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Айнур апай

Артық ғылым кітапта,ерінбей оқып көруге
А.Құнанбаев
КІТАПХАНА ҚЫЗМЕТІ

Колледж кітапханасының қызметі туралы ақпарат
Кітапхана жұмысының басты мақсаты: әлеуметтік белсенді, адамгершілік
бағыттағы, дүниетанымдылығы қалыптасқан жеке дара адам тәрбиесіне
жан-жақты көмек көрсету, тілін құрметтейтін, Отанын сүйетін ұрпақ
тәрбиелеу.
Бүгінгі студент ертеңгі ел маманының еліне, жеріне деген
сүйіспеншілігінің артуы, олардың бойында ұлттық намыс, отаншылдық,
адамгершілік қасиеттерінің ұлғая түсуі жолында кітапхана қызметкерлері
халқымыздың қилы тарихын, өнегелі әдет - ғұрпы мен салт - дәстүрін,
мәдени мұраларын, әдебиет қазыналарын, тереңнен толғайтын сөз өнерін
оқырмандарға кітап арқылы насихаттай білуі қажет. Студенттермен жұмыс
жасай отырып, кітапқа оқуға сүйіспеншіліктерін арттыру, қызықтыру кітап
оқу культін қалыптастыру- кітапхана қызметінің негізгі міндеттерінің бірі.
КІТАПХАНА
СИПАТТАМАСЫ

№1 Алматы қазақ мемлекеттік гуманитарлық – педагогтік колледж
кітапханасы 76,2 шаршы метр аумақты алады. 40 орындық оқу залының

абономенті бар. Кітапхана қорында оқулықтар оқу-ғылым саласындағы
жалпы білім беру, кәсіптік пәндер, қоғамдық және гуманитарлық ғылымдар,
педагогика және психология, философия ғылымдары, өнер - білім
салаларына байланысты қамтылған.

КІТАПХАНА
ҚҰРЫЛЫМЫ








Абонемент
колледж кітапханасына қайта жаңғырту мен оқырмандарды кітап оқуға
баулу мақсатында оқуға қүштар жобасымен Коверкинг орталығы
ашылды.
Коворкинг-орталықтың - Білім алушылардың , тұрақты келіп
тұратын ыңғайлы алаң,бұл жерде маңызды бастамаларды, жобаларды
және бірлесе жұмыс жүргізу үшін қолжетімді жұмыс кеңістігі.
Мұнда (интернетке қосылған компьютер, диван, стол, үстелдер
теледидар, пуфиктер қойылған. Қызықты кітап, газет-журналдармен
таныса алады. Демалыс аймағы – білім алушылардың бос уақытын
тиімді ұйымдастыруға арналған және мұнда шахмат, шашки ойнауға
болады.

Колледж кітапханасының негізгі ұстанымы




жоғарғы ақпараттылықпен оқу орнының профиліне сәйкес болуына;
баспа нарығында ақпараттық өнімдердің сапалы және толық
іріктелуіне;
қордың әрдайым жаңартылуына көңіл бөлу.

Біздің ресурстар:
Кітап қорында оқу, анықтамалық, педагогикалық, әдістемелік, ғылыми және
көркем әдебиеттер студенттер және оқытушылардың сұраныстарына сәйкес
қамтылған.
Пайдаланушылардың мүмкіндіктері:








алфавиттік, жүйелік, пәндік каталогтар;
мақалалардың картотекасы;
Интернет желісі;
библиографиялық көрсеткіштер, анықтамалар, энциклопедиялар;
электронды пошта;
ақпаратты электронды түрде жеткізу;
анықтамалық библиографиялық қызмет көрсету;





Электронды оқулықтармен қамтамассыз ету мақсатында колледж
сайтына цифрлық кітапхана бөліміне кітаптардың электронды
нұсқалары салынды.
Кітапханада «Мобильді кітапхана» стенді ұйымдастырылған.
Шығармалардың электронды нұсқасын QR- кодты сканерлеу арқылы
оқи алады. Бұл үшін QR- кодты сканерлеуге арналған мобильді
қосымшаны пайдалануға болады.Егер мобильді құрылғыда ондай
қосымша болмаса смартфон немесе планшетке QR Code Reader
қосымшасын жүктеп алып;қосымшаны ашып, QR- кодты камера
көмегімен сканерленеді;
ӨТКІЗІЛГЕН ІСШАРАЛАР

«Мың жасаған шаһардың шамшырағы» атты онлайн көрме ұйымдастырылды.

https://ped1kazobr.kz/2020/10/28/%e2%84%961%d0%b0%d2%9b%d0%bc%d0%b3%d0%bf%d0%ba%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%ba%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b0
%d1%81%d1%8b%d0%bd%d0%b4%d0%b0/
ҚР Тұңғыш Президенті кітапханасы мен мұражайына виртуалды
шолулар арқылы экскурсия ұйымдастыру
https://ped1kazobr.kz/2020/12/01/%d2%9b%d1%80%d1%82%d2%b1%d2%a3%d2%93%d1%8b%d1%88%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%82%d1%96%d0%ba%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d1%81%
d1%8b-%d0%bc%d0%b5%d0%bd/

Колледж кітапхана меңгерушісі Акбаева Айнұр студенттермен
«Мейірімге толы жүрек» тақырыбында веб-семинар ұйымдастырды.
https://ped1kazobr.kz/2021/02/19/%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%bb%d0%b5%d0%b4%d0%b6%d0%ba%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d2%a3%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%83%d1%88%d1%96%d1%81%d1%96%d0%b0%d0%ba%d0%b1%d0%b0%d0%b5/

Ғылым қызметкерлерімен кездесу
https://ped1kazobr.kz/2021/04/09/%d2%93%d1%8b%d0%bb%d1%8b%d0%bc%d2%9b%d1%8b%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b5%d1%80%d0%bb%d0%b5%d1%80%
d1%96%d0%bc%d0%b5%d0%bd-%d0%ba%d0%b5%d0%b7%d0%b4%d0%b5%d1%81%d1%83/

Менің сүйікті кітабым
https://ped1kazobr.kz/2021/04/23/%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d1%96%d2%a3%d1%81%d2%af%d0%b9%d1%96%d0%ba%d1%82%d1%96%d0%ba%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%8b%d0%bc/

Zoom платформасында кітапхана меңгерушісі Акбаева Айнур «Отты
жылдар елесін, кітаптан оқып білесің» тақырыбында колледж кітапхана
қорындағы кітаптардан библиофреш ұйымдастырды.
https://ped1kazobr.kz/2021/05/06/zoom%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%81%d1%8b%d0%bd%
d0%b4%d0%b0-%d0%ba%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%bf%d1%85%d0%b0%d0%bd%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d2%a3%d0%b3%d0%b5%d1%80%d1%83%d1%88%d1%96/

«Мәңгілік тұлға – Ұлы Абай» кітабының авторы А.У.Сужиковамен
кездесу ZOOM форматында ұйымдастырылып өткізілді.
https://ped1kazobr.kz/2021/05/21/%d0%bc%d3%99%d2%a3%d0%b3%d1%96%d0%bb%d1%96%d0%ba
-%d1%82%d2%b1%d0%bb%d2%93%d0%b0-%d2%b1%d0%bb%d1%8b%d0%b0%d0%b1%d0%b0%d0%b9%d0%ba%d1%96%d1%82%d0%b0%d0%b1%d1%8b%d0%bd%d1%8b%d2%a3/

Ашаршылық пен саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне
«Сарғайса да тарихтың ақ парағы,ол күндер мәңгі есте сақталады»
тақырыбында оқырман конференциясын өткізді.
https://ped1kazobr.kz/2021/05/31/%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%80%d1%88%d1%8b%d0%bb%d1%8
b%d2%9b-%d0%bf%d0%b5%d0%bd-%d1%81%d0%b0%d1%8f%d1%81%d0%b8%d2%9b%d1%83%d2%93%d1%8b%d0%bd-%d1%81%d2%af%d1%80%d0%b3%d1%96%d0%bd%d2%9b%d2%b1%d1%80%d0%b1/

КІТАПХАНА ҚОРЫ
ТУРАЛЫ

Кітап қоры –48020







қазақ тілінде - 42325
орыс тілінде - 1245
Басқа тілдерде -2350
Көркем әдебиеттер – 900
Электрондық оқулықтар - 1200
Мерзімді басылымдар – 20
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КІТАПХАНАЛАР

https://bugin.kz/1321-alemninh-enh-ulken-10-kitapkhanasy
https://massaget.kz/layfstayl/alemtanu/syrly-alem/2855/
https://massaget.kz/layfstayl/madeniet/48468/
https://sputnik.kz/photo/20200928/15076181/alem-ademi-kitapkhanalar-suretter.html
http://kazgazeta.kz/news/62238
http://blog.karlib.kz/ru/node/2073
https://massaget.kz/layfstayl/bilim/ol-kim-bl-ne/20558/
https://bilim-all.kz/article/1701-En-kishkentai-kitaphana
https://www.trt.net.tr/kazakh/m-dieniiet-onier-zh-nie-sport/2018/03/28/aziiadag-y-ien-irikitapkhana-k-ytai-u-lttyk-kitapkhanasy-938817
https://massaget.kz/layfstayl/debiet/kkzhiek/24368/
https://kk.kuzminykh.org/1307-100-interesting-facts-about-books.html
https://www.inform.kz/kz/kitap-pen-kitaphana-turaly-kyzykty-derekter_a2846603
https://bilim-all.kz/article/8537-Kitap-oqudagy-keibir-erezheler
https://martebe.kz/kitap-turaly-yzy-ty-m-limetter/
https://el.kz/news/istoriya/ginnes_rekordtar_kitaby_-alay_zh-ne_-ashan_shy-ty-_/
https://faktiler.kz/kyzyl-kitap-turaly-malimetter/
https://rancholaorquidea.com/5244-15-most-interesting-and-unusual-libraries-in-thewor.html
https://bugin.kz/1732-erekshe-kitapkhanalar
https://www.oinet.kz/e/action/ShowInfo.php?classid=46&id=16878

Кітап оқудың пайдасы
https://qazaqytoi.kz/kitap-o-udy-pajdasy-fotoreportazh/
https://bilimdinews.kz/?p=78622
https://tolqyn.kz/zanalyk/11114-ktap-oudy-paydasy-nede.html
https://qazradio.fm/kz/news/13129/
https://www.okulyk-edu.kz/show/item/1587717685-k%D1%96tapo%D2%9Budy%D2%A3-pajdasy

https://bugin.kz/2234-kitap-oqudynh-7-paydasy
http://anatili.kazgazeta.kz/news/40603

Қазақстандағы ірі кітапханалар
https://massaget.kz/layfstayl/alemtanu/Qazaqstanym/63564/
http://atyraulib.kz/kz/paidaly-siltemeler/kazakhstan-kitaphanalary
https://www.nlrk.kz/index.php?lang=kz
https://semeylib.kz/?page_id=172
https://openu.kz/kz/books
https://massaget.kz/okushyilarga/jogargyi_syinyip/41835/
https://egemen.kz/article/37327-enh-uzdik-kitapkhana
https://ainews.kz/kk/culture/qazaqstandagy-iri-kitaphanalar--2149283
https://lenta.inform.kz/kz/kr-ulttyk-kitaphanasy-eldin-basty-kitap-koymasy-tauelsizdikzhyldarynda-kitap-kory-kalay-zhanartyldy_a3765144
http://atyraulib.kz/kz/paidaly-siltemeler/kazakhstan-kitaphanalary
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0%B9%D1%96
https://astana.gov.kz/kz/news/news/8402
https://jas.kz/news/%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/10-102017/%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
D%D0%BC%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D
1%80%D1%8B

https://www.kaznu.kz/kz/17416/page/
https://jas.kz/news/%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0/10-102017/%D2%9B%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D2%9B%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B
D%D0%BC%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%B0%D
1%80%D1%8B
https://mangystaumedia.kz/kk/audan-tynysy/45570
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D3%98._%D2%9A%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D
0%B5%D0%B2_%D0%B0%D1%82%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D2%93%D1%
8B_%D3%A9%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%BC%D2%B1%D1%80%D0%B0%D0%B
6%D0%B0%D0%B9%D1%8B
http://museum.kstu.kz/kz/etno.html
https://kazakhstan.travel/tourist-spot/kk/216/kyluet-ethnographic-museum
http://www.shetpe.muzey.kz/kz/
htthttps://www.trt.net.tr/kazakh/photogalleries/liemps://abai.kz/post/39796
https://astana.citypass.kz/kz/2020/07/29/galereya-isskustv-has-sanat/

Әлемнің ең үздік музейлері мен галереялары

https://massaget.kz/layfstayl/alemtanu/sayahatty-syemin/3334/
https://kk.vvikipedla.com/wiki/Egyptian_Museum
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D1%8B%D1%80
https://kk.vvikipedla.com/wiki/Vatican_Historical_Museum
https://massaget.kz/layfstayl/alemtanu/sayahatty-syemin/3334/
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/bylu-manyzdy/item/384431-onlajn-sayakhat-zhasau-a-bolatynlemni-10-zdik-muzeji
https://kk.wikiqube.net/wiki/Aeneas,_Anchises,_and_Ascanius
https://24.kz/kz/zha-aly-tar/lemde/item/367116-lemdegi-e-erekshe-m-razhajlar-turaly-nebilemiz
https://massaget.kz/blogs/4921/
https://www.saveatrain.com/blog/kk/best-museums-europe/
https://presidentlibrary.kz/kk/content/lemnin-debi-murasy-korme-galereyasy
https://kk.texasucanpaint.com/5-web-galleries-view-worlds-historical-art-1789
https://kk.2bparks.org/belgrades-contemporary-art-scene-2a6c840d

