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ОТАНДЫҚ ЦИФРЛЫ ƏДЕБИЕТ ЖƏНЕ 
КӨРКЕМ ТУЫНДЫЛАРДЫҢ ЦИФРЛАНУ 

ҮДЕРІСІ
ХХІ ғасырда ақпараттық технология мен 

интернеттің қарыштап дамуы қоғамның бар-
лық саласына, оң-теріс сипаттарымен қоса, 
орасан ықпал етуде. Бүгінгі әлемге ғаламтор 
мен жылдам қарқынмен дамыған цифрлық 
құрылғылардың құбылыс болып енуі Қа-
зақстан әдебиетін де белгілі бір деңгейде өз-
геріске ұшыратып, тың әдеби бағыт-бағдар-
лар мен жанрлардың қалыптасуына түрткі 
болды. Инновация дәуірінде дәстүрлі әде- 
биеттің цифрлы (cyber) әдебиет аталатын 
жанры мен цифрланған нұсқалары қалып- 
тасты. Ғаламтор ғасырының әдеби өнімнің 
авторына қоятын талабы да күрделенді. 
Қазіргі заманның ақын, жазушы, драматургі 
– көркем мәтін авторы білім қоры мол, кәсі-
би интеллектуалды қабілеттері жетілген, ха-
лықаралық тілдер мен ақпараттық техноло-
гиялық құрылғыларды жете меңгерген 
санқырлы тұлға болуы тиіс. 

Цифрлы әдебиет жанры сандық ғылым-
ның жылдам дамуына байланысты түрлі 
аспектіде зерттеліп келеді. «Киберәдебиет» 
атауындағы «кибер» (ағылшынша «cyber») 
префиксі компьютерлік технологиялық 
құрылғылармен және интернетпен байланы-
сты деген мағынада ұғынылады. Яғни, тех-
нологиялық құрылғылардың ықпал ету ба-
рысында дүниеге келген әдебиет жанры. 

Сандық әдебиетті зерттеушілер цифрлы 
әдебиет пен цифрланған әдебиеттің аражігін 
ажыратып қарастыруды баса ескертеді. Осы 
тұста цифрлы әдебиетке қатысты ғылыми 
пайымға құрылған тұжырымдарды алға тар-
тамыз. Н.К.Хэйлс (N.Katherine Hayles) элек-
тронды әдебиет өнімдерін «компьютерде 
оқу үшін компьютерде (әдетте) туған 
алғашқы буынның сандық нысаны» [1, 3 б.] 
деген анықтаманы ұсынады. С.Бушэрьдон 
(Serge Bouchardon): «Компьютерде туған 
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туынды арқылы электронды әдебиетті си-
паттауға болмайды деген ойды ұстанамыз. 
Электронды әдебиет тарихты динамикалық 
тұрғыда суреттеу үшін компьютер мүмкін-
діктерін пайдаланады. Егер электронды оқы-
рман басылып шыққан кітаптағы мәтінді 
(электронды әдебиет мәтіні ретінде – авт.) 
көрсетсе, онда парақты беттеп ашудың ор-
нына мәтінді алға жылжыту (экранда – авт.) 
ғана айырмашылық болып саналады, – бұл 
цифрлы әдебиетке жатпайды. Тасымалды 
(ықшам) есептеу ортада оптимальды ди-
сплейге арналған цифрланған баспа жұмы-
сы. Сандық әдебиет алгоритмдік болып та-
нылады. Қызығушылық тудырған 
оқырманды өзгертеді» [2, 3 б.] деп «цифрла-
ну» мен «цифрлы әдебиет» ұғымдарының 
аражігін түсіндіреді.

Киберәдебиет академиялық дискурс 
ретінде 1980 жылдардан бастап қалыптаса 
бастады деген пікірді алға тартқан В.Пирет 
(V.Piret) киберәдебиеттің толық анықтамасы 
цифрлы әдебиет тұжырымдамасынан келіп 
шығатынын айтады. «Әдебиет компьютерде 
дүниеге келіп, компьютердің көмегі арқылы 
ұсынылады (WWW, CD  немесе компью-
тердің қатты дискіcімен). Киберәдебиет, тар 
термин тұрғысында, белгілі бір компьютер-
лік сапалық ерекшеліктер арқылы сипатта-
луы мүмкін: мультисызықтық (multilinearity), 
сілтемелермен біріккен лексиас/lexias (түрлі 
гипермәтіндік сілтемелермен байланысты 
мәтін блоктары), жазбаша мәтінді мультиме-
диалық, интерактивтік және т.б. байланыс- 
тыру» [3, 154]. Зерттеуші ағылшын тілінде 
киберәдебиет пен гипермәтіндік әдебиет па-
раллель қолданылатынын айтады.           
Дж.Лэндоу (G.Landow) «Hypertext. The 
Convergence of Contemporary Critical Theory 
and Technology» зерттеуінде Р.Барттың келе-
сі пікірін келтіреді: «Ролан Барт «S/Z»-де 
(еңбегінің атауы) компьютерлік гипермәтін 
деген атауға дәл, сәйкес келетін мінсіз мәтін-
ділікті сипаттайды, яғни сілтеме термин, 
торап, желі, web пен жолдарда сипатталған 
ашық, тұрақты емес, аяқталмаған мәтінге 

бірнеше тізбек немесе жолдар (trails) арқылы 
электронды байланыстырылған сөздердің 
(немесе суреттердің) блоктарынан тұратын 
мәтін» [4, 3]. Келесі бір түсініктеме мынадай 
жолдармен берілген: Электронды әдебиетті 
«сандардан пайда болған көркем эстетика 
құрылымы – сөзбен біріккен мультимодаль-
ды күштер жүйесі» [5]. Электронды әдебиет 
пен баспа әдебиеті бір бірімен тығыз байла-
нысты ұғымдар. 

Сандық әдебиет жанры туралы нақты 
көзқарас қалыптаспағандығының себебін 
кейбір зерттеушілер бұл жанрдың аморфты 
болып келетіндігімен де түсіндіреді. «Әрбір 
сипаты түрліше жіктеліп, жаңа формалары 
мен әлеуеті бұрын байқалмаған эволюция-
лар мен салыстырулардан пайда болуы мүм-
кін» [5]. Келтірілген нақты және болжамды 
пікірлерді алға тарта отырып, сандық әде- 
биет технологиялық құрылғылардың ықпал 
етуі барысында дүниеге келген әдебиет    
жанры деген әдебиеттанудағы тұрақталған 
тұжырымды қолдаймыз. 

Қазіргі кезеңде зерттеушілер интернет 
пен сандық құрылғылар ықпалына ұшы-
раған әдебиет туындыларына қатысты «ки-
бермәтін» (Eskelinen), «әдеби машина» 
(Nelson), «электронды әдебиет» (Hayles), 
«цифрлы әдебиет (Ryan; Sanz)», «интернет 
әдебиет», «желілік әдебиет», т.б. деген атау-
лар, көп жағдайда, параллель ретінде қолда-
нылуда. Сондықтан, цифрлы әдебиет – ин-
тернет феномені дамып, өркендеген дәуірде 
компьютер, планшет, айпад, айфон, телефон 
сынды сандық құрылғылар арқылы оқыла-
тын әдебиет жанры деген түсінік қалып-     
тасқан. Бұл жанрды қолдайтын және қар-
сылық танытқан туындыгерлер мен 
зерттеушілер де кездеседі [3].

Электронды әдебиетке қатысты Wikipedia 
ашық энциклопедиясында Электронды әде-
биет ұйымының (ЭӘҰ) келесідей анықта-
ма-жолдарын ұсынған:

– желіге қосылған (web) және желіден тыс 
электронды кітаптар, гипермәтін және поэ-
зия; 
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– графикалық формалармен ұсынылған 
анимациялық поэзия, мысалы, Flash және 
басқа платформалар; 

– оқырмандарға оқуға ұсынатын немесе 
басқа әдебиет аспектілеріне ие болатын ком-
пьютерлік көркемдік қондырғылар; 

– сөйлесу кейіпкерлері (персонаж), сон-
дай-ақ (сөйлесу кейіпкерлері – ред.) чатбот 
(чатовый робот) ретінде де танымал. 

– интерактивті (диалогтық); 
– электронды адрестен алынатын фор-

ма-романдар, SMS хаттар немесе блогтар; 
– компьютерлерде дүниеге келетін поэма-

лар мен әңгімелер, интерактивтілікке немесе 
басында берілген параметрлерге негіздел-
ген;

– оқырмандарға туынды мәтініне үлес қо-
суға мүмкіндік беретін бірлескен жазбаша 
жобалар;

– жазудың жаңа жолдарын дамытатын он-
лайн-әдеби шығармалар [6]. Сонымен қатар, 
цифрлы әдебиеттің нағыз бірегей үлгілері 
топтастырылған үш кітаптан тұратын жи-
нақты оқырмандар келесі сілтеме бойынша 
оқып, таныса алады [7].  

Қазіргі уақытта отандық әдебиеттануда 
бұл тақырыпты қарастырған зерттеушілер 
кездеспейді. Ал шетелдік әдебиеттану ме- 
диасында электронды әдебиетті зерттеу 
мәселесі ХХ ғасырдың екінші жартысынан 
бастап, жоғарыдағы ғалымдармен қоса,     
Арсет Эспен (Aarseth Espen, 1997), Больтер 
Джей Дэвид (Bolter, Jay David, 1999), Лэндоу 
Джордж (Landow George, 1992; 1997; 2005) 
еңбектерінен басталып, Коскимаа Рейне 
(Koskimaa Raine, 2000), Анциано Ервин 
(Anciano Erwin, 2000), Уорк Макензи (Wark, 
McKenzie, 2002), Н.К. Хэйлс (N.Katherine 
Hayles, 2002; 2008), Стрехоувэк Янез 
(Strehovec Janez, 2016) т.б. еңбектерінде 
кеңірек қарастырылды.   

Сандық әдебиет туындылары, көп жағдай-
да, әдебиет туралы қалыптасқан бұрынғы 
тұрақты түсініктерге түбегейлі қарсы келуі 
мүмкін. Өйткені батыс әдебиетіндегі цифр-
лы деп танылған туындылар жанрлық, фор-

малық, мазмұндық тұрғыда түрлі трансфор-
мацияға ұшыраған. Цифрлы шығармалардағы 
түпкі идея айқын болғанымен, автордың ой-
лау жүйесі, таным қабілеті, тұлғалық сипат-
тары толықтай сандық эстетикамен, цифрлы 
өнімдермен тұтасталып кеткен. Бұл құбылыс 
туындылардың орналасу кеңістігі, оқылу 
жағдайы, графикалық сызбалардың, түрлі 
цифрлы тәсілдердің көмегімен құрасты-
рылуы, мәтіннің (егер мәтін берілсе) ды-   
быстық фондармен көмкерілуі, т.б. әрбір де-
талінен айқын аңғарылады. Жоғарыда 
аталған зерттеушілердің кейбірі осы жанрды 
алғашқыда компьютерлік ойындарға негіз-
деліп қалыптасты деп санайды. Алайда қа-
зақстандық әдеби медиада жоғарыдағы 
ғылыми тұжырымдарда сипатталғандай 
және Электронды әдебиет жинағына [8] топ-
тастырылған шығармаларға ұқсас, сандық 
әдебиет жанрының талап-ерекшеліктеріне 
сәйкес келетін туындылар әлі дүниеге келе 
қоймады. Дегенмен, ХХІ ғасырдың сандық 
әлемі мен ғаламтор кеңістігіндегі сан алуан 
құбылыстар қазақ әдебиетіне де айтар-
лықтай ықпал етуде. Формалық тұрғыда аса 
байқалмаса да, желі оқиғалары мен әрекет-
тері, жалпы виртуалды әлем әсер еткен әде-
би өнімдер дүниеге келуде. 

Осы тұста зерттеу нысанымызға сәйкес, 
отандық әдеби медиадағы цифрлы емес, 
цифрланған әдебиеттің пайда болу, қалыпта-
су, даму үдерісі  жайында баяндаймыз. 

Қазақстанда жиырма бір жүздықтың 
алғашқы ширегінде баспадан шыққан кітап-
тар мәтіні түрлі компьютерлік бағдарлама-
лардың көмегі арқылы цифрлы, электронды 
форматқа көшіріліп, интернет желілері 
арқылы көпшілікке қолжетімді бола баста-
ды. Кітап шығару үшін қаржы мәселесі қол-
байлау болғандықтан қазіргі күні авторлар-
дың көп бөлігі әдеби туындыларын интернет 
порталдарға немесе жеке сайттарына жария-
лауды үрдіске айналдыруда. 

Қазақстандағы цифрланған әдебиеттің 
пайда болу кезеңі компьютер технологиясы-
ның интернет желісіне қосылу кезеңімен 
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сәйкес келеді деп тұжырымдауға болады. 
«Уикипедия» ашық энциклопедиясының 
мәліметтеріне сәйкес, Қазақстанға интер-
неттің келу кезеңі ХХ ғасырдың соңы мен 
ХХІ ғасырдың бас кезі деп есептеледі. Оған 
дейін интернет желісіне қосылмаған ком-
пьютерлерде беллетристикалық поэзия өкіл-
дерінің өлең мәтіндері электрондық және 
таспаға жазылған нұсқада кездескенімен, 
оқырмандарға тікелей қолжетімсіз болды. 
Таспаға жазылып сақталған әдеби туынды-
лар, көп жағдайда, радио, телеарналар 
арқылы (әсіресе, радио бағдарламаларында) 
аудионұсқада көпшілікке таралды. 1994-
2000 жылдар аралығында қазақстандық 
«Релком», «Арна-Спринт», «Қазақтелеком», 
т.б. компаниялар мен фирмалар бүкіләлемдік 
интернет жүйесіне қосылып, түрлі бағдарла-
малық жобаларды іске қосқанымен («Зона 
интернет», «Қазақстандық интернет»),         
қазақстандықтардың интернет жүйесіне 
тұтастай болмаса да белгілі бір шамада қол 
жеткізуі ХХІ ғасырдың басында жүзеге асты 
деп айтуға болады. 

1998 жылы ресейлік mail.ru почта байла-
ныс қызметінің іске қосылуы қазақстандық 
авторлардың цифрланған өнімдерін тиісті 
орындарға тасымалдауға мүмкіндік берді. 
Mail.ru компаниясы 2003 жылы хабарлама 
алмасуға арнап mail.ru Агент бағдарламасын 
ойлап тапты. Аталған бағдарлама қазақстан-
дық авторлардың әдеби туындыларын жан 
жақты насихаттауына мүмкіндік алды. 
Бағдарлама статусына жариялаған көркем 
мәтін оқырмандарға бір мезгілде қолжетімді 
болды. Сонымен қатар, әрбір Агент қолда-
нушысына жеке сөйлесу чаттары негізінде 
авторлар туындыларын тікелей жолдай алды. 
Mail.ru Агент бағдарламасы халық арасында 
2003-2013 жылдарға дейінгі аралықта аса 
танымалдылыққа ие болған mail.ru Агент 
бүгінде жиі қолданыста емес. 

Қазіргі кезеңде Қазақстандағы цифр-
ланған әдебиеттің пайда болу, даму көрінісі, 
көп жағдайда, бұрын дәстүрлі қағаз кітап 
түрінде баспадан шыққан кітаптарды элек-

тронды немесе сандық форматта түрлендіру 
арқылы сақтау, оқырманға тарату, жарнама-
лау түсініктерімен тікелей байланысты. 
Бұған қоса, Қазақстандағы интернет 
желісінің пайда болған кезеңінен кейінгі он-
он бес жылдықта (2013-2018) авторлар ком-
пьютерлік құрылғыларда тікелей мәтін ту-
дырып, өзінің жеке сайттарында немесе 
арнайы құрылған әдеби-мәдени сайттарда 
жариялау үрдісін қалыптастырды. Бұл үрдіс 
күннен күнге жаңарып, иннновация дәуірінің 
әдіс-тәсілдері тудырған формаларға бейім-
делуде. Цифрларған әдебиеттерді топтасты-
рған интернет алаңдары электронды кітап-
хана қалыптастырып, желілер арқылы 
оқырманға ұсынады, таратады. 

Қазіргі уақыттағы қазақстандық оқыр-
мандардың цифрланған әдебиетті оқу 
жағдайы, онлайн форматтағы көркем туын-
дылардың оқылу деңгейі, дәстүрлі қағаз 
кітап пен электронды кітап нұсқаларын оқу-
дың салыстырмалы көрсеткіші (оқылуы, 
оқырмандарға қолжетімділігі), т.б. мәселе-
лерді анықтау үшін интернет кеңістігіндегі 
электронды кітапхана, веб-портал, әде-
би-көркем басылымдардың интернет нұсқа-
сы, т.б. әдеби алаңдардың статистикалық 
мәліметтерін, оқырмандар қатысқан сауал-
нама нәтижелерін пайдаланатын боламыз. 

Қазақстанның цифрланған электронды 
кітапханасы мен әдебиет порталдары. 

Қазіргі уақытта Қазақстанда оқырман-
дарға әлем және қазақ көркем әдебиет туын-
дыларын насихаттайтын, компьютер, план-
шет, телефон құрылғыларын интернетке 
жалғау арқылы оқуға мүмкіндік тудыратын 
Қазақстан Республикасының Ұлттық акаде-
миялық кітапханасының «Қазақстандық 
Ұлттық Электронды Кітапханасы [13]»,     
Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапхана-
сының «Қазақ классикалық әдебиеті»  [14] 
электрондық кітапханасы, ҚР БҒМ ҒК 
«Ғылым Ордасы» РМҚ Орталық ғылыми 
кітапхананың бірнеше сандық кітапхана жо-
балары [15], Қазақстанның ашық кітапхана-
сы [16], Әдебиет порталы [17], Мәдениет 
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порталы [18], т.б. интернет-порталдар қолға 
алынған. Бүгінде ақпараттық ресурстарды 
тарату мен жалпы оқырманды кітап оқуға 
тарту, жақындастыру жолында интер-
нет-порталдардың белсенділігі азайып,     
әлеуметтік желілердің дәурені жүре бастады 
деген ауызша айтылған пікірлер де кезде-
седі. Алайда кітаптарды тұтастай цифрлы 
форматта орналастыру, көп жағдайда, интер-
нет сайттарда жүзеге асуда. 

Қазақстан Республикасының Ұлттық ака-
демиялық кітапханасының Қазақстандық 
Ұлттық Электронды Кітапхана қоры Астана 
қаласындағы Қазақстан Республикасының 
академиялық кітапхана базасында 2007 жыл-
дан бастап Қазақстандық Ұлттық Электрон-
ды Кітапхана жобасын жүзеге асыру қолға 
алынған. Аталған электронды кітапхана 
«2007-2009 жылдарға арналған Қазақстан 
Республикасындағы ақпараттық теңсіздікті 
төмендету мемлекеттік бағдарламасы» ая-
сында құрылған. Порталда ұсынылған ақпа-
ратқа сәйкес, әлемнің жүзден астам елінің 
124 500 оқырманы электронды кітапхана ре-
сурсын пайдаланған. 

Кітапхана қорына орналастырылған    
цифрланған кітаптар түпнұсқасынан тікелей 
фотокөшірме жасалған. Яғни, электронды 
нұсқасы графикалық формалармен өзгертіл-
меген. Сайтқа қойылған кітаптарды жекеле-
ген бет бойынша немесе бір беттен келесі 
бетке ашып оқуға болады. Бұл электронды 
кітапханада кітап оқу өте ыңғайлы, қиын-
дықсыз жүзеге асады. 

2018 жылдың 12 маусымындағы ста-      
тистикалық жұмысымызға сәйкес, Қа-
зақстандық Ұлттық Электронды Кітапхана 
қорындағы жалпы электронды ресурс 42576 
көрсеткішін құраған еді. “Көркем әдебиет” 
айдары бойынша порталға қойылған көшір-
ме кітаптар саны 5712. Аталған айдарда қа-
зақ көркем туындыларымен бірге, жалпы 
отандық және шетелдік әдебиеттану мен 
фольклортанудағы ғылыми еңбектер көшір-
месі қоса көрсетілген. Осы себепті көркем 
шығармалардың қаралу, көшірілу және пор-

талға қойылу санын нақтылау үшін тарау 
орындаушысы тарапынан статистикалық 
және анализ жұмыстары жүргізілді. Фоль-
клортану, этнография, әдебиеттанулық ең-
бектер мен эссе, өмірдерек, естелік жанрын-
дағы шығармалардан бөліп 
қарастырғанымызда порталға 4678 көркем 
туындының көшірмесі қойылғанын анықта-
дық. Оның ішінде әлем және қазақ халқы 
жадынан туған ауызекі жанрдағы шығарма-
лар және әр дәуірдегі әр халықтың авторла-
ры дүниеге әкелген драма, проза, поэзиясы 
публицистикалық шығармалары қойылған. 
Қазақ тілінен орыс, ағылшын тілдеріне және 
шет тілінен қазақ тіліне аударылған туынды-
лармен қоса, ұйғыр, өзбек, орыс, т.б. тілдегі 
түпнұсқалық шығармалар да қойылған. 

Аталған интернет кеңістіктегі цифрлы 
кітаптар DjVu, Portable Document Format 
(PDF), JPG или TIFF, т.б. форматтарда 
сақталған. Бұл нұсқалар компьютер, план-
шет, смартфон, т.б. экранында әдебиеттерді 
оқуға, оқырманның шығарма әлеміне енуіне, 
туындылардың таралуына үлкен мүмкіндік 
береді. 

«Қазақстандық Ұлттық Электронды Кіта-
пханасы» Қазақстандағы бірнеше кітапхана, 
мұрағат, жекелеген авторлар тарапынан то-
лықтырылған. Электронды кітапхана қорын-
да Қазақстандағы республикалық, облы-
стық, қалалық ғылыми, орталық, т.б. 39 
кітапханамен қоса, Әзірбайжан, Татарстан, 
Қырғызстан, Молдова, Саха, Өзбекстан ел-
дерінің кітапты сақтау, пайдалану мекеме-
лерінен алынған көшірмелер бар. Электрон-
ды ресурсты толықтыратын барлығы 46 
кітапхана тізімі көрсетілген. Сонымен қоса, 
Ш.Шашкин, О.Сүлейменов, шығар-
машылығы автор немесе автор мұрасына жа-
уапты тұлғалардың интернет-порталға ар-
найы жолдағаны көрсетілген.  

Оқырмандар www.kazneb.kz порталының 
мобилді нұсқасын да пайдалана алады. Пор-
тал күн сайын әлем және қазақ әдебиетінің 
туындыларымен толығуда. 

Сондай-ақ, Астана қаласындағы Қа-
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зақстан Республикасының Ұлттық акаде- 
миялық кітапханасы «Әлемдік цифрлық 
кітапхана» [19] жобасының теңқұқылы қа-
тысушысы. Әлемдік цифрлы кітапхана қо-
рына Ұлттық академиялық кітапхана Шы- 
ғыстың тарихы мен мәдениетіне қатысты 17 
ескі басылымның [20] электронды көшір-
месін тапсырған. 

Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапха-
насының «Қазақ классикалық әдебиеті» 
электрондық кітапханасы. 

Алматы қаласындағы Ұлттық кітапхана-
ның «Қазақ классикалық әдебиеті» төл жо-
басы «КАБИС.Bookscan» бағдарламасының 
көмегімен құрылған аталған кітапхана ре-
сурсы қазақ әдебиетінің 51 классикалық 
туындысының электронды нұсқасымен то-
лықтырылған. Қазақ тіліндегі кейбір көркем 
туындылар, ғылыми-зерттеу еңбектермен 
публицистикалық шығармалар ағылшын, 
орыс тілдеріне аударылған. Цифрлы кітапха-
надағы кітаптарды арнайы тетіктер арқылы 
үлкейтіп, кішірейтіп оқуға; кітаптың мазмұ-
нына бірден басып, қажетті беттерге секіріп 
өтіп оқуға болады. Сонымен қатар, ХХ ғасы-
рдың алғашқы жартысындағы «Қазақ», 
«Ақжол», «Еңбекші қазақ» және «Социа-
листік Қазақстан» газеттерінің цифрлық 
түрге көшірілген нұсқалары (кейбір номер-
лері) «Сирек кездесетін кітаптар мен қол-
жазбалар электронды қорына» орналас-    
тырылған. Өз кезінде қазақ халқы 
арасындағы барлық саланы, оның ішінде 
отандық әдебиеттің де маңызды мәселелерін 
көтерген ескі газеттердің цифрлы нұсқасы 
күннен күнге толығу үстінде. Электронды 
нұсқаларды жүктеп алуға рұқсат берілмеген, 

тек көшіріп немесе қағазға шығарып алып 
оқу мүмкіндігі берілген. «Кітапхананың 
электронды каталогы» бөлімінде электрон-
ды кітапхананы пайдаланушылардың жыл 
сайынғы саны 1,6 млн. құрайды. Сондай-ақ, 
виртуалды кеңістіктегі осы жылғы, бүгінгі, 
тіпті, қазіргі мезеттегі пайдаланушылар са-
нын да айқындауға болады.  

ҚР БҒМ ҒК «Ғылым Ордасы» РМҚ Орта-
лық ғылыми кітапхананың бірнеше сандық 
кітапхана жобалары [23].

Ғылыми орталық кітапхананың «Элек-
тронды кітапхана» айдары 2013 жылдан 
бастап қызмет көрсете бастады. FlippingBook 
Publisher бағдарламасының көмегімен ePad, 
Fb2, PDF, Exe форматында құрылған кітап 
мәтіндері оқырмандарға оқуға өте ыңғайлы. 
Аталған бағдарламамен құрылған түрлі жанр 
мен басылымдарды оқу дәстүрлі қағаз кітап-
ты парақтап оқығандай әсер қалдырады. 
Электронды кітаптарды Tablet, IPhone, IPad, 
Android, т.б. мобильді құрылғылар арқылы 
оқу қолжетімді. Сондай-ақ оқырмандарға 
кітаптардың PDF форматын жүктеуіне және 
қатты дискіге көшіріп алуына рұқсат етіл-
ген. Электронды материалдарды экран бетін-
де үлкейту-кішірейту тетіктерін басып, қала-
уы бойынша екі режимнің бірінде оқи алады. 

Аталған кітапхана қоры қазақ және ше-
телдік ғылыми еңбектер мен сирек құнды 
кітаптар, түпнұсқалық қолжазбалар және 
көркем әдебиет үлгілерінің жиынтығынан 
тұрады. Кітапхана негізінен ғылыми бағыт-
та қызмет атқаратындықтан сайтына осы 
жанрдағы басылымдардың цифрлы нұсқасы 
қойылған. Осыған қарамастан, сайтта Жүсіп 
Баласағұн, Ыбырай Алтынсарин, Шоқан   
Уәлиханов, Абай Құнанбайұлы, Мәшһүр-
Жүсіп Көпеев, Әлихан Бөкейхан, т.б. [24] 
көркем жанрға кіретін туындыларының PDF 
форматындағы фотокөшірмелері орна-
ласқан. Кітапхана қызметкерлерінің сөзін-
ше, аталған авторлардың сандық кітапхана-
сы алдын ала бекітілген мерейтойлар 
аясында жүзеге асырылуда. 

«Әдебиет порталы» [25]. ҚР Мәдениет 

Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапха-
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және ақпарат министрлігі мен ҚР Прези-
денті жанындағы Орталық коммуникация-
лар қызметінің шешімімен «Қазконтент» АҚ 
құрамындағы «Әдебиет порталы» 2013 
жылы құрылған. Қазақ, орыс, ағылшын тіл-
дерінде қызмет көрсететін веб-портал күні-
не, орта есеппен, 2 500 оқырман кіріп, түрлі 
беттерді оқиды. Оның ішінде онлайн кітап-
тарды оқитындардың үлесі, шамамен, 25-30 
пайызды құрап отырғандығын алға тартады 
портал қызметкері. Порталға мемлекеттік 
тапсырыспен жарық көрген кітаптар ғана 
қойылады. Яғни, арнайы автордың немесе 
баспаның рұқсаты қажет емес. 

«Әдебиет порталы» әдеби алаңында элек-
тронды кітаптарды оқу технологиялық за-
манның талап-тілегіне сәйкес бір жолға  
қойылған деуге болады. Порталға тіркелген 
оқырман өзіне ұнаған кітапты «жеке каби-
нетіне» сақтап қойып, кез келген уақытта 
оқи алады. Алайда порталдың «қосымша 
нұсқасын» планшет, смартфон сынды техно-
логиялық құрылғыларға жүктеп алып оқу 
сапасыз әрі ыңғайсыз. Оқырмандар арасын-
да жүргізілген сауалнама жауаптары да осы-
ны айғақтайды. Порталда кітаптарды жүк-
теп алуға мүмкіндік берілмеген. 

«Әдебиет порталы» сегіз бөлім («Әдеби 
үдеріс», «Авторлар», «Кітаптар», «Жанр-
лар», «Кейіпкерлер», «Ашық мінбер», «Ар-
найы жобалар» және «Мультимедиа») және 
қосымша «Бүгінгі туған күн иесі», «Қай 

жанрды ұнатасыз?», «Бүгінгі соңғы жаңа-
лықтар» сынды аталымдар бойынша жұмыс 
жүргізеді. Портал атауын төменде «ӘП» де-
ген аббревиатурамен көрсететін боламыз. 
Сонымен қоса, «ӘП» қатысты сандық негіз-
дегі мәліметтер 2018 жылдың тамыз-қыр-
күйек айларында есепке алынды. Осы уақыт-
та «Бердібек Соқпақбаевтың өзін өзі 
өлтіруіне не себеп болды?» (әдеби мақала) 
(66720 рет қаралған), «Күлтегін жыры (еркін 
әдеби нұсқа)» (30763 рет қаралған) және 
Нұрлан Қабдайұлы әңгімелері (24534 рет қа-
ралған) «Ең көп оқылғандар» аталымына ен-
ген еді.  

«Әдеби үдеріс» бөлімі қазақ әдебиетінің 
басты жанрларымен қоса, қазақстандық әде-
би үдерісті қалыптастырып отырған атаулы, 
маңызды деген отыз тоғыз айдарды қамти-
ды. 

Зерттеу тақырыбымыз бойынша порталға 
жолдаған арнайы сауалдарымызға «Әде- 
биет» порталында бүгінде төрт мыңға жуық 
кітаптың электронды нұсқасы орналасты-
рылған деген жауап берілді. Оның ішінде 
фольклорлық туындылардан «Бабалар сөзі» 
100 томдығы мен «Әдеби жәдігерлер» сери-
ясы толығымен, «Бес ғасыр жырлайды», 
«Батырлар жыры», лиро-эпостық жырлар, 
мақал-мәтелдер мен жұмбақ-жаңылтпаштар 
да топтастырылған. 

Көп қаралғандар қатарына жазушы             
М. Әуезовтің «Абай жолы» (1-4 томдығы),  
Ғ. Мүсіреповтің «Ананың анасы»,                                      
Н. Келімбетовтің «Үміт үзгім келмейді»,                                     
Ә. Нұршайықовтың «Махаббат, қызық мол 
жылдар», «Қобыланды батыр» туындылары 
көрсетілген.  

Портал қызметкері, салыстырмалы түрде 
алғанда, оқырмандар көбінесе қазақ әдеби-
еті өкілдерін оқылады дейді. Оның пікірін-
ше, М. Мақатаевтың, Ж. Нәжімеденовтің,  
М. Мағауиннің, М. Әуезовтің және т.б. клас-
сиктердің кітаптарына, ал әлем әдебиеті 
бойынша В. Гюгоның, Р. Акутагаваның,       
Ж. Верннің, Стендальдің, А.С. Пушкиннің, 
Л. Толстойдың және басқа да әлем әдебиеті 
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жауһарларына қызығушылық жоғары. 
Аталған ақын, жазушылардың туындылары 
қазіргі зааманғы оффлайн әдеби үдерісте де 
сұранысқа ие. 

Порталдағы электронды кітаптарды оқу 
өте ыңғайлы. Мәтін өлшемдері ірі және 
экранда ыңғайлы көру үшін үлкейту-кішірей-
ту режимдері іске қосылған. Бірнеше қа-
зақстандық авторларының өздері және автор 
өлеңдерін өзгелер оқыған туындылардың ау-
дио нұсқасы орналасқан. Аудионұсқадағы 
поэзиялық, прозалық туындылардың үні 
құлаққа жағымды, дауыс жақсы сапада жа-
зылған. 

«Қазақстанның ашық кітапханасы» атала-
тын онлайн кітапхана 2011 жылы құрылған. 
Қазақстандық әдебиет пен өнерді, жалпы 
мәдениет саласын дамытуға, отандық фило-
логия саласындағы туынды мәтіндерін ав-
торлық құқықты сақтай отырып, онлайн 
форматта оқырманға қолжетімді ету мақса-
тында WikiBilim қоры 2012 жылы аталған 
жобаны қолға алған еді. Аталған онлайн 
кеңістікке мәдениет, әдебиет, өнер, лингви-
стика, т.б. салалар бойынша бес жүзден 
астам автор мен алты мыңға жуық туынды 
топтастырылған. Сондай-ақ, контент 
құрылған кезден бастап, қазіргі әдебиет 
өкілдерінің авторлық құқығын сақтау мақса-
тында Creative Commons лицензиясының не-
гізінде жұмыс істейді. Онлайн кітапхананың 
біркүндік статистикасын: кітаптарды 
оқушылар саны мен бір мезетте сайтты қол-
данушылар есебін анықтауға болады. Осы 
уақытқа дейін 50046 оқырман порталдың 
мобильді қосымшасын жүктеген. Электрон-
ды ресурастарды күніне 1300-1400 адам қол-
данады деген болжамды ұсынамыз. 

«Қазақстанның ашық кітапханасы» өзге 
электронды кітапханалармен салыстырғанда 
оқырманның талап-тілегін жете ескеріп, аса 
жауапкершілікпен жүзеге асуда деп тұжы-
рымдауға болады. Порталда кітаптардың он-
лайн нұсқасын көрсету үшін алдын ала ав-
торлық шарт жасалады. Epub форматында 
жасалған кітап мәтіндерін кез келген                 

компьютерлік құрылғылармен оқуға мүмкін-
дік берілген. 

Кітаптар жанрына, бағытына қарай ірік-
теліп, жеке бөлімдерге топтастырылып ор-
наластырылған. «Кітап» бөлімінде кітапта-
ры көркем әдебиет пен ғылыми әдебиеттер 
арнайы айдарларға бөлініп, қазақ әде-            
биетінің туындылары дәуір, кезеңдер                
бойынша хронологиялық ретпен берілген. 
Фольклорлық ертегілерден бастап, қазіргі 
заманғы С. Сыбанбай, С. Сағынтай,                              
Д. Рамазан, Б. Сарыбай, Ә. Байбол,                                 
А. Әлменбет әдебиет өкілдерінің шығарма-
ларымен аяқталады. Мектеп оқушыларына 
«Қазақ әдебиеті» пәнінен оқуға ұсынылған 
жүз отыз автордың 1500 шығармасы бойын-
ша хрестоматияның аудионұсқасы қойылған.

Әлем әдебиетінің жауһарлары мен бала-
лар әдебиетінің классикалық туындылары 
арнайы айдармен жеке орналастырылған. 
М.О.Әуезов атындағы Әдебиет және өнер 
институты қызметкерлерінің құрасты-
руымен жарық көрген «Бабалар сөзінің» 100 
томдық сериясы да жеке қойылған. Қазақ 
әдебиетінің зияткерлік мектеп оқушылары-
на арналған оқуылуы тиіс 100 кітап арнайы 
айдармен топтастырылған. 

Қазақ прозасын әлеуметтік-саяси, тарихи, 
мемуарлық, романтикалық, психологиялық, 
сатиралық, философиялық деп бағыттарға 
бөліп орналастыру жұмыстарын қолға алған-
дығы да байқалды. Қазіргі уақытта бұл ай-
дарлар бойынша туындылар орналастырыл-
маған. 

«Көп оқылған кітаптар» санатында                    
Ж. Аймауытовтың «Ақбілек», М. Әуезовтің 
«Абай жолы (І том)», Ғ. Мүсіреповтің «Ұл-
пан», Ә. Нұршайықовтың «Махаббат, қызық 
мол жылдар», М. Мағауиннің «Бір атаның 
балалары», М. Шахановтың «Нарынқұм             
зауалы», т.б. туындылар көрсетілген. 

«Қазақстанның ашық кітапханасында» 
онлайн нұсқа бойынша 6000 және 1500 ау- 
дионұсқадағы кітаптарды оқи алады. Жоға-
рыда kitap.kz сайтының мобильді қосымша-
сы іске қосылғандығын атап өттік, алайда 
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кейбір оқырмандар бұл мобильді қосымша-
дан кітап оқу қиын әрі ыңғайсыз екендігін 
алға тартады. Сонымен қатар, Kitap.kz сай-
тына орналастырылған цифрлы кітаптардың 
шрифті майда болғандықтан компьютерден 
ашып оқу көру мүшесі әлсіреген оқырман-
дарға қиындық тудыруы мүмкін. 

Мәдениет порталы [26]. 2018 жылы                 
Қазақстанның мәдени мұрасы мен жанрлық 
үлгілерін цифрлы форматқа жинақтап, ха-
лыққа ұсынатын «Мәдениет» порталы 
құрылды. Порталға мәдениет саласын то-
лықтыратын әдеби туындылардың PDF фор-
матын орналастыру жұмыстары жүргізілуде. 
Портал дизайны, кітаптардың орналасу 
нұсқасы Әдебиет порталының қызметіне ұқ-
сас. Web-портал 2018 жылы қолға алынған-
дықтан күн санап әдебиеттер ресурсы мо- 
лаюда. Бұған қоса, Qamba Info сайты [27] да 
әлем және қазақ әдебиеті туындыларының 
цифрланған нұсқасын жинақтауда. 

Қорыта келгенде, зерттеу барысында             
қазақстандық электронды және цифрланған 
кітапханалар мен интернет-порталдардың 
барлығында қоғамдағы зағип жандарға ар-
налған кітаптардың аудионұсқасынан басқа 
жеңілдіктер қарастырылмағандығы айқын-
далды. Жоғарыда аталған кейбір портал            
қызметкерлері болашақта жаңа техноло-    
гиялық мүмкіндіктерді қарастыруға дайын 
екендіктерін алға тартты. Дегенмен кітап-
тардың компьютерлік бағдарламалардың 
көмегімен түрлі форматқа көшіріліп, цифр-
лы нұсқасының сақталуы Қазақстандағы 
электронды кітапхана қорын қалыптасты-
руға ықпал етуде. Сонымен қатар, зерттеуде 
қолданылған методологиялық аспектілер 
көркем әдебиетті ePad, Fb2, PDF, Exe, т.б. 
форматта оқу ыңғайлы әрі жылдам, тиімді 
екендігін көрсетті. Көркем әдебиеттің ин-
тернет кеңістігі арқылы оқырманға таралуы 
авторлық құқықтың бұзылуы, мәтін бойын-
да түрлі сипаттағы қателіктердің кездесуі 
сынды ірі кемшіліктерді тудырғаны белгілі. 
Алайда, цифрланған әдебиет дамуы еліміз-
дегі баспалардан аз тиражбен шыққандығы 

себепті пайда болған кітап тапшылығы және 
кітаптың, әсіресе, көркем әдебиеттің оқыл-
мау мәселесін шешуге ықпал етеді деп ой-
лаймыз. 

Сондай-ақ, осы жоба аясындағы із-
денісіміз интернет-портал оқырмандары ав-
тор-оқырман-мәтін принципіне негізделген 
туындыларды оқуға ынталы екендігін көр-
сетті. Үш тетіктің арасында байланыс орна-
татын сыншы екендігі белгілі. Сондықтан 
кітапқа сын жазылмаса шығарма да, автор-
дың шығармашылық ғұмыры да «аяқталуы» 
мүмкін. Яғни, әдебиеттанудың сын талқы-
сына іліккен реалды өмірдегі көркем шығар-
малар виртуалды кеңістікте де оқу көрсет-
кішіне ие. 

Қазақстан қоғамында, көп жағдайда, егде 
жастағы әлеуметтік топтар арасында әдеби 
туындылардың онлайн нұсқасына немқұрай-
лылықпен, сенімсіздікпен қарайтын үрдіс 
белең алған. Оның бірден бір себебін белгілі 
бір социум өкілдерінің интернет жүйесімен 
толықтай байланыс орнатпағандығынан із-
деуге болады. Алайда бүгінгі ақпарат қоға-
мындағы технология құрылғыларының күн 
санап жетілуі түрлі құбылыстарды туында-
туда. Оқырмандар мен авторлардың жаһан-
данудың жаңа талаптарына дайын болуын 
қажет етуде. Осы себептен Қазақстандағы 
мемлекеттік, облыстық, ұлттық кітапхана-
лардың цифрлы нұсқасы қолға алынып,  
оқырмандарға электронды форматта қызмет 
көрсетуге көшті. Жоғарыда аталған қа-
зақстандық интернет порталдар да компью-
тер, планшет, телефон сынды цифрлы 
құрылғылардың қызметін әдебиетті дамыту 
жолында қолдануға талпынуда. Электронды 
нұсқаға қарағанда қағаз форматтағы кітапты 
артық санайтын оқырманға уақыт ағымымен 
қатар әрекет ету үшін желілік әдебиетті 
оқуға қалыптасқаны жөн. Өркениет дәуірі 
тудырған өзгерістердің халық қалауынсыз 
бойға сіңісіп жатқанын күнделікті өмір дағ-
дымыз көрсетуде. Зерттеу барысында отан-
дық электронды және цифрланған әдеби 
туындыларды сақтап, тарататын, жарнама-
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лайтын интернет алаңдары қамтылмай қа-
луы мүмкін. 

Ескерту: мақалада сайттарға қатысты 
келтірілген деректер 2018 жылы жиналған. 
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