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Epexe

l. Xalnu €p€l{i€.il€p

opbrHAapbrHbrrl Y3A1K xac KlTarIXaHaIrIbIcbI))
(6yaaH epi KoHxypc) rypanu ocbl Epexe

Konrypcrrr yfiuu4acrbrpy Mal(carr bIH, uiH4errepin, repri6iu, errci:y
ruapTrapbrH, ofaH Karbrcyr brnapfa (oI4bIJIaTbIH T€LJIanTapAbr, KaTbIcyubInapAbIII
KoHKypcrbrK MareputurAapbrH 6aratay rcpnrepuirrepiH, KopbIrbIHAbInapbIH
rxbrrapy )KeHe xeqiuua:AapAbl Mapararray repri6in 6enrinefiai.

1 .2. Konxypcrbrl{ Ma(carbl:
- pecny6JrrzKa xorapbr oKy opbrHAapbr rirauxan€urapbrHbrr{ KaAp eneyerin

AaMbrry;
- )Kofapbr o5y opbrHAapbr xiranxanalapbrHbrH )r{ac MaMaHAapbIHbIH

rxbrrapMarxbrnbr( 6acravm'cblH AaMbITy;
- xirauxaHarrrbl MaMaHAbIFbIHbIr{ 6e4enin aprrblpy;
- xorapbl o4y opbrHAapbr riranxaHiurapbrHbrH )Kac MaMaHAapbrHbrrl r<eci6ra

Ky3brperriniri naen ure6 epnirin aprrrrpyra )I(epAeMAecy.

1 .3. Konrypcrbll{ ruiH4emepi:
- x{orapbr oKy opbrHAapbr riranxanarapbrHbll{ xac MaMaHAapbIHbIt{

rxbrrapMarrrbrJrbrK, icxepnix 6ercenAinirin anuKray x{eHe brHT€LJraHAbrpy, onapAblrl
reci6u K€rJrbrnracracyblHa KeMeK Kepcery;

- xorapbr oKy opbrHAapbr riranxananapbrHbrr{ }Kac MaMaHAaprrH rirauxaHa
icin Nar{rbrpryra 6enceH4i Karblcyra rapry;

- rcirauxaHarrrbr MaMaHAbrrbrHbIrI xaFbIMAbI, eneyvterrir )KeHe xeci6vl
uuuAxin KanblrlTacrblpy;

- xoFapbr or(y opbrHAapbr xiranxanarapbrHbrH x{ac MaMaHAapbrHbrrl rceci6n

4rrsverin xaHAaHAbrpy, onapAbrrl osiH-esi xerin4ipyine, esiH-esi xepceryiHe,
xeci6z ecyine ra6anArt yMTbInbIcbIH K€LnblrlTacrblpy;

- xofapbr oKy opbrHAapbr KlTarrxaH€LJrapbrHbrr{ r4HHoBarlzrnbr( x{YMbrc

rexipz6eciu anuKray )KeHe rapary.
1.4. Konxypcruq yfirrvr4acrbrpyrxbrnapbr Kasa(craH Pecuy6rzKacblHblH

Biniu x{eHe FbrJrbrM vrrzuzcrpniri nreH l(a:aKcraH Pecny6nzKacbl Einivr x{eHe

rrrnrrnr Mr4Hr,rcrpniriniq Pecny6nuK€urbrK rbrJrbrMra-rreAarorrrK€urbrK xirauxanacrr
(6yaan epi - KP EFM PFIIK) 6orun ra6ura4u.



  

 
 

  
        

  
       

  
      

 
 

                                         
 

   
   

 
 

 
  

 

 
 

 
 

   

   

 
 

 
   
  

 
  

 
  

 

 

2. Конкурсты ұйымдастыру

2.1. Конкурс екі кезеңмен өткізіледі:
- I кезең (іріктеу) – 2020 жылдың 11  мамырынан 2020 жылдың 15

мамырына дейін;
- II кезең (ақтық) – 2020 жылдың 15 қазаны
2.2.  Конкурс жеңімпаздары Конкурстың  ІІ  (ақтық)  кезеңінде

анықталады, ол Алматы қаласы, Жамбыл көшесі, 25 үй  мекен-жайында 
орналасқан ҚР БҒМ РҒПК-де өтеді.

2.3. Конкурсқа дайындалуға және өткізуге ҚР БҒМ РҒПК-нің Ғылыми-
әдістемелік  бөлімшесі  басшылық  етеді. Телефоны/факсы:
8 (727) 291-69-11. E-mail: rnpb_kz@mail.ru.

  2.4. Конкурс және оның қорытындылары  туралы  ақпарат ҚР  БҒМ 
РҒПК www.rnpb.kz сайтында  орналастырылады және кәсіби  баспасөзде 
жарияланатын болады.

3. Конкурсты өткізу шарттары
Қатысушыларға қойылатын талаптар

  3.1.  Конкурс жоғары  оқу  орындарының меншік  түріне  қарамастан 
жоғары  оқу  орындары кітапханаларының  жас  мамандары  арасында 
өткізіледі.

  3.2.  Конкурсқа  қатысушылар біліміне,  лауазымына  және  жұмыс 
бағытына  қарамастан жоғары  оқу  орындары кітапханаларының  35  жасқа 
дейінгі (құжаттар тапсырған сәтте қоса алғанда) мамандары бола алады.

  3.3. Өңірлерден Конкурсқа қатысуға өтінімдер шектеусіз, бірақ жоғары 
оқу орындары бір кітапханасынан бір өкілден қабылданады.

  3.4. Конкурсқа қатысуға үміткерлерді ұсыну жоғары оқу орындары-лар 
кітапханаларының  ұжымдық  жиналысында  іске  асырылады. Кітапхана 
ұжымы мен үміткердің конкурсқа қатысуға келісімі міндетті түрде.

  3.5. Конкурстың  І  іріктеу  кезеңіне  қатысуға үміткерлер  Ұйымдастыру 
комитетіне  қазақ  немесе  орыс  тілдерінде  дайындалған  мына  конкурстық 
материалдарды табыстайды:

- кітапхана маманының Конкурсқа қатысуға өтінімі (Қосымша);
- жоғары  оқу  орындары кітапханасының  ұжымы  жиналысы

хаттамасынан шешімнің үзінді көшірмесі;
  - жоғары  оқу  орындары құрылымдық  бөлімшесінің 

және/кітапханасының  басшысы  қол  қойған  кітапхана  маманының 
мінездемесі;

  - «Менің  кәсібім – менің  таңдауым»  тақырыбындағы  Конкурсқа 
қатысушының шығармашылық өзін-өзі таныстыруы.

  3.6. Шығармашылық өзін-өзі таныстыру түрін Конкурс қатысушысы өз 
бетінше  белгілейді  және көлемі  бес  парақтан  аспайтын  баспа  түрінде, 
ұзақтығы экран  уақытының  10  минутынан  аспайтын электрондық  слайдтар,
бейнеролик түрінде ұсынылуы мүмкін.
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  3.7. Баспа  түріндегі  материалдар Times  New  Roman қарпімен  терілуі 
тиіс, өлшемі 14-пен 1,5 қатараралық, жиегі: сол жақ шеті – 3 см, оң жақ шеті
– 1,5 см., үстінен - 2 см., астынан – 1,5 см.

3.8. 3.5. тармақта көрсетілген Конкурстық материалдар 2020 жылдың 4
мамырына дейін Ұйымдастыру комитетіне осы  Ереженің 2.3  тармағында 
көрсетілген электронды адреспен жолданады.

  3.9.  Конкурстың  қазылар  алқасы мына  жағдайда  конкурстық 
материалдардың топтамасын қарамайды:

  - егер баспа  материалының  безендірілуі осы  Ереженің  3.7  тармағында 
белгіленген талапқа сәйкес келмесе;

  - Осы  Ереженің 3.5. тармағында белгіленген  конкурс  материалдары 
топтамасы толық табыс етілмесе;

- Осы Ереженің 3.8. тармағында белгіленген мерзімнен кеш түссе.
3.10. Осы  Ереженің 3.5. тармағында көрсетілген  конкурстық

материалдарды  қабылдау  аяқталғаннан  кейін Конкурстың  қазылар  алқасы 
оларды бағалайды және Конкурстың ІІ ақтық кезеңіне өткен қатысушыларды 
анықтайды.

  3.11. Конкурстық II ақтық кезеңіне  Конкурстың  І  іріктеу  кезеңінде  ең 
көп  балл  алған  конкурсшылар  қатысады. Конкурстың  ІІ ақтық  кезеңіне 
қатысушылар санын Ұйымдастыру комитеті белгілейді.

  3.12. 2020 жылдың 10 тамызынан  кешіктірмей – Ұйымдастыру 
комитеті жоғары  оқу  орындары басшылығына  және  кітапхана  басшысына 
электронды  почта  арқылы  конкурсшының  Конкурстың  ІІ  ақтық  кезеңіне 
қатысатыны туралы хабарлайды.

  3.13. Егер  Конкурстың  ІІ  ақтық  кезеңіне  қатысуға  үміткерлердің  бірі 
қатыса алмайтын жағдайда, жоғары оқу орындары кітапханасының басшысы 
бұл  туралы  Ұйымдастыру  комитетіне  осы  Ереженің  2.1  тармағында 
көрсетілген  Конкурстың  ІІ  ақтық  кезеңі  өткізілетін  күннен  кеш  дегенде  15 
күн бұрын хабарлауы тиіс.

  3.14. Конкурстың  ІІ  ақтық  кезеңіне  қатысу  үшін конкурсшылар «Мен 
және  менің  кітапханам  бүгін  және  келешекте»  тақырыбында  сөйлейтін  сөз 
дайындайды және Конкурсқа ұсынады.

  3.15 Конкурстың  ІІ ақтық  кезеңінің  әр  конкурсшысының  ауызша 
сөйтейтін сөзі 7 минуаттан аспауы тиіс.

  3.16. Конкурстың  ІІ  ақтық  кезеңі  конкурсшыларының  өнерлерін 
көрсетуі  барлық  шақырылған  қатысушылар  мен  қонақтардың, жоғары  оқу 
орындары кітапханалары  өкілдерінің,  басқа  мүдделі  ұйымдар  мен 
тұлғалардың қатысуымен өтеді.

  3.17. Конкурстың II ақтық  кезеңі осы  Ереженің 3.14  тармағына сай 
конкурсшылардың  дайындаған  өнерлерін  көрсетуін  де,  олардың  Конкурстан 
өту барысында кәсіби біліктілік пен өресін көрсетуін қарастырады.

3.18. Конкурстық тапсырмаларды бағалау критерийлері:
- берілген  тақырыпқа  сәйкестігі  және  оның  мазмұнының  толық

ашылуы;
- тақырыпты ашудың бірегейлігі мен әдеттен тыс тәсілі;
- жеке шығармашылық стиль;
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- заманауи технологияларды барынша пайдалану. 
3.19. Конкурстық материалдар рецензияланбайды, өңделейді және 

қайтарылмайды.  
3.20. Конкурсқа қатысушылар Ұйымдастыру комитетіне Конкурсқа 

ұсынған өз материалдарын жария түрде пайдалану, сондай-ақ жұмыс 
авторын көрсете отырып, ҚР БҒМ РҒПК сайтына орналастыру құқығын 
береді.  

 
4. Конкурстың қорытындыларын шығару және қатысушыларды 

марапаттау  
 

4.1. Конкурстық тапсырмаларды бағалау үшін құзыретті Қазылар 
алқасы жасақталады, оны Ұйымдастыру комитеті бекітеді. Қазылар 
алқасының құрамына ҚР БҒМ РҒПК-нің және жоғары оқу орындары 
кітапханаларының білікті мамандары енеді. 
 4.2. Қазылар алқасы Конкурстың І іріктеу және ІІ ақтық кезеңдеріне 
ұсынылған конкурстық материалдарды қабылдайды, қарастырады және 
тыңдайды және олардың жеңімпаздарын анықтайды.   

4.3. Қазылар алқасы конкурстық тапсырмаларды осы Ереженің 3.18 
тармағында көрсетілген критерийлер бойынша бағалайды.  

4.4. Әрбір конкурстық тапсырманың ең көп бағасы – 10 балл. 
Конкурстың әр кезеңінің жеңімпаздары конкурстық тапсырмаларды орындау 
барысында алған баллдардың ең көп санымен анықталады.  

4.5. Қазылар алқасы төрт жүлделі орынды анықтайды: Бас жүлде, 1, 2, 
3 орын. 

4.6. Егер Конкурстың ІІ ақтық кезеңінің қорытындылары бойынша 
бірнеше конкурсшы  бірдей баллдар санын алса, жеңімпаз қосыимша 
сұрақтарға жауап беру негізінде анықталады.  

4.7. Қазылар алқасының шешімдері түпкілікті болып табылады және 
талқылауға жатпайды. Қазылар алқасының шешімі тиісті хаттамамен 
ресімделеді. 

4.8. Конкурстың ІІ ақтық кезеңінің барлық қатысушылары «Қатысушы 
сертификатын» алады. Конкурстың ІІ ақтық кезеңінің жеңімпаздары Құрмет 
Грамоталарымен және естелік сыйлықтарымен марапатталады.   
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«Жоғары оқу орындарының үздік жас кітапханашысы» 
республикалық конкурсы туралы Ережеге Қосымша 

 
«Жоғары оқу орындарының үздік жас кітапханашысы» 

республикалық конкурсына қатысуға 
Өтінім 

 
1. Жоғары оқу орындарының толық атауы   
__________________________________________________
____ 

 
Конкурсқа 

қатысушының 
ФОТО суреті  

 
2. Кітапхананың толық атауы ___________________ 
__________________________________________________ 
3. Конкурсқа қатысушының тегі, аты, әкесінің аты 
__________________________________________________ 
4. Туған күні ________________________________________________ 
5. Білімі __________________________________________________ 
6. Лауазымы ___________________________________________________ 
7. Кітапханалық жұмыс өтілі _____________________________________ 
8. Осы кітапханадағы жұмыс өтілі _______________________________ 
9. Жетістіктері __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
10. Әуестіктері, қызығушылықтары_________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
11. Конкурсқа қатысушының байланыс телефоны:  
    _____________________ жұмыс; ________________________ ұялы  
 
12. Кітапхананың электронды почтасының адресі 
_______________________________ 

 
 
 

 
_______________________________ 
Кітапхана басшысының Т.А.Ә. және 

қолы 

 
___________________________ 
Конкурсқа қатысушының Т.А.Ә. 

және қолы 
 

 
Күні 2020  ж.______________  
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