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1. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ӘЗІРЛЕНГЕН ЖӘНЕ 

ҰСЫНҒАН. 
 

2. Типтік оқу бағдарламасы Қазақстан Республикасының Білім және ғылым 

министрі міндетін атқарушының 2013 жылғы 16 тамыздағы №343 бұйрығы    

негізінде бекітілген типтік оқу жоспарына сәйкес әзірленген (225 қосымша). ҚР 

Білім және ғылым министрлігі 2016 жылғы 05 шілдедегі №425 бұйрығымен 

өзгертулер енгізілген.   

3. Республикалық оқу-әдістемелік жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру кеңесінің 2016 жылғы 30 маусымындағы №2 мәжіліс хаттамасының 

шешімімен БЕКІТІЛДІ.  

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің рұқсатынсыз осы 

типтік бағдарламаларын көбейтуге және таратуға болмайды. 

 

1. РАЗРАБОТАНЫ и ВНЕСЕНЫ Казахским национальным университетом 

им. аль-Фараби. 

2. Типовая учебная программа разработана в соответствии с типовым 

учебным планом, утвержденным приказом исполняющего обязанности 

Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 августа 2013 

года № 343 (Приложение 225).   Внесены изменения приказом Министра 

образования и науки РК от 5 июля 2016  № 425. 

3.УТВЕРЖДЕНЫ протокольным решением №2 заседания Республиканского 

учебно-методического совета высшего и послевузовского образования от 30 

июня 2016 года. 

 

Настоящие типовые учебные программы не могут быть тиражированы и 

распространены без разрешения Министерства образования и науки 

Республики Казахстан 

 

 

 
@ КазНУ аль-Фараби, 2017 
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KIGTZzhA 5201 КІТАП ІСІНДЕГІ ҒЫЛЫМ ТАҚЫРЫБЫН 

ЗЕРТТЕУДІҢ ЖАҢА ӘДІСТЕРІ  

 

көлемі 3 кредит 

 

Авторы: 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент м. а. Қ.Мухатаева 

 

Пікір жазғандар: 
филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті С.Медеубек 

саяси ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қітапханасының директоры Ж.Сейдуманов 

 

ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

                      

     Пәннің мақсаты мен міндеттері:   

 Қазақстанның қазіргі кездегі әлемдік бәсекеге қабілетті 50 елдің 

қатарына кіру Стратегиясында бәсекеге қабілетті болу үшін елдің ғылымы 

мен білімі жоғары деңгейде болу қажеттігі көрсетілген. Ғылымның негізі – 

кітапта. Сондықтан ғылыми кітаптардың тарихын зерттеу арқылы біз 

еліміздегі ғылымға қалай көңіл бөлінетінін, қандай деңгейде болғанын 

анықтаймыз. 

 Кітап мұрасы дүние жүзі халықтарының көп ғасырлық мәдениеті  мен 

тарихын,  тілі, дәстүрі мен әдет-ғұрпын бейнелейтін асыл  мұра. Осы асыл 

мұраларға байланысты магистранттар  Қазақстандағы ғылыми кітаптар 

басылымының тарихын зерттеуді меңгере білу. Баспа саласында магистрант  

теория мен практикаға сүйене отырып, кітап басу индустриясына ғылыми 

жаңалықтар енгізе білу, кітап ісіндегі ғылым тақырыбын зерттеуді меңгеріп 

шығу. 

  Қазақстан кітап нарығының қалыптасуы мен дамуының негізгі бағыттары, 

оны жоғары дамыған елдерде кітап нарығының жетістіктерімен салыстыру; 

баспалар және баспа орындарының өсу қарқыны мен дамуын талдау; кітап 

өнімдері бағаларының құрылуын, кітап таратудың дамуын (интернет 

дүкендері де есепке алғанда) талдау және кітап шығарудың жаңа модельдерін 

дамыту қажеттілігіне назар аудару.  

    Әртүрлі баспада шығарылған өнімдердің орны бойынша, республика 

аймақтарында кітап ісінің даму қарқынын оқыту.  

     Курста мынандай тақырыптарға назар аударылған: Қазақстан кітап 

басылымдарын кезеңге бөліп зерттеу. Кітап тарихын, мәдениетін, ғылыми 

кітаптарды зерттеу жүйесін оқып-білу, кітап нарығына шолу, 

қазақстандықтардың ақпараттық қажеттіліктерін зерттеу.  

 Пәнді игеру нәтижесінде білімгер: 

-ғылыми басылымдардың түрлерін; 
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-ғылыми басылымдардың ерекшеліктерін; 

-ғылыми басылымдарға қойылатын талаптар; 

-ғылыми басылымдарды зерттеу әдістерін; 

-Қазақстан кітап басыламындағы ғылыми басылымдардың алатын орнын; 

-кітап зерттеу саласының ғылыми стилін;    

-халықаралық кітап басу жүйесінің алғы тәжрибелерін; 

-полиграфия саласының даму кезеңдерін; 

-білім –тәжрибелерін өндірісте қолдана білу. 

Курсты оқу нәтижесінде білімгер:  

-ғылыми-зерттеу жұмыстардың құрылымын; 

-зерттеген тақырыбының өзектілігін; 

-зерттеу жұмыстарының теориялық-методологиялық негізділігін; 

-ұлттық ғылыми кітаптардың зерттелу кезеңдерін;  

-ғылыми кітаптардың тақырыптық зерттеу салаларын; 

-баспа-редакциялық жұмысты ұйымдастыру; 

-бизнес-жоспар жасау; 

-Қазақстандағы оқу мәдениетін. 

Пререквизиттер:   «Баспа ісін ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми 

негіздері»,«Баспа ісіндегі инновацияны басқару», «Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру  және жоспарлау». 

Постреквизиттер: «Баспаны жоспарлау және баспа портфелін басқару», 

«Халықаралық баспа бизнесін басқару», «Кітап саудасындағы  ассортиментті 

моделдеу», «Баспа ісіндегі кәсіби іскерлік коммуникация», «Кітап 

бизнесіндегі менеджмент пен құқық» 

 

ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ 

 

1 Кіріспе. Қазақстандағы кітап басу ісінің тарихы 

2 Қазақстанның кітап басу саласының жаңа ғылыми жүйесі 

3  Қазақ кітаптарының эволюциялық дамуы жолдары 

4   Қазақстандағы кітап өнімінің негізгі тақырыптыры және оның 

зерттелуі. 

5 Қоғамдық-саяси  әдебиеттер тақырыбы, зерттелуі. 

6 Жаратылыстану ғылымы саласындағы әдебиет, шығарылымы, 

зерттелуі.  

7 Ғылыми-техникалық және өндірістік әдебиеттің зерттелуі.  

8 Ауыл шаруашылығы саласындағы әдебиеттердің ғылыми зерттелуі. 

9  Оқу-педагогикалық басылымдар және оның зерттелуі. 

10  Кітап басу саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды оқу процесіне 

енгізу.  

 

11 

Мәдениеттану, Өнертану саласындағы шығарылған әдебиеттер және 

оның зерттелуі.  

 

12 

Тіл білімі, Энциклопедиялық басылымдар және оны ғылыми зерттеу 

жолдары 
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13 

Тәуелсіздік кезеңіндегі шығарылған Құқық саласындағы әдебиеттер 

және оны зерттеудегі жаңа ғылыми тәсілдері. 

 

14 

Мемлекеттік бағдарлама байынша шығарылған  Көркем әдебиет  

саласындағы басылымдар және оның ғылыми зерттелуінің 

ерекшеліктері. 

 

15 

 Кітап ісі ғылымының дамуында - Қазақстан Республикасының 

билиографиялық көрсеткіштері: «Кітап шежіресі», «Газет 

мақалаларының шежіресі», «Журнал мақалаларының шежіресі» 

                                         

                                               ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

                                                                 Кіріспе 

Кітап және кітап мәдениеті -бұл қоғамның рухани өмірінің көрінуі. 

Қазақ кітабы қазақ тілінің сақталуының кепілділігі бола отырып, халықтың 

білім алуына, тіл мен әдебиеттің, республиканың қоғамдық және ғылыми 

өмірінің дамуына қосар үлесі зор. 

1920 жылдың қараша айында, Қазақстанның (сол кезеңде Қырғыз 

(Қазақ) Автономиялық Советтік Социалистік Республикасының) бірінші 

астанасы болған Орынбор қаласында, мемлекеттік баспа орнының құрылуы 

туралы Ереже қабылданды. Ол баспа Киргосиздат, онан кейін Казгосиздат 

деп аталған болған. Баспаның ұйымдастырылуы қазақ кітабы тарихының 

маңызды кезеңі болды. Қазіргі Қазақстандағы кітап ісінің негізі қаланды. 

2010 жыл республиканың кітап ісі тарихындағы маңызды кезең — 

Қазақстан баспа ісінің құрылуына 90 жыл толды. Тоқсан жыл бойы 

Қазақстан баспа ісі саяси, әлеуметтік – экономикалық әдебиеттерді 

шығарушылардың арасында алда келеді. Мұнда философиялық, әскери-

патриоттық әдебиеттер, өнеркәсіп, техника, медицина салаларына арналған 

кітаптары қазақ, орыс, ұйғыр, неміс тілдерінде шығарылады. 

1991 жылы желтоқсан айының 16 жұлдызында республиканың 

мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланып, Қазақ Советтік Социалистік 

Республикасы — Қазақстан Республикасы деп аталды. Еліміз тәуелсіздік 

алғаннан кейін көкейкесті реформаларды жүзеге асыруға, демократиялық 

қоғамды, айқын экономиканы құруға кірісті. Еліміз егемендікке қол 

жеткізген соң ұлттық кітап ісінің дамуында жаңа кезең басталды. Қазақ 

кітабы жаңа Қазақстанның қалыптасуы мен дамуына үлкен үлес қосты. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 
 

Қазақстанның кітап басу саласының жаңа ғылыми жүйесі 

Ғылымның жоғарғы қарқынмен дамуы және әртүрлі салаға бөлінуі, 

республикадағы зерттеу жұмысының кең құлаш жаюы, зерттеу ой-өрісінің 

жетістіктері, оларды іс жүзінде қолданудың нәтижесі көрсетілген жаңа 

басылымдардың тууына ықпал жасады. 

 Ғылыми әдебиеттің қалыптасуына академиялық институттар, 

ауылшаруашылық ғылыми академиясының ғылыми-зерттеу институттары, 
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республиканың жоғары оқу орындары, сондай-ақ жекелеген министрліктер 

қатысты. 

 50-жылдардың ортасынан бастап ғылыми-зерттеу әдебиетінің үлес 

салмағы үздіксіз арта түсті. Ғылыми басылымдардың жалпы саны – 56 пайыз, 

көлемі 78,5 пайызға жетті. 

 Басылымдардың тақырыбында зерттеліп отырған жылдарда ең көп 

дамыған білім салалары жөніндегі әдебиеттер басым болды. Қазақстан 

ғалымдарының металлогения, астрофизика, астроботаника жөніндегі 

еңбектері дүниежүзілік мәні бар жаңалықтармен ғылымды байытты. 

Дүниежүзіне белгілі ғалымдар Қ. И. Сәтбаев, Г. А. Тихов, Ф. Г. Фесенков 

және басқаларының еңбектері басылып шықты. 

 

Қазақ кітаптарының эволюциялық дамуы жолдары 

1917 жылдан кейін бүкіл кеңестік республикалар сияқты Қазақ ССР-інде 

де кітап баспа ісін жолға қою аса қиын, қоғамдық-саяси өмірдің қайшылыққа 

толы жағдайында қалыптасты. 

Қазақ кітап тарихының осы уақытқа дейін аз зерттелген мәселелерінің 

бірі - өткен ғасырдың 20-30 жылдар арасындағы қазақ зиялыларының ұлттық 

баспа ісін дамыту ролі. Осы кезеңде мәдени құрылыс пен оқу-ағарту ісінің 

мақсаты баспа ісін ұйымдастыру болды. 

 Ұлттық баспа ісінің қалыптасуына, оның нығаюына зор үлес қосқандар 

– А. Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы, Н. Төреқұлұлы, Х. Досмұхамедұлы, Ә. 

Бөкейханұлы, С. Сейфуллин және т. б. 

Қазақ Автономиялық Республикасының мемлекеттік баспасы 1920 

жылдың қарашасында ұйымдастырылды. Оны құру туралы мәселе сол 

жылдың 4-12 қазанында өткен Қазақ АКСР Кеңесінің Құрылтай съезінде 

қабылданды. Бұл съезде республика үкіметі мен мемлекеттік органдары 

құрылды. Сонымен қатар съездің шешімінде: «...Ағарту комиссариатының іс-

шараларын өмірге ендіру үшін Халық ағарту комиссариаты жанынан 

мемлекеттік баспа ұйымдастыру қажет»,- деп атап көрсетілді. 

Сөйтіп, республикада алғаш рет ресми баспа ұйымы құрылды. Баспа 

редакция алқасы құрамына А. Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейханұлы, С. 

Садуақасов, Х. Болғанбаев, Ж. Аймауытұлы кірді. «Белгілі әзірлік 

жұмысынан кейін редакция алқасы қазақ мектептері үшін кітап тапшылығын 

жою мақсатымен жұмыс жоспарын белгілеуге жиналды,- деп жазады 

зерттеуші В. С. Познанский.  

 

Қазақстандағы кітап өнімінің негізгі тақырыптыры және оның 

зерттелуі 

Қазақстанда мемлекеттік негіздегі жаңа баспа ісінің бастауында тұрып, 

оның әрі қарай дамып, орнығуына өлшеусіз зор еңбек сіңірген 

қайраткерлердің бірі - М. Дулатұлы. Ол әсіресе, Қызылорда қаласында 

мемлекеттік баспаның жұмысын ширатып, жандандыра түсуге белсене 

атсалысты. Сонымен бірге көркем шығармалардың, жаңа оқулықтардың 
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авторы ғана болып қоймай, тікелей баспада редакция меңгерушісі болып 

жұмыс істеді. М. Дулатұлы-ұлттық библиографияның негізін 

қалаушылардың бірі. Баспадан шыққан «Қазақ кітаптарының көрсеткіші» 

(1926—1927 жылдар) деп аталатын еңбектің құрастырушысы. Жоғарыда 

көрсетілген Ж. Аймауытұлының «Тәрбиеге жетекші» атты еңбегіне арналған 

мақаладан үзінді осы көрсеткіште басылған. 

 Мемлекеттік баспаның репертуарында қазақ зиялыларының 

шығармалары басым орын алған. Олар мемлекет және қоғам қайраткерлері 

болуымен қатар ғылымның әр саласынан кітап жазып, ұлттық баспа ісінің 

өсіп, өнуіне үлкен үлес қосқан, оның бастауында тұрған. 

 

Қоғамдық-саяси  әдебиеттер тақырыбы, зерттелуі 

1946-1949 жылдары Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, Қазақ 

оқу-педагогикалық баспасы, ал 1950 жылы Қазақ мемлекеттік көркем 

әдебиет баспасы ұйымдастырылды. Соңғысында қазақ, орыс, ұйғыр және 

шешен тілдерінде көркем, балалар, жас-өспірімдер әдебиеті, өнер жөнінде 

кітаптар басылып шықты. 1949 жылы КазОГИЗ өзінің бұрынғы бастапқы 

атына Қазақ мемлекеттік баспа – Казгосиздат ие болды. Ол әлеуметтік-

экономикалық, қоғамдық саяси, өндірістік-техникалық, ауыл шаруашылығы 

әдебиетін және плакаттар шығара бастады. Онда философиялық және 

тарихи-саяси, бұқаралық-саяси техникалық және ауылшаруашылығы 

әдебиетін шығару жөнінде арнаулы редакция ұйымдастырылды. 

 Сөйтіп, 1950 жылы республикада төрт кітап баспасы – Казгосиздат, 

Казгослитиздат, Казучпедгиз  және Қазақ ССР Ғылым академиясының 

баспасы жұмыс істеді. 

 Жоғарыда көрсетілген баспаларды және арнаулы редакцияларды құру 

республикада кітап басу ісін дамытудағы маңызды кезең болды. Бұл халық 

щаруашылығының жекелеген салалары, ғылым және мәдениет бойынша 

кітаптар шығаруға назар аударуға, авторлармен жұмыс істеуді жақсартуға, 

шығарылатын әдебиеттердің тақырыбын кеңейтуге, мазмұнын тереңдетуге 

мүмкіндік берді. 

 

Жаратылыстану ғылымы саласындағы әдебиет, шығарылымы, 

зерттелуі 

Академия ғалымдары қоғамтану және гуманитарлық саласында да 

көлемді жұмыстар істеді. Оның ішінде «Қазақ тарихының» І және ІІ томдары 

сияқты маңызды еңбектерді атап өтуге болады. Қазақтың атақты 

ғалымағартушылары Ш. Уәлиханов пен Ы. Алтынсариннің «Таңдамалы 

шығармаларының» тексерілген мәтіндері, Қазақстанның тұңғыш 

археологиялық картасы баспаға әзірленді. «Қазақ эпосы» орыс және қазақ 

тілдерінде шыққан «Қазақ ертегілері», «Қазақ әдебиеті тарихының очеркі», 

атақты ақындар А. Құнанбаев, Ж. Жабаев, Н. Байғанин тағы басқалардың 

шығармалары жеке кітаптар түрінде жарияланды. Әдебиеттанудың, тіл 

білімінің, философияның, құқықтың, экономиканың, өнердің түрлі 
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проблемалары жөнінде бағалы еңбектер жарияланды. Олардың кейбіреулері 

шет тілінде жарыққа шықты (соның ішінде чех, болгар, қытай тілінде).  

 

Ғылыми-техникалық және өндірістік әдебиеттің зерттелуі 

Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, «Білім» қоғамы, басқа да 

баспалар шығарған ғылыми-көпшілік әдебиеттер мазмұны бойынша қызық, 

танымдық қасиеті жоғары, материалдың берілуі жағынан түсінікті болды. 

Бұл әдебиеттер материалистік дүниетанымды қалыптастыруға, өткеннің 

керітартпа қалдықтарын, жоққа сенушілікті жеңуге бағытталған 

ағартушылық насихаттық жұмысқа көмектесті. 

Тұтастай алғанда, ғылыми кітаптар республика экономикасын, 

ғылымын, мәдениетін дамытуда маңызды роль атқарды. 

Ғылымның одан ары дамуы республикада өнеркәсіптің қауырт өсуі, 

басталған ғылыми-техникалық төңкеріс техникалық әдебиетті басып 

шығаруды көбейтуге себепші болды. 1960 жылы 1940 жылмен 

салыстырғанда аталымы бойынша 6,5 есеге жуық, таралымы бойынша 17,5 

есеге артты. 

Болашағы бар бағыттардың бірі- ғылымның, техниканың өндірістің 

бірлестігін бейнелейтін халық шаруашылығының озат тәжірибесі, 

жаңашылдары, рационализаторлары, өнер тапқыштары жайлы кітаптар, 

кітапшалар, плакаттар сынды әдебиеттер болды. Техникалық кітаптардың 

тақырыптары халық шаруашылығы салаларымен сәйкестендіріле бастады. Ең 

алдымен республикада ең көп дамыған өнеркәсіп салалары жөніндегі 

әдебиеттер басылып шықты. 
 

Ауыл шаруашылығы саласындағы әдебиеттердің ғылыми зерттелуі 

50-жылдардың ортасынан бастап ауыл шаруашылығы тақырыбы 

бойынша әдебиеттер басқа басылымдарға қарағанда бірінші орын алды. 

Ауыл шаруашылығы кітаптары өсімдіктің топырақ микробиологиясы, 

морфогенетика сынды іргелі басылымдармен толықты. 

Баспагерлер әдебиеттің осынау түрін шығара отырып, ғылым мен 

таңдаулы тәжірибелерді өндіріске енгізу, ауыл шаруашылығының әртүрлі 

салаларын басқару мен жоспарлау жөнінде бағалы тәжірибе жинақтады. 

Жарық көрген ауылшаруашылығы әдебиетінің негізгі түрлері – анықтамалар, 

практикалық басшылық және жарнама, ережелер, нұсқаулар, монографиялар 

мен жинақтар, озат тәжірибе алмасу туралы еңбектер болды. Жаңа жерді 

игеру үшін жер зерттеуде және іріктеуде ауыл шарушылығы әдебиеті 

маңызды роль атқарды.  

 

Оқу-педагогикалық басылымдар және оның зерттелуі 

Соғыстан кейінгі онжылдықтарда Қазақстанда оқулық әдебиет едәуір 

дамыды. Республикада оқулықтар жазуда, оқыту әдістемелерін жасауда 

үлкен жұмыстар жүргізілді. Оқулық әдебиеттер басып шығару жоспарлы 

түрде жүргізіле бастады. Қазақ тілі және әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті 
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(қазақ мектептері үшін) туралы тұрақты оқулықтар, Қазақстан тарихы 

жөніндегі оқу құралын шығару көбейді және тәртіпке түсті.  

Қазақ тілі мен әдебиеті жөніндегі оқулықтар басып шығаруда бірқатар 

өзгерістер болды. Оның көп бөлігі жаңа педагогикалық талаптарға сәйкес 

толықтырылып, қайта өңделді. 

Түпнұсқа әдебиеттер жазып шығарумен бірге орта мектептер үшін 

физика, химия, алгебра, геометрия, жаратылыстану жөніндегі тұрақты 

оқулықтар қазақ тіліне аударылды. 

Мұғалім, дәрігер, инженер мамандары бойынша жұмысшы кадрларын 

даярлаудағы қол жеткен жетістіктер, баспалар өз алдына жоғары және орта 

арнаулы оқу орындарын оқулықтармен қамтамасыз ету міндетін қойды. 

Кітап ассортиментін кеңейту, басылымдардың тақыраптық құрылымын 

жетілдіру жалғастырыла берді. Сөйтіп, соғыстан кейінгі Республика 

шаруашылығын, мәденитін, ғылымын дамыту міндеттерін орындауда 

қазақстандық кітаптар үлкен роль атқарды. Соғыстан кейінгі алғашқы 

кезеңде баспалар, баспаханалар, Қазақ ССР кітап саудасы кейінгі 

жылдардағы жұмыстарында үлкен роль атқарған бағалы жұмыс тәжірибесін 

жинақтады. 
 

Кітап басу саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды оқу 

процесіне енгізу 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған 

мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасының аясында өткен тарихымызды 

жаңғыртып, рухани мұраларымызға айрықша көңіл бөлінуде. Осының бәрі ел 

болашағы үшін жасалып жатқан игілікті қадамдар. Әсіресе, жас ұрпақ 

бойына ұлттық мәдени сананы қалыптастыру үшін, бірінші кезекте ұлы 

тұлғаларымыздың еңбектерін кеңінен насихаттауымыз керек. 

Осыған байланысты өскелең ұрпақты қазақстандық отаншылдық рухына 

тәрбиелеу мен тарихи, мәдени мұраны жан-жақты зерделеуде 

ақтаңдақтардың орнын толтыру, қазақ халқының сан ғасырлық рухани 

тәжірибесін қорыту мақсатында мемлекеттік тілде тарихи, көркем, ғылыми 

толық дестелерді шығару - ең өзекті мәселе. Олар жоғары оқу орындары, 

колледж және мектептердің оқу жоспарына да енгізілуде. 

«Мәдени мұраны» оқу процесіне енгізудің әдістемелі негізі мен 

тәсілдері туралы арнайы ғылыми-практикалық конференция мен дөңгелек 

үстел отырыстарын ұйымдастырып, осы мәселе бойынша оқу-әдістемелі 

құралды (немесе оқу құралдарын) тез арада дайындау, басып шығару керек. 
 

Мәдениеттану, Өнертану саласындағы шығарылған әдебиеттер 

және оның зерттелуі 

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі жүргізген тендерге және 

«Жазушы» баспасының мәдениеттану секциясының томдарын шығару 

жөніндегі анықтамасына сәйкес, осы баспаның редакторларымен және 

техникалық қызметкерлер құрамымен бірге жасалған жұмыстың арқасында 

2005 жылдан бастап «Әлемдік мәдениеттану ой Антологиясы» сериясының 

10 томдығы шықты. Ол мынандай мәселелерге арналған: 
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- ХХ ғасырдың мәдени антропологиясы: Антология; 

- Мифология: құрылымы мен рәміздері; 

- Дәстүр: ұғымы мен әдісі; 

- Тіл және мәдениет; 

- ХХ ғасырдағы Ресей мәдениеттану ойы. 
 

Тіл білімі, Энциклопедиялық басылымдар және оны ғылыми 

зерттеу жолдары 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып табылатын қазақ 

тілінің қолданыс аясы күннен-күнге артқан сайын оған деген ғылыми 

қажеттілік те өсіп келеді. Қазақ тілін қоғамдық салада қолдану мен дамытуға 

барынша жағдай жасалып, мемлекет тарапынан қолдау тауып отырған осы 

уақытта А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ғалымдарының 

ерекше ерік-жігер, қыруар күш-қайрат жұмсай отырып осы игі шараның 

басы-қасында болып халық сұранымына қажет кітаптарды басып шығаруда 

аянбай еңбек етіп жатқаны қуанарлық жағдай. 

Қазіргі уақытта тілімізді дамытуға қажетті сан салалы сөздіктерді көптеп 

шығару үлкен сұраныс туғызып отыр. Бұл бағытта іске асырылып жатқан 

шаралар жеткілікті. 
 

Тәуелсіздік кезеңіндегі шығарылған Құқық саласындағы 

әдебиеттер және оны зерттеудегі жаңа ғылыми тәсілдері 

Әлемде, оның мәдени арналарында тарихи өлшем бойынша айтарлықтай 

маңызды, бірақ соған қарамастан адамзат үшін әлі де жұмбақ болып отырған, 

лайықты деңгейде бағаланбаған құнды құбылыстар көп. Олар көбіне- көп 

тарих қойнауының шырғалаң қапталдарында шырмалып, өркениет 

дамуының сарабдал жолдарынан түрлі себептермен тыс қалып қойды. 

Солардың бірі - ұлы адамзат өркениетінің бір бөлшегі болып саналатын 

дәстүрлі Қазақ құқығы. 

 

Мемлекеттік бағдарлама байынша шығарылған  Көркем әдебиет  

саласындағы басылымдар және оның ғылыми зерттелуінің 

ерекшеліктері 

Қазақ елінің алыс-жақын шетелдер мен әлем классикасы өкілдерінің 

шығармаларын қамтитын бұл сала бойынша қырауар шаруалар атқарылып 

жатыр. Сондай-ақ көркем әдебиет саласы бойынша атқарылып жатқан 

шаруалар да айтарлықтай. «Әлемдік әдебиет кітапханасы» дестесі Еуропа, 

Америка, Австралия, Африка, сондай-ақ Азия елдерінің алдыңғы қатарлы 

әдеби шығармашылығын қамтиды. Дүние жүзі әдебиетінің көрнекі 

өкілдерінің таңдаулы шығармалары шет тілдерінен қазақ тіліне аударылып, 

оқырмандарға жол тартты. Осы уақытқа дейін 45 томы жарық көрді. 

Олардың ішінде бүкіл әлем әдебиетінің төрінен алатын Әбілхасан Рудаки, 

Насыр Хисырау, Омар һайам, Жалалладин Руми «Иран-тәжік поэзиясы» т. б. 

атауға болады. 

М. Әуезов шығармаларының 50 томдық академиялық толық жинағын 

шығарылды. 
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Кітап ісі ғылымының дамуында 

Қазақстан Республикасының библиографиялық көрсеткіштері: «Кітап 

шежіресі», «Газет мақалаларының шежіресі», «Журнал мақалаларының 

шежіресі» 

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазақстан Республикасының баспасөзі-2015. Статистикалық жинақ /ҚР 

Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы. - Алматы, 2016. 

2. Қазақ кітаптары. Библиографиялық көрсеткіш (1807–1917). / Құрастыр.: 

С.С. Есова, Ү. Субханбердина, Д.С. Сейфуллина. – Алматы: Мектеп, 1986. – 

38 б. 

3.Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Жарлығымен «Мәдени мұра» бағдарламасының қабылдануы. 

4.  Заманауи ақпараттық технологияларды баспа ісіне кіргізу туралы 

сараптама жасау. 

5. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың еңбектері. 

6. Электронды басылымдарды  дайындауда  инновациялық әдістерді қолдану 

жолдарын жүйелеу. 

7. «Бабалар сөзі» жүз томдығының ғылыми негіздері туралы талдау жасау. 

8.Ұлттық кітап шығару үдірісін мемлекеттік қолдаудың Отандық және 

әлемдік тәжірибесі туралы жоба-пікірталас дайындау. 

9 Баспа өнiмiндегi қоғамдық қажеттiлікті айқындау және сатып алу 

сұранысын бағалау туралы хабарлама. 

10.«Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы - 

кітап ісін дамытудың өзекті жолдары» атты реферат дайындау. 

 11. Қазақстанда әлем халықтары тілдерінде шыққан кітаптардың басылым 

ерекшеліктері туралы талдау  жасау. 

12. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы-Қазақстанның мәдениеті мен 

рухани құндылығының қайнар бұлағы» деген тақырыпқа реферат жазу. 

 13. Қазақстан Республикасы баспасөзінің бас мұрағат қоры, даму 

жолдарытуралы хабарлама жасау. 

 14.Халықаралық деңгейде басылым мәдениетін қалыптастыру. ISSN-

сериялық басылымдар мен ISMN- музыкалық басылымдар Агенттігі туралы 

хабарлама. 

15. Қазақстанда ұлттық кітап шығару мәселелерін дамытудың жаңа ғылыми 

жолдары туралы зерттеу жасау. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН АТҚАРАТЫН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1 Қазақ кітабының даму жолдарын алғашқы  зерттеушілер туралы хабарлама 

жасау. 

2 . «Алматыкітап баспасының» ғылыми басылымдары. Редакторлық талдау 

жүргізу. 

3. «Ана тілі» баспасының ғылыми басылымдарына редакторлық сараптама 

жасау. 

4 . «Жеті жарғы» баспасы басылымдарының тақырыптық ерекшелігіне қарай 

талдау жасау. 

5.«Жібек жолы» баспасының  басылымдарына тақырыптық талдау, 

редакторлық көзқарас. 

6.«Арыс» баспасының  басылым репертуарын жүйелеу, ғылыми редакторлық 

сараптама жасау. 

7. «Атамұра» баспасының қазіргі заманға сай баспа тематикалық жоспарын 

ұйымдастыру ерекшеліктеріне редакторлық сараптама. 

8.«Аударма» баспасы –заманауи кітап басылым ерекшелігі, жалпы 

сараптама. 

9 Заманауи ғылыми-техникалық прогресстердің баспа ісін дамытуға тигізетін 

әсерлері туралы хабарлама. 

10. « Жазушы» баспасының кітап репертуары, басылымдарына редакторлық 

сараптама. 

11 .«Жалын» баспасы басылымдарына редакторлық сараптама.   

12.«Қазығұрт» баспасы басылымдары - көп томдық басылымдар 

концепциясы.   

13.Қазақстандық  баспа өнімдерінің ассортиментін Ресей және шетелдік 

баспа өнімдері ассортиментімен салыстыра отырып талдау. 

14.Өнер тақырыбына басылым дайындау: редакторлық аспект. «Өнер» 

баспасы басылымдарына ғылыми сараптама.    

15.« Фолиант» баспасының инновациялық-информациялық технологиялары, 

баспа саласын ұйымдастырдағы жаңа кезең.    

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі:  

1.Мильчин А.Э.Культура книги.-М : Книжная палата,1992 

2.Мильчин А.Э.Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги: 

Практическое руководство.-М : Логос,2002.-224 с. 

3. Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері, Алматы : Санат, 1997.  

4. Советтік Қазақстанның кітаптары. Библиографиялық көрсеткіш. -   ІІ том. 

1917–1945. – Алматы: Қазмембас, 1961. – 358 б. 

5.  Жиреншин Ә. Қазақ кітаптары тарихынан. – Алматы: Қазақстан, 1977. – 

180 б. 
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7. Қазақ кітаптары. Библиографиялық көрсеткіш (1807–1917). /   Құрастыр.: 

С.С. Есова, Ү. Субханбердина, Д.С. Сейфуллина. – Алматы: Мектеп, 1986. – 

38 б. 

8. «Қазақстан баспагерлері мен полиграфистері»  анықтамалық /  Құраст. Р. 

Мәженқызы.-Алматы, «Білім» баспасы, 2005  

9. Рахимжанова С. Р. Қазақ кітабының тарихы (1945–1960 жж): Монография. 

– Алматы : ҚР Ұлттық кітапханасы. –2006. 

10.Сәрсенбаев М. Кітап тәуелсіздік пен демократия тұғыры. – Алматы: 

Атамұра, 1998. 

11.Жиреншин А. М. Из истории казахской. книги – Алма-Ата: Казахстан, 

1987. 

12. Субханбердина Ү. Қазақ кітаптары.-Алматы,1986. 

13. Субханбердина Ү.Қазақ кітаптарының шежіресі / библиографиялық 

көрсеткіш.-Алматы : Рауан, 1996 

14. Субханбердина Ү. Шығыс тақырыбына жазылған қазақ дастандарының 

алғашқы басылымдары.-Алматы,1983. 

15.Беловицкая А.А. Общее книговедение: учеб. пособие. М.: МГУП, 

2000.256c.(CD-ROM).  

16. Энциклопедия книжного дела/ Ю.Ф. Майсурадзе Э.П. [и др.] М.: Юрист, 

1998. 536с. 

17.А. И. Акопов. Основы издательского дела. Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «журналистика». - 

Тольяттинский государственный университет. - Тольятти, 2005 

18.Мұқатаева Қ. Баспа ісіндегі стандарттар : оқу құралы – Алматы : Қазақ 

университеті,2012- 210 б. 

19, Седуманов Ж,Т,.Мухатаева К., Кыизбаева А.Б. Роль и необходимость 

применения международных стандартов ISO в издательском деле. Основные 

стандарты по издательскому делу. –Алматы, 2010. 

 

Қосымша:  

СТ РК 994-96 «Издания. Международная стандартная нумерация книг. 

Структура, состав, написание». 

1. ПР РК 50.1.23-96 «Порядок присвоения международного стандартного 

номера книги ISBN в Республике Казахстан». 

2. ГОСТ 7.4-95 «Издания. Выходные сведения». 

3. Добкин С. Ф. Оформление книги. Редактору и автору. – 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: Книга, 1985. – 208 с.  

4. Калинин С. Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания: 

пособие для издателей. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2006. - 

220 с. : ил. - (Книжное дело). 

5. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юрист, 1998. – 

472 с. – (Книжное дело).  
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6. Мильчин А.Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора: 

Редакционно - изд. оформление издания. М.: Олимп: ООО «Фирма Изд-во 

АСТ», 1999. – 688 с.  

7. Стандарты по издательскому делу / сост.: А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 

М.: Юрист, 2004 

8. Стандарты по издательскому делу / Сост А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. – 

М.: Юрист, 1998. – 376 с. – (Книжное дело).  

9. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Э. П.  

Гаврилов и др. – М.: Юристъ, 1998. – 536 с. – (Книжное дело).  

10. Баспасөз, полиграфия және бұқаралық ақпарат құралдары терминдерінің 

орысша-қазақша сөздігі /құраст.: М. Кеңпейілұлы, З. Қыстаубайұлы, С. 

Асылбекұлы.- Алматы : Ана тілі, 1994. - 132 б. - ISBN 5-7667-2856-5 

 

Интернет: 

1. www.atamura.kz 

2. Media Law CA (http : // www.media Wca.(orgi), 

3. Media Net, adil @ medinet kz. 

4. Lib.kazsu.kz./Books/bk023/ 

5. Httр//www.newsland.ru 

6. www.kazakhstanlive.ru 
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KIGTZzhA 5201 КІТАП ІСІНДЕГІ ҒЫЛЫМ ТАҚЫРЫБЫН 

ЗЕРТТЕУДІҢ ЖАҢА ӘДІСТЕРІ  

 

көлемі 2 кредит 

 

Авторы: 

филология ғылымдарының кандидаты, доцент м. а. Қ.Мұхатаева 

 

Пікір жазғандар: 
филология ғылымдарының кандидаты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ 

доценті С.Медеубек 

саяси ғылымдарының кандидаты, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

қітапханасының директоры Ж.Сейдуманов 

                                       

                                           ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

 

Пәннің мақсаты мен міндеттері:   

Қазақстанның қазіргі кездегі әлемдік бәсекеге қабілетті 50 елдің 

қатарына кіру Стратегиясында бәсекеге қабілетті болу үшін елдің ғылымы 

мен білімі жоғары деңгейде болу қажеттігі көрсетілген. Ғылымның негізі – 

кітапта. Сондықтан ғылыми кітаптардың тарихын зерттеу арқылы біз 

еліміздегі ғылымға қалай көңіл бөлінетінін, қандай деңгейде болғанын 

анықтаймыз. 

Кітап мұрасы дүние жүзі халықтарының көп   ғасырлық мәдениеті  мен 

тарихын,  тілі, дәстүрі мен әдет-ғұрпын бейнелейтін асыл  мұра. Осы асыл 

мұраларға байланысты магистранттар  Қазақстандағы ғылыми кітаптар 

басылымының тарихын зерттеуді меңгере білу. Баспа саласында магистрант  

теория мен практикаға сүйене отырып, кітап басу индустриясына ғылыми 

жаңалықтар енгізе білу, кітап ісіндегі ғылым тақырыбын зерттеуді меңгеріп 

шығу. 

Қазақстан кітап нарығының қалыптасуы мен дамуының негізгі 

бағыттары, оны жоғары дамыған елдерде кітап нарығының жетістіктерімен 

салыстыру; баспалар және баспа орындарының өсу қарқыны мен дамуын 

талдау; кітап өнімдері бағаларының құрылуын, кітап таратудың дамуын 

(интернет дүкендері де есепке алғанда) талдау және кітап шығарудың жаңа 

модельдерін дамыту қажеттілігіне назар аудару.  

Әр түрлі баспада шығарылған өнімдердің орны бойынша, республика 

аймақтарында кітап ісінің даму қарқынын оқыту.  

Курста мынандай тақырыптарға назар аударылған: Қазақстан кітап 

басылымдарын кезеңге бөліп зерттеу. Кітап тарихын, мәдениетін, ғылыми 

кітаптарды зерттеу жүйесін оқып-білу, кітап нарығына шолу, 

қазақстандықтардың ақпараттық қажеттіліктерін зерттеу.  

 Пәнді игеру нәтижесінде білімгер: 

-ғылыми басылымдардың түрлерін; 
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-ғылыми басылымдардың ерекшеліктерін; 

-ғылыми басылымдарға қойылатын талаптар; 

-ғылыми басылымдарды зерттеу әдістерін; 

-Қазақстан кітап басыламындағы ғылыми басылымдардың алатын орнын; 

-кітап зерттеу саласының ғылыми стилін;    

-халықаралық кітап басу жүйесінің алғы тәжрибелерін; 

-полиграфия саласының даму кезеңдерін; 

-білім –тәжрибелерін өндірісте қолдана білу. 

Курсты оқу нәтижесінде білімгер:  

-ғылыми-зерттеу жұмыстардың құрылымын; 

-зерттеген тақырыбының өзектілігін; 

-зерттеу жұмыстарының теориялық-методологиялық негізділігін; 

-ұлттық ғылыми кітаптардың зерттелу кезеңдерін;  

-ғылыми кітаптардың тақырыптық зерттеу салаларын; 

-баспа-редакциялық жұмысты ұйымдастыру; 

-бизнес-жоспар жасау; 

-Қазақстандағы оқу мәдениетін. 

Пререквизиттер: «Баспа ісін ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми 

негіздері»,«Баспа ісіндегі инновацияны басқару», «Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру  және жоспарлау». 

Постреквизиттер: «Баспаны жоспарлау және баспа портфелін басқару», 

«Халықаралық баспа бизнесін басқару», «Кітап саудасындағы  ассортиментті 

моделдеу», «Баспа ісіндегі кәсіби іскерлік коммуникация», «Кітап 

бизнесіндегі менеджмент пен құқық» 
 

                          ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  
 

1 Кіріспе. Қазақстандағы кітап басу ісінің тарихы 

2 Қазақстанның кітап басу саласының жаңа ғылыми жүйесі 

3  Қазақ кітаптарының эволюциялық дамуы жолдары 

4   Қазақстандағы кітап өнімінің негізгі тақырыптыры және оның 

зерттелуі. 

5 Қоғамдық-саяси  әдебиеттер тақырыбы, зерттелуі. 

6 Жаратылыстану ғылымы саласындағы әдебиет, шығарылымы, 

зерттелуі.  

7 Ғылыми-техникалық және өндірістік әдебиеттің зерттелуі.  

8 Ауыл шаруашылығы саласындағы әдебиеттердің ғылыми зерттелуі. 

9  Оқу-педагогикалық басылымдар және оның зерттелуі. 

10  Кітап басу саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды оқу процесіне 

енгізу.  

 

11 

Мәдениеттану, Өнертану саласындағы шығарылған әдебиеттер және 

оның зерттелуі.  

 

12 

Тіл білімі, Энциклопедиялық басылымдар және оны ғылыми зерттеу 

жолдары 
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13 

Тәуелсіздік кезеңіндегі шығарылған Құқық саласындағы әдебиеттер 

және оны зерттеудегі жаңа ғылыми тәсілдері. 

 

14 

Мемлекеттік бағдарлама байынша шығарылған  Көркем әдебиет  

саласындағы басылымдар және оның ғылыми зерттелуінің 

ерекшеліктері. 

 

15 

 Кітап ісі ғылымының дамуында - Қазақстан Республикасының 

билиографиялық көрсеткіштері: «Кітап шежіресі», «Газет 

мақалаларының шежіресі», «Журнал мақалаларының шежіресі» 

 

                                               ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Кітап және кітап мәдениеті — бұл қоғамның рухани өмірінің көрінуі. 

Қазақ кітабы қазақ тілінің сақталуының кепілділігі бола отырып, халықтың 

білім алуына, тіл мен әдебиеттің, республиканың қоғамдық және ғылыми 

өмірінің дамуына қосар үлесі зор. 

1920 жылдың қараша айында, Қазақстанның (сол кезеңде Қырғыз 

(Қазақ) Автономиялық Советтік Социалистік Республикасының) бірінші 

астанасы болған Орынбор қаласында, мемлекеттік баспа орнының құрылуы 

туралы Ереже қабылданды. Ол баспа Киргосиздат, онан кейін Казгосиздат 

деп аталған болған. Баспаның ұйымдастырылуы қазақ кітабы тарихының 

маңызды кезеңі болды. Қазіргі Қазақстандағы кітап ісінің негізі қаланды. 

2010 жыл республиканың кітап ісі тарихындағы маңызды кезең — 

Қазақстан баспа ісінің құрылуына 90 жыл толды. Тоқсан жыл бойы 

Қазақстан баспа ісі саяси, әлеуметтік – экономикалық әдебиеттерді 

шығарушылардың арасында алда келеді. Мұнда философиялық, әскери-

патриоттық әдебиеттер, өнеркәсіп, техника, медицина салаларына арналған 

кітаптары қазақ, орыс, ұйғыр, неміс тілдерінде шығарылады. 

1991 жылы желтоқсан айының 16 жұлдызында республиканың 

мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланып, Қазақ Советтік Социалистік 

Республикасы — Қазақстан Республикасы деп аталды. Еліміз тәуелсіздік 

алғаннан кейін көкейкесті реформаларды жүзеге асыруға, демократиялық 

қоғамды, айқын экономиканы құруға кірісті. Еліміз егемендікке қол 

жеткізген соң ұлттық кітап ісінің дамуында жаңа кезең басталды. Қазақ 

кітабы жаңа Қазақстанның қалыптасуы мен дамуына үлкен үлес қосты. 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қазақстанның кітап басу саласының жаңа ғылыми жүйесі 

Ғылымның жоғарғы қарқынмен дамуы және әртүрлі салаға бөлінуі, 

республикадағы зерттеу жұмысының кең құлаш жаюы, зерттеу ой-өрісінің 

жетістіктері, оларды іс жүзінде қолданудың нәтижесі көрсетілген жаңа 

басылымдардың тууына ықпал жасады. 
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 Ғылыми әдебиеттің қалыптасуына академиялық институттар, 

ауылшаруашылық ғылыми академиясының ғылыми-зерттеу институттары, 

республиканың жоғары оқу орындары, сондай-ақ жекелеген министрліктер 

қатысты. 

 50-жылдардың ортасынан бастап ғылыми-зерттеу әдебиетінің үлес 

салмағы үздіксіз арта түсті. Ғылыми басылымдардың жалпы саны – 56 пайыз, 

көлемі 78,5 пайызға жетті. 

 Басылымдардың тақырыбында зерттеліп отырған жылдарда ең көп 

дамыған білім салалары жөніндегі әдебиеттер басым болды. Қазақстан 

ғалымдарының металлогения, астрофизика, астроботаника жөніндегі 

еңбектері дүниежүзілік мәні бар жаңалықтармен ғылымды байытты. 

Дүниежүзіне белгілі ғалымдар Қ. И. Сәтбаев, Г. А. Тихов, Ф. Г. Фесенков 

және басқаларының еңбектері басылып шықты. 

 

Қазақ кітаптарының эволюциялық дамуы жолдары 

1917 жылдан кейін бүкіл кеңестік республикалар сияқты Қазақ ССР-інде 

де кітап баспа ісін жолға қою аса қиын, қоғамдық-саяси өмірдің қайшылыққа 

толы жағдайында қалыптасты. 

 Қазақ кітап тарихының осы уақытқа дейін аз зерттелген мәселелерінің 

бірі - өткен ғасырдың 20-30 жылдар арасындағы қазақ зиялыларының ұлттық 

баспа ісін дамыту ролі. Осы кезеңде мәдени құрылыс пен оқу-ағарту ісінің 

мақсаты баспа ісін ұйымдастыру болды. 

 Ұлттық баспа ісінің қалыптасуына, оның нығаюына зор үлес қосқандар 

– А. Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы, Н. Төреқұлұлы, Х. Досмұхамедұлы, Ә. 

Бөкейханұлы, С. Сейфуллин және т. б. 

 Қазақ Автономиялық Республикасының мемлекеттік баспасы 1920 

жылдың қарашасында ұйымдастырылды. Оны құру туралы мәселе сол 

жылдың 4-12 қазанында өткен Қазақ АКСР Кеңесінің Құрылтай съезінде 

қабылданды. Бұл съезде республика үкіметі мен мемлекеттік органдары 

құрылды. Сонымен қатар съездің шешімінде: «...Ағарту комиссариатының іс-

шараларын өмірге ендіру үшін Халық ағарту комиссариаты жанынан 

мемлекеттік баспа ұйымдастыру қажет»,- деп атап көрсетілді. 

Сөйтіп, республикада алғаш рет ресми баспа ұйымы құрылды. Баспа 

редакция алқасы құрамына А. Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейханұлы, С. 

Садуақасов, Х. Болғанбаев, Ж. Аймауытұлы кірді. «Белгілі әзірлік 

жұмысынан кейін редакция алқасы қазақ мектептері үшін кітап тапшылығын 

жою мақсатымен жұмыс жоспарын белгілеуге жиналды,- деп жазады 

зерттеуші В. С. Познанский.  

 

Қазақстандағы кітап өнімінің негізгі тақырыптыры және оның 

зерттелуі 

Қазақстанда мемлекеттік негіздегі жаңа баспа ісінің бастауында тұрып, 

оның әрі қарай дамып, орнығуына өлшеусіз зор еңбек сіңірген 

қайраткерлердің бірі - М. Дулатұлы. Ол әсіресе, Қызылорда қаласында 
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мемлекеттік баспаның жұмысын ширатып, жандандыра түсуге белсене 

атсалысты. Сонымен бірге көркем шығармалардың, жаңа оқулықтардың 

авторы ғана болып қоймай, тікелей баспада редакция меңгерушісі болып 

жұмыс істеді. М. Дулатұлы-ұлттық библиографияның негізін 

қалаушылардың бірі. Баспадан шыққан «Қазақ кітаптарының көрсеткіші» 

(1926—1927 жылдар) деп аталатын еңбектің құрастырушысы. Жоғарыда 

көрсетілген Ж. Аймауытұлының «Тәрбиеге жетекші» атты еңбегіне арналған 

мақаладан үзінді осы көрсеткіште басылған. 

 Мемлекеттік баспаның репертуарында қазақ зиялыларының 

шығармалары басым орын алған. Олар мемлекет және қоғам қайраткерлері 

болуымен қатар ғылымның әр саласынан кітап жазып, ұлттық баспа ісінің 

өсіп, өнуіне үлкен үлес қосқан, оның бастауында тұрған. 

 

Қоғамдық-саяси  әдебиеттер тақырыбы, зерттелуі 

1946-1949 жылдары Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, Қазақ 

оқу-педагогикалық баспасы, ал 1950 жылы Қазақ мемлекеттік көркем 

әдебиет баспасы ұйымдастырылды. Соңғысында қазақ, орыс, ұйғыр және 

шешен тілдерінде көркем, балалар, жас-өспірімдер әдебиеті, өнер жөнінде 

кітаптар басылып шықты. 1949 жылы КазОГИЗ өзінің бұрынғы бастапқы 

атына Қазақ мемлекеттік баспа – Казгосиздат ие болды. Ол әлеуметтік-

экономикалық, қоғамдық саяси, өндірістік-техникалық, ауыл шаруашылығы 

әдебиетін және плакаттар шығара бастады. Онда философиялық және 

тарихи-саяси, бұқаралық-саяси техникалық және ауылшаруашылығы 

әдебиетін шығару жөнінде арнаулы редакция ұйымдастырылды. 

Сөйтіп, 1950 жылы республикада төрт кітап баспасы – Казгосиздат, 

Казгослитиздат, Казучпедгиз  және Қазақ ССР Ғылым академиясының 

баспасы жұмыс істеді. 

Жоғарыда көрсетілген баспаларды және арнаулы редакцияларды құру 

республикада кітап басу ісін дамытудағы маңызды кезең болды. Бұл халық 

щаруашылығының жекелеген салалары, ғылым және мәдениет бойынша 

кітаптар шығаруға назар аударуға, авторлармен жұмыс істеуді жақсартуға, 

шығарылатын әдебиеттердің тақырыбын кеңейтуге, мазмұнын тереңдетуге 

мүмкіндік берді. 

 

Жаратылыстану ғылымы саласындағы әдебиет, шығарылымы, 

зерттелуі 

Академия ғалымдары қоғамтану және гуманитарлық саласында да 

көлемді жұмыстар істеді. Оның ішінде «Қазақ тарихының» І және ІІ томдары 

сияқты маңызды еңбектерді атап өтуге болады. Қазақтың атақты 

ғалымағартушылары Ш. Уәлиханов пен Ы. Алтынсариннің «Таңдамалы 

шығармаларының» тексерілген текстері, Қазақстанның тұңғыш 

археологиялық картасы баспаға әзірленді. «Қазақ эпосы» орыс және қазақ 

тілдерінде шыққан «Қазақ ертегілері», «Қазақ әдебиеті тарихының очеркі», 

атақты ақындар А. Құнанбаев, Ж. Жабаев, Н. Байғанин тағы басқалардың 
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шығармалары жеке кітаптар түрінде жарияланды. Әдебиеттанудың, тіл 

білімінің, философияның, құқықтың, экономиканың, өнердің түрлі 

проблемалары жөнінде бағалы еңбектер жарияланды. Олардың кейбіреулері 

шет тілінде жарыққа шықты (соның ішінде чех, болгар, қытай тілінде).  

 

Ғылыми-техникалық және өндірістік әдебиеттің зерттелуі 

Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, «Білім» қоғамы, басқа да 

баспалар шығарған ғылыми-көпшілік әдебиеттер мазмұны бойынша қызық, 

танымдық қасиеті жоғары, материалдың берілуі жағынан түсінікті болды. 

Бұл әдебиеттер материалистік дүниетанымды қалыптастыруға, өткеннің 

керітартпа қалдықтарын, жоққа сенушілікті жеңуге бағытталған 

ағартушылық насихаттық жұмысқа көмектесті. 

 Тұтастай алғанда, ғылыми кітаптар республика экономикасын, 

ғылымын, мәдениетін дамытуда маңызды роль атқарды. 

 Ғылымның одан ары дамуы республикада өнеркәсіптің қауырт өсуі, 

басталған ғылыми-техникалық төңкеріс техникалық әдебиетті басып 

шығаруды көбейтуге себепші болды. 1960 жылы 1940 жылмен 

салыстырғанда аталымы бойынша 6,5 есеге жуық, таралымы бойынша 17,5 

есеге артты. 

 Болашағы бар бағыттардың бірі- ғылымның, техниканың өндірістің 

бірлестігін бейнелейтін халық шаруашылығының озат тәжірибесі, 

жаңашылдары, рационализаторлары, өнер тапқыштары жайлы кітаптар, 

кітапшалар, плакаттар сынды әдебиеттер болды. Техникалық кітаптардың 

тақырыптары халық шаруашылығы салаларымен сәйкестендіріле бастады. Ең 

алдымен республикада ең көп дамыған өнеркәсіп салалары жөніндегі 

әдебиеттер басылып шықты. 

 

Ауыл шаруашылығы саласындағы әдебиеттердің ғылыми зерттелуі 

50-жылдардың ортасынан бастап ауыл шаруашылығы тақырыбы 

бойынша әдебиеттер басқа басылымдарға қарағанда бірінші орын алды. 

Ауыл шаруашылығы кітаптары өсімдіктің топырақ микробиологиясы, 

морфогенетика сынды іргелі басылымдармен толықты. 

Баспагерлер әдебиеттің осынау түрін шығара отырып, ғылым мен 

таңдаулы тәжірибелерді өндіріске енгізу, ауыл шаруашылығының әртүрлі 

салаларын басқару мен жоспарлау жөнінде бағалы тәжірибе жинақтады. 

Жарық көрген ауылшаруашылығы әдебиетінің негізгі түрлері – анықтамалар, 

практикалық басшылық және жарнама, ережелер, нұсқаулар, монографиялар 

мен жинақтар, озат тәжірибе алмасу туралы еңбектер болды. Жаңа жерді 

игеру үшін жер зерттеуде және іріктеуде ауыл шарушылығы әдебиеті 

маңызды роль атқарды.  

 

Оқу-педагогикалық басылымдар және оның зерттелуі 

Соғыстан кейінгі онжылдықтарда Қазақстанда оқулық әдебиет едәуір 

дамыды. Республикада оқулықтар жазуда, оқыту әдістемелерін жасауда 
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үлкен жұмыстар жүргізілді. Оқулық әдебиеттер басып шығару жоспарлы 

түрде жүргізіле бастады. Қазақ тілі және әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті 

(қазақ мектептері үшін) туралы тұрақты оқулықтар, Қазақстан тарихы 

жөніндегі оқу құралын шығару көбейді және тәртіпке түсті.  

 Қазақ тілі мен әдебиеті жөніндегі оқулықтар басып шығаруда бірқатар 

өзгерістер болды. Оның көп бөлігі жаңа педагогикалық талаптарға сәйкес 

толықтырылып, қайта өңделді. 

Түпнұсқа әдебиеттер жазып шығарумен бірге орта мектептер үшін 

физика, химия, алгебра, геометрия, жаратылыстану жөніндегі тұрақты 

оқулықтар қазақ тіліне аударылды. 

 Мұғалім, дәрігер, инженер мамандары бойынша жұмысшы кадрларын 

даярлаудағы қол жеткен жетістіктер, баспалар өз алдына жоғары және орта 

арнаулы оқу орындарын оқулықтармен қамтамасыз ету міндетін қойды. 

 Кітап ассортиментін кеңейту, басылымдардың тақыраптық құрылымын 

жетілдіру жалғастырыла берді. Сөйтіп, соғыстан кейінгі Республика 

шаруашылығын, мәдениетін, ғылымын дамыту міндеттерін орындауда 

қазақстандық кітаптар үлкен рөл атқарды. Соғыстан кейінгі алғашқы кезеңде 

баспалар, баспаханалар, Қазақ ССР кітап саудасы кейінгі жылдардағы 

жұмыстарында үлкен роль атқарған бағалы жұмыс тәжірибесін жинақтады. 

 

Кітап басу саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды оқу 

процесіне енгізу 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған 

мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасының аясында өткен тарихымызды 

жаңғыртып, рухани мұраларымызға айрықша көңіл бөлінуде. Осының бәрі ел 

болашағы үшін жасалып жатқан игілікті қадамдар. Әсіресе, жас ұрпақ 

бойына ұлттық мәдени сананы қалыптастыру үшін, бірінші кезекте ұлы 

тұлғаларымыздың еңбектерін кеңінен насихаттауымыз керек. 

Осыған байланысты өскелең ұрпақты қазақстандық отаншылдық рухына 

тәрбиелеу мен тарихи, мәдени мұраны жан-жақты зерделеуде 

ақтаңдақтардың орнын толтыру, қазақ халқының сан ғасырлық рухани 

тәжірибесін қорыту мақсатында мемлекеттік тілде тарихи, көркем, ғылыми 

толық дестелерді шығару - ең өзекті мәселе. Олар жоғары оқу орындары, 

колледж және мектептердің оқу жоспарына да енгізілуде. 

«Мәдени мұраны» оқу процесіне енгізудің әдістемелі негізі мен 

тәсілдері туралы арнайы ғылыми-практикалық конференция мен дөңгелек 

үстел отырыстарын ұйымдастырып, осы мәселе бойынша оқу-әдістемелі 

құралды (немесе оқу құралдарын) тез арада дайындау, басып шығару керек. 

 

Мәдениеттану, Өнертану саласындағы шығарылған әдебиеттер 

және оның зерттелуі 

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі жүргізген тендерге және 

«Жазушы» баспасының мәдениеттану секциясының томдарын шығару 

жөніндегі анықтамасына сәйкес, осы баспаның редакторларымен және 
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техникалық қызметкерлер құрамымен бірге жасалған жұмыстың арқасында 

2005 жылдан бастап «Әлемдік мәдениеттану ой Антологиясы» сериясының 

10 томдығы шықты. Ол мынандай мәселелерге арналған: 

- ХХ ғасырдың мәдени антропологиясы: Антология; 

- Мифология: құрылымы мен рәміздері; 

- Дәстүр: ұғымы мен әдісі; 

- Тіл және мәдениет; 

- ХХ ғасырдағы Ресей мәдениеттану ойы. 

 

Тіл білімі, Энциклопедиялық басылымдар және оны ғылыми 

зерттеу жолдары 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып табылатын қазақ 

тілінің қолданыс аясы күннен-күнге артқан сайын оған деген ғылыми 

қажеттілік те өсіп келеді. Қазақ тілін қоғамдық салада қолдану мен дамытуға 

барынша жағдай жасалып, мемлекет тарапынан қолдау тауып отырған осы 

уақытта А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ғалымдарының 

ерекше ерік-жігер, қыруар күш-қайрат жұмсай отырып осы игі шараның 

басы-қасында болып халық сұранымына қажет кітаптарды басып шығаруда 

аянбай еңбек етіп жатқаны қуанарлық жағдай. 

Қазіргі уақытта тілімізді дамытуға қажетті сан салалы сөздіктерді көптеп 

шығару үлкен сұраныс туғызып отыр. Бұл бағытта іске асырылып жатқан 

шаралар жеткілікті. 

 

Тәуелсіздік кезеңіндегі шығарылған Құқық саласындағы 

әдебиеттер және оны зерттеудегі жаңа ғылыми тәсілдері 

Әлемде, оның мәдени арналарында тарихи өлшем бойынша айтарлықтай 

маңызды, бірақ соған қарамастан адамзат үшін әлі де жұмбақ болып отырған, 

лайықты деңгейде бағаланбаған құнды құбылыстар көп. Олар көбіне- көп 

тарих қойнауының шырғалаң қапталдарында шырмалып, өркениет 

дамуының сарабдал жолдарынан түрлі себептермен тыс қалып қойды. 

Солардың бірі - ұлы адамзат өркениетінің бір бөлшегі болып саналатын 

дәстүрлі Қазақ құқығы. 

 

Мемлекеттік бағдарлама байынша шығарылған  Көркем әдебиет  

саласындағы басылымдар және оның ғылыми зерттелуінің 

ерекшеліктері 

Қазақ елінің алыс-жақын шетелдер мен әлем классикасы өкілдерінің 

шығармаларын қамтитын бұл сала бойынша қырауар шаруалар атқарылып 

жатыр. Сондай-ақ көркем әдебиет саласы бойынша атқарылып жатқан 

шаруалар да айтарлықтай. «Әлемдік әдебиет кітапханасы» дестесі Еуропа, 

Америка, Австралия, Африка, сондай-ақ Азия елдерінің алдыңғы қатарлы 

әдеби шығармашылығын қамтиды. Дүние жүзі әдебиетінің көрнекі 

өкілдерінің таңдаулы шығармалары шет тілдерінен қазақ тіліне аударылып, 

оқырмандарға жол тартты. Осы уақытқа дейін 45 томы жарық көрді. 
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Олардың ішінде бүкіл әлем әдебиетінің төрінен алатын Әбілхасан Рудаки, 

Насыр Хисырау, Омар һайам, Жалалладин Руми «Иран-тәжік поэзиясы» т. б. 

атауға болады. 

М. Әуезов шығармаларының 50 томдық академиялық толық жинағын 

шығарылды. 

 

Кітап ісі ғылымының дамуында 

Қазақстан Республикасының билиографиялық көрсеткіштері: «Кітап 

шежіресі», «Газет мақалаларының шежіресі», «Журнал мақалаларының 

шежіресі» 

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН  

                        ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ      

 

1. Қазақстан Республикасының баспасөзі-2015. Статистикалық жинақ /ҚР 

Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы. - Алматы, 2016. 

2. Қазақ кітаптары. Библиографиялық көрсеткіш (1807–1917). / Құрастыр.: 

С.С. Есова, Ү. Субханбердина, Д.С. Сейфуллина. – Алматы: Мектеп, 1986. – 

38 б. 

3.Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Жарлығымен «Мәдени мұра» бағдарламасының қабылдануы. 

4.  Заманауи ақпараттық технологияларды баспа ісіне кіргізу туралы 

сараптама жасау. 

5. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың еңбектері. 

6. Электронды басылымдарды  дайындауда  инновациялық әдістерді қолдану 

жолдарын жүйелеу. 

7. «Бабалар сөзі» жүз томдығының ғылыми негіздері туралы талдау жасау. 

8.Ұлттық кітап шығару үдірісін мемлекеттік қолдаудың Отандық және 

әлемдік тәжірибесі туралы жоба-пікірталас дайындау. 

9 Баспа өнiмiндегi қоғамдық қажеттiлікті айқындау және сатып алу 

сұранысын бағалау туралы хабарлама. 

10.«Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы - 

кітап ісін дамытудың өзекті жолдары» атты реферат дайындау. 

 11. Қазақстанда әлем халықтары тілдерінде шыққан кітаптардың басылым 

ерекшеліктері туралы талдау  жасау. 

12. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы-Қазақстанның мәдениеті мен 

рухани құндылығының қайнар бұлағы» деген тақырыпқа реферат жазу. 

 13. Қазақстан Республикасы баспасөзінің бас мұрағат қоры, даму 

жолдарытуралы хабарлама жасау. 

 14.Халықаралық деңгейде басылым мәдениетін қалыптастыру. ISSN-

сериялық басылымдар мен ISMN- музыкалық басылымдар Агенттігі туралы 

хабарлама. 

15. Қазақстанда ұлттық кітап шығару мәселелерін дамытудың жаңа ғылыми 

жолдары туралы зерттеу жасау. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН АТҚАРАТЫН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1 Қазақ кітабының даму жолдарын алғашқы  зерттеушілер туралы хабарлама 

жасау. 

2 . «Алматыкітап баспасының» ғылыми басылымдары. Редакторлық талдау 

жүргізу. 

3. «Ана тілі» баспасының ғылыми басылымдарына редакторлық сараптама 

жасау. 

4 . «Жеті жарғы» баспасы басылымдарының тақырыптық ерекшелігіне қарай 

талдау жасау. 

5.«Жібек жолы» баспасының  басылымдарына тақырыптық талдау, 

редакторлық көзқарас. 

6.«Арыс» баспасының  басылым репертуарын жүйелеу, ғылыми редакторлық 

сараптама жасау. 

7. «Атамұра» баспасының қазіргі заманға сай баспа тематикалық жоспарын 

ұйымдастыру ерекшеліктеріне редакторлық сараптама. 

8.«Аударма» баспасы –заманауи кітап басылым ерекшелігі, жалпы 

сараптама. 

9 Заманауи ғылыми-техникалық прогресстердің баспа ісін дамытуға тигізетін 

әсерлері туралы хабарлама. 

10. « Жазушы» баспасының кітап репертуары, басылымдарына редакторлық 

сараптама. 

11 .«Жалын» баспасы басылымдарына редакторлық сараптама.   

12.«Қазығұрт» баспасы басылымдары - көп томдық басылымдар 

концепциясы.   

13.Қазақстандық  баспа өнімдерінің ассортиментін Ресей және шетелдік 

баспа өнімдері ассортиментімен салыстыра отырып талдау. 

14.Өнер тақырыбына басылым дайындау: редакторлық аспект. «Өнер» 

баспасы басылымдарына ғылыми сараптама.    

15.« Фолиант» баспасының инновациялық-информациялық технологиялары, 

баспа саласын ұйымдастырдағы жаңа кезең.    
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                                           ТҮСІНДІРМЕ ХАТ 

                      

Пәннің мақсаты мен міндеттері:   

Қазақстанның қазіргі кездегі әлемдік бәсекеге қабілетті 50 елдің 

қатарына кіру Стратегиясында бәсекеге қабілетті болу үшін елдің ғылымы 

мен білімі жоғары деңгейде болу қажеттігі көрсетілген. Ғылымның негізі – 

кітапта. Сондықтан ғылыми кітаптардың тарихын зерттеу арқылы біз 

еліміздегі ғылымға қалай көңіл бөлінетінін, қандай деңгейде болғанын 

анықтаймыз. 

Кітап мұрасы дүние жүзі халықтарының көп   ғасырлық мәдениеті  мен 

тарихын,  тілі, дәстүрі мен әдет-ғұрпын бейнелейтін асыл  мұра. Осы асыл 

мұраларға байланысты магистранттар Қазақстандағы ғылыми кітаптар 

басылымының тарихын зерттеуді меңгере білу. Баспа саласында магистрант  

теория мен практикаға сүйене отырып, кітап басу индустриясына ғылыми 

жаңалықтар енгізе білу, кітап ісіндегі ғылым тақырыбын зерттеуді меңгеріп 

шығу. 

Қазақстан кітап нарығының қалыптасуы мен дамуының негізгі 

бағыттары, оны жоғары дамыған елдерде кітап нарығының жетістіктерімен 

салыстыру; баспалар және баспа орындарының өсу қарқыны мен дамуын 

талдау; кітап өнімдері бағаларының құрылуын, кітап таратудың дамуын 

(интернет дүкендері де есепке алғанда) талдау және кітап шығарудың жаңа 

модельдерін дамыту қажеттілігіне назар аудару.  

Әр түрлі баспада шығарылған өнімдердің орны бойынша, республика 

аймақтарында кітап ісінің даму қарқынын оқыту.  

Курста мынандай тақырыптарға назар аударылған: Қазақстан кітап 

басылымдарын кезеңге бөліп зерттеу. Кітап тарихын, мәдениетін, ғылыми 

кітаптарды зерттеу жүйесін оқып-білу, кітап нарығына шолу, 

қазақстандықтардың ақпараттық қажеттіліктерін зерттеу.  

 Пәнді игеру нәтижесінде білімгер: 

-ғылыми басылымдардың түрлерін; 
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-ғылыми басылымдардың ерекшеліктерін; 

-ғылыми басылымдарға қойылатын талаптар; 

-ғылыми басылымдарды зерттеу әдістерін; 

-Қазақстан кітап басыламындағы ғылыми басылымдардың алатын орнын; 

-кітап зерттеу саласының ғылыми стилін;    

-халықаралық кітап басу жүйесінің алғы тәжрибелерін; 

-полиграфия саласының даму кезеңдерін; 

-білім –тәжрибелерін өндірісте қолдана білу. 

Курсты оқу нәтижесінде білімгер:  

-ғылыми-зерттеу жұмыстардың құрылымын; 

-зерттеген тақырыбының өзектілігін; 

-зерттеу жұмыстарының теориялық-методологиялық негізділігін; 

-ұлттық ғылыми кітаптардың зерттелу кезеңдерін;  

-ғылыми кітаптардың тақырыптық зерттеу салаларын; 

-баспа-редакциялық жұмысты ұйымдастыру; 

-бизнес-жоспар жасау; 

-Қазақстандағы оқу мәдениетін. 

Пререквизиттер:   «Баспа ісін ұйымдастыру мен басқарудың ғылыми 

негіздері»,«Баспа ісіндегі инновацияны басқару», «Ғылыми зерттеулерді 

ұйымдастыру  және жоспарлау». 

Постреквизиттер: «Баспаны жоспарлау және баспа портфелін басқару», 

«Халықаралық баспа бизнесін басқару», «Кітап саудасындағы  ассортиментті 

моделдеу», «Баспа ісіндегі кәсіби іскерлік коммуникация», «Кітап 

бизнесіндегі менеджмент пен құқық» 

                                                        

                          ПӘННІҢ ТАҚЫРЫПТЫҚ ЖОСПАРЫ  

 

1 Кіріспе. Қазақстандағы кітап басу ісінің тарихы 

2 Қазақстанның кітап басу саласының жаңа ғылыми жүйесі 

3  Қазақ кітаптарының эволюциялық дамуы жолдары 

4   Қазақстандағы кітап өнімінің негізгі тақырыптыры және оның 

зерттелуі. 

5 Қоғамдық-саяси  әдебиеттер тақырыбы, зерттелуі. 

6 Жаратылыстану ғылымы саласындағы әдебиет, шығарылымы, 

зерттелуі.  

7 Ғылыми-техникалық және өндірістік әдебиеттің зерттелуі.  

8 Ауыл шаруашылығы саласындағы әдебиеттердің ғылыми зерттелуі. 

9  Оқу-педагогикалық басылымдар және оның зерттелуі. 

10  Кітап басу саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды оқу процесіне 

енгізу.  

 

11 

Мәдениеттану, Өнертану саласындағы шығарылған әдебиеттер және 

оның зерттелуі.  

 

12 

Тіл білімі, Энциклопедиялық басылымдар және оны ғылыми зерттеу 

жолдары 
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13 

Тәуелсіздік кезеңіндегі шығарылған Құқық саласындағы әдебиеттер 

және оны зерттеудегі жаңа ғылыми тәсілдері. 

 

14 

Мемлекеттік бағдарлама байынша шығарылған  Көркем әдебиет  

саласындағы басылымдар және оның ғылыми зерттелуінің 

ерекшеліктері. 

 

15 

 Кітап ісі ғылымының дамуында - Қазақстан Республикасының 

билиографиялық көрсеткіштері: «Кітап шежіресі», «Газет 

мақалаларының шежіресі», «Журнал мақалаларының шежіресі» 

                                          

                                               ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ 

 

Кіріспе 

Кітап және кітап мәдениеті — бұл қоғамның рухани өмірінің көрінуі. 

Қазақ кітабы қазақ тілінің сақталуының кепілділігі бола отырып, халықтың 

білім алуына, тіл мен әдебиеттің, республиканың қоғамдық және ғылыми 

өмірінің дамуына қосар үлесі зор. 

1920 жылдың қараша айында, Қазақстанның (сол кезеңде Қырғыз 

(Қазақ) Автономиялық Советтік Социалистік Республикасының) бірінші 

астанасы болған Орынбор қаласында, мемлекеттік баспа орнының құрылуы 

туралы Ереже қабылданды. Ол баспа Киргосиздат, онан кейін Казгосиздат 

деп аталған болған. Баспаның ұйымдастырылуы қазақ кітабы тарихының 

маңызды кезеңі болды. Қазіргі Қазақстандағы кітап ісінің негізі қаланды. 

2010 жыл республиканың кітап ісі тарихындағы маңызды кезең — 

Қазақстан баспа ісінің құрылуына 90 жыл толды. Тоқсан жыл бойы 

Қазақстан баспа ісі саяси, әлеуметтік – экономикалық әдебиеттерді 

шығарушылардың арасында алда келеді. Мұнда философиялық, әскери-

патриоттық әдебиеттер, өнеркәсіп, техника, медицина салаларына арналған 

кітаптары қазақ, орыс, ұйғыр, неміс тілдерінде шығарылады. 

1991 жылы желтоқсан айының 16 жұлдызында республиканың 

мемлекеттік тәуелсіздігі жарияланып, Қазақ Советтік Социалистік 

Республикасы — Қазақстан Республикасы деп аталды. Еліміз тәуелсіздік 

алғаннан кейін көкейкесті реформаларды жүзеге асыруға, демократиялық 

қоғамды, айқын экономиканы құруға кірісті. Еліміз егемендікке қол 

жеткізген соң ұлттық кітап ісінің дамуында жаңа кезең басталды. Қазақ 

кітабы жаңа Қазақстанның қалыптасуы мен дамуына үлкен үлес қосты. 
 

 

НЕГІЗГІ БӨЛІМ 

 

Қазақстанның кітап басу саласының жаңа ғылыми жүйесі 

Ғылымның жоғарғы қарқынмен дамуы және әртүрлі салаға бөлінуі, 

республикадағы зерттеу жұмысының кең құлаш жаюы, зерттеу ой-өрісінің 

жетістіктері, оларды іс жүзінде қолданудың нәтижесі көрсетілген жаңа 

басылымдардың тууына ықпал жасады. 
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Ғылыми әдебиеттің қалыптасуына академиялық институттар, 

ауылшаруашылық ғылыми академиясының ғылыми-зерттеу институттары, 

республиканың жоғары оқу орындары, сондай-ақ жекелеген министрліктер 

қатысты. 

50-жылдардың ортасынан бастап ғылыми-зерттеу әдебиетінің үлес 

салмағы үздіксіз арта түсті. Ғылыми басылымдардың жалпы саны – 56 пайыз, 

көлемі 78,5 пайызға жетті. 

Басылымдардың тақырыбында зерттеліп отырған жылдарда ең көп 

дамыған білім салалары жөніндегі әдебиеттер басым болды. Қазақстан 

ғалымдарының металлогения, астрофизика, астроботаника жөніндегі 

еңбектері дүниежүзілік мәні бар жаңалықтармен ғылымды байытты. 

Дүниежүзіне белгілі ғалымдар Қ. И. Сәтбаев, Г. А. Тихов, Ф. Г. Фесенков 

және басқаларының еңбектері басылып шықты. 
 

Қазақ кітаптарының эволюциялық дамуы жолдары 

1917 жылдан кейін бүкіл кеңестік республикалар сияқты Қазақ ССР-інде 

де кітап баспа ісін жолға қою аса қиын, қоғамдық-саяси өмірдің қайшылыққа 

толы жағдайында қалыптасты. 

 Қазақ кітап тарихының осы уақытқа дейін аз зерттелген мәселелерінің 

бірі — өткен ғасырдың 20-30 жылдар арасындағы қазақ зиялыларының 

ұлттық баспа ісін дамыту ролі. Осы кезеңде мәдени құрылыс пен оқу-ағарту 

ісінің мақсаты баспа ісін ұйымдастыру болды. 

Ұлттық баспа ісінің қалыптасуына, оның нығаюына зор үлес қосқандар 

– А. Байтұрсынұлы, М. Дулатұлы, Н. Төреқұлұлы, Х. Досмұхамедұлы, Ә. 

Бөкейханұлы, С. Сейфуллин және т. б. 

 Қазақ Автономиялық Республикасының мемлекеттік баспасы 1920 

жылдың қарашасында ұйымдастырылды. Оны құру туралы мәселе сол 

жылдың 4-12 қазанында өткен Қазақ АКСР Кеңесінің Құрылтай съезінде 

қабылданды. Бұл съезде республика үкіметі мен мемлекеттік органдары 

құрылды. Сонымен қатар съездің шешімінде: «...Ағарту комиссариатының іс-

шараларын өмірге ендіру үшін Халық ағарту комиссариаты жанынан 

мемлекеттік баспа ұйымдастыру қажет»,- деп атап көрсетілді. 

Сөйтіп, республикада алғаш рет ресми баспа ұйымы құрылды. Баспа 

редакция алқасы құрамына А. Байтұрсынұлы, Ә. Бөкейханұлы, С. 

Садуақасов, Х. Болғанбаев, Ж. Аймауытұлы кірді. «Белгілі әзірлік 

жұмысынан кейін редакция алқасы қазақ мектептері үшін кітап тапшылығын 

жою мақсатымен жұмыс жоспарын белгілеуге жиналды,- деп жазады 

зерттеуші В. С. Познанский.  
 

Қазақстандағы кітап өнімінің негізгі тақырыптыры және оның 

зерттелуі 

Қазақстанда мемлекеттік негіздегі жаңа баспа ісінің бастауында тұрып, 

оның әрі қарай дамып, орнығуына өлшеусіз зор еңбек сіңірген 

қайраткерлердің бірі - М. Дулатұлы. Ол әсіресе, Қызылорда қаласында 

мемлекеттік баспаның жұмысын ширатып, жандандыра түсуге белсене 

атсалысты. Сонымен бірге көркем шығармалардың, жаңа оқулықтардың 
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авторы ғана болып қоймай, тікелей баспада редакция меңгерушісі болып 

жұмыс істеді. М.Дулатұлы-ұлттық библиографияның негізін қалаушылардың 

бірі. Баспадан шыққан «Қазақ кітаптарының көрсеткіші» (1926—1927 

жылдар) деп аталатын еңбектің құрастырушысы. Жоғарыда көрсетілген Ж. 

Аймауытұлының «Тәрбиеге жетекші» атты еңбегіне арналған мақаладан 

үзінді осы көрсеткіште басылған. 

 Мемлекеттік баспаның репертуарында қазақ зиялыларының 

шығармалары басым орын алған. Олар мемлекет және қоғам қайраткерлері 

болуымен қатар ғылымның әр саласынан кітап жазып, ұлттық баспа ісінің 

өсіп, өнуіне үлкен үлес қосқан, оның бастауында тұрған. 

 

Қоғамдық-саяси  әдебиеттер тақырыбы, зерттелуі 

1946-1949 жылдары Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, Қазақ 

оқу-педагогикалық баспасы, ал 1950 жылы Қазақ мемлекеттік көркем 

әдебиет баспасы ұйымдастырылды. Соңғысында қазақ, орыс, ұйғыр және 

шешен тілдерінде көркем, балалар, жас-өспірімдер әдебиеті, өнер жөнінде 

кітаптар басылып шықты. 1949 жылы КазОГИЗ өзінің бұрынғы бастапқы 

атына Қазақ мемлекеттік баспа – Казгосиздат ие болды. Ол әлеуметтік-

экономикалық, қоғамдық саяси, өндірістік-техникалық, ауыл шаруашылығы 

әдебиетін және плакаттар шығара бастады. Онда философиялық және 

тарихи-саяси, бұқаралық-саяси техникалық және ауылшаруашылығы 

әдебиетін шығару жөнінде арнаулы редакция ұйымдастырылды. 

Сөйтіп, 1950 жылы республикада төрт кітап баспасы – Казгосиздат, 

Казгослитиздат, Казучпедгиз  және Қазақ ССР Ғылым академиясының 

баспасы жұмыс істеді. 

 Жоғарыда көрсетілген баспаларды және арнаулы редакцияларды құру 

республикада кітап басу ісін дамытудағы маңызды кезең болды. Бұл халық 

щаруашылығының жекелеген салалары, ғылым және мәдениет бойынша 

кітаптар шығаруға назар аударуға, авторлармен жұмыс істеуді жақсартуға, 

шығарылатын әдебиеттердің тақырыбын кеңейтуге, мазмұнын тереңдетуге 

мүмкіндік берді. 
 

Жаратылыстану ғылымы саласындағы әдебиет, шығарылымы, 

зерттелуі 

Академия ғалымдары қоғамтану және гуманитарлық саласында да 

көлемді жұмыстар істеді. Оның ішінде «Қазақ тарихының» І және ІІ томдары 

сияқты маңызды еңбектерді атап өтуге болады. Қазақтың атақты 

ғалымағартушылары Ш. Уәлиханов пен Ы. Алтынсариннің «Таңдамалы 

шығармаларының» тексерілген текстері, Қазақстанның тұңғыш 

археологиялық картасы баспаға әзірленді. «Қазақ эпосы» орыс және қазақ 

тілдерінде шыққан «Қазақ ертегілері», «Қазақ әдебиеті тарихының очеркі», 

атақты ақындар А. Құнанбаев, Ж. Жабаев, Н. Байғанин тағы басқалардың 

шығармалары жеке кітаптар түрінде жарияланды. Әдебиеттанудың, тіл 

білімінің, философияның, құқықтың, экономиканың, өнердің түрлі 
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проблемалары жөнінде бағалы еңбектер жарияланды. Олардың кейбіреулері 

шет тілінде жарыққа шықты (соның ішінде чех, болгар, қытай тілінде).  

 

Ғылыми-техникалық және өндірістік әдебиеттің зерттелуі 

Қазақ ССР Ғылым академиясының баспасы, «Білім» қоғамы, басқа да 

баспалар шығарған ғылыми-көпшілік әдебиеттер мазмұны бойынша қызық, 

танымдық қасиеті жоғары, материалдың берілуі жағынан түсінікті болды. 

Бұл әдебиеттер материалистік дүниетанымды қалыптастыруға, өткеннің 

керітартпа қалдықтарын, жоққа сенушілікті жеңуге бағытталған 

ағартушылық насихаттық жұмысқа көмектесті. 

Тұтастай алғанда, ғылыми кітаптар республика экономикасын, 

ғылымын, мәдениетін дамытуда маңызды роль атқарды. 

Ғылымның одан ары дамуы республикада өнеркәсіптің қауырт өсуі, 

басталған ғылыми-техникалық төңкеріс техникалық әдебиетті басып 

шығаруды көбейтуге себепші болды. 1960 жылы 1940 жылмен 

салыстырғанда аталымы бойынша 6,5 есеге жуық, таралымы бойынша 17,5 

есеге артты. 

Болашағы бар бағыттардың бірі- ғылымның, техниканың өндірістің 

бірлестігін бейнелейтін халық шаруашылығының озат тәжірибесі, 

жаңашылдары, рационализаторлары, өнер тапқыштары жайлы кітаптар, 

кітапшалар, плакаттар сынды әдебиеттер болды. Техникалық кітаптардың 

тақырыптары халық шаруашылығы салаларымен сәйкестендіріле бастады. Ең 

алдымен республикада ең көп дамыған өнеркәсіп салалары жөніндегі 

әдебиеттер басылып шықты. 

 

Ауыл шаруашылығы саласындағы әдебиеттердің ғылыми зерттелуі 

50-жылдардың ортасынан бастап ауыл шаруашылығы тақырыбы 

бойынша әдебиеттер басқа басылымдарға қарағанда бірінші орын алды. 

Ауыл шаруашылығы кітаптары өсімдіктің топырақ микробиологиясы, 

морфогенетика сынды іргелі басылымдармен толықты. 

 Баспагерлер әдебиеттің осынау түрін шығара отырып, ғылым мен 

таңдаулы тәжірибелерді өндіріске енгізу, ауыл шаруашылығының әртүрлі 

салаларын басқару мен жоспарлау жөнінде бағалы тәжірибе жинақтады. 

Жарық көрген ауылшаруашылығы әдебиетінің негізгі түрлері – анықтамалар, 

практикалық басшылық және жарнама, ережелер, нұсқаулар, монографиялар 

мен жинақтар, озат тәжірибе алмасу туралы еңбектер болды. Жаңа жерді 

игеру үшін жер зерттеуде және іріктеуде ауыл шарушылығы әдебиеті 

маңызды роль атқарды.  
 

Оқу-педагогикалық басылымдар және оның зерттелуі 

 Соғыстан кейінгі онжылдықтарда Қазақстанда оқулық әдебиет едәуір 

дамыды. Республикада оқулықтар жазуда, оқыту әдістемелерін жасауда 

үлкен жұмыстар жүргізілді. Оқулық әдебиеттер басып шығару жоспарлы 

түрде жүргізіле бастады. Қазақ тілі және әдебиеті, орыс тілі мен әдебиеті 



33 
 

(қазақ мектептері үшін) туралы тұрақты оқулықтар, Қазақстан тарихы 

жөніндегі оқу құралын шығару көбейді және тәртіпке түсті.  

 Қазақ тілі мен әдебиеті жөніндегі оқулықтар басып шығаруда бірқатар 

өзгерістер болды. Оның көп бөлігі жаңа педагогикалық талаптарға сәйкес 

толықтырылып, қайта өңделді. 

Түпнұсқа әдебиеттер жазып шығарумен бірге орта мектептер үшін 

физика, химия, алгебра, геометрия, жаратылыстану жөніндегі тұрақты 

оқулықтар қазақ тіліне аударылды. 

 Мұғалім, дәрігер, инженер мамандары бойынша жұмысшы кадрларын 

даярлаудағы қол жеткен жетістіктер, баспалар өз алдына жоғары және орта 

арнаулы оқу орындарын оқулықтармен қамтамасыз ету міндетін қойды. 

 Кітап ассортиментін кеңейту, басылымдардың тақыраптық құрылымын 

жетілдіру жалғастырыла берді. Сөйтіп, соғыстан кейінгі Республика 

шаруашылығын, мәденитін, ғылымын дамыту міндеттерін орындауда 

қазақстандық кітаптар үлкен роль атқарды. Соғыстан кейінгі алғашқы 

кезеңде баспалар, баспаханалар, Қазақ ССР кітап саудасы кейінгі 

жылдардағы жұмыстарында үлкен роль атқарған бағалы жұмыс тәжірибесін 

жинақтады. 
 

Кітап басу саласындағы мемлекеттік бағдарламаларды оқу 

процесіне енгізу 

Елбасымыз Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған 

мемлекеттік «Мәдени мұра» бағдарламасының аясында өткен тарихымызды 

жаңғыртып, рухани мұраларымызға айрықша көңіл бөлінуде. Осының бәрі ел 

болашағы үшін жасалып жатқан игілікті қадамдар. Әсіресе, жас ұрпақ 

бойына ұлттық мәдени сананы қалыптастыру үшін, бірінші кезекте ұлы 

тұлғаларымыздың еңбектерін кеңінен насихаттауымыз керек. 

Осыған байланысты өскелең ұрпақты қазақстандық отаншылдық рухына 

тәрбиелеу мен тарихи, мәдени мұраны жан-жақты зерделеуде 

ақтаңдақтардың орнын толтыру, қазақ халқының сан ғасырлық рухани 

тәжірибесін қорыту мақсатында мемлекеттік тілде тарихи, көркем, ғылыми 

толық дестелерді шығару - ең өзекті мәселе. Олар жоғары оқу орындары, 

колледж және мектептердің оқу жоспарына да енгізілуде. 

«Мәдени мұраны» оқу процесіне енгізудің әдістемелі негізі мен 

тәсілдері туралы арнайы ғылыми-практикалық конференция мен дөңгелек 

үстел отырыстарын ұйымдастырып, осы мәселе бойынша оқу-әдістемелі 

құралды (немесе оқу құралдарын) тез арада дайындау, басып шығару керек. 

 

Мәдениеттану, Өнертану саласындағы шығарылған әдебиеттер 

және оның зерттелуі 

ҚР Мәдениет және ақпарат министрлігі жүргізген тендерге және 

«Жазушы» баспасының мәдениеттану секциясының томдарын шығару 

жөніндегі анықтамасына сәйкес, осы баспаның редакторларымен және 

техникалық қызметкерлер құрамымен бірге жасалған жұмыстың арқасында 

2005 жылдан бастап «Әлемдік мәдениеттану ой Антологиясы» сериясының 
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10 томдығы шықты. Ол мынандай мәселелерге арналған: 

- ХХ ғасырдың мәдени антропологиясы: Антология; 

- Мифология: құрылымы мен рәміздері; 

- Дәстүр: ұғымы мен әдісі; 

- Тіл және мәдениет; 

- ХХ ғасырдағы Ресей мәдениеттану ойы. 

 

Тіл білімі, Энциклопедиялық басылымдар және оны ғылыми 

зерттеу жолдары 

Қазақстан Республикасының мемлекеттік тілі болып табылатын қазақ 

тілінің қолданыс аясы күннен-күнге артқан сайын оған деген ғылыми 

қажеттілік те өсіп келеді. Қазақ тілін қоғамдық салада қолдану мен дамытуға 

барынша жағдай жасалып, мемлекет тарапынан қолдау тауып отырған осы 

уақытта А. Байтұрсынұлы атындағы Тіл білімі институты ғалымдарының 

ерекше ерік-жігер, қыруар күш-қайрат жұмсай отырып осы игі шараның 

басы-қасында болып халық сұранымына қажет кітаптарды басып шығаруда 

аянбай еңбек етіп жатқаны қуанарлық жағдай. 

  Қазіргі уақытта тілімізді дамытуға қажетті сан салалы сөздіктерді 

көптеп шығару үлкен сұраныс туғызып отыр. Бұл бағытта іске асырылып 

жатқан шаралар жеткілікті. 

 

Тәуелсіздік кезеңіндегі шығарылған Құқық саласындағы 

әдебиеттер және оны зерттеудегі жаңа ғылыми тәсілдері 

Әлемде, оның мәдени арналарында тарихи өлшем бойынша айтарлықтай 

маңызды, бірақ соған қарамастан адамзат үшін әлі де жұмбақ болып отырған, 

лайықты деңгейде бағаланбаған құнды құбылыстар көп. Олар көбіне- көп 

тарих қойнауының шырғалаң қапталдарында шырмалып, өркениет 

дамуының сарабдал жолдарынан түрлі себептермен тыс қалып қойды. 

Солардың бірі - ұлы адамзат өркениетінің бір бөлшегі болып саналатын 

дәстүрлі Қазақ құқығы. 

 

Мемлекеттік бағдарлама байынша шығарылған  Көркем әдебиет  

саласындағы басылымдар және оның ғылыми зерттелуінің 

ерекшеліктері. 

 

Қазақ елінің алыс-жақын шетелдер мен әлем классикасы өкілдерінің 

шығармаларын қамтитын бұл сала бойынша қырауар шаруалар атқарылып 

жатыр. Сондай-ақ көркем әдебиет саласы бойынша атқарылып жатқан 

шаруалар да айтарлықтай. «Әлемдік әдебиет кітапханасы» дестесі Еуропа, 

Америка, Австралия, Африка, сондай-ақ Азия елдерінің алдыңғы қатарлы 

әдеби шығармашылығын қамтиды. Дүние жүзі әдебиетінің көрнекі 

өкілдерінің таңдаулы шығармалары шет тілдерінен қазақ тіліне аударылып, 

оқырмандарға жол тартты. Осы уақытқа дейін 45 томы жарық көрді. 

Олардың ішінде бүкіл әлем әдебиетінің төрінен алатын Әбілхасан Рудаки, 
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Насыр Хисырау, Омар һайам, Жалалладин Руми «Иран-тәжік поэзиясы» т. б. 

атауға болады. 

М. Әуезов шығармаларының 50 томдық академиялық толық жинағын 

шығарылды. 

 

Кітап ісі ғылымының дамуында 

  Қазақстан Республикасының билиографиялық көрсеткіштері: «Кітап 

шежіресі», «Газет мақалаларының шежіресі», «Журнал мақалаларының 

шежіресі» 

 

ЗЕРТХАНАЛЫҚ САБАҚТАРЫНА ҰСЫНЫЛАТЫН 

ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1. Қазақстан Республикасының баспасөзі-2015. Статистикалық жинақ /ҚР 

Ұлттық мемлекеттік кітап палатасы. - Алматы, 2016. 

2. Қазақ кітаптары. Библиографиялық көрсеткіш (1807–1917). / Құрастыр.: 

С.С. Есова, Ү. Субханбердина, Д.С. Сейфуллина. – Алматы: Мектеп, 1986. – 

38 б. 

3.Қазақстан Республикасының тұңғыш Президенті Н.Ә.Назарбаевтың 

Жарлығымен «Мәдени мұра» бағдарламасының қабылдануы. 

4.  Заманауи ақпараттық технологияларды баспа ісіне кіргізу туралы 

сараптама жасау. 

5. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың еңбектері. 

6. Электронды басылымдарды  дайындауда  инновациялық әдістерді қолдану 

жолдарын жүйелеу. 

7. «Бабалар сөзі» жүз томдығының ғылыми негіздері туралы талдау жасау. 

8.Ұлттық кітап шығару үдірісін мемлекеттік қолдаудың Отандық және 

әлемдік тәжірибесі туралы жоба-пікірталас дайындау. 

9 Баспа өнiмiндегi қоғамдық қажеттiлікті айқындау және сатып алу 

сұранысын бағалау туралы хабарлама. 

10.«Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы - 

кітап ісін дамытудың өзекті жолдары» атты реферат дайындау. 

 11. Қазақстанда әлем халықтары тілдерінде шыққан кітаптардың басылым 

ерекшеліктері туралы талдау  жасау. 

12. «Мәдени мұра» мемлекеттік бағдарламасы-Қазақстанның мәдениеті мен 

рухани құндылығының қайнар бұлағы» деген тақырыпқа реферат жазу. 

 13. Қазақстан Республикасы баспасөзінің бас мұрағат қоры, даму 

жолдарытуралы хабарлама жасау. 

 14.Халықаралық деңгейде басылым мәдениетін қалыптастыру. ISSN-

сериялық басылымдар мен ISMN- музыкалық басылымдар Агенттігі туралы 

хабарлама. 

15. Қазақстанда ұлттық кітап шығару мәселелерін дамытудың жаңа ғылыми 

жолдары туралы зерттеу жасау. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ОҚЫТУШЫМЕН АТҚАРАТЫН ӨЗІНДІК 

ЖҰМЫСТАРЫНА  ҰСЫНЫЛАТЫН ТАҚЫРЫПТАР ҮЛГІСІ 

 

1 Қазақ кітабының даму жолдарын алғашқы  зерттеушілер туралы хабарлама 

жасау. 

2 . «Алматыкітап баспасының» ғылыми басылымдары. Редакторлық талдау 

жүргізу. 

3. «Ана тілі» баспасының ғылыми басылымдарына редакторлық сараптама 

жасау. 

4 . «Жеті жарғы» баспасы басылымдарының тақырыптық ерекшелігіне қарай 

талдау жасау. 

5.«Жібек жолы» баспасының  басылымдарына тақырыптық талдау, 

редакторлық көзқарас. 

6.«Арыс» баспасының  басылым репертуарын жүйелеу, ғылыми редакторлық 

сараптама жасау. 

7. «Атамұра» баспасының қазіргі заманға сай баспа тематикалық жоспарын 

ұйымдастыру ерекшеліктеріне редакторлық сараптама. 

8.«Аударма» баспасы –заманауи кітап басылым ерекшелігі, жалпы 

сараптама. 

9 Заманауи ғылыми-техникалық прогресстердің баспа ісін дамытуға тигізетін 

әсерлері туралы хабарлама. 

10. « Жазушы» баспасының кітап репертуары, басылымдарына редакторлық 

сараптама. 

11 .«Жалын» баспасы басылымдарына редакторлық сараптама.   

12.«Қазығұрт» баспасы басылымдары - көп томдық басылымдар 

концепциясы.   

13.Қазақстандық  баспа өнімдерінің ассортиментін Ресей және шетелдік 

баспа өнімдері ассортиментімен салыстыра отырып талдау. 

14.Өнер тақырыбына басылым дайындау: редакторлық аспект. «Өнер» 

баспасы басылымдарына ғылыми сараптама.    

15.« Фолиант» баспасының инновациялық-информациялық технологиялары, 

баспа саласын ұйымдастырдағы жаңа кезең.    

 

ҰСЫНЫЛАТЫН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі:  

1.Мильчин А.Э.Культура книги.-М : Книжная палата,1992 

2.Мильчин А.Э.Культура издания, или Как не надо и как надо делать книги: 

Практическое руководство.-М : Логос,2002.-224 с. 

3. Елеукенов Ш. Кітаптану негіздері, Алматы : Санат, 1997.  

4. Советтік Қазақстанның кітаптары. Библиографиялық көрсеткіш. -   ІІ том. 

1917–1945. – Алматы: Қазмембас, 1961. – 358 б. 

5.  Жиреншин Ә. Қазақ кітаптары тарихынан. – Алматы: Қазақстан, 1977. – 

180 б. 
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7. Қазақ кітаптары. Библиографиялық көрсеткіш (1807–1917). /   Құрастыр.: 

С.С. Есова, Ү. Субханбердина, Д.С. Сейфуллина. – Алматы: Мектеп, 1986. – 

38 б. 

8. «Қазақстан баспагерлері мен полиграфистері»  анықтамалық /  Құраст. Р. 

Мәженқызы.-Алматы, «Білім» баспасы, 2005  

9. Рахимжанова С. Р. Қазақ кітабының тарихы (1945–1960 жж): Монография. 

– Алматы : ҚР Ұлттық кітапханасы. –2006. 

10.Сәрсенбаев М. Кітап тәуелсіздік пен демократия тұғыры. – Алматы: 

Атамұра, 1998. 

11.Жиреншин А. М. Из истории казахской. книги – Алма-Ата: Казахстан, 

1987. 

12. Субханбердина Ү. Қазақ кітаптары.-Алматы,1986. 

13. Субханбердина Ү.Қазақ кітаптарының шежіресі / библиографиялық 

көрсеткіш.-Алматы : Рауан, 1996 

14. Субханбердина Ү. Шығыс тақырыбына жазылған қазақ дастандарының 

алғашқы басылымдары.-Алматы,1983. 

15.Беловицкая А.А. Общее книговедение: учеб. пособие. М.: МГУП, 

2000.256c.(CD-ROM).  

16. Энциклопедия книжного дела/ Ю.Ф. Майсурадзе Э.П. [и др.] М.: Юрист, 

1998. 536с. 

17.А. И. Акопов. Основы издательского дела. Учебное пособие для 

студентов, обучающихся по специальности «журналистика». - 

Тольяттинский государственный университет. - Тольятти, 2005 

18.Мұқатаева Қ. Баспа ісіндегі стандарттар : оқу құралы – Алматы : Қазақ 

университеті,2012- 210 б. 

19, Седуманов Ж,Т,.Мухатаева К., Кыизбаева А.Б. Роль и необходимость 

применения международных стандартов ISO в издательском деле. Основные 

стандарты по издательскому делу. –Алматы, 2010. 

 

Қосымша:  

1. СТ РК 994-96 «Издания. Международная стандартная нумерация книг. 

Структура, состав, написание». 

2. ПР РК 50.1.23-96 «Порядок присвоения международного стандартного 

номера книги ISBN в Республике Казахстан». 

3. ГОСТ 7.4-95 «Издания. Выходные сведения». 

4. Добкин С. Ф. Оформление книги. Редактору и автору. – 2-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Книга, 1985. – 208 с.  

5. Калинин С. Ю. Как правильно оформить выходные сведения издания: 

пособие для издателей. - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 

2006. - 220 с.: ил. - (Книжное дело). 

6. Мильчин А. Э. Издательский словарь-справочник. – М.: Юрист, 1998. – 

472 с. – (Книжное дело).  
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7. Мильчин А.Э., Чельцова Л. К. Справочник издателя и автора: 

Редакционно - изд. оформление издания. М.: Олимп: ООО «Фирма 

Изд-во АСТ», 1999. – 688 с.  

8. Стандарты по издательскому делу / сост.: А.А. Джиго, С.Ю. Калинин. – 

М.: Юрист, 2004 

9. Стандарты по издательскому делу / Сост А. А. Джиго, С. Ю. Калинин. 

– М.: Юрист, 1998. – 376 с. – (Книжное дело).  

10. Энциклопедия книжного дела / Ю. Ф. Майсурадзе, А. Э. Мильчин, Э. 

П. Гаврилов и др. – М.: Юристъ, 1998. – 536 с. – (Книжное дело).  

11. Баспасөз, полиграфия және бұқаралық ақпарат құралдары 

терминдерінің орысша-қазақша сөздігі /құраст.: М. Кеңпейілұлы, З. 

Қыстаубайұлы, С. Асылбекұлы.- Алматы : Ана тілі, 1994. - 132 б. - 

ISBN 5-7667-2856-5 

 

Интернет: 

1. www.atamura.kz 

2. Media Law CA (http : // www.media Wca.(orgi), 

3. Media Net, adil @ medinet kz. 

4. Lib.kazsu.kz./Books/bk023/ 

5. Httр//www.newsland.ru 

6. www.kazakhstanlive.ru 

 

http://www.atamura.kz/
http://www.media/
http://www.newsland.ru/


39 
 

NMITNK 5301 НОВЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ТЕМЫ НАУКИ В 

КНИГОИЗДАНИИ 

   

объем 3 кредит  
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доктор филологических наук, профессор кафедры журналистики КазУМО и 

МЯ имени Абылай хана Ахатова Б.А.   

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

  Основное назначение дисциплины «Новые методы темы исследования 

в книгоиздании» - профильное направление – состоит в более качественной 

профессиональной подготовке и совершенствовании специалистов самых 

разных направлений в сфере современного казахстанского книгоиздания и в 

эпоху кризиса.           

 Новые методы исследования в книгоиздании – это фундаментальная 

теоретическая наука, раскрывающая новые аспекты предмета, особенности 

функционирования ее основных идей в сфере современного книжного 

казахстанского производства, ее понятийно-категориальную систему.  

 Дисциплина охватывает основные сферы современного казахстанского 

книгоиздания, уровни его научно-практического развития, его перспектив в 

эпоху рынка и кризисного состояния. Дисциплина призвана обобщить 

теоретический и практический опыт лучших зарубежных и казахстанских 

исследователей в сфере современного книгоиздания и выходу этой отрасли 

из кризиса.            

 Методы темы исследования в современном книгоиздании 

способствуют более глубокому анализу тенденций современного 

книгоиздательского процесса в эпоху рынка.      

 Основу настоящей типовой программы составили научные идеи и 

концепции ученых-исследователей А.А. Беловицкой, В.Ф. Кравченко, 

М.Н. Кобзевой, М.К. Мамажанова, А.М. Жиреншина и других отечественных 

и зарубежных историков и теоретиков общего книговедения и современного  

книгоиздания, издавших монографии и учебные пособия по данной 

дисциплине.             

  Курс «Новые методы темы исследования в книгоиздании по 

специальности «Издательское дело» относится к числу дисциплин, 

способствующих дальнейшему совершенствованию специального 
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профессионально-ориентированного знания в сфере практического его 

применения и его использовании в заданных кризисных ситуациях.    

 Цель преподавания дисциплины связана с общей профессиональной 

подготовкой будущих издателей, редакторов и работников сферы книжного 

распространения и пользования: сформировать общее представление о 

сущности и тенденциях современного казахстанского книгоиздания, в его 

целостности, сложности и функциональности, освоить его концептуальную и 

теоретико-понятийную базу и новейшие технологии, электронные и 

цифровые в условиях глобализации и острой мировой книгоиздательской и 

книготорговой конкуренции.        

Задачи изучения дисциплины: изучение важнейших проблемных 

аспектов современного книгоиздания, его типологии и новых форм 

функционирования, овладение передовым научным методом, анализом и 

электронно-цифровым инструментарием в целях формирования 

компетентной профессиональной личности книговеда и книгоиздателя в 

условиях рынка и в непосредственной кризисной практики.  

В результате изучения курса магистрант должен приобрести 

следующие навыки и компетенции:                          - 

- иметь представление о современных тенденциях в науке книгоиздания и 

новых методах исследования его как науки, ее сущности, задачах, ее 

практической значимости в условиях рынка и мирового кризиса; 

          -   знать (освоить) важнейшие концепции, основные понятия и категории 

современной науки о книгоиздании, овладеть основными научными и 

технологическими методами современного книгоиздания, концептуальными 

идеями и антикризисным практическим опытом в книжной сфере;                                        

-   уметь практически использовать в различных сферах издательского дела 

конкретные достижения отечественных и зарубежных практиков книжного и 

книготоргового производства.     

 Преквизиты дисциплины: Преподается после курсов «Общее 

книговедение», «История казахской книги», «История казахской критики», 

«Основы электронного издательства», «Электронное издание», 

«Инновационные технологии в издательском деле».  

 Постреквизиты:  последующие дисциплины – весь блок 

фундаментальных специальных дисциплин.      

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 

1.  Введение. Цели и задачи дисциплины. Научный анализ 

современной ситуации в казахстанском книгоиздании 

2.  Плюсы и минусы системного подхода в книгоиздании СССР: 

теория и практика 

3.  Специфика административно-командной политики СССР в 

сфере книгоиздания 
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4.  Актуальные научные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания 

5.  Понятия «кризисная ситуация», «антикризисное реагирование», 

«антикризисное управление» и «антикризисные коммуникации» 

в современной книгоиздательской науке 

6.  Внешние и внутренние факторы казахстанского кризиса 

7.  Исследования новых тем и методов в современном 

книгоиздании 

8.  Научный анализ современного книгоиздательского дела в 

Казахстане 

9.  Научные методы исследования проблем казахстанского 

книгоиздания 

10.  Науковедческие источники в сфере современного книгоиздания 

11.  Конструктивный и целостный подход к теме исследования 

современного книгоиздания 

12.  Эмпирическая база современного исследования книгоиздания 

13.  Методы и способы социологических исследований в 

книгоиздании 

14.  Инновационный подход в деятельности казахстанских 

издательств 

15.  Издательская деятельность казахстанских фирм в условиях 

рынка 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Научный анализ 

современной ситуации в казахстанском книгоиздании 

  Анализ ситуации, сложившейся в современном казахстанском 

книгоиздании в годы независимости. Аналитические исследования в сфере 

книгоиздания и книгораспространения РК в эпоху мирового кризиса. 

Негативные аспекты современного книжного рынка и издания. Причины 

падения и перспективы развития. Рентабельность современных 

казахстанских книгоиздательских фирм.      

 Специфика казахстанского книгопроизводства и значение целевой 

аудитории и читательской среды. Типологически сходные ситуации времени 

кризиса в странах дальнего и ближнего зарубежья: основные причины 

падения суммарных тиражей книг и книжного спроса в России и странах 

СНГ.          

 Актуальность поиска новых научных методов, широкого и 

повсеместного развития и внедрения инноваций, различных новых подходов 

в целях поддержки и рентабельности издательского дела и определения 

стратегических направлений для выхода из создавшегося кризиса и 

конкурентоспособности издаваемой казахстанской литературы.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Плюсы и минусы системного подхода в книгоиздании СССР: теория 

и практика 

 Системный подход в  научном исследовании советского теоретика 

В.Ф. Кравченко («Кравченко В.Ф. Системный подход в книгоиздании: на 

примере изд-ва "Книга". Книга: Исслед. и материалы, 1981, сб. 43, с. 37-48). 

Анализ и критика. Понимание советским исследователем системного 

подхода: «такое направление методологии специально-научного познания и 

социальной практики, которое основывается на исследовании объектов как 

системных образований, на раскрытии их целостности и обеспечивающих ее 

механизмов, на выявлении многообразных типов связей сложного объекта и 

сведении их в единую теоретическую картину. Ориентируя исследование на 

адекватную, системную, постановку проблем в конкретных науках, 

системный подход способствует выработке эффективной стратегии их 

изучения». Вывод из системного подхода: единая концепция современной 

книги как система, структура и модель и идеологической значимости 

культуры современной книги. Своевременность такого подхода в советском 

книгоиздании. Госмонополия на книжное дело в СССР и издательские 

ресурсы. Плюсы и минусы системной теории В.Ф. Кравченко на практике. 

Невозможность комплексного и системного совершенствования политики 

советского книгоиздания в ее идеологической заданности и в эпоху 

рыночных отношений и кризиса. 

 

Специфика административно-командной политики СССР в сфере 

книгоиздания 

Специфика книгоиздательской и книготорговой отрасли в 

пространственно-временном континууме, со времен существования СССР по 

настоящее время. Особенность книгоиздания в СССР – плановый выпуск и 

стремление удовлетворить все возрастающий потребительский спрос.   

 Социально-политические трансформации и глобальные изменения в 

СССР. Перестройка и ее последствия для казахстанского книгоиздания и 

книготоргового бизнеса. Книжная отрасль в условиях современного 

экономического кризиса. Анализ сложившейся ситуации. Выявление 

социальных и производственных проблем книгоиздательской отрасли, 

снижение факторов их возникновения.     

 Обоснование необходимости создания и развития PR-служб в 

казахстанских издательствах как составляющей эффективности и 

мобильности их работы. Книгоиздание при административно-командной 

системе руководства. Проблема спроса и ассортимента.  Необходимость 

широкого ассортимента книг.         
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Актуальные научные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания 

  Актуальные научные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания и книгораспространения в целой совокупности их прямых и 

опосредствованных связей и зависимостей, в прямой зависимости их от 

новых рыночно-конкурентных требований казахстанского рынка и новейших 

компьютерно-цифровых и электронных инноваций и технологий.   

 Отсутствие в современной казахстанской науке методики исследования 

процессов книгоиздания, касающихся новых политических и социальных 

реалий, в условиях мирового открытого книгоиздательского и 

книготоргового процесса.   

 

Понятия «кризисная ситуация», «антикризисное реагирование», 

«антикризисное управление» и «антикризисные коммуникации» в 

современной книгоиздательской науке  

Введение в научный книгоиздательский оборот Казахстана новых 

понятий  «кризисная ситуация», «антикризисное реагирование» (М.Н. 

Кобзева).  Различные, перманентно возникающие, чрезвычайные ситуации и 

коммуникация в период современного кризиса. Все возрастающая 

эффективная роль связей с общественностью и маркетингового продвижения 

книжной и другой издательской казахстанской продукции на современном 

этапе.           

 Особенная роль PR в сложившейся кризисной ситуации. Воздействие 

СМИ и PR на общественное мнение.  Формирование нового читателя и новой 

целевой аудитории РК. Паблик рилейшнз и генеральная антикризисная линия 

казахстанского издательского дела: от стабилизации до гармонизации рынка. 

Управление через СМИ и PR общественным мнением в целях изменения его 

отношения и изменения общей ситуации в позитивном ключе.   

 Антикризисные коммуникации и антикризисное управление - формы 

общественных коммуникаций. Паблик рилейшз ориентирован 

непосредственно на исправление кризисной ситуации в стране на различных 

его уровнях:  микроуровне (уровень бизнеса) и макроуровне (уровень страны, 

мирового сообщества).   

 

Внешние и внутренние факторы казахстанского кризиса 

Общая типология казахстанского книгоиздательского кризиса: кризис 

перепроизводства, кризис распространения или утечки профессиональной 

информации, судебные разбирательства и др.      

 Системный анализ  совокупности внешних и внутренних факторов, 

обуславливающих тенденцию снижения покупательского спроса в 

книгоиздательском и книготорговом деле республики. Поиск новых 

конструктивных решений.         

 Мировой экономический кризис и мировые глобализационные 

факторы: стремительное развитие и трансформация новых информационных 
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технологий, информационный глобализм, широкое использование 

электронных носителей информации, проникновение Интернета во все сферы 

деятельности человечества, формирование нового типа мышления, развитие 

сферы развлечений, острая конкуренция в условиях рыночной экономики, 

размытие традиционных границ книгоиздательского дела и искусства в 

целом. Выход к электронным издательствам, электронным продажам и 

цифровым библиотекам в Казахстане и странах СНГ. 

 

Исследования новых тем и методов в современном книгоиздании 

 Актуальность и востребованность научных исследований новых тем и 

методов в современном казахстанском книгоиздании и 

книгораспространении в условиях острой конкуренции. Экономическая 

необходимость  широкого и глубокого осмысления проблемы, выявление 

основных и нарождающихся  тенденций в книжной отрасли с целью поиска 

выхода из кризисной ситуации и возможных путей дальнейшего ее развития. 

 Роль системного антикризисного подхода и инновационного 

управления в книгоиздательской системе Казахстана.     

 Для создания эффективных и продуктивных механизмов 

регулирования книжной отрасли в первую очередь необходимы 

антикризисные коммуникации в книгоиздании (М.Н. Кобзева), анализ 

специфики развития книгоиздательского дела в Казахстане, действующие 

коммуникационные модели в системе связей с общественностью в условиях 

чрезвычайных ситуаций, возможности преодоления возникших кризисов на 

микро- и макроуровнях.        

 Необходим также стратегический подход к осуществлению PR-

деятельности в сочетании с инновационным взглядом на развитие книжной 

отрасли в целом.  

 

Научный анализ современного книгоиздательского дела в 

Казахстане 

 Анализ тенденций настоящего и будущего развития казахстанского 

книгоиздания, специфика и значение антикризисных коммуникаций (М.Н. 

Кобзева).   В системе анализа выявляются предпосылки и причины падения 

спроса на книги на макроуровне в РК, мониторинг деятельности PR-служб в 

период кризиса, их функции и роль по прогнозированию кризисов; 

выяснение путей «антикризисного управления», «антикризисного PR»; 

классификация и описание основных принципов, методов, коммуникативных 

технологий, применяемые PR -службами в период кризиса.    

 Оценка возникающих тенденций в современном казахстанском 

книгоиздании; разработка основного сценария инновационного подхода, 

позволяющего  издательствам успешно вести свою деятельность.   
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Научные методы исследования проблем казахстанского 

книгоиздания 

Научные методы исследования современных проблем в казахстанском 

книгоиздании определены самим предметом исследования – новые методы 

темы исследования в книгоиздании.  Совокупность и разнообразие научных 

методик и способов анализа ситуации: аналитический, сопоставительный,  

сравнительно-типологический анализ, системный метод, принципы 

детерминизма и т.д. Выявление закономерностей коммуникационной и 

управленческой деятельности казахстанских книжных издательств и 

позволяют в совокупности получить достоверные  теоретические выводы и 

практические  результаты сегодняшней ситуации.    

 В целях системного подхода и более объективной картины необходимы 

общенаучные методы систематизации и обобщения, классификации, 

традиционного анализа содержания, статистического анализа, экспертных 

оценок, а также метод включенного наблюдения. Также необходим 

регулярный критический и экспертный обзор материалов печатных и 

электронных деловых и специализированных изданий, аналитических 

обзоров рынка, Интернета, материалов маркетинговых, консалтинговых 

компаний «DISCOVERY Research Group», «РосБизнесКонсалтинг»  

 В целях рассмотрения нормативно-правовой основы деятельности 

связей  издательств с общественностью в условиях чрезвычайных ситуаций и 

современной государственной политики протекционизма по отношению к 

книгоиздательской отрасли необходим мониторинг федеральных законов, 

регулирующих взаимодействие СМИ и PR с органами власти, а также 

федеральных  целевых программ.  Значительный интерес в данном контексте 

вызвал анализ правовых аспектов антикризисного управления в научной 

монографии В А Мальцева и Н М Точкачева «Право и антикризисное 

управление» (2002). 

 

Науковедческие источники в сфере современного книгоиздания  
Междисциплинарный характер темы «Новые научные методы 

исследования в книгоиздании». Научная методика и отбор специальной 

литературы по психологии и теории коммуникации, по теории 

информационного общества, глобализации и конвергенции  СМИ; по теории 

и практике антикризисного менеджмента и антикризисного PR; литературы 

по книжному делу и книжному маркетингу.    

 Широкий подход в выборе научных источников информации.   

 Вклад в разработку проблем теории информационного общества, 

конвергенции СМИ, а также теории PR-коммуникации: Засурский Я.Н., 

Вартанова Е.Л.,Кузнецов В. Ф., Кузьменкова М.А. , Конецкая В.П., Почепцов 

Г.Г., Розин В.М., Шарков Ф.И.      

 Источники по созданию и развитию электронного и инновационного 

бизнеса: Валдайцев С.В., Мине Г, Грейди Д, Смирнов С. Н. Развитие 

книгоиздательского бизнеса в эпоху формирования информационного 



46 
 

общества: роль интернет-технологий, влияние глобальной сети на 

функционирование издательств.       

 Теоретическая основа современного исследования проблем 

книгоиздания: труды зарубежных и российских ученых и практиков в 

области интегрированных маркетинговых коммуникаций и PR: X. Бем, 

В.В. Баяндаев, М.JI. Баяндаева, С.В. Валдайцев, И.Л. Викентьев, И. Вернер, 

Д. Грейди, Ю. М. Демин, А. Т. Зуб, Е. Г. Калиберда, Ф. Китчен, 

В. Ф. Кузнецов, М.А. Кузьменкова, Г. Мине, А. Стенли, Г.Л. Тульчинский, 

А.Н. Чумиков, Э. А. Уткин, Ф. Хенслоу, Г. Хаард, Г. Шульц, X. Гитис, Е.А. 

Динерштейн, Н.Д.  Эриашвили, А.В. Юдин. 

   

Конструктивный и целостный подход к теме исследования 

современного книгоиздания 

  Необходимость выработки конструктивного и целостного подхода в 

целях успешного функционирования книгоиздательской отрасли и книжных 

издательств Казахстана с учетом реалий сегодняшнего дня, в их кризисной и 

рыночной данности. Именно в этом ключе написана работа исследователя М. 

Кобзевой «Современное состояние и проблемы книгоиздательской отрасли», 

2009».           

 Первые научные исследования по освещению антикризисных 

коммуникаций.  Осмысление роли и процесса коммуникации в различных 

сферах современного книгоиздания и книготорговли. Научные взгляды 

С. Блэка  и  Э. Бернайса. Формулирование ими значения PR в антикризисной 

коммуникации, определение основных функций PR-специалиста: разрешение 

и прогнозирование кризисных ситуаций в книгоиздательском и 

книготорговом процессе.        

Теоретические исследования  в сфере массовых информационных процессов 

и закономерностей развития СМИ и PR:  Я. Н. Засурский, Е. И. Пронин, 

Е. П. Прохоров, А. А. Тертычный, М. В. Шкондин, И. Д. Фомичева и других.  

 

Эмпирическая база современного исследования книгоиздания 

Аналитические обзорные статьи в периодических печатных и 

электронных изданиях с 1990-х годов по 2009 год включительно: Журналы 

«Книжный бизнес», «Книжное дело», «ТелеЦЕНТР», «Власть», «Секрет 

фирмы», «Российская газета», «Со-общение», сайты www moscowbooks ru, 

www aksnews ru, www kultura-portal ru, www rg ru, www webplanet ru, www 

prnews ru, www pronline, www cfin ru, www pressclub ru и другие.   

 Анализ PR-деятельности PR-тексты, служебные документы PR-

агентств, отчеты консалтинговых и исследовательских компаний, программы 

PR-продвижения книг в          

 Материалы российских и международных научных конференций. 

Международные книжные выставки, экспертные мнения, интервью с 

участниками рынка 
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Методы и способы социологических исследований в книгоиздании 

  Результаты социологических исследований и экспертных опросов, 

проведенных «ВЦИОМ», «Gallup Media», «РОМИР», «DISCOVERY 

ResearchGroup» и «РосБизнесКонсалтинг», статистические данные 

Российской книжной палаты,  Казахской Книжной палаты, независимыми 

казахстанскими экспертами, Росстата и других казахстанских, российских  

организаций. Определение тенденций и перспектив развития книжной 

отрасли Казахстана в эпоху рынка. Причины тенденции снижения спроса на 

книжную продукции и снижения годовых суммарных тиражей.   

 Снижение средних тиражей при одновременном росте числа 

наименований книг и брошюр. Определение основных рисков, разработка 

организационно- структурных моделей поведения в условиях существующих 

кризисов. Основная характеристика экономических антикризисных мер и 

антикризисных PR-технологий.  Эффективность интеграции их в 

преодолении существующих кризисов в казахстанском книгоиздании. 

Выявление типологии  наиболее характерных кризисов в книжном деле 

(общемировая тенденция спада спроса на книги, кризисы перепроизводства, 

распространения издательской продукции, утечки информации, споры в 

сфере авторских прав). Кризисные факторы и пути преодоления кризиса.  

 Инновационный подход в решении проблем издательств, сочетающий 

разработку среднесрочного планирования деятельности компании и 

антикризисного PR, выработка основных  принципов  укрепления 

взаимоотношений компаний с целевыми читательскими аудиториями. 

 

Инновационный подход в деятельности казахстанских издательств 
   Инновационный подход в деятельности казахстанских издательств.  

Методики усовершенствования системы PR-коммуникаций. Внедрение PR -

технологий и коммуникаций в практическую плоскость производства. 

Достижение взаимопонимания, повышения доверия со стороны партнеров, 

своевременное реагирование на кризисную ситуацию, поддерживание 

имиджа компании и т.д. Организационно-структурные модели поведения PR 

в условиях кризиса, основные риски в книгоиздательской и книготорговой 

отрасли Казахстана. Издательское дело как социально-ответственное дело и 

бизнес в условиях жесткой конкуренции.  Общемировая тенденция снижения 

спроса на книги. Современное состояние казахстанского и мирового 

книгоиздания: сравнительно-сопоставительный аспект. Кризис 

рентабельности производства в современном  казахстанском книгоиздании. 

Интеграция экономических антикризисных мер и антикризисного пиара. 

Понятие среднесрочного планирования деятельности по выпуску книг в 

сочетании с инновационным подходом развития. Поддержка государства 

отечественного книгоиздателя и книгораспространителя.      

 Основная роль прогнозирования антикризисной программы. Быстрое 

реагирование  на любые изменения в жизни общества и формирование с 

помощью PR-технологий  читательского спроса на качественную литературу. 
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Долгосрочные цели PR-компании и выработка ей инновационной стратегии. 

Связь с общественностью – существенный фактор минимизации рисков. 

Оперативное реагирование PR на кризисы.  Повышение достоверности 

журналистских текстов. Сохранение имиджа и репутации компании. 

    

Издательская деятельность казахстанских фирм в условиях рынка 

Книгоиздательская деятельность в Казахстане в условиях рыночной 

экономики с 1988 по 1992 годы.  Первая фаза формирования рыночных 

отношений в казахстанском книгоиздании.  Основные аспекты перехода к 

рыночным механизмам регулирования книгоиздательского дела: 

установление договорных цен на книги, ослабление административно-

командной системы руководства книгоиздательской и книготорговой 

отраслью, внедрение арендного подряда, создание кооперативных форм 

организации деятельности и повсеместной приватизации государственных и 

муниципальных книжных предприятий.       

 Эпоха «книжного бума» в СНГ. Сильнейшие фирмы на территории 

СНГ. Основные характеристики 1992 года – переломного для издательской 

отрасли.           

 Факторы, способствующие сокращению платежеспособного спроса 

населения. Расслоения казахстанского общества по уровню доходов 

населения. Изменение  роли государственных органов в управлении 

книгоиздательской и книготорговой отраслью. Законодательные акты в 

эпоху рынка. Дифференциация читательских интересов. Тенденция снижения 

объемов выпуска книжной продукции в Казахстане и перспективы. 
 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  
 

1. Научные работы, посвященные новым исследовательским методам в 

казахстанском книгоиздании  

2. Авторы, ведущие теоретики современной науки о книгоиздании 

3. Предмет и задачи курса «Новые методы темы исследования в книгоиздании» 

4. Становление и развитие книгоиздательской науки в независимом Казахстане 

5. Конспект и рецензирование трудов М.К. Мамажанова. 

6. Справочная информация в области современного отечественного и 

зарубежного книгоиздания 

7. Предмет книгоиздания 

8. Научные взгляды М.Н. Кобзевой в современной науке книгоиздания 

9. Научные взгляды Кравченко в советской науке о книжном деле. 

10. Российское книгоиздание периода независимости: основные этапы. 

11. Научные взгляды зарубежных теоретиков на книгоиздание 

12. Теоретические взгляды А.М. Жиреншина. 

13.  Научная деятельность М.К. Мамажанова.  

14. Основные положения научной концепции М.Н. Кобзевой.  

15.  Анализ и состояние современной науки казахстанского книгоиздания. 
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ТЕМАТИКА  ЗАДАНИЙ ДЛЯ СРС И СРСП 

 

1. Законспектировать и ответить на вопросы по теме: «Новые методы темы 

исследования книгоиздания в Казахстане.  

2. Издательская деятельность казахстанских фирм в условиях рынка. 

3. Подготовить сообщение по теме «Инновационный подход в деятельности 

современных казахстанских издательств». 

4. Раскрыть основные методы и способы социологических исследований в 

современном казахстанском книгоиздании. 

5. Провести сопоставительный анализ: книгоиздание в Казахстане, в России, 

Европе и США (анализ журналов и монографий по изученной теме). 

6. Специфика современного книгоиздательского дела в Казахстане: обзор 

газет и журналов. 

7. Подготовить обзор по теме «Эмпирическая база современного 

исследования книгоиздания».  

8. Проанализировать конструктивный и целостный подход в теме 

исследования современного казахстанского книгоиздания: эпоха рынка и 

кризиса.  

9. Подготовиться по теме «Науковедческие источники в сфере современного 

книгоиздания.                                                                                                                     

10. Раскрыть основные идеи А.М. Жиренчина «Из истории казахской книги». 

11. Подготовить проект-дискуссию по книге Елеукенова Ш.Р. и 

Шалгынбаевой «История казахской книги».   

12. Систематизировать актуальные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания. 

13. Выявить книгоиздательские проблемы в книге Атабаева Д.А. «История 

казахской книги».    

14. Выявить специфику административно-командной политики СССР в сфере 

книгоиздания.  

15. Подготовить реферат по научному творчеству Мамажанова М.К. «Книги 

Казахстана». 

16. Написать рецензию на книгу М. Коротовского и Ж. Калиева 

«Книгоиздательское дело Казахстана».                                                                                             

17. Реферат: «Сильные и слабые стороны книгоиздательской концепции В.Ф. 

Кравченко». 

18. Эссе: Раскрыть сущность, значение Интернета и электронно-цифровых 

технологий в сфере современного книгоиздания. 

19. Покажите плюсы и минусы системного подхода в книгоиздании СССР. 

20. Подготовить презентацию по теме: «Роль PR-технологий в современном 

казахстанском книгоиздании». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

  Основное назначение дисциплины «Новые методы темы исследования 

в книгоиздании» - научное и педагогическое направление – состоит в более 

качественной профессиональной подготовке и совершенствовании 

специалистов самых разных направлений в сфере современного 

казахстанского книгоиздания и в эпоху кризиса.    

 Новые методы исследования в книгоиздании – это фундаментальная 

теоретическая наука, раскрывающая новые аспекты предмета, особенности 

функционирования ее основных идей в сфере современного книжного 

казахстанского производства, ее понятийно-категориальную систему.  

 Дисциплина охватывает основные сферы современного казахстанского 

книгоиздания, уровни его научно-практического развития, его перспектив в 

эпоху рынка и кризисного состояния. Дисциплина призвана обобщить 

теоретический и практический опыт лучших зарубежных и казахстанских 

исследователей в сфере современного книгоиздания и выходу этой отрасли 

из кризиса.            

 Методы темы исследования в современном книгоиздании 

способствуют более глубокому анализу тенденций современного 

книгоиздательского процесса в эпоху рынка.      

 Основу настоящей типовой программы составили научные идеи и 

концепции ученых-исследователей А.А. Беловицкой, В.Ф. Кравченко, 

М.Н. Кобзевой, М.К. Мамажанова, А.М. Жиреншина и других отечественных 

и зарубежных историков и теоретиков общего книговедения и современного  

книгоиздания, издавших монографии и учебные пособия по данной 

дисциплине.             

  Курс «Новые методы темы исследования в книгоиздании по 

специальности «Издательское дело» относится к числу дисциплин, 

способствующих дальнейшему совершенствованию специального 
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профессионально-ориентированного знания в сфере практического его 

применения и его использовании в заданных кризисных ситуациях.    

 Цель преподавания дисциплины связана с общей профессиональной 

подготовкой будущих издателей, редакторов и работников сферы книжного 

распространения и пользования: сформировать общее представление о 

сущности и тенденциях современного казахстанского книгоиздания, в его 

целостности, сложности и функциональности, освоить его концептуальную и 

теоретико-понятийную базу и новейшие технологии, электронные и 

цифровые в условиях глобализации и острой мировой книгоиздательской и 

книготорговой конкуренции.       

 Задачи изучения дисциплины: изучение важнейших проблемных 

аспектов современного книгоиздания, его типологии и новых форм 

функционирования, овладение передовым научным методом, анализом и 

электронно-цифровым инструментарием в целях формирования 

компетентной профессиональной личности книговеда и книгоиздателя в 

условиях рынка и в непосредственной кризисной практики.   

 В результате изучения курса магистрант должен приобрести 

следующие навыки и компетенции:                           

- иметь представление о современных тенденциях в науке книгоиздания и 

новых методах исследования его как науки, ее сущности, задачах, ее 

практической значимости в условиях рынка и мирового кризиса; 

          -   знать (освоить) важнейшие концепции, основные понятия и категории 

современной науки о книгоиздании, овладеть основными научными и 

технологическими методами современного книгоиздания, концептуальными 

идеями и антикризисным практическим опытом в книжной сфере;                                        

-   уметь практически использовать в различных сферах издательского дела 

конкретные достижения отечественных и зарубежных практиков книжного и 

книготоргового производства.     

 Преквизиты дисциплины: Преподается после курсов «Общее 

книговедение», «История казахской книги», «История казахской критики», 

«Основы электронного издательства», «Электронное издание», 

«Инновационные технологии в издательском деле».  

 Постреквизиты:  последующие дисциплины – весь блок 

фундаментальных специальных дисциплин.      

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 

1.  Введение. Цели и задачи дисциплины. Научный анализ 

современной ситуации в казахстанском книгоиздании 

2.  Плюсы и минусы системного подхода в книгоиздании СССР: 

теория и практика 

3.  Специфика административно-командной политики СССР в 

сфере книгоиздания 
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4.  Актуальные научные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания 

5.  Понятия «кризисная ситуация», «антикризисное реагирование», 

«антикризисное управление» и «антикризисные коммуникации» 

в современной книгоиздательской науке 

6.  Внешние и внутренние факторы казахстанского кризиса 

7.  Исследования новых тем и методов в современном 

книгоиздании 

8.  Научный анализ современного книгоиздательского дела в 

Казахстане 

9.  Научные методы исследования проблем казахстанского 

книгоиздания 

10.  Науковедческие источники в сфере современного книгоиздания 

11.  Конструктивный и целостный подход к теме исследования 

современного книгоиздания 

12.  Эмпирическая база современного исследования книгоиздания 

13.  Методы и способы социологических исследований в 

книгоиздании 

14.  Инновационный подход в деятельности казахстанских 

издательств 

15.  Издательская деятельность казахстанских фирм в условиях 

рынка 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Научный анализ 

современной ситуации в казахстанском книгоиздании 

  Анализ ситуации, сложившейся в современном казахстанском 

книгоиздании в годы независимости. Аналитические исследования в сфере 

книгоиздания и книгораспространения РК в эпоху мирового кризиса. 

Негативные аспекты современного книжного рынка и издания. Причины 

падения и перспективы развития. Рентабельность современных 

казахстанских книгоиздательских фирм.      

 Специфика казахстанского книгопроизводства и значение целевой 

аудитории и читательской среды. Типологически сходные ситуации времени 

кризиса в странах дальнего и ближнего зарубежья: основные причины 

падения суммарных тиражей книг и книжного спроса в России и странах 

СНГ.          

 Актуальность поиска новых научных методов, широкого и 

повсеместного развития и внедрения инноваций, различных новых подходов 

в целях поддержки и рентабельности издательского дела и определения 

стратегических направлений для выхода из создавшегося кризиса и 

конкурентоспособности издаваемой казахстанской литературы.  
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Плюсы и минусы системного подхода в книгоиздании СССР: теория 

и практика 

 Системный подход в  научном исследовании советского теоретика 

В.Ф. Кравченко («Кравченко В.Ф. Системный подход в книгоиздании: на 

примере изд-ва "Книга". Книга: Исслед. и материалы, 1981, сб. 43, с. 37-48). 

Анализ и критика. Понимание советским исследователем системного 

подхода: «такое направление методологии специально-научного познания и 

социальной практики, которое основывается на исследовании объектов как 

системных образований, на раскрытии их целостности и обеспечивающих ее 

механизмов, на выявлении многообразных типов связей сложного объекта и 

сведении их в единую теоретическую картину. Ориентируя исследование на 

адекватную, системную, постановку проблем в конкретных науках, 

системный подход способствует выработке эффективной стратегии их 

изучения». Вывод из системного подхода: единая концепция современной 

книги как система, структура и модель и идеологической значимости 

культуры современной книги. Своевременность такого подхода в советском 

книгоиздании. Госмонополия на книжное дело в СССР и издательские 

ресурсы. Плюсы и минусы системной теории В.Ф. Кравченко на практике. 

Невозможность комплексного и системного совершенствования политики 

советского книгоиздания в ее идеологической заданности и в эпоху 

рыночных отношений и кризиса. 

 

Специфика административно-командной политики СССР в сфере 

книгоиздания 

Специфика книгоиздательской и книготорговой отрасли в 

пространственно-временном континууме, со времен существования СССР по 

настоящее время. Особенность книгоиздания в СССР – плановый выпуск и 

стремление удовлетворить все возрастающий потребительский спрос.   

 Социально-политические трансформации и глобальные изменения в 

СССР. Перестройка и ее последствия для казахстанского книгоиздания и 

книготоргового бизнеса. Книжная отрасль в условиях современного 

экономического кризиса. Анализ сложившейся ситуации. Выявление 

социальных и производственных проблем книгоиздательской отрасли, 

снижение факторов их возникновения.     

 Обоснование необходимости создания и развития PR-служб в 

казахстанских издательствах как составляющей эффективности и 

мобильности их работы. Книгоиздание при административно-командной 

системе руководства. Проблема спроса и ассортимента.  Необходимость 

широкого ассортимента книг.         

          

Актуальные научные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания 

  Актуальные научные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания и книгораспространения в целой совокупности их прямых и 
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опосредствованных связей и зависимостей, в прямой зависимости их от 

новых рыночно-конкурентных требований казахстанского рынка и новейших 

компьютерно-цифровых и электронных инноваций и технологий.   

 Отсутствие в современной казахстанской науке методики исследования 

процессов книгоиздания, касающихся новых политических и социальных 

реалий, в условиях мирового открытого книгоиздательского и 

книготоргового процесса.   

 

Понятия «кризисная ситуация», «антикризисное реагирование», 

«антикризисное управление» и «антикризисные коммуникации» в 

современной книгоиздательской науке  

Введение в научный книгоиздательский оборот Казахстана новых 

понятий  «кризисная ситуация», «антикризисное реагирование» (М.Н. 

Кобзева).  Различные, перманентно возникающие, чрезвычайные ситуации и 

коммуникация в период современного кризиса. Все возрастающая 

эффективная роль связей с общественностью и маркетингового продвижения 

книжной и другой издательской казахстанской продукции на современном 

этапе.           

 Особенная роль PR в сложившейся кризисной ситуации. Воздействие 

СМИ и PR на общественное мнение.  Формирование нового читателя и новой 

целевой аудитории РК. Паблик рилейшнз и генеральная антикризисная линия 

казахстанского издательского дела: от стабилизации до гармонизации рынка. 

Управление через СМИ и PR общественным мнением в целях изменения его 

отношения и изменения общей ситуации в позитивном ключе.   

 Антикризисные коммуникации и антикризисное управление - формы 

общественных коммуникаций. Паблик рилейшз ориентирован 

непосредственно на исправление кризисной ситуации в стране на различных 

его уровнях:  микроуровне (уровень бизнеса) и макроуровне (уровень страны, 

мирового сообщества).   

 

Внешние и внутренние факторы казахстанского кризиса 

Общая типология казахстанского книгоиздательского кризиса: кризис 

перепроизводства, кризис распространения или утечки профессиональной 

информации, судебные разбирательства и др.      

 Системный анализ  совокупности внешних и внутренних факторов, 

обуславливающих тенденцию снижения покупательского спроса в 

книгоиздательском и книготорговом деле республики. Поиск новых 

конструктивных решений.         

 Мировой экономический кризис и мировые глобализационные 

факторы: стремительное развитие и трансформация новых информационных 

технологий, информационный глобализм, широкое использование 

электронных носителей информации, проникновение Интернета во все сферы 

деятельности человечества, формирование нового типа мышления, развитие 

сферы развлечений, острая конкуренция в условиях рыночной экономики, 
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размытие традиционных границ книгоиздательского дела и искусства в 

целом. Выход к электронным издательствам, электронным продажам и 

цифровым библиотекам в Казахстане и странах СНГ. 

 

Исследования новых тем и методов в современном книгоиздании 

   Актуальность и востребованность научных исследований новых тем и 

методов в современном казахстанском книгоиздании и 

книгораспространении в условиях острой конкуренции. Экономическая 

необходимость  широкого и глубокого осмысления проблемы, выявление 

основных и нарождающихся  тенденций в книжной отрасли с целью поиска 

выхода из кризисной ситуации и возможных путей дальнейшего ее развития. 

 Роль системного антикризисного подхода и инновационного 

управления в книгоиздательской системе Казахстана.     

 Для создания эффективных и продуктивных механизмов 

регулирования книжной отрасли в первую очередь необходимы 

антикризисные коммуникации в книгоиздании (М.Н. Кобзева), анализ 

специфики развития книгоиздательского дела в Казахстане, действующие 

коммуникационные модели в системе связей с общественностью в условиях 

чрезвычайных ситуаций, возможности преодоления возникших кризисов на 

микро- и макроуровнях.        

 Необходим также стратегический подход к осуществлению PR-

деятельности в сочетании с инновационным взглядом на развитие книжной 

отрасли в целом.  

 

Научный анализ современного книгоиздательского дела в 

Казахстане 

 Анализ тенденций настоящего и будущего развития казахстанского 

книгоиздания, специфика и значение антикризисных коммуникаций (М.Н. 

Кобзева).   В системе анализа выявляются предпосылки и причины падения 

спроса на книги на макроуровне в РК, мониторинг деятельности PR-служб в 

период кризиса, их функции и роль по прогнозированию кризисов; 

выяснение путей «антикризисного управления», «антикризисного PR»; 

классификация и описание основных принципов, методов, коммуникативных 

технологий, применяемые PR -службами в период кризиса.    

 Оценка возникающих тенденций в современном казахстанском 

книгоиздании; разработка основного сценария инновационного подхода, 

позволяющего  издательствам успешно вести свою деятельность.   

 

 

Научные методы исследования проблем казахстанского 

книгоиздания 

Научные методы исследования современных проблем в казахстанском 

книгоиздании определены самим предметом исследования – новые методы 

темы исследования в книгоиздании.  Совокупность и разнообразие научных 
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методик и способов анализа ситуации: аналитический, сопоставительный,  

сравнительно-типологический анализ, системный метод, принципы 

детерминизма и т.д. Выявление закономерностей коммуникационной и 

управленческой деятельности казахстанских книжных издательств и 

позволяют в совокупности получить достоверные  теоретические выводы и 

практические  результаты сегодняшней ситуации.    

 В целях системного подхода и более объективной картины необходимы 

общенаучные методы систематизации и обобщения, классификации, 

традиционного анализа содержания, статистического анализа, экспертных 

оценок, а также метод включенного наблюдения. Также необходим 

регулярный критический и экспертный обзор материалов печатных и 

электронных деловых и специализированных изданий, аналитических 

обзоров рынка, Интернета, материалов маркетинговых, консалтинговых 

компаний «DISCOVERY Research Group», «РосБизнесКонсалтинг»  

 В целях рассмотрения нормативно-правовой основы деятельности 

связей  издательств с общественностью в условиях чрезвычайных ситуаций и 

современной государственной политики протекционизма по отношению к 

книгоиздательской отрасли необходим мониторинг федеральных законов, 

регулирующих взаимодействие СМИ и PR с органами власти, а также 

федеральных  целевых программ.  Значительный интерес в данном контексте 

вызвал анализ правовых аспектов антикризисного управления в научной 

монографии В А Мальцева и Н М Точкачева «Право и антикризисное 

управление» (2002). 

 

Науковедческие источники в сфере современного книгоиздания  
  Междисциплинарный характер темы «Новые научные методы 

исследования в книгоиздании». Научная методика и отбор специальной 

литературы по психологии и теории коммуникации, по теории 

информационного общества, глобализации и конвергенции  СМИ; по теории 

и практике антикризисного менеджмента и антикризисного PR; литературы 

по книжному делу и книжному маркетингу.    

 Широкий подход в выборе научных источников информации.   

 Вклад в разработку проблем теории информационного общества, 

конвергенции СМИ, а также теории PR-коммуникации: Засурский Я.Н., 

Вартанова Е.Л.,Кузнецов В. Ф., Кузьменкова М.А. , Конецкая В.П., Почепцов 

Г.Г., Розин В.М., Шарков Ф.И.      

 Источники по созданию и развитию электронного и инновационного 

бизнеса: Валдайцев С.В., Мине Г, Грейди Д, Смирнов С. Н. Развитие 

книгоиздательского бизнеса в эпоху формирования информационного 

общества: роль интернет-технологий, влияние глобальной сети на 

функционирование издательств.       

 Теоретическая основа современного исследования проблем 

книгоиздания: труды зарубежных и российских ученых и практиков в 

области интегрированных маркетинговых коммуникаций и PR: X. Бем, 
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В.В. Баяндаев, М.JI. Баяндаева, С.В. Валдайцев, И.Л. Викентьев, И. Вернер, 

Д. Грейди, Ю. М. Демин, А. Т. Зуб, Е. Г. Калиберда, Ф. Китчен, 

В. Ф. Кузнецов, М.А. Кузьменкова, Г. Мине, А. Стенли, Г.Л. Тульчинский, 

А.Н. Чумиков, Э. А. Уткин, Ф. Хенслоу, Г. Хаард, Г. Шульц, X. Гитис, Е.А. 

Динерштейн, Н.Д.  Эриашвили, А.В. Юдин. 

   

Конструктивный и целостный подход к теме исследования 

современного книгоиздания 
  Необходимость выработки конструктивного и целостного подхода в 

целях успешного функционирования книгоиздательской отрасли и книжных 

издательств Казахстана с учетом реалий сегодняшнего дня, в их кризисной и 

рыночной данности. Именно в этом ключе написана работа исследователя М. 

Кобзевой «Современное состояние и проблемы книгоиздательской отрасли», 

2009».           

 Первые научные исследования по освещению антикризисных 

коммуникаций. Осмысление роли и процесса коммуникации в различных 

сферах современного книгоиздания и книготорговли. Научные взгляды 

С. Блэка  и  Э. Бернайса. Формулирование ими значения PR в антикризисной 

коммуникации, определение основных функций PR-специалиста: разрешение 

и прогнозирование кризисных ситуаций в книгоиздательском и 

книготорговом процессе.        

Теоретические исследования  в сфере массовых информационных процессов 

и закономерностей развития СМИ и PR:  Я. Н. Засурский, Е. И. Пронин, 

Е. П. Прохоров, А. А. Тертычный, М. В. Шкондин, И. Д. Фомичева и других.  

 

Эмпирическая база современного исследования книгоиздания 

   Аналитические обзорные статьи в периодических печатных и 

электронных изданиях с 1990-х годов по 2009 год включительно: Журналы 

«Книжный бизнес», «Книжное дело», «ТелеЦЕНТР», «Власть», «Секрет 

фирмы», «Российская газета», «Сообщение», сайты www moscowbooks ru, 

www aksnews ru, www kultura-portal ru, www rg ru, www webplanet ru, www 

prnews ru, www pronline, www cfin ru, www pressclub ru и другие.   

 Анализ PR-деятельности PR-тексты, служебные документы PR-

агентств, отчеты консалтинговых и исследовательских компаний, программы 

PR-продвижения книг в          

 Материалы российских и международных научных конференций. 

Международные книжные выставки, экспертные мнения, интервью с 

участниками рынка 

 

Методы и способы социологических исследований в книгоиздании 

  Результаты социологических исследований и экспертных опросов, 

проведенных «ВЦИОМ», «Gallup Media», «РОМИР», «DISCOVERY 

ResearchGroup» и «РосБизнесКонсалтинг», статистические данные 

Российской книжной палаты,  Казахской Книжной палаты, независимыми 
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казахстанскими экспертами, Росстата и других казахстанских, российских  

организаций. Определение тенденций и перспектив развития книжной 

отрасли Казахстана в эпоху рынка. Причины тенденции снижения спроса на 

книжную продукции и снижения годовых суммарных тиражей.   

 Снижение средних тиражей при одновременном росте числа 

наименований книг и брошюр. Определение основных рисков, разработка 

организационно- структурных моделей поведения в условиях существующих 

кризисов. Основная характеристика экономических антикризисных мер и 

антикризисных PR-технологий.  Эффективность интеграции их в 

преодолении существующих кризисов в казахстанском книгоиздании. 

Выявление типологии  наиболее характерных кризисов в книжном деле 

(общемировая тенденция спада спроса на книги, кризисы перепроизводства, 

распространения издательской продукции, утечки информации, споры в 

сфере авторских прав). Кризисные факторы и пути преодоления кризиса.  

 Инновационный подход в решении проблем издательств, сочетающий 

разработку среднесрочного планирования деятельности компании и 

антикризисного PR, выработка основных  принципов  укрепления 

взаимоотношений компаний с целевыми читательскими аудиториями. 

 

Инновационный подход в деятельности казахстанских издательств 

   Инновационный подход в деятельности казахстанских издательств.  

Методики усовершенствования системы PR-коммуникаций. Внедрение PR -

технологий и коммуникаций в практическую плоскость производства. 

Достижение взаимопонимания, повышения доверия со стороны партнеров, 

своевременное реагирование на кризисную ситуацию, поддерживание 

имиджа компании и т.д. Организационно-структурные модели поведения PR 

в условиях кризиса, основные риски в книгоиздательской и книготорговой 

отрасли Казахстана. Издательское дело как социально-ответственное дело и 

бизнес в условиях жесткой конкуренции.  Общемировая тенденция снижения 

спроса на книги. Современное состояние казахстанского и мирового 

книгоиздания: сравнительно-сопоставительный аспект. Кризис 

рентабельности производства в современном  казахстанском книгоиздании. 

Интеграция экономических антикризисных мер и антикризисного пиара. 

Понятие среднесрочного планирования деятельности по выпуску книг в 

сочетании с инновационным подходом развития. Поддержка государства 

отечественного книгоиздателя и книгораспространителя.      

 Основная роль прогнозирования антикризисной программы. Быстрое 

реагирование  на любые изменения в жизни общества и формирование с 

помощью PR-технологий  читательского спроса на качественную литературу. 

Долгосрочные цели PR-компании и выработка ей инновационной стратегии. 

Связь с общественностью – существенный фактор минимизации рисков. 

Оперативное реагирование PR на кризисы.  Повышение достоверности 

журналистских текстов. Сохранение имиджа и репутации компании. 
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  Издательская деятельность казахстанских фирм в условиях рынка 

Книгоиздательская деятельность в Казахстане в условиях рыночной 

экономики с 1988 по 1992 годы.  Первая фаза формирования рыночных 

отношений в казахстанском книгоиздании.  Основные аспекты перехода к 

рыночным механизмам регулирования книгоиздательского дела: 

установление договорных цен на книги, ослабление административно-

командной системы руководства книгоиздательской и книготорговой 

отраслью, внедрение арендного подряда, создание кооперативных форм 

организации деятельности и повсеместной приватизации государственных и 

муниципальных книжных предприятий.       

 Эпоха «книжного бума» в СНГ. Сильнейшие фирмы на территории 

СНГ. Основные характеристики 1992 года – переломного для издательской 

отрасли.           

 Факторы, способствующие сокращению платежеспособного спроса 

населения. Расслоения казахстанского общества по уровню доходов 

населения. Изменение  роли государственных органов в управлении 

книгоиздательской и книготорговой отраслью. Законодательные акты в 

эпоху рынка. Дифференциация читательских интересов. Тенденция снижения 

объемов выпуска книжной продукции в Казахстане и перспективы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  
 

1. Научные работы, посвященные новым исследовательским методам в 

казахстанском книгоиздании  

2. Авторы, ведущие теоретики современной науки о книгоиздании 

3. Предмет и задачи курса «Новые методы темы исследования в 

книгоиздании» 

4. Становление и развитие книгоиздательской науки в независимом 

Казахстане 

5. Конспект и рецензирование трудов М.К. Мамажанова. 

6. Справочная информация в области современного отечественного и 

зарубежного книгоиздания 

7. Предмет книгоиздания 

8. Научные взгляды М.Н. Кобзевой в современной науке книгоиздания 

9. Научные взгляды Кравченко в советской науке о книжном деле. 

10. Российское книгоиздание периода независимости: основные этапы. 

11. Научные взгляды зарубежных теоретиков на книгоиздание 

12. Теоретические взгляды А.М. Жиреншина. 

13.  Научная деятельность М.К. Мамажанова.  

14. Основные положения научной концепции М.Н. Кобзевой.  

15.  Анализ и состояние современной науки казахстанского книгоиздания. 
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ТЕМАТИКА  ЗАДАНИЙ ДЛЯ СРС И СРСП 

 

1. Законспектировать и ответить на вопросы по теме: «Новые методы темы 

исследования книгоиздания в Казахстане.  

2. Издательская деятельность казахстанских фирм в условиях рынка. 

3. Подготовить сообщение по теме «Инновационный подход в 

деятельности современных казахстанских издательств». 

4. Раскрыть основные методы и способы социологических исследований в 

современном казахстанском книгоиздании. 

5. Провести сопоставительный анализ: книгоиздание в Казахстане, в 

России, Европе и США (анализ журналов и монографий по изученной 

теме). 

6. Специфика современного книгоиздательского дела в Казахстане: обзор 

газет и журналов. 

7. Подготовить обзор по теме «Эмпирическая база современного 

исследования книгоиздания».  

8. Проанализировать конструктивный и целостный подход в теме 

исследования современного казахстанского книгоиздания: эпоха рынка 

и кризиса.  

9. Подготовиться по теме «Науковедческие источники в сфере 

современного книгоиздания.                                                                                                                     

10. Раскрыть основные идеи А.М. Жиренчина «Из истории 

казахской книги». 

11.  Подготовить проект-дискуссию по книге Елеукенова Ш.Р. и 

Шалгынбаевой «История казахской книги».   

12.  Систематизировать актуальные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания. 

13.  Выявить книгоиздательские проблемы в книге Атабаева Д.А. «История 

казахской книги».    

14.  Выявить специфику административно-командной политики СССР в 

сфере книгоиздания.  

15.  Подготовить реферат по научному творчеству Мамажанова М.К. 

«Книги Казахстана». 

16. Написать рецензию на книгу М. Коротовского и Ж. Калиева 

«Книгоиздательское дело Казахстана».                                                                                             

17.  Реферат: «Сильные и слабые стороны книгоиздательской концепции 

В.Ф. Кравченко». 

18.  Эссе: Раскрыть сущность, значение Интернета и электронно-цифровых 

технологий в сфере современного книгоиздания. 

19. Покажите плюсы и минусы системного подхода в книгоиздании СССР. 

20.  Подготовить презентацию по теме: «Роль PR-технологий в современном 

казахстанском книгоиздании». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

  Основное назначение дисциплины «Новые методы темы исследования 

в книгоиздании» - научное и педагогическое направление – состоит в более 

качественной профессиональной подготовке и совершенствовании 

специалистов самых разных направлений в сфере современного 

казахстанского книгоиздания и в эпоху кризиса.    

 Новые методы исследования в книгоиздании – это фундаментальная 

теоретическая наука, раскрывающая новые аспекты предмета, особенности 

функционирования ее основных идей в сфере современного книжного 

казахстанского производства, ее понятийно-категориальную систему.  

 Дисциплина охватывает основные сферы современного казахстанского 

книгоиздания, уровни его научно-практического развития, его перспектив в 

эпоху рынка и кризисного состояния. Дисциплина призвана обобщить 

теоретический и практический опыт лучших зарубежных и казахстанских 

исследователей в сфере современного книгоиздания и выходу этой отрасли 

из кризиса.            

 Методы темы исследования в современном книгоиздании 

способствуют более глубокому анализу тенденций современного 

книгоиздательского процесса в эпоху рынка.      

 Основу настоящей типовой программы составили научные идеи и 

концепции ученых-исследователей А.А. Беловицкой, В.Ф. Кравченко, 

М.Н. Кобзевой, М.К. Мамажанова, А.М. Жиреншина и других отечественных 

и зарубежных историков и теоретиков общего книговедения и современного  

книгоиздания, издавших монографии и учебные пособия по данной 

дисциплине.             

  Курс «Новые методы темы исследования в книгоиздании по 

специальности «Издательское дело» относится к числу дисциплин, 

способствующих дальнейшему совершенствованию специального 
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профессионально-ориентированного знания в сфере практического его 

применения и его использовании в заданных кризисных ситуациях.    

 Цель преподавания дисциплины связана с общей профессиональной 

подготовкой будущих издателей, редакторов и работников сферы книжного 

распространения и пользования: сформировать общее представление о 

сущности и тенденциях современного казахстанского книгоиздания, в его 

целостности, сложности и функциональности, освоить его концептуальную и 

теоретико-понятийную базу и новейшие технологии, электронные и 

цифровые в условиях глобализации и острой мировой книгоиздательской и 

книготорговой конкуренции.       

 Задачи изучения дисциплины: изучение важнейших проблемных 

аспектов современного книгоиздания, его типологии и новых форм 

функционирования, овладение передовым научным методом, анализом и 

электронно-цифровым инструментарием в целях формирования 

компетентной профессиональной личности книговеда и книгоиздателя в 

условиях рынка и в непосредственной кризисной практики.   

 В результате изучения курса магистрант должен приобрести 

следующие навыки и компетенции:                          - 

- иметь представление о современных тенденциях в науке книгоиздания и 

новых методах исследования его как науки, ее сущности, задачах, ее 

практической значимости в условиях рынка и мирового кризиса; 

          -   знать (освоить) важнейшие концепции, основные понятия и категории 

современной науки о книгоиздании, овладеть основными научными и 

технологическими методами современного книгоиздания, концептуальными 

идеями и антикризисным практическим опытом в книжной сфере;                                        

-   уметь практически использовать в различных сферах издательского дела 

конкретные достижения отечественных и зарубежных практиков книжного и 

книготоргового производства.     

 Преквизиты дисциплины: Преподается после курсов «Общее 

книговедение», «История казахской книги», «История казахской критики», 

«Основы электронного издательства», «Электронное издание», 

«Инновационные технологии в издательском деле».  

 Постреквизиты:  последующие дисциплины – весь блок 

фундаментальных специальных дисциплин.      

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Тема 

1.  Введение. Цели и задачи дисциплины. Научный анализ 

современной ситуации в казахстанском книгоиздании 

2.  Плюсы и минусы системного подхода в книгоиздании СССР: 

теория и практика 

3.  Специфика административно-командной политики СССР в 

сфере книгоиздания 
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4.  Актуальные научные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания 

5.  Понятия «кризисная ситуация», «антикризисное реагирование», 

«антикризисное управление» и «антикризисные коммуникации» 

в современной книгоиздательской науке 

6.  Внешние и внутренние факторы казахстанского кризиса 

7.  Исследования новых тем и методов в современном 

книгоиздании 

8.  Научный анализ современного книгоиздательского дела в 

Казахстане 

9.  Научные методы исследования проблем казахстанского 

книгоиздания 

10.  Науковедческие источники в сфере современного книгоиздания 

11.  Конструктивный и целостный подход к теме исследования 

современного книгоиздания 

12.  Эмпирическая база современного исследования книгоиздания 

13.  Методы и способы социологических исследований в 

книгоиздании 

14.  Инновационный подход в деятельности казахстанских 

издательств 

15.  Издательская деятельность казахстанских фирм в условиях 

рынка 

 

СОДЕРЖАНИЕ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение. Цели и задачи дисциплины. Научный анализ 

современной ситуации в казахстанском книгоиздании 

  Анализ ситуации, сложившейся в современном казахстанском 

книгоиздании в годы независимости. Аналитические исследования в сфере 

книгоиздания и книгораспространения РК в эпоху мирового кризиса. 

Негативные аспекты современного книжного рынка и издания. Причины 

падения и перспективы развития. Рентабельность современных 

казахстанских книгоиздательских фирм.      

 Специфика казахстанского книгопроизводства и значение целевой 

аудитории и читательской среды. Типологически сходные ситуации времени 

кризиса в странах дальнего и ближнего зарубежья: основные причины 

падения суммарных тиражей книг и книжного спроса в России и странах 

СНГ.           

Актуальность поиска новых научных методов, широкого и 

повсеместного развития и внедрения инноваций, различных новых подходов 

в целях поддержки и рентабельности издательского дела и определения 

стратегических направлений для выхода из создавшегося кризиса и 

конкурентоспособности издаваемой казахстанской литературы.  
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

Плюсы и минусы системного подхода в книгоиздании СССР: теория 

и практика 

 Системный подход в  научном исследовании советского теоретика 

В.Ф. Кравченко («Кравченко В.Ф. Системный подход в книгоиздании: на 

примере изд-ва "Книга". Книга: Исслед. и материалы, 1981, сб. 43, с. 37-48). 

Анализ и критика. Понимание советским исследователем системного 

подхода: «такое направление методологии специально-научного познания и 

социальной практики, которое основывается на исследовании объектов как 

системных образований, на раскрытии их целостности и обеспечивающих ее 

механизмов, на выявлении многообразных типов связей сложного объекта и 

сведении их в единую теоретическую картину. Ориентируя исследование на 

адекватную, системную, постановку проблем в конкретных науках, 

системный подход способствует выработке эффективной стратегии их 

изучения». Вывод из системного подхода: единая концепция современной 

книги как система, структура и модель и идеологической значимости 

культуры современной книги. Своевременность такого подхода в советском 

книгоиздании. Госмонополия на книжное дело в СССР и издательские 

ресурсы. Плюсы и минусы системной теории В.Ф. Кравченко на практике. 

Невозможность комплексного и системного совершенствования политики 

советского книгоиздания в ее идеологической заданности и в эпоху 

рыночных отношений и кризиса. 

 

Специфика административно-командной политики СССР в сфере 

книгоиздания 

Специфика книгоиздательской и книготорговой отрасли в 

пространственно-временном континууме, со времен существования СССР по 

настоящее время. Особенность книгоиздания в СССР – плановый выпуск и 

стремление удовлетворить все возрастающий потребительский спрос.   

 Социально-политические трансформации и глобальные изменения в 

СССР. Перестройка и ее последствия для казахстанского книгоиздания и 

книготоргового бизнеса. Книжная отрасль в условиях современного 

экономического кризиса. Анализ сложившейся ситуации. Выявление 

социальных и производственных проблем книгоиздательской отрасли, 

снижение факторов их возникновения.     

 Обоснование необходимости создания и развития PR-служб в 

казахстанских издательствах как составляющей эффективности и 

мобильности их работы. Книгоиздание при административно-командной 

системе руководства. Проблема спроса и ассортимента.  Необходимость 

широкого ассортимента книг.         
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Актуальные научные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания 

  Актуальные научные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания и книгораспространения в целой совокупности их прямых и 

опосредствованных связей и зависимостей, в прямой зависимости их от 

новых рыночно-конкурентных требований казахстанского рынка и новейших 

компьютерно-цифровых и электронных инноваций и технологий.   

 Отсутствие в современной казахстанской науке методики исследования 

процессов книгоиздания, касающихся новых политических и социальных 

реалий, в условиях мирового открытого книгоиздательского и 

книготоргового процесса.   

 

Понятия «кризисная ситуация», «антикризисное реагирование», 

«антикризисное управление» и «антикризисные коммуникации» в 

современной книгоиздательской науке  

Введение в научный книгоиздательский оборот Казахстана новых 

понятий  «кризисная ситуация», «антикризисное реагирование» (М.Н. 

Кобзева).  Различные, перманентно возникающие чрезвычайные ситуации и 

коммуникация в период современного кризиса. Все возрастающая 

эффективная роль связей с общественностью и маркетингового продвижения 

книжной и другой издательской казахстанской продукции на современном 

этапе.           

 Особенная роль PR в сложившейся кризисной ситуации. Воздействие 

СМИ и PR на общественное мнение.  Формирование нового читателя и новой 

целевой аудитории РК. Паблик рилейшнз и генеральная антикризисная линия 

казахстанского издательского дела: от стабилизации до гармонизации рынка. 

Управление через СМИ и PR общественным мнением в целях изменения его 

отношения и изменения общей ситуации в позитивном ключе.   

 Антикризисные коммуникации и антикризисное управление - формы 

общественных коммуникаций. Паблик рилейшз ориентирован 

непосредственно на исправление кризисной ситуации в стране на различных 

его уровнях:  микроуровне (уровень бизнеса) и макроуровне (уровень страны, 

мирового сообщества).   

 

Внешние и внутренние факторы казахстанского кризиса 

Общая типология казахстанского книгоиздательского кризиса: кризис 

перепроизводства, кризис распространения или утечки профессиональной 

информации, судебные разбирательства и др.      

 Системный анализ  совокупности внешних и внутренних факторов, 

обуславливающих тенденцию снижения покупательского спроса в 

книгоиздательском и книготорговом деле республики. Поиск новых 

конструктивных решений.         

 Мировой экономический кризис и мировые глобализационные 

факторы: стремительное развитие и трансформация новых информационных 



70 
 

технологий, информационный глобализм, широкое использование 

электронных носителей информации, проникновение Интернета во все сферы 

деятельности человечества, формирование нового типа мышления, развитие 

сферы развлечений, острая конкуренция в условиях рыночной экономики, 

размытие традиционных границ книгоиздательского дела и искусства в 

целом. Выход к электронным издательствам, электронным продажам и 

цифровым библиотекам в Казахстане и странах СНГ. 

 

Исследования новых тем и методов в современном книгоиздании 

   Актуальность и востребованность научных исследований новых тем и 

методов в современном казахстанском книгоиздании и 

книгораспространении в условиях острой конкуренции. Экономическая 

необходимость  широкого и глубокого осмысления проблемы, выявление 

основных и нарождающихся  тенденций в книжной отрасли с целью поиска 

выхода из кризисной ситуации и возможных путей дальнейшего ее развития. 

 Роль системного антикризисного подхода и инновационного 

управления в книгоиздательской системе Казахстана.     

 Для создания эффективных и продуктивных механизмов 

регулирования книжной отрасли в первую очередь необходимы 

антикризисные коммуникации в книгоиздании (М.Н. Кобзева), анализ 

специфики развития книгоиздательского дела в Казахстане, действующие 

коммуникационные модели в системе связей с общественностью в условиях 

чрезвычайных ситуаций, возможности преодоления возникших кризисов на 

микро- и макроуровнях.        

 Необходим также стратегический подход к осуществлению PR-

деятельности в сочетании с инновационным взглядом на развитие книжной 

отрасли в целом.  

 

Научный анализ современного книгоиздательского дела в 

Казахстане 

 Анализ тенденций настоящего и будущего развития казахстанского 

книгоиздания, специфика и значение антикризисных коммуникаций (М.Н. 

Кобзева).   В системе анализа выявляются предпосылки и причины падения 

спроса на книги на макроуровне в РК, мониторинг деятельности PR-служб в 

период кризиса, их функции и роль по прогнозированию кризисов; 

выяснение путей «антикризисного управления», «антикризисного PR»; 

классификация и описание основных принципов, методов, коммуникативных 

технологий, применяемые PR -службами в период кризиса.    

 Оценка возникающих тенденций в современном казахстанском 

книгоиздании; разработка основного сценария инновационного подхода, 

позволяющего  издательствам успешно вести свою деятельность.   
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Научные методы исследования проблем казахстанского 

книгоиздания 

Научные методы исследования современных проблем в казахстанском 

книгоиздании определены самим предметом исследования – новые методы 

темы исследования в книгоиздании.  Совокупность и разнообразие научных 

методик и способов анализа ситуации: аналитический, сопоставительный,  

сравнительно-типологический анализ, системный метод, принципы 

детерминизма и т.д. Выявление закономерностей коммуникационной и 

управленческой деятельности казахстанских книжных издательств и 

позволяют в совокупности получить достоверные  теоретические выводы и 

практические  результаты сегодняшней ситуации.    

 В целях системного подхода и более объективной картины необходимы 

общенаучные методы систематизации и обобщения, классификации, 

традиционного анализа содержания, статистического анализа, экспертных 

оценок, а также метод включенного наблюдения. Также необходим 

регулярный критический и экспертный обзор материалов печатных и 

электронных деловых и специализированных изданий, аналитических 

обзоров рынка, Интернета, материалов маркетинговых, консалтинговых 

компаний «DISCOVERY Research Group», «РосБизнесКонсалтинг»  

 В целях рассмотрения нормативно-правовой основы деятельности 

связей  издательств с общественностью в условиях чрезвычайных ситуаций и 

современной государственной политики протекционизма по отношению к 

книгоиздательской отрасли необходим мониторинг федеральных законов, 

регулирующих взаимодействие СМИ и PR с органами власти, а также 

федеральных  целевых программ.  Значительный интерес в данном контексте 

вызвал анализ правовых аспектов антикризисного управления в научной 

монографии В А Мальцева и Н М Точкачева «Право и антикризисное 

управление» (2002). 

 

Науковедческие источники в сфере современного книгоиздания  
  Междисциплинарный характер темы «Новые научные методы 

исследования в книгоиздании». Научная методика и отбор специальной 

литературы по психологии и теории коммуникации, по теории 

информационного общества, глобализации и конвергенции  СМИ; по теории 

и практике антикризисного менеджмента и антикризисного PR; литературы 

по книжному делу и книжному маркетингу.    

 Широкий подход в выборе научных источников информации.   

 Вклад в разработку проблем теории информационного общества, 

конвергенции СМИ, а также теории PR-коммуникации: Засурский Я.Н., 

Вартанова Е.Л., Кузнецов В. Ф., Кузьменкова М.А. , Конецкая В.П., 

Почепцов Г.Г., Розин В.М., Шарков Ф.И.      

 Источники по созданию и развитию электронного и инновационного 

бизнеса: Валдайцев С.В., Мине Г, Грейди Д, Смирнов С. Н. Развитие 

книгоиздательского бизнеса в эпоху формирования информационного 
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общества: роль интернет-технологий, влияние глобальной сети на 

функционирование издательств.       

 Теоретическая основа современного исследования проблем 

книгоиздания: труды зарубежных и российских ученых и практиков в 

области интегрированных маркетинговых коммуникаций и PR: X. Бем, 

В.В. Баяндаев, М.JI. Баяндаева, С.В. Валдайцев, И.Л. Викентьев, И. Вернер, 

Д. Грейди, Ю. М. Демин, А. Т. Зуб, Е. Г. Калиберда, Ф. Китчен, 

В. Ф. Кузнецов, М.А. Кузьменкова, Г. Мине, А. Стенли, Г.Л. Тульчинский, 

А.Н. Чумиков, Э. А. Уткин, Ф. Хенслоу, Г. Хаард, Г. Шульц, X. Гитис, Е.А. 

Динерштейн, Н.Д.  Эриашвили, А.В. Юдин. 

   

Конструктивный и целостный подход к теме исследования 

современного книгоиздания 

  Необходимость выработки конструктивного и целостного подхода в 

целях успешного функционирования книгоиздательской отрасли и книжных 

издательств Казахстана с учетом реалий сегодняшнего дня, в их кризисной и 

рыночной данности. Именно в этом ключе написана работа исследователя М. 

Кобзевой «Современное состояние и проблемы книгоиздательской отрасли», 

2009».           

 Первые научные исследования по освещению антикризисных 

коммуникаций.  Осмысление роли и процесса коммуникации в различных 

сферах современного книгоиздания и книготорговли. Научные взгляды 

С. Блэка  и  Э. Бернайса. Формулирование ими значения PR в антикризисной 

коммуникации, определение основных функций PR-специалиста: разрешение 

и прогнозирование кризисных ситуаций в книгоиздательском и 

книготорговом процессе.        

Теоретические исследования  в сфере массовых информационных процессов 

и закономерностей развития СМИ и PR:  Я. Н. Засурский, Е. И. Пронин, 

Е. П. Прохоров, А. А. Тертычный, М. В. Шкондин, И. Д. Фомичева и других.  

 

Эмпирическая база современного исследования книгоиздания 

   Аналитические обзорные статьи в периодических печатных и 

электронных изданиях с 1990-х годов по 2009 год включительно: Журналы 

«Книжный бизнес», «Книжное дело», «ТелеЦЕНТР», «Власть», «Секрет 

фирмы», «Российская газета», «Сообщение», сайты www moscowbooks ru, 

www aksnews ru, www kultura-portal ru, www rg ru, www webplanet ru, www 

prnews ru, www pronline, www cfin ru, www pressclub ru и другие.   

 Анализ PR-деятельности PR-тексты, служебные документы PR-

агентств, отчеты консалтинговых и исследовательских компаний, программы 

PR-продвижения книг в          

 Материалы российских и международных научных конференций. 

Международные книжные выставки, экспертные мнения, интервью с 

участниками рынка 
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Методы и способы социологических исследований в книгоиздании 

  Результаты социологических исследований и экспертных опросов, 

проведенных «ВЦИОМ», «Gallup Media», «РОМИР», «DISCOVERY 

ResearchGroup» и «РосБизнесКонсалтинг», статистические данные 

Российской книжной палаты,  Казахской Книжной палаты, независимыми 

казахстанскими экспертами, Росстата и других казахстанских, российских  

организаций. Определение тенденций и перспектив развития книжной 

отрасли Казахстана в эпоху рынка. Причины тенденции снижения спроса на 

книжную продукции и снижения годовых суммарных тиражей.   

 Снижение средних тиражей при одновременном росте числа 

наименований книг и брошюр. Определение основных рисков, разработка 

организационно- структурных моделей поведения в условиях существующих 

кризисов. Основная характеристика экономических антикризисных мер и 

антикризисных PR-технологий.  Эффективность интеграции их в 

преодолении существующих кризисов в казахстанском книгоиздании. 

Выявление типологии  наиболее характерных кризисов в книжном деле 

(общемировая тенденция спада спроса на книги, кризисы перепроизводства, 

распространения издательской продукции, утечки информации, споры в 

сфере авторских прав). Кризисные факторы и пути преодоления кризиса.  

 Инновационный подход в решении проблем издательств, сочетающий 

разработку среднесрочного планирования деятельности компании и 

антикризисного PR, выработка основных  принципов  укрепления 

взаимоотношений компаний с целевыми читательскими аудиториями. 

 

Инновационный подход в деятельности казахстанских издательств 

   Инновационный подход в деятельности казахстанских издательств.  

Методики усовершенствования системы PR-коммуникаций. Внедрение PR -

технологий и коммуникаций в практическую плоскость производства. 

Достижение взаимопонимания, повышения доверия со стороны партнеров, 

своевременное реагирование на кризисную ситуацию, поддерживание 

имиджа компании и т.д. Организационно-структурные модели поведения PR 

в условиях кризиса, основные риски в книгоиздательской и книготорговой 

отрасли Казахстана. Издательское дело как социально-ответственное дело и 

бизнес в условиях жесткой конкуренции.  Общемировая тенденция снижения 

спроса на книги. Современное состояние казахстанского и мирового 

книгоиздания: сравнительно-сопоставительный аспект. Кризис 

рентабельности производства в современном  казахстанском книгоиздании. 

Интеграция экономических антикризисных мер и антикризисного пиара. 

Понятие среднесрочного планирования деятельности по выпуску книг в 

сочетании с инновационным подходом развития. Поддержка государства 

отечественного книгоиздателя и книгораспространителя.      

 Основная роль прогнозирования антикризисной программы. Быстрое 

реагирование  на любые изменения в жизни общества и формирование с 
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помощью PR-технологий  читательского спроса на качественную литературу. 

Долгосрочные цели PR-компании и выработка ей инновационной стратегии. 

Связь с общественностью – существенный фактор минимизации рисков. 

Оперативное реагирование PR на кризисы.  Повышение достоверности 

журналистских текстов. Сохранение имиджа и репутации компании. 

    

Издательская деятельность казахстанских фирм в условиях рынка 

Книгоиздательская деятельность в Казахстане в условиях рыночной 

экономики с 1988 по 1992 годы.  Первая фаза формирования рыночных 

отношений в казахстанском книгоиздании.  Основные аспекты перехода к 

рыночным механизмам регулирования книгоиздательского дела: 

установление договорных цен на книги, ослабление административно-

командной системы руководства книгоиздательской и книготорговой 

отраслью, внедрение арендного подряда, создание кооперативных форм 

организации деятельности и повсеместной приватизации государственных и 

муниципальных книжных предприятий.       

 Эпоха «книжного бума» в СНГ. Сильнейшие фирмы на территории 

СНГ. Основные характеристики 1992 года – переломного для издательской 

отрасли.           

 Факторы, способствующие сокращению платежеспособного спроса 

населения. Расслоения казахстанского общества по уровню доходов 

населения. Изменение  роли государственных органов в управлении 

книгоиздательской и книготорговой отраслью. Законодательные акты в 

эпоху рынка. Дифференциация читательских интересов. Тенденция снижения 

объемов выпуска книжной продукции в Казахстане и перспективы. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

 

1. Научные работы, посвященные новым исследовательским методам в 

казахстанском книгоиздании  

2. Авторы, ведущие теоретики современной науки о книгоиздании 

3. Предмет и задачи курса «Новые методы темы исследования в 

книгоиздании» 

4. Становление и развитие книгоиздательской науки в независимом 

Казахстане 

5. Конспект и рецензирование трудов М.К. Мамажанова. 

6. Справочная информация в области современного отечественного и 

зарубежного книгоиздания 

7. Предмет книгоиздания 

8. Научные взгляды М.Н. Кобзевой в современной науке книгоиздания 

9. Научные взгляды Кравченко в советской науке о книжном деле. 

10. Российское книгоиздание периода независимости: основные этапы. 

11. Научные взгляды зарубежных теоретиков на книгоиздание 

12. Теоретические взгляды А.М. Жиреншина. 
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13. Научная деятельность М.К. Мамажанова.  

14. Основные положения научной концепции М.Н. Кобзевой.  

1.  Анализ и состояние современной науки казахстанского книгоиздания. 

 

ТЕМАТИКА  ЗАДАНИЙ ДЛЯ СРС И СРСП 

 

1. Законспектировать и ответить на вопросы по теме: «Новые методы темы 

исследования книгоиздания в Казахстане.  

2. Издательская деятельность казахстанских фирм в условиях рынка. 

3. Подготовить сообщение по теме «Инновационный подход в деятельности 

современных казахстанских издательств». 

4. Раскрыть основные методы и способы социологических исследований в 

современном казахстанском книгоиздании. 

5. Провести сопоставительный анализ: книгоиздание в Казахстане, в России, 

Европе и США (анализ журналов и монографий по изученной теме). 

6. Специфика современного книгоиздательского дела в Казахстане: обзор 

газет и журналов. 

7. Подготовить обзор по теме «Эмпирическая база современного 

исследования книгоиздания».  

8. Проанализировать конструктивный и целостный подход в теме 

исследования современного казахстанского книгоиздания: эпоха рынка и 

кризиса.  

9. Подготовиться по теме «Науковедческие источники в сфере современного 

книгоиздания.                                                                                                                     

10. Раскрыть основные идеи А.М. Жиренчина «Из истории казахской книги». 

11.  Подготовить проект-дискуссию по книге Елеукенова Ш.Р. и 

Шалгынбаевой «История казахской книги».   

12.  Систематизировать актуальные проблемы современного казахстанского 

книгоиздания. 

13.  Выявить книгоиздательские проблемы в книге Атабаева Д.А. «История 

казахской книги».    

14.  Выявить специфику административно-командной политики СССР в 

сфере книгоиздания.  

15.  Подготовить реферат по научному творчеству Мамажанова М.К. «Книги 

Казахстана». 

16. Написать рецензию на книгу М. Коротовского и Ж. Калиева 

«Книгоиздательское дело Казахстана».                                                                                             

17.  Реферат: «Сильные и слабые стороны книгоиздательской концепции В.Ф. 

Кравченко». 

18.  Эссе: Раскрыть сущность, значение Интернета и электронно-цифровых 

технологий в сфере современного книгоиздания. 

19. Покажите плюсы и минусы системного подхода в книгоиздании СССР. 

20.  Подготовить презентацию по теме: «Роль PR-технологий в современном 

казахстанском книгоиздании». 
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