
 

Жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының 

кітапхана мамандарына арналған 

«Шығармашыл кітапханашы – 2018» тақырыбында 

Республикалық қашықтықтан өткізілетін интернет-байқауы  

Жалпы ережелер 

 1. Байқаудың мақсаты мен міндеттері:  

- кітапханашылардың тұлғалық және кәсіби қасиеттерін дамыту;  

- кітапханашылардың кәсіби өсуін ынталандыру;  

- кітапханашының оңды имиджін қалыптастыру;  

- кәсіби дағдыларды істеу және бекіту;  

- кітапхана қызметкерлерінің кәсіби қарым-қатынас ауқымын кеңейту.  

Байқаудың ұйымдастырушылары ЖШС «New Opportunities» Білім беру-

әдістемелік орталығы, Қазақстан Республикасы, Астана қаласы.  

2. Байқау ұйымдастырушылары әділ қазылар алқасын құрады. Әділ қазылар 

алқасы байқау ережелерімен және бағалау өлшемдерімен танысады, жоғары 

ұпай жинаған жеңімпаздарды анықтайды.  

3. Байқаудың қорытындысы бойынша дипломдар Бас жүлде, I, II, III 

орындары беріледі. Қалған қатысушыларға қатысқаны үшін сертификат 

беріледі.  

Қатысуышылар 

санаты  

Номинациялар 

кітапхана 

мамандары 

1. «Кітапхана портфолиосы»  

2. «Кітап – тарих, кітап – қазына» 

Ескерту  Қатысушы берілген екі номинациядан бір ғана 

номинацияны таңдайды. Байқауға жұмыстар 2 тілде 

Сіздің қалауыңыз бойынша  қабылданады (қазақ тілі 

немесе орыс тілінде). Барлық жұмыстар жекелеме 

тапсырылады.  

1. Кітапхана портфолиосы түсіндірмесімен 

(презентация (Microsoft Power Point) немесе 

фотоколлаж түрінде) қабылданады. *Презентация 25 

беттен аспау керек. Кем дегенде 10 бет.   

2. «Менің сүйікті кітабым» немесе «Менің сүйікті 

авторым» тақырыбында мазмұндама/шығарма жазу. 

Жұмыс компьютерде Times New Roman қаріпімен, 

14 кеглмен, А4 форматында жазылады. Microsoft 

Office Word (ворд) форматында жіберіледі, 

сканерленген мазмұндама/шығарма қабылданбайды.  

* Ғаламтор желісінен көшіріліп алынған ақпараттар 

күшін жояды. 
 



4. Байқау 2 сәуір мен 10 мамыр аралығында өтеді.  

5. Байқауға жұмыстар 2 мамырға  дейін қабылданады (2 мамыр қоса).  

6. Байқау жұмыстары және сканерленген (фотоға түсірілген) төлем 

түбіртегі kitap.2018@mail.ru электронды поштасына жіберіледі.  
 

7. Байқауға қатысу үшін  2000 тг. + комиссия кез келген банк немесе 

қазпошта (ақша аудару операциясы) бөлімшелерінен төмендегі реквизиттер 

бойынша төлем жасай аласыз:  

ЖШС/ТОО Білім беру-әдістемелік орталығы «New Opportunities» 

Образовательно-методический центр. 

БИН 160140023628 (резидент) 

ИИК KZ356010111000257240 (KZT)  

БИК HSBKKZKX  

КНП 861 (білім беру қызметі)  

Кбе 17   

Код 19  

«Қазақстан Халық Банкі» АҚ 

Төлемақы аталуы: «Шығармашыл кітапханашы – 2018» байқауы.  
 

!!! Егер Сізде бірнеше қатысушылар болса, төлемді барлық қатысушылар  

үшін жасаңыз, сонда барлық қатысушылар үшін бір ғана комиссия құны  

алынады. Мысалы, егер сізде 5 қатысушы болса, барлығында төлем 2000 

теңгеден болса, бұл жағдайда сіз барлығы үшін 10000 теңге + банк 

комиссиясы. Төлемді кез келген адам жібере алады, қатысушының атынан 

болу міндет емес. Егер Сіз төлемақыны бірнеше қатысушыға жинап төлейтін 

болсаңыз, төлемақы түбіртегіне қолыңызбен қатысушылардың аты-жөндерін 

міндетті түрде қаламмен жазып, содан кейін сканерден өткізіп, не болмаса 

фотоға түсіріп жіберіңіз. 
 

! Байқауға қатысу ұсынысы  

(барлық мағлұматтар міндетті түрде толтырылу тиіс): 

Қатысушының толық Т.А.Ә.  

* құжат бойынша  

(осы мағлұмат бойынша диплом / 

сертификат толтырылады)  

 

Облыс, қала, ауыл  

Номинация  

(Таңдап алынған номинация) 

 

Білім беру ұйымының толық атауы 

(міндетті түрде КММ, ММ, жеке 

меншік т.б. жазыңыз)  

 

Ұялы телефон    

Электронды пошта 

(сіздің дұрыс және жұмыс істейтін 

электронды поштаңыз, сол жерге 

 



сізге диплом /сертификат 

жіберіледі) 
 

!!! Ұсыныс (жоғарыда көрсетілген кесте компьютермен басылады), 

қатысушының жұмысы мен төлемақы түбіртегі бірге жіберіледі. 
 

8. Жұмысты бағалау өлшемдері:  
- мазмұнына, номинациялар мен байқау талаптарына сәйкестігі;  

- өзектілігі және нәтижелілігі;  

- жаңашылдық және шығармашылық көзқарас;  

-  орындалған жұмыстың кәсібилігі мен ұқыптылығы; 

- слайдтың/фотосуреттің қисындылығы мен бірізділігі, жүйелілігі. 

9. Байқаудың нәтижесі 2018 жылдың 8 мамыр күні                                          

new-opportunities.kz сайтында жарияланады. Жеңімпаздардың марапаты және 

қатысушылардың сертификаттары электронды пошталарына 2018 жылдың 

10 мамырында (кешкі уақытта) жіберіледі.  

11. Анықтама телефондары: 8-708-425-27-97; 8 (7172) 25-27-97.  

* Қоңырау қабылдау уақыты:   

Дс.-Жм. – 11.00-ден 17.00-ге дейін.  

Сенбі – 11.00-ден 13.00-ге дейін.  

Жексенбі – демалыс.  

Мерекелік күндер – демалыс. 

 

kitap.2018@mail.ru  
 

Осы адреске бір папкамен ұсыныс, жұмыс және төлемақы 

түбіртегі жіберіледі  

new-opportunities.kz 
 

Бұл сайт. Осы жерден байқау қорытындысын көре 

аласыздар.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Республиканский дистанционный интернет-конкурс 

 «Шығармашыл кітапханашы – 2018»  

среди библиотечных специалистов организаций 

общего среднего и профессионального образования 

 

Общие положения 

 

1. Цели и задачи конкурса:  

- развитие личностных и профессиональных качеств библиотекарей;  

- стимулирование профессионального роста библиотекарей;  

- формирование положительного имиджа библиотекаря;  

- отработка и закрепление профессиональных навыков;  

- расширение диапазона профессионального общения работников библиотек.  

Организаторами конкурса является ТОО Образовательно-методический 

центр «New Opportunities», Республика Казахстан, г.Астана.  

2. Организаторы конкурса формируют состав жюри. Жюри знакомится с 

правилами и критериями оценивания работ, затем выявляет победителей, 

набравших высокое количество баллов.  

3. По результатам конкурса будут присуждаться дипломы: Гран-при, I, II, III. 

Все остальные получат сертификат участника. 

Категория 

участников 

Номинации 

специалисты 

библиотек 

1. «Портфолио библиотеки» 

2. «Кітап – тарих, кітап – қазына» 

Примечание * Участник выбирает только одну номинацию из 

двух. Работы на конкурс принимаются как на 

казахском так и на русском языках (на ваше 

усмотрение). Все работы принимаются 

индивидуально.  

1. Портфолио библиотеки с описанием 

(принимается фотоколлаж, либо презентация 

(Microsoft Power Point). * Максимальное количество 

слайдов должно быть 25. Минимальное количество 

слайдов должно быть 10. Фотоколлаж должен быть 

четко сфотографирован. 

2. Необходимо написать изложение на тему: «Моя 

любимая книга» или же «Мой любимый автор». 

Работы пишутся на компьютере, шрифтом – Times 

New Roman, кегль – 14, формат А4 и отправляются в 

формате Microsoft Office Word (ворд). 

Отсканированное изложение не принимается. 

* Информация скопированная с источников 

интернета аннулируется.  
 



4. Конкурс проводится с 2 апреля по 10 мая.  

5. Работы на конкурс принимаются до 2 мая (ВКЛЮЧИТЕЛЬНО).  

6. Конкурсные работы и отсканированная (сфотографированная) 

квитанция об оплате отправляются по электронной почте: 

kitap.2018@mail.ru (почта) 
 

7. Для участия в конкурсе необходимо произвести оплату 2000 тг. + комиссия 

в любых отделениях банка и казпочты (перевод денег на данный счет) по 

следующим реквизитам:  

ЖШС/ТОО Білім беру-әдістемелік орталығы «New Opportunities» 

Образовательно-методический центр (резидент) 

БИН 160140023628  

ИИКKZ356010111000257240 (KZT)  

БИК HSBKKZKX  

КНП 861 (образовательные услуги)  

Кбе 17  

Код 19  

АО «Народный банк Казахстана» 

Название платежа: Конкурс  «Шығармашыл кітапханашы – 2018».  

!!! В случае того, если у Вас несколько участников, производите оплату сразу 

же за всех, тогда комиссия будет одна за всех участников. Например, у вас 5 

участников, оплата у всех по 2000 тг., в этом случае вы отправляете 10000 тг 

+ комиссия банка. Отправителем денег может быть любой желающий, 

необязательно участнику быть отправителем. Если же Вы решили оплатить 

за всех участников, просим Вас собственноручно (ручкой) написать на 

квитанции Ф.И.О. участников, затем отсканировать или же 

сфотографировать квитанцию и отправить. 
 

! Заявка для участия в конкурсе  

(все данные необходимо заполнить в обязательном порядке): 

 

Ф.И.О. участника (полностью) 

* по документу  

(по этим данным будет выписан 

диплом или же сертификат)  

 

Область, город, село   

Номинация 

(номинация выбранная Вами) 

 

Полное наименование организации 

образования (обязательно укажите 

КГУ, ГУ, частное и т.д.)  

 

Сотовый телефон   

E-mail (ваш правильный и рабочий 

электронный адрес куда будет 

отправлен диплом / сертификат)  

 

 

 



!!! Заявка (вышеуказанная таблица заполняется на компьютере), работа 

участника и квитанция об оплате отправляется одновременно.  
 

8. Критерии оценивания работ:  
- соответствие содержанию, номинациям и требованиям конкурса;  

- актуальность и результативность;  

- инновационность и творческий подход;  

- аккуратность и профессионализм выполненных работ. 

- логичность, последовательность слайдов, фотографий;  
 

9. Итоги конкурса будут размещены 8 мая 2018 года на сайте                      

new-opportunities.kz. Награды победителей и сертификаты участников будут 

разосланы на электронные адреса 10 мая 2018 год (в вечернее время).  
 

10. Телефоны для справок: 8-708-425-27-97; 8 (7172) 25-27-97.  

* Звонки принимаются:  

Пн.-Пт. – с 11.00 до 17.00.  

Суббота – с 11.00 до 13.00.  

Воскресенье – выходной.  

Праздничные дни – выходной. 

 

kitap.2018@mail.ru  
 

На данный адрес одной папкой отправляются заявка, 

работа, квитанция 

new-opportunities.kz 
 

Это адрес сайта. Здесь Вы можете просмотреть итоги 

конкурса. 

 

 
 


