
 
 

 Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының  2021 жылы атқарылған іс-шаралардың есебі 
 

№ Іс шараның атауы Түрі  Өту мерзімі Өту орны Жауапты  Қатысушы
лар саны 

1 2 3 4 5 6 7 
                                  ҚАҢТАР  

1 «Рухани жаңғыру» және «Ұлы даланың жеті қыры»  
бағдарламалары аясында «Ұлы дала тұлғалары» 
атты кітап көрмесі 

тұрақты кітап 
көрмесі 

қаңтар -
желтоқсан 

Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар залы 

Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар қызметі 

110 

2 Қазақтың халық ақыны, жыршы  Жамбыл 
Жабаевтың 175 жылдығына орай «Жамбыл – Ұлы 
дала ақыны» атты мерзімді басылымдар көрмесі 

тұрақты 
мерзімді 

басылымдар 
көрмесі 

қаңтар -
желтоқсан 

Мерзімді 
басылымдар залы  

Мерзімді басылымдар 
қызметі 

2001 

3 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай «Тәуелсіздік ақпарат айдынында» 
атты мерзімді басылымдар көрмесі 

тұрақты кітап 
көрмесі 

қаңтар -
желтоқсан 

-/- -/- 1523 

4 «Жас Алаш» республикалық газеті: «Жас қайрат», 
«Өртең», «Жас қазақ» атауларымен шыққан, жарық 
көргеніне 100 жыл (1921-2021) толуына орай «100 
жасаған «Жас Алаш» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі қаңтар - 
наурыз 

Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар залы 

Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар қызметі 

105 

5 Қазақтың халық ақыны, жыршы Жамбыл 
Жабаевтың 175 жылдығына орай «Жүз жасаған 
бәйтерек» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі қаңтар - 
наурыз 

-/- -/- 100 

6 «Бір ел – бір кітап» республикалық акциясы аясында 
«Тәуелсіздігіміздің  30 жылдығына – 30 кітап» атты 
кітап көрмесі 

тұрақты кітап 
көрмесі 

қаңтар - 
желтоқсан 

Ораз Жандосов 
атындағы оқу залы 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

570 

7 Қазақтың халық ақыны, жыршы, жырау Жамбыл 
Жабаевтың 175 жылдығына орай «Жыр алыбы 
Жамбыл» атты кітап көрмесі 

тұрақты кітап 
көрмесі 

 12 қаңтар - 
желтоқсан 

-/- -/- 635 

8 Жазушы, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері 
Асқар Әлібек, туғанына 70 жыл (1951) толуына орай 
«Алтайдың сырлы қаламгері» атты кітап көрмесі 

тұрақты кітап 
көрмесі 21 қантар 

желтоқсан 

Ораз Жандосов 
атындағы оқу залы 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

470 

9 Күйші-композитор, Қазақ КСР халық әртісі Дина 
Нұрпейісованың туғанына 160 жыл (1861-1955) 
толуына орай «Күй анасы – Дина» атты кітап көрмесі 
  

кітап көрмесі 14 қантар – 15 
ақпан 

Өнер залы Өнер бөлімі 30 



1 2 3 4 5 6 7 
10 Ресей кітап бұрышына кітап сыйлау рәсімі 

 
кітап сыйлау 

рәсімі 
25 қаңтар Әлем әдебиеті 

залы 
Әлем әдебиеті қызметі, 
Ресей Бас Консулдығы, 
Ресей Ынтымақтастығы 

55 

11 Қазақ радиосының 100 жылдығына арналған «Қазақ 
радиосының ғылымда алатын орны мен зерттелуі» 
және қазақтың лирик ақыны Мұқағали 
Мақатаевтың 90 жылдық мерейтойына орай 
«Ақиық ақын Мұқағали Мақатаевтың дикторлық 
жолы»  атты ғылыми-тәжірибелік конференция 

ғылыми-
тәжірибелік 

конференция 

27 қаңтар Н. Дәулетова 
атындағы зал 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі, Көрмелер және 
мәдени бағдарламалар 

қызметі 

30 

12 Қазақтың лирик ақыны Мұқағали Мақатаевтың 
туғанына 90 жыл (1931-1976)  толуына орай «Қазақ 
поэзиясының Хан Тәңірі» атты мерзімді 
басылымдар көрмесі 

мерзімді 
басылымдар 

көрмесі 

27 қаңтар – 17 
наурыз 

Мерзімді 
басылымдар залы  

Мерзімді басылымдар 
қызметі 

2489 

ЖОСПАРДАН ТЫС 
13 Қазақстан Республикасындағы Үндістан Елшілігінен 

Үндістан кітап бұрышына сыйға кітап тарту рәсімі 
сыйға тарту 

рәсімі 
29 қаңтар 

 
Әлем әдебиеті 

залы 
Әлем әдебиеті қызметі 48 

АҚПАН  
14 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 

жылдығына орай «Менің Қазақстаным» атты кітап 
көрмесі 

тұрақты кітап 
көрмесі 

1 ақпан-
желтоқсан 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

653 

15 ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай «Тәуелсіздік - 
мәңгілік елдің тұғыры» атты кітап көрмесі 

 тұрақты кітап 
көрмесі 

2 ақпан -
желтоқсан  

Ораз Жандосов 
атындағы оқу залы 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

500 

16 ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай «Казақстан 
және әлемдік қауымдастық» атты   тұрақты кітап 
көрмесі  

тұрақты кітап 
көрмесі 

5 ақпан - 
желтоқсан 

Әлем әдебиеті 
залы 

Әлем әдебиеті қызметі 171 

17 Қазақтың лирик ақыны Мұқағали Мақатаевтың 
туғанына 90 жыл (1931-1976) толуына орай «Қазақ 
поэзиясының Хан Тәңірі» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 

11 ақпан - 
маусым 

Ораз Жандосов 
атындағы оқу залы 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі, 
«Қазақстан кітаптары» 

қызметі 

570 

18 Заңгер, ҚР ҰҒА-ның академигі, заң ғылымдарының 
докторы, профессор Салық Зимановтың туғанына 
100 жыл (1921-2011) толуына орай  «Қазақ заңдары 
ғылымының абызы» атты кітап көрмесі   

кітап көрмесі 
 

19 ақпан - 
маусым 

Ө.М.Сұлтанғазин 
атындағы ғылыми 

қызметкерлерге 
арналған зал 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

400 

19 Белгілі ақын, жырау, жыршы Жамбыл Жабаевтың 
175 жылдық мерейтойына орай «Жыр алыбы – 
Жамбыл» атты музыкалық-поэтикалық кеш  

музыкалық-
поэтикалық 

кеш 

26 ақпан 
  
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі, 
«Қазақстан кітаптары» 
қызметі, Өнер бөлімі 

50 

20 Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 
ұйымдастыруымен «Тәуелсіздік және Ислам» атты 

ғылыми-
тәжірибелік 

10 ақпан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

35 
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республикалық ғылыми-тәжірибелік онлайн 
конференция  

онлайн 
конференция 

1 2 3 4 5 6 7 
ЖОСПАРДАН ТЫС 

21 Көрнекті жазушы Әлібек Асқаровтың 70 жасқа 
толған мерейтойына орай шығармашылық кездесу 
және «Әлібек Асқаров» атты библиографиялық 
көрсеткіштің тұсаукесері  

кездесу, 
тұсаукесер 

11 ақпан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі, 
Ұлттық библиография 

қызметі 

30 

22 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай «Мәдени мұра» мемлекеттік 
бағдарламасы»  атты кітап көрмесі  

тұрақты кітап 
көрмесі 

12 ақпан - 
желтоқсан 

Ораз Жандосов 
атындағы оқу залы 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

550 

23 Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық халық аспаптар оркестрі ғимаратында 
ҚР Тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына орай 
өткізілген оркестрдің мерекелік концерті аясында ҚР 
Ұлттық кітапханасы қорынан  «Тәуелсіздік ˗  
мәңгілік елдің тұғыры» атты көшпелі кітап көрмесі  

көшпелі кітап 
көрме 

12 ақпан Құрманғазы 
атындағы Қазақ 

мемлекеттік 
академиялық 

халық аспаптар 
оркестрі ғимараты 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

50 

24 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай  «Өнерім саған, Тәуелсіз 
Қазақстан!» атты кітап көрмесі 

 тұрақты кітап 
көрмесі 

16 ақпан - 
желтоқсан 

Өнер залы Өнер бөлімі 45 

25 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай  «Ұлттық кітапхана Тәуелсіздік 
дәуірінде» атты кітап  көрмесі  

тұрақты кітап 
көрмесі 

16 ақпан - 
желтоқсан 

Р.Бердіғалиева 
атындағы 

кітапханатану залы 

Ғылыми-әдістемелік 
қызмет 

50 

26 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай  «Қазақстанның жазба мәдениеті 
уақыт ағымында: жазу тарихы және жазу 
ескерткіштерінің жандануы» атты экспозициялық 
кітап көрмесінің ашылуы. Көрме аясында археолог 
Лұқпанова Яна Амангелдіқызымен кездесу 

кітап 
көрмелерінің 

ашылуы  
 

кездесу 

18 ақпан  
 
 
 

9 сәуір 

фойе Қалпына келтіру, 
консервация және түптеу 

қызметі, 
Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

100 

27 Мұқағали Мақатаевтың өмірі мен шығармашылығын 
суреттеген журналист, ҚР мәдениет қайраткері 
Жақыпжан Нұрғожаевтың «Кең дүние, төсіңді аш, 
мен келемін» кітабының тұсаукесері 

тұсаукесер 19 ақпан Р.Бердіғалиева 
атындағы 

кітапханатану залы 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

35 

28 ҚР Ұлттық кітапханасы мен Сыбайлас жемқорлыққа 
қарсы іс-қимыл Агенттігінің Алматы қаласы бойынша 
Департаменті ынтымақтастығы аясында  «Парасат 
жолы» орталығының ашылуы және «Сыбайлас 
жемқорлықпен күрес» атты кітап көрмесі 

орталықтың 
ашылуы, кітап 

көрмесі 

19 ақпан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

32 
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1 2 3 4 5 6 7 
29 ҚР Мәдениет және спорт министрі А.Р.Райымқұлова 

ұлы ақын Абай Құнанбайұлының 175 жылдығы және 
ұлы ойшыл, әлемнің екінші ұстазы Әбу Наср әл-
Фарабидің 1150 жылдығы мерейтойларының жоғары 
деңгейде атап өтуге үлес қосқан біртуар зиялы қауым 
өкілдеріне Мемлекет басшысы Қ.Тоқаевтың алғыс 
хаттарын табыстады 

министрмен 
кездесу 

19 ақпан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

30 

30 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай «Тәуелсіздік дәуіріндегі 
ғылым» атты диссертациялық жұмыстар көрмесі  

Диссертациялар 
көрмесі 

24 ақпан - 
желтоқсан 

Салық Зиманов 
атындағы 

диссертациялар 
залы 

Диссертациялар бөлімі 800 

31 Алматы қаласындағы Мәдениет және спорт 
министрлігіне қарасты мәдениет мекемелері арасында 
шағын футболдан турнир  

шағын футбол 27 ақпан А. Жұбанов ат. 
дарынды балаларға 
арналған республ. 
қазақ маманданды-

рылған музыка 
мектеп-интернаты 

ҚР Ұлттық кітапханасы 75 

НАУРЫЗ  
32 Қазақстандағы Алғыс айту күніне орай «Рахмет 

саған, Ұлы дала елі!» атты кітап көрмесі  
кітап көрмесі 

 
1 наурыз – 20 

сәуір  
Ораз Жандосов 

атындағы оқу залы 
«Қазақстан кітаптары» 

қызметі 
350 

33 БҰҰ Бас Ассамблеясының Резолюциясы аясында  
«2021 жыл –  Халықаралық бейбітшілік пен сенім 
жылы»  тұрақты кітап көрмесі  

тұрақты кітап 
көрмесі 

4 наурыз Әлем әдебиеті 
залы 

Әлем әдебиеті қызметі 300 

34 Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, Алаш 
жетекшісі, Алашорда үкіметінің төрағасы Әлихан 
Бөкейханның 115 жылдық мерейтойына орай 
«Әлихан Бөкейхан – ұлт көсемі» атты дөңгелек 
үстел және кітап көрмесі 
 

дөңгелек үстел, 
кітап көрмесі 

5 наурыз Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарлам. қызметі, 

Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар қызметі 

30 

35 Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, музыка-
танушы Ахметова Мәриям Мұқатайқызының 
туғанына 100 жыл (1921) толуына орай 
«Музыкатану-шы Мәриям Ахметованың туғанына 
– 100 жыл» атты кітап көрмесі 
 

кітап көрмесі 11 наурыз – 
12 сәуір 

Өнер залы Өнер бөлімі 30 

36 «Жас алаш» республикалық қоғамдық-саяси газетінің 
жарық көргеніне 100 жыл (1921) толуына орай «100 
жасаған «Жас Алаш» атты мерзімді басылымдар 
көрмесі 

мерзімді 
басылымдар 

көрмесі 
 

12 наурыз - 
қыркүйек 

Мерзімді 
басылымдар залы  

Мерзімді басылымдар 
қызметі 

35 



1 2 3 4 5 6 7 
37 Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, әуесқой 

композитор, диктор, актер Жамақаев Бекен 
Жұмабекұлының туғанына 90 жыл (1931-1972) 
толуына орай  «Қазақ вальсінің королі – Бекен 
Жамақаев» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 17 наурыз – 
16 сәуір 

 

Өнер залы Өнер бөлімі 35 

ЖОСПАРДАН ТЫС 
38 1 наурыз – Алғыс айту күніне орай «Алғыс айту – 

адами парызымыз»:  пандемия кезінде коронавирус 
инфекциясына қарсы күресте үлкен үлес қосқан 
медицина және құқық қорғау органдарының 
қызметкерлерімен  кездесу – алғыс білдіру шарасы 

алғыс білдіру 
шарасы 

2 наурыз Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі,  
Әлем әдебиеті қызметі 

30 

39 Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, Қазақ спорт 
және туризм академиясының президенті, 
профессор Закирьянов Қайрат Қайроллаұлының 
«Если можешь идти к источнику, не пей из 
кувшина. Энциклопедия человеческой 
мудрости» атты кітабының тұсаукесері 

тұсаукесер 3 наурыз Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

35 

40 Қазақ жастары мен жасөспірімдердің өнерін қолдап 
жүрген республикалық «Жұлдыз» продюсерлік 
орталығының авторлық бағдарламасы «Достар 
дауысы – 2021» халықаралық жастар шығармашылық 
байқауының «Айналайын Ақ мамам» атты 
марафоны 

марафон 3 наурыз Ермек Тұрсынов 
киноклубы 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

30 

41 Кәсіби дипломат, елші, арабист, экономист Болатхан 
Тайжанның 80 жылдығына арналған еске алу кеші 
және өмірі мен шығармашылығына арналған кітап 
көрмесі 

еске алу кеші, 
кітап көрмесі 

4 наурыз Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

30 

42 Қазақ халқының қаһарман ұлы, Кеңес Одағының 
батыры, ғалым, педагог, жазушы, көрнекті мемлекет 
және қоғам қайраткері Мәлік Ғабдуллинді еске алу 
кеші 

еске алу кеші 4 наурыз Р.Бердіғалиева 
атындағы 

кітапханатану залы 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

30 

43 «Ардагерлерге құрмет»: кітапхана ардагерлеріне 
құрмет көрсету акциясы 

акция 4 наурыз - Кітапхана кәсіподағы, 
Жастар одағы 

4 

44 ҚР еңбек сіңірген қайраткері, күйші-композитор, өнер 
зерттеушісі Әшіров Нұркен Нұрғалиұлының 
«Желдірме» атты кітабының тұсаукесері 

тұсаукесер 9 наурыз Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

30 



45 «Аялы алақан»: №1 балалар үйінің  
тәрбиеленушілеріне қайырымдылық акция-қолдау 

акция 18 наурыз №1 балалар үйі Кітапхана кәсіподағы, 
Жастар кеңесі 

4 

1 2 3 4 5 6 7 
СӘУІР 

46 «Мемлекеттік шекара – ел егемендігінің кепілі» 
атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 

Жыл бойы Әлем әдебиеті оқу 
залы 

Әлем әдебиеті қызметі 300 

47 Қазақ елінің мақтанышы, кәсіпқой палуан 
Қажымұқан Мұңайтпасұлының 150 жылдық 
мерейтойына орай «Күш атасы – Қажымұқан» атты 
кітап көрмесі 

кітап көрмесі 5 сәуір 
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі, 

Өнер бөлімі 

45 

48 23 сәуір – Дүниежүзілік кітап және авторлық құқық 
күніне арналған «Кітап шоу»  кітап мерекесі аясында: 
белгілі диктор, Қазақ радиосының ардагері, ҚР 
мәдениет қайраткері Серіков Аманжан 
Еңсебайұлымен кездесу 

кездесу 23 сәуір 
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

 

49 Әйгілі қазақ композиторы, музыкатанушы, педогог, 
дирижер, қоғам қайраткері, Қазақ КСР-нің халық 
әртісі, өнертану докторы, Қазақстан Ғылым 
академиясының академигі  Ахмет Жұбановтың 115 
жылдығына арналған «Өмірін  өнерімен 
 өрнектеген» 
атты кітап көрмесі  

кітап көрмесі 29 сәуір Өнер залы Өнер бөлімі 45 

50 Актер, ұлттық кәсіби театр өнерінің негізін 
салушылардың бірі Серәлі Қожамқұловтың 125 
жылдығына орай «Қазақ өнерінің Серкесі» атты 
кітап көрмесі 

кітап көрмесі 29 сәуір 
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Өнер бөлімі 40 

МАМЫР 
51 2021 жыл – Халықаралық бейбітшілік пен сенімділік 

жылына орай «Татулық ─ бірлік бастауы» атты 
кітап көрмесі  

кітап көрмесі мамыр  Н. Дәулетова 
атындағы зал 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

350 

52 Орыс жазушысы және драматургы Михаил 
Булгаковтың туғанына 130 жыл толуына орай 
«Мистикалық сөз шебері» атты  кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 

3 мамыр Әлем әдебиеті залы Әлем әдебиеті қызметі 261 

53 Мемлекет қайраткері Құрамысов Ізмұқан 
Мұқашұлының 125 жылдығына арналған 
«Құрамысов Ізмұқан Мұқашұлы (1896-1938) 
туғанына 125 жыл» атты кітап көрмесі  

кітап көрмесі 12 мамыр – 
11 маусым 

Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар залы 

Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар қызметі 

45 



54 Қазақ театр және кино актері, педагог, профессор, 
Қазақ КСР халық әртісі, КСРО-ның екі Мемлекеттік 
сыйлығының лауреаты Ыдырыс Ноғайбаевтың 90 
жылдығына арналған «Тұғыры биік тұлға»  атты 
кітап көрмесі  

кітап көрмесі 15 мамыр Өнер залы Өнер бөлімі 35 

1 2 3 4 5 6 7 
55 Белгілі мемлекет және қоғам қайраткері, 

Қазақстанның халық жазушысы, көрнекті ақын 
Олжас Сүлейменовтің 85 жылдық мерейтойына орай 
«Заманынан биік Ақын» атты шығармашылық кеш 
және кітап көрмесі 

кездесу, кітап 
көрмесі 

18 мамыр Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарлама-лар қызметі, 
«Қазақстан кітаптары» 

қызметі 

50 

56 Саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күніне орай 
«Ақтаңдақтар туралы ақиқат» атты кітап көрмесі 
мен тақырыптық шолу 

шолу, кітап 
көрмесі 

26 мамыр Ораз Жандосов 
атындағы оқу залы 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

350 

ЖОСПАРДАН ТЫС 
57 14-мамыр – Халықаралық отбасы күніне арнал-ған  

«Отбасы – құрмет пен сүйіспеншіліктің алтын 
діңгегі» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 14 мамыр Ораз Жандосов 
атындағы оқу залы 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

250 

58 21-мамыр – Мәдениет және өнер қызметкерлері 
күніне арналған  «Тәуелсіздіктің 30 жылындағы 
Қазақстан-ның мәдениеті мен өнері» атты 
тақырыптық кітап көрмесі 

кітап көрмесі 20 мамыр Өнер залы Өнер бөлімі 45 

59 2021 жыл - «Қазақстандағы балалар мен 
жасөспірім-дердің кітап оқуын қолдау жылы» деп 
жариялануы аясында «Қытай балалар әдебиеті»  
атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 

20 мамыр Әлем әдебиеті 
залы 

Әлем әдебиеті қызметі 150 

60 Белгілі кинотанушы, ғалым, Қазақстандағы кәсіби 
кинотанудың негізін қалаушы, Қазақстанның еңбек 
сіңірген қайраткері, «Құрмет» орденінің иегері, 
ұлағатты ұстаз Бауыржан Нөгербектің өмірі мен 
шығармашылығына арналған «Кинотанушы 
Бауыржан Нөгербек» атты кітаптың тұсаукесері 
 

тұсаукесер 21 мамыр Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

35 

 
61 

Қазақ ССР-нің еңбек сіңірген мұғалімі Мәкей 
Еркінбековтің 125 жылдық мерейтойына орай 
режиссер Мұхтар Умаровтың «Мәкей төренің 
құпиясы» деректі фильмі мен жазушы Ілескен 
Әлбатырұлының «Мәңгілік елдің Мәкейі» 

тұсаукесер 26 мамыр Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

30 



кітабының тұсаукесері 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 
62 ҚР Ұлттық кітапханада кітапхананың 110 жылдық 

мерейтойына орай «Хабар» агенттігі Алматы 
филиалының «Хронограф - 2021» деректі фильмінің 
түсірілім тобымен кітапхана ұжымы арнайы кездесу 

кездесу 27 мамыр Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

15 

МАУСЫМ 
63 ЮНЕСКО-ға – 75 жыл толуына орай кітап көрмесі 

 
кітап көрмесі 1 маусым Әлем әдебиеті 

залы 
Әлем әдебиеті қызметі 176 

64 Қазақстандық Кітапханалық Одақ жұмыс кеңесінің 
кезекті отырысы 

кездесу 3 маусым Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Ғылыми әдістемелік 
қызмет 

30 

65 Қазақстандық Кітапханалық Одақ отырысы аясында 
Қазақстанның облыстық кітапханаларының 
директорлары мен мамандары Алматы қаласындағы 
ОКЖ заманауи үлгісіндегі Alatau Creative Hub 
орталығына, Қазақстан жазушылар кітапханасына, 
Жамбыл атындағы қалалық жасөспірімдер 
кітапханасына, № 33 балалар кітапханасына экскурсия 
жасап, жұмыстарымен танысты 

экскурсия 3 маусым Alatau Creative Hub 
орталығы, 

Қазақстан жазушы-
лар кітапханасы, 
Жамбыл ат. қала-

лық жасөспірімдер 
кітапханасы, № 33 
балалар кітапхана-

сы 

Ғылыми әдістемелік 
қызмет 

30 

66 Тіл білімінің маманы, Қазақстанның еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері, филология ғылымдарының 
докторы Ғұбайдолла Айдаровтың туғанына 100 жыл 
(1921-2001) толуына орай «Көне жазудың білгірі» 
атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 

15 маусым Ғалымдар залы «Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

250 

67 Белгілі қазақ жазушысы, драматург, Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты Софы 
Сматаев-тың  туғанына 80 жыл толуына орай «Сан 
қырлы суреткер»  атты кітап көрмесі  

кітап көрмесі 28 маусым Ораз Жандосов 
атындағы оқу залы 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

300 

ЖОСПАРДАН ТЫС 
68 Ақын, сазгер, ҚР Мәдениет қайраткері Әбдіғани 

Бәзілханұлының «Талант, талғам, тағзым» атты 
кітабының тұсаукесері 

тұсаукесер 9 маусым Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

30 

69 Белгілі ақын, әдебиетші, мәдениеттанушы, публицист, 
республикалық және халықаралық сыйлықтардың 
лауреаты, «Құрмет» орденінің иегері Болат 
Шарахымбайдың жаңадан шыққан «Кісікиік» және 

тұсаукесер 10 маусым Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

35 



«Айтпайын десем, сөзім бар...» атты қос кітабының 
тұсаукесері  
 

1 2 3 4 5 6 7 
70 1941-1945 жылдардағы Ұлы Отан соғысының даңқты 

қаһармандары, аты аңызға айналған Панфиловшылар 
дивизиясының 80 жылдығына арналған     
«Панфиловшылар - ерлік пен батылдықтың 
үлгісі»  көрмесі 

мерзімді 
басылымдар 

көрмесі 

11 маусым Мерзімді 
басылымдар оқу 

залы 

Мерзімді басылымдар 
қызметі 

50 

71 Белгілі кинопродюсер Әлия Уәлжанова мен 
кинотанушы Гүлнар Әбікееваның «Профессия – 
продюсер #чашка_кофезамиллион» атты кітабының 
тұсаукесері 

тұсаукесер 15 маусым Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

35 

72 Белгілі ғалым, мемлекет және қоғам қайраткері, ҚР 
Мемлекеттік сыйлығының иегері, академик Оразалы 
Сәбденнің «Ойлы кітап» атты кітабының тұсаукесері 

тұсаукесер 17 маусым Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

40 

73 «Орталық Азиядағы геосаяси процестердің даму 
бағыты және Қазақстан: аймақтық тұрақтылық 
және қауіпсіздік мәселелері» атты ғылыми 
конференция 

ғылыми 
конференция 

21 маусым Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

15 

74 Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының 
төрағасы, Бас мүфти  Наурызбай қажы 
Тағанұлының  жетекшілігімен жарық көрген «Ихсан 
– рухани тәрбие негізі» кітабының тұсаукесері  

тұсаукесер 22 маусым Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

250 

75 ҚР Мәдениет және спорт министрлігінің қолдауымен 
Алматы облысы мен Алматы қаласының 
аумағында «Сәлем, Елорда!» ІІ республикалық өнер 
шеруі аясында Мәдениет комитеті төрағасының 
орынбасары Сейітова Күміс Қарсақбайқызының 
мәдениет саласындағы заңнама мәселелері бойынша 
шеберлік сабағы 

шеберлік 
сабағы 

23 маусым Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

30 

76 Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт 
министрлігінің қолдауымен Алматы облысы мен 
Алматы қаласының аумағында ұйымдастырылған 
«Сәлем, Елорда!» ІІ республикалық өнер шеруі 
аясында Министрліктің кеңейтілген мәжілісі  

мәжіліс 24 маусым Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

30 

77 Белгілі тележурналист, Қазақстан Журналистер одағы 
Сәкен Сейфуллин атындағы сыйлығының иегері 

тұсаукесер 25 маусым Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

30 



Өмірсерік Кәрібайұлы Жұманның «Ел деп соқты 
жүрегім» атты кітабының тұсаукесері 
 

1 2 3 4 5 6 7 
78 Белгілі ғалым, ауыл шаруашылық ғылымдарының 

докторы, профессор, Ресей жаратылыстану 
ғылымдары академиясының академигі, ғылым мен 
білімнің еңбек сіңірген қайраткері, Оксфорд 
Университеті Сократ комитетінің «Ғылымдағы есім» 
құрметті атағының иегері  Жомарт Әшімұлы 
Қарабаевтың «АҚ АУРА ЖАСАМПАЗДЫҒЫ»  атты 
кітабының тұсаукесері 

тұсаукесер 25 маусым Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

35  

ШІЛДЕ 
79 Алаш қайраткері, жазушы, драматург Кемеңгеров 

Қошмұхамбет Дүйсебайұлының (1896-1937) 
туғанына 125 жыл толуына орай кітап көрмесі 

кітап көрмесі 1 шілде –  
15 тамыз 

Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар залы 

Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар қызметі 

160 

80 «Ақиқат» ұлттық қоғамдық-саяси журналы: «Қызыл 
Қазақстан», «Қазақстан большевигі», «Ауыл 
коммунисі», «Коммунист», «Қазақстан коммунисі» 
атауларымен шыққан, жарық көргеніне 100 жыл 
(1921-2021) : кітап көрмесі 

кітап көрмесі 16 тамыз –  
30 қыркүйек 

Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар залы 

Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар қызметі 

158 

81 «Итак, ваша следующая книга…?»  Ok. So your 
next book is…? «Тбилиси - 2021 жылдың 
дүниежүзілік кітап астанасы» кітап көрмесі мен 
виртуалды көрме 

кітап көрмесі, 
виртуалдық 

кітап көрмесі 

9 шілде –  
23 тамыз 

Әлем әдебиеті 
залы 

Әлем әдебиеті қызметі 137 

82 Тәуелсіздіктің 30 жылдығы аясында Елорда күніне 
орай «Нұр-Сұлтан – болашақтың астанасы» атты 
кітап көрмесі 

кітап көрмесі 28-маусым – 
28 шілде 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

150 

83 Қарағанды облыстық газеті «Индустриальная 
Караганда»  (1931) газетінің жарық көргеніне  90 
жыл  толуына орай мерзімді басылымдар көрсемі 

мерзімді 
бсылымдар 

көрмесі 

12 шілде –  
12 тамыз 

Мерзімді 
басылымдар залы  

Мерзімді басылымдар 
қызметі 

80 

ТАМЫЗ 
84 ҚР ҰҒА академигі, медицина ғылымдарының 

докторы, профессор, хирург, Қазақстанның еңбек 
сіңірген ғылым қайраткері Сызганов Александр 
Николаевичтің туғанына 125 жыл (1896-1980) 
толуына орай «Дело всей жизни» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 
 
 
 

12 тамыз – 
 9 қыркүйек 

 
 
 

Мерзімді 
басылымдар залы  

Мерзімді басылымдар 
қызметі 

40 

85 Қазақстанның еңбек сіңірген өнер қайраткері, суретші кітап көрмесі 29 шілде – 30 Өнер залы Өнер бөлімі 25 



Дүзелханов Ағымсалы Дүзелханұлының туғанына 
70 жыл (1951) толуына орай «Жаңа ғасыр суретшісі 
– Ағымсалы Дүзелханов» атты кітап көрмесі  

 
  

 

қыркүйек 
 

 
1 2 3 4 5 6 7 
86 Американ жазушысы  Теодор Драйзердің туғанына 

150 жыл толуына орай «Керемет жазушы – Теодор 
Драйзер» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 
 

23 тамыз –  
 15 қазан 

 

Әлем әдебиеті 
залы 

Әлем әдебиеті қызметі 159 

87 Филология ғылымдарының докторы, қазақ халық 
шығармашылығын зерттеуші және жазушы 
Нысанбек Төреқұловтың туғанына 100 жыл (1921-
2008) толуына орай «Қазақ шешендерінің 
кемеңгері» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 
 
 
 

23 тамыз – 
 1 қараша 

 
 
 

Ораз Жандосов 
атындағы оқу залы 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

380 

88 Қазақстанның халық артисі, актриса Шәріпова 
Зәмзәгүл Нүсіпбайқызы, туғанына 90 жыл (1931-
2018) толуына арналған «Қазақ театрының 
«Қаракөзі – Зәмзәгүл Шәріпова» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 31 тамыз –  
30 қыркүйек 

Өнер залы Өнер бөлімі 35 

ЖОСПАРДАН ТЫС 
89 

 
Мемлекет қайраткері, этнограф, тарих ғылымдарының 
кандидаты Өзбекәлі Жәнібековтың 90 жылдығына 
арналған «Өресі биік, өнегелі тұлға – Өзбекәлі 
Жәнібеков» атты кітап көрмесі  

кітап көрмесі 27 тамыз –  
30 қыркүйек 

Өнер залы Өнер бөлімі 20 

90 ҚР тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойы қарсаңында 
және Семей ядролық сынақ полигонының 
жабылғанына 30 жыл толуына орай белгілі қазақ 
ақыны, тілтанушы, саясаткер, Қазақстанның Еңбек Ері 
Олжас Омарұлы Сүлейменовтың қатысуымен  «Жерге 
табын, адамзат!» атты дөңгелек үстел 

дөңгелек үстел 27 тамыз Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

35 

ҚЫРКҮЙЕК 
91 «Ақиқат» ұлттық қоғамдық-саяси журналының 

мерейтойына арналған «Ақиқат журналына -100 
жыл» атты көрме 

мерзімді 
басылымдар 

көрмесі 

9 қыркүйек – 
31 желтоқсан 

 

Мерзімді 
басылымдар залы  

Мерзімді басылымдар 
қызметі 

300 

ЖОСПАРДАН ТЫС 
92 «Қазақстан кітапханалары – 2020 жыл. 

Мәліметтер мен сандар» ақпараттық-сараптамалық 
шолуымен таныстыру 

шолу 1-7 қыркүйек Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Ғылыми-әдістемелік 
қызмет 

220 

93 «OrdaGen» әлеуметтік-танымдық жобасының ұйым-
дастыруымен «Orda ертегілері» кітабының тұсау-
кесері 

тұсаукесер 22 қыркүйек Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

30 



94 «Жас тұлпар» ұйымын құрастырушылардың бірі, 
мемлекет және қоғам қайраткері М.М.Әуездің «Жас 
тұлпар» Ресейдегі қазақстандық студенттер 
бірлестігінің мүшелерімен кездесу 

кездесу 2 қыркүйек Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

20 

1 2 3 4 5 6 7 
95 Алматы қаласы Қоғамдық даму басқармасы мен 

«Мәңгілік Қазақстан» қоғамдық қорының 
ұйымдастыруымен «Ауған соғысы: тарихы, 
тәжірибесі және жаңа көзқарас» атты конференция 

конференция 24 қыркүйек Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

50 

96 «Қазақ радиосына» 100 жыл және «Шалқар» 
радиосына 55 жыл толуына орай «Алматыдан сөйлеп 
тұрмыз...» атты радионың ғасырлық тарихынан сыр 
шертетін көне құжаттар мен суреттер көрмесі, 
концерт 

суреттер 
көрмесі, 
концерт 

27 қыркүйек фойе, үлкен зал Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

250 

97 Қазақ айтыс өнерінің оғыланы Оразалы 
Досбосыновтың үш томдық шығармалар жинағының 
тұсаукесері 

тұсаукесер 28 қыркүйек Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

50 

ҚАЗАН 
98 Кино және театр актері, кинорежиссер, Қазақстанның 

халық әртісі, ҚР Мемлекеттік сыйлығының екі мәрте 
иегері, Қырғыз Республикасының Еңбек сіңірген 
артисі  Досхан Жолжақсыновтың 70 мерейтойына 
орай «Алтайдан түлеп ұшқан хас өнерпаз Досхан 
Жолжақсынов» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 

 7 қазан Өнер залы Өнер бөлімі  

99 Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері, ҚР ҰҒА-
ның академигі, Қазақстаның еңбек сіңірген ғылым 
қайраткері Байдабек Ахметұлы Төлепбаевтың 100 
жылдығына арналған «Тұғыры биік, ғұлама ғалым» 
атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 

8 қазан Ө.Сұлтанғазин 
атындағы 
ғылыми 

қызметкерлерге 
арналған оқу зал 

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

 

100 «15 қазан – Алматы қаласы кітапханаларының 
күні» мерекесіне орай Алматы қаласындағы 
«Кітапхана ісі» мамандығы бойынша білім алушы оқу 
орындары студенттерінің қатысуымен «Қош келдің, 
жас маман!» атты Ашық есік күні 

іс-шара 15 қазан Р. Бердіғалиева 
атындағы 

кітапханатану 
залы 

Ғылыми-әдістемелік 
қызметі 

 

101 Қазақстандық жазушы, аудармашы және 
публицист Герольд Карлович Бельгердің өмірі мен 
шығармашылығына арналған «Қазақ руханиятының 
жанашыры» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 

25 қазан 
 

Мемориалдық 
кабинет      

«Қазақстан кітаптары» 
қызметі 

 



102 Қазақстанның халық жазушысы Зверев Максим 
Дмитриевичтің туғанына 125 жыл  (1896-1996) 
толуына орай кітап көрмесі 

жазба мұрағат 
көрмесі 

29 қазан Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар залы 

Сирек кездесетін 
кітаптар мен 

қолжазбалар қызметі 

 

1 2 3 4 5 6 7 
Жоспардан тыс 

103 ҚР Ұлттық ғылым академиясы мен А.Байтұрсынұлы 
атындағы Тіл білімі институтының ұйымдастыруымен 
ҚР Ұлттық Ғылым академиясының құрылғанына 75 
жыл толуына орай дайындалған ҚР ҰҒА академигі, 
филология ғылымдарының докторы, профессор 
Кәрімбек Құрманәлиевтің «Тіл және тұлға» атты 
кітабының тұсаукесері 

тұсаукесер 1 қазан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

104 «Egemen Qazaqstan» және «Казахстанская правда» 
газеттерінің бастамасымен «Рухани Жаңғыру» 
бағдарламасы аясында қанат қаққан  «Атамекен» 
 ақпараттық-танымдық бірлескен экспедициясын 
қорытындылауға арналған баспасөз мәслихаты 

мәслихат 5 қазан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

105 Алматы қаласы әкімдігінің қолдауымен және Кеңес 
Одағының батыры, Халық қаһарманы 
С.Қ.Нұрмағамбетов атындағы «Sagadat Batyr» спорт 
клубының ұйымдастыруымен «Рух тәрбиесі – Жеңіс 
кепілі» атты тақырыпта кездесу 

кездесу 6 қазан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

106 Қазақ театр өнеріне 40 жылдан астам уақыт қызмет 
етіп келе жатқан белгілі режиссер, драматург, 
тарихшы, Қазақстанның халық әртісі, «Құрмет» 
орденінің иегері Ерсайын Төлеубайдың үш томдық 
жинағының тұсаукесері 

тұсаукесер 7 қазан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

107 Әдебиет академиясы залының салтанатты ашылуы  8 қазан фойе   
108 Елімізге белгілі қытайтанушы, тарихшы, синолог, 

тарих ғылымдарының докторы, профессор, Қазақ 
ұлттық жаратылыстану ғылымдары академиясының 
академигі Хафизова Клара Шайсұлтанқызы өзінің 
жеке кітапханасының коллекциясын кітапхана қорына 
тапсыру рәсімі 

сыйға тарту 8 қазан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Қорларды қабылдап 
алу, бақылау және 
толықтыру қызметі 

 

109 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдық 
мерейтойы қарсаңында «Жас тұлпар»  ұйымының 
құрылу тарихына арналған «ЖАС ТҰЛПАР» атты 
кітап және сурет көрмелерінің ашылуы 

көрме ашылуы 15 қазан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 



 
 

1 2 3 4 5 6 7 
110 Семей сынақ полигоны аумағындағы ядролық 

 жарылыстың тоқтатылған күніне орай «Невада-
Семей» ядролық жарлысқа қарсы халықаралық 
қозғалыстың ардагерлері мен белсенділерінің 
дөңгелек үстелі 

дөңгелек үстел 19 қазан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

111 Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік 
академиялық халық аспаптары оркестрінің әртісі, 
Өнертану ғылымдарының магистрі Әсет 
Жұмабаевтың «Домбыра бас аспабына арналған 
оқу құралы»  кітабының тұсаукесері  

тұсаукесер 19 қазан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

 

112 ЮНЕСКО қамқорлығындағы Халықаралық 
мәдениеттерді жақындастыру орталығы мен 
Қазақстан Республикасы Ұлттық кітапханасының 
ұйымдастыруымен көрнекті ақын, жазушы Бақытжан 
Қанапияновтың 70 жылдық мерейтойына 
арналған «Бақытжан Қанапияновтың 
векзаметрлері» атты Халықаралық дөңгелек үстел  

дөңгелек үстел 25 қазан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

 

113 Экономикалық және саяси ғылымдарының докторы, 
Еуразиялық даму орталығының бас директоры Тайыр 
Аймұхаметұлы Мансұровтың Қазақстан 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай осы кезең 
аралығында еліміздің маңызды оқиғаларына қатысты 
өзі дайындаған және жарыққа шығарған кітаптарының 
2500 данасын кітапхана қорына сыйға тапсыру рәсімі 

сыйға тарту 26 қазан  Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Қорларды қабылдап 
алу, бақылау және 
толықтыру қызметі 

 

114 Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
аясында «Отаным – отты жырым» атты поэзия кеші  

поэзия кеші 28 қазан Әдебиет 
академиясы залы 

  

115 Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасына  
Пәкістан делегациясы жұмыс сапармен келді 

 29 қазан Әлем әдебиеті 
залы 

Әлем әдебиеті қызметі  

ҚАРАША 
116 Қазақтың танымал ақын қызы, Қазақ КСР халық 

жазушысы, филология ғылымдарының докторы, 
әдебиеттанушы Тұрсынхан 
Абдрахманованың туғанына 100 жыл толуына 
 арналған «Сан қырлы қаламгер» атты кітап көрмесі 
 

кітап көрмесі 
 

1 қараша   
 
 
 
 
 

Ораз Жандосов 
атындағы оқу 

залы 

«Қазақстан 
кітаптары» қызметі 

 



1 2 3 4 5 6 7 
117 Ұлттық Ғылым академиясының академигі, химия ғыл. 

докторы Еділ Ерғожиннің туғанына 80 жыл толуына 
орай диссертациялар көрмесі 

диссертациялар 
көрмесі  

 4 қараша  Диссертация 
залы 

Диссертация бөлімі  

118 Көрнекті тарихшы-ғалым, тарих ғылымдарының 
докторы, профессор, Қазақстанның еңбек сіңірген 
ғылым қайраткері, ҚР Ұлттық Ғылым академиясының 
академигі Манаш Қабашұлы  Қозыбаевтың  
туғанына 90 жыл толуына орай «Тарих ғылымының 
тарланы» атты еске алу кеші және кітап көрмесі 

еске алу кеші, 
кітап көрмесі 

 

10 қараша Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі, «Қазақстан 
кітаптары» қызметі 

 

119 Ұлы орыс жазушысы Федор Михайлович 
Достоевскийдің туғанына 200 жыл толуына 
арналған «Федор Михайлович Достоевский 
романдарының Ұлы әлемі» атты кітап көрмесі  

кітап көрмесі 
 

10 қараша Әлем әдебиеті 
залы 

Әлем әдебиеті 
қызметі 

 

120 «Қазақфильм» киностудиясының құрылғанына 80 
жыл (1941) толуына орай «Қазақфильм 
киностудиясына – 80 жыл» кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 
 

23 қараша 
 
 

Өнер залы Өнер бөлімі  

121 Қазақстанның халық жазушысы Зверев Максим 
Дмитриевичтің туғанына 125 жыл (1896-1996) 
толуына орай «Природы неусыпный часовой» атты 
кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 

25 қараша 
 
 
 

Ораз Жандосов 
атындағы оқу 

залы 

«Қазақстан 
кітаптары» қызметі 

 

122 Ұлы итальян ақын Алигьери Дантенің 
«Божественная комедиясына» − 700 жыл» (1265 – 
1321 жж.) атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 30 қараша Әлем әдебиеті 
залы 

Әлем әдебиеті 
қызметі 

 

Жоспардан тыс 
123 «Түрік және қазақстандық кинематограф 

ынтымақтастығының өзектілігі» атты дөңгелек 
үстел 

дөңгелек үстел  1 қараша 
 
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

 

124 Қазақстан Республикасының Ұлттық кітапханасына 
Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығын мерекелеу 
аясында Қазақстан Республикасының Мемлекеттік 
өнер мұражайы директорының орынбасары 
Н.Н.Сатыбалды және ғылыми хатшысы Е.И. 
Резникова достық сапармен келді 

сапар 1 қараша 
 
 
 
 
 

   

125 Қазақ радиосында 30 жылға жуық қызмет атқарып 
келе жатқан радиожурналист, Қазақстан Журналистер 
одағының мүшесі, ҚР Ақпарат саласының 
үздігі, «ҚАЗАҚ РАДИОЛАРЫ» ЖШС қызметкері 

тұсаукесер 2 қараша 
 
 
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 



Оңғар Құралдың «Біз қалай сөйлейміз?» атты 
кітабының тұсаукесері  
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126 Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығы аясында 

Алматы қаласындағы Корей Бас консулдығымен 
бірлесіп ұйымдастырылған «Кореямен танысу» кітап 
бұрышы жұмысының аясында «Корей әдебиеті 
кеші» өтті 

Әдеби кеш 3 қараша 
 
 
 
 

Әлем әдебиеті 
залы 

Әлем әдебиеті 
қызметі 

 

127 «Қазақстан авторлары қоғамы» РҚБ мен Жеке 
кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар бірлестігі 
және «Қазақстан Республикасы Рестораторлар 
клубының қауымдастығы»  арасындағы 
ынтымақтастық туралы меморандумға қол қою 
жөнінде дөңгелек үстел  

дөңгелек үстел  3 қараша 
 
 
 
 
 

Р. Бердіғалиева 
атындағы 

кітапханатану 
залы 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

128 Дінмұхамед Қонаевтың 110 жылдық мерейтойына 
дайындық аясында және Қазақстан Республикасы 
Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай  Д.А.Қонаевтың 
«Ақиқаттан аттауға болмайды» кітабын қайта 
басып шығаруға арналған дөңгелек үстел 

дөңгелек үстел 
4 қараша 

 
 
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

129 «Әлем Халықтары Жазушылары Одағының 
Антологиясы» шығармалар жинағының бірінші 
кітабының тұсаукесері  

тұсаукесер 5 қараша 
 
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

 

130 Атырау облысы әкімдігінің және «Рахымжан 
Отарбаев руханият қоры» жеке қоры және Атырау 
облысының әкімдігінің ұйымдастыруымен көрнекті 
қаламгер, драматург, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері, халықаралық Ш.Айтматов сыйлығының 
лауреаты, «Парасат» орденінің иегері Рахымжан 
Отарбаевтың үш тілде жарық көрген 
биобиблиографиялық көрсеткішінің тұсаукесері  

тұсаукесер 5 қараша 
 
 
 
 
 
 
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

 

131  Қазақстан фотожурналистикасының ақсақалы, 
Халықаралық Жамбыл сыйлығының лауреаты, 
Қазақстан журналистикасы мен фотоөнерінің 
қайраткері, Абай атындағы Қазақ ұлттық 
педагогикалық университеттің отожурналисі  
Нұрманбет Қизатұлының «Жан шуақ» атты 
иллюстрациялық фотоальбом-кітабының тұсаукесері 

тұсаукесер 9 қараша 
 
 
 
 
 
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

1 2 3 4 5 6 7 



132 Қазақстан Республикасы дипломатиялық қызметінің 
көрнекті қайраткерлері – Б.А.Нұржанов, 
Б.І.Исенғалиев, Д.Ә.Бердәлиев, С.Х.Жаданов, 
Ж.Н.Нәдір, Ә.Б.Дербісәлі, Х.Р.Омаров  және 
В.Х.Ғиззатов сынды дипломаттарды еске алуға 
арналған отырыс, сондай-ақ «Қазақстан дипломаттар 
бірлестігі» РҚБ мүшелерінің кітаптарын ҚР Ұлттық 
кітапханасының қорына салтанатты түрде тапсыру 
рәсімі 

сыйға тарту 11 қараша 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

133 Ресей кітап бұрышы аясында Алматы қаласындағы 
Ресей Федерациясының Бас консулдығы мен 
Қазақстан Республикасындағы Ресей 
Ынтымақтастығы өкілдігінің бастамасымен режиссер 
Андрей Ким түсірген Павел Петрович Бажовтың 
ертегілері бойынша «Ящерка вернется» (2020 ж.) 
балалар көркем фильмінің көрсетілімі қойылды. 

фильм 
көрсетілімі 

12 қараша 
 
 
 
 
 
 

Үлкен зал Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

134 Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына және Қазақстандағы 
балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау 
жылына орай жазушы, публицист, қоғам қайраткері, 
ҚР Президенті сыйлығының лауреаты Бейсенбай 
Сүлейменовтiң балалар мен жасөспірімдерге 
арналған «Сырлы Әлем» таңдамалы жинағы, «Хан 
шатырдан – Күн шатырға саяхат!» тарихи-танымдық 
ертегі-романы, сонымен қатар, қазақ, орыс, ағылшын 
тілдерінде, түрлі-түсті безендірілген «Горилла-адам», 
«Туған күніңмен, Айтұмсық!» ертегі кітаптарының 
тұсаукесері 
 

тұсаукесер 
16 қараша 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

135 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
аясында Қазақстандық Кітапханалық Одақтың кезекті 
жұмыс отырысы және Қазақстанның көрнекті 
кітапхана қайраткері Н.Қ.Дәулетованың туғанына 95 
жыл толуына орай «2021 жылдың үздік жас 
кітапханашысы» республикалық байқауы 

байқау 18 қараша 
 
 
 
 
 

Үлкен зал Ғылыми-әдістемелік 
қызметі 

 

136 Қазақстандық Кітапханалық Одақтың кезекті жұмыс 
отырысы өтті 
 

отырыс 
18 қараша 

 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Ғылыми-әдістемелік 
қызметі 

 

1 2 3 4 5 6 7 



137 Жазушы, аудармашы, Қазақстанның еңбек сіңірген 
қайраткері Сайын Мұратбековтың  туғанына 85 
жыл толуына  орай еске алу кеші 

еске алу кеші 19 қараша 
 

 

Үлкен зал Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

 

138 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай ақын-аудармашы, филология 
ғылымдарының кандидаты Маржан Ершудың 
«Атырау Маржандары» атты кітабының тұсаукесері 

тұсаукесер 24 қараша 
 
 

 

Р.Бердіғалиева 
атындағы 

кітапханатану 
залы 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

139 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
аясында 1986 жылғы Желтоқсан оқиғасының 35 
жылдығына арналған «Желтоқсан – Тәуелсіздік 
бастауы» атты дөңгелек үстел 

дөңгелек үстел 25 қараша 
 
 

 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

140 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай Алматы қаласы Мәдениет 
басқармасының ұйымдастыруымен «Алматы – 
Тәуелсіздіктің алтын бесігі» форумы 

форум 25 қараша 
 
 

 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

141 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
аясында Н. Дәулетова залында Қазақстан Жазушылар 
одағының «Тәуелсіздік әдебиеті» атты әдеби жыл 
қорытындысы 

әдеби жыл 
қорытындысы 

   29 қараша 
 
 

 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

 

142 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
аясында Қазақстанның Халық жазушысы Морис 
Симашконың (1924-2000) шығармашылығына 
арналған алғашқы халықаралық әдеби оқулардың 
материалдары бойынша онлайн және офлайн 
форматта «Морис Шамис (Симашко)» кітабының 
тұсаукесері  

тұсаукесер 30 қараша 
 
 
 

 
 
 

Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

143 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
аясында белгілі жазушы-болашақгер, Қазақстандағы 
сериялық ғылыми-болашақ романдардың тұңғыш 
авторы, Қазақстан Жазушылар одағы әдеби 
сыйлығының және Халықаралық «Байқоңыр» 
сыйлығының лауреаты  Жүніс Сақұрпағымен 
(Сахиевпен) оқырмандардың кездесуі 

кездесу 30 қараша 
 
 
 
 
 
 

Ораз Жандосов 
атындағы оқу 

залы 

«Қазақстан 
кітаптары» қызметі 

 

ЖЕЛТОҚСАН 
144 
 

Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
аясында және Қазақстан Республикасы Тұңғыш 
Президенті күніне орай «1 желтоқсан – Тұңғыш 
Президенті күні» атты көркемделген кітап көрмесі 

кітап көрмесі 1 желтоқсан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 



1 2 3 4 5 6 7 
145 Қазақстан журналистика мектебінің негізін қалаушы, 

педагог, ғалым және қоғам қайраткері, профессор 
Амандосов Тауман Салықбайұлының туғанына 100 
жыл (1921-1991) толуына орай «Қазақ 
журналистикасының сардары» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 

3 желтоқсан Ораз Жандосов 
атындағы оқу 

залы 

«Қазақстан 
кітаптары» қызметі 

 

146  Желтоқсан оқиғаларының 35 жылдығына орай 
«Тәуелсіздік кіндігі – Желтоқсан!»  кітап көрмесі  

кітап көрмесі 
 

3 желтоқсан Ораз Жандосов 
атындағы оқу 

залы 

«Қазақстан 
кітаптары» қызметі 

 

147 Қазақстанның Халық жазушысы, Абай атындағы 
Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әзілхан 
Нұршайықовтың (1922-2011) өмірі мен 
шығармашылығына арналған «Мөлдір махаббат 
жыршысы» атты кітап көрмесі 

кітап көрмесі 
 

8 желтоқсан 
 

Мемориалдық 
кабинет      

«Қазақстан 
кітаптары» қызметі  

 

148 Француз жазушысы Гюстав Флобердің туғанына 200 
жыл толуына орай «Гюстав Флобер – француз 
жазушысы, ХІХ ғасырдың реалисі» атты кітап 
көрмесі 

кітап көрмесі 
 

8 желтоқсан 
 

Әлем әдебиеті 
залы 

Әлем әдебиеті 
қызметі 

 

149 
 

Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына арналған «Отаным – нұрлы мекенім» 
атты музыкалық-поэтикалық кеш 

кеш 14 желтоқсан Үлкен зал Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

 

150 Академик, химия ғылымдарының докторы Мұрат 
Жұрыновтың 80 жылдық мерейтойына орай кездесу 

кездесу Қаңтар айына 
ауыстырылды 

Диссертация 
залы 

Диссертация бөлімі  

Жоспардан тыс 
151 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 

аясында Н. Дәулетова атындағы залда «Жібек жолы: 
Ферғана-Сырдария дәлізі»  трансұлттық 
номинациясын дайындау бойынша жұмыс тобының 
тәжірибелік семинары 

семинар 2-3 желтоқсан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

152 Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай белгілі ғалым, 
ұстаз, физика ғылымдарының докторы, профессор, 
публицист Досан Баймолданың «Көз көрген асыл 
ағаларым» атты қазақ ұлтының мақсат-мүддесі 
жолында өзіндік ерекше қасиеттерімен жадында 
сақталған ағалары туралы естелік кітабының 
тұсаукесері 

тұсаукесер 7 желтоқсан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

1 2 3 4 5 6 7 



153 Белгілі қазақ жазушысы, драматург, Халықаралық 
«Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты Софы 
Сматаевтың туғанына 80 жыл толуына орай «Сан 
қырлы суреткер» атты шығармашылық кеш  

кеш 8 желтоқсан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

154 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 
жылдығына орай Қазақстан Жазушылар одағы мен 
«Қазақ әдебиетінің меценаты» қоғамдық қорының 
қолдауымен «ТӘУЕЛСІЗДІККЕ ТАҒЗЫМ» атты 
республикалық жыр мүшәйрасы 

жыр 
мүшәйрасы 

13 желтоқсан Үлкен зал Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

155 Ел Тәуелсіздігінің 30 жылдығы мен Желтоқсан 
көтерілісінің 35 жылдығына  орай «Арыс» баспасынан 
жарық көрген құжатты хроника «Желтоқсан. 
Декабрь. 1986.» атты кітаптың тұсаукесері 

тұсаукесер 15 желтоқсан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

156 ҚР Ұлттық кітапханасының қызметкерлері үшін тарих 
ғылымдарының кандидаты Такижбаева Найля 
Закенқызының  «100-ші жеке атқыштар 
бригадасы»  кітабының тұсаукесері  

тұсаукесер 20 желтоқсан Р. Бердіғалиева 
атындағы 

кітапханатану 
залы 

Ғылыми-әдістемелік 
қызметі 

 

157 «Фотоөнер» қоғамдық бірлестігі және Қазақстан авторлары 
қоғамының ұйымдастыруымен Тәуелсіздіктің 30 
жылдығына арналған «Тәуелсіздік тағылымы - 30» атты 
фотокөрменің ашылуы  

тұсаукесер 20 желтоқсан Фойе 3 қабат Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

158 Офлайн және онлайн түрде белгілі ғалым, өнер 
зерттеуші Сағатбек Медеубекұлының «Әл-Фараби және 
қазақтың музыкалық аспаптары» атты 
монографиясының тұсаукесері  

тұсаукесер 22 желтоқсан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

159 Ақын  Қасым Аманжоловтың 110 жылдығына орай 
ақынның сөздеріне жазылған әндер жинағының 
тұсаукесері  

тұсаукесер 23 желтоқсан Үлкен зал Диссертациялар 
бөлімі 

 

160 Жазушы, жамбылтанушы, Халықаралық Жамбыл 
сыйлығының лауреаты, қоғам қайраткері Нағашыбек 
Қапалбекұлының «Жамбыл және жастар» атты 
шығармашылық кеші және  «Кек», «Жер 
жүрегі» кітаптарының тұсаукесері, сондай-ақ, қазақ 
ақыны, жыршы Жамбыл Жабаевтың 175 жылдығына 
арналған 10 томдық «Жамбыл Жабаев» жинағының 
және 30 томдық «Жамбыл әлемі» жинақтарының 
тұсаукесері  

шығармашылық 
кеш, тұсаукесер 

23 желтоқсан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 



1 2 3 4 5 6 7 
161 Қазақстан Тәуелсіздігінің 30 жылдығына орай ҚР 

Ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің 
ұйымдастыруымен 9 тарихи телехикаяның 
таныстырылымы 

телехикаяның 
таныстырылым

ы 

27 желтоқсан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және мәдени 
бағдарламалар қызметі 

 

162 Қазақстан Республикасы Тәуелсіздігінің 30 жылдығы 
аясында ақын, Қазақстан Жазушылар одағының 
мүшесі Мұратхан Шоқанның «Үздік 30 
ауыл» және «Қандастар үлесі» кітаптарын Алматы 
қаласының 30 кітапханасына, оның ішінде ҚР Ұлттық 
кітапханасы мен зағип және нашар көретін 
азаматтарға арналған республикалық кітапханаға 
сыйға тарту рәсімі 

сыйға тарту 
рәсімі 

29 желтоқсан Н. Дәулетова 
атындағы зал 

Көрмелер және 
мәдени 

бағдарламалар 
қызметі 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	кітап сыйлау рәсімі
	Ресей кітап бұрышына кітап сыйлау рәсімі

