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

2.

3.

4.

5.

Іс – шараның
атауы
Ғарышкер Т.Мұсабаевтың туғанына 65 жыл
толуына орай «Мен ғарышкер боламын» атты
балалар бақшасының тәрбиеленушілерімен
танымдық сағат
Познавательный час «Мен ғарышкер боламын»
среди воспитанников детского сада,
посвященный 65-летию космонавта
Т.Мусабаева
«Қазақстан -2050» Қазақстан Республикасының
Президенті Н.Ә.Назарбаевтың халыққа
жолдауын насихаттауға арналған тәрбие сағаты
Воспитательный час по разъяснению
очередного Послания народу Президента РК
Н.Ә.Назарбаева
«Тәуелсіздік- азаттығым бақ күнім» атты тәрбие
сағаты
Воспитательный час по теме «Тәуелсіздіказаттығым бақ күнім»
КА 168/3 мекемесіне «Жүрек үні» атты
қайырымдылық концерт
Благотврительный концерт в УК 168/3 «Жүрек
үні»
«Өлеңмен өлшенген ғұмыр» атты ақын
М.Мақатаевтың 85 жылдығына арналған поэзия

Өтетін
уақыты
02.02.2016
10-00

04.02.2016
11-00

04.02.2016
15-00

05.02.2016
16-00

05.02.2016
12-00

Өтетін орны

Ұйымдастырушысы

№27 «Айгөлек» балабақшасы

«Геолог» мәдениет Үйі

Детский сад «Айгөлек» №27

ДК «Геолог»

М.Ломоносов ат.ҚОК оқу
залында

М.Ломоносов ат.ҚОК

В читальном зале ГЦБ
им.М.Ломоносова

ГЦБ им.М.Ломоносова

№9 кітапханада

№9 кітапхана

В библиотеке №9

Библиотека №9

168/3 мекемесі

«Геолог» мәдениет Үйі

УК 168/3

ДК «Геолог»

Қалалық Қазақ саңыраулар
қоғамы оқу өндірісінің мекемесі

Қалалық Қазақ
саңыраулар қоғамы

сағаты

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Час поэзии «Өлеңмен өлшенген ғұмыр»,
посвященный 85-летию поэта М.Макатаева
«Табиғатты аялау – адамзаттық
борышың,Жаратушы адамға сана берді сол
үшін!» атты М.Мақатаевтың 85 жылдығына
арналған экологиялық танымдық поэзия сағаты
Экологическо-позновательный, поэтический час
«Табиғатты аялау – адамзаттық
борышың,Жаратушы адамға сана берді сол
үшін!», посвященный 85-летию М.Макатаева
«Ақиық ақын...» атты кітап көрмесіне шолу
Обзор по книжной выставке «Ақиық ақын...»
«Тереңдігі телегей теңіздейін – Мақатаев
жырларынан нәр алам» атты кітап көрмесіне
шолу, оқырмандардың ақынға арналған өлең
шумақтарынан көрсеткіш кітапша дайындау
Обзор по книжной выставке «Тереңдігі телегей
теңіздейін – Мақатаев жырларынан нәр алам»,
выпустить брошюру по стихам читателей
посвященный поэту
«Ауғанстан ақиқаты» атты тақырыптық кеш,
көрмеге библиографиялық шолу
Тематический вечер и библиографический обзор
по выставке «Ауғанстан ақиқаты»
«ЭКСПО-2017: болашақ технологиясындағы
көпір» атты ақпараттық стенд
Информационный стенд «ЭКСПО-2017:
болашақ технологиясындағы көпір»
«Болады деп арманда!..» атты М.Мақатаевтың

мәдениет Үйі

05.02.2016
11-00

05.02.2016

09.02.2016
11-00

10.02.2016
11-00

10.02.2016

10.02.2016

Учебно-производственное
предприятие КОГ
М.Горький ат.№4 кітапхананың
оқу залында

Городской Дом
культуры КОГ
№4 кітапхана

В читальном зале библиотеки №4
им. М.Горького

Библиотека №4

№7 кітапханада

№7кітапхана

В библиотеке №7
№10 кітапханада

Библиотека №7
№10 кітапхана

В библиотеке №10

Библиотека №10

№1 кітапханада

№1 кітапхана

В библиотеке №1

Библиотека №1

№9 кітапханада

№9 кітапхана

В библиотеке №9

Библиотека №9

Қурайлы әкімшілігінің мәжіліс

№8 кітапхана

85 жылдығына арналған мәнерлеп оқу сайысы

12.

13.

Конкурс выразительного чтения «Болады деп
арманда!..», посвященный 85-летию
М.Макатаева
Оқушылар арасында М.Мақатаевтың 85
жылдығына арналған өлеңдерін оқу сайысы

Конкурс чтецов среди школьников,
посвященный 85 - летию М.Макатаева
«Құрдастар» клубының мүшелері арасында
ойын-сауық демалыс кеші

15-00

В актовом зале акимата
с.Курайлы

Библиотека №8

«Геолог» мәдениет Үйі

«Геолог» мәдениет Үйі

ДК «Геолог»

ДК «Геолог»

11.02.2016
16-00

Қалалық қазақ зағиптар қоғамы
мәдениет Үйі

11.02.2016

Городской Дом культуры
Казахского общества слепых
№2 кітапханада

Қалалық қазақ зағиптар
қоғамы мәдениет Үйі
Городской Дом
культуры Казахского
общества слепых
№2 кітапхана

В библиотеке №2

Библиотека №2

№1 кітапханада

№1 кітапхана

В библиотеке №1

Библиотека №1

М.Ломоносов ат. ҚОК-да

М.Ломоносов ат. ҚОК

В ГЦБ им.М.Ломоносова

ГЦБ им.М.Ломоносова

№7 кітапханада

№7 кітапхана

11.02.2016
15-00

Вечер отдыха членов клуба «Құрдастар»
14.

15.

16.

17.

«Ауғанстан - жүректің жарасы» атты
патриоттық бұрыш жасақтап, библиографиялық
шолу жасау
Оформление патриотического уголка
«Ауғанстан - жүректің жарасы» и
библиографический обзор по ним
«Тілім менің-тірлігімнің тірегі» атты
тақырыптық кеш, көрмеге библиографиялық
шолу
Тематический вечер, библиографический обзор
по книжной выставке на тему «Тілім меніңтірлігімнің тірегі»
«Ауғанның от жалынын кешкендер» атты кітап
көрмесіне библиографиялық шолу
Библиографический обзор по книжной выставке
«Ауғанның от жалынын кешкендер»
«Ауған ардагерлері арамызда» атты кездесу

залында

11.02.2016
11-00

11.02.2016

11.02.2016

18.

19.

20.

21.

22.

23.

кеші

12-00

Вечер встреча «Ауған ардагерлері арамызда»
«Ауған ақиқаты» атты Кеңес Одағы
әскерлерінің Ауғаныстан жерінен шықан күніне
орай мерекелік бағдарлама

12.02.2016
11-00

Праздничная программа посвященная дню
вывода советских войск из Афганистана «Ауған
ақиқаты»
«Пока мы любим, мы живем!» атты мүмкіндігі
шектеулі жандарға арналған жаңа жылдық бал
Новогодний бал «Пока мы любим мы живем!»
для людей с ограниченными возможностями
«Тілім менің – тірлігімнің айнасы. Зеркало
души - язык» атты М.Арыновтың 80
жылдығына арналған портрет сағаты
Портрет час «Тілім менің – тірлігімнің айнасы.
Зеркало души - язык», посвященный 80-летию
М.Арынова
«Үлкен істерге үндейді» атты көрме,
тақырыптық жинақ папкасы,библиографиялық
шолу
Библиографический обзор по выставке,
таматическому сборнику папки «Үлкен істерге
үндейді»
«Семейный портрет» атты «Рюкзак» бард
клубының сенбілік кеші
Субботний вечер бард клуба «Рюкзак»
«Семейный портрет»
«Батырлар ерлігі» атты ауған соғысы
ардагерлеріне арналған мерекелік кездесу

12.02.2016

12.02.2016
12-00

12.02.2016

13.02.2016
19-00

13.02.2016
14-00

В библиотеке №7
«Геолог» мәдениет Үйі

Библиотека №7
«Геолог» мәдениет Үйі

ДК «Геолог»

ДК «Геолог»

Мейрамхана

Қалалық мәдениет Үйі

Ресторан
№3 кітапханада

Городской Дом
культуры
№3 кітапхана

В библиотеке №3

Библиотека №3

№3 кітапханада

№3 кітапхана

В библиотеке №3

Библиотека №3

Облыстық Халық
шығармашылығы Үйі

Қалалық мәдениет Үйі

Областной Дом Народного
творчество
Сазды қалалық мәдениет Үйі

Городской Дом
культуры
Сазды қалалық мәдениет
Үйі

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Встреча посвященная ветеранам афганской
войны «Батырлар ерлігі»
«Қысқы табиғатқа саяхат» атты қысқы демалыс
орталығына саяхат сабағы
Зимний выезд на природу «Қысқы табиғатқа
саяхат»
«Ауған асуында от кешкендер» атты кітап
көрмесіне библиографиялық шолу
Библиографический обзор по книжной выставке
«Ауған асуында от кешкендер»
«Лаңкестік ұғымын қалай түсінесіз?» атты
арнайы шақырылған мамандармен кездесу
Встреча с участием приглащенных
специалистов «Лаңкестік ұғымын қалай
түсінесіз?»
«Денсаулық-бар байлығым!» атты ауыл
жастары арасында спорттық жарыстар.
Cпортивные соревнования среди сельской
молодежи «Денсаулық-бар байлығым!»
«Әрқашан–елімен бірге!» атты кітап көрмесіне
библиографиялық шолу
Библиографический обзор по книжной выставке
«Әрқашан–елімен бірге!»
«Денсаулық – өмір негізі» атты ақпарат сағаты
Информационный час «Денсаулық – өмір
негізі»
«Жастар- ел ертеңі» атты дөңгелек үстел
(Мектептегі жоғары сынып оқушылары
арасында)

14.02.2016
10:00

Саздинский городской дом
культуры
«Потон» спорт кешені

№9 кітапханада

Саздинский городской
дом культуры
Қалалық Қазақ
саңыраулар қоғамы
мәдениет Үйі
Городской Дом
культуры КОГ
№9 кітапхана

В библиотеке №9

Библиотека №9

№55 ОМ

«Геолог» мәдениет Үйі

СШ №55

ДК «Геолог»

Сазды қалалық мәдениет Үйі
Саздинский городской дом
культуры

Сазды қалалық мәдениет
Үйі
Саздинский городской
дом культуры

№5 кітапханада

№5 кітапхана

В библиотеке №5

Библиотека №5

М.Ломоносов ат.ҚОК оқу
залында
В читальном зале ГЦБ им.
М.Ломоносова
Абай ат. №1 кітапханада

М.Ломоносов ат.ҚОК

Спортивный комплекс «Потон»
14.02.2016
15-00

16.02.2016
11-00

16.02.2016
14-00

17.02.2016

17.02.2016
11-00

17.02.2016
11-00

ГЦБ им. М.Ломоносова
№1 кітапхана

31.

32.

33.

Круглый стол по теме «Жастар- ел ертеңі» (со
старшеклассниками школ)
«Жыр алыбы - Жамбыл» атты Ж.Жабаевтың 170
жылдығына арналған өлеңдер оқу сағаты
Час чтения поэзии «Жыр алыбы- Жамбыл»,
посвященный 170-летию Ж.Жабаева
Р.Бағланованың шығармашылығына арналған
«Ақмандайлым» атты ән байқауы
Конкурс песен посвященный творчеству
Р.Баглановой «Ақмандайлым»
«Дін және мәдениет» тақырыбында әңгімесұхбат

17.02.2016
12-00

18.02.2016
14-00

18.02.2016
13-00

Беседа по теме «Дін және мәдениет»
34.

35.

36.

«Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!» атты
тренинг
«Қазақстан-2050: Рухы биік мәңгілік ел»
тұрақты кітап көрмесіне шолу
Тренинг «Болашақтың іргесін бірге қалаймыз!»,
библиографический обзор по книжной выставке
«Қазақстан-2050: Рухы биік мәңгілік ел»
«Қазақстан-2020: болашаққа жол» Мемлекеттік
саясатының 2020 жылға дейінгі
тұжырымдамасын іске асыру мақсатында:
«Заман айнасы жастар» атты кітап көрмесіне
библиографиялық шолу
В целях пропаганды Государственной
программы «Қазақстан-2020: болашаққа жол»,
провести библиографический обзор по книжной
выставке «Заман айнасы жастар»
«Жырлайды жүрек» атты М.Мақатаевтың 85

18.02.2016
15-00

18.02.2016

19.02.2016

В библиотеке №1 им.Абая

Библиотека №1

№7 кітапханада

№7 кітапхана

В библиотеке №7

Библиотека №7

«Геолог» мәдениет Үйі

«Геолог» мәдениет Үйі

ДК «Геолог»

ДК «Геолог»

Қалалық зағиптар қоғамы
Бастауыш ұйымы
Городская первичная организация
Казахского общества слепых
№ 11 кітапханада

Қалалық қазақ зағиптар
қоғамы мәдениет Үйі
Городской Дом
культуры Казахского
общества слепых
№ 11 кітапхана

В библиотеке №11

Библиотека №11

№3 кітапханада

№3 кітапхана

В библиотеке №3

Библиотека №3

Сазды қалалық мәдениет Үйі

Сазды қалалық мәдениет

жылдық мерейтойына орай ауыл тұрғындары
арасында мәнерлеп оқу

37.

38.

39.

40.

41.

Чтение стих среди сельских жителей
«Жырлайды жүрек», посвященный 85-летию
М.Макатаев
«Әлемдік қауымдастықтағы көшбасшылыққа –
Қазақстандық жол» атты ақпараттық сағат
Информационный час «Казахстанский путь
лидерство в мировом сообществе»
«Қазақстан Республикасының мемлекеттік
жастар саясатының негізгі мақсаты қандай?»
атты тақырыбы бойынша әңгіме және слайд
көрсету
Беседа и слайд по теме «Қазақстан
Республикасының мемлекеттік жастар
саясатының негізгі мақсаты қандай?»
«Жүректің тілін сөйле тіл...» атты әдебиеттік
оқу байқауы, слайд
Конкурс литературного чтения, показ слайда
«Жүректің тілін сөйле тіл...»
«Халықтық» «Рюкзак» Бард клубының РФ,
Орск қаласында өтетін «Автобус» ХХІ
авторлық әндер фестиваліне қатысуы
Участие «Народного» коллектива Бард клуба
«Рюкзак» в фестивале авторской песни
«Автобус» ХХІ в РФ, г.Орск
«Халықтық ұжым» «Әлия Гүлі» қазақ би
ансамбілінің есептік концерті
Отчетный концерт «Народного коллектива»
ансамбля казахского танца «Әлия Гүлі»

16-00

19.02.2016
12:00

19.02.2016
15-00

19.02.2016
11-00

20.02.2016

21.02.2016

Үйі

Саздинский городской дом
культуры

Саздинский городской
дом культуры

Қалалық Қазақ саңыраулар
қоғамы оқу өндірісінің мекемесі
Учебно-производственное
предприятие КОГ
№9 кітапханада

Қалалық Қазақ
саңыраулар қоғамы
мәдениет Үйі
Городской Дом
культуры КОГ
№9 кітапхана

В библиотеке №9

Библиотека №9

С.Маршак ат. №5 кітапханада

№5 кітапхана

В библиотеке №5 им. С.Маршака

Библиотека №5

РФ, Орск қаласы

Қалалық мәдениет Үйі

РФ, город Орск

Городской Дом
культуры

Өткізу орны келісім бойынша

Қалалық мәдениет Үйі

Место проведение по
согласованию

Городской Дом
культуры

42.

43.

«Ерлік – елдің қасиеті, жүректілік – жігіттің
қасиеті» мектеп оқушыларына арналған
кездесу сағаты
Познавательный час «Ерлік – елдің қасиеті,
жүректілік – жігіттің қасиеті» для школьников
«Ардақтаймыз ана тілімізді!» атты мектеп
оқушылары арасында мәнерлеп оқу сайысы.

44.

Конкурс выразительного чтения среди
школьников «Ардақтаймыз ана тілімізді!»
«Әнші болғым келеді» атты 6-12 жас
аралығындағы балалар шығармашылығы
байқауы

45.

Конкурс детского творчества среди детей 6-12
лет «Әнші болғым келеді»
«Мұқағали-мәңгілік ғұмыр» атты
М.Мақатаевтың 85 жылдығына арналған әдеби
кеш

46.

47.

Литературный вечер «Мұқағали-мәңгілік
ғұмыр», посвященный 85-летию М.Макатаева
«Әлем таныған азат ел» атты тарихи сағат
Исторический час «Әлем таныған азат ел»
Ж. Жабаевтың 170 жылдығына арналған
«Өлмес өнер атасы» атты әдеби- әуен кеші

23.20.2016
15-00

23.02.2016
11-00

24.02.2016
14-00

24.02.2016
11-00

24.02.2016
11-00
25.02.2016
13-00

Литературно-музыкальный вечер «Өлмес өнер
атасы», посвященный 170-летию Ж.Жабаева
48.

«Мәдени мұра – асыл қазына» атты виртуальды
кітап көрмесіне шолу
Обзор по виртуальной книжной выставке

25.02.2016

М.Арын атындағы ОМ

«Геолог» мәдениет Үйі

СШ им.М.Арына

ДК «Геолог»

Сазды қалалық мәдениет Үйі

Сазды қалалық мәдениет
Үйі

Саздинский городской дом
культуры
«Геолог» мәдениет Үйі

Саздинский городской
дом культуры
«Геолог» мәдениет Үйі

ДК «Геолог»

ДК «Геолог»

№1 кітапханада

№1 кітапхана

В библиотеке №1

Библиотека №1

№5 кітапханада

№5 кітапхана

В библиотеке №5
Қалалық зағиптар қоғамы
Бастауыш ұйымы

Библиотека №5
Қалалық қазақ зағиптар
қоғамы мәдениет Үйі

Городская первичная организация
Казахского общества слепых
М.Ломоносов ат.ҚОК

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

В ГЦБ им.М.Ломоносова

ГЦБ им.М.Ломоносова

49.

50.

51.

52.

53.

«Мәдени мұра – асыл қазына»
«Табыс ілесер жол» атты әңгімелесу
«Қазақстан - қара шаңырағым»-«Казахстан –
мой отчий дом» атты тұрақты кітап көрмесіне
библиографиялық шолу
Беседа по теме «Табыс ілесер жол»
Библиографический обзор по постоянной
книжной выставке «Қазақстан - қара
шаңырағым»- «Казахстан – мой отчий дом»
«Екі дәуір жыршысы» атты Ж.Жабаевтың 170
жылдығына арналған әдеби жыр сағаты, кітап
көрмесіне библиографиялық шолу
Литературный час поэзии, библиографический
обзор по книжной выставке «Екі дәуір
жыршысы», посвященный 170-летию
Ж.Жабаева
«Қылмысқа не итермелейді?» атты құқық
бұзушылыққа қарсы мектеп оқушыларының
қатысуымен дөңгелек үстел.
Круглый стол с участием школьников против
нарушений закона «Қылмысқа не итермелейді?»
«Қыз қылығымен қызықты» атты 7-8 класс
қыздары арасында қыздар сайысы
Конкурс среди девушек 7-8 классов «Қыз
қылығымен қызықты»
«Жазылар естеліктер мен туралы» атты
М.Мақатаевтың 85 жылдығына арналған әдебимузыкалық караоке
Литературно-музыкальное караоке «Жазылар
естеліктер мен туралы», посвященный 85-летию
М.Макатаеву

25.02.2016
11-00

25.02.2016
12-00

26.02.2016
15-00

26.02.2016
15-00

26.02.2016
15-00

№4 кітапханада

№4 кітапхана

В библиотеке №4

Библиотека №4

№3 кітапханада

№3 кітапхана

В библиотеке №3

Библиотека №3

Сазды қалалық мәдениет Үйі

Сазды қалалық мәдениет
Үйі

Саздинский городской дом
культуры
№11 кітапханада

Саздинский городской
дом культуры
№11 кітапхана

В библиотеке №11

Библиотека №11

№9 кітапханада

№9 кітапхана

В библиотеке №9

Библиотека №9

54.

55.

56.

57.

«Ерлік пен өрлік» атты тарихи- ерлік сағаты
Историко-героический час по теме «Ерлік пен
өрлік»
Төтенше жағдайдың алдын-алуға байланысты
«Сақтық – қауіпсіздік кепілі» атты білім сағаты
Час знаний в целях пропоганды чрезвычайной
ситуации «Сақтық- қауіпсіздік кепілі»
«Алтын қақпа» атты балалармен зияткерлік
ойындар
Интеллектуальные игры с детьми «Алтын
қақпа»
«Сен қасымда жүрсең...» атты К.Ахметованың
70 жылдығына арналған танымдық сағат,
көрмеге шолу
Познавательный час и обзор по книжной
выставке на тему «Сен қасымда жүрсең...»,
посвященный 70-летию К.Ахметова

26.02.2016
12-00

27.02.2016
15:00

№12 кітапханада

№12 кітапхана

В библиотеке №12

Библиотека №12

Қалалық Қазақ саңыраулар
қоғамы мәдениет Үйі

Қалалық Қазақ
саңыраулар қоғамы
мәдениет Үйі
Городской Дом
культуры КОГ
Сазды қалалық мәдениет
Үйі

Городской Дом культуры КОГ
29.02.2016
15:00

29.02.2016
11-00

Сазды қалалық мәдениет Үйі

Саздинский городской дом
культуры
№4 кітапханада

Саздинский городской
дом культуры
№4 кітапхана

В библиотеке №4

Библиотека №4

