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ЖОҒАРЫ ОҚУ ОРЫНДАРЫ КІТАПХАНАСЫНДАҒЫ ҒЫЛЫМ МЕН 
БІЛІМ БЕРУДЕГІАҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЬІҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

А ңдат па
Мақалада Республикалық жоғары оқу орындары аралық электронды кітапхана (РЖОЭК) жүйесіне енген 

кітапханалардың мүмкіндіктері карастырылады. Жоғары оқу орындары кітапханаларыныц өз кызметіне жаңа 
ақпараттық технологияларды ендіру арқылы өзіндік электрондық ресурстарын толықтырып қана қоймай, басқа 
да отандык, әлемдік ақпараттар ресурстарына кірудің жолдарын реттейді.

Кітапхананың инновациялық қызметі -  қазіргі жоғары оқу орындарында интерактивті ортада оқытудың 
табысты дамуының кепілі, өйткені кітапханалар қазіргі уақытта ақпаратқа жедел кол жеткізуді үйымдастырып 
жәие өз бетінше жаңа білімді игеруге жэне алуына ықпал етеді.

Инновациялық қызметтің нәтижесі -  пайдаланушыларға-жоғары оку орындарыньщ ғалымдары мен студент- 
терн іе үсынатын ақпаратгық өнімдер мен қызметтердің сапасын жақсарту.

Түйін сөздер: инновация, электронды ресурс, электронды кітапхана, ақпараттық технология, электронды 
оқулық.

Аннотация 
Б.С. Асанова'

ВОЗМ ОЖ НОСТИ И НФ О РМ АЦИОН НЫ Х ТЕХНОЛОГИЙ В НАУКЕ И ОБРАЗОВАНИИ В 
БИ БЛ И О ТЕКАХ ВЫ СШ ИХ УЧЕБНЫ Х ЗАВЕДЕН И Й

1к .и .нст арш ий  преподаватель кафедры всемирной истории, историографии и 
источниковедения Казахского национального университета им. аль-Фараби,

г. Алматы, Казахстан
В статье рассматриваются новые возможности библиотек высших учебных заведений, вошедших в систему 

Республиканской межвузовской электронной библиотеки (РМЭБ). В свяЗи с внедрением новых информацион
ных технологий библиотеки получили возможность не только пополнить свои электронные ресурсы, но и 
наладить доступ к отечественным и всемирным информационным ресурсам.

Инновационная деятельность библиотеки -  один из ключевых моментов успешного развития интерактивной 
среды обучения в современном вузе, поскольку библиотеки в настоящее время организуют оперативный доступ 
к информации и способствуют самостоятельному получению и усвоению новых знаний.

Результатом инновационной деятельности является качественное улучшение информационных продуктов и 
услуг, предоставляемых пользователям -  студентам и ученым вуза.

Ключевые слова: инновация, электронные ресурсы, электронная библиотека, информационная технология, 
электронное обучение.

Abstract
POSSIBILITIES OF INFORM ATION TECHNOLOGIES IN SCIENCE AND EDUCATION IN THE 

LIBRARIES OF HIGHER EDUCATIONAL ESTABLISHM ENTS
Assanova B.S.1

'candidate o f  historical sciences, senior teacher o f  Department o f  world history, historiography 
and source study, Al-Farabi Kazakh National University, Almaty, Kazakhstan

In article the new possibilities of libraries of the higher educational institutions which were a part of the system of 
the Republican Interuniversity Electronic Library (RIEL) are considered. In connection with introduction of new 
information technologies of library received an opportunity not only to fill up the electronic resources, but also to adjust 
access to domestic and world information resources.

Innovative activity of library - one of the key moments of successful development of the interactive environment of 
training in modem higher education institution as libraries will organize quick access to information now and promote 
independent obtaining and assimilation of new knowledge.

High-quality improvement of information products and the services provided to users - to students and scientists of 
higher education institution is result of innovative activity.

Key words: innovation, electronic resources, electronic library, information technology, e-leaming.
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Бүгінгі заман талабына сай елімізде білімді, кәсіби мамандарды қамтамасыз етіп отырған жоғары 
оқу орындары заман талабына сай жастарға сапалы білім мен саналы тәрбиенің жоғары деңгейде 
берілуін талап етеді. Оқуға ұмтылған эрбір жас ұрпақтың санасын, дүние танымын ақпарат арқылы 
кеңейтіп, жан-жақты білім алуына жэне белгілі бір мамандық иесі болып шыгуына көмектесетін 
бірден-бір орталығының қайнар көзі -  кітапхана.

Жогары оқу орындарының кітапханалары тек қана ақпараттық қызметті орындап қана қоймай, 
студенттердің тәрбиелік процесіне де белсенді қатысады. Жоғары оқу орындарының кітапханалары - 
бүл пайдаланушыларды локалдық жүйеде қызмет көрсететін ақпараттық автоматтандырылған орталық.

XXI ғасырдағы қогамдық өзгерістер, ашық ақпараттық кеңістікке өту, қоғамның ақпараттануы, 
өркениетгік деңгейге көтерілуі -  жоғары оқу орындары кітапханаларының жаңа бағытта жұмыс істеуін 
талап етеді. Әрбір оқырмандардың сұранысына орай жоғары оку орындары кітапханасында ақпараттык 
білім беру кеңістігінің құрамдас бөлігі электрондық қорлар, электронды оқулықтар, көркем әдебиет- 
тердің компьюгерлік технология қызметі жүйесінде болуы -  жаңа заманның бәсекеге қабілетгі, 
мәдениетті, рухани жан дүниесі бай нағыз адамды тәрбиелеуде орасан маңызды рөл атқаратыны 
анық. Білім беруде жаңа ақпараттық технологияларды пайдалану - оқыту процесін толық өзгертуге, 
оқытудың жеке тұлғаға бағытталган моделін жүзеге асыруға мүмкіндік береді жэне кітапханалардың 
стратегиялық дамуына жол ашады.

Соңғы 20 жыл көлемінде кітапханалар 200 жыл бойы еленбеген өзгерістерге тап болды. Бұған 
себеп - ақпараттық технологиялардың дамуы томендегі басымдықтармен ерекшеленеді:

-  Ақпарат іздеудің жоғары жылдамдығы мен халыққа жедел қызмет көрсету;
-  Басқа кітапханалардың жэне Интернет ресурстарын пайдалану арқылы ақпарат кеңістігін кеңейту;
-  Сұраныстарды барынш а қанағаттандыру, сәйкесінше тапсырыстардың орындалмау деңгейін 

барынша төмендету;
-  Қрсаттарды аз шығынмен бірнеше мэрте пайдалану;
-  Бір қүжатты бірнеше пайдаланушылардың қатар пайдалана алуы;
-  Ақпараттың жаңа түрлерін үсыну (баспа түрімен қатар, бейне материалдар; мультимедиалық 

басылымдар, Интернет ресурстары;
-  Сапалы замануи қызметтерді енгізу.
Осындай оң қасиеттерді қамтыған кітапханалар ақпарат пен білімінің нағыз орталығына айналды.
Соңғы 12 жылда көптеген маңызды жетістіктерге жеттік: техникалық парк іске асып, электрондық 

тасымапдауышта қүжаггар алынып жатыр. Бүкіл жер шарын қамтитын компъютерлік жүйелердің 
дамуы (ИНТЕРНЕТ) пайдаланушыларға ақпараттық қызмет көрсетуде үлкен мүмкіндіктер ашты. 
Компьютер көптеген құжаттарды өндеуге, жұмыстың сапасын жақсартуға, байыпты, ұғынықты түрде 
түсінуге көмектесті. Кітапхана ресурстарында Web жүйесінің құрылуы пайдаланушылардың ең жо- 
ғарғы деңгейдегі, өз уақтылы керекті ақпараттарды алуы, олардың мәдениет жэне білім деңгейін 
жоғарылатып, оқырмандарға қызмет көрсету деңгейі жақсарды.

Ақпаратты ресурстарының глобальдық жүйесі кітапхананың ішкі жұмыс процесстерін іске 
асырып, (кітапхана көрсеткіштерін дайындауда, эдебиеттерді іріктеуде және толықтыруда, оқырман 
сүранысын орындауға) кеңінен пайдалануға мүмкіндік береді.

Кітапханалар қоғам жағдайында болып жатқан жиі озгерістерді тұтас қамтамасыз ететін негізгі 
фактор болып табылады. Бэріне белгілі, біздің мемлекетіміздің ең басты мақсаты бәсекелесуге 
қабілетгі дамыған елдердің қатарына кіру. Бүнда қазіргі қоғамның әлеуметтік институты ретінде 
кітапханалар маңызды рөл атқарып келеді [1].

Бүгінігі ганда пайдаланушыларға заман ағымына сай қызмет көрсету, олардың ақпараттық мэде- 
ниетін дамыту республикамыздағы бірден бір білім ордасы -  бүкіл кітапханаларға, кітапхана қызметін 
одан әрі дамыту, инновациялық қызмет ауқымын кеңейту міндеттерін жүктейді. Жалпы, инновация 
дегеніміз -  кітапханаларда жүзеге асырылатын онімдер мен қызметтердің қазіргі имиджін, қызмет 
көрсету сапасын, басқа кітапханалардыц арасында бәсекелестік қабілеггілікті қолдау мен жетілдіруді 
қамтамасыз ететін технологияның басқарудың нысандары мен әдістерінің жаңартылуы.

Ғылым мен техниканың ерекше алға басқан қазіргі кезеңінде жоғары оқу орындары кітапхана- 
ларының қызмет көрсету ауқымы электронды ресурстармен толығуда. Кітапхана Ісінде иннова- 
циялық технологияларды пайдалану 2005 жылдан бастап енгізілінуде. Бүгінгі күнде кітапханалар 
Интернет желісіне қосылып, кітапхана ісін КАБИС, ИРБИС, РАБИС автоматтандырылган бағдарла- 
мапармен жүргізеді. Кітапхана қорлары электронды оқулықтар, мультимедиалық материал да рмсн 
толықтырылған.
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Қазіргі кітапханаларды электрондық ресурстарынсыз елестету мүмкін емес. Кітапханалар заман 
талабына сай жаңа магистранттар мен докторлық диссертацияларды жазудағы ғылыми-іздеу жұмыс- 
тарынын талаптарына сай электрондық мэліметгер базасына жазылуда. Мысапы, Қазақстан менеджмент, 
экономика жэне болжау институтының кітапханасында осы багытта сай 12 электрондық базалары 
(EBSCOHost, SSRN, ProQuest, JSTOR, Elibrary, Passport, GMID, Compustal Globol, Emerald, Sage, 
LexisNexis, Ю рист) қызмет керсетіп келеді[2]. Ал, Назарбаев Университетінің кітагіханасының 
қызметкерлері мен студенттерді элемдік деңгейдегі электронды мәліметтер қорымен қамтамасыз 
етеді. Кітапхананың қазіргі тандағы бар мәліметтер қоры туралы ақпаратты кітапхана сайтынан алуға 
толық мүмкіндік бар. Сонымен қатар, сайттың басты бетіндегі "E-resources" қосымша парағы арқылы 
әр қорды бөлек пайдаланумен қатар, бүкіл қорлардың ішінен бірден іздейтін қүралды қолданута 
болады. Мысалы:

Ovid Evidence Based Medicine Reviews -  дәлелді медицина бойынша оптималды ақпараттық қоры. 
ЕВМ тізіміндегі ең сенімді жеті дереккоздерін жинақтаған. Evidence Based M edicine Reviews жүйелі 
тақырыптық шолулар, клиникалық тэжрибелердің ең жақсы нәтижелері туралы мақалалардың 
шолуларын ұсынады.

Oxford Dictionaries Online - сөздіктер жинағы, мұнда сіз сөздердің мағынасын, синонимдері мен 
антонимдерін, создердің айтылуын, жазудың грамматикалық жэне стилистикасы туралы ақпарат ала 
аласыз.

Oxford Handbooks Online - академиялық зерттеулердің 14 тақырыптық бағыты бойынша үздік 
анықтамалардың жинағы. Бүл Oxford баспасының бірден бір абыройлы жобаларының бірі. Әрбір 
анықтамалықта тақырып бойынша кіріспе, ғылым саласының қазіргі таңдағы академиялық жағдайы 
туралы сыни шолу, концепция жэне жаңа зерттеулердің болашағы туралы ойлар көрсетілген.

Oxford Journals -  Oxford баспасының мерзімді басылымдарының толықмэтінді мақалаларының 
мультисалалық жинағының қоры. Қолжетімді жинақтардың тақырыбы -  биология, лингвистика, 
математика, физика, политика, элеуметгану [3].

Осындай, әлемдік деңгейдегі электронды мэліметтер қорымен Әл-Фараби атындагы Қазақ Үлттық 
университетінің кітапханасы өз оқырмандарын қаматамасыз етіп келеді. Кітапхананың мәліметтер 
қорында: EBSCOhost, IPRbooks, Polpred.com, Springer Link, HStalks, ProQest, M erck IndexOnline, 
Royal Society o f Chemistry, Eastview, ChemSpider, Зац-закон электронды мэліметтер қорлары жұмыс 
істейді.

Соңгы жылдары Қазақстанның ғылыми кітапханалары ілгері дамып келе жатқан технологиялық 
өндірісті белсене енгізіп жэне ақпараттардың таралуына оны пайдаланушылардың талаптарына сай 
қамтамасыз етуге мүмкіндіктері молынан болып жатыр. Көптеген кітапханалар білім жэне ғылымның 
ақпараттық қолдау мақсатында құрамында мәліметтер базасы мемлекеттік, орыс, шет тілдеріндегі 
электронды қорлар ресурстарын өндеді.

Жаңа технологиялық электрондық ресурстар кітапхананы қаржыландыру жэне техникалық жагынан 
қиындықтарға қарамастан дамуы тиіс. Қазіргі динамикалық жағдайдағы жоғарғы ақпараттық техно- 
логиялардың дамуында қызмет корсету жүйесін мейлінше жетілдіру, жаңарту қажет [4]. Осындай 
міндет жоғары оқу орындары кітапханаларының алдында да түр. Қазіргі уақытта оқу орындарындағы 
кафедралар мен оқу-әдістемелік бөлімдерінің тығыз байланыста болуы үшін, бірыңғай автомат- 
тандырылған жүйеге қосу маңызды болып отыр. Бүл өзгерістердің бэрі кітапхана қызметінің дамуына 
эсер етіп, бірақ оның басты мақсаты - пайдаланушыларды қажетті ақпараттармен қамтамасыз етуі 
өзгерген жоқ. Біздің елімізде Республикалық жогарғы оку орындары аралық электрондық кітапха- 
налар қүрылды. Бүл отандық университетгердің электрондық кітапханаларының виртуалдық бірлескен 
жүйесі. Жоғары оку орындары кітапханалары Республикалық жоғарғы оқу орындары аралық 
электрондық кітапханалар базасында (РМЭБ) өздерінің жеке білім алатын ресурстарын бірыңғай 
технологиялар бойынша қүруға, өз электрондық кітапханаларын оқулықтармен, оқу қүралдарымен, 
монографиялармен, ғылыми мақалалармен толықгыруды қамтамасыз етуде. Бүл дегеніміз, эр оқьпушы, 
студент тек қана өз университетінің ғана емес, басқа жоғары оқу орындарының электрондық кітап- 
ханасындағы мәліметтерді пайдалана алады дегенді білдіреді [5,6].

Кітапханалар өз алдарына пайдаланушыларға жоғарғы деңгейде қызмет көрсетуді міндет етіп 
қойды. Сыртқы факторлардың эсер егуіне қарамастан, (экономика жэне мәдениет жағдайы, оларға 
бөлінген қаржы көлеміне) кітапханалар өз қызметінде негізгі принцип -  пайдаланушыларға жаңа 
қызметтер мен инновацияларды үсынып, дамуды басшылыққа алып отыр.
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Ақпараггық кеңістікте болып жатқан өзгерістер тек қана оқыту процесінде ғана емес, элеуметтік, 
гылым саласында, сонымен қатар кітапхананың қызмет көрсету түрлеріне де өзгертулер алып келеді. 
Ақпараттар мен технологиялар арасындағы байланыстардың өсуі, соңғы жылдары көптеген кітап- 
ханалардың саяеатыкда «Интернет» орталық орынды алды.

Ақпаратгық-телекоммуникациялық технологиялардың кітапханалық процесіне енуі, кітапханалардың 
алдына үлттық жэне әлемдік кітапхана-ақпараттық ресурстарына қол жетерліктей жаңа үлкен мүм- 
кіндіктер ашылды. Жеткіліксіз қаржыландыру жағдайында кітапханалар үшін бұл тиімді мүмкіндік. 
Бір жағынан кітапханалар өзінің негізгі міндеттерін орындай отырып жэне өзінің қызметін ақысыз, 
бір жағынан дамуын жалғастырып, жаңа қызметтер жэне инновацияларды үсынуы керек.

Бүгінде жоғары оқу орындарының кітапханалары өз жұмысында дәстүрлі жэне электрондық көз- 
дерді және қызмет көрсету түрлерін үйлестіруде. Өздерінің дәстүрлі міндеттерін орындауды жалгас- 
тыра отырып, жоғары оқу орындарының кітапханалары - кітапхана қызметінің мазмұны мен түрін 
ауыстыруда. Бүл екі негізгі міндет: мәліметгерді жинау мен сақтауда және пайдаланушыларға қызмет 
көрсетуді жүзеге асыруда айқындалады.

Осыдан 30 жыл бүрын коптеген кітапханалар, солардың ішінде университет кітапханалары оқшаулау 
(жекеленген) мекемелер болған қызмет корсету саласында оздерін ең төменгі сатыда деп есептеген. 
Маңызды озгерістер XX ғасырда түбегейлі гүбірімен озгерді. Қазіргі жас пайдаланушылардың 
компъютерлік сауаттылық деңгейі жоғары. Пайдаланушылар көбіне оздерінің сауалдарын іздестіруді 
өздерінін компъютерде жұмыс істеген тәжірибелеріне сүйене отырып, оз алдына орындауға тырысады. 
Эрине, компъютерде жұмыс істеуді білуі, қазіргі күнде кез-келген адамның ақпаратты сауатты болуы 
қажет, бірақ ақпараттың қалай өнделіп, таралуын дэл мәнісіне түсінбей түспалдауы ақпараттық 
сауаттылық болмайды. Пайдаланушының тәжірибесінің жеткіліксіздігі, ақпаратгы дұрыс берілмеуіне 
экелуі мүмкін [7]. Интернеттің ретсіз, стихиялық дамуы ақпараттың сапасына, пайдаланушылардың 
ақпаратты іріктеу және іздеу нәтижесіне де эсер етеді. Кітапханалар қоғамдағы элемдік инфраструк- 
тураның элементі болып табылатындықтан, ақпараттық кеңістіктің қалыптасуына, олар іздеудің 
эдісін жэне тәсілін, іріктеуде сақтауда, аналитикалық ондеуде, таратуда жэне пайдаланушыларға 
талап еткен түрінде, колемінде ақпараттарын тауып беруге қатысады. Бүл факторлар қызмет корсету 
модулдарын түзетуге, пайдаланушылардың ақпаратпен жұмыс істеу талабы мен білімінің қалып- 
тасуына байланысты қызмет колемін ұлғайту қажеттілігін тудырады [8]. Коптеген кітапханаға 
келушілер өз бетімен бірдеңені үйренуге, қосымша білім алуды мақсат етпейді. Олар ең алдымен 
өздеріне қажетті ғана ақпаратты тез арада алып кету үшін ғана келеді. Өздерінің уақыттарын жаңа 
білім алуға, оздігінен ақпараттарды және құжатгарды табуды жэне пайдалануды пайдаланушылар 
жоспарламайды. Ақпараттық ресурстардың кең колемде осуіне орай библиограф барлық пайдалану- 
шыларға толық қызмет көрсете алмайды. Қызмет көрсетуде ақпарат қызметінің қызметкерлері 
біреулеріне берілген сауалдары бойынша ақпаратты берсе, енді біреулеріне ақпаратты іздеуді 
үйретеді[9]. Қазіргі күнде оқырмандар электронды каталогтар арқылы керекті ақпараттарды ала- 
алады. Кітаііханаларда ақпараттық қызметтерді автоматтандыру қазіргі ғылыми техникалық жэне 
элеуметтік ілгері дамудың бірқатар элементтерінің дамуына коп комегін тигізеді. Кітапханалық 
ақпараттық қызметті автоматтандыру, тек уақтылы ақпараттарды ғана қамтамасыз етпей, барлық 
қоғамдағы ақпараттарды алуға жағдай жасайды. Автоматтандырылган іздеудің ерекшелігі эр елдегі 
библиографиялық, фактографиялық, толық мәтіндегі мэліметтер базасын алуға мүмкіндіктері бар. 
Электрондық ақпараттық ресурстардың комегімен библиографиялық анықтамалардың барлық түрін 
орындауға арналған ресурстық базалар үлғаюда, Анықтама-библиографиялық аппарат виртуалдық 
көздерді қосу арқылы осы күнге дейін бұрын кормеген ақпараттарды алуда[10]. Егер бүрын 
анықтамаларды орындауда тек қана карточкалық ясәне баспа каталогтары, эр түрлі картотекалар жэне 
анықгама-библиографиялық корлар болса, қазіргі күнде бір кітапхананың өзінен жылдам жэне сапалы 
іздеу жүйесінің эр түрлі мүмкіндіктері бірнеше есе көбеюде. Осындай қол жетерлік ақпаратқа негіз- 
делген қызмет корсетудіц басымдьшығы артуда [11]. Кігапханалардың электронды каталога бойынша 
ақпаратты іздеу, пайдаланушылар үшін кең гараған ақпараттық іздеудін түрі болып табылады. 
Электронды каталогтың функциялық жоспарда оның ең басты ерекше айырмашылыгы, кез келген 
пайдаланушыға, Интернет торабына кіруге мүмкіндігі бар кез келген пайдаланушылар үшін оның 
жылдам, қозғалысты, интегралды қол жетімді болуы.

Елімізде соңғы жылдары электрондық кітаиханаларды құру қызметінің кең қанат жайып келе 
жатқанына орай, жогары оқу орындарының электрондық кітапханаларын калыітгастыруға байланысты 
бірқатар шешілуі тиіс мәселелер бар: коптеген кітапханалардың басшылары мен кітапханашылары
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электрондық кітапхананың не екені; электрондық кітапханаға электрондық құжаттың қай түрлері 
енгізілуі тиіс екені; дэстүрлі кітапхана технологияларының электронды құжаттың өзгешілігіне қай 
дәрежеде сэйкес келетіні; электрондық құжат кеңістігінің субъектілерінің қатынасы қалай құрылуы 
тиіс екені туралы анық түсінік кейде жетіспей жатады. Сондықтан, барлық кітапханалар жұмысының 
процесінде инновациялық технологияларды енгізу мақсатында шешілмеген бірқатар мәселелерді 
шешу керек:

1. Кітапхана веб-сайтгарында виртуалдық қызмет көрсетудің кешенді жүйесінің дамуына, қүжатқа 
электрондық тапсырыс қызметін, витруалдық анықтама-библиографиялық қызметін, құжаттарды 
электрондық жеткізу қызметтері үшін, қазіргі технологиялық талаптарға сай келетін компьютерлік 
портал құру қажет;

2. Ақпаратгарды сақтауга арналған сервер болуы тиіс;
3. Кітапханалық қызмет көрсетудің барлық пункттеріне штрихтік кодтау үшін мобилдік (тасы- 

малды) принтерлер, штрих кодттың қол сканерлерін енгізу қажет.
Сонымен, кітапханалар қызметінің жандануына: біріншіден, тендерлер өткізу әдебиеттерді, соның 

ішінде электрондық басылымдарды алу кітапхананың шығынын азайтады, екіншіден, EBSCO, 
Elsevier жэне басқа да элемдік ғылым басылымдарына қол жегерліктей болады. Коммерциялық on
line мэліметтер базасын тек өңцеушілерден ғана алуға болады, бірақ олардың бағасы өте жоғары. 
Әрине, бұндай жоғары бағамен мәліметгерді алуда кез келген кітапхананың мүмкіндігі шектеулі ғана, 
сол себепті де кітапханаларды пайдаланушыларының шет елдегі ғылыми басылымдарға шығып 
жатқан ақпараттарды алуға мүмкіншілігі бола бермейді. Осындай жағдайда бірнеше жолдарын қарас- 
тыруға болады:

1. Коммерциялық оп-1іп мэліметтер базасына Қазақстанның барлық жоғары оқу орындарының 
қол жетерліктей болуын қарастыру;

2. Коммерциялық мәліметтер базасы бар кітапханалармен келісімге отыру;
3. Коммерциялық оп-1іп мэліметтер базасына жасалған жеңілдіктер бойынша жасалған Қазақстан 

кітапханаларының консорциумына қосылу;
4. Барлық қызметтерді үлттық валютада төлеу.
Қорыта айтқанда, электрондық ресурстарды қолдану -  пайдаланушыларға жедел түрде қызмет көрсетіп, 

жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие жэне ғылыми процесгерін қүруда ақпараттардың көбеюіне 
мүмкіндік туғызып, дистанциондық оқу жүйесінің дамуына, студенттердің оздігінен білім алуына 
дағдылануға тәрбиелейді.
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