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УДК: 021.027.7 (574) 

 
Б.С. АСАНОВА

1
 

1
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ҧлттық Университеті 

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ 

КІТАПХАНАЛАРЫ – АҚПАРАТ ОРТАЛЫҒЫ: ТИІМДІЛІГІ МЕН 

МҮМКІНДІКТЕРІ 

 
Бҥгінгі жоғары оқу орнының кітапханасы оқырманға  қажетті  ақпаратты  

алып, оны сақтайтын кеңістік, сондай-ақ, оқырманның инновациялық ой-ӛрісін 

қалыптастыруға арналған білім беру жҥйесі ретінде қарастырылуы  қажет.  

Жоғары оқу орнының жетекші қҧрылымдық бӛлімі ретінде - жоғары оқу орында-   

ры кітапханалары пайдаланушыларына ӛз қорындағы толықмәтінді ресурстарға 

шектеусіз, ашық тҥрде мҥмкіндік беріп, оқу-тәрбие ҥрдістері мен ғылыми 

ізденістерін қамтамасыз етіп, ақпараттық білім беру орталығы ретінде зор ҥлес 

қосуда. Ӛйткені, жалпы оқу ҥрдісі мен ғылыми-зерттеу жҧмысының, жоғары білімді 

жаңа тҧрпатты маман даярлаудың сапасы, тіпті қоғамның барлық саласындағы  

қол жеткен табыстардың алғы шарты ақпаратқа байланысты. Қазақстан жоғары 

оқу орындарының инновациялық дамуына, кітапханалық және ақпараттық қамту 

саласына бағыт беруде басты міндеттерінің бірі – әлемдік және отандық ғылыми 

деректер банкілеріне кең ауқымды қатынау мен сапалы интеллектуалдық ресурстар- 

ды қҧру. Мақалада жоғары оқу орындары кітапханасының ғылым мен білімге ашық 

қол жеткізуді қамтамасыз етудегі ашық қолжетімділік және институционалдық 

репозиторийлердің ақпараттық білім берудің жаңа моделі ретінде қарастырылады. 

Кілтті сӛздер: инновация, информайзер, репозиторий. 
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Кіріспе 

Жоғары оқу орындарының кітап- 

ханалары (ЖОО) – ӛзінің әмбебап, кӛп 

салалы, дәстҥрлі кітаптар және электрон- 

ды ресурстарымен тҧтынушылардың оқу- 

тәрбие ҥрдістері мен ғылыми ізденістерін 

қамтамасыз етуші, ақпараттық білім беру 

орталығы ретінде зор ҥлес қосуда. Білім 

беру саласының басты міндеті – 2020 

жылы білім беруді дамыту жӛніндегі 

мемлекеттік бағдарлама негізінде сапа- 

лы қызмет кӛрсету аясын кеңейте оты- 

рып, заман талабына сай білім  алуға 

және озық технологияларды игеруге 

мҥмкіндік беретін білім берудің тиімді 

инфрақҧрылымын жасау болып табыла- 

ды. 

Бҥгінде республикамызда электрон- 

ды кітапханалар жҥйесі қалыптасып, 

виртуалды қызмет кӛрсету сапасы да 

жақсарып келеді. Сондай-ақ, электрон- 

ды ресурстарға оның ішінде элек-  

тронды оқулықтардың, кітаптардың, 

энциклопедиялардың CD-Rom-дағы ин- 

терактивті оқу курстарының  электрон- 

ды басылымдарына, жаһандық желі 

арқылы әлемнің ҥздік университтерінің 

мәліметтер базасына ашық қолжетімділік 

қалыптасты. Дәстҥрлі ақпараттық қызмет 

кӛрсету кезінде де кітапханаларға инно- 

вациялық жаңа технологиялар  енгі-  

зіліп, оқырмандарға қажетті материал- 

дарын тауып беру де автоматтандыру 

жҧмысы қызмет кӛрсетудің сапасын 

жоғарылатты. Арнайы технологиялар 

енгізіліп, автоматтандырылған кітап- 

ханалық жҥйелер кітапхананың ажы- 

рамас бӛлшегіне айналды. Ашық ақпа- 

раттық кеңістікте кітапханалар біртіндеп 

электронды ресурстардың ақпараттық 

орталығына айналып келеді. 
Сондықтан да, Қазақстан Республика- 

сының жоғары оқу орындары кітап- 

ханаларында болып жатқан тың ӛзге- 

рістер, ақпараттық ресурстардың тиім- 

ділігін, кітапханадағы инновациялық 

технологиялардың маңызы мен тҥрлерін, 

әдіс-тәсілдерін нақты фактілермен кӛр- 

сету бҥгінгі кітапханалардың ӛзекті мәсе- 

лелері болып отыр. 

Зерттеу жҧмыста «Ақпаратты 

Қазақстан – 2020» бағдарламасы аясында 

электронды кітапханалардың даму бағы- 

ты мен қызмет тҥрлерінің ақпараттық 

кеңістегі алатын орнын салыстыра оты- 

рып, ақпараттық-кітапханалық қызмет 

кӛрсетуде автоматтандырудың тиімділігін 

нақты дәлелдермен айқындап, RFID тех- 

нологиясы мен QR-кітапханалардың за- 

манауи қызмет кӛрсетуде әрбір кітапхана 

ҥшін маңыздылығына салыстырмалы 

талдау жҥргізілініп, ашық қолжетімділік 

архивының (репозиторий) ЖОО кітап- 

ханаларындағы  ғылым  мен  білімге 

еркін қол жеткізудің мҥмкіншілігін 

статистикалық деректерге сҥйене отырып 

талдау. 
Негізгі бөлім 

Абсолютті ақпараттық кеңістікте 

адамзаттың ақпаратқа қол жеткізуімен, 

сондай-ақ ақпаратты пайдаланумен байла- 

нысты қажеттілігі де ӛзгеріске ҧшырайды. 

Бҧл ретте білім алу кӛздерінің бірі – 

жоғары оқу орындарының кітапханасы. 

Ал, бҥгінгі кҥннің кітапханасы бҧдан 

бірнеше жылдар бҧрынғы кітапхана- 

лардан бӛлек. Кітапханалардың қҧры- 

лымы және қызметімен қатар, жҧмыс 

технологиясы, ақпараттық ресурс тҥрлері 

мен қызметкерлерді дайындату деңгейі 

ӛзгеріп, толықмәтінді қашықтықтағы ре- 

сурстар қоры пайда болды. Дәстҥрлі ката- 

логтарды кеңейтілген іздестіру жҥйесімен 

келген электронды каталогтар алмастыр- 

ды, бҧл тақырыптар бойынша әдебиеттер 

іздестіруді айтарлықтай жеңілдетіп, 

оқырманның ізденіп отырған нысана ту- 

ралы толық ақпарат алудағы уақытын 

қысқартты. 

Жоғары    оқу    орындары   кітапхана- 

сының негізгі міндеті – жоғары оқу орны 

қызметінің стратегиялық жоспарларын 

ҧйымдастыру ҥшін жаңа, әрі қажетті 

ақпаратпен және оқу-ғылыми ҥдеріс- 

терімен қамтумен тҥйінделеді. Аталған 

міндеттер жоғары оқу орны мен білім беру 

ҥдерістерімен қамтуға тиіс кітапхананың 

арасындағы   интегралды   ақпараттық ая- 
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сында ғана жҥзеге асырылуы мҥмкін: 

– Ақпаратқа қол жетімділік; 

– Ақпараттық қызметтердің сапасы 

мен формасының кӛп тҥрлілігі; 

– Қолжеткізген ақпараттардың толық 

оперативті әрі шынайылығы; 

– Қолжеткізген ақпараттың қарапа- 

йымдылығы [1, б. 63–64]. 

Еліміздегі университет кітапхана- 

ларының заманауи дамуы, олардың қыз- 

метінің негізгі басымдылықтарының 

ӛзгеруімен сипатталады. Солардың ішін- 

дегі ең маңыздысы: 

– Университет кітапханаларының 

стратегиясын еңгізудің нормативтік-қҧ- 

қықтық механизімін жетілдіру; 

– Университет кітапханаларын ҥш тіл- 

де білім беруді қолдайтын әде-биеттермен 

толықтыру; 

– Ақпаратқа қолжетімділікті кеңейту 

арқылы кітапхана пайдаланушылары 

ҥшін жайлы білім беру ортасын қҧру, 

ақпараттық, сервистік және басқа да 

қызмет тҥрлерін дамыту, қызмет кӛрсету 

сапасын жақсарту; 

– Арнайы білім беру қажеттілік- 

терін талап ететін пайдаланушылар ҥшін 

жағдай жасау; 

– Кітапхана мамандарының кәсіби 

біліктілік қҧзыреттілігін арттыру. 

Бҥгінгі кҥні университет кітапхана- 

лары пайдаланушыларға, жалпы қоғамға 

авторлық қҧқықтың талаптарын сақтай 

отырып, ӛз қорындағы толықмәтінді 

ресурстарға шектеусіз, ашық тҥрде 

мҥмкіндік беріп, шалғай тҥрде қызмет 

кӛрсетуде [2, б. 20]. 

Дегенмен,   қазіргі   таңда   жоғары 

оқу орындары кітапханаларында жаңа 

ақпараттық кітапханалық автоматтан- 

дырылған қызмет тҥрлері барынша жан-

жақты кітапхана пайдаланушы- ларына 

жҧмыс жасап тҧрса да, кітап- ханалардың 

виртуалды қызмет кӛрсету деңгейі 

бәсеңдеу болып тҧр. Осы тҧста 2017 

жылғы  ҚР  жоғары  оқу  орында-  ры 

(ЖОО) кітапханаларының  виртуал- ды 

қызмет кӛрсетуі бойынша жҥргізген 

статистикалық талдамасын кӛрсетсек: 

Қазақстанда 131 жоғары оқу орны бар, 

бҧл тиісінше – 131 ЖОО кітапханалары 

бар дегенді білдіреді. Олардың ішінде 10 – 

ҧлттық, 1-халықаралық, 32 – мемлекеттік, 

18 – акционерлік, 14 – азаматтық емес, 56 

– жекеменшік және 1-автономдық білім 

беру ҧйымы [2]. 

Зерттеу кезінде виртуалды қызмет 

кӛрсетудің тӛмендегідей формалары қа- 

растырылды: 

– Кітапханалардың веб-сайттары; 

– Университеттің веб-сайтындағы кі- 

тапханалардың веб-беттері; 

– Электрондық каталог (Open Piblish 

Access Catalog (ОРАС)); 

– Виртуалды анықтамалық; 

– Қҧжаттарды электронды жеткізу; 

– Тақырыптық нҧсқаулықтар; 

– Әлеуметтік желілердегі кітапхана 

беті (Facebook, ВКонтакте, Instagram, 

Twitter). 

Осы формаларды талдаудың қоры- 

тынды нәтижелері бойынша келесі 

нәтижелер алынды (1-кесте). 

Зерттеу нәтижелері бойынша 74 уни- 

верситет кітапханасында тіпті веб-пара- 

ғы жоқ екендігі анықталды. Веб-бет - 

пайдаланушыларға (студенттерге және 

университеттің профессорларына) жаңа 

кітаптар, оқиғалар туралы ақпарат алуға, 

кітапханашылармен байланыс орнатуға, 

қорларды пайдалануға және электрондық 

каталогпен және дерекқорлармен таны- 

суға мҥмкіндік беретін бірегей қҧрал. 

Оқырмандарға кӛрсетілетін қызметтер 

спектрін толықтыратын және кеңейтетін 

қазіргі заманғы және ыңғайлы қҧрал 

кітапхананың веб-беті болып табылады, ал 

оның болмауы 56% кӛрсеткішті қҧрайды. 

Кітапхананың виртуалды кеңістікте бо- 

луының неғҧрлым озық нысаны кітап- 

хананың веб-сайты. Веб-сайт  виртуал- 

ды қызметтердің кең спектрін ҧсынады, 

бҥгінгі таңда тек 30 университеттің жеке 

кітапхана веб-сайттары бар. 

Университет кітапханаларының 40%- 

ы виртуалды электрондық каталог арқылы 

іздеу функциясын  атқарады.  Виртуал- 

ды электронды каталог – тӛмендегідей 

артықшылықтары бар бірегей іздеу 

қҧралы: 
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1- кесте – ЖОО кітапханаларның виртуалды қызмет кӛрсетудің есептік кӛрсеткіші 

(2017 ж.) 
 

Қызмет тҥрлері Есеп кӛрсеткіш (пайыздық (%) және 
сандық) 

Университеттің веб-сайтындағы 
кітапханалардың веб-беттері 

57-(44%) 

Веб-сайт 30-(23%) 

Электрондық каталог 40-(31%) 

Виртуалды анықтамалық 23-(18%) 

Қҧжаттарды электронды жеткізу 3-(2%) 

Тақырыптық нҧсқаулықтар 1(0,1%) 

Әлеуметтік желілердегі кітапхана беті 22-(17%) 

Ескерту – берілген дерек мағлҧматы [3, б.45]. 
 

– Пайдаланушыға ыңғайлы навигация; 

– Қолжетімді іздеу жҥйесі; 

– Тапсырысты қалыптастыру және ба- 

сып шығару мҥмкіндігі; 

– Элементтерді жҥктеудің жоғары 

жылдамдығы және т.б. 

Виртуалды электронды каталог арқы- 

лы оқырман қажетті ақпаратты іздеу 

қызметін еркін пайдалану арқылы керекті 

кітаптың бар-жоғын тексеруге және оның 

цифрлы нҧсқасы болса сақтап алуға 

мҥмкіндік алады. 

ҚР ЖОО-ның 23 кітапханасы пайда- 

ланушыларға виртуалды анықтама қыз- 

метін ҧсынды, бҧл кітапханалардың 18%-

ы ғана. Виртуалды анықтамалық қызмет – 

бҧл электронды байланыс қҧралдарымен, 

нақты уақыт  режи-  мінде, 

кітапханашылармен виртуалды 

әңгімелесу ҥшін жасалған анықтамалық 

қызмет. Пайдаланушылар ҥшін вирту- 

алды анықтамалық қызметтің артық- 

шылықтары: 

– Ақпаратты іздеуде жылдам, кәсіби 

кӛмек алу; 

– Кітапханада уақытты ҥнемдеуге бо- 

лады, ӛйткені кейбір қажетті ақпарат ал- 

дын ала алынады; 

– Кітапханаға байланысты сҧрақта- 

рыңызға жауап алу ҥшін кітапханаға 

барудың қажеті болмайды. 

Қазргі таңда университет кітап- 

ханалары барынша даму ҥстінде бол- 

ғанмен, кітапханалар оқырмандардың 

барлық қажетті сҧраныстағы ақпараттар 

қажеттіліктерін қамти алмайды. Осын- 

дай жағдайда «Қҧжаттарды электронды 

жеткізу» қызметі әлдеқайда оңай және 

кітапханааралық қызмет кӛрсетеді. 

Алғашқы «Қҧжаттарды электрондық 

жеткізу» қызметі университет кітап- 

ханаларында 2011 жылдан бастап кітап- 

ханааралық ресурстар алмасу жҥйесі 

ретінде жҧмыс істеп келеді. Бҧл қызмет 

басқа серіктес кітапханалардың матери- 

алдарына қол жетімділікті қамтамасыз 

етеді. Бҧл қызметті пайдалану ҥшін кітап- 

хананың веб-сайтында арнайы нысанды 

толтырып, 3 жҧмыс кҥні ішінде жауап алу 

мҥмкіндігіне ие болады. 

Кітапханаларда әлеуметтік желілерді 

пайдалану кітапхана пайдаланушылар- 

мен интерактивті қарым-қатынас жасау 

кезінде және жаңалықтар тарату кезінде 

таптырмас мҥмкіндік, себебі ақпарат 

оқырманға тезірек жетіп, пайдаланушы- 

лар кітапханадағы маңызды оқиғалар ту- 

ралы біліп отырады. 

Зерттеулер барысында, Әл-Фараби 

атындағы Қазақ Ҧлттық университетінің 

Ғылыми кітапханасы, Назарбаев Универ- 

ситеті кітапханасы, Қазақстан менед- 

жмент, экономика және болжау инсти- 

туты (КИМЭП) кітапханасы, Павлодар 

мемлекеттік педагогикалық институты, 

Алматы технологиялар университеті 
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кітапханасы, Л.Н. Гумилев атындағы 

Евразия ҧлттық университеті кітапханасы 

және Қазақ ҧлттық қыздар педагогикалық 

университеті кітапханасында кітапхана 

туралы толық ақпараттар, кітапхананың 

қҧрылымы мен жҧмыс режимі, онлайн- 

іздеу кітапхана каталогы жҥзеге асы- 

рылған және виртуалды анықтамалық 

қызметтер арқылы сілтемелер алу 

мҥмкіндігі бар екендігі белгілі болды [4, 

б.45-46]. 

Қазіргі таңда жоғары оқу орындары- 

ның кітапханаларында студенттердің жан-

жақты дамуы мен білім  алмасуы ҥшін 

шет елдік басылымдарға, басқа 

университеттер кітапханаларының қоры- 

на жалпы мәліметтер базасына еркін 

қолжеткізу секілді жҥйелерді енгізу 

маңызды. Сондықтан, университет кі- 

тапханаларын мәліметтер базасымен 

қамтамасыз ету, әр ЖОО-да қарқынды 

жҥргізіліп келеді. Қазақстанның кӛптеген 

ЖОО-да     «EBSCOhost»,   «ELSEVIER», 

«IPRbooks»,     «polpred.com»,    «ebooks», 
«ShringerLink», «ChemSpider», «Заң- 

закон», «Университетская библиотека 

Online», «Эпиграф» және т.б. деректер 

қоры кітапханалардың ақпараттар база- 

сын қҧрайды. 

Бҥгінгі кҥні университет кітапхана- 

лары пайдаланушыларына, жалпы 

қоғамға авторлық қҧқықтың талапта-  

рын сақтай отырып, ӛз қорындағы 

толықмәтінді ресурстарға шектеусіз, 

ашық тҥрде мҥмкіндік беріп, ЖОО-ның 

кітапханаларының ақпарат орталығын 

толықтырып отыр. Университеттер кітап- 

ханасы жетекші рӛлін қҧрайтын «Ашық 

қолжетімділік бастамасы» халықаралық 

қозғалысы қазіргі уақытта қарқынды да- 

мып келеді, оның мақсаты – ғылым мен 

білімге ашық қол жеткізуді қамтамасыз 

ету. 

Ашық қолжетімділік (АҚ) – авторлық 

қҧқықты жҥзеге асыра отырып, ғылыми 

басылымдарды жҧртшылыққа жеткізу, 

яғни, кез-келген адамға кез-келген жерде, 

әрі уақытта ӛз қалауы бойынша ғылыми 

жҧмысқа қол жеткізе алатындай етіп жа- 

сай алу. Ашық қолжетімділік – авторлар, 

оқырман, кітапхана, университет ҥшін 

ӛзіндік маңызға ие: 

1. Авторлар: Ашық қолжетімділік 

оларды жаһандық аудиториямен қам- 

тамасыз етеді, беделді және танымал- 

дылықтарына қарамастан, олардың жҧ- 

мысын пайдалану, кӛру санын айтар- 

лықтай кӛбейеді. 

2. Оқырмандар: Ашық қолжетімділік 

оларды зерттеуге қажетті әдебиетке еркін 

қол жеткізуге мҥмкіндік береді. Ашық 

қолжетімділік оған қол жетімді ақпа- 

раттың кӛлемін арттырады және оның 

іздеу деңгейін жылдамдатады. 

3. Кітапханалар: Ашық қолжетімділік 

ғылыми журналдардың бағаларына 

қатысты дағдарыс мәселесін шешеді. 

Кітапханашылар ӛздерінің  кітапха- 

налық  жинақтарына  салынған  бюд-   

жет шектеулеріне қарамастан, пайда- 

ланушыларға қажетті ақпаратты табуға 

кӛмектеседі. Университеттердің кітап- 

ханашылары факультеттердің аудито- 

риясындағы зерттеу жҧмыстарына АҚ 

арқылы барынша кӛмектесе алады. 

4. Университеттер: Ашық қолжетім- 

ділікке қол жеткізу арқылы зерттеушілер 

мен зерттеулер журналдарға деген шы- 

ғынын азайтып, білім алмасуды жҥзеге 

асырады [5, б.7]. 

Ашық қолжетімділікті жҥзеге асыру 

екі модельмен жҥзеге асырылады: ашық 

қолжетімділік журналы «алтын жол» 

(gold road) және ашық қолжетімділік 

архиві (репозиторий)  «жасыл  жол» 

(green road). Ашық қолжетімділік жур- 

налдары сараптамалық бағалау алынған 

мақалаларды жариялайды. Репозито- 

рийлер басып шығарылғаннан кейінгі 

және оның нҧсқаларын жариялаудан 

кейін ӛзгертілген нҧсқадағы қҧжаттарды 

жинақтайды. 

Ашық қолжетімділік университеттік 

кітапханаларының    даму    стратегия- 

сын ӛзгертіп, оларды ақпараттық- 

анықтамалық қолдау, деректер қорын 

басқару, электрондық ресурстардың 

сапасын қамтамасыз ету және оларды 
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белсенді тҥрде алмасу ҥшін кең серік- 

тестік мҥмкіндіктерін қамтамасыз етеді. 

Кітапханалар АҚ репозиторийлерін 

қҧруға барынша қолдау кӛрсетеді, яғни 

АҚ журналдарын жариялауға және жаңа 

ақпараттық және коммуникациялық тех- 

нологияларды қолдануға. АҚ және инсти- 

туционалдық репозиторийлер қазіргі 

уақытта ғылыми байланыстардың жаңа 

моделі ретінде қарастырылады. 

Репозиторийлердің әртҥрлі анық- 

тамалары бар, бірақ  кӛптеген  автор-  

лар:   «репозиторийлер   университет 

ҥшін стратегиялық маңызы бар екі 

функцияны қарастырады: біріншіден, 

зерттеушілер арасындағы академиялық 

қарым-қатынасты қамтамасыз етеді, 

бәсекелестікті  арттырады  және  ғы- 

лыми журналдардың монополиясын 

тӛмендетеді, екіншіден, белгілі бір уни- 

верситетте жҥргізілген ғылыми зерттеу- 

лердің сапа кӛрсеткіші іспетті болады, 

ғылыми зерттеу институты ретінде бе- 

дел қалыптастырады. Репозиторийлердің 

негізгі мақсаты – мақалалар мен презен- 

тациялар, диссертациялар, техникалық 

есептер және жҧмыс қҧжаттары, конфе- 

ренциялар, сондай-ақ басқа электрондық 

басылымдарға еркін қолжеткізу. 

Репозиторийлердің 4 тҥрі бар, олар 

ӛзіне тән функцияларды орындайды (2-

кесте). 

2- кесте – Репозиторий тҥрлері мен анықтамасы 
 

Тҥрі Анықтамасы 

Институционалдық Институционалдық немесе ведомстволық сақтау 

Біріккен Бірнеше қосалқы дерекқордан жинақталған деректердің 
архиві 

Ҥкіметтік Ҥкімет деректеріне арналған репозиторий 

Диссиплинарлық Бірнеше ҧйымдардың объектілерінің репозитарийлері 

Ескерту - берілген дерек мағлҧматы [6, б. 84 б.]. 
 

Университет кітапханалары инсти- 

туционалдық репозиторийлерді қалып- 

тастырады және ғалымдар арасындағы 

ғылыми зерттеулердің  нәтижелеріне 

ашық қол жеткізудің пайдасын белсенді 

тҥрде жҥргізеді. 

Институционалдық Репозиторий 

– ҧзақ мерзімді сақтауға арналған 

электрондық мҧрағат. Институционалдық 

репо-зиторийдің негізгі міндеттері: 

– Ӛзін-ӛзі мҧрағаттау арқылы универ- 

ситетте ӛткізілетін ғылыми зерттеулердің 

нәтижелеріне еркін қол жеткізуді 

қамтамасыз ету; 

– Университеттің әлемдік қоғамдас- 

тыққа арналған ғылыми зерттеулеріне қол 

жеткізу; 

– Интернетте еркін қолжетімділікті 

қамтамасыз ету арқылы университеттің 

қызметкерлерінің ғылыми жарияланым- 

дарын дәйектеу. 

Университеттегі репозиторийдің қол 

жетімділігі Webometrics (Webometrics 

World Universities рейтингінің Webo- 

metrics рейтингісі) (http://www. 

webometrics.info/) сияқты жоғары оқу 

орындарына арналған халықаралық 

рейтингтік жҥйе арқылы ескеріледі. 

Webometrics тҧтастай алғанда жоғары оқу 

орындарының ғылыми және білім беру 

қызметін талдау ғана емес, сонымен бірге 

олардың ғаламтордағы «ӛкілдігі» болып 

табылады. 

Webometrics институционалдық репо- 

зиторийді тӛрт индикатор бойынша па- 

йыздық кӛрсеткішпен есептеп отырады: 

1. S (Size)(Ӛлшем) – Google іздеу жҥйе- 

сінде қол жетімді веб-беттердің саны; 

2. V (Visibility)(Кӛріну) – MajesticSEO 

дерекқорында және ahrefs дерекқорында 

қол жетімді деректерге сәйкес домендер- 

де орналасқан репозиторийдің сайтына 

http://www/
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бірегей кері байланыстардың жалпы саны; 

3. R (Rich files)(Бай файлдар) - Adobe 

Acrobat (.pdf), Adobe PostScript (.ps және. 

eps), Microsoft Word (.doc және.docx) 

және Microsoft Powerpoint (ppt және pptx) 

формасындағы файлдар және қолжетімді 

Google іздеу жҥйесі; 

4. Sc (Scholar) (Ғылыми қызметкер) 

– осы кӛрсеткіштің мәнін анықтау ҥшін, 

Google Scholar деректер базасында 

ағымдағы жылды қоспағанда, соңғы бес 

3- кесте – Webometrics рейтингісі
1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бҧл кӛрсеткіштер электронды ресурс- 

тарға деген сҧраныстың бҥкіл әлем бой- 

ынша ӛсуін кӛрсетеді. Сондай-ақ, элек- 

тронды ресурстарға қол жеткізу туралы 

ақпаратты алға жылжыту тәсілдері де 

ӛзгергендігін кӛрсетеді. 

жылдағы деректердің қалыпты санын 

ҧсынады [7, б. 164]. 

Webometrics-ке Қазақстанның 101 

ЖОО-ы  тіркелген.  Қазақстан   бойын- 

ша алдыңғы 10-ға ілінгендер рейтингісі 

тӛмендегідей (3 кесте). Кестеде Қазақстан 

бойынша рейтинг әлем рейтингісінің 

негізінде жазылған. Webometrics-тің ар- 

найы жҥргізген бақылау дәрежесі арқылы 

кӛрсетілген. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кітапханаларды жетілдірудің перспек- 

тивалы нҧсқаларының бірі - электронды 

кітапханалар қҧру. Электронды кітапхана 

- бҧл берілген мәліметтерді ғаламдық желі 

арқылы кейінгі тҧтынушыға дейін қо- 

лайлы жағдайда қолжеткізілген электрон- 
 

 

1Ranking web of repositories. Kazakstan // URL: http://www. webometrics.info/en (қаралған кҥні 
03.09.2020 ж.) 

Рей- 
тинг 

Әлемдік 
рейтинг 

Университеттер Қатысу 
деңгейі 

Әсер ету 
дәрежесі 

Ашықтық 
дәрежесі 

Жетістік 
деңгейі 

1 1952 Л.Н. Гумилев атындағы 
ЕҦУ 

907 3304 761 2418 

2 2495 Әл-Фараби атындағы 
Қазақ Ҧлттық универ- 
ситеті 

515 2518 3157 3300 

3 4435 Қазақ Ҧлттық аграрлық 
университеті 

3950 1468 7047 5777 

4 5014 Назарбаев университеті 2906 6680 1117 5777 

5 5336 Е.А. Букетов атындағы 
Қарағанды мемлекеттік 
университеті 

3361 7642 7067 4914 

6 5699 С.Ж. Асфендияров 
атындағы Қазақ Ҧлттық 
университеті 

1163 5535 6156 5777 

7 5986 Қазақстан менеджмент, 
экономика және болжау 
институты(КИМЭБ) 

4058 7026 4724 5777 

8 6037 С. Торайғыров атындағы 
Павлодар мемлекеттік 
университеті 

1051 2779 9593 5777 

9 6282 Қарағанды мемлекеттік 
техникалық университе- 
ті 

872 8140 5507 5777 

10 6700 Оңтҥстік Қазақстан фар- 
мацевтика академиясы 

1447 6796 7878 577 
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ды қҧжаттардың сан тҥрлі топтамасын 

сеніммен сақтауға әрі тиімді пайдалануға 

мҥмкіндік беретін ақпараттық жҥйе. 

Қазіргі таңда ақпарат кеңістігі мен 

оның  мҥмкіндігі  қандай  шексіз  бол-   

са, оған деген сҧраныстың да еселей 

тҥскендігі белгілі. Сондықтан, кітапхана 

қызметінің бҥгінгі кҥн талабына сай 

ҧйымдастырылуы,  оның  сапалылығы 

мен нәтижелілігі тек ӛзінің ғана емес со- 

нымен қатар жоғары оқу  орындарының 

да болашағын анықтайды. Ӛйткені, 

жалпы оқу ҥрдісі мен ғылыми-зерттеу 

жҧмысының, жоғары білімді жаңа тҧр- 

патты маман даярлаудың сапасы, тіпті 

қоғамның барлық саласындағы қол жет- 

кен табыстардың алғы шарты ақпаратқа 

байланысты. Осы мақсатта, Әл-Фараби 

атындағы Қазақ ҧлттық университетінің 

Ғылыми кітапханасы қажетті ақпаратты 

жедел және толық алуына мҥмкіндік 

беретін, қызметі ақпараттық-комму- 

никативтік технологиялардың ҥйлесуімен 

жҥзеге асырылатын жаңа ҥлгідегі 

кітапханалық-ақпараттық қызмет кӛр- 

сетуді жҥзеге асыруда. Әл-Фараби 

кітапханасы жаңа қҧрал-жабдықтармен 

толығып келеді олардың ішінде: 
– Ақпарат тақтасы. Бҧл тақта арқылы 

кітапхана пайдаланушылар онлайн ре- 

жимде кітапхана және оның қызмет 

тҥрлері туралы ақпарат ала алады. 

– Информайзер. Анықтамалық ақпарат 

беруге арналға автоматтандырылған 

бағдарламалық-ақпараттық жҥйе. Бҧл 

жҥйе  –  кітапхана   пайдаланушылары- 

на, қажетті ақпаратты қызмет кӛрсетуші 

кітапханашыларға жҥгінбей-ақ, электрон- 

ды тҥрде алуға кӛмектеседі. Информайзер 

кітапхана сайтынан және университет 

сайтынан қажетті ақпаратты бере алады 

және кітапхана сайты арқылы электронды 

катлогты пайдаланып, тапсырыс беруге 

мҥмкіндік береді. 

– Планетарлы сканер (ElarScan A2- 

300). Кітаптар, журналдар, каталогтар, 

газеттер мен A2 + форматына дейін 

байланыстырылған қҧжаттардың әртҥрлі 

тҥрлерін жылдам сандық тҥрге кӛшіруге 

арналған автономды кешен болып та- 

былады.Тҥпнҧсқаға зиян келтірместен 

қалыңдығы 10 см-ден, салмағы 10 кг-ге 

дейінгі басылымдарды сканерлеу мҥм- 

кіндігін береді. Сканерленген матери- 

алдарды электронды поштаға немесе 

флешкаға кӛшіріп алуға болады. 

Kirtas автоматтандырылған сканері - 

кітаптарды цифрлау жҧмысын жеңілдету, 

жеделдету және сканерлеу кезінде 

жҧмысшыларды кӛп талап етпейтін 

университеттерге, кітапханаларға, 

мҧрағаттарға, ғылыми орталықтар мен 

мемлекеттік коорпорацияларға арналған 

біріңғай кешен. 

– Тҥгендеуге арналған  RFID  ри- 

дер. RFID-технологиясы негізінде 

кітапхана қорының сақтау бірліктерін 

сәйкестендіретін және тҥгендейтін 

бағдарламалық қамтамасыз ету пакеті 

алдын  ала   орнатылған   автоматты 

тҥрде инвентаризациялайтын мобильді 

қҧрылғы. Бҧл қҧрал-жабдықтар кітап- 

хананың автоматтандырылу деңгейінің 

жоғарылағандығының,   қызмет   кӛр- 

сету сапасының бір жҥйеге келе жат- 

қандығының кӛрінісі. Сонымен қатар, 

кітапхана Халықаралық танымал баспа- 

лар  мен  дерек  қорларының  электрон- 

ды кітаптарына (EBooks), EBSCO дерек 

қорының 3456 электрондық кітабына, 

Springer-дің 10817 электрондық кітабына, 

Elsevier-дің 114 электрондық кітабына 

қол жеткізуге мҥмкіндік береді. Кітапхана 

EBESCOhost, Elsevier, IPRbooks, polpred. 

com, SpringerLink, ChemSpider, China 

National Knowledge Infrastructure, заң- 

закон, эпиграф сынды дерекқорларға 

қолжетімділікті қамтамасыз етеді [7]. 
EBSCO  –  ақпараттық  қызмет кӛрсету 

нарығында деректер қоры мен электронды 

сервистерді жетекші жеткізуші. Әртҥрлі 

тілдерде (ағылшын, француз, неміс, испан 

және т.б.) электронды форматта дҥние 

жҥзілік ғылыми мерзімді басылымдарға 

жылдам қолжеткізу мҥмкіндігін беретін, 

кӛп функционалды іздеу платформасы. 

Деректер қорында Blackwell Publishing, 

Springer,      Harward      Business    School, 
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Taylor&Francis, Sage Publications  және 

т.б. басылымдар ҧсынылған. Ақпараттық 

ресурстардың тізімі 11 деректер қорын 

қҧрайды: Academic Search Premier, 

Business Source Premier, ERIC, GreenFILE, 

HealthSource – Consumer Edition, Health- 

Source: Nursing/Academic Edition, Lib- 

rary, Information Science & Technology 

Abstracts, MasterFILE Premier, MEDLINE, 

Newspaper Source, Regional Business 

News. http://search.ebscohost.com сілтемесі 

арқылы ресурсқа қол жеткізуге болады. 

IPRbooks Электронды-кітапханалық 

жҥйесі   (ЭКЖ).    Университеттің    әр- 

бір оқытушысы мен студенті оқу 

мекемелерінің білім беру қызметінде 

қолдануға ҧсынылған, еліміздегі ең 

алғашқы сертификатталған электронды- 

кітапханалық  жҥйе  болып   табыла-  

тын, IPRbooks ЭКЖ – электронды ба- 

сылымдарының Ресей лицензиялық 

толықмәтінді қорымен тегін жҧмыс 

жасауға   мҥмкіндігі   бар.   IPRbooks 

ЭКЖ – семинарларға, сынақтарға және 

емтихандарға, жобалар мен қажетті 

жҧмыстарды орындауға, оқудың әртҥрлі 

бағыттарына арналған, жаңа ақпараттық 

технологиялар мен лицензиялық оқыту 

әдебиеттерін біріктіретін, оқуға және 

ғылыми зерттеулерге арналған сенімді 

және пайдалы ресурсы. IPRbooks ЭКЖ 

оқытушыларға оқу жоспарын қҧруда, 

сабаққа дайындалуында, әріптестерінің 

жаңа жарияланымдары туралы ақпараттар 

алуында пайдасы зор. ЭКЖ-де 100000 аса 

басылымдар, 26000 әртҥрлі пәндер бой- 

ынша оқу және ғылыми жҧмыстар бар, 

басым бӛлігі ЖАК тізіміне кіретін  400- 

ге  жуық  ресей  және  шетел журналдары, 
500   аса   федералдық,   аймақтық,   ЖОО 
баспалары, ғылыми-зерттеу институтта- 

ры, ғалымдардың еңбектері мен жетекші 

авторлық ҧжымдардың әдебиеттері ҧсы- 

нылған. IPRbooks ЭКЖ контенті білім 

беру саласында, жоғары мектеп, орта 

кәсіби білім беру стандарттары бойын- 

ша, қосымша және қашықтықтан оқыту 

бойынша РФ заңнамалық талаптарына 

толықтай   сай   келеді.   Сонымен   қатар, 

«Ресей кітапханаларының қоры» (62000 

аса басылымдар) – сирек басылымдар, 

ноталар, мерзімді басылымдар, тарихи, 

ӛлкетану әдебиеттері және т.б қолжетімді. 

Сайтта әртҥрлі пәндер бойынша ӛзінің 

білімін тексеруге кӛмектесетін, онлайн- 

режимдегі тесттер (350 аса тесттер) 

ҧсынылған. 

Оқытушыларға Ресей ғылыми дәйек- 

теме индексі (РҒДИ) (IPRbooks ЭКЖ 

Elibrary Ғылыми электронды кітапхана 

серіктесі болып табылады) қорында 

келесі индекстеумен IPRbooks  ЭКЖ-не 

ӛз жҧмыстарын электронды жариялау 

мҥмкіндігі бар. Жҧмысты ЭКЖ жариялау 

IPRbooks ЭКЖ сервистері мен барлық 

мҥмкіндіктерін қолданып ыңғайлы плат- 

формада студенттер ҥшін басылымдарға 

қолжетімділік оқу ҥрдісінің тиімділігін 

арттыруға мҥмкіндік береді, яғни сабаққа 

дайындалу барысында студенттерге  

ӛзінің басылымдарын ҧсыну, білімді 

бақылау, студенттердің басылымдармен 

жҧмыс жасау статистикасын талдау. 

IPRbooks    ЭКЖ    кҥнделікті    қазіргі 
заманғы жаңа басылымдармен толық- 

тырылып және жаңартылып отырады. 

Оның айтарлықтай ерекшелігі, қорды 

жинақтау барысында оқытушылардың, 

студенттердің талаптарын ескере оты- 

рып оқу ҥрдісіне арналған әдебиеттерді 

сапалы іріктеу болып табылады. Тағы бір 

артықшылығы - қолданушыға арналған 

жаңа ыңғайлы сервистер, жҥйенің жоғары 

бейімділігі, кеңейтілген функционал, із- 

деудің қолайлылығы және жылдамдығы. 

Басылымдардың толық мәтініне жҥйеге 

кіргеннен кейін ғана қолжеткізуге бола- 

ды. Ол ҥшін университет компьютерінен 

http://iprbookshop.ru сайтында авторлану 

қажет. IPRbooks сайтында жоғары оң жақ 

бҧрыштағы КІРУ пернесін басып, логин 

(kaznu.kz) мен парольды (EZBMkNjh) 

енгізіп, жеке тіркелуден ӛтеді  (аты-  

жӛні, электронды пошта, пайдаланушы 

тҧрпаты). Тіркеу аяқталғаннан  кейін 

жеке логин мен пароль ашылған терезе- 

де бейнеленеді, сондай-ақ электрондық 

поштаға    жіберіледі.    Осылайша,   элек- 

http://search.ebscohost.com/
http://iprbookshop.ru/
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тронды ресурсты пайдалануға мҥмкіндік 

береді. Дерекқорлар: 

Polpred.com деректер қоры – бҧл 

маңызды жарияланымдар мҧрағаты. 

Деректер қоры 53 сала, 600 дереккӛз, 

9  РФ  федералдық  аймағы,  235   ел  

және  территория,   басты   материал-  

дар, мақалалардан және кҥн сайынғы 

мыңдаған жаңалықтар, орыс тілінде толық 

мәтін, инфорагенттігінің  миллиондаған 

ең жақсы сюжеттері және 15 жылдық 

іскери баспасӛздерден тҧрады. Жҥздеген 

мақалалар Word-та экспорттауға бо- 

лады. Polpred.com–ға қолжетімділік 

кітапхананың барлық компьютерлерінде 

және университеттің жергілікті желісінде 

ашық - www.polpred.com. 

«Закон/Заң» дерекқоры – Республика- 

лық қҧқықтық ақпарат орталығы қҧрған. 

Бҧл Қазақстан Республикасы заңнамалары 

мен басқа да нормативтік қҧқықтық акті- 

лердің ең толық электрондық жинағы. 

Дерекқор сӛздіктермен: қҧқықтық 

анықтамалық сӛздікпен, Қазақстан 

Республикасы заңдары мәтініндегі қҧ- 

қықтық терминдердің (дерекқордағы 

заңдардың мәтініне сілтемелермен) тҥ- 

сіндірмелі сӛздігімен, орыс-қазақ тер- 

миндер сӛздігімен жабдықталған. ҚР 

облыстары бойынша жергілікті орган- 

дардың қаулысы, шешімі, облыстық 

бағдарламасы бар. Қҧжатпен жҧмыс ба- 

рысында бір мезгілде мәтіннің екі режим- 

ді терезеде мемлекеттік және орыс тілінде 

қарау мҥмкіндігі бар. Хронологиялық 

қамтылуы 1990 жылдан бастайды. 

Springerlink – биология, экология, ме- 
дицина, физика, техникалық ғылымдар, 

математика, информатика, гуманитарлық 

ғылымдар, экономика бағыттары бойынша 

ғылыми, техникалық және медициналық 

мазмҧнымен ерекшеленетін (журналдар, 

кітаптар мен анықтамалық материалдар) 

әлемдік интерактивті толықмәтінді дерек- 

тер қоры. SpringerLink - зерттеушілерге, 

ғалымдарға, оқытушылар мен студент- 

терге, бизнес-қҧрылымдар мен ғылыми 

ҧйымдарға арналған бағалы ақпараттық 

ресурс. 

China National Knowledge Infrastructure 

(CNKI) – Қытай ҧлттық білім инфра- 

қҧрылымы - бҧл Цинхуа университетінің 

жетекшілігімен қҧрылған негізгі ҧлттық 

ақпараттық жоба. Аталған жобаны 1996 

жылдан бері Цинхуа университеті мен 

Цинхуа Tongfang компаниясы жҥзеге 

асырып келе жатыр. Алғашқы  дерек 

қоры – Қытайда әсіресе академиялық 

кітапханалар  арасында тез  танымал 

болып кеткен толық мәтінді Қытай 

академиялық   журналдары    («China 

AcademicJournals  Full-text  Database», 

CD нҧсқасы). 1999 жылы CNKI дерек 

қорларын онлайн режимде дамыта ба- 

стады. Бҥгінде CNKI қытайлық білім 

ресурстарының интеграцияланған жан- 

жақты жҥйесін қҧрған. Оның ішіне: 

журналдар, докторлық диссертациялар, 

магистранттардың  тезистері,  газеттер, 

жыл сайынғы басылымдар, электрондық 

кітаптар, патенттер, стандарттар кіреді. 

CNKI-дің 10 сервистік орталығы Пекинде, 

Солтҥстік   Америкада,  Жапонияда, 

Солтҥстік  Кореяда, Тайваньда  және 

Гонконгте жҧмыс істейді. CNKI  екі 

бағыт бойынша жаңа контентті енгізіп, 

жаңа ӛнімдерді әзірлеуді жалғастыруда: 

толықмәтінді  академиялық  ресурстар, 

цифрлау бойынша және білімді басқару 

бойынша бағдарламалық қамтамасыз ету. 

Эпиграф мәліметтер қоры – кітап- ханада

 Қазақстан   Республикасының 

жоғары оқу орындарына арналған 3000- 

нан астам оқулықтар мен оқу-әдістемелік 

қҧралдардың атауы жинақталған. Ҧсы- 

нылған басылымдардың кӛбісі бестсел- 

лер болып табылады. Оқулықтардың 

жиынтығы тҥрлі тҥсті суреттермен бірге 

есептегенде 700 мың  беттен  тҧрады 

және жыл сайын 500-ден 800-ге дейін 

жаңартылып отырады. Бҧл оқулықтар 

қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде 

ҧсынылған. «Эпиграф» баспасының оқу- 

лықтары мен оқу қҧралдарының сандық 

қорлары http://res.epigraph.kz/ сілтемесі 

арқылы қолжетімді.  Кітапханада  ар- 

найы ІР адресі арқылы тіркелгеннен 

кейін кітапхана аумағынан қашықтықтан 

http://www.polpred.com/
http://res.epigraph.kz/
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пайдалануға мҥмкіндік береді [8, б. 46- 

48]. 

Сонымен қатар, кітапхананың мо- 

бильді қосымшасы қҧрылып жҧмыс іс- 

теуде. Мобильді қосымшаны Android те- 

лефондардан PlayMarket арқылы жҥктеуге 

болады. Қосымша арқылы кітапхананың 

сайтына еркін кіріп, электронды ката- 

логты телефон арқылы пайдалануға 

болады. Білім беру және ғылыми про- 

цестер университеттің стратегиялық 

жоспарлауын ҧйымдастыру ҥшін жаңа 

және қажетті ақпаратпен қамтамасыз 

етуді негізгі мақсат етіп алған кітапхана 

– SMART университтетің бір бӛлшегі, 

ӛйткені, университтетің инновациялық 

инфрақҧрылымдық платформасының бір 

тармағы – Smart кітапханаларды қҧру 

жобасы болатын. Қазіргі кҥні кітапхана 

Қазақстандағы ЖОО кітапханаларымен 

сыни салыстырғанда бірнеше есе дамып, 

нәтижелі жҧмыстарға қол жеткізді. 

Қорытынды 

Қазақстан Республикасының 2020 

жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспарының «Ақпаратты Қазақстан – 

2020»      мемлекеттік      бағдарламасында 

«Қазақстан кітапханасы» электрондық 

мемлекеттік кітапхана қоры» ақпараттық 

жҥйесіне кіру айқын қойылған тапсыр-  

ма болды. Яғни, елімізде электронды 

кітапханалар кең қанат жайып, дамыту 

2020 жылға дейін барлық кітапханаларға 

жҥктелген міндет деп саналды. Осы 

міндетті жҥзеге асыруда Қазақстан 

кітапханалары бір орталыққа бірігіп 

Қазақстандық Ҧлттық электронды кітап- 

хана жҧмысына бар кҥш-жігерлерін ая- 

май,   ҧлттық   қҧндылығымызды   барын- 
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ша цифрлы тҥрге кӛшіріп электронды 

кітапхана  қорын  қалыптастыруда.  Ал,  

әр дәстҥрлі кітапхана ӛзінің  электрон-  

ды кітапханасын қҧруда  да  барынша  

кҥш жҧмсауда. Сондықтан, кітапханалар 

жҧмысының процесінде электронды 

кітапханаларды қҧруда шешілмеген бір- 

қатар мәселелерді шешу керек: 

– кітапхана веб-сайттарында виртуал- 

дық қызмет кӛрсетудің кешенді жҥйесінің 

дамуына, қҧжатқа электрондық тапсы- 

рыс қызметін, витруалдық анықтама- 

библиографиялық қызметін; 

– қҧжаттарды электрондық жеткізу 

қызметтері ҥшін, қазіргі технологиялық 

талаптарға сай келетін компьютерлік пор- 

тал қҧру; 

– ақпараттарды сақтауға арналған сер- 

вермен қамтылуы тиіс. 

Сонымен, дәстҥрлі және инновация- 

лық қызмет кӛрсету тәсілдерін қолдана 

отырып, университет кітапханаларын 

дамытудың тиімді жолы – ақпарат жинау 

мен ақпарат таратудың жоғарғы деңгейіне 

жеткізу. Ол ҥшін: 

– Білім беру жҥйесін халықаралық 

деңгейде кӛтеру; 

– Кітапхана ҥрдісінде ақпараттық- 

коммуникациялық технологиялардың 

жетістіктерін енгізу; 

– Электронды оқулықтар мен мульти- 

медиялық бағдарламаларды тиімді және 

кеңінен қолдану; 

– Ақпараттық инфақҧрылымды әлем- 

дік білім берумен ықпалдастыру; 

– Білім беру ҧйымдарындағы кітап- 

ханалардың ӛзара байланыстарын ны- 

ғайту. 
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АСАНОВА Б.С. БИБЛИОТЕКИ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ 

КАЗАХСТАНА – ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР: ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ВОЗМОЖ- 

НОСТИ 

Современная вузовская библиотека должна предоставить читателям необходимую 

информацию, пространство для ее хранения, а также образовательную систему для 

формирования у читателей инновационного мышления. Будучи ведущим структурным 

подразделением университета, библиотеки высших учебных заведений вносят огром- 

ный вклад для пользователей открытый доступ полнотекстовых ресурсов в своих фон- 

дах, обеспечивая образовательный процесс и научные исследования, как информацион- 

ный и образовательный центр, потому что качество общего образовательного процесса 

и исследовательской работы, качество подготовки новых высококвалифицированных 

специалистов с высшим образованием и даже предпосылки успеха во всех сферах жиз- 

ни общества, зависят от информации. В данной статье рассматривается библиотеки 

высшего учебных заведений и их доступность к открытому доступу к науке и обра- 

зованию, также институциональные хранилища как новую модель информационного 

образования. Инновационная деятельность библиотеки – один из ключевых моментов 

успешного развития интерактивной среды обучения в современном вузе, поскольку 
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библиотеки в настоящее время организуют оперативный доступ к информации и спо- 

собствуют самостоятельному получению и усвоению новых знаний. Также рассматри- 

вается открытый доступ вузовских библиотек к науке и образованию в роли модели 

информационного образования в репозиториях, обеспечивающих учебный процесс. 

Ключевые слова: инновация, информайзер, репозиторий. 

 
ASSANOVA B.S. THE LIBRARIES OF THE HIGHER EDUCATIONAL 

INSTITUTIONS OF KAZAKHSTAN – INFORMATION CENTER: THE 

EFFECTIVENESS AND CAPACITY 

A modern university library should provide readers with the necessary  information, 

space for its storage, as well as an educational system to shape readers’ innovative thinking. 

Libraries of higher educational institutions as a leading structural unit of the university   

make a huge contribution for their users. As an information and educational center libraries 

provide open access to full-text resources in their collections, facilitate educational process 

and research because the quality of the general educational process and research work, the 

quality of training new highly qualified specialists and even the prerequisites for success in 

all spheres of society depend on information. This article examines the libraries of higher 

educational institutions and their  accessibility  to  open  access  to  science  and  education, 

as well as institutional repositories as a new model of knowledge. In the sphere of library  

and information support of higher educational institutions one the main tasks directed for 

innovative development of higher educational institutions of Kazakhstan are expanding the 

access to international and domestic scientific data banks and the creation of high quality 

intellectual resources. The paper also deals with the open access of university libraries to 

science and education as a model of knowledge in the repositories that support the learning 

process. 

Keywords: innovation, informer, repository. 


