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Ю тапханаларда ел1м1здеп болып жаткан тетенш е жагдайларга тубегейл1 
бешмделуде. Когамдагы тетенше жагдайда акпараттык технологияларды барынша 
колдануда ШК облыстык балалар мен жасесшр1мдер ютапханасы да взшш жана 
мшдеттер1 мен максаттарын алдына коюда.

Б1здш максат -  окырмандарымыздын рухани байлык -  керкем эдебиетке  
ютапханалыкдэстур мен жанашылдыкты сактай келе, жаназамангасай кашыктыктан 
ютаптарды окуга шакыруды колга алу. Ен бастысы галамдык жана технологияларды 
жэне элеумегпк желшерд1 пайдалана отырып KiTan оку мэдениетш жогалтпау жэне 
окырмандарга барынша онлайн туршде кызмет жасау.

Кпдпханада 6ipiHiui кезекте «Абонемент» орталыктарынан алынган ютаптарды 
карантин бИкенше автоматты турде узарту Mep3iMi «KiTan Mep3iMiH online-узарту» 
ici icKe косылды. Сондай-ак кептеген онлайн шаралар жузеге асырылып, журпзшуде. 
Солардын Kefi6ipeyine токтала кетсем:

¥лы )KeHicTiH 75 жылдык мерекесше арналган «Согыс туралы окимын. А я 
читаю книги о войне...» атты ¥лы Отан согысыньщ ардагерк Казакстаннын Халык 
КаБарманы,Украина, Молдавия, Румыния жерлерш жау баскыншылыгынан азат 
етуде ерлж керсеткен, батыл, ержурек, Отанынын адал улы К- Кайсеновтын «Жау 
тылында», «Опаленное детство» туындыларын оки отырып www.vkolibrary.kz сайтында 
сурактарды шешуге онлайн-тест эз1рлендг

Ш К облыстык балалар жэне жасестр1мдер ютапханасы терт жыл катарынан етюзш  
келе жаткан Халыкаралык интернет-сайысы биылгы жылы да уйымдастырылуда. ¥лы 
жазушы, акын жэне агартушы Абай Кунанбаевтын 175-жылдыгына арналган «Абай 
мурасы. К Абаю...» шарасы туралы www.vkolibrary.kz сайтында ережелер1 айтылып, 
оган катысуга арналган ундеу бейнежазба Facebook, Twitter, Instagram паракшаларына 
койылды.
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«KiTan маган тактан да кымбат» атты акциясы колга 
алынды. Бул акция Ka3ipri карантин уакытында KiTan 
окып, рухани азык жинауды максат ету аркылы, зиялы 
кауым eкiлдepi кандай KiTan окып жатканын жэне 
кандай KiTanTap окуга кенес беретшш окырмандармен 
белюумаксатын кездейдгАкцияны eлкeмiздeгi акын- 
жазушылар мен енер иелерше жолдаган едж. Бeлceндi 
кауым екшдер1 кандай ютап окып жатканын жэне кандай 
KiTanTap окуга кенес беретшш окырмандармен болютг 

К Н апханаш ы лар балаларга арналган е р т е п  
к4таптарды ты ндауга арналган коленке театрына 
арналган бeйнeлepдi ез колдарынан жасап, оны кке 
асырып, ю ш кентай окырмандарга С. М аршактын 
«Акымак тышкан» туралы epTeri, Ы. Алтынсариннын 
«Эке мен бала» атты мысал эц п м есш , Р. Скоттон  
шыгармасындагы «Маргау Шалп» ертепсш  YouTube 
жeлici аркылы усынды.

«Easy English» айдары аясында балаларга агылшын 
тш ш  уйрету курсынын сабактары онлайн желш ер  
аркылы журпзш уде.

Могилев каласындагы (Беларусия) орталыктандырылган 
кпапханалар жуйесгмен жYpгiзiлгeн «Интернет жeлiciндeri 
кцапханалар: Сэнге курмет немесе окырмандарга жакын 
болу дурыс кадам ба?» атты виртуалды карым-катынастьщ 
шыгармашылык шеберханасына т ел ек о тр  аркылы 
инновациялык жэне эдютемелж жумыстар орталыгынын 
жeтeкшici Устинова Тамара Владимировна мен эдюкер 
Горбунова Дарья Николаевна катысты. Кездесудщ Heri3ri 
максаты -  мэдениетаралык диалог пен кэаби cepiicrecTiK 

карым-катынастарды колдау, жана идеялармен жэне шыгармашылыкжоспарлармен алма- 
су, сондай-ак ютапхана мамандарыньщ заманауи инновациялык ойлауын калыптастыру. 

КР ¥лттык академиялык кггапханасы уйымдастырган Абай Кунанбайулынын 175
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