
  
Талғар политехникалық колледж кітапханасы  осы колледждің іргетасы 

қаланғалы бері оқу ордасының рухани бір бөлігі болып келеді. Колледж 

кітапханасының кітап қорында тек арнайы пән мен жалпы білім беретін 

оқулықтар ғана емес сонымен қатар көркем әдебиет, анықтамалар мен  түрлі 

салаларға арналған кітаптар мен электронды оқулықтармен қамтамасыз 

етілген. Кітапхананың жалпы көлемі 192 м
2
. Кітапхана абонемент және оқу 

залына бөлінген. Оқу залы 40 орындық. Абонементтің көлемі 72м
2
. 

Абонемент бөлімінде кітап қоры орналасқан кітап сөрелері және мерзімді 

басылымдар мен анықтамалар орын алған. Кітапханадағы жалпы кітап қоры 

20894 дана. Сандық көрсеткіш бойынша: кітапханадағы оқырмандар саны 
590, келушілер саны 2000, берілген кітаптар саны 6000 дана. 

        Колледж кітапханасы  интерактивті тақта мен заманауи технологиямен 

жабдықталған. 2012 жылдан бері электрондық «КАБИС» бағдарламасы 

жұмыс істеуде. Оқу залында интернет желісімен 5 жинақ компьютер жұмыс 

істейді. Оқырмандарға қалауынша әлеуметтік желілер қолданып, баспасөз 

құралдарын, анықтама аппаратын пайдалануына  толық жағдай жасалған. 

Жыл сайын баспасөз құралдарына жазылуға колледж тарапынан арнайы 

қаржы бөлінеді. 

 

         Бар білімнің бастауы-кітапта десек сол кітаптарға оқырмандардың 

сүйіспеншілігі мен жауапкершілігін арттыратын кітапханашы  кітапханада 

оқырмандардың сұраныстарын қанағаттандырып бағыт-бағдар көрсетуде. 

         Кітапхананың өзінің дәстүрлі жұмыс түрлері: оқырман сұранысын 

дұрыс айқындау арқылы кітапхана қорын сапалы толықтыру, кітапхана 

қорындағы бар мұраларды оқырмандарға жүйелі түрде жеткізу, колледж  

оқытушыларымен тығыз байланыста жұмыс істеу болып табылады, сонымен 

бірге, түрлі ақпараттық-библиорграфиялық жұмыстарды жүзеге асыру жалпы 

сапалы кітапханалық қызмет көрсету, білім салалары бойынша әдебиеттерді 

насихаттау, заман талабына сай ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін 
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пайдалану арқылы жұмыс атқару. Кітапханашы әрбір оқушының талабын 

ескеріп, жан-жақты дамуын ұйымдастыруда да үлес қосуда. 

       Бүгінгі өмірдегі бұқаралық ақпарат құралдарының рөлі өте жоғары. БАҚ 

болмаса, қазіргі заманғы адамзат қоғамы мүлдем жасай алмайды. Қазіргі 

заманғы баспасөз - көптеген газеттер, журналдар және басқа да баспа 

басылымдары ұсынатын ең көне бұқаралық ақпарат құралдары. Баспасөзде 

саяси, экономикалық, мәдени, әлеуметтік және ғылыми өмірдегі ең өзекті 

мәселелер қарастырылады. Колледжде баспасөз беттеріне жазылуды 

кітапханашылар ұйымдастырады. Колледж ұжымы жыл сайын аймақтық, 

облыстық, республикалық деңгейдегі газеттер мен журналдарға келесі 

бағыттар бойынша жазылады: кәсіптік техникалық журналдар, 

педагогикалық қызмет, заңнама, мәдениет және спорт. Колледж ұжымында 

төмендегі басылымдар үлкен сұранысқа ие. «Техникалық және кәсіптік 

білім», «Колледж және кәсіптік білім», «Ұстаздар әдістемесі», «Ел назар», 

«Профессионал Казахстана», «Талғар», «Жетісу», «Огни Алатау» т.б.  

         Кітапханада кітапханалық жұмыс түрлерімен қатар түрлі іс-шаралар 

ұйымдастырылады. Көпшілік шаралардың тақырыптары елімізде болып 

жатқан түрлі тарихи, әдебиет саласында, саяси оқиғаларға байланысты 

жоспарланып өткізіледі.  Оқу залында: «Елін сүйген Елбасы», «Болашаққа 

бағдар: Рухани жаңғыру» атты тұрақты кітап көрмелері ұйымдастырылған. 

Сонымен қатар кітапханада «Болашаққа бағдар, рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясында ұлы тұлғалар мен  жергілікті ақын-жазушылармен 

қызықты әдеби кездесулер өтіледі. «Қыз сыны», «Жігіт сұлтаны», «Наурыз -

думан» сияқты салт-дәстүрлерді насихаттайтын  колледж ішілік іс-шараларда 

кітапханашының ұйымдастыруымен өтеді.  

Кітапхана меңгерушісі: Токабаева Рысбике Керімбекқызы      

Тел .+7(727) 3057025    

Кітапхана жұмыс уақыты 8.00-17.00 

Әр айдың соңғы жұмасы тазалық күні 
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