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1 independence and territorial integrity of tVie Kazakh land. ЛИ of them, without exception, since the 
|ffly 40-s of the 18th century confirmed high personal status and greatness as a national statesman [3].

Whene valuating an individual in history, we should not forget about the need to respect the principle of 
|»ty ofhistoricism and specificity. In the current research literature the unity, in our view, is often 
iresti mated. Historicism is recognized and understood in a simplified form. The principle ofhistoricism is 
metimes supposed to mean considering and studying the object from the past in terms o f the requirements 
d values of the present day. The individual in history is often judged from the current moral principles and 
prements, and sometimes abstract universal norms. But this approach cannot be accepted, because it is, in 
к a judgment o f an act of a historical identity.
Extraordinary personalities in history due to their passion can actively influence on the change of their 

mounding. Thus, in the history o f Kazakhstan there are some personalities that have had a major influence 
Jishaping the consciousness o f time, generations of people who lived in this or that particular historical epoch. 
|orinstance, in the history o f Kazakhstan Akhmet Baitursynov greatly influenced on the generation of 20-30 
tars of the 20thcentury, Mukhtar Auezov and Kanysh Satpayev -  the generation of 40-50s, Olzhas 

jileimenov, Ilyas Yessenberlin -  the generation o f 60-70s. They are flesh and blood products o f their time, 
hit at the same time, they are personalities, for being part o f their timethey managed to speak about the future 
If their nation, give civic ideas, affect the national consciousness of their people. Such is the essence o f the 
pie of these personalities in the history o f Kazakhstan.

The role of personality in history is determined by his civil and persona^ position. It should be a measure 
lifhis height and the main criterion for evaluationwith all the internal contradictions in a personality evaluation, 
is means that those whoregard the goals and interests of nation and societyas important rather than achieving 
|ieir own selfish aims are always valued in history. Most modern Kazakhstan citizens tend to consider that 
jecial Kazakh intelligentsia, unjustly repressed in the 30s of 20th centuryas Alikhan Bukeikhanov, Akhmet 

|8aitursynov, Myrzhakyp Dulatov, Magzhan Zhumabaev and othersare thefigures o f such a level.
1991 is the year o f the national-state self-determination o f Kazakhstan -  was made possible due to the 

|listorical figures, whose independence was the purpose o f their lives. We can say that our independence was 
"prepared by the best people of the Kazakh nation -  A. Bukeikhanov, A.Baitursynov, M. Shokai, 
I'tlZhumabayev, B.Momushuly, Abdizhamal Nurpeisov... Their fair citizenship contributed to achieve the goal 
lofthe whole nation.
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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСБІНБЩ ТӘУЕЛСІЗДІК ЖЫЛДАРЫНДАҒЫ 
КІТАПХАНА ІСІНІҢ ДАМУЫ (1991-2017 жж.)

Қазіргі кұнде де кітапханалардың өрістеуі шарықтамаса, толастаған емес. Ьүның айғағы ретінде де 
[тэуелсіздігіміздің туы қолымызда желбірегеннен бері, Қазақстан Республикасының тұңғыш 
Президенті Нурсултан Әбішұлы Назарбаевтың назарынан да тыс қалмады. Соның айғағы, 
халқымыздың рухани тыныс тіршілігіне тың серпін әкелген игілікті іс ретінде зор бағаға ие болып 
отырған Қазақстан Республикасының Президентінің 2004 жылғы 13 қаңтардағы Жарлығымен 
бекітілген 2004-2006 жылдарға арналған “Мәдени мұра” мемлекеттік бағдарламасы. Бағдарлама уш 
басты бағытты қамтиды. Оның екінші үлкен бағыты -  ТМД елдері мен шетелдік мұрағаттарындагы 
Қазақстан тарихына қатысты күжаітарды, қолжазбаларды, сирек кездесетін кітаптарды алдыру, 
көшірмесін жасаттыру. Мәдени мурадағы үшінші бағыт -  үлттық әдебиетіміз бен өнеріміздің бай 
мұрасын зерттеп, жүйелеп, көп томдықтар түрінде басып шығару еді. Осы бағдарлама аясында 
Казақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан Обішүлы Назарбаевтың 2005 жылғы қабылдаған 
“Қазақстан экономикалық, әлеуметтік жэне саяси жедел жаңару жолында” атты жолдауындағы 3.8. 
бағытындағы “Рухани даму мен конфессиялар аралық келісім” атты тарауында: “Мәдени мұра” 
бағдарламасын іске асыруды жалғастыра беру, сөйтіп өткенді пайымдау арқылы қазіргі заман 
мэдениетін жан-жақты дамыту қажет. Біз осы саланы мемлекеттік қолдаудың толымды бағдарламасын 
қалыптастыруымыз керек, -  деді [ 1 , 6 .  22]. 2007 жылдың 13 ақпан айындағы Астана қаласында



“Мәдени мұра” мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асыру жөніндегі қоғамдық кеңестің қорытынды 
отырысында Президент: “Мәдени мүра” бағдарламасы біздің тарихи-мәдени мұрамызды қалпына 
келтірудің тек практикалық мақсаттарымен тіпті де шектелмейтінін атап көрсеткім келеді. Оныңбасты 
міндеті -  қоғамдық салада оң кадамдарға қол жеткізу жэне осы түрғыда оның жалпы мемлекетгік 
маңызды идеологиялық мэні бар, -  деп атап көрсетті [2, б. 3].

Республикамыз тэуелсіздік алғаннан кейін, егемен мемлекет ретінде халықаралық аренаға шықты. 
Халықтың білім бұлағы болып саналатын кітапханалар жаңа талапқа сай жұмыс істей бастады. 
Мысалы, Қазақстанда XX ғасырдағы кітапхана қызметкерлері барлық жүмыстарын техникасыз 
атқарып, тек колда бар ақпараттарды пайдаланса, XXI ғасырда кітапхана кызметкерлерінің заман 
ағымына орай ой-өрістері кеңейіп, тек өз жерінде ғана емес шет мемлекеттердегі ақпараттармен алмаса 
алатын, оқырмандарының сауалдарына жан-жақты, кең көлемде жауап бере алатын жағдайға жепі, 
Әсіресе, оқырмандардың электронды кітапханалардың мэліметтер базасын, элемдегі ірі ақпарат 
орталықтарының каталогтарын, жеке электронды коллекцияларды оқып-білуіне де мүмкіндік туды. 
Сондай-ақ, жұртшылықтың, оқулықтардың, кітаптардың, энциклопедиялардың, GD-Rom-дагы 
интерактивті оқу курстарының электронды басылымдарын қарауына кітапхана мүмкіндікжасап,заман 
талабына сай жүмыс атқарып жатыр.

XX ғасырда жаңадан кітапхана қызметкерлері іріктеле бастаса, ал XXI ғасырда кітапхана 
қызметкерлерін даярлайтын оқу бағыттары дами бастады. XXI ғасыр, кітапханапар мен 
кітапханашылар үшін түлеу, жаңғыру ғасыры болады. Ол -  өркениет талабы.

Егеменді еліміздің тәуелсіздікке қол жеткізген кезеңіндегі кітапхана ісіндегі жетістігі - 
кітапханаларды басқарудағы толғағы жеткен мэселелерді өзі иіешуге еркіндік алды. Бүл жағдай 
мәдениет саласында жіберілген кемшіліктерді түзетуге мүмкіндік туғызды. Тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарында объективтік жэне субъективтілік себептермен мәдениет ошақтарының күлдырап, ауыл- 
селоларда кітапхана, клубтардың жабылуына әкеп соктырды.

1991-1999 жылдар аралығында Қазақстандағы кітапхана ісінің даму жағдайына талдау жасай 
отырып қысқаша анықтама беріп өтетін болсақ: 01.01.1991 жылға берілген Қазақстан
Республикасының статистикалық агентгінің есебі бойынша Қазақстан халқына барлық жүйелер мен 
ведомостваларға қарасты 20,0 мың кітапхана қызмет көрсетті. Соньщ ішінде 9052 Мәдениет 
министрлігі жалпыға бірдей мемлекеттік көпшілік кітапхана болды. Олардың 14,6 % (1318) қалалык, 
85,3% (7722) ауылдық кітапханалар. Орта есеппен алғанда әрбір 1,8 түрғынға бір көпшілік 
кітапхананың кітапханалык кызметі ұсынылды.

Еліміздегі егемендік алып, нарықтык экономикаға көшуге аяқ басқан алғашқы жылдары 
мемлекттік бюджет тапшылығы салдарынан кітапханалар жүйесі көптеген киыншылықтарды басынан 
кешіруге душар болды. 1992 жылдан бастап еліміздегі кітапханалар жүйесі кысқара бастады[3].

Кітапханалар санының көптеп қысқаруы 1996-1997 жылдарда орын алды. 1992 жылдармен 
салыстырғанда кітапханалар саны 4 есеге азайды, соның ішінде мемлекттік көпшілік кітапханалар. 
Бүған бірінші кезектегі негізгі себептердің бірі -  еліміздің экономикалық саясатында бюджеттік каржы 
қоржынын мэдениет ошақтарын оңтайландыру арқылы нарықтық экономиканың жағдайын жақсартуга 
кірісті. Нәтитжесінде, 1997 жылы қаңтар айының 1-ші жүлдызында «1997-1998 жылдарға арналгаи 
жекешелендіру және экімшілік-территориялық қүрылымдарға өзгерістер енгізу жэне мэдениет 
саласын оңтайландыру секторлық бағдарламасы» қабылданды. Осы қүжатқа сәйкес, республиканын 
барлық аймақтарында мэдениет ошақтарында, соның ішінде кітапханалар жүйесінде көптеген 
өзгерістер орын алды. Атап айтқанда, кітапханаларды өзара біріктіру (облыстық балалар мен 
жасөспірімдер, әмбебап ғылыми, балалар, жасөспірімдер кітапханаларын біріктіру, ауылдык 
кітапханаларды мектеп кітапханаларымен біріктіру), тендер арқылы аукционға шығарып сату, 
жекешелендіру іске асырылды.

1997 жылы республикада Көкшетау, Семей, Жезқазған, Талдыкорған, Торғай облыстарыныи 
таратылуына байланысты орын алған облыстық, аудандық әкімшілік, облыстық әмбебап ғылыми, 
облыстық жасөспірімдер, облыстық балалар, облыстық зағип жэне нашар көретін азаматтарга 
арналған, аудандық орталық, қалалық орталық кітапханалардың дәрежелеріне (статусына), жағдайына 
өзгерістер енгізілді. Мысалы, Жезқазған жэне Көкшетау облыстық әмбебап ғылыми кітапханалары- 
қалалық, ал Семей, Талдықорған облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы облыстық жасөспірімдер, 
балалар, жэне зағип жэне нашар көретін азаматтарга арналған кітапханасымен біріктіріліп, Қостанай 
№ 2 облыстық эмбебап ғылыми кітапханасы болып өзгетілді.

1995-1996 жылдары 17 облыстық жасөспірімдер кітапханасынан 6, атап айтқанда, Ақтөбе, Алматы, 
Атырау, шығыс Қазақстан, Қарағанды, Оңтүстік Қазақстан облыстарында, ал 19 облыстық балалар 
кітапханасынан 4 облыстық кітапхана, Ақтөбе, Атырау, Қарағанды, Оңтүстік Қазакстан облыстарында 
қалды Ақмола, Алматы, Жамбыл, Батыс-Қазақстан, Қостанай, Солтүстік-Қазақстан облыстарында 6 
облыстық біріккен балалар мен жасөспірімдер кітапханасы қүрылды.
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Кітапхана филииалдарының саны күрт азайды. Қысқартылған кітапханалардың басым бөлігін 
Іауылдық кітапхана-филиалдар үлесіне тиесілі орын алды. 1995 жылы 305 ауылдық кітапхана- 
■илиалдар 1996 жылы 1034, 1997 жылы 2384, 1998 жылы 425, 1999 жылы 162 ауылдық кітапхана- 
Іфилиалдар жабылды ауылдық кітапхана-филиалдар жабылды. Кітапханалар жуйесін қысқарту процесі 
эсіресе Жамбыл, Алматы облыстарына тиесілі. Бүл облыстардағы кітапханалар саны 1995 жылмен 
салыстырғанда 1997 жылы 95% азайды. Қысқарту салдарынан Жамбыл облысындағы 372 ауылдық 
кітапхана-филиалдар түгелімен жабылып, облыста бар-жоғы 20 аудандық орталық кітапхана ғана 
облыс түрғындарына кітапханалық қызмет көрсетсе, ал Алматы облысындағы (сол кездегі 
Іалдықорған облысымен қосқанда) 1004 кітапханадан 56 кітапхана ғана калды, соның ішінде 665 
кітапханадан бар-жоғы 30 ауылдық кітапхана қалды.

Бірқатар ауылдық кітапханалар мектеп кітапханаларына біріктіріліп, кітап корлары тартылды. 
Сонымен қатар, кітапханалар 3 жыл көлемінде негізгі кітапханалық кызметін сақтау шартымен 
аукцион арқылы тендерге қойылды. Осындай жағдай Солтүстік Қазақстан облысында орын алып, С. 
Мұқанов атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапханасы «Жекеменшік кітапханалар туралы ереже» 
цайындап эрбір орталықтандырылған кітапханалар жүйесіне таратты. Осы облыста 103 кітапхана 
аукцион арқылы сатылды. Аталған 103 кітапханадан бүгінгі таңда бар-жоғы 2 ғана кітапхана қызмет 
көрсетумен айналысуда. Мысалы, Оңтүстік Қазақстан облысында 47 кітапхана жекешелендірілді. Осы 
облыстың Отырар ауданында «Голландиялык эдіспен» 3 кітапхана әркайсысы 1000 теңгеден, 3-уі 1500, 
2-уі 2000, 2-уі 2500 теңгеден сатылды. Орта есеппен алғанда эр кітапхана 1500 теңгеден 10 кітапхана 
сатылды, яғни бүл 5 кітаптың орташа қүнына тең. Мүндай жағдай сол кезідегі Көкшетау облысы Щучье 
ауданындағы Бурабай поселкалық кітапханасы да 1000 теңгеге сатылды. Еліміздегі кітапханалар 
санының азаюы кітапхана мамандарының санының азаюына, жаппай жүмыссыздықка үшырағандар 
санының көбеюіне ықпал етті. Кітапхана мамандарының 100 пайызы әйел-аналар болғандықтан 
гасының да берекесіне әсері болмай қойған жоқ. Әсіресе, ауылдық кітапханашылар саны күрт 

іды.
Кітапханалар жүйесі облыстық, жергілікті жерлерді баскарушы шенеуніктердің шешіміне тэуелді 

болды. Республика кітапханалар жүйесін ретке келтіруші белгілі бір жүйе болмады. Сондықтан да, 
(ітапханалар жүйесінің жағдайы да республика көлемінде эр түрлі жағдайда орын алды.

йшіханалар санының азаюы кітап қорының да кемуіне әкеліп соқтырды. Осы жылдар ішінде 
юпшілік кітапханалар қоры 37 391,5 мың данаға кеміді. Қысқартылған кітапханалар қоры басқа 
іедомоствалардың кітапханаларына, соның ішінде, мектеп кітапханаларына беріледі. Оңтайландыру 
кезенінде кітапхана қоры сақталымының қамтамасыз етілмеуіне байланысты кітап қорының өртену 
'(Қостанай облысы Жітіқара Орталықтандырылған кітапханалар жүйесіндегі Большевик ауылдық 
ітапханасында 16,3 мың, Солтүстік Қазақстан облысындағы Шортанды ОКЖ-ндегі Кенесары 
ылдық кітапханасында, Совет Орталықтандырылған кітапханалар жүйесіндегі Лесхоз филиалында), 
лану (Қостанай облысы Қарасу Орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде 1,0 мың дана кітап, 

Москва ауылдық кітапханасынан 1998 жылғы мерзімді басылымдар, Батыс қазақстан облысы 
'анакала Орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде 4,0 мың, осы облыстағы Зеленов, Шыңғырлау 
Орталықтандырылған кітапханалар жүйесінен 10,0 мың кітап. Мүндай жағдайлар Ақмола облысының 
Жақсы, Егіндікол Орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде де орын алды) фактілері орын алды. 
Сонымен қатар, Ақмола облысы Шортанды ауданындағы Боровое поселкалық кітапханасының кітап 
коры 1000 теңгеге сатылды.

Осы жылдары кітап қорын сақтаудың санитарлық-гигиеналық режимдерінің бүзылуына 
Ьйланысты бүлінген кітаптардың саны артып, қор есебінен шығарылды. Кітап қорының қатарынан 
рірнеше жылдар бойы жүйелі түрде толықтырылмауы, кітапханалар қорының ақпараттык мазмүнының 
ескіруі, оқырман сүранысын төмендетіп, кітапханаларда оқырмандар санының азаюына әкеліп отыр. 
Осындай келеңсіз жағдайлар нэтижесінде еліміздегі кітапханалық-библиографияльщ қызметке нүксан 
келтіріліп, кітапханалар саны 1997 жылы 1991 жылмен салыстырғанда 5968 кітапханаға азайды[4].

Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығымен 2000 жыл елімізде Мәдениетті қолдау жылы 
болып жарияланды. Осы Жарлыққа сәйкес республиканың барлық облыстарында қысқартылған 
тапханаларды қайта ашу, мектеп, әртүрлі қүқыктық формалардағы ашық акционерлік қоғамдар, 

ауылшаруашылық субъектілерінің қарамағына берілген кітапханаларды мемлекеттік кітапханалар 
жуйесіне кайтару жүмыстары қолға алына бастады. Тек осы 2000-2005 жылдарға дейін елімізде 1500 
итапхана өз жүмыстарын кайта жаңғыртты. 2000 жылдан бастап бүгінгі таңға дейін кітапханаларды 
ісқарту шаралары орын алған жоқ, керісінше түрғындарды кітапханалық қызметпен қамту шаралары 

іан-жақты қарастырылып, тиісті ресим үйымдар тарапынан қажетті қолдау шаралары іске 
асырылуда[5]. Ал, 2006 жылдың 1-ші қаңтарына берілген есеп бойынша Қазақстан Республикасында 
кітапханалар саны 11 270-ті қүрады. Осы аталған кітапханалардың 68% Қазақстан Республикасы Білім 
юне ғылым министрлігіне, ал 32,2% Мэдениет жэне ақпарат министрлігіне қарасты көпшілік



кітапханалар күрайды. Еліміздегі жалпы кітапханалар жүйесінде орын алған өзгерістер негізінен осы 
екі ведомостваға қарасты кітапханалар жүйесіне тэн.Оқырмандар саны -  6 338,3 мың адам, олардьщ 
56,0% ауыл тұргындары. Жалпы оқырмандардың 35% 15 жасқа дейінгі балалар құрады[6].

Қазақстан Республикасы Білім жэне ғылым министрлігіндегі жоғары оқу орындары, облыстык 
кэсіби білімін жетілдіру институттары, орта арнаулы оқу орындары, кэсіптік-техникалык мектептер 
мен лицей кітапханаларының саны артты. Ал, керісінше мектеп кітапханалары 84 кітапханаға немесе 
1,2% азайды. Нәтижесінде, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі кітапханаларыньщ 
қатары 31 кітапханаға өсті. Сонымен қатар, түрлі шаруашылықтар мен кәсіпорындар 
қарамағындағы 109 көпшілік кітапханалар бар. Олар, Ақмола (3), Ақтөбе (8), Алматы (50), Қостанай 
(20), Павлодар (2), Солтүстік қазақстан (26) облыстарында қызмет көрсетеді. 2006 жылы 
кітапханалардың Мэдениет жэне ақпарат министрлігіне қарасты көпшілік кітапханалардың жалпы 
саны 2005 жылмен салыстырғанда 145 кітапханаға өсіп 3725 қүрады. Соның ішінде: 80 ауылдық; I 
аудандық балалар; 1-уі қалалық кітапхана-филиал; 1-уі жасоспірімдер кітапхана филиалы; 2-уі балалар 
кітапхана-филиалы ашылды. Кітапханалар санының өсуі Павлодар (24 кітапхана), Ақтөбе (10), 
Солтүстік Қазақстан (9), Ақмола жэне Шығыс Қазақстан (8), Оңтүстік Қазақстан (6), Батыс Қазақстан, 
Жамбыл, /Қарағанды, Қостанай (4), Маңғыстау (2), Атырау облыстарында жэне Астана қалапык 
орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде (1). Ал, республика түрғындарына кітапханалык 
қызметті Қазақстан Республикасының ¥лттық кітапханасы, Қазақстан Республикасының Ұлттык 
академиялық кітапханасы, С. Бегалин атындағы мемлекеттік республикалык балалар, Ж.Жабаев 
атындағы республикалық жасөспірімдер, Республикалык зағигітар жэне элсіз көретін азаматгар 
кітапханасы, сонымен қатар, 40 облыстық; 291 аудандық; 2 782 ауылдық; 304 қалалық; 136 балалар; 7 
жасөспірімдер; 7 зағип жэне нашар көретін азаматтар кітапханаларының филиалдары; 7 дербес 
ауылдык кітапхана көрсетеді.

Кітапхананың қоғамдағы рөлін көтеру мақсатында ҚР Мэдениет жэне акпарат министрлігінің2003 
жылдың 15 қарашасындағы коллегия шешімімен эр облыста жылына 2-3 «Модельді ауыл 
кітапханасын» ашу туралы тапсырма негізінде 2006 жылы Батыс Қазакстан облысы, Теректі ауданы, 
Подстепное ауылдық кітапханасы «Модельді ауылдық кітапханасы» статусына ие болса, 2007 жылы 
Ақжайык ауданы, Мерген ауылдық кітапханасы мен Жэнібек ауданы, Күйгінкөл ауылдык 
кітапханалары, 2009 жылы Сырым ауданы Алғабас ауылдық кітапханасы «Модельді ауылдык 
кітапхана» стаусын алды.

Модельді кітапхана -  ауыл түрғындарына кітапханалық қызмет көрсетуді жоғары сатыға көтеретін 
ауылдағы жаңа кітапхананың стандарты. Оның басты міндеті: компьютерлік технологияларды 
енгізудің арқасында электронды ақпараттар қорын калыптастыру, кітапханалык корларды дамыту, 
материалдық-техникалық базаны нығайту жэне ауыл түрғындарының ақпараттар көзіне қол жеткізуін 
қамтамасыз ету, жаңа кітапханалық-ақпараттық мәдениетті қалыптастыру, ауылдың элеуметтік- 
экономикалық жэне рухани дамуына ықпал ету. Республикада ауыл кітапханаларының коғамдагы 
орнын, келбетін, кітапханалық қызмет деңгейін көтерудің тиімді шараларының бірі -  эртүрлі 
бағдарламалар негізінде жүмыстар жүргізу. Мысалы, Павлодар облысында облыстық «Ауыл 
кітапханасы» бағдарламасының екінші кезеңі аясында ауылдык жерлерде 24 кітапхана ашылды, 
Сонымен катар бюджеттен 8 194,0 мың теңге қаржы бөлінді[7]. Облыстық бағдарламаның ерекшелігі 
— аймақтық кітапханалық саясатты, жергілікті басқару орындарының, соның ішінде аудандык, 
ауылдық деңгейдегі экімдердің кітапханаларға деген оң көзқарасын калыптастыруға ықпал епі, 
Бағдарлама қабылданған екі жылда облыс бойынша 48 кітапхана ашылды. С. Торайғыров атындагы 
облыстық біріккен кітапхана осы бағдараманың орындалу барысын үнемі назарда үстап, 
орталықтанған кітапханалар жүйесіне кітапханалар жүйесін дамыту, тиімді орналастыру, ауыл 
кітапханалары жүмысын дүрыс жэне тиімді үйымдастыру, кітап қорын толықтыру, жаңа 
технологияларды енгізу, кітагіханашылардың кәсіби білімін жегілдіріп отыру мәселелеріне кеңестік 
көмек көрсетіп отырды. Ал, Қарағанды облысы кітапханаларының бүгінгі таңда қалыптаскан 
әдістемелік жүмысының өзіндік іс-тэжірибесін ерекше атап өтуге болады. Әдістемелік жүмыс 
жүргізудің маңызды стратегиялық бағыттары ретінде:

Облыста кітапханалық саясатты калыптастыру;
Кітапханаларды жэне кітапханашыларды біріктіру;
Қазіргі заманғы акпараттық технологияларды енгізу;
Облыс кітапханашыларының ақпараттық мәдениетін көтеру
Ауыл кітапханасы жергілікті жерлердегі жалпыга бірдей жылдам ақпарат алу орталыгы 

ретіндегі үстанымды (позицияны) бекіту мэселелерін алға қойды.
Облыстағы қалалық, аудандық кітапханалардың түрғындарға кітапханалық-библиографиялык 

жэне ақпараттық қызмет корсету жүмыстарының нәтижесі -кітапхана тэжірибесіне енген жаңалыктар, 
жетістіктер, сол сияқты кітап қорын толықтыру, мамандармен қамту, жаңа технология™ енгізу
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арқылы түргындарга кітапханалық қызмет көрсету сапасы қорытындыланып, орын алған мэжілісінің 
кунтэртібінде қаралды. 2004 жылы Шахты, Жаңаарқа, Шет аудандарының ОКЖ-сі кітапханаларының 
жұмыстарын қорытындылау жоспарлы түрде іске асырылып, облыстық кітапхана тарапынан 
эдістемелік кеңестер, тәжірибелік көмектер көрсетілді. Ал, Қарағанды облысында кітапханалар 
жүйесін ретке келтіру «2006-2008жж. Қарағанды облысы мэдениетін дамыту» аймақтық 
бағдарламасына енгізілді. 2006 жылы Осакаров ауданында кітапхана жүйесіндегі өзгерістерге 
байланысты ауданның мэдени өміріне талдау жасалды. «Библиотека Вашего села и ее роль в 
культурном сельского округа» тақырыбында сауалнама жүргізіліп, кітапхананың қогамдагы орны мен 
маңызын, жергілікті билік аткарушы ауыл әкімдерінің кітапханага деген козқарасын айқындауга ықпал 
етті[8]. Астана қалалық орталықтандырылган кітапханалар жүйесі «Столичная культура -  2002-2005 
гг.» бағдарламасы аясында бірқатар шаралар іске асырылды. Мысалы, Пригорное поселкасында 
кітапхана ашу мәселесі шешілді. Сонымен қатар, қала түргындарының ең басым шогыры орналасқан 
аудандарын түйістіруші орталықта колемі 500,0 мың дана кітап қорына арналган казіргі заман 
талаптарына сай жаңа үлгідегі кітапханалық кешен салу мәселесі қарастырылуда. Кітапханалар 
жүйесін тиімді түрде келтіру мақсатында түрғындар аз қоныстанған елді мекендерді зерттеу 
жұмыстарын үнемі жүргізіліп келеді. Республика бойынша 300-ге дейінгі түрғындар қоныстанган елді 
мекендер баршылық. Мысалы, тек Ақмола облысында мүндай елді мекендер саны -  157. Олардың 
оасым көпшілігі, Шучье, Еңбекшілдер, Астрахань, Атбасар, Ерейментау, Қоргалжың аудандарында. 
Іыл бойы Жарқайың ауданының Гарарино, Маяк, Шалгай ауылдық кітапханалары Жаңадала, Достық, 
Кеңес ауылдарына кошірілді. Модельді кітапханалар саны 100-ге жетті. Олар Қарағанды облысында 
38(соның ішінде 34 ауылдык), Солтүстік Қазақстанда 26, (соның ішінде 13-і ауылдық), Павлодарда26 
(соның ішінде 13-і ауылдық), Алматы облысында 2, Жамбыл облысында 1.

Стационарлық қызметтен тыс кітапханальщ қызмет корсету жүмыстары обылыстар колемінде 
зртүрлі деңгейде. Дегенмен де, түрғындары аз қоныстанган елді мекендерді кітапханалық қызметпен 
қамту жүмысы біртіндеп жақсарып келеді. Республика бойынша 887 кітап беру пункттері, 117 
жылжымалы кітапханалар қызмет етеді. Кітап беру пункттері: Оңтүстік Қазақстан облысында 181; 
Солтүстік Қазақстанда 19; Алматыда 48; Қызылорда 43; Маңгыстау 3, Атырау 8, Павлодарда 156, 
Костанайда 73, Акмолада 127, Ақтобеде 40, Батыс Қазақстанда 208, Алматы қалалық 
орталықтандырылган кітапханалар жүйесінде 1, ал жылжымалы кітапханалар: Солтүстік Қазақстан 
облысында 55, (соның ішінде: 10 орталык аудандық, 5 орталық балалар, 17 ауылдық кітапханалар, 3 
балалар кітапханасы жанынан үйымдастырылган), Атырауда 53, Ақтобеде 9. Қарағанды облысында 
кітап беру пункттері жэне жылжымалы кітапханалар саны 401-ге ості. Бүгінгі таңда олардың жалпы 
саны 811. Еліміздегі кітапханалық қызмет жанұялык оку кітапханасы: Қараганды облысында 6, Батыс 
Казакстан облысы, Зеленов орталықтандырылған кітапханалар жүйесінде 2, кітапқана-клуб: 
Қарағандыда 49, Алматы 1, жанүялық абонемент: Ақтобе облысы, Ыргыз ауданы 1, сонымен қатар, 
аудандық әлеуметтік камсыздандыру болімімен бірге, мүмкіндігі шектеулі азаматтарга кітапханалық 
кызмст корсету Ақтөбе облысы, Қаргалы ауданында түрлерімен толықтырылуда.

Мемлекеттің қолдауынсыз мэдениет саласы оз бетінше оркендей алмайтынын, халықтың рухани 
жандүниесі мэдениет қүлдыраса бірге қүлдырайтынына, сойтіп, ғасырлар бойгы жинаган рухани 
байлыктан аз гана уақыттың ішінде жүрдай боп шыга келетінін мемлекет пен үкімет басшылары да 
түсінді. Соның нәтижесінде, Президент жарлыгымен 2000 жылы “Мәдениетті қолдау” жылы болып 
жарияланды. Ауылдықжерлердегі кітапхана, клуб, мэдениет салаларының кайтадан іске қосылып жер- 
жерде эртүрлі байқаулар, фестивальдар оте бастады. Ал, 2004 жылгы Президент жарлыгы бойынша 
колға алынган “Мэдени мүра” бағдарламасының дүниеге келуі -  Елбасы Нүрсүлтан Әбішүлы 
Назарбаевтың халқымыз гасырлар бойы жасалган асыл мүрага мәдениеттің бүгінгі хал-күйіне 
камқорлыгынь[ң корінісі. Ол еліміздегі экономикалық жэне элеуметтік реформалардың ойдагыдай 
жүріп, ішкі жэне жалпы онімнің анағүрлым осуі, соның нәтижесінде, халықтың әл-ауқатының артуына 
жағдай жасалды. Бағдарламаның жалгасы 2007 жылгы Қазақстан Республикасының Президентінің 
“Жаңа элемдегі жаңа Қазақстан” атты жолдауындагы Жиырма алтыншы багытындағы Қазақстан 
халықтарының рухани дамуы жэне үштүгырлы тіл саясатында: Біріншіден, “Мэдени мүра” 
бағдарламасының шеңберінде жүргізілген жүмысты жалгастыра отырып, “Қазақстан Халықтарының 
Рухани Даму Қорын” қүру туралы мәселені жете зерделеу керек. Қор түрақты мониторинг жүргізіп, 
мемлекеттік жекеменшік серіктестіктің комегімен жэне тиісті қогамдық үйымдарды қатыстыру 
арқылы біздің хапықтарымыздың мэдени қүндылықтары мен дэстүрлерін дамытуды қолдап отыруға 
тиіс. Қорды басқару корпоративтік басқару қагидаттарының негізінде жүргізілуге тиіс деп багыттады 
[9,6.3].

Қорыта айтқанда, Қазакстанның элемнің дамыган 30 елдің қатарына енуі максатында бес 
институционалдык реформаны -  ¥ л т  жоспарын жүзеге асыру үшін эрбір қазақстандық азаматтың



білімге, ақпаратқа, мэдени құндылықтарға қол жеткізуін қамтамассыз ету, бірыңғай ақпаратгык- 
мәдени орта қүру жэне оның шығармашылық элеуетін іске асыру үшін жағдай жасауымыз кажет.

Тэуелсіздік алғаннан бергі уақытта кітапханалар саны айтарлықтай өсті. 2001 жылы елімізде3220 
кітапхана болса, 2015 жылы 11423 кітапхана бар, оның ішінде ҚР Мэдениет жэне спорт министрлігіне 
қарасты 4122 кітапхана, Білім және ғылым министрлігіне қарасты 7186 кітапхана жэне 115 баска 
ведомстволар мен жүйелердің кітапханалары бар. Аймақтардағы жергілікті атқарушы органдарға 
қарасты кітапханалар: 16 облыстық әмбебап ғылыми кітапхана, 274 қалалық кітапхана, 163 аудандық, 
3313 ауылдық, 10 зағиптарға арналған кітапхана, 136 балалар, 10 жасөспірімдер кітапханалары жәнеЗ 
кітапхана-клубы. Сондай-ақ, стационарлык кітапханалары жоқ халық саны аз шалғайдағы елді- 
мекендердің түрғындарына 2335 кітапхана пункттері мен 617 жылжымалы кітапханалар қызмет 
көрсетеді. 2015 жылы 4122 көпшілік кітапханаларда тіркелген оқырмандар саны -  4 782 200 адамды, 
оқырмандардың келім саны 49453300 адамды, берілген құжат саны 88 958 200 дана басылымды 
құрады. 2016 жылы кітапхана саны 11253 жетті. Соның ішінде: ҚР Мэдениет жэне спорт министрлігіне 
қарасты көпшілік кітапханалар 4075, кітапхана мамандарының саны 9455. ҚР Білім жэне ғылым 
министрлігі кітапханалары 7073, Республикалық медициналық кітапханалар 58, «Қазақстан темір 
жолы» Ұлттық компаниясының кітапханалары 36, Ғылыми-техникалық кітапханалар 11. Сондай-ақ, 
Мэдениет министрлігіне қарасты 3 республикалық маңызы бар кітапхана, атап айтқанда, Қазакстан 
Республикасының Ұлттық кітапханасы, Қазақстан Республикасының Астанадагы Ұлттык 
академиялық кітапханасы жэне Зағип жэне нашар көретін азаматтарға арналған арнайы кітапхана. 
Республикадағы кітапхана ісінің қазіргі жай-күйі бірқатар мәселелердцң болуымен сипатталады.

Бүгінгі таңда Қазақстандағы азаматтардың кітапхана қорына қол жеткізу мүмкіндігі тең дэрежеде 
қамтамассыз етілмеген. Елдегі көпшілік кітапханалардың жалпы санының 80,3 % ауылдық 
кітапханалар, олардың саны 3313. Аймақтардағы ауыл түргындарының ішкі миграциясы салдарынан 
ауылдық елді-мекендер жалғыз мэдениет мекемесі ретіндегі ақпараттык- кітапханалык қызметтерден 
айырылуда. Көптеген ауылдық жерлердегі кітапханалар байланыс пен Интернет жүйесіне қосылмаған: 
2016 жылдың 1 қаңтарындағы мәліметтерге сүйенсек, елімізде көпшілік кітапханалардың 37,4 % 
Интернет жүйесіне қосылған, телефон байланысына 67,4% қосылған, көбейту-кешірме техникалар 
саны -  6117, мүның өзі тек қана калалар мен аудан орталықтарында ғана болып отыр. Кітапханалардьщ 
материалдық-техникалық жабдықталуы сын көтермейді, замана көшіне ілесе алмай отыр. Көптеген 
кітапхана ғимараттары жөндеу жүмыстарына, газдандыруға, байланысқа мүктаж. Кітапханалардьщ 
2,3% ғана типтік жобамен салынған арнайы ғимараттарда, 97,7% бейімделген ғимараттарда 
орналасқан, 8 кітапхана (0,2%) апатты гимараттарда орналасқан, 75 кітапхана күрделі жөндеу 
жүмыстарын қажет етеді[10]. Бір аймак колемінде кітапханалардың біркелкі орналаспауы және көлік 
қатынасының қиындығы мәселелері де бар. Шалғай елді-мекендерге катынайтын арнайы 
техникалармен жабдықталған жылжымалы ақпараттык-библиографиялық қызмет көрсету кешені - 
библиобустар бүгінгі күні Алматы мен Маңғыстау облыстык эмбебап кітапханаларында ғана 
бар.Кітапханаларды күру жэне оларды орналастыру мәселелерін шешу үшін мемлекет тарапынан 
дайындалған жаңартылған кітапханалық саясат қажет.

Міне, қарап отырсақ, қазіргі өмір сүріп отырған XXI ғасырда біраз жетістіктерге жеткеніміз анык, 
айқын. Заман ағымына орай, қазір технологияның жоғары деңгейге жетіп шарыктаған кезеңі. 
Кітапхана саны өсіп қана қоймай ондағы жүмыстардың көбін компьютер атқарып, ақпараттың сан 
түрін “ИНТЕРНЕТ” жүйесі арқылы алып, кітапхана қорларын «электронды каталог» арқылы азуакыт 
мөлшерінде оқырмандардың сауалдарына жан-жақты, кең колемде жауап бере алатын жағдайға жеттік. 
Ал, кітапхана қызметкерлері болса, болып жатқан өзгерістерді дер кезінде кабылдап, игеруде. Ауыл, 
қала арасынан аса алмайтын кітапханашылар осы күні халыкаралык конференциялар, семинарларға 
қатысып, тэжірибе жинақтауда. Республикамыздағы ең ірі -  ҚР ¥лттық кітапханасы барлық шетел 
елшіліктерімен жэне шетел мемлекеттерінің кітапханаларымен карым-қатынас орнатып, 22 
мемлекеттің 47 үйымымен кітапханааралық абонемент қызметін орістетуде[11]. Қазақстан 
кітапханалары бүл күнде жаңа талапка сай даму жолында. Тәуелсіздік алған жылдардан бастап 
кітапхана жүмысында жаңа технологиялардың енуіне орай мамандардың алдында зор міндеттер түр.

Осы міндеттерді шешу барысында төмендегідей үсыныстар жасаймыз:
1. “Мэдени мүра” бағдарламасын іс жүзінде асыру ісіне белсене катысу.
2. Кәсіби білімді ғылыми жұмыстармен үштастыра дамыту.
3.Жоғары жэне орта арнаулы кітапхана білімі жоқ мамандарға республикалық жэне облыстык 

даярлық курс жүйелерін дамытып жэне кітапхана саласына арналган оқулықтар, оқу күралдарын 
үлттық тілде шығару.

4. Халықаралық кітапханааралык байланыстың дамуына, кітапхана қызметкерлерінің тәжірибе 
жинақтауына Қазақстанда халықаралық шараларды жиі өткізу.

5. Кітапхана саласына арналган мерзімді басылымдарының аясын кеңейту.



6. Кітапхана саласына арналған еңбектерге республикалық конкурстар өткізу -  кітапхана 
■шзметкерлерініц белсенділігін жоғары деңгейге көтеретіні хақ.

7. Кітапханашылардың компьютерлік білім деңгейін көтеруге ерекше мэн беріп жэне ауыл- 
Иселодағы кітапханаларды ИНТЕРНЕТ жүйесімен қамтамасыз ету.

Сонымен, Қазақстан кітапхана ісінің шарықтап өркендеуі жэне мамандарды даярлаудағы 
мсыныстары осы мэселені шешуде оң нәтиже беретіні сөзсіз.
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ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ
ИДЕНТИЧНОСТИ

Востоковедные исследования способствуют созданию целостной системы изучения культурного 
наследия, в том числе современной национальной культуры, фольклора, традиций и обычаев. В их 
рамках происходит обобщение многовекового опыта национальной культуры и письменности, 
изучаются многие исторические, археологические, эпиграфические памятники, организуются 
востоковедные археографические экспедиции для проведения работ в архивах и библиотеках стран 

I ближнего и дальнего зарубежья. Особое внимание было уделено объективному пересмотру многих 
вопросов, в частности, связанных с проблемами государственности, идентичности, сохранения 
культурной самобытности, исторического культурного наследия [1].

С целью сохранения историко-ультурного наследия как важного фактора экономического роста, 
развития стабильности общества Президентом РК Н.А. Назарбаевым были инициированы 
государственные программы «Мэдени мура» («Культурное наследие») (2004 -2009 гг.), «Народ в 
потоке истории» (2013-2015 гг.). В статье Н.А. Назарбаева «Взгляд в будущее: модернизация 
общественного сознания» отмечены результаты этих крупных государственных программ, 
позволивших: а) восстановить историко-культурные памятники на территории Казахстана; б) системно 
собрать и изучить артефакты и документы из зарубежных архивов по истории и культуре Казахстана.

Новые материалы, выявленные в рамках программы «Культурное наследие» и «Народ в потоке 
истории» опубликованы в серии книг (34 томов), констатируют историческую роль казахов в мировой 
истории, имеющей свои особенности. Работа в данном направлении имеет большое значение для 
формирования культурной идентичности и современного развития в целом, поскольку истоки многих 
современных проблем берут начало в древности и средневековье. Другим важным следствием является 
формирование и актуализация национальной школы востоковедения и историографии -  основных 
дисциплин, формирующих интеллектуальное наследие страны в целом.
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