
№4 Иманберди уулу Иса   атындагы жалпы билим берүүчү орто мектебинин
23-апрель Бүткүл дүйнөлүк  китеп күнүнө  карата  китепканачынын  аткарган  иши

тууралуу   маалымат.

        23-апрель Бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карта    ар бир класс “Колго китеп 
жасайбыз” деген  темада  китеп конкурсу  болду.Конкруска 1-4-класстар “Жомоктор 
дүйнөсүнө саякат”,              5-7-класстар эркин тема ал эми 8-11-класстар акын –
жазуучулардын өмүрү,чыгармаларынан китеп  жасашты.Класс  жетекчилер,ата-энелер 
жана  окуучулар кызыгуу менен  активдүү катышышты. Жыйынтыгы чыгып  активдүү 
катышкан окуучулар  грамота менен сыйланышты.Китеп күнүнүн тарыхы боюнча залга 
дубал газета чыгарылды.

           Адам китеп окуу менен дүйнө таанымын кеңейтет. Бирок техниканын өнүгүшү, 
интернеттин кириши менен китеп окуган адамдардын саны азайып  бараткандай.                
23-апрель эмне үчүн Бүткүл дүйнөлүк китеп күнү деп белгиленип калган ?  Себеби: 
Дүйнөлүк адабияттын көч башында турган Сервантес, Шекспир, Вега сыяктуу классиктер 
1616-жылы 23-апрелде дүйнөдөн кайтышкан. Ошондуктан, бул күндүн символикалык 
мааниси бар болгондуктан, ЮНЕСКО китеп менен автордук укукту урматтоо максатында 
ушул күндү белгилешкен. 

      Ал эми 2002-жылдын 1-апрелиндеги Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен «Бүткүл 
дүйнөлүк китеп күнү» деп 23-апрель белгиленген.

Колго китеп жасайбыз                                    Китепчени окуучулар менен бирге жасоо.
                                                                                

                                                                                                    

    

№4 Иманберди уулу Иса атындагы  жалпы билим берүүчү  орто мектебинин   
китеканада өтүлгөн “Китепкана-маданият   тармагынын күрөө тамыры” аттуу 
семинары 2021-жылдын   26-апрелинде  болуп. Семинарга Тогуз- Торо райондук 
билим  берүү бөлүмүнүн башчысы Б.С.Иманбердиев, билим берүү бөлүмүнун  адисти
Какаеева  Таалайкүл  жана райондогу мектеп китепканачылары   катышып, 
семинардын жүрүшүндө  китепкана менен  таанышышты.Семинардын    
башталышында  мектеп директору  Шайыкова Гүлзада Асановна  ачып,семинардын
жүрүшү боюнча  айтып өттү.



                                                                                   

Ошондой эле  билим берүү  бөлүмүнүн  башчысы  Б.С.Иманбердиев   Республикалык 
китепканачылар форуму жөнүндө   токтолду. Китепканалар  
балдардын өнүктүрүү борбору болууга тийиш .25-мартта 
Бишкек шаарында алгачкы жолу өткөрүлгөн 
китепканачылардын  биринчи форумунда буга чейин 
көмүскөдө калган   мектеп китепканасынын көйгөйлөрү кеңири
талкууланды. Анда КР билим берүү жана илим министри 
Алмазбек Бейшеналиевдин китепканачылардын статусун 
педагогдордукуна теңөө жөнүндөгү сунушун катышуучулар 
кубануу менен кабыл алышканын баса белгиледи.

    Кут билим газетасынын редактору: К.Чекиров сөзүн  
академик Дмитрий Лихачев сөзү  менен  баштады “Китепканачылар мамлекеттеги эң 
башкы адам,анткени билим берүү менен маданияты каралбай калган элдин келечеги 
жок,анын руханий жана адеп-ахлактык күчү болбойт” . Китепканачыларга жакшы каалоо 

тилектерин айтып сөзүнун аягында  “Эң оболу 
жакшы китепканачы тап андан кийин гана  
китепкана ач”-деп  сөзүн жыйынтыктады.

Форумга китепканачылардан №4  Иманберди 
уулу Иса атындагы жалпы билим берүүчү орто  
мектебинин китепканачысы М.Сабыралиева  
катышып келди.



Семинардын  кийинки  жүрүшү  китепкананын иши, тарыхы жана демөөрчүлөр тарабынан
алынган китептер боюнча китепканачы Махабат Дүйшалиевна презентациялап берди.

Китепкананын тарыхы жана иши боюнча маалымат

Тогуз-Торо районуна биринчи  жолу 1936-жылы Ак-Талаа
 районунан бөлүнүп, районго кичинекей китепкана уюшулган.

       Алгачкы  китепканачы болуп  иштегендер Курманбаев Мойто,
 Турдукожоева Карачач.Китепкананы ошол мезгилде  
«Кызыл үй» деп аташкан. Китепкананын баардыгы  айылдык 
советке караган. 1976-1977-жылдары райондук китепкана
 болуп уюшулуп, мектептерге китепканалар ачылган.
 Китептердин эсеби алынып, тармактык жана тамгалык
    каталогдор уюшулган.
        1974-жылы Владимир  Ильич Ленин  атындагы  сегиз жылдык  мектеп  болуп 
уюшулган. Окуу китептер, көрсөтмө куралдар бекер бериле баштаган. Биринчи 
китепканачы  болуп,  Мүдүнова Калипа  иштеген.

       1976-1977-жылдары Жумалиева Сүйүн, Жолдошбаева Умсун, Шайнаева Гүлжамал, 
Өмүралиева Сагын,  Турсуниязова Гүлзат, Болотбекова Венера жана Турдалиева 
Гүлайымдар китепканачы болуп,    эмгектенишкен. Ошол мезгилдерде окуу китептери  
акы төлөө менен берилген.

         2000-жылдан баштап  Акматов  Жумабай,2002-жылы  Матишов Асылбек  
китепканачы болуп иштеген.  2003-жылдан бери Сабыралиева Махабат  азыркы учурга 
чейин иштеп  келет. Азыркы китепканага  Абдыжапарова  Кеңешбүбүнүн  ысымы 
ыйгарылган. Китепканада көркөм адабият, окуу китептери, балдар үчүн китептер, орус 
адабияттар, мугалимдер үчүн     методикалык колдонмолор, майда  китепчелер жана 
газета журналдар бар. Китепкананын   ички жасалгасы  Токтогонов Жолой  агайдын үй-
бүлөсүнүн демөөрчүлүгү менен учурдун талабына ылайык жасалгаланган.   Ичи 3 
бөлмөдөн турат.  Китеп окуу  залы, окуу китептери  сактала турган бөлмө, окурмандарды 
кабыл алуу бөлмөсү.

 Спонсорлор аркылуу келген китептер

30 жылдык бүтүрүүчүлөр тарабынан  2015-жылы Чыңгыз Айтматовдун 7 томдугу, 
«Манас» эпосунун үчилтиги боюнча китептер тапшырылган.
    2016-жылы РЭС мекемесинин жетекчиси Дүйшөбаев Нурлан тарабынан математика 
боюнча таблица, формулалар берилген.



     2018-жылы  10 жылдык бүтүрүүчүлөр  балдар үчүн керемет жомоктор деген 
китептерди тапшырышкан.
      2019-жылы  20 жылдык бүтүрүүчүлөр Сагымбай Орозбаковдун вариантындагы  
«Манас» эпосунун китептерин  беришкен.
23-апрель Бүткүл дүйнөлүк китеп күнү

        Адам китеп окуу менен дүйнө таанымын кеңейтет. Бирок техниканын өнүгүшү, 
интернеттин кириши менен китеп окуган адамдардын саны азайып  бараткандай.     23-
апрель эмне үчүн Бүткүл дүйнөлүк китеп күнү деп белгиленип калган ?  Себеби: 
Дүйнөлүк адабияттын көч башында турган Сервантес, Шекспир, Вега сыяктуу классиктер 
1616-жылы 23-апрелде дүйнөдөн кайтышкан. Ошондуктан, бул күндүн символикалык 
мааниси бар болгондуктан, ЮНЕСКО китеп менен автордук укукту урматтоо максатында 
ушул күндү белгилешкен. 

        Ал эми 2002-жылдын 1-апрелиндеги Кыргыз өкмөтүнүн токтому менен «Бүткүл 
дүйнөлүк китеп күнү» деп 23-апрель белгиленген.

«Китеп баркын билели»
китепчени окуулар менен бирге жасоо.

                           Окуу керемет: 

“Китепти сүйлөтөбүз” окуучулардын китеп окуу ынтызарлыгын жогорулатуу максатында 
“Куурчак театр” башталгыч класс мугалими Эдилбек кызы Жылдыз өттү.

 

“Микробы вокруг нас” ата-энелердин китепке болгон кызыгуусун арттыруу максатында 
башталгыч класс мугалими Орозобекова Карлыгач сабак өттү.



Китепкананын ишин кантип жандандырабыз деген темада семинар-тренинг болду.
Райондук мектептерден келген китепканачылар жана мугалимдер катышыштып  
презентациялап беришти.

“Жаш талант” кружогуна катышкан окуучулардын  китеп күнүнө карата өздөрү    
чыгарган   ырларынан   көркөм  окушту.

Жыйынтыгында Тогуз-Торо райондук билим берүү бөлүмүнүн  башчысы 
Б.С.Иманбердиев,райондук билим берүү бөлүмүнүн адиси  Какаеева Таалайкүл жана 
катышуучулар  тарабынан   семинарга жогорку деңгээлде баа беришти.

                        Китепканачы:  М.Сабыралиева



                       23-апрель-Бүткүл дүйнөлүк китеп күнү.

        Саламатсыздарбы  ата-энелер, эже- агайлар жана  окуучулар. Жалпы  билим берүүчү  
мектептердин 1-6-класстарынын окуучуларынын арасында  өтүлө турган изилдөө 
долбоору боюча “ Окуйбуз,жасайбыз,изилдейбиз!” аттуу  Республикалык сынак жүрүп 
жаткандыгы баарыбызга маалым.                                                                                                  

  Бул долбоордун максаты: Окуучулар арсында өз алдынча окуу жана изилдөө 
ишмердүүлүгүн өнүктүрүү китепке болгон кызыгуусун артыруу болуп саналат.

   Сынак 23-апрель-Бүткүл дүйнөлүк китеп жана автордук укук күнүнө карта  
арналат.Жыл сайын  Республикалык масштабда өткөрүлүп   тургандыгы  белгиленди.

1-2-класстар арасында   “Мен жана менин жан дүйнөм”

 1- орунду 1а-класстын  окуучусу   Аскаров Азирет кл жетекчиси Насирдинова Нелли.

3-4-класстар арасында  “Кыргызстан  элдеринин  маданияты”

1- орун   4а-класстар  “Мурас” тобу 

5-6-класстар  арасында “ Жер шарынын биологиялык ар түрдүүлүгүн сактайлы”

1-орунду   5а-класс  “Биосфера”тобу катышып биринчи  орунду ээлешти.

Сынакка  7жаштан 12 жашка чейин мектеп окуучулары катышты.  

               

23-апрель-Бүткүл дүйнөлүк китеп күнүнө карата  мектептин залына  лозунг 
жазылып бурч уюштурулду.

 

                     Китепканачы:  М.Сабыралиева



    


