
 «Балалар, сіздер үшін жазамыз!» жобасының тұжырымдамасы 
 

Жобаның 

үйлестірушісі 

Қарағанды облысының мәдениет, архивтер және 

құжаттама басқармасының қолдауы мен «Абай атындағы 

Қарағанды облыстық балалар кітапханасы» КММ  

Мерзімі Ұзақмерзімді  (2023-2025 жж.) 

Жобаның басшысы «Абай атындағы Қарағанды облыстық балалар 

кітапханасы» КММ басшысы Уатаева Б.Қ. 

Мекенжай 

100000 

Қарағанды қаласы, Бұқар жырау даңғ., 30 

Тел/факс: 41-23-25, 41-23-26 

E-mail: odb_abai@mail.ru 

Әзірлеу үшін 

негіздеме 

Авторлармен шығармашылық кездесу бұл балаларды 

оқуға баулудың тиімді және ұсынымды әдістерінің бірі 

болып табылады. Заманауи автор үшін өз 

шығармашылығын насихаттаудың маңызды және тиімді 

жолы – оқырмандармен кездесу. Оқырмандармен жүйелі 

түрде кездесу балалар әдебиетін одан әрі ілгерілетуге 

серпін беретін табиғи жарнама болуы мүмкін. 

Нысаны 

Кітапхана қабырғасында, Абай, Саран, Шахтинск 

серіктес қалалар мен Бұқар жырау ауданы, Осакаров 

кенті аудан орталықтарында  және т.б.  Қазақстанның, 

жақын және алыс шетелдердің балалар жазушыларымен 

жыл сайын 5 кездесу өткізу.  Оқырмандар активімен 

кездесуде әдебиеттанушы сарапшылардың және басқа да 

мүдделі адамдардың қатысуымен  шеберлік сыныптары, 

жаңа кітаптардың таныстырылымы, авторлық 

жәрмеңкелер, пресс-конференциялар, дөңгелек үстелдер 

өткізіледі. 

Мақсаты 

Отандық және шетелдік авторлардың заманауи балалар 

әдебиетін кеңінен танымал ету, «көзбе-көз әңгімелесу» 

арқылы кеңінен танымал қазіргі балалар 

жазушыларының шығармашылығымен таныстыру.        

Міндеті  

Жоба қатысушыларын - балалар шығармаларының 

қазіргі заманауи авторларын анықтау. 

Шығармашылық кездесулер үшін алаңдарды 

ұйымдастыру. 

Балалар аудиториясымен жылына 1500 адамды 

қамтитын 15 іс-шара өткізу. 

Жобаға 

қатысатындар 

Оқуға ұсынылатын әдебиетке байланысты жас 

ерекшеліктері ескерілген кітапхана оқырмандары  

Әлеуметтік 

серіктестік 

БАҚ 

Қазақстан Жазушылар Одағы 

Баспалар, Қазақстанның баспа үйлері 

Әдеби қауымдастықтар 

Жобаны жүзеге 

асырудан күтілетін 

нәтиже  

Белгілі заманауи балалар жазушыларын шақыра отырып, 

балалар аудиториясымен тікелей кездесулер 

ұйымдастыру өңір кітапханаларының жұмысына оң 



ықпал етіп, жұмыс көрсеткішін жақсартып және 

кітапхана қызметіне деген сұранысты арттырып қана 

қоймай, Қарағанды өңірінің имиджіне, облыстың мәдени 

өміріне, шығармашылық белсенділікке де оң әсерін 

тигізеді. 

Әлеуетті 

қатысушылар –

жобаның авторлары  

1. Әбдірайым Толымбек (Қазақстан) 

2. Елена Клепикова (Қазақстан) 

3. Аделия Амраева (Қазақстан) 

4. Артем Горчаков (Қазақстан) 

5. Зара Есенаман (Қазақстан) 

6. Оразхан Жакуп (Казахстан) 

7. Зира Наурзбаева (Қазақстан) 

8. Александр Савельев (Қазақстан) 

9. Агила Сауран (Қазақстан) 

10. Рустем Сауытбай (Қазақстан) 

11. Юрий Серебрянский (Қазақстан) 

12. Токтарали Танжарык (Қазақстан) 

13. Зауре Туреханова (Қазақстан) 

14. Антонина Шипулина (Қазақстан) 

15.  Зияш Телеуова (Қазақстан) 

16. Вера Вьюга (Ресей) 

17. Андрей Усачев (Ресей) 

18. Евгений Гаглоев (Ресей) 

19. Ольга Колпакова (Ресей) 

20. Юлия Кузнецова (Ресей) 

21. Крис Колфер (АҚШ) 

22. Стэн Ли (АҚШ) 

23. Сара Озерен (Түркия) 

24. Холли Вебб (Ұлыбритания) 

25. Меруерт Алонсо (Ұлыбритания) 

26. Сюзанна Вебер (Германия) 

27. Корнелия Функе (Германия) 

28. Наталья Щерба (Украина) 

Қаржыландыру  

Нақты шығындарға байланысты жыл сайын                       

1 000 000  млн. тг-ден 2 000 000 млн. тг. көлеміндегі  

қаржыландыруды талап етеді.  

Шығындары: 

- шақырылатын адамның ұшып келуі мен тұрғын 

жайының төлемі; 

- қонақты ілесіп, бастап жүретін тобымен облыс 

шегінде тасымалдауды ұйымдастыру; 

- шығармашылық алаңдарды бейнетүсірілімімен 

ұйымдастыру; 

- жарнамалық және басқа да баспа өнімдерін 

дайындау; 

- кездесуді өткізуге қажетті көрсетілетін қызметтердің 

және басқа материалдардың төлемі  

 


