«Ақтөбе қалалық мәдениет және тілдерді дамыту бөлімі» ММ-нің 2015 жылдың қаңтар айына арналған іс-шаралар жоспары
План мероприятий на январь месяц 2016 года ГУ «Отдел культуры и развития языков города Актобе»
№
1.

2.

Іс – шараның
атауы
«Жаңа жыл – жаңа әннің тербелуі» атты әндер
жинағын шығару, өлең жинақтары бойынша
библиографиялық шолу
Выпуск сборника песен «Жаңа жыл – жаңа
әннің тербелуі», с проведением
библиографического обзора по сборнику
Рождество күніне арналған «В новогоднюю
ночь» атты демалыс кеші

Өтетін
уақыты
05.01.2016
10-00

06.01.2015
16-00

Вечер отдыха «В новогоднюю ночь»,
посвященный Дню Рождество
3.

4.

5.

«Рождество шырағы» атты концерттік
бағдарлама
Праздничная концертная программа «Рождество
шырағы»
Д.Нұрпейісованың 155 жылдығына орай
«Бұлбұл домбыра» атты әдеби-сазды сағаты
Литературно-музыкальный час «Бұл-бұл
домбыра», посвященный 150-летию Д.
Нурпеисовой
«Пока мы любим,мы живем!» атты мүгедек
жандарға арналған жаңа жылдық бал

Өтетін орны

Ұйымдастырушысы

№4 кітапхананың оқу залында

№4 кітапхана

В читальном зале библиотеки №4

Библиотека №4

Қалалық Қазақ саңыраулар
қоғамы мәдениет Үйі

Қалалық Қазақ
саңыраулар қоғамы
мәдениет Үйі

Городской Дом культуры КОГ

06.01.2016
16-00

Қалалық қазақ зағиптар қоғамы
мәдениет Үйі

09.01.2016
15-00

Городской Дом культуры
Казахского общества слепых
Қалалық Қазақ саңыраулар
қоғамы мәдениет Үйі

Городской Дом
культуры КОГ
Қалалық қазақ зағиптар
қоғамы мәдениет Үйі
Городской Дом
культуры Казахского
общества слепых
Қалалық Қазақ
саңыраулар қоғамы
мәдениет Үйі

Городской Дом культуры КОГ

14.01.2016

Мейрамхана

Городской Дом
культуры КОГ
Қалалық мәдениет Үйі

6.

7.

8.

9.

10.

Новогодний бал инвалидов «Пока мы любим мы
живем!»
«Балалар ертегілер әлемінде» атты сурет
көрмесі (Қалалық жас туристер станциясымен)
Выставка рисунков «Балалар ертегілер
әлемінде» (совместно с Городской станцией
Юных туристов)
Кеңес одағының батыры Ә.Молдағұлованы еске
алуға арналған «Маншүк – Алия - Хыйуаз» атты
қыздар патриоттық клубының 3 жылдығы
Девичий потриотический клуб «Маншүк – Алия
- Хыйуаз» отмечает 3 года, посвящается памяти
Героя Советского союза Алии Молдагуловой
«Қазақстан жаңа жаһандық нақты ахуалда: өсу,
реформалар, даму» Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың
Қазақстан халқына Жолдауына байланысты
сыбайлас жемқорлықпен күресуге бағытталған
«Жемқорлық – жегі құрт» атты құқықтық
танымдық сағаты
«Казахстан в новой глобальной реальности:
рост, реформы, развитие»
по Посланию Н.А.Назарбаева народу
Казахстана по пропаганде борьбы с коррупцией
«Жемқорлық - жегі құрт» познавательноправовый час
Дина Нұрпейісованың 155 жылдығына орай
«Күй анасы - Дина» атты фильм көрсету
Показ кинофильма «Күй анасы – Дина»,
посвященный к 155-летию Дины Нурпеисовой
«Тәуелсіздік-елімнің ерлік жолы» атты әдеби
сазды кеш (көрмеге шолу,слайд)

Ресторан
14.01.2016
11-00

15.01.2016

15.01.2016
12-00

15.01.2016
15-00

15.01.2016
11-00

М.Ломоносов ат. ҚОК фойесінде

Городской Дом
культуры
М.Ломоносов ат. ҚОК

В фойе ГЦБ им.М.Ломоносова

ГЦБ им.М.Ломоносова

Өткізілетін орны келісім
бойынша

Қалалық мәдениет Үйі

Место проведение по
согласованию

Городской Дом
культуры

Қалалық Қазақ саңыраулар
қоғамы оқу өндірісінің мекемесі

Қалалық Қазақ
саңыраулар қоғамы
мәдениет Үйі

Учебно-производствен-ное
предприятие КОГ

Городской Дом
культуры КОГ

№5 кітапхананың оқу залында

№5 кітапхана

В читальном зале библиотеки №5

Библиотека №5

№1 кітапхананың оқу залында

№1 кітапхана

11.

12.

13.

14.

15.

Литературно-музыкальный вечер на тему
«Тәуелсіздік-елімнің ерлік жолы» (обзор по
выставке, слайд)
«Туған өлке – тұнған тарих қазынам» атты
танымдық сағат
«Мәдени мұра-Культурное наследие» атты
тұрақты кітап көрмесіне шолу
Познавательный час «Туған өлке – тұнған тарих
қазынам»
Обзор по книжной выставке «Мәдени мұраКультурное наследие»
«Мәңгілік елдің биік мұраттары» атты әңгіме
сағаты
Час беседы по теме «Мәңгілік елдің биік
мұраттары»
«Адамзат биігіндегі Абай» атты үндестік
сағаты, кітап көрмесі, бүктеме,
библиографиялық шолу
Час созвучия «Адамзат биігіндегі Абай»,
библиографический обзор по тематической
выставке, буклет
«Абай туралы сөз. Әлемді паш еткен Абай»
виртуальды саяхат (клуб мүшелерімен бірге,
оқырмандар үшін)
Виртуальная путешествие «Абай туралы сөз.
Әлемді паш еткен Абай» (совместно с членами
клуба для читателей)
«Сыбайлас жемқорлыққа байланысты құқық
бұзушылық субъектiлерi» атты ақпараттық
сағаты

20.01.2016
11-00

20.01.2016
12-00

20.01.2016
12-30

20.01.2016
11-00

21.01.2016
13-00

В читальном зале библиотеки №1

Библиотека №1

№4 кітапхананың оқу залында

№4 кітапхана

В читальном зале библиотеки №4

Библиотека №4

Қурайлы әкімшілігінің мәжіліс
залында

№8 кітапхана

В актовом зале акимата
с.Курайлы
№1 мектептің кітапханасында

Библиотека №8

В библиотеке школы №1

Библиотека №3

№1 кітапханада

№1 кітапхана

В библиотеке №1

Библиотека №1

Қалалық зағиптар қоғамы
Бастауыш ұйымы

Қалалық қазақ зағиптар
қоғамы мәдениет Үйі

№3 кітапхана

Городской Дом

16.

17.

18.

19.

20.

Информациорнный час «Сыбайлас
жемқорлыққа байланысты құқық бұзушылық
субъектiлерi»
«Заңды білу - заман талабы: жемқорлық,
терроризм, экстремизм, тәртіп бұзушылық»
тақырыбына мамандардың қатысуымен
сұрақтар мен жауаптар кеші
Вечер вопросов и ответов с приглашением
специалистов по теме «Заңды білу - заман
талабы: жемқорлық, терроризм, экстремизм,
тәртіп бұзушылық»
Елбасының «Болашақтың іргесін бірге
қалаймыз!» атты Қазақстан халқына дәстүрлі
Жолдауы бойынша ақпараттық сағаты
Информационный час по Посланию Главы
государства Нурсултана Назарбаева народу
Казахстана «Вместе строим будущее»
«Туған елдің түтіні» атты ақын Х.Ерғалиевтің
шығармаларын оқу сағаты
Час чтения стихов поэта Х.Ергалиева «Туған
елдің түтіні»
«Халықтық» «Рюкзак» бард клубының «Заводи,
поэхали!» атты сенбілік кеші.
Суботний вечер «Народного» бард клуба
«Рюкзак» «Заводи поэхали!»
Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында
ересектер арасында «Салауатты өмір салтын
қалаймыз!» атты эстафеталық жарыс
Эстафета среди подростков «Салауатты өмір
салтын қалаймыз!», в целях пропаганды
здорового образа жизни

21.01.2016
11-00

22.01.2016
12-00

22.01.2016
12-00

23.01.2016

28.01.2016

Городская первичная организация
Казахского общества слепых

культуры Казахского
общества слепых

№2 кітапханада

№2 кітапхана

В библиотеке №2

Библиотека №2

Қалалық Қазақ саңыраулар
қоғамы оқу өндірісінің мекемесі

Қалалық Қазақ
саңыраулар қоғамы
мәдениет Үйі

Учебно-производствен-ное
предприятие КОГ

Городской Дом
культуры КОГ

№12 кітапханада

№12 кітапхана

В библиотеке №12

Библиотека №12

Облыстық Халық
шығармашылығы Үйі

Қалалық мәдениет Үйі

Областной Дом Народного
творчество
«Геолог» мәдениет Үйі

Городской Дом
культуры
«Геолог» мәдениет Үйі

ДК «Геолог»

ДК «Геолог»

21.

22.

Ақын М.Мақатаевтың 85 жылдығына арналған
«Жыр арқауы - Мұқағали» атты әдеби-сазды
кеші
Литературно-музыкальный вечер «Жыр арқауы
- Мұқағали», посвященный 85-летию поэта
М.Мақатаева
«Даланы сағынған керімсал жыр» атты поэзия
кеші
«Боз даланың бозторғайы» атты кітап көрмесі

28.01.2016
13-00

28.01.2016
14-00

Қалалық зағиптар қоғамы
Бастауыш ұйымы

Қалалық қазақ зағиптар
қоғамы мәдениет Үйі

Городская первичная организация
Казахского общества слепых

Городской Дом
культуры Казахского
общества слепых
М.Ломоносов ат.ҚОК

М.Ломоносов ат.ҚОК оқу
залында

ГЦБ им.М.Ломоносова

23.

24.

25.

26.

27.

Вечер поэзии «Даланы сағынған керімсал жыр»
Книжная выставка на тему «Боз даланың
бозторғайы»
М.Мақатаевтың 85 жылдығына орай «Ақын
жырына қонған ән» атты ән байқауы, слайд

В читальном зале ГЦБ
им.М.Ломоносова
№5 кітапхананың оқу залында

№5 кітапхана

В читальном зале библиотеки №5

Библиотека №5

Жыл бойы

№2 кітапханада

№2 кітапхана

Постоянная книжная выставка «Мәдениетұлттың парасаты» с обнавленным материалом
«Елбасы Жолдауы – болашақтың бағыты» атты
кітап көрмесі бойынша әңгіме-шолу

В течение года

В библиотеке №2

Библиотека №2

Жыл бойы

№6 кітапханада

№6 кітапхана

Беседа обзор по книжной выставке «Елбасы
Жолдауы – болашақтың бағыты»
Елбасымыздың «Жаңа Жолдау - жаңа бағыт»
атты жолдауынан тұрақты көрме

В течение года

В библиотеке №6

Библиотека №6

Жыл бойы

№2 кітапханада

№2 кітапхана

Постоянная выставка «Жаңа Жолдау - жаңа
бағыт» с Посланием Главы Государства
«Қаламгер қолтаңбасы...» атты қолтаңба
қалдырылған кітаптар көрмесі

В течение года

В библиотеке №2

Библиотека №2

Жыл бойы

М.Ломоносов ат. ҚОК

М.Ломоносов ат.ҚОК

Конкурс песен и слайд «Ақын жырына қонған
ән» к 85-летию М.Макатаева
«Мәдениет- ұлттың парасаты» атты тұрақты
кітап көрмесін жаңа мәліметтермен толықтыру

29.01.2016
11-00

Книжная выставка с автографами по теме
«Қаламгер қолтаңбасы...»

В течение года

В ГЦБ им.М.Ломоносова

ГЦБ им.М.Ломоносова

