
«Үлгілі кітапханалар: кітапханалық қызмет көрсетудің жаңа   

мүмкіндіктері» тақырыбымен өтетін үлгілі кітапханалар мамандарының 

кәсіпқойлығын дамыту мектебі сабағының 
БАҒДАРЛАМАСЫ  

 

               Модератор: Багрянцева Елена Николаевна, кітапханаларды дамыту  

             бөлімінің аға кеңесшісі 

 

                                            1-ші күн  

 

9.00 – 9.40    Л.Н.Толстой ат. облыстық әмбебап ғылыми кітапхананың        

                       кітапханалық жұмыстарындағы ақпараттық жаңа технологиялар  

                       (кітапханамен таныстыру) – Дәуренбекова Дариға Асқарқызы,     

                       көрме-бұқаралық жұмыстар бөлімінің меңгерушісі  

 

9.40  – 11.10   Интернет жүйесінен ақпарат іздестіру. Іздеу серверлері –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                        Волощук   Анастасия Сергеевна, кітапхана процестерін    

                        автоматтандыру және механизациялау бөлімінің  

                        инженер-жүйетехнигі  

 

11.10 – 11.50  Іскерлік қарым-қатынас психологиясы – Сагидуллина Нелли    

                         Эдивартовна,  Л.Н.Толстой ат. ОӘҒК психологы 

 

11.50 – 13.00   Кітапханалардың көрме жұмыстары -  Юркова Лариса        

                         Валентиновна, абонементтер бөлімінің меңгерушісі 

 

13.00 – 14.00  Түскі ас  

 

14.00 – 15.30  Электронды көрмелер жасау – Болатова Гүлмира  

                         Сәбитқызы, кітапханаларды дамыту бөлімінің аға кеңесшісі                                                                             

 

15.30 – 17.00    Құжаттарды электронды жеткізу: ауыл кітапханаларында   

                          қолданудың мүмкіндігі. 

                          Қазақстандық ұлттық электронды кітапхана (ҚазҰЭК) –   

                          Безаубекова Сәния Серікқызы, Л.Н.Толстой ат. ОӘҒК   

                          директорының орынбасары              

                           

17.00 -  18.00   Ауыл кітапханасындағы балалармен жұмыс істеудің 

ерекшеліктері –  

                         Барибан Татьяна Геннадьевна, Ы.Алтынсарин ат. ОБЖК 

әдіскері 

 

 

 

 



 

 

 

                                                   2-ші күн 

 

9.00  – 12.00  Электронды кестелер жасау және қалыпқа келтіру. Есептеу  

                       функциясын қолдану. Диаграмма құру. Іскерлік сабақ – 

Волощук   

                       Анастасия Сергеевна, кітапхана процестерін автоматтандыру 

және  

                       механизациялау бөлімінің инженер-жүйетехнигі  

 

12.00 – 13.00   Кітапхана қорларын көпшілікке көрсету және насихаттау 

(трендті  

                         технологиялар – буктрейлер) – Болатова Гүлмира  

                         Сәбитқызы, кітапханаларды дамыту бөлімінің аға кеңесшісі                                                                             

 

13.00 – 14.00 Түскі ас  

 

14.00 – 15.30   Кітапхана қорларын көпшілікке көрсету және насихаттау 

(трендті  

                         технологиялар – буктрейлер) – Болатова Гүлмира  

                         Сәбитқызы, кітапханаларды дамыту бөлімінің аға кеңесшісі                                                                             

 

15.30 – 18.00  Үлгілі кітапханаға экскурсия жасау -  Қостанай қ. ОКЖ  

                        «Строительный» ҚБ – Багрянцева Елена Николаевна, 

кітапханаларды                  

                        дамыту бөлімінің аға кеңесшісі                                                                             

               

 

                                                 3-ші күн 

 

9.00  – 12.00  Web.2.0 - Кітап оқуға ақпараттық қолдау. Блог жасау  –     

                        Болатова Гүлмира Сәбитқызы, кітапханаларды дамыту 

бөлімінің аға  

                        кеңесшісі, Волощук Анастасия Сергеевна, кітапхана 

процестерін  

                        автоматтандыру және механизациялау бөлімінің инженер- 

                        жүйетехнигі және Искаков Олжас  Мұхаметжанұлы, аға  

                        бағдарламашысы 

 

12.00 – 13.00  Кітапхананың баспа өнімдері –  Сәлібаева  Әлия      

                         Қалмұратқызы, ақпараттық-библиографиялық бөлімнің сектор  

                        меңгерушісі  

 



13.00 – 14.00 Түскі ас 

 

14.00 – 16.00  Үлгілі кітапханаға экскурсия жасау -  Қостанай қ. ОКЖ  

                        «Станционный» ҚБ – Багрянцева Елена Николаевна, 

кітапханаларды                  

                        дамыту бөлімінің аға кеңесшісі                                                                              


