (толық)
Байқауға қатысушының жұмыс орны
Туған жылы
Кітапханалық өтілі
Əдіскер лауазымындағы еңбек өтілі
Негізгі білімі (қай жылы жəне қандай
білім беру орнын бітірген)
Марапаттаулары
Жарияланған мақалалары
(мақалаларының аттары, қай
басылымда жарияланған)
Жұмыс телефоны
Ұялы телефоны
Электрондық поштасы

Күні                                                                                                 Қолы
(қатысушының)
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ПОЛОЖЕНИЕ

о конкурсе профессионального мастерства
 «Время библиотечных инноваций»

среди методистов ЦБС Костанайской области

в свете Послания президента РК Н. А. Назарбаева народу Казахстана
«Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития

Казахстана»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Конкурс профессионального мастерства среди методистов ЦБС Костанайской
области инициирован ГУ «Областной универсальной научной библиотекой им. Л.Н.
Толстого».
Учредитель конкурса: Управление культуры  акимата Костанайской области

1.2.Организатором Конкурса является Оргкомитет, в состав которого входят
представители учредителя, жюри. Оргкомитет действует в соответствии с настоящим
Положением. Решения Оргкомитета оформляются протоколом.

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА

Цель: повышение профессионализма и социального статуса методистов,
стимулирование их профессионального мастерства.

Задачи:
· выявление методистов применяющих современные и  инновационные подходы

в организации методической работы по обновлению содержания и технологий
профессиональной деятельности методиста;

· поиск методических  идей по обновлению содержания и технологий
профессиональной деятельности методиста;

· обновление системы методической работы в области развития
профессионализма библиотечных  кадров;

· стимулирование и поощрение инновационных подходов в организации
методической работы;

· повышение престижа профессии.

3. УЧАСТНИКИ  КОНКУРСА

Принять участие в Конкурсе могут методисты ЦБС области. Стаж работы в
библиотеке  и возраст участников не ограничен. Участие в конкурсе является
добровольным.

Участники конкурса определяются в соответствии с заявками, заверенными
руководителями ЦБС.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

4.1. Конкурс проводится в два этапа.

Первый этап заочный.
Май 2012 года.
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Экспертиза представленных материалов:
· описание деятельности методиста и ее результативности  (видео презентация или
ролик не более 7 минут);
· статья для публикации в профессиональных и региональных СМИ, а так же в
методическом сборнике в соответствии с тематикой конкурса:  (до 3 печатных
страниц);
·  3 собственные методические разработки (семинар, мастер-класс, методические
рекомендации библиотекарю).

На первом этапе количество участников не ограничивается. Оргкомитет и жюри
рассматривает конкурсные материалы, оценивают их.

С учётом критериев конкурса выводится  наибольший балл по различным
показателям профессиональных достижений. 30% участников, набравших наибольшее
количество баллов,  продолжают участие во втором  этапе конкурса.

Второй этап.
Круглый стол по теме «Методическая работа ЦБС: проблемы, находки,
перспективы».
Сентябрь 2012 года.

Конкурсант  демонстрирует современные и  инновационные подходы в
организации методической работы по обновлению содержания и технологий
профессиональной деятельности методиста. Продолжительность дискуссии участника
конкурса со специалистами районных, городских ЦБС и членами жюри  до 20 минут,
включая ответы на вопросы.

Жюри по результатам круглого стола определяет абсолютного  победителя
конкурса.

 5.ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА
5.1. Для подготовки и проведения Конкурса создается Оргкомитет, в состав которого
входят представители учредителя,  методисты областных библиотек, специалисты
учебных заведений, готовящих библиотечные кадры.

Оргкомитет обеспечивает организационное, информационное сопровождение
Конкурса, устанавливает порядок и сроки проведения этапов Конкурса, определяет
процедуру проведения,  регламент работы.
5.2. Функции оргкомитета:
· формирование списка участников, порядка, формы, места и времени проведения
конкурса;
· разработка конкурсных заданий;
· разработка и утверждение критериев оценки конкурсных заданий;
· формирование   порядка работы жюри;
· обеспечение  информационной, организационной подготовки и проведения
конкурса.

6. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ ПО
КОНКУРСУ

 6.1. ЦБС области  или  сам претендент для участия  в конкурсе     направляют  в
печатном и электронном виде в Оргкомитет  следующие  конкурсные материалы:
· представление (приложение №1);
· заявка на участие в конкурсе (приложение № 2);
· фотографию (цифровая: формат TIF или JPG,размер  512 x 768 не менее 300 dpi);
· материалы для заочного тура (описание деятельности методиста, статья,
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методические разработки).
6.2. Материалы, представленные на первый этап конкурса, оценивает жюри на основе
критериев:
· нацеленность    на    обеспечение     основных     направлений  развития
библиотечного дела;
· новизна;
· результативность;
· технологичность,   возможность использования результатов работы  другими
методистами;
· культура оформления конкурсных материалов.
6.3.Выступления конкурсантов на очных этапах оценивает жюри на основе
разработанных Оргкомитетом критериев.
6.4. Материалы для участия в конкурсе представляются в срок до 1 мая 2012 года  в
ОРБ ОУНБ им. Л.Н. Толстого.
6.5.  Все материалы должны быть представлены на бумажном и электронном
носителях. (Word, шрифт Times New Roman № 14, интервал 1).

7.ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА

7.1.Все участники Конкурса получают сертификаты участника.
7.2.Победитель и лауреаты Конкурса награждаются дипломами.
7.3. Лучшие работы  участников конкурса будут опубликованы  в методическом
сборнике «Методическая работа в ЦБС: проблемы, находки, перспективы», а также
размещены на портале ОУНБ им. Л.Н. Толстого.

Приложение 1

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ В ОРГКОМИТЕТ КОНКУРСА

(Указать наименование организации ЦБС) направляет для участия в конкурсе
__________________________________________________________________________
____________________________________________________

Ф.И.О. участника

место работы
_______________________________________________________________,

должность _______________________________________________________________,

стаж работы в данной должности __________________________________.

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(указать основные достижения участника конкурса (5-7 предложений)

Дата Подпись
(директора ЦБС)
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Приложение 2

ЗАЯВКА
на  участие в конкурсе профессионального мастерства среди методистов ЦБС

Костанайской области

Фамилия, имя, отчество
(полностью) участника конкурса
Место работы участника
конкурса
Дата рождения
Библиотечный стаж
Стаж работы в должности
методиста
Базовое образование (в каком
году и какое образовательное
учреждение закончила).
награды
Публикации (название
публикации, где опубликовано)
Телефон рабочий
Телефон сотовый
Электронная  почта

Дата                                                                                                        Подпись
(участника)
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«На сегодня библиотекам предоставлено право выбора из
огромного методического арсенала тех инструментов, методов,

способов, которые им подходят и наиболее полезны в данный

момент. Единственное ограничение -  желание или нежелание
что-либо изменить в работе.»

Ж. Шаймуханбетова,
генеральный директор НАБ РК


