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Қазіргі таңдағы жан-жақты білім мен тәрбие 

беретін мәдени орындардың бірі – мектеп 

кітапханасы. Мектеп кітапханасының ауқымы  

кішкене болғанымен, оның атқарар қызметі зор. 

Кітапханаға оқушылар келіп, қажетті 

әдебиеттерін жаздырып, әрі  білімдерін 

толықтыра отырып, шығармашылық 

жұмыстармен де шұғылданады. Мектеп 

кітапханасы мектептегі білімге ұмтылатын жас 

ұрпақтың, сондай-ақ ұстаздардың сүйікті орны. 

Мектеп кітапханасы - бұл мектептің мәдени 

орталығы. 





Мектеп кітапханасының кеңістігін 

ұйымдастыру тәсілдері

Баршаға мәлім, бүгінде мектеп кітапханалары 

жүйесі  физикалық және моральдық тұрғыда 

ескірген. Қазіргі заман талабына қарай бұл 

жүйелер қызметін жаңартудың уақыты келді. 

Бұдан жарты ғасыр бұрын дүниежүзі 

кітапхананы тыныш, жайлы, кітап сөрелері мен 

каталог жәшіктері орналасқан және 

оқырмандар залында кітапқа үңілген 

оқырмандарға толы ғимарат есебінде көрсетті.



Ал, қазіргі таңда, кітапханалардағы 

ақпараттардың маңыздылығы мен әлеуметтік 

ерекшеліктеріне қарай, мектеп кітапханасының 

сыртқы келбетінің жаңа дизайнын өзгерту. 

Кітапхана дизайны - көркем дизайн. Оның 

мақсаты - кітапхананың сыртқы келбетін, оның 

жалпы ішкі көрінісін және жеке элементтерін 

мәдени және ақпараттық жүйеде безендіру. 

Мектеп кітапханасының дизайны оқу процесінің 

барлық қатысушыларына, оның ішінде ата-

аналарға, мектеп әкімшілігіне, пән мұғалімдеріне 

және техникалық қызметкерлерге тікелей 

қатысы бар. 



Заман талабына сәйкес мектеп кітапханасын 

көркемдеудің бірнеше үлгісі берілген. Олар:

кітапхана –
оқу сыныбы

кітапхана –
қонақбөлме

кітапхана –
асүй

кітапхана –
ойын бөлмесі

кітапхана –
мұражай



Мектеп кітапханасы – оқу сыныбы

Мектеп кітапханасын жабдықтау үшін, ең 

алдымен оқушылардың сабаққа ынтасы мен 

қызығушылығын арттыру керек, бұл жерге 

көзді ауыртпайтын және іш пыстырмайтын, 

әдемі стандартты жихаз орналастырылады. 

Мектеп кітапханасы дәстүрлі білім беру 

бағдарламасына сүйене отырып, жаңашылдық 

әдістермен оқырмандардың кітапхана және 

кітапқа деген сүйіспеншілігіне қол жеткізуге 

көмектеседі оқу процесі үшін ыңғайлы базаға 

айналады. 



Кітапхана - оқу сыныбын қалыптастыру 

оқырмандарды тек оқуға және ізденуге, зерттеуге 

жол ашады, зерделеуге үйренуге қызығушылық 

тудырады, білім берудің нәтижелі жұмысын 

ұйымдастырады, оқырмандар сапасын жақсартады.





Мектеп кітапханасы – қонақбөлме 

Оқырмандарға бір жерде отырып оқып, 

талқылау үшін отыратын жұмсақ үстелдерді 

орналастыра білу. Кітапхана-қонақбөлмесін 

жаңа талапқа сай безендіре білу керек. 



Яғни, әр оқушыға бұл бөлмеге кіргенде өзін еркін 

сезініп, өз қалауы бойынша кітаптарды қарап, 

қалаған жерінде кітап оқып, немесе қалаған 

уақытында еркін жобаға сәйкес демалуын 

қамтамасыз еткен жөн. 





Мектеп кітапханасы – асүй

Кітапхананың шағын бір аумағынан асүй ашуға 

болады. Ол жерде даярлау технологиясы, 

функционализм, жұмыс түрлері біріктіріледі



Оқырмандар үзіліс кездерінде немесе мектептен 

кейін кофе немесе шәй іше отырып баспа 

басылымдары жайлы  достарымен  ой бөліседі, 

талқылайды, пікір алмасады, сондай-ақ электрондық 

пошталарын тексереді, әлеуметтік желілерде 

сөйлесе алады.





Мектеп кітапханасы – ойын бөлмесі

Бұл жерде балалар өзінің достарымен 

кездеседі. Қордағы кітаптан басқа, онда кез 

келген ойын ұсынылады. Кітапханашы 

балалармен әңгімелесу, сахналық ойындар, 

шығармашылық конкурстар, мерекелер мен 

демалыс күндерін өткізе алады. Барлық іс-

шаралар балаларға көмектесуді үйренуге, 

ойлануға, өз қабілеттерін жетілдіруге 

мүмкіндік береді, кітапты сүйіспеншілікпен 

оқиды. Мұндай кітапханада серги отырып 

оқиды және ойындарды еркін ойнай алады. 





Кітапханаға кіргендегі көрініс, безендіру, тіптен оқи 

алмайтын балаға да өте әсерлі болуы керек, сонда 

ғана бала бұл бөлмеге келе бергісі келіп тұрады.





Мектеп кітапханасы – мұражай  

Кітапхана-мұражайда мұражайлық құндылықтарды 

және құжаттарды, музейлік экспонаттарды пайдала-

нады, құнды материалдармен жұмыс жасайды және 

оларды кітапханада ұзақ емес уақытша сақтайды. 

Кітапхана-мұражайдың ең ұтымды жағы-ұтқырлық, 

ол дәстүрлі мәдениеттің жалпыға ортақ құндылық-

тарын сақтауға, оқып-үйренуге, ықпалын тигізеді.





Осы үлгілерді өз кітапханаңызда қолданам десеңіз, 

бос кеңістікті әрлеп, өз қалауыңыз бойынша 

көркемдеп, жандандырып, түрлендіруге болады. 



Мектеп кітапханасын жоғары биіктен көру үшін, 

ең алдымен заманауи үлгіде, жарық және биік 

дизайнмен әрі жоғары талаптарға сай болып 

безендірілуі керек. Сыртқы әрлеуін, көркемдік 

безендіруін де маңызды ұйымдастыра білу қажет.



Бүгінгі таңда мектеп кітапханасы өз заманының даму 

деңгейінде болып, мектептің өркендеуі мен 

қалыптасуына, оның балалар мен жасөспірімдерге 

тәрбие беру мен оқытуында үлкен көмек беруі керек. 

Оқырмандармен жұмыс жасай отырып, кітапханаға 

деген құрметі мен сүйіспеншілігін қалыптастыру 

оларға кітаптармен жұмыс жасай білуге үйрету –

кітапхана қызметінің негізгі міндеттерінің бірі.



Мектеп кітапханасын безендіру түрлері

Кез келген оқушы, мұғалім, тіпті ата-ананың өзі 

ғылым, техника, өнер және басқа да салалар 

бойынша қажетті ақпаратты мектеп 

кітапханасынан табады. Кітапханадағы барлық 

нәрсе оқырман үшін «жұмыс істейді». Мектеп 

кітапханасы ең алдымен, өз оқырмандарына 

кітапханалық қызметтердің толық жиынтығын 

ұсынады. Яғни, әртүрлі оқиғалар туралы 

оқырмандарға хабарлап отырады. Өйткені, 

оқырмандар татымды жаңалықтармен танысуға 

зор мүмкіндік алғаны өте маңызды. 





Мектеп кітапханасының жарнамасы балаларға 

ғана емес, ата-аналарға да қызығушылық 

танытады. Айдың айшықты оқиғаларын, 

маңызды күндерді, т.т. барлығын да ақпараттық 

стендтерден таба алады. Соңғы жаңалықтар 

туралы ақпаратты мобильдік стендтерде, 

флайерлерде және жарнамалық стендтерде 

орналастыру қажет. Сондықтан, олардың 

дизайны жарқын, ерекше және тартымды 

болсын. Мектеп кітапханасының стендтерді 

қайда орналастыру керектігін және олардың 

қандай нысанын жасау керектігін шешу қажет. 



Мектеп кітапханасы оқу процесін қажетті 

құжаттармен қамтамасыз етуге міндетті. 

Мектеп кітапханасының жалпы дизайнын ескере 

отырып, сол стиль бойынша стендтер 

безендірілуі керек. Оқырмандарға ыңғайлы 

болуы үшін мәтіндер, басылымдар, кештердің 

атаулары, жарнама және хабарландыруларға 

көбірек көңіл бөлінуі керек. Жарнама қысқа, 

айқын, көркем әрі сәнді болса, оқырмандарды да 

соғұрлым жақынырақ баулуға болады. 

Соңғы жаңалықтар туралы ақпарат алу үшін 

ұялы стендтер, үнпарақтар қағазын орналастыру 

қажет. 



Олар қарапайым немесе әдеттен тыс көркем 

болуы мүмкін, олар жеке өлшемі және дизайны-

мен ерекшеленеді. Мектеп кітапханасында 

пайдаланылатын ақпараттық стендтердің 

төмендегідей бірнеше түрі ұсынылады.



Ақпараттық стендтер

Бір жерде қозғалыссыз тұрған үлкен құрылым 

«стационарлық стенд» деп аталады. Оны 

кітапхананың кіреберісіне жақын ең көрнекті 

жерге орналастырады, стендте кітапхана туралы 

ең маңызды ақпарат болуы керек. Мектеп 

кітапханасының атауын, оның жұмыс режимін, 

кітапхананы пайдалану ережелерін, қысқаша 

тарихи анықтамасын және басқа маңызды 

ақпараттарды қамтуы қажет. Әдетте, мектеп 

кітапханасы ең алдымен оқырмандардың 

назарын көрнекті орынға тарту үшін оқырман-

дардың марапаттарын орналастырса да болады. 



Мұндай бұрыш кітапхананы әдемі 

безендірілуімен ерекшеленеді. 



Флайер

Бұл сөз ағылшын тілінен аударғанда - флайер неме-

се ұшқыш. Бұл сөз жарнамасы бар шағын парақша-

ны көрсетеді, мысалы, тақырыптық кешке, іс-шара 

өтуге арналған көбінесе тіктөртбұрышты пішінге ие, 

мөлшері қағаздың стандартты парағының үштен бір 

бөлігіндей парақша.



Плакаттар, постерлар

Мектеп кітапханасында алдағы іс-шаралар 

туралы оқырмандарды хабардар ететін 

плакаттар, хабарландырулар, сценарийлерді 

және басқа плакаттар, үшін орын қарастыру 

қажет. Оларға кітапхана ұсынатын қызметтер 

туралы ақпарат орналастырылатын орын 

беріледі. Тұсаукесер кезінде сіз балалардың 

назарын аудару үшін көңілді суреттерді 

пайдалана аласыз. Осындай плакаттардың 

көмегімен оқырмандар өздері қатысатын іс-

шара туралы мүмкіндігінше пайдалы және 

қызықты ақпараттарды алдын-ала біле алады. 





Пост-релиз

POST RELEASE - бұл оқиғалардан кейін бұқара-

лық ақпарат құралдарында жарияланған ақпарат-

тық материал. Ол мақала немесе фоторепортаж 

түрінде жасалуы мүмкін және қысқаша, егжей-

тегжейлі түсініктеме береді. Оқиға аяқталғаннан 

кейін мүмкіндігінше тезірек бұқаралық ақпарат 

құралдарына хабарлама жіберу қажет. 





Мектеп кітапханасының жұмысын жобалау кезінде 

оқырмандарға болашақ оқиғалар туралы хабардар 

ететін плакаттар, жарнамалар, сценарийлер және 

басқа да плакаттар туралы ойлану қажет. Оларға 

кітапхана ұсынатын қызметтер туралы ақпарат 

орналастырылатын орын беріледі. 



Ұялы стендтер

Мұндай қорлар оқырмандарды жаңа табыс немесе 

қызмет туралы ақпараттандыруға арналған. Көрмені 

ұйымдастырғанда олар жақсы шешім шығарады. 



Мұндай стендтер оқырмандарға ұзақ уақыт бойы 

есте сақталатын шығармашылық атмосфераны 

жасау үшін әдемі түрде безендірілуі мүмкін. Олар 

әртүрлі жұмыстар туралы ақпаратты ғана емес, 

сондай-ақ көрнекі материалдарды, кітаптарды және 

келушілерді бей-жай қалдыра алмайтын басқа да 

қызықты материалдарды қамтуы керек. 



Бүгінгі таңда мобильдік көрмелердің үлгілерін 

іс-шаралар барысында көбірек көреміз. 



Тамарезки

Мектеп кітапханасын жобалау кезінде мектеп 

оқушыларының кіші оқырмандар бұрышына да 

назар аудару қажет. Мектеп кітапханасында 

балалар сүйікті ертегі кейіпкерлерімен 

қауышып, бұл жерге қайта оралғысы келіп 

тұрады. Тамарезканың бетінде контурға 

арналған тесік кесіледі. Балалар әртүрлі 

кейіпкерлер рөлінде суретке түсуді жақсы 

көреді. Тамарезка қоғамдық іс-шаралар, 

мерекелік шаралар, концерттер, жарнамалық 

акцияларға, демалыс күндеріне арналады. 



Әрине, балалар өздерінің сүйікті ертегі кейіпкерлері 

бар екендігін бағалайды және сөзсіз осында қайта 

оралғысы келеді. 





Оқырмандар назар аударатын бірінші нәрсе -

бөлменің дизайны және стендтер. Сондықтан 

мектеп кітапханасының дизайнын ажырамас 

бөлігі жарнама, плакат, сценарий, постерлерді 

орналастыру үшін орын болуы керек. 



Ұялы стендтер оқырманды оқиға туралы 

ақпараттандыру үшін жақсы шешім болып 

табылады. Қажетті ақпаратты қызықты түрде 

суреттеп, көңілді суреттердің көмегімен жас 

оқырмандар үшін ыңғайлы түрде ұсыныңыз. 



Жарнамалық ақпаратқа қосымша 

кітапханадағы көрнекілік-көркемдік жұмыстар 

мен сәндік-қолданбалы шығармашылық 

элементтерін қамтуға болады. Мектеп 

кітапханасының дизайнында барлық 

стендтердің жасалатын жеке стилі болуы өте 

маңызды. Мақсатына қарай, олар қосымша 

жарықтандыру, белгілі бір түстердің ауқымы 

мен стилі болуы мүмкін. Бірақ, барлық 

материалды ең қолайлы жарықта көрсететіндей 

етіп жалпы үйлесімділік туралы ұмытпаған 

жөн. 





Қазіргі мектептегі мектеп кітапханасының 

дизайны тек үлкен іс-шара ғана емес, жас ұрпақ 

үшін де үлкен жауапкершілікті талап етеді. 



Баланың жалғыз теледидар немесе компьютер 

алдында отыруына қарағанда оқу залында, бірнеше 

сағат жұмсауы әлдеқайда пайдалы болып табылады. 



Мектеп кітапханасы заманауи оқу үрдісінің үш 

негізгі компоненті сәтті қиылысатын орын. 

Олар: ақпарат алу, тікелей байланыс жасау және 

мәдениет. Осыған байланысты кітапхана 

компьютермен, принтермен, сканермен, көшіру 

машинасымен жабдықталуы керек. Ашық 

оқиғалар мен презентацияларды өткізген кезде, 

алмастырылмайтын көмекші мультимедиялық 

проектор болғаны жөн.

Кез келген мектеп кітапханасының мақсаты -

оқырманға ақпараттық қолдау көрсету, оны 

дамыту және оқыту.





Мектеп кітапханасының жұмысы бүгінгі күннің 

талаптарына сай болуы қажет. Компьютерлік 

технологиялардың қажеттілігі мен дамуы 

оқырмандарды кітапханаға тартудың тиімді 

әдісі болып табылады.



Қазіргі ақпарат пен білімнен құралған заманда 

оқушының жетіліп, дамуына, қалыптасуына 

мектеп кітапханасының маңызы өте зор. 

Сонымен қатар балаларды оқуға деген 

көзқарасын қалыптастыру үшін жүйелі және 

мақсатты түрде жұмыс жасайды. Мектеп 

кітапханашыларының алдында тұрған міндет –

оқырмандарына алуан түрлі ақпараттар 

ағымында жөн сілтеп, пайдалыларын өз 

игіліктеріне жұмсауға үйрету, ақпараттық 

қоғам тіршілігіне әзірлеу. 



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАХМЕТ!


