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Кіріспе 

«¥лттар бэсекелестігі онын білім деңгейімен айқындалады» 
Н.А. Назарбаев 

XXI ғасырдағы акпараттык-технологиялык тубегейлі озгерістер 
білім мекемелері мен әрбір тұлғаға деген талапты арттыра түседі. Қазак-
стан Респ>'бликасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарга 
арналган мемлекеттік бағдарламасында еңбек наркының кажеттілігін 
канағаттандыратын жоғары білім деңгейіне жету жолдары мен маман-
дардың акпараттык танымын арттырып, технологияны жетілдіретін ел-
дің өркендеуінің индустриялык-инновациялык міндеттері белгіленген. 

«Қазакстан 2030» стартегиялык даму багдарламасында маман-
дардың акпараттык танымының басты оркендеу жолдары аныкталып, 
Қазакстанның заманауи білім үлгісі дүние жүзілік стандартка сай жүйе 
екені көрсетілген.[1] 

Есептеу техникасы мен телекоммуникацияның каркынды даму 
дәуірінде акпараттык ресурстарды тиімді пайдалануды камтамасыз 
ететін негізгі кұралдардың бірі когамдык кызмет салаларына есептеуіш 
техниканың енгізілуі болып табылады. 

Акпараттандыру гылыми техникалык және әлеуметтік прогресстің 
символы гана емес, сонымен катар экономиканың тиімді түрде даму 
кепілі болып саналады. 

Біздің тұрмысымыз үнемі өзгеріп, жаңа технологиямен толык-
тырылуда. Бүгінгі таңда өзінің жұмысын. окуын жеңілдету үшін оны 
пайдаланбайтын бірде-бір адам таппайсың. Дегенмен. акпараттык 
технология дәуірінде өмір сүретін әрбір адам акпараттык танымды 
игеруі кажет. Соңғы жылдары бүкіл әлемде коғам дамуында акпарагтың 
маңызды рол аткаратыны белгілі. Әлеуметтік мәдени мэнмәтінде 
мынадай кұбылыстар: акпараттык коғам, акпараттандыру, акпараттык 
білім т.б. кеңінен каралады. Жеке тұлганың акпараттык танымын 
калыптастыру мәселесі мен акпараттык тәлімнің ерекшелігін окып 
үйренуде есептеуіш техниканың енгізілуінің маңызы зор. 

Акпараттык таным кұбылыстарынңң пайда болуын аныктайтын 
негізі факторлар: 

• Акпараттың көңіл аударарлыктай тобына көшуі - акпараттык 
катынастың түбегейлі өзгеруі оны стратегиялык ресурс, ягни табиғи. 
каржы, еңбек және т.б. кор сиякты түсінумен байланысты. Акпарат жеке 
тұлға мен когамды баскарудың тиімді кұралына айналып. соңғы 
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жылдардагы акпараттык ұрыстың каруы да болды. Акпараттың 
толыктыгы мен дәйектілігі әскери, саяси, баскару, түлгалык күш 
куатпен байланыстырылады. 

• Акпарат көлемінің өсуі-гылыми техникалык прогресстің жогары 
каркыны, адамдардың танымдык іс-эрекетінің кеңеюі, жаңа гылымның 
пайда болуы, өндірістік кана емес, элеуметтік технологияның шапшаң 
ауысуы, заманауи когам өмірінің серпінділігі-бәрі акпараттык р^сурс-
тардың едәуір өс>і үшін негіз болып табылды. Олардың есте 
каларлыктай ерекшеліктері баска ресурстарга караганда уакыт агысы-
мен азаймайды, кайта өсіп, толыга түсумен сипатталады. 

• Қогамды акпараттандыру, акпараттык техника мен техно-
логияның дамуы-адамның бүкіл тарихында оларды тіршілік карекетімен 
камтамасыз ету үшін кажетті акпараттар көлемінің артып, оның рөлінің 
ұдайы өсіп отыратын процессі, үнемі акпараттык техника мен 
технологияны жетілдіру процесімен кабаттас жүрді. Өркениеттің даму 
тарихында акпаратты өңдеу саласында акпараттык революция деп 
аталган бірнеше т\ бегейлі кайта кұрулар өтті. 

• Акпарттык когамның калыптасуы - ол жиналган және пайдала-
натын акпараттык емін-еркінділігімен сан түтыиуды максат ететін 
индустриалды когаммен салыстырганда акпараттык когамда акыл-ой. 
білім тұтынысады.Адамнан шыгармашылыкка бейімділік талап етіледі. 
білімге деген сүраныс артады. Дене еңбегінің үлесі азайып, кертартпа-
лык ой еңбегінің көлемі кыскарды. Нэтижесінде шыгармашылык 
кәсіптік эрекеттердің магынасы артып, «адамга-адамдык, машинага-
машиналык» ұстаным жүзеге асырылады. Қогам дамуының козгаушы 
күштері материалдык өнім емес.акпараттык ондіріс болады. Материал-
дык өнім де акпараттыкка негүрлым сыйымды келеді, ол инновация, 
дизайн, маркетинг жэне оның кұны үлестерінің өскенін білдіреді. XXI 
гасыр акпараттык когамның ерекшелігі мамандардың ойынша, білім 
мен жүйелік технологияны колдануга багдардың болуы. 

«Акпараттык мэдениет» пәнін окытудың көп жылгы тәжірибесінен 
көретініміз окушылар арасында компьютерлік сауаттылык жаксарып. 
көптеген студенттер жаһандык Интернет жүйесін пайдаланганмен, 
оларда толык акпараттык таным болмайды, акпарат көздері жайында 
білім кемшілігі сезілді, акпарат іздеу амалдарын игермеді. Сондыктан 
барлык оку орындарында бүгінгі танда осы багыттагы жұмыстар алға 
койылып отыр. 

Акпараттык мәдениет кітапхана саласындагы маманнан ғана емес, 
нарыктык экономика жагдайында кез-келген маманнан талап етіледі, 

олар ұдайы білімдерін толыктырып, кажетті акпаратты іздеп табудың 
тиімді жолдарын білуі тиіс. «Әйтеуір бір оку» парадигмасы казіргі кезде 
толыгымен «барлык еміріміз окуга» деген процеске ауыстырылуда. 

Акпараттык когамның кальтптасуы, акпараттык технологияларды 
енгізу кажеттілікті калыптастырудың маңызы зор кұралдарының бірі 
болып табылады. 

Акпараттык мәдеиетті калыптастырудың кажеттілігі теоретиктер 
мен тәжірибелі мамандар арасында кеңінен талкыланады. 

Акпараттык когамда акпараттык кажеттілікті калыптастыру мен 
канагаттандыру студентті окырман ретінде гана емес, акпараттык 
ресурстарды тұтынушы деп үйретуді жеделдетеді. Аталмыш окулыкта 
біз студенттерге акпараттык мәдениет жайында жалпы ұгым беріп, білім 
беру процессі мен адам әрекетінде акпараттың орны мен ролін көрсетіп. 
акпарат ресурстарының алуан түрлері жайында, Қазакстан Респуб-
ликасындагы акпараттык ресурстар жайында ұгым беруге ұмтьтлдык. 

Кітапханалык-акпараттык әрекеттердің дамуы мен акпараттык ко-
гам кұрылысы каркынды кайта кұрулармен сипатталады. Жаңа акпа-
рттык процестер орісі мен кітапханалык кызмет көрсетуде автомат-
тандырылган және электронды кітапханалар негұрлым кеңінен тарауда. 
Бұл бүгінгі кітапханашылардан жұмыс түрін түбегейлі жаңартуды. 
кітапхана мамандарын даярлауда ерекше талаптар калыптастьтруды 
кажет етеді. 

Оку кұралының басты максаты- заманауи акттарттык техноло-
гияларды пайдалана отырып, студенттерді акпараттык сауаттылыкты 
игеруге үйрету. Бұл максатка жет\ үшін мынадай міндеттер койылады: 
дэстүрлі және электронды рес>рстарды пайдалану үшін кажетті білім 
мен біліктілік кешенін беру. Оку кұралы кітапхана. кітапхана коры, 
аныктамалык-библиографиялык аппаратпен жұмыс істеу жөнінде ұгым 
береді, каталог пен картотека жүйелерінің көмегімен акпарат іздеу 
негіздерін окытады. библиографиялык жұмыстар әдістемесін окытады, 
Интернет жүйесінде жұмыс істеу негіздерін үйретеді. 

Студенттерге білім берудің дәстүрлі жүйесі тұлганың акпараттык 
кажеттілігін канагаттандыра алмайды. Сондыктан казіргі замандагы 
жогары оку орындары соңгы жылдары өздігінен сыни тұргыдан 
ойлайтын, туып отырган мәселені көріп, шыгармашылыкпен шеше 
алатын студентті кобірек бейімдейді. 

Аталмыш окулык университет, институт колледждердің кітапхана 
мамандыгы, сондай-ак озінің акпарат таньтмын арттыргысы келетін 
баска да мамандык студенттеріне арналган. 
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1 бөлім. Қоғамдагы ақпараттык ресурс және акпараттык мәдениет, 

1.1 Акпараттык мәдениет уғымынын калыптасуы. 

«Акпараттық мәдениет» екі басты акпарат және мәдениет ұгым-
дарына негізделеді. Осыган карап онын «мәдени» және «акпараттық» 
жактарын ерекше айыруга болады. 

Мәдени жагынан ол адам мәдениетін калыптастыру үрдісін 
кұрайтын акпараттык когамдагы адам тіршілігінің әдістері ретінде 
каралады. 

Ақпараттык жагынан көптеген аныктамалар білім жагына, 
ақпараттык кажеттілікті канагаттандыруды көздейтін акпараттық іс-
әрекеттерге сүйенеді. 

Акпараттык мәдениетті, бәрінен бүрын, жалпы мәдени өмірінің 
маңызды салаларының бөлігі ретінде ұгыну кажет. Ол адамның 
әлеуеттік жаратылысымен тыгыз байланысты. Сондай-ак мәдени 
болмысты адамның тиімді түрде игеруіне ыкпал етеді. Ақпараттық 
мәдениеттің кызметін компьютерлеу немесе акпараттық техника саласы 
деп кана карауға болмайды. Шындыгында ол ете кең аукымды сала 
және гылыми үрдістерді, білімді, табиги жэне әлеуеттік баскару 
үрдістерін, тұрмыс саласын, бос уакыт т.б. камтиды. Қогамга есептеуіш 
техниканың енуіне байланысты бұл сала кеңейіп келеді. 

Субъектіге байланысты акпараттык мәдениетті таратушыларды үш 
деңгейде карастыруга болады: тұлганың ақпараттык мэдениеті; жекелей 
топтың ақпараттык мәдениеті (белгілі бір әлеует. ұлттар, жас 
ерекшелігіне байланысты немесе кэсіби топтар т.б.) жалпы когамның 
акпараттык мэдениеті. Акпараттык ұгымга эр түрлі авторлар эр түрлі 
маглүмат береді: 

Акпараттык мәдениет-түлғаннын акпараттык касиетін қалып-
тастыру мен коғамда акпараттың кызмет етуімен байланысты 
мәдениет саласы.(Вохрышева М.Г. Формирование науки об информа-
ционной культуре // Проблемы информационной культуры: Сб.ст. 
Вып.6. Методология и организация информационно-культурологи-
ческих исследований / Науч.ред.: Ю.С. Зубов, В.А. Фокеев.-М.; 
Магнитогорск, 1997.-С.57). 

Тұлғанын акпараттык мәдениеті-әлеуметтік манызы бар акпа-
раттардын барлығын иғеру барысында жеке түлғанын ішкі сезім-
дерінін үйлесімі. (Зиновьева Н.Б. Информационная культура личности: 
Введение в курс: Учеб.пособие для вузов культуры и искусства / Под 
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ред.И.И.Горловой; Краснодар. гос.акад.культуры - Краснодар, 1996,-
С.141). 

Акпараттык мәдениет - аксиолоғиялык сипаттағы, яғни 
мәдениет күндылығына негізделген акпараттык іс-әрекет. 

(Гречихин А.А. Информационная культура: Опыт типологического 
определения // проблемы информационной культуры: Сб.ст. /Под.ред. 
Ю.С.Зубова, И.М..Андреевой.-М.,1994.-С.15). 

Акпараттық мәдениет — жалпы адамнын рухани байлы-гының 
алғышарттары болып табылатын ақпараттар алу, тарату, сақтау 
және пайдалану саласында адам әрекеттерінін сапалы түрі. 

(Хангельдиева И.Г. О понятии «информационная культура» 
//Информационная культура личности: прошлое, настояшее, будушее: 
Междунар.науч. конф., Краснодар-Новороссийск. 23-25 сент. 1993г.: 
Тез.докл.-Краснодар 1993.-С.2.). 

Акпараттық мәдениет — өркениеттін даму кезенінде кез-келген 
салада мамандардын кол жеткізе алатын акпараттық мүм-
кіншіліктерінін жиынтығы. 

(Семеновкер Б.А. Информационная культура: от папируса до 
компактных оптических дисков // Библиогр,-1994.-№І .-С.12). 

Акпараттык мәдениет - акпарат ауқымында адамнын емін-
еркін сезінуіне мүмкіндік беретін, акпараттык озара әрекетгін 
калыптасуына себепші болып, оган араласа алатын білім деңгейі. 

(Медведева Е.А. Основы информационной культуры//Социс.-1994,-
№11 .-С.59). 

Ақпараттык мәдениет— когам мен онын белгілі бір бөліктері-
нін акпаратпен байланысты жүмыстарында: акпарат алу, жинак-
тау, кез-келгеп түрін өндеу аркылы практикалык колданыста 
сапалы жана ақпарат беруде адам әрекетінін көрсететін дәрежесі. 

(Семенюк Э.Л. Информационная культура общества и прогресс 
информатики //НТИ. Сер.1.-1994.-№7.-С.З). 

Заманауи зерттеулерде акпараттык мәдениет гылымига акпараттык 
саладан келгендіктен акпараттык ыңгай табады.?? 

Біз, жеке тұлганың акпарттык мәдениетін калыптастыруда күн-
делікті емірге кажетті кәсіптік жэне баска да білімнің өздігінен өсіп 
өнуін кажет деп санаймыз. «Ақпараттык мәдениет» көптеген нәрселерді 
камтиды: 

- көптеген психологиялык киыншылыктармен байланысты туган 
акпараттың жетіспеуін болдырмау үшін жеке тұлганың түсінігінде 
жаңа акпарат іздеу мәдениеті; 
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- оқу танымы мен акпаратты кабылдау, жаңа мэтіндік хабарламалар 
ерекшеліктерін түсіну мен кұжатты талдау кажеттілігі; 

- кез-келген кәсіптік окудың білім алу кұралы екенін ұғыну; 
- компьютерлік технология мен интеллектуалды әдістемені пайда-

лана отырып, акпараттарды кайта өңдей білу; 
- кұжаттар мен мәліметтер базасына ез бетінше ізденіс жасай білу 

жэне жеке басылык ізденіс жүйелерін жүргізу; 
- кез-келген іс-әрекеттің табысты болуы үшін түлга аралык кәсіптік 

катынастың маңыздылыгын түсіну; 
- коммуникациялык біліктілік деңгейін арттыруга үмтылу; 
- басканың көзкарасы мен пікіріне шыдамдылык көрсетуге тәрбие-

леу, білімді тек кана алмай, беруге де даярлык жасау; 
- телекоммуникациялык байланыс каналдары аркылы бірігіп жүмыс 

істеп, серіктес таба білу; 
- өз ісіңнің нәтижесін анык көрсете алу; 
- езіндік интелектуалды колдану мөлшерін білу; 
Акпараттык мәдениет адамдардың акпараттык тәлімінен көрінеді. 

Акпараттык тәлім дегенде түсінетініміз жаңа білім алып, оны игеру 
үшін адаманың колданатын күш-куатының жиынтыгы. 

Өркениеттің дамуымен байланысты білімсіз адамдардың ыгысты-
рылып калатыны айдан анык. Егер бүрын әлеуметтік теңсіздіктің себебі 
оның шыгу тегі мен азаматтык кұкыгының болуымен когамдагы 
әлеуметтік жагдайының күрылымына катысты болса. бүгінгі таңда ол 
акпараттык мәдениет деңгейінен т\ады. 

Акпараттык тәлім, бір жагынан. жеке түлганың белсенділігін таным 
субъектісі ретінде бейнелесе екінші жагынан акпараттык тәлімнен 
жинакталган акпарат корларын пайдалануға кол жеткізуге болатьтны 
көрініп түрады. Көп үзамай-ак эрбір адамның тағдыры күнделікті өмір-
де жаңа акпартты уакытында тауып. оның желісін пайдалануға оның 
каншалыкты бейім екендігімен байланысты болады. 

Кәсіби маман даярлауды үдайы жетілдіру студенттерден білім, іс-
керлік дагдыларының түтас жүйесінің дамуын калыптастыруды, сондай-
ак өздігінен кызмет ету тәжірибесін, жеке басының жауапкершілігін 
талап етеді. Жеке инновацияны игеруде сапалы, жаңа мазмүнды табыс 
таба білу оку процесінің тиімділігін арттырады. Жогары оку орнында 
студенттің білім алуына кажетті икемділік - оку, өздігінен білім алып, 
шығармашылык ой толгау. Оның кәсіби қалыптасуы осыган байланыс-
ты. Біздің заманымызда тез ескіретін білім жиынтыгын меңгергенше, 
окуға бейімділік, өздігінен жүмыс істеу, шығармашылық ой толғау 

неғүрлым маңыздырак саналады. Студенттердің мәдени танымын ка-
лыптастыру жогары оку орындарының басты міндеттерінің бірі, ал 
студенттік жылдарында күрылган адамның мәдени дэрежесі оның 
кәсіптік шеберлігінің сэттілігі. 

Акпараттык мәдениет деңгейі жеке түлға карекетінің жетістігіне 
елеулі эсер етеді.Бүгінгі таңда акпарат тауып, пайдалана білудің алган 
білімнен гөрі, әлеуеттік мэртебеге ыкпалы зор. Әр түрлі элеуеттік-
топтардың акпараттык тэлімін байкауга салыстыруга, бағалауға бола-
ды. Қоғам максаттары үшін жарамды адамдардың акпараттык тэлімін 
окып үйренудің әдістемесі жасалды. Зерттеушілер төмендегідей кұрам-
дас бөліктері бар XXI ғасырдың басындағы мамандардың ақпараттык 
тэлімінің үлгісін үсынды: 

- үздіксіз білім берудің маңыздылыгын үғыну; 
- әлемдік акпараттык ресурстардан хабардар болу; 
- акпарат алудың әр түрлі каналдарын комплексті түрде пайдалану; 
- өзіндік акпараттык біліктілік деңгейіне шынайы баға беру жэне 

өзінің психикалык күйіне ой жүгірту; 
- кәсіптік карым-катынасты этикалык нормаларды сактау; 
Маманда осы касиеттердің барлығы болса, ол киналмай-ак кажетті 

акпараттарды өз жүмыстарында, ғылыми зерттеулерде т.б.колдануына 
болады. 

Акпараттык мәдениет-жеке түлганың жан-жакты дамуы мен адам 
эрекетінің барлык саласына енетін күрделі де кеп каркынды күбылыс. 
Ол адамға көршаған ортада алатын орнын ұгынуга жагдай жасайды, 
акпарат аумагындағы тіршілігін үйлестіреді жэне жеке тұлғаның дамуы-
на көмектеседі.[3,4] 

Бакылау сүрактары: 

1. «Акпараттык мәдениет» ұгымы кандай негізгі топтамадан тұрады? 
2. XXI гасырдың акпараттык мәдениетіне кандай талаптар койылады? 
3. Сіздің ойыңызша, жаңа заман мамандарының акпараттык тэлімінің 
басты касиеттері кандай? 
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1.2. Акпарат куралдарының пайда болуы мен әркендеуі. 

Акпараттык мәдениет-адам ойы мен колының ісі. Мэдениет сала-
сындағы сиякты ешбір салада адамның акыл-парасаты творчестволык 
сипат көрсетпейді. Мәдениеттің кұрылуының аркасында адам шынайы-
лыкты көрсететін символдар элемін жасады. Символдар әлемі адамның 
шешендікке бейімділігі сиякты, сөз накышын келтірді. «Шартты 
белгілерді таңбалау үшін біз колданатын осы терминнің көмегімен 
хабарлама жасау іске асты.» Адамның эволюциялык дамуында маңызды 
рол аткаратын сөйлеу адамның накты ерекше кұбылысы. Кибернетика 
ғылымның негізін салушы К.Винер «Барлык адамның элеуметтік өмірі 
оның калыпты көрінісінде тілдің айналасына шоғырланады; Тіл адамга 
тамаша ынта береді жэне адамның жетістігін білдір-еді.»деп жазды. 

Біздің еркениетіміздің акпараттык шежіресінің шығу тегі тарихтың 
туп тамырында жатыр.Тарихи жағынан акпараттануды түсіну неғұрлым 
толық 

К.К.Колин, А.И.Рахитов, Э.П.Семенюк т.б. жұмыстарында көрсе-
тілген.Онда акпараттык мэдениеттің даму үрдісіне баса назар аудары-
лып,оның тарихи жэне әлеуметтік себептестігі аныкталып, акпараттык 
мәдениеттің тарихи үлгісін калыптастыруға талпыныс жасайды. 
«акпараттардың компоненттері мен уакытша козғаушы күштері үйлесуі 
тиіс» дейді. [10] 

Алгашкы акпараттык революцияны тіл, сойлеу технологиясы, оның 
берілуі, есте сакталуымен байланыстырады. Ежелгі революцияға дейінгі 
акпараттык орта адамның жеке басының түсінігімен шамалас болды да, 
акпаратты тарату жылдамдығы жогары болмауымен ерекшеленді. 

Екінші акпараттык революция жазудың шығумен байланысты. Бұп 
өнер адамның жинакталған білімін сактап кана коймай,оның кеңінен та-
ралуына мүмкіндік берді. Сонымен бірге. күжаттык акпаратты тарату-
шылар шығып, карым-катынас сферасы кеңейді. Оның аумагының 
түрлері мен мүмкіншіліктерінің аркасында акпараттык мэдениет да-
муының жаңа сатысының пайда болуына алғы шарттар жасалды. 

Кітап шығару үшінші акпараттык революцияның ең тиімдісі техно-
логия өнері болды. Ол индустриалды когамды, мәдениетті жэне когам-
дык, тарихи іс-әрекеттерді ұйымдастыру эдістерін түбегейлі озгертті. 
Қоғамда акпараттык кұжаттарды пайдаланушылардың саны өсті, ең 
бастысы-акпаратты, ғылымды, акпараттык мэдениетті неғұрлым кеңі-
нен тарату басталды. Кітап шығару адам ойының бүкіл жетістігін 
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жинактауға, білім алу үрдісін жеделдетуге мүмкіндік берді, адамдар 
арасындағы сауаттылык күшейді. 

XXI гасырда басталған төртінші акпараттык революция практикада 
электрді, радио, телефон, телевизор сиякты байланыс жетістіктерін 
колданумен өтті. Бұл кұралдар акпарат беруде үлкен төңкеріс болды. 

Практикада сандык есептеу техникасын колданумен бесінші 
акпараттык революция басталды. Әсіресе, соңгы 20 жылда бұл үрдіс 
кызу дамып келеді. Заманауи когам жаһандану жэне акпараттану 
жағдайларымен өмір сүруде. 

Бакылау сұрактары. 
1. Адам тарихында акпараттык революцияның кандай кезендері 

айкындалды? 
2. Акпараттык революцияның заманауи кезеңі немен 

сипатталады? 

І.ЗАкпарат және ақпараттык ресурстар туралы ұгым 

Дамудың эрбір кезеңінде бірінші- адамның іс-тэжірибесі мен екінші 
акпарат өңдеу тэжірибесі жөнінде мәліметтер жиналатыны сөзсіз. 

Адамның жинаган іс-тәжірибесі акпарат түрінде беріледі. Бұл-
акпарат істері мен акпараттык технологияның тууының негізгі алғы 
шарттары болып табылады. 

Қоғамның ой-өрісін кеңейту барысында адамдар арасында акпа-
раттык өзара эрекетгі калыптастыруда акпараттык технология мен 
техника маңызды рөл аткарады. 

Ақпарат-адамның ғылыми-зерттеу, тэжірибе-кұрастырушылык жэ-
не өндірістік, сондай-ак элеуеттік тәжірибеден алған білімі. 

Акпарат - айналадағы ортадан кабылданатын (кірістік акпараты), 
айналадағы ортага берілетін (шыгыстык акпараты) немесе кейбір 
жүйенің ішінде сакталатын (ішкі акгіарат) мәліметтер жинағы. Білім 
беру кұралы. 

Ғаламторда оган төмендегідей аныктама беріледі: ІпГогтаІіоп. 
Акпарат-жеке тұлга, зат, дэлелдеме, окиға, кұбылыстар туралы 

мәліметтер. 
Акпарат белгісіздік, жеке тұлга, зат, кұбылыстар туралы білімнің 

толыксыздык дэрежесін азайтады. 
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Акпараттык ресурстар-когамдағы корлардың түрі, акпараттардың 
сан алуандыгы, электорндык-библиографиялык ортада жинакталуы, 
талдануы, өнделуі, кодталуы, сакталуы, ізделуі, таратылуы, пайда-
ланылуы. Акпараттык жүйеде (кітапхана, мүрагат, корлар, акпараттык-
библиографиялык орталыктар) жеке немесе біріктірілген кұжаттар 
жиынтыгы. 

Кең магынасындагы акпараттык ресурс-тиімді акпарат алу үшін 
ұйьтмдастырылган мәліметтер жинагы. 

Акпараттык ресурстар-акпарат жүйлеріндегі: кітапхана, архив, кор, 
мәліметтер банктері тагы баска да жүйелердегі күжаттар топтамасы мен 
жеке дара кұжаттар. [40] 

Бүгінгі танда акпараттык ресурстар энергетикалык жэне шикізат 
корлары сиякты категориялармен мэнін тендес санауга болатын 
экономикалык маңызы зор категория ретінде карастырылады. 

Қогам дамуьт үшін кажетті негізі ресурстарды алга жылжытуға 
мүмкіндік беретін ерекше касиеттерді акпараттык ресурстар игереді. 

1. Акпараттык ресурстарды пайдаланган сайын жаңа ресурстар, 
жаңа акпарат пайда болады. 

2. Акпараттык ресурстардың тиімділігі баска адам және техника 
кұралдары корларының өзара әрекеттестігінің аркасында болады. 

Сойтіп, элемдік акпараттык ресурстарды белсенді түрде пайдалану 
когам дамуы мен білімді толыктыруга мүмкіндік береді деп нык 
сеніммен айтуға болады. 

Заманауи тұжырымдамаларда акпарат білім, сонымен байланысты 
мәліметтер жинагы ретінде түсіндіріледі. Акпараттык энергеттткалык, 
каржы т.б. ресурстарга айналуы оны халыктың негұрлым кәсіби және 
творчестволы бөлігінін интелектуалды іс-әрекетінің өнімі деп аныктама 
жасауга мүмкіндік береді. 

Акпарат-стратегиялык, тактикалык міндеттерді аныктап. шешім 
кабылдау үшін кажетті ресурстардың бірі. Ол коғамның жан-жағына 
эсер етіп, экономикалык жэне элеуеттік катынастар жүйесін айкын-
дайды. Акпараттың сапасы мен практикада тиімді колданылуы ко-
гамдык прогресстің жаңа мүмкіншіліктерінің кілті. Елдің, аймактың 
ұжымның акпараттык ресурстары магынасы жағынан шикізат, энергия, 
казба және баска да ресурстарга ұксас стратегиялык ресурс ретінде 
карастырылуы тиіс. Акпараттык ресурстардың динамикалык касиетті 
акпараттың өсуімен, когамның гылыми-техникалык даму деңгейімен 
байланысты. Қоғамның даму деңгейі жоғарылаган сайын білім де өсіп-
акпарат туып, жарияланады. 
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Ескі болып саналатын акпараттык ресурстарды екіге бөлуге болады: 
- физикалык (галымдардың алуан түрлі эдістерімен жасаған 

кұралдарының мәселелерін шешуге арналған). 
- моральдык (жаңа акпарат келесі мэселе болгандыктан, бұрынғы 

кызығушылык тудырмайды). 
Моральдык ескірген кұжаттар немесе мэліметтер кордан алынып 

тасталады. 
Акпараттык ресурстардың баска еңбек, энергетика, минералдьтк т.б. 

түрлерінен ерекшелігі: 
- әр түрлі максатта колданылады 
- агымдар көлемі ұдайы осіп тұрады. 
- коғамдык акпараттык нарыкта ұсынылған кызмет пен өнім 

түрлері дамып отырады. 
Ғаламдык акпараттык ресурстардың дамуы 
- акпараттык кызмет корсетуді жаһандык іс-эрекетке айналдьтру; 
- акпараттык кызметтің әлемдік жэне ішкі мемлекеттік нарык 

деңгейін калыптастыру; 
- аймактык, мемлекеттік ресурстар базасын кұру; 
- фирмаларда, банктерде, бттржаларда, өнеркэсіп орындарында, 

саудада т.б. кажетті акпараттарды дер кезінде пайдалануды жоғарлатуға 
мүмкіндік берді. 

Бақылау сұрактары: 
1. «Акпараттык ресурстар» ұтымына аныктама беріңіз. 
2. Акпараттык ресурстар кандай ерекшеліктерімен сипатталады. 
3. Акпараттың моральдык ескіруіне мысал келтіріңіз. 

1.4 Акпараттық ресурстарды жүйелеу 

Акпараттык ресурстар- бұп білім элеуметтік колдануға негізделген 
(кұжатар, компьютерлік мәлімет базалары, автоматтандырылган кұрал-
дардың алгоримдік багдарламалары, гылыми шығармалар, әдебиет және 
өнер шығарламалары). 

Акпараттык ресурстар тұтынушылардың кажеттдегі сұраныстары-
ның негізінде калыптастырыланды. 

Акпаратык ресурстар эр түрлі эдіс бойынша жүйелендіріледі 
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Түрлері бойынша: 
Құжаттык 
Фактографиялык 
Фактологиялык 
Құжаттык акпарат Қазакстандагы ең көп таралган акпараттың түрі. 
Құжаттык кор кітапхананың акпараттык ортасының бір бөлігі 

болып табылыды.«Құжат» түсінігі кұжаттану жүйесіндегі негізгі, іргелі, 
ұғым. Құжат- уакыт пен кеңістікте ақпарат беру, сактау және когамның 
пайдалануына арналган мэтін, дыбыстык жазу немесе сурет түрінде 
берілген матералды нысан. Құжат міндетті түрде мазмұнындагы 
акпараттарды теңестіретін, сәйкестендіретін мәліметтерден тұрады. Ол 
кұрастыру, жинактау, іздеу, тарату, жэне когамдагы кұжаттык 
акпаратты пайдалану бойынша тәжірибелік эрекет обьектісі ретінде 
кызмет ететін накты заттардың белгілерін бейнелейді. Құжат 
когамдык эрекеттің барлык саласында кеңінен колданылады. Ол кұжат 
мэртебесі болган обьектінің ерекшелігіне сай туындайды. Ол 
кітапханатану, информатика, библиография, мұрагаттану кызметтерінде 
де түрліше сараланады. Мұнан кұжаттык коммуникация саласындагы 
«кұжат» терминінің көп магыналылыгын көреміз. 

Факторгафиялык ресурстар кұрамына накты мәліметтер, 
маклуматтар. карталар, графика, географиялык атаулар т.б.кіреді. 

Фактологиялык, эзірлеуге оте күрделі, мәліметтер нактылы 
логикалык тізбекпен сэйкес топтастырган кажетті ресурстар. 

Акпараттык ресурстар бөлінеді: 
- жарияланган (баспадан шыккан) 
- жарияланбаган (баспадан шыкпаган) 
- жарияланбайтын (баспадан шығармайтын) 
Жарияланған- халыкаралык стандарт бойынша баспа редакциялык 

жұмыстан өткізілген жэне ҚР кітап палатансының тіркеу нөмірін алган 
типографиядан данамен шығарылған кұжаттар (монографиялар, оку-
лыктар, журналдар, әнциклопедиялар, жинактар, реферативтік жур-
налдар т.б.) 

Жарияланбаган - тұтынушыларга өте керекті ресурстардың түрлері, 
бірак редакциялык баспа жұмыстардан откізілмеген кұжаттар.(гылыми 
зерттеулер, тэжірибелік конструкторлык, диссертациялар т.б.) 

Жарияланбайтын - ол мұрағаттарда жэне кұпия белгілері бар 
кұжаттар және өте кыска мерзімде колданнылатын кұжаттар. 

Шыгаратын мерзіміне байланысты: 
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- мерзімді басылымдар (журналдар, реферативтік журналдар, 
газеттер т.б.) 

- мерзімді емес басылымдар ( монография, окулыктар) 
- жалгасты басылымдар (ғылыми жинактар) 
«Акпараттык кризис» орасан ағым ретінде көт тілде шыгатын 

элемдік жэне отандык әдебиеттерді өңдеу және жүйелу мәселесін 
шешуімен, бірінші жэне екінші катарлы акпараттык ресурс пайда 
болган. 

Бірінші катарлы кұжатар және ресурстар гылыми зерттеу, 
тэжірибелік-конструкторлык тагы баска адамдардың жұмысынан 
шыккан нәтижелер (журнал макалалары, монография, диссертация, 
окулык. патент кұжаттары т.б.) жатады. 

Бірінші катарлы (ғылыми зерттеулер, кайта өңдеулер, жаңа ғылыми 
мәліметтер, айғактар, идеялар болады) екінші катарлы (аналитикалық-
синтнтикалык өңдеудің нэтижесі көрсеткен 

Бірінші катарлы кұжаттарға жарияланган, жарияланбаған, жария-
ланбайтын кұжатар кіреді. 

Жарияланған кұжатар - бұл кітап, кітапша, монография, жинактар, 
макалалар тезисі, мерзімді басылымдар, патенттер жэне авторлык 
куэлік. стандарттар, нормативтік-техникалык кұжаттар, жарнамалык 
басылымдар. 

Жарияланбаган кұжатар- ғылыми зерттеу жұмысының есебі, 
диссертация жэне диссертациялардың авторефераты, алгоритмдер 
сипаттамасы, жобалар, сметалар, кең көлемде таратуга болматын 
кұжатар. Жарияланбаган кұжатарға аманат колжазбалар (ғылыми 
жұмыстардың нәтижесі). 

Жарияланбайтын кұжаттар - накты баскарушылык шешімдерді ка-
былдау үшін бір рет кана колданылатын кұжаттар (каржы, бухгалтерлік 
кұжаттар) 

Екінші катарлы кұжаттарға жэне ресурстарга катысты- бірінші 
катарлы кұжаттардың өңдеу нэтижесінде пайда болган кұжаттар. 

Акпараттарды өндеу- пайдаланушыға ыңгайлылық максатында 
мәліметтер түріндегі акпараттарды жаңгырт>% сактау, іздестіру, талдау 
багалаумен байланысты дайындау, өзгерту, іздестіру, безендіру жэне 
нэтижесін беруді жүйелі түрде іске асыратын операциялар жиынтығы. 

Өзгертудің максаты- акпараттың берілген түрін өзгерту жэне 
мәліметке жаңа күй ендіру. 

Ақпараттык өңдеудің техникалык жэне семантщалык (магыналық) 
айырмашылыктары болады. 

артаяығы 
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Техникалык өндеудін түрлері: 
• тіркеу (есеп формаға кұжаттарды белгілеу); 
»инвентариризациялау (архив, мүражай, кітапханада сактау үшін 

күжаттардың тізімін жасау); 
• күжаттарға штрих-кодтарды кою (кұжаттардың шығыс кірісін 

бакылау үшін штрих-кодтармен белгілеу); 
• кол жазбаларды редакторлык тексерудің кеин жаңадан ба 

мәліметтердің сып шығару; 
• кұжаттарды конверттау (жүйедегі ережелерімен сәйкес, мағанасын 

өзгерттпей, берілген түрін өзгерту ), 
• трансформаттау(бір тасылмағыштан екіншіге көшіру) 
• форматтау (мәліметтерді берілген форма түрінде көрсету) 
Құжаттарды семантикалык өңдеу- бұл өңдеу түріне: библиогра-

фиялык сипаттама жазу, такырыпты калыптастыру, библиографиялык 
жазбаның алгашкы элементін таңдау, индектсеу (жүйелеу, пэндестіру, 
координаттык индекстеу), аннотациялау жэне рефераттау, библиофа-
фиялык жазбаның косымша элементтерін безендіру жатады. 

Екінші реттегі кұжаттар - кітапханалар мен акпараттык орталык-
тарда кұжаттарды магынасына карай өңдеу нэтижесінде, акпараттык 
кұжаттар көлемінің көбейгендігін немесе акпаратардың тұтынушыга тез 
жетуін камтамасыз етеді (реферативтік журналдар, сигнальды акпарат-
тар, библиографиялык корсеткіштер, мэліметтер базасы мен дерек 
корлар т.б.). 

Екінші реттегі кұжатар екі негізгі функцияларды орындайды: 
1. Бірінші реттегі кұжатардың пайда болуы туралы жедел 

хабарлайды. 
2. Олардың негізі мазмұнын кыскаша түрде баяндайды. 
Екінші реттегі кұжаттар бірінші реттегі кұжаттар сиякты мерзімді, 

мерзімді емес, жалғасты болады. 
Екінші реттегі кұжаттарга әр түрлі аныктамалар жэне энциклопе-

диялык басылымдар, каталогтар, карточкалар жатады. 
Акпараттык басылым- баспадан шыккан жэне жарияланбаған 

жұмыстар туралы жүйелі мәліметтерден тұратын, олармен тез танысу 
үшін колайлы, акпараттык кызметті жүзеге асыратын ұйымдар 
шығарған немесе дайындаган басылым. Бұл басылым библиография-
лык. реферативтік, шолулык, мерзімдік, мерзімдік емес немесе 
жалгаспалы болуы мүмкін. 

Акпарат индустриясындагы әр түрлі мекемелері (кітапхана, 
мұрағатар, гылыми-техникалык акпараттар орталығы, кітап палатасы, 
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мұражайлар) ортак әлеуметтік функцияларга ие жэне кұжаттардың 
сакталу түрлеріне байланысты, колданушылардың ерекшеліктерімен 
айырмашылыктары болады. 

Мерзімді басылым -жыл сайын нөмір саны тұракты,мазмұны 
жагынан кайталанбайтын, бір типті безендірілген, нөмірленген эрі 
атауы бар, көлемі мен пішіні жағынана бірдей, белгілі бір уакыт 
аралыгында шығып тұратын басылым. Мерзімді басылымдарға 
газеттер, журналдар, мерзімді жинактар мен бюллетендер жатады. 
Мерзімді басылымдардың дәстүрлі түрлері журналдар және газеттер. 
Реферативтік журнал - онер-білім саласы бойынша рефераттар жэне 
бастапкы кұжаттардың түсініктемесін жариялап тұратын мерзімді 
басылым. Реферативтік журналдар ғьтлым мен техниканың жаңа 
табыстары туралы акпарат таратушы кұрал болып табылады. Экспресс 
акпарат- мерзімді реферативтік басылым, мазмұны кең көлемде және 
жинакты шетелде жарияланған кекейтесті немесе отандык 
жарияланбаған акпараттар беретін басылым. Реферативтік жинак-
мерзімді немесе жалгасты реферативтік басылым, жинак түрінде 
шығарылады.. 

Жалғасты басылым - бірдей атаулары бар, мазмұны жағынан 
кайталанбайтын көлемі мен пішіні бірдей, бір типті көркемделіп 
толыктырылған, нөмірленген немесе мерзімделген шыгарылымдары 
материалдарының жинакталуына карай шыгарылатын басылым. Оларға 
ғылыми еңбектердің жинағы, ғылыми-зерттеу институтьтның еңбектері. 
гылыми коғамның т.б. белгіленген мерзімсіз жалпы атаулармен мысалы 
«Труды», «Ученые записки» «Известия» т.б. 

Мерзімді емес басылым- кайталап басу, кайталану күні бұрын 
каралмаған, бір рет шыгатын басылым. Мерзімді емес басылымдар 
ретінде кітаптар, кішкене кітапшалар. паракшалар, бейне басылымдар 
және т.б. 

Қазіргі заманың акпараттык өндірісі үшін акпараттык тасмалдаушы 
түрлері маңызды орын алады, яғни ол акпараты сактау мен өңдеу 
тәсілдерін кажетті жагдайларда айкындап береді. 

Сонымен бірге акпарат көздеріне байланысты акпараттык ресурстар 
болшектенеді: 

• кағазды (дәстүрлі) 
• кино-фото кұжаттар 
• микро тасушылар (микрофишалар, микрокарталар, микрофильм-

дар) 
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• магиниттік тасушылардағы кұжаттар (магниттік лента, магнитік 
диск катты, жұмсак), магниттік карталар т.б.) 

• оптикалык тасмалдаушылардағы (оптикалык дискі) 
• голографиялык тасмалдаушылардағы (голографиялык фиштар, 

көлемді суреттер, оптикалык жарык аркылы ендіріп алатын жэне 
голографиялык техника аркылы) 

Акпараттык ресурстарды үш секторға белуге болады: 
- іскерлік ақпараттык сектор; 
- ғылыми-техникалык жэне арнайы ақпараттар секторы; 
- көпшілік акпарат тұтынушы сектор 
Іскерлік акпарат секторы: биржалык жэне каржылык акпарат, 

статистикалык акпарат, коммерциялык акпарат, экономика жэне бизнес 
саласындағы іскерлік жаңалыктар. 

Ғылыми-техникалык жэне арнайы акпараттар секторы: кұжаттык 
жэне библиографиялық, реферативтік жэне толык мэтінді іргелі жэне 
колданбалы зерттеулер туралы акпарат, сонымен бірге заңгерлер, 
дэрігерлер, инженерлер жэне баскалар үшін кэсіби мәлімет. 

Кепшілік акпарат тұтынушы секторы: жаңалык және аныктамалык 
акпарат, түтынушылык және ойын-сауыктык акпарат (ауа-райы, кө-
ліктің кестесі, сатып алу және сату, аныктамалык мәлімет т.б.) 

Қоғамның акпараттык ресурстарын баскару саласындағы мем-
лекеттік саясаттың максаты: 

1. Қоғамды гылыми-техникалык, элеуетті-экономикалык, рухани 
даму үшін кажетті акпараттык ресурстармен жеткілікті түрде 
камтамасыз ету (ішкі немесе сырткы). 

2. Ұлттык акпараттык инфракұрылымның даму мен зандык 
кепілдеме мен камтамасыз ету негізінде барлык коғам мүшелеріне (жеке 
тұлга, сондай-ак занды түлга) акпараттык кызмет көрсету. 

3. заң және бакылау негізінде акпараттың дұрыстыгын көрсету. 
Жаңа акпараттык технология мен телекоммуникация шоғырлану 

процесі мен ресурстардың бірлесіп пайдалануға шүбэсіз эсер етеді. 
Жаңа технология негізінде шогырланган акпараттык ресурстардың 
кұрылуы барлык жагынан акпарат алуга, куатты акпараттык 
инфракүрылымның пайда болуына, әр түрлі тұтынушылардың алуан 
түрі акпараттык кажеттілігін жан-жакты канағаттандыруга жол ашады. 
Заманауи кезенде осы саясаттың жүзеге асырылуы тек акпараттык 
ресурстарды колданушы болып табылатын ұжымдар мен ғылыми-
техникалык акпарат органдары, кітапханалардың ортак істері аркылы 
гана мүмкін. 
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Бакылау сұрактары: 
1. Акпараттық ресурстар кандай негіздемелерге топталады? 
2. Бастапкы кұжаттың екінші кайталануынан айырмашылығы неде? 
3. Қайтамала кұжаттар не максатпен қалыптасады? 
4. Қандай акпараттаратушыларды білесіз? 
5. Іскерлік пайдалануға арналган кұжаттардың көпшілік тұтынатын 

акпараттан айырмашылығы неде? 
6. Қүжаттарды семантикалык өндеуді не үшін жасайды? 
7. Семантикалык өнжедің түрлерін айтыпперініз 

1.5 Акпараттың аналитико-синтетикалык өнделуі 

Кредиттік жүйемен окытуда окушылар оку материалдарын 
өздігінен меңгеруге кемектесетін тапсырмаларды жиі орындайды, 
мұндай тапсырмаларды жасау акпарат жинап талдауды, эр түрлі 
акпараттык істерді аткаруды талап етеді (акпарат жинап, өрістету, 
анализ бен синтез, бағалау, сактау, жеткізу, тарату т.б.) Осы істер 
акпараттық енім тудыруға (рефераттар, жалпы шолу, аннотация, тізім. 
көрсеткіштер, мэліметтер базасы т.б.) мүмкіндік береді.Олар ой еңбегін 
кажет ететіндіктен, адамның интелектуалды іс-әрекетіне жатады. 

Білім саласында акпараттык істерді игерудің маңызы зор. Мүндай 
оқытудың жетістігі оку және ғылыми әдебиеттер мен интелектуалды 
жұмыс сапасына, күжаттык акпараттарды жинактаудың колайлы 
эдістерін меңгеруге байланысты. 

Акпараттың таралуы-ерекше белгілер жүйесі мен кұжаттарды жан-
жақты және орынды пайдалануға болатын әдістің көрсетілуі болып 
табылады. Алғашкы кұжаттың енуі нәтижесінде екіншісінің мөлшері 
неғұрлым ыкшамдалып беріледі. Осы кұжаттың екінші рет берілуінің 
міндеті-магынасы бір алгашкы кұжатты баска кұжаттар аркылы 
нактылы түсіндірмемен камтамасыз ету. Мыс.алы, бірнеше жүздеген, 
мыңдаған беттерден түратын көп томдык басылым 600 баспа белгілерін 
камтитын аннотациядан тұрады. Алгашкы кұжат жөнінде акпараттың 
таралу дәрежесі эр алуан болады. Жогары дәрежеде жинакталуы-
библиографиялык сипаттама болса, төменгі дэрежедегісі-реферат. 

Акпараттык өнімнің екінші рет туу процесі кұжататардың 
аналитико-синтетикалык өңдеуі деп аталады, ол кұжаттың мазмұнының 
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талдау аркылы кайта кұрылуын, кажетті мәліметтерді тартуды, сондай-
ак бағалау, салыстыру мен жалпы түсініктерді камтамасыз етеді. 

Құжататарды аналитнко-синтетикалык әндеу түрлеріне библиогра-
фияльтк сипаттама, индекстеу, аннотациялау, реферат жазу, мәтіннің 
ғылыми аудармасы, фактілеу жатады. 

Бүгінгі заман талабына сай маман акпараттык істерді пайдалану ка-
жеттілігімен оку үрдісінде, гылыми, әндірістік, коммерциялык т.б. әре-
кеттерде ұдайы кездесіп отырады. Кәсібіне карамастан, кез-келген ма-
маннан аналитико-синтетикалык өңдеу дагдысы талап етіліп отьтрады. 

Қазакстанда акпаратты аналитико-синтетикалык өндеумен (АСОД) 
акпараттык орталыктар, кітап палатасы, ірі кітапханалар мамандары 
айналысады. АСОД негізінде тұтынушылардың пайдалануы үшін эр 
түрлі акпараттык библиографияльтк басылымдар шыгарылып, мәлімет-
тер базасынның каталогтары калыптастырылады. 

Құжаттарды аналитико-синтетикалык өндеудің ең кең тараған түрі 
библиографиялык жазба болып табылады. Библиографиялык жазбаның 
кұрамына оның аты, баска арнайы мәліметтермен толыктырылатын 
библиографиялык сипаттамасы енеді. Библиографиялык жазбаның 
кұрамындағы қосымша мәліметтерді (топтамалык индекстер, пәндік 
айдарлар, аннотациялар, рефераттар т.б) әдеттегідей, кәсіби акпараттык 
кызметкерлер жасайды. Ал, библиографиялык сипаттама дағдысы 
бәрінен де, оку және гылыми жұмыстар үшін міндетті түрде 
барлығымызға кажет. 

«Библиографиялык сипаттама» ұгымының екі магынасы бар. 
Біріншіден, ол белгілі бір ереже бойынша жасалган кұжат жөніндегі 
мэліметтер жиынтыгы болса, екіншіден кұжатты талдау, библиография-
лык мәліметтерді аныктау, бейнелеу элементтері жиынтығының 
аныктамасы, шартты белгілерге сәйкес койылған мәліметтерді бекітуді 
камтитын кұрастыру үрдісі болып табылады. 

Библиографиялык сипаттама күрастыру ережесі мемлекеттік 
стандартка сай болады. Мемлекеттік стандартка сәйкес, библиография-
лык сипаттама кұрамына төмендегідей салалар енеді: 

1. Такырып аймағы жэне жауаптылар жөнінде мәліметтер; 
2. Басылым аймагы; 
3. Арнайы мәліметтер; 
4. Шыгу мәліметтері; 
5. Физикалык мінездеме; 
6. Серия аймагы; 
7. Ескертулер беру; 
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8. Стандарт номері 
Сипаттама саласының элементтері міндетті және факультативті 

болып бөлінеді, Сипаттамада міндетті, факультативті немесе тек кана 
міндетті элементтер болуы мүмкін. Міндетті элементтер кез-келген 
сипаттамада келтіріледі; өйткені дәл солар кұжатты ұғындыратын 
мәліметтерді камтиды. 

Осы мэліметтердің барлыгы кайдан іздеуге болады? Библиогра-
фиялык сипаттама үшін басты акпарат көзі, баспаның алғашқы беті, 
алғашкы беттің екінші жагы, сыртының рәсімделуі болып табылады. 
Көлемі жөніндегі мэліметтерді басылымының соңғы нөмірленген 
бетіндегі сандар багынасы көрсетеді. Акпарат көздері бастапқы беті, 
этикетка, жапсырма т.б. болуы мүмкін. Сөйтіп. кұжатты дұрыс сипаттау 
үшін, алдымен, оны тиянакты түрде талдап, ГОС стандартка сай, 
міндетті элементтерін аныктап алу кажет. Мемлекеттік стандарт 
жүйесінде кұжаттардың эр түрлерінің библиофафиялык сипаттама 
ерекшеліктері бекітілген (изо басылымдары. нота, карта. аудио-
визуалдык материалдар, электронды кұжаттар т.б). 

Окыту үрдісінде студент бір сатысы (1 томдық кұжат немесе көп 
томдының жекелей толып, кешендік кұжат, сериялар, баска да 
ресурстар) көп сатысы (көп томдық) аналитикалык сипаттаманы 
(кұжаттың кұрамдас бөліктерінің сипаттамасымен) жиі колданады. 

БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМА ЖАСАУ ҮЛГІСІ 
ГОСТ 7.1 -2003 «Библиографиялык жазу. Библиографиялык сипаттама. 

Құрастыру дың ережесі мен жалпы талаптары» ; 

ГОСТ 7.82-2001 «Библиографиялык жазу. Электрондык корды библио-
фафиялық сипаттау.» 

ГОСТ 7.80-2000 «Библиофафиялык жазу. Такырьш. Құрастырудың 
ережесі мен жалпы талаптары» 

Бір, екі және үш авторлардың кітабы 

Табылдиев Ә. Қазак этнопедагогикасы : оку кұралы / Ә. 
Табылдиев. - Алматы : Санат, 2001. - 320 бет. 
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Қоянбаев Ж. Б. Педагогика : университеттер студентттеріне арналган 
оку кұралы / Ж. Б. Коянбаев, Р. М. Коянбаев. - 3-ші басылым. - Алматы, 
2004. - 420 бет. 

Токтаров С. Т. Жылжымалы ойындарды ұйымдастыр : әдістемелік 
нұскаулар / С. Т. Токгаров, А. Н. Өскембаев, Ж. Қ. Аңгышбаев. - Өскемен 
: ШҚМУ Баспасы, 2003. - 34 бет. 

Нұргалиева Г. Қ. Салыстырмалы педагогика : окулык = 
Сравнительная педагогика : учеб. для вузов / Г. Қ. Нұрғалиева, А. Қ. 
Құсайьгаов, Қ. С. Мусин. - Алматы : Рауан, 1999. - 176 бет. - Яз рус., каз. 

Төрт және одан да көп авторлардың кітабы 

Қазакстан Республикасында жогары білімді дамыту стратегиясы : 
[монография] / Қ. Е. Көшербаев [жэне т.б.]. - Алматы : Білім, 1998. - 232 бет. 

Еңбекке баулу : жалпы білім беретін мектептің 1-сыныбына арналган 
окулык / Т. Оралбекова [және т.б.]. - 2 бас., өнд. - Алматы : Атамұра, 
2001. -142 бет. 

Жинактар, газеттер, журначдар мақаіаіары 

(бір, екі, үш және төрт автор) 

Мәмбетов М. Педагогикалык карым-катынас мәдениеті / М. 
Мәмбетов // Қазакстан мектебі. - 2008. - №12. - 36-37 бет. 

Оспанова Б. А. Жогары білім беру жүйесіндегі инновациялык 
прогрестерді дамытудың жалпы тенденциялары / Б. А. Оспанова. Қ. 
Ә. Жұмагұлова // Абай атындагы ҚазҮПУ Хабаршысы. Бастауыш 
мектеп және дене мәдениеті сериясы = Вестник КазНПУ им. Абая. 
Сер. Начальная школа и физическая культура. - 2008. - №2. - 22-26 бет. 

Иманбетов А. Н. Жаңаша мұғалімдерді даярлауда педагогикалык 
технологияларды пайдалану / А. Н. Иманбетов, Е. Ж. Қожамжаров, С. 
Мускунов // Қазакстан педагогикалык хабаршысы = Педагогический 
вестник Казахстана. - 2008. - №2. - 9-13 бет. 

Педагогика тарихы (білім беру және педагогикалык ойлардың 
даму тарихы) пәнінің тұжырымдамасы / Ш. К. Беркімбаева [және т.б.] 
// Білім беру жүйесіндегі этнопедагогика = Этнопедагогика в систаме 
образования. - 2008. - № 4 4 . - 11-16 бет. 
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Заңдар. Жарльщтар. Қаулыіар 

Қазакстан Республикасындагы білім туралы заңнама : 2002 
жылдың 1 кыркүйегіне берілген : заң актілерінің жиынтығы - Алматы 
: Юрист, 2002 , -180 бет. 

Қазакстан Республикасы орта білім мемлекеттік стандарты / орта 
жэне кэсштік білім институты = Государственное стандарты среднего 
образования Республики Казахстан. - Алматы : РБК, 1998 

Қазакстан Республикасының Білім туралы 2007 жылгы 27 
шшдедегі №319 Заңы // Параграф [Электрондык кор] : аныктамалык 
жүие / Шыгыс-Қазакстан аймақтык орталыгы. - Оскемен- Юринфо 
2009. - Қазак тілінде. ' 

О комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинге) • 
закон Респ. Казахстан от 24 июня 2002 г. № 330-2 // ЮРИСТ 
[Электронный ресурс] : справ. система / Восточно-Казахстанский 
региональный центр. - Усть-Каменогорск : Юринфо, 2005. - Яз. рус. 

Жаты тацырыптагы жинақтар 

Сәрсен Аманжолов атындагы Шығыс Қазақстан мемлекеттік 

Г Г Г Х Т е Т ' : Э Н Ц И К Л 0 П е Д И Я- - Ө с к е м е н • С. Аманжолов атындагы 
ШҚМУ баспасы, 2007. - 399 бет. 

Аударма басы.іымдар 
Савин Н. В. Педагогика : оқу кұралы / Н В Савин -

толыктырылған екінші бас. аударылды. - Алматы : Мектеп 
1983.— 336 бет. 

Макаренко А. С. Ұстаздык дастан / А. С. Макаренко • ауд 
М. Жанғазин. Қ. Сағындыков. С. Ембергенов. - Алматы 
Мектеп, 1983. - 488 бет. 

Сөздіктер 

Қазакша - орысша, орысша - казакша терминологиялық сөздік = 
Казахско-русский, русско -казахский терминологический словарь / ҚР 
Мэдениет, акпарат жэне когамдык келісім министрлігі. - Алматы • Ра-
уан, 2000. - Т.25 : Педагогика жэне психология : 5000-нан астам термин 
- I Іедагогика и психология : свыше 5000 терминов, 2000. - 288 бет 
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Балалар энциклопедиясы : энциклопедия / [бас. ред. Б. Аяған]. — 
Алматы : Қазак энциклопедиясы, 2008. - Т. 1 : А-Е. - 296 бет. : цв.ал. 

Диссертациячар, авторефераттар 

Сарыбекова К. Н. Мектепте математиканы окытуда окушыларды 
табиғат корғауға тэрбиелеудің педагогикалык негіздері : пед. ғылым. 
канд. ғылыми дәрежесін алу ушін дайын. дис... автореф. / К. Н. 
Сарыбекова. - Тараз : Б. и., 1999. - 27 бет. 

Ахметжанова К. Қазак халык колөнерінің мәдениеттанулык 
негіздері : философия ғылым. канд. гылыми дәрежесін алу ушін 
дайын. дис... автореф. / К. Ахметжанова. - Алматы, 2000. - 27 бет. 

Көп томдық басылымдар 
Толық басылым 

Қазактың тәлімдік ойлар антологиясы : 10 томдык / [кұраст. С. 
Қалиев, К. Аюбай]. - Алматы : Сөздік - Словарь, 2005. - 10 т. 

Жеке том 

Әлемдік педагогикалык ой-сана : 10 томдык. - Алматы : Таймас, 
2008. — (Мәдени мұра). — Т.5 : XIX ғасырдагы педагогика 
классиктерінің тәлім-тәрбие туралы ой-пікірлері / [жетекші Р. 
Башарұлы], 2008. - 400 бет. 

Шет тіліндегі әдебиеттер 

5сасі\үеІ ХУ.МҺо кіііесі [һе зикуесі сосіе ? / XV. ЗіасІшеІ // Тесһп. 8егу. 
ОиагІ. - 1994. - УоІ. 121. №1,- Р. 35-41. 

Электрондық қорды библиографітлық сипаттама жасау үлгісі. 
Электрондық қор мақаіаіары 

Білім туральт Қазакстан Республикасының 2007 жылгы 27 
шілдедегі №319 Заңы // Параграф [Электрондык кор] : справ. система / 
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аныктамалык жүйе / Шығыс-Қазакстан аймактык орталыгы. -
Өскемен : Юринфо, 2009. - Қазак тілінде. 

Білім туралы Қазакстан Республикасының Заңына өзгерістер мен 
толыктырулар енгізу туралы : Қазакстан Республикасы Үкіметінің 
2008 жылгы 30 маусымдагы №653 Қаулысы // Параграф [Электрондык 
кор] : аныктамалык жүйе / Шыгыс-Қазакстан аймактык орталыгы. -
Өскемен : Юринфо, 2009. - Қазак тілінде. 

Гражданский Кодекс Республики Казахстан (Общая часть) : указ 
Президента Респ. Казахстан от 27 дек. 1994 г. N 2489 // ЮРИСТ 
[Электронный ресурс] : справ. система / Восточно-Казахстанского 
регионального центра. - Усть-Каменогорск : Юринфо, 2005. - Яз. рус. 

Қазакстан білім беру жүйесі // Кіру тэртібі : ІШр//\у\у\¥.ес1и.»оу.к2, 
еркін кіруге болады. - Такырыбы экраннан алынған. - Қазак тілінде. 

Рұқсат етілген ачыстагы қорлар 

Российская государственная библиотека [Электрондык кор] / Центр 
информ. технология РГБ ; ред. Т. В. Власенко ; \\'еһ-мастер Н. В. Козлова. 
- Электрон. дан. - М. : Рос. гос. б-ка, 1997. - Кіру тәртібі : һIСр:/\у\¥\у.г£І/т. 
еркін кіруге болады. - Такырыбы экраннан алынган. - Тілі : орысша.. 
агылшынша. 

Рүқсат етііген жергіпікті қорлар 

Әбиев Ж. Ә. Педагошка [Электрондык кор]: оку күралы / Ж. Ә. Әбиев. С. 
Б. Бабаев, А. М. Қүдиярова. - Алматы : Дарын, 2004. - СП-КОМ - Такырыбы 
контейнерден алынган.-(электронды ото/лык) 

Әйелдердін саясатка ара,іасуы түрактылык кепілі : Бырганым 
Айтимова [Электрондык кор] / С. Аманжолов атындагы Шыгыс 
Қазакстан мемлекеттік университеті. 200? - Кіру тәртібі : еркін кіруге 
болады. - Оскемен : ШҚМУ Баспасы, [200?]. - СО-КОМ. - Такырыбы 
контейнерден алынган 

Закон [Электронный ресурс] : справ. система / Респ. центр 
правовой информаиии. - Электрон. дан. - Астана : РЦПИ, [2007?]. - I 
электрон. опт. диск (СӘ-ЯОМ). - Загл. с этикетки диска. - Яз. каз., рус. 

Жоғарыда көрсетілгендей, күжаттың библиографиялык сипат-
тамасы күрамына бірнеше элементтер кіретін библиографиялык 
жазбаның бөлігі екені анык. Библиографиялык жазба элементтерініті 
маңыздысы - аннотация мен реферат. Бүл жерде терең кәсіби білім мен 
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іскелік кажет. Кітаптың, макаланың мазмұнына жалпы сипаттама беріп, 
оның мазмұнын кыскаша баяндауды акпарат саласынан кәсіпкой 
еместер де орындай алады. Бірак ол акпаратты толык және тиімді 
пайдалану үшін библиографиялык жазбаның кай элементі кажет екенін 
білуі керек. Аннотация мен рефераттың акпараттык ізденіс жасауға 
мүмкіншіліктері мол. Олар алғашкы кұжаттың негізгі мәнін ашуга, 
толык мэтінге жүгіну керектігін шешуге мүмкіндік береді. Аннотаиия 
мен рефераттың маңызды айырмашылыктары бар. 

Анноташтя сипаттамадан кейін берілетін, ішкі мазмұнына катысты 
косымша кұжат. ОЛ кітаптарда, жарнама материалдарында, 
библиографиялык оку кұралдарында беріледі. Оның мазмұны кұжаттың 
түріне, жанрына, көлеміне, білім саласына байланысты. 

Басты такырып, мәселе жұмыс максаты мен нәтижесі туралы 
акпаратты камтиды, такырыбы ұксас материалдармен салыстырганда 
кандай жаңа нәрсе беретін, автор туралы. басылым кұндылыгы. 
кұжаттың такырыбының өзгеруі жөнінде айтылады. Көркем әдебиет 
аннотаииясында шыгарманың басты идеясы, негізгі кейіпкер, окиганың 
орны мен мерзімі көрсетіледі. 

Реферат - кітаптың, макаланың мазмұнын кыскаша баяндайтын 
кұжат. Баяндау объектісі ғылыми макала, монография тараулары. 
шыгармалар жинактары, сактауга берілген жазбалар. патентті кұжаттар 
болып табылады. Рефератта алгашкы кұжаттың төмендегі мазмұнды 
көзкарастары баяндайды: пән, такырып, жұмыс максаты,нәтижесі, 
кортынды. 

Рефераттар рефераттык басылымдарда (рефераттык журналдарда 
РЖ, экспресс-акпараттарда) жарияланадьт. Жаратылыстану мен техника 
бойынша реферативтік журналды ҚР ¥лттык гылыми техникалык 
акпарат орталыгы жылына 4 рет шыгарады: 

- Химия, коршаған ортаны корғау, адам, экологиясы (I сериялы) 
- Геология, энергетика, электротехника, тау-кен, металлургия, 

машина жасау. транспорт (2 сериялы); 
- Ауыл және орман шаруашылыгы, тамак өнеркәсібі (3 сериялы) 
- Математика, физика, механика, космостык зерттеу (4 сериялы) 
Қазакстан Республикасының коғамдык ғылымдарының рефератив-

тік орталығы ҚР Ұлттык кітапханасы болып табылады, РЖ-ың екі 
шығарылымы шығарьтлады: 

«Қогамдык гылымдар» (6 серия) 
«Мәдениет, тіл білімі, әдебиет» (7 серия). 
Библиографиялык жазбалардың акпараттык-ізденіс біліктілігі оку 

29 

және гылыми жұмыстары үшін кажет. Мұндай білім өздігінен акпа-
раттык ізденіс жұмыстарын жүргізуге мүмкіндік береді; кітап дүкенде-
ріне, кітапханаға әдебиеттерге тапсырыс бере алады; жазба бойынша 
кажет кұжаттарды аныктай алады. Өздігінен библиографиялык сипат-
тама жасау дагдысы болмайынша, курстык, дипломдык жұмыс, бакылау 
жұмысы, гылыми макала, баяндама жасауда әдебиеттер тізімін дұрыс 
кұру мүмкін емес. 

Окыту практикасында біз жиі әдебиеттер тізімін жасау кажеттілі-
гімен түйісіп каламыз. Бірінші кезенде такырып бойынша деректеме 
іздеуге тура келеді. Осы жерде акпараттык ізденіс жүргізу біліктілігі 
көрінеді. Келесі кезең-жиналган материалдарға талдау жасап, іріктеу. 
Аталмыш кезеңде кұжат тікелей колда болып, өз көзімен зерттеледі, 
мазмұнын талдайды. Сапалы іріктеу-өте күрделі процесс, ол оның 
акпраттылығын багалап, алуан түрлі кұжаттарды салыстырып талдау 
кабілеттілігін кажет етеді. 

«Релеванттік» дегенде тұтынушының сұранысына сай ізденіс 
нэтижесінде алынған, магынасы сәйкес акпарат түсіндіріледі. 

Арнаулы әдебиеттерде «пертиненттік» деп кітапхана немесе 
акпараттык органдардың тұтынушыларының кажеттілігін канагаттан-
дыратын акпаратты атайды. 

Құжаттарды іріктеп болганнан кейін. олар сипатталады. Бибило-
графиялык сипаттау көбіне баска библиографиялык деректемелерден 
алынады. Мұндай жагдайда міндетті түрде бұрьтнғы кұрастыру-
шылардың катесін кайталамас үшін, сондай-ак казіргі талап ережелерге 
сәйкес болу үшін оны түпнұскамен салыстыру кажет. Іріктелген 
кұжаттардан кұрылған библиографиялык сипаттама тізімге топталады. 
Әдебиеттерді топтау кезеңі материалдык баяндагту жүйелілігін, 
кұжаттар арасындағы байланысты, көруге мүкіндік береді, мәтінге 
бағдар жасауга көмектеседі. Әдебиеттерді топтау эр түрлі болады: 
формальды жэне мазмұнды. Студенттер көбінесе негұрлым оңай 
формальды белгілерін пайдаланады-алфавиттік, кұжат такырыбы 
немесе автордың тегі алфавит бойынша орналасады. Формальды 
топтамага сондай-ак әдебиеттің жариялану түрі, басылым орны, 
жарыкка шыккан уакыты да жатады. Құжаттарды мазмұны бойынша 
тізімге топтау, негұрлым киынырак болады. Ондай кезде кұжаттың 
мәтініне, аннотация немесе рефератка жүгінуге тура келеді. 

Такырыптык топтама мазмұны айдарлы жакын басылымды талап 
етеді. Мәтіннің тарауы мен бөлімдері ішіндегі материалдар алфавиттік 
ретпен орналастырылады. 
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Әдебиеттер тізімінің баеына ресми кұжаттарды (конституция, заң, 
корлар, стандарт т.б) кою әдістемелік жағынан дұрыс деп есесптеледг. 
Тізімдегі әрбір библиографиялык сипаттама нөмірленеді. Егер мәтінде 
нактылы кұжат ескерілетін болса, оның тізімдегі библиографиялык 
сипаттамасының не білдіретіні сол жерде нөмірмен көрсетіледі. Соны-
мен, кұжаттың библиографиялык сипаттамасын дұрыс кұра білу, 
аннотация мен реферат аркылы нактылы кұжаттардың, акпараттык -
ізденіс мүмкіншіліктерін талдау, әдебиеттер тізімін кұру. окытудың 
тиімділігін арттырып. акпаратты өз бетінше іздеп, тапдау жасап, баға-
лауға жол ашады. Құжаттарды аналитико-синтетикалык өңдеу дагдысы 
жеке тұлғаның жоғары акпараттык мәдениетін кұрастыруга енеді. 

Бакылау сұрактары: 

1. Акпараттың иін тіресуі деген не? 
2. Библиографиялык эдіске кандай амал ережелер енеді? 
3. Аннотацияның рефераттан айырмашылығы неде? 
4. Қазакстан Республикасының кандай ұйымдары реферативтік 

журнал дайындап шығарады? 
5. «Релеванттік» ұғымы деген не? 
6. «Пертиненттік» терминіне түсініктеме беріңіз. 

1.6 Электронды ресурстар 

Бүгінгі тавда электронды акпарат таратушылар үлкен орын 
алады. Қазакстан кітапханаларында элетронды кұжаттар мен электрон-
ды басылымдар негүрлым орныкты. Ол біркатар артыкшылыктарга 
байланысты: 

- ыкшамдылык 
- алыстан акпарат беру мүмкіншілігі 
- кез-келген акпаратты сактау мүмкіндігі. соның ішінде 

мультимедиял ы к 
Электронды ресурстар компьютерлік файл түрінде кұрылады. 

Аталмыш деректеме түріне интернет пен кітапханалар жүйесінде бар 
компакт-дискілері бар басылымдар жатады. 

Электронды ресурстар касиеттері: 
- машинамен окылуы; дискреттілік, мәліметтердің есебі; 
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- мәліметтер сипаттамасы объектісінің бейнелеуінің біртектілігі (ак-
кара немесе түрлі-түсті, жылжымалы мәтін немесе дыбыс т.т.) 

- бағдарламалы аппаратты пайдалану; 
- мультимедия 
- сандык кұжаттың түпнұскасының көшірмесі; 
- көшірменің таусылмауы 
- электронды ресурстарды дистанциялы баскару мүмкіншілігі; 
- жазба кате болмауына сезімталдык; 
- өзіне-өзі бакылау ұйымдастырып, мэліметтерде кате жібермеу 

мүмкіншілігі; 
- бдска электронды кұжаттарға зиян келтіруге байланысты (мысалға 

вирус жағынан) осалдык; 
- баспа ресурстарына катысты электронды ресурстарды топтау; 
- баспадан шыкпаған (басылмаған) электронды ресурстар 

(электронды пошта, веб сайттың баска материалдары, вирустар т.б.) 
- баспадан колдау көрсетуге арналган электронды ресурстар 

(электронды кітаптар, сандык кұжаттар т.б.) 
- технологиялык максатта кыска мерзімге кұрылған электронды 

ресурстар (электронды аныктамалар, квитанциялар т.б.) 
- ауыстырғысыз кұжат т\'рлері (грамота, награда, паспорт, 

жүргізуші куәлігі, кағаз акшалар т.б.) кредиттік карталар, магниттік 
билеттер т.б.) 

Дәстүрлі кұжаттардан электронды ресурстардың негізгі типтерінің 
айырмасы: 

• толык мэтінді кұжаттар, электронды журналдарда гипер байла-
ньтстардың болуы жэне автоматтьт агрегатталу; 

• мәліметтер өнделуінің кеңейтілген кызметтері көрсетілген 
кестелер; 

• библиографиялык, реферативтік, аныктамалык, фактографиялык, 
толык мэтіндік мәліметтер базасын іздеу мүмкіншіліктері, электронды 
каталогтар мен библиографияльтк көрсеткіштер; , 

• көлемі. түсіне байланыстьт файлдарды ондеу мүмкіншіліктерінің 
бейнеленуі мен суреттері; 

• аудио жазбалар мен музыка, видео, компьютерлік анимация; 
• сандык карталар мен картографиялык акпараттар; 
• компьютерлік бағдарламалар; 
• вирустар мен компьютерлік багдарламаға зиян келтіретін типтер; 
• мультимедиялык материалдар; 
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• автоматтык әдіспен даярланган агрегаттык топтамалар. 
Электронды ресурстардың отандык кітапханага кең көлемде енуі 

1990 жылдың ортасы болды. Көрсетілген мерзімде СО-КОМ- дагы 
басылым факультативті рол аткарды. Электронды ресурстардың артык-
шылыгы біліне бастаган кезде гана компакт дискілер, мультимедиалык 
объектілер акпарат іздеуде, мәліметтер сактаудың ыкшамдылыгында 
керек екендігі толык айкындалды. Әсіресе, ол электронды энцикло-
педияларда, интерактивті кестелерде иллюстрациялар мен неғұрлым 
анык берілді. 

2000 жылдын басында компакт диск әлемінде сапалы өзгеріс болды: 
СЭ-КОМ-дар ЭҮО-КОМ-мен алмастырылды. Жана стандарттын енуіне 
басты себеп акпараттык сакталу сыйымдылығының артыкшылығында бол-
ды. Бірак, аздаган мәселелер де туындады. Компакт дискімен жүмыс істеу 
кағазбен жұмыс эдісін кайталады: оларды да жинактап, сипаттап, сактап, 
беріп, кайтадан кабылдауға тура келді. Баспа кұжаттары сиякты компакт 
дискілердегі басылымдар да тез ескіріп, кітапханаларды ұдайы электронды 
басылымдардың жаңа версияларымен толыктыруға мэжбүр етті. 

Электронды ресурстар дамуының келесі кезеңі локальды компью-
терлік жүйелер үшін бағдарлама онімдерінің кұрылуы болды.Аталмыш 
деректемелер кітапханаларда кұрылды. Оның өзектілігі жаңартулар 
аркылы жүйелі түрде жүзеге асырылып отырады. Төлем корға жазылу 
мерзімдерімен байланысты. Локальды жүйелі ресурстарда туындайтын 
бір гана мәселе олардың СБА-да бейнеленуі мен библиоғрафиялык 
сипаттамасының киындыгы болып табылады. Кітапханаларда электрон-
ды ресурстарды пайдаланудың үшінші кезеңі сандык акпаратты ин-
тернетте жазуды ұйымдастыру болып табылады.ресурстың осы түрі 
кітапхана кызметкерлерінің бүгінгі ұрпағының көз алдында дамиды. 
Толык мәтінді Оіа1о§, ЬЕХ15-ЫЕХ15, ЕВ5СО, ЕазіҮіечу немесе «Интег-
рум-Техно», мультимедиялык, энциклопедиялык басылымдар Вгііап-
піса, Епсагіа, «Рубрикон» немесе «Кирилл және Мефодия»-сыз заманауи 
кітапханаларды елестету мүмкін емес. Сырткы сандык ресурстар 
кітапхана корын неғұрлым кеңейте түседі. Технологиялык жагынана 
дамыған елдердің университеттерінің кітапханаларында электронды 
жазылымға шығын кагаз басылымдарына карағанда артып отыр. 

Кітапханаларда электронды ресурстардың дамуы окырмандардың 
кітапхана сайты аркылы толык көлемді акпараттык ресурска кол 
жеткізуін жүзеге асыруынан көрінеді. Осындай технологияның арка-
сында окырман кітапханаларда отырып немесе оден тыс, кез-келген 
уакытта тиісті акпаратка кол жеткізе алады. Электронды корды 
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ұ й ы м д а с т ы р у д а кітапхананың экономикалык жэне техникалык мүм-
к і н ш і л і к т е р і н есепке алу кажет. Сондай-ак электронды акпарат ре-
сурстарының локальды (СӘ-ЯОМ, ОУО-ЯОМ) немесе компьютерлік 
ж ү й е л е р д е г і (мэліметтер базасы, и'еЬ-сайт. телеконференция материал-
дары) акпараттарына назар аудару керек. Сондықтан локальды және 
а л ы с ж е р д е г і электронды ресурстарды толыктыруда жэне есепке алуда 
эр түрлі амалдар колданылады. 

Локальды электронды ресурстарды есепке алудың негізгі бірлігі 
а т а у ы мен данасы болып табылады. Электронды басалымдарға арналган 
дана дегенде дискет пен оптикалык диск түсіндіріледі. 

Бұдан баска, егер де толык мэтінді электронды басалымдарда ги-
пермәтінді сілтемелер тілі пайдаланылса тез және көп аспектілі ізденіс 
м ү м к і н ш і л і г і пайда болады. Электронды кестелер мэліметтердің авто-
матты өңаелу кызметін жэне статистикалык көрсеткіштер графикасын 
орнымен кояды. 

Электронды графикалык бейнелеу шешім түсін ауыстыра алады, 
кеңістік параметрі мен көп салалы композиция кұра алады. Сандык 
аудио жазбалар көркемдеудің косымша кызметтерін аткарады, бейнелеу 
монтажын жеңілдетеді. 

Кітапханаларда электронды ресурстарды пайдалану төмендегідей 
жаңа міндеттерді шешуге көмектеседі: 

• білім беретін, оку материалы мен жогары оку орындары 
мамандыгына кажетті косымша әдебиеттерді көрсету аркылы білім 
процесін колдауды жүзеге асыру; 

• гылыми, профессор-окытушылар кұрамы мен ғылыми кызмет-
керлердің гылыми-зерттеу жұмыстарына бағытталған көмек; 

• аныктамалық, энциклопедиялык сипатта акпарат кажеттілігін 
канағаттандыруга багытталган; 

• агартушылык, тарих. мәдениет, география, Қазакстан саясаты 
жөнінде жалпы білімді кеңейтуге бағытталган эдебиетгер насихат-та.:іады; 

• кор күру, кітаггхана коры электронды түрдегі кұжаттармен 
толыктырылады. 

Бакылау сұрактары: 
1. Электронды басылым деген не? 
2. Электронды күжаттардың касиеттері кандай? 
3. Электронды ресурстардың көмегімен кандай мәселелер шешіледі? 
4. Электронды ресурстар кітапханаларга кандай міндеттерді шешуге 
мүмкіндік береді? 
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II бөлім. Қазакстан Республикасындагы кітапханалардын негізгі 
ресурстарынын жалпы сипаттамасы. 

2.1 Кітапхананын негізгі ресурстарына жалпы мазмұндама 

Қазакстанда басты акпараттык ресурстар кітапханаларда аз 
мелшерде архивтерде, акпарат органдары мен музейлерде жинакталган. 

Кітапханаларда күжаттар дәстүрлі (кағаз жүзінде) және дәстүрлі 
емес түрде таратылады. Оның дәстүрлі емес элементтері аныктама және 
окыту материалдарын камтитын (СО-КОМ) оптикалык дискілердегі 
мәліметтер коры мен кітап, журналдарга косымша ретінде берілетін. 
Интернеттегі кітапхана тұтынушылары үшін өзекті мәліметтер коры 
болып табылады. 

Кітапхана коры- кез-келген кітапхананың негізі. Кітапхана корлары. 
шығармалар басылымының жинактары т.б. күжаттар кітапхананы 
коғамның пайдалануы үшін кұрастырылып, каталогтар, картотеклар 
жүйесінің көмегімен жан-жакты зерттеп аныкталады. Кітапхана 
корларының күрылуы адамның объективті кажеттілігінің жинакталуы-
мен, сакталуымен және шығармаларда жазумен бекітілген акпарат 
таратумен тарихи байланысты. Кітапхана коры саяси, идеологиялык, 
информациялык, тәрбиелік функция аткарып кітапхана жүйесін 
түтьтнушыларды ң акпараттык кажеттілігін толык және сапалы түрде 
канагаттандыруға мүмкіндік туғызады. Қазіргі танда кітапхана кор-
ларының жиынтығы эрбір елдің үлттык игілігі болып, оның гылыми-
акпараттык және мәдени деңгейінің көрсеткіші кызметін аткарады. 

Қазакстан кітапханаларының акпараттык ресурстары оган түскен эр 
түрлі дәстүрлі жэне дәстүрлі емес күжаттармен. сондай-ак кітапхана-
ларда баспа және электронды түрде кұрылған өзінің акпараттык ресурс-
тарымен толыктырылады. 

Кітапхана коры кітапхана окырмандарьтның акпараттык кажеттілі-
гімен және оның максат, міндеттері. багдарымен байланысты калыпта-
сады. Қазакстан эр түрлі ведомстволарға тэуелді 300 млн. астам коры 
бар, 8 млн. астам адамга акпараттык мәдени кызмет көрсететін 12 
мьтңнан жоғары кітапханалар бар. Бұл-отандык ғылыми-техникалык 
интеллигенция, мэдени жэне өнер кайраткерлері мен студенттер, интер-
нетті пайдаланушылар. Кұжатттык кор кітапхананың басты ресурсы 
болып табылады. Қор кұрылымының негізі оның сырткы ортасы: 
окырманддардың кітапхана коры. кызметкерлердің кітапхана коры, 
кітапханалар арасындағы кор, (айырбас) резервтегі кор, архивтік кор. 
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сактандыру коры, өлкетану коры, Ұлттык кор. Кітапхана коры тұты-
нушылардың кұжатты орынды пайдалану үшін калыптасып, өңделіп 
сакталады. Кітапхана корыньтң төмендегідей түрлері бар: әмбебаптык, 
салалык, арнайы. Жинакталған басылымның түрлеріне байланысты 
кітап, журнал, газет, аудио-визуальды материалдар, изо басылымдары, 
ноталы басылымдар, картографиялык материалдар, микрокопия т.б. 
корларға бөлінеді. 

Бұдан баска ірі кітапханаларда әр түрлі бөлімше корларын негізгі 
(корда сакталатын кұжаттар) косалкы (абонемент коры) оку залы қоры, 
электронды ресурстар (медиатека) деп болуге болады. Көп аспектілі 
жэне окырмандардың өсіп отырган кажеттілігін канағаттандыру үшін 
кітапханалар мен акпарат органдарда аныктама-акпараттык коры (СИФ) 
кұрастырылады. Ол аныктама-библиографиялык аппаратының (СБА) 
негізгі болігі болып табыладьт. 

Аныктама акпарат коры, белгілі бір такьтрыпта акпарат деректеме-
лері жинакталады, оларды іздестіру үшін аныктамалык аппараты бо-
лады. Аныктама-акпарат коры кызметіне: жарияланган және жария-
ланбаған да ғылыми-техникалык кұжаттарға (есептер, жобалар, өнерта-
быстык ұсыныстар. сактауға берілген колжазбалар) жинау, өндеу жэне 
сактау, белгілі бір такырып бойынша акпарат іздеу, өндіріс орындары, 
ұйымдар мен кейбір мамандарды акпараттык алғашкы және екінші реткі 
деректемелерімен камтамасыз ету, сондай-ак факторграфиялык акпарат-
тар енеді. 

Аныктамалык - библиографиялык кор (АБҚ) аныктамалык -
библиографиялык аппараттың кұрамындағы маңызды бөлім саналады. 
Қорда ресми, директивалық, нормативтік сипаттағы материалдар, 
дәстүрлі жэне электронды формадагы аныктамалык библиографиялык 
басылымдар жинакталады. Қордың бұл бөлімі жиі колданыста бола-
тындыктан, ол үнемі ескірген кұжаттардан тазартылып, жаңа басы-
лымдармен толыктырылып отырылуы тиіс. Қордың негізгі максаты 
окырмандардың акпараттык кажеттіліктерін камтамасыз ету. Көзін 
тауып пайдалана білсе кітапхананың аныктама кұралдарының көмегі 
ұшан теңіз. АБҚ кұрамы кітапханалардың профиліне, типтік ерекше-
ліктеріне, статусына, окырмандардың акпараттык кажеттіліктеріне бай-
ланысты. Қорды жинактау мен толыктыру принциптері осыларға 
негізделіп аныкталады. 

АБҚ кұрамындағы кұжаттар үш топка бөлінеді: 
Бірінші топка негізгі басшылык жэне директивалық сипаттағы 

кұжаттар жатады. 
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Екінші топка аныктамалык басылымдар: энциклопедиялар, аныкта-
малыктар, сездіктер кіреді. 

Үшінші топты өзінің сипаты. типі жэне такырыбы жағынан 
мейлінше алуан түрлі библиографиялык материалдар кұрайды. 

- Негізгі басшылыкка алатын және директивалык сипаттағы кұ-
жаттар. Олар: ҚР Ата Заңы, ҚР Президенті мен Үкіметінің актілер 
жинактары, баскада әртурлі директивалык, нормативтік мемлекеттік 
кұжаттар. 

- Аныктамалык басылымдар. 
-Әмбебап энциклопедиялар. 
Аныктамалык басылымдар мазмұны мен кызметі жағынан алуан 

түрлі болып келеді. Әмбебап энциклопедиялар мен энциклопедиялык 
сипаттағы басылымдар аса кұнды есептелінеді. Әмбебап энцикло-
педиялардың басым көпшілігі көптомдык болып келеді де, мазмұны 
жағынан барлык білім мен тәжірибелік кызмет салаларынан негізгі 
мәліметтерді жалпылама түрде береді. Энциклопедиядагы макалалар-
дың көлеміде эртүрлі, бірнеше сөйлемнен, немесе оншакты беттен 
тұруы мүмкін. Макалалар тізбегі алфавиттік тәртіппен орналасады. 

Қазіргі кезде гылыми - техникалык прогрестің каркынды дамуына, 
коғамдык өмірде болып жаткан өзгеріс - жаңалыктарга карамастан 
әмбебап энциклопедияларда берілген мәлімет - деректер өздерінің 
маңызын ұзак жылдар бойы сактап калуда. Кеңес үкіметі жылдары 
жарык көрген "Әмбебап Үлкен Совет Энциклопедиясы " (орысша БСЭ) 
мен Кіші Совет Энциклопедиясы (МСЭ) үш рет басылып шыкты. 

Үлкен Совет Энциклопедиясының 3-ші басылымы 1969-1978 
жылдар аралыгында 30-томдык болып шыкты, онда 100 мыңнан астам 
макалалар камтылган. Алғашкы екі басылымы 1926-1947, 1950-1958 
ж.ж. шыкты. 1957-1991 ж.ж. үздіксіз шыгарылып тұрған "Үлкен Совет 
Энциклопедиясының Жылнамасы" ("Ежегодник БСЭ") бағалы косым-
ша ретінде есептелінеді, оларда өткен жылда болган аса маңызды 
окиғаларға, гылыми жаңалыктармен т.б. жетістіктерге шолу жасалы-
нып тұрды. "Үлкен Совет Энциклопедиясының 1999-2000 ж.ж. шыккан 
электрондык нұскасы оның манызы мен ғылыми кұндылығының 
дәлелі болса керек." 

"Үлкен Совет Энциклопедиясы", "Кіші совет Энциклопедиясы", 
"Советтік Энциклопедиялык сөздік" (М: 1981) тағы баскада аныктама-
лыктардың әсіресе Әмбебап кітапханалардың аныктамалык - библио-
графиялык аппаратындағы (АБА) маңызы ерекше. 

Одак кезінде Республикаларда шығарылған эмбебап энциклопедия-
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л р одактас республикалар туралы алуан түрлі мәліметтерді камтиды. 
1972 - 78 жылдар аралығында "Қазак Совет Энциклопедиясының" 12 
томы жарык көрді. Бұл басылым республиканың ғылымы мен 
мәдениетінің елеулі жетістіктерінің айгағы болды. "Қазак энциклопе-
диясының" бас редакциясы "80 - 90 - жылдары "Энциклопедиялык 
аныктама" "Алматы" (1983 ж, казак, орыс тілінде), "Акмола" (1995 ж) 
т.б. шығарды. 

ТМД мемлекеттерінің бәріде казір ұлттык энциклопедияларын 
шыгарды. Мемлекеттің ұлттык энциклопедиясы - сол ел халкының 
дүниетанымы мен ғылыми ұгьтмдарын жүйелеп, төл тарихы мен 
мәдениетін танытатын бірегей рухани казына. 

Энциклопедияның осындай маңызды рөліне байланысты ҚР 
Президенті Н.Ә.Назарбаетың тапсырысымен көптомдык "Қазакстан" 
ұлттык энциклопедиясын жасау туралы Үкімет шешімі кабьтлданып, 
"Қазак энциклопедиясы" Бас редакциясы бұл күрделі жұмысты бастап, 
1998 жылы ұпттык энциклопедияның 1 томы жарык көрді. 

Энциклопедияға 40 мыңдай макала, сурет, карта енді. 
Қазакстан Республикасының 1991 жылдан бергі өзгерістерге толы 

жаңа тарихы ұлттык энциклопедияда жан - жакты көрсетіледі. Үлттык 
энциклопедияда Қазакстанға байланысты мағлұматтармен бірге адам-
зат тарихына. казіргі өзімізді коршаган әлемге катысты ұлттык көз-
карас көрініс тапкан. 

1998-2008 жылдар аралығында Үлттык энциклопедияның 1 - 8 
томдары жарык көрді. Олар кітапханалардың аныктама корын толык-
тыратын аса кұнды басылымдар болып отыр. 

Салалык энциклопедиялар. Әмбебап энциклопедиялармен катар 
кітапханалардың аныктамалык - библиографиялык корына (АБҚ) 
салалык энциклопедиялар кіреді. Қазіргі кезеңде салалык энциклопе-
диялар ғылым мен білімнің барлык салаларын камтитын болды, олар 
көбінде мамандарга арналғандыктан макалалардың мазмұны, әмбебап 
энциклопедияларға караганда, тереңірек, эрі толығырак болып келеді. 

Олардың ішінде гуманитарлык гылымдар бойынша "Советтік тарих 
энциклопедиясы" /16т/, "Философия энциклопедиясы" /5т/, 
"Педагогикалык энциклопедия" /4т/, "Қыскаша эдеби энциклопедия", 
"Қазакстанның саясаттану энциклопедиясы" /Алматы, 1998. 447 б /, 

"'Экономика саласында да кептеген жалпы жэне такырыпты 
энциклопедиялар бар."Энциклопедия банковского дела", "Энциклопедия 
бизнеса"," Коммерческая энциклопедия", "Экономическая энциклопе-
дия"/М.:Экономика, 1999.-1048 с/.т.с.с Әртүрлі мамандар мен окырман-
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дар топтарына арналган такырыпты энциклопедияларды атауга болады, 
олардың кейбіреулері мыналар; "Народы Казахстана", "Энциклопе-
дический справочник" (Алматы, 2003.352 с.), "Шаңырак".(Қазакша үй 
түрмыс энциклопедиясы.Алматы, 1990,568 б.) 

Ресей басылымдары: "Энциклопедия домашней медицины", 
"Домашняя энциклопедия. Питание. Здоровье" "Малая медицинская 
энциклопедия" т.б. Жалпы эмбебап жэне салалык, такырыпты 
энциклопедиялык басылымдар көпшілік. әмбебап кітапханалардың 
аныктамалык библиографиялык корында (АБҚ) болулары тиіс. 

Аныктамалыктар. Кітапхананың АБҚ кұрамында алуан түрлі 
аныктамалыктар маңызды орын алады.Олар шартты түрде ғылыми, 
өндірістік сипаттағы және көпшілікке арналган болып топтастырылады. 

Ғылыми аныктам ал ы ктар ғылыми - зерттеу жүмыстарымен 
айналысатын мамандарга арналған.Оларга тэн ерекшеліктер: макала-
лары көлемді ғылыми сипатта болып келеді,эдебиеттер тізімі мен кейбір 
жагдайда пэндік көрсеткіштерде беріледі. 

Өндірістік аныктамалыктар. Бүл топтагы аныктамалыктар 
өндірістік кызметтің жекелеген салаларын камтып, белгілі бір кәсіпке 
арналған аньтктамалыктар больтп саналады. Бұлар көлемі жагынан 
шагын. олардың басым кепшілігінде әдебиеттер тізімі берілмейді. 

Мэселен "Білім менеджері аныктамалыгы", "Программист аныкта-
малыгы", "Библиограф аныктамалығы", "Кітапханашы аныктамалығы", 
"Терапевт аныктамалығы" т.с. / Справочник библиографа / Науч. ред. 
А.Н. Ванеев, В. А. Минкина. - 2 - е изд.,перераб. и доп,- СПб.,Профессия, 
2003. - 560 с,- (серия "Библиотека"). 

Комплексті жэне салалык сттпаттагы аныктамалыктарга статис-
тикалык аныктамалыктарды жаткызуга болады.Олар гылыми кызмет-
керлер мен әрбір саланың мамандары, жалпы окырмандардың калың 
кауымы үшін аса кажет аныктамалыктар. Мысалы, Қазакстан 
Республикасы Статистика агенттігі шыгаратын "Қазакстан - цифр-
ларда", (Алматы,2005.316 б) статистикалык жинағында елдің 2000 -
2004 жылдардағы әлеуметтік - экономикалык жағдайы туралы 
статистикалык деректер жарияланган.Немесе "Қазакстанның демогра-
фиялык жылнамалыгы, 2005" (Алматы,2005.448 б.) 

Жылнамалыкта өткен бірнеше жылдармен салыстырганда 2004 
жылы Қазакстанда демографиялык процестерді айкындайтын негізгі 
статистикалык корсеткіштер жарияланган. Жинакта халыктың әкімші-
лік - аумактык бөлінісі, халыктың жалпы санының жэне жыныс-жас 
кұрамының өзгерісі, оның Қазакстан аумағында орналасуы туралы, туу 
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н өлім, некелесу мен ажырасу, коші - кон туралы статистикалык 
деректер бар. 

Аныктамалыктардың келесі үлкен бір бір тобына көпшілікке арнал-
г а Н анЫктамалыктар жатады.Олардың негізгі максат міндеттері ғылым, 
5ілім саларындагы жетістіктерді, күнделікті тіршіллікке кажетті істерге 
бағыттау. Мысал ретінде соңғы жылдары шыккан "Справочник садо-
вода - любителя", "Справочник по медцинской помоши и уходе за 
ребенком", "Психологический справочник. или как обрести уверенность 
себе: книга для учащихся" т. с. көптеген басылымдарды атап кетуге 
болады. 

Сөздіктер. Сөздіктер аныктамалык басылымдардың маңызды эрі 
көп тараған түрі. Олар максатына, мазмүны мен аткаратын кызметіне 
карай бөлінеді: жеке сөзге түсінік беретін түсіндірме сөздіктер, кос тілді 
аударма сөздіктер, терминологиялык сөздіктер, т.с болып кете береді. 
Сонымен катар кәсіби такырыптагы сөздіктерге "жазушылар тілі сөз-
дігі", "саяси сөздіктер", философиялык сөздік", "Кітаптану" энциклопе-
дтіялык сөздік, "Кітапхана ісі. Терминологиялык сөздік"/Библиотечное 
дело:Терминол. словарь/Сост.: И.М Суслова,Л.Н.Уланова.- 2-е изд.-М.: 
Книга, 1986.-224 с. жаткызуга болады. 

Күні бүгінге дейін өзінің маңызын, кұндылығын сактап калған 
сөздіктердің мысалы ретінде В.И. Дальдің 4 томдык "Толковый словарь 
живого великорусского языка" сөздігін атауга болады.Оның бірінші 
басылымы 1863-1866 жылдарында жарык көрген, содан бері 8 рет 
кайтадан басылып шыкты. 

С. И. Ожеговтың бір томдык "Орыс тілі сөздігі" (12 - басылуы). 
Құнды сөздіктерге "Словарь современного русского языка" 17 томдык, 
"Орфографический словарь русского языка", "Толковый словарь 
русского языка", "Новый орфографический словарь - справочник 
русского языка" т.б. атауга болады. 

Қазакстанда сөздіктердің әртүрлерін шыгару 70 жылдардан каркын-
ды түрде жүргізіле бастады. Айталык казак тілінің фразеологиялык сөз-
дігі (1977), казак тілінің орфографиялык сөздігі (1988 ж.З - басылым). 

Орысша - казакша сөздіктің 2 томдыгы (1978,1981), / Русско -
казахский словарь: 70.000 слов./ Иод.ред Н.Т. Сауранбаева, Г.Г. 
М\сабаева, Ш.Ш. Сарыбаева, третье изд., перераб и дополн,- Алматы: 
Дайк-Пресс, 2005.-1 152 с. Арабша - казакша түсіндірме сөздік.Қазак 
тіліндегі араб сөздері.2 - том. (1989) Алгаш рет казак тіліндегі сөз-
дердің мағынасын жинактаған көлемді еңбек 10 томдык "Қазак тілінің 
түсіндірме сөздігі".Сөздікте сездердің түп төркінін, колдану эдісін, 
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шыккан тегін көрсетіп, кыскаша сипаттамалармен түсіндіріледі. Бұл 
казак тілінің эрі толык сөздігі, эрі түсіндірме сөздігі болып саналады. 

Қазіргі кезде гылыми - техннкалык прогрестің жедел каркынмен 
дамуы білімнің барлык саласына жаңа терминологияларды енгізуде. 
Осыган орай, гылым мен тәжірибенің түрлі салапарының мамандары әр 
алуан салалык терминологиялык сөздіктер жасауда. Олардың ішінде 
әсіресе экономика саласында "Кәсіпкер сөздігі", "Экономиканың энци-
клопедиялык сездігі","Статпстикалык создік", "Әмбебап бизнес -
сөздік", "Іскер адамның орысша - казакша экономикалык түсіндірме 
сөздігі"(Алматы, 1993)т.б. 

Қогамдык - саяси терминдер мен атаулардың.казак тілінде іс 
кагаздарын жүргізудің және күжаттарды дүрыс толтырудың аныктама 
сөздігі.(Алматы,1992 - 288 б.) 

Кітапхананың аныктамалык жұмысында сөздіктердің келесі бір 
тобы, фразеологиялык сөздіктердің орны ерекше. "Қанатты создер", 
"Евразийская мудрость от А до Я"философский толковый словарь 
(Алматы, 2002 - 408 стр.) тагы баскалары. 

Сөздіктердің ерекше бір тобын жазушылар тілі сөздіктері 
кұрайды:"Пушкин тілі сөздігі" торт томдык т.с.с. 

Авторлардың накты есімдерін, аты - жөнін аныктауга әйгші 
библиограф И.Ф.Масановтың кұрастырган төрт томдык бүркеншік 
есімдер создігін "Словарь псевдонимов" айтуга болады.Сездікте 
бірнеше мың бүркеншік есімдер жөнінде мэлімет берілген, ал соңгы 
томында "Сөздікке" енгізілген,бүркеншік есіммен жазып тұрган 
авторлардың алфавиттік көрсеткіші басылган. 

Бүгінгі танда Интернеттің создік - аныктамалык басылымдарын 
пайдалануга орасан зор мүмкіндіктер ашылды.Оларга көптеген 
энциклопедиялык жэне аныктамалык электронды басылымдар мен 
сөздіктер жатады. 

Мемлекеттік библиографиялык көрсеткіштер (МБК). Библиогра-
фиялык материалдар кұрамына кіретін формасына, мазмұны мен 
кызметіне карай сараланатын әртүрлі библиографиялык кұраладар 
кітапхананың аныктама - библиографиялык корының (АБҚ) маңызды 
бөлігі болып есептелінеді.Сан жагынан олар аныктамалык басылымдар-
дың баска түрлеріне караганда едәуір көп және шын мэнінде олар АБҚ 
негізін кұрайды. 

АБҚ библиографиялык бөлігі агымдагы және ретроспективті акпа-
рат көздерінен тұрады. Олар кұжаттардың, басылымдардың барлык 
түрлерін мейлінше толык камтитын Мемлекеттік кітап палаталары 
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шыгаратын Мемлекеттік библиографиялык көрсеткіштер (МБК) жүйе-
сін кұрайды.Библиографиялык көрсеткіштердің барлык баска түрлері 
мен салалары осы Мемлекеттік библиографияның негізінде өрбиді. 

МБК эмбебаптылыгы. білім салалары мен әртүрлі тілдерде жарык 
көрген баспа шыгармаларын түгелдей тіркеп, жариялап отыруы,кыска 
мерзімде шыгып тұруы, функционалды кызметінің жан - жактылыгы 
оларды библиографиялык процестердің эртүрінде пайдалануга аса зор 
мүмкіндіктер тугызады.МБК-ді кұрастыру әдістемесіне жалпы түрде са-
раптама жасайтын болсак,олардың кұрамы алгы сөзден (бірінші нөмі-
рінде беріледі), кұжаттардың библиографиялык жазбаларынан (көрсет-
кіштерідің негізгі мэтіні) және косымша көмекші көрсеткіштерден 
тұрады. 

Негізгі мәтіндегі библиографиялык жазбаларды жүйелеу 
әдебиеттерді жіктеудің халыкаралык стандарты Әмбебеп ондык жіктеу 
(УДК - универсальная десятичная классификация) жэне кітапханалык -
библиографиялык жіктеу (ББК - библиотечно библиографическая 
классификация) бойынша реттелінеді. Нота шыгармаларын, бейнелеу 
өнері басылымдарын жіктеудің өзгеше түрлері колданылады. 

МБК-ге кұжаттарды. барша басылымдарды іріктеу Кітап 
палатасының нормативтік кұжаттарына, ал библиографиялык жазбалар 
мемлекеттік стандарттарга сэйкес кұрастырылады. 

МБК жүйесіне кіретін негізгі басылымдарга Қазакстан 
Республикасының Ұлттык мемлекеттік кітап палатасының 
басылымдары жатады.* / 1937 ж. кұрылган Қ.Р. Кітап палатасына 1994 
ж. Қазакстан Республикасының Ұлттык мемлекеттік Кітап палатсы 
мәртебесі берілді. Олар Қазакстан Республикасында шыгып жаткан 
барлык баспа өнімдері жайлы толык жэне жан - жакты акпарат беріп 
отыратын бірден - бір акпараттык - библиографиялык кұралдар болып 
есептелінеді. 

Кітап палатасының Мемлекеттік библиография бөлімі 1968 жылы 
кұрылган. Содан бері бөлім Республикада Мемлекеттік библиография-
лык көрсеткіиітер жүйесінің калыптасып дамуына зор үлес косып 
келеді. 

Қазіргі кезде бұл жүйе баспасөздің түр - түріне карай сараланган. 
"Баспасөз шежіресі" (1938 жылдан шыгады) кұрамына: "Кітап 
шежіресі" (1938 ж), "Ноталар шежіресі" (1955 ж), "Бейнелеу өнері 
басылымдарының шежіресі" (1961 ж), "Картографиялык шежіре" (2000 
ж) кіреді.Баспасөз туындыларының баска түрлерін камтитын арнаулы 
көрсеткіштер жеке басылым түрінде шыгарылады. Олар: "Журнал 
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макалаларының шежіресі" (1938 ж), "Газет макалаларының шежіресі' 
(1957 ж), "Рецензиялар шежіресі" (1957 ж), "Мерзімді және жалғасты 
басылымдар шежіресі" жэне "Казахстаника" (1992 ж), 

МБК жүйесіне "Кітап шежіресінің" жылдык баспа өнімдерін 
(кітаптар мен кітапшалар, диссертациялардың авторефераттарын) 
кумулятивті камтитын "Қазакстан кітаптарының жылнамасы" кіреді. 
Бұл ретроспективті көрсеткіш 1971 жылдан бастап шығып келген. Кітап 
палатасының кейбір бөлімдерінің кыскарып калуына байланысты 
кезінде жылнаманың шыкпай калганы мәлім. Акпарат тұтынушылар 
үшін "Қазакстан кітаптарының жылнамасы" пайдалану мүмкіндіктері 
зор басылым.Атап айтсак, оның көмегімен әрбір жеке окырман өзіне 
кажетті баспа өнімдерін іздестіруде "Кітап шежіресінің" жылдык 
комплектісін түгелдей карап жатпай, оған көп уакыт кетірмей, откен 
жылдың "Жылнамасын" караса болганы өзіне тиісті сүранысын 
канағаттандыра алатын . 

Мемлекеттік библиографиялык көрсеткіштер жүйесінің тағы бір 
түрі "Казахстаника" атауымен токсан сайын шыгып тұратын басылым 
болды.Ол 1967 жылдан "Қазакстан ССРО жэне шетел баспа созінде" 
деген атаумен 1992 жылга дейін шыгып келді. Көрсеткіштің максаты 
акпарат тұтынушыларды Қазакстан женінде республикадан тыс 
жерлерде ТМД мемлекеттері мен шетелдерде, әртүрлі тілдерде 
жарияланып жаткан баспа өнімдерімен таныстыру. Сонымен катар 
көрсеткіште Қазакстан авторларының республикадан тыс жерлерде 
шыккан шыгармалары да мұкият тіркеліп тұрады. 

МБК жүйесіне "Мерзімді жэне жалгасты басылымдар шежіресі" 
аталатын, жылына бір рет шыгатын басылым кіреді. Көрсеткіште 
мерзімді басылымдармен катар шыгу мерзімі түраксыз, жалпылама 
түрде "Жалгасты басылымдар" деп аталатын жинактар жөнінде мәлімет 
беріліп отырады.Олардың басым көпшілігі гылыми мекемелер мен 
жоғарғы оку орындарының хабаршылары (мәселен, Қаз МУ хабаршысы 
т.с.с), ғылыми макалалар жинактары, такырыпты жинактар сиякты 
болып келеді.Көрсеткіш кажетті акпарат іздестіруде көп уакыт 
шығындаудан кұткаратын бірден - бір маңызды акпарат кезі болып 
есептелінеді. 

МБК жүйесіне кіретін ағымдагы библиографиялык көрсеткіштердің 
кайсысы болмасын, уакыт өте ретроспективтік библиографиялык 
кұралдардьт кұрастыруда негізгі эдебиеттерді іздестіру мен іріктеу 
кұралына айналады. 

Мемлекеттік библиографиялык көрсеткіштерді тиімді пайдалануды 
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жеңілдету максатында оларды мазмұндарына сәйкес комекші 
көрсеткіштермен камтамасыз етуге үлкен мән беріледі.Қосымша 
көмекші көрсеткіштерді жасау библиографтардан үлкен жауапкершілік 
жэне кәсіби шеберлікті талап етеді. Атаулар корсеткіші Кітап 
палатасының МБК-нің барлыгында беріліп отырады. Атаулар, 
шежірелерді кұрастыруга пайдаланылган мерзімді басылымдар, 
есімдер> тілдер, географиялык атаулар көрсеткіштерін кұрастыру аса 
көп киындыктар туғызбайды.Ал, предметтік - пэндік көрсеткіштер 
жасау өте күрделі процесс болып есептелінеді, өйткені олар баспа 
шығармалары жайлы жан - жакты мәліметтер берулері тиіс, яғни 
олардың алдында шыгарманың мазмұнын эртүрлі аспектіде, пәндік 
түрғыда ашу кажеттілігі тұрады.Сондыктанда, пәндік көрсеткіш "Кітап 
шежіресінен" баскаларында берілмей келеді. 

Ерекше атап айтарлык мәселе мемлекеттік библиографиялык көр-
сеткіштерде берілетін көмекші көрсеткіштер негұрлым көп, әрі сапалы 
жасалынган болса, солгұрлым олардың акпараттык ізденіс мүмкін-
діктері де жоғары саналады. 

Қазіргі уакыттың талап сұранысы, акпарат агынының каркыны, 
окырмандарга. акпарат тұтынушыларга жедел, әрі сапалы акпараттык-
библиографиялык кызмет көрсетуді кажет етуде.Бұл бағытта Отандык 
библиография тарихында әзіндік орны мен комакты үлесі бар Қазакстан 
Республикасының Ұлттык Мемлекеттік Кітап палатасының дәрежесі 
мен кызметі арта бермек. 

Бакылау сұрақтары: 
1. Кітапханадағы негізгі ресурс ол 
2. Кітапхана корлары немен байланысты калыптасыды? 
3. Аныктамалык-акпараттык корға қандай күжаттар жиналады 
4. Аныктамалык-акпараттык кордың кұрылымы кандай? 
5. Мемлекеттік библиографиялык көрсеткіштерді қандай мекеме 

калыптасадьт? 
6. «Қазакстаника» деп аталган көрсеткіштің кандай максатпен 

шыгып тұрады? 
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2.2 Кітапхананын анықтама - библиографиялык аппараты 

Аныктамалык библиографиялык аппарат (АБА) кұжаттар корыньщ 
кұрамы мен мазмұнын әртүрлі аспектіде ашатын кілт. кітапхананьің 
бүкіл библиографиялық қызметінің қажетті негізі. 

Бүгінгі күнге дейін кітапхананың АБА аныктамалык жэне 
библиографиялык басылымдардың, каталогтар мен картотекалардың 
жиынтыгы деген аныктама беріліп келді. 

80-жылдары кітапхана ісі жөніндегі терминологиялык стандарттаі 
АБА баскада функциялары: идеологиялык,тәрбиелік, насихаттау, I 
іздестіру жүйесі сиякты нүскалары ұсынылды. Осы кезде енгізілген 
кітапханалардың "Ғылыми-акпараттык қызметі" терминологиялық 
стандартында "Кітапханалардың аныкгамалык - іздестіру аппараты" і 
(АІА) термині енгізілді. 

Кітапхананың аныктамалык библиографиялык аппаратына нактыі 
аныктама беру, оның функционалдык қызметін дәлірек аныктауі 
мәселері кәсіби басылымдар бетіндегі пікірталастарда айқын көрініс 
тапты. Пікірталас нәтижесінде кең магынада кітапхананың АБА сияктыі 
кітапхананың АІА акпараттык іздестіру жүйесінің (АІЖ -орысша ИПС) I 
бір түріне жататындыгы танылды.Жогарыда аталган "Ғылыми - акпа-1 
раттык кызмет" мемлекеттік стандартында акпараттык іздестіру жүйе-1 
сіне төмендегідей аныктама берілген: "Акпараттық - іздестіру жүйесіне ] 
акпарат іздестіруге арналган акпараттык іздестіру массивтері, акпаратты 
іздестіру тілдері мен оларды колданудың ережелері, акпарат беру кри-
терилері мен техникалык кұралдар жиынтыгы жатады..." делінген. Бұл I 
аталган элементтердің барлыгы кітапхананың аныктамалык библиогра- ] 
фиялык аппаратындада (АБА) көрініс тапканын көруге болады. 

Акпараттык - іздестіру массивтері дегеніміз аньтктама - библиогра- 1 
фиялық аппараттың барлық кұрамдас бөлімдері: аныктамалык жэне | 
библиографиялык басылымдар, кітапхана каталогтары мен картотека- I 
лары. 

Акпараттык - іздестіру тілдеріне кұжаттардың жіктеу сызбалары I 
(әмбебап ондык жіктеу, кітапханалык — библиографиялык жіктеу), 1 
лексикалык бірліктер - сөздер, библиографиялық сипаттамалар жатады. I 

Акпараттык - іздестіру тілдеріне берілген оларды қолдану 1 
ережелері, әсіресе олар схема түрінде акпаратты каталог, 1 
картотекалардан, библиографиялык көрсеткіштерден. анықтамалык 
басылымдардан іздестіруге берілген. 

Техникалык кұралдар колдану аркылы акпарат беруге: компьютер- ! 
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электронды каталогтар мен электронды картотекаларды, 
^блиографиялык мәліметтер базасын (БМБ) т.с.с. жатады. 

С о н ы м е н корыта келе, кітапхананың акпараттык іздестіру жүйесі-
• ГАІЖ) аныктамасын кітапхананың аныктамалык - іздестіру аппара-

КІ ,„н яныктама библиографиялык аппаратына (АБА) толыгымен ть! мен а 
к о л д а н у г а болатынын көруге болады. 

Жоғарыда карастырылган термин ұгымдардың функционалдык 
кызметтерінің ұксастыгы 7.0-99 "Информаңионно - библиотечная 
деятельность . библиография. Термины и определения" такырыпты 
мемлекетаралык, терминологиялык стандартта көрініс тапкан. /ГОСТ 
7 0-99 Информационно - библиотечная деятельность, библиография. 
Термины и определения. Изд.официальное. - Минск, 1999. - 23 с. Оны 
->000 жылдың I шілдесінен ТМД - ның тогыз мемлекеті / Украина мен 
Б е л о р у с с и я д а н баскалары / кабылдап, іске енгізді. 

Бұл стандартта кітапхананың аныктама - библиографиялык аппара-
тына төмендегідей аныктама берілген; "Аныктамалык - библиогра-
фиялык аппарат; АБА - Аныктамалык - іздестіру аппараты, библиогра-
фиялык кұралдарды косканда... "Аныктамада екі ұгым аныктамалык -
библиографиялык аппарат жэне аныктамалык - іздестіру аппараты 
бірге. сонымен катар АІА кұрамына библиографиялык кұралдарда коса 
берілген. 

Кәсіби эдебиеттерде және кітапханалардың іс - тәжірибесінде АБА 
кұрамына тек библиографиялык кұралдар гана емес, көптеген баскада 
эртұрлі аныктамалык басылымдар кіретіні белгілі. Сондыктанда АБА 
ұгымы колданыста кеңейтілген түрде карастырылады. АБА кұрамдас 
бөлімдері болып кітапхананың аныктамалык - библиографиялык коры. 
каталогтар жүйесі мен библиографиялык картотекалар / казіргі кезде 
электронды варианттары /, барлык фактографиялык және библиогра-
фиялык деректемелер коры, мерзімді басылымдар т.с.с.есептелінеді. 

Анықталшлық - библиографііялық аппаратқа қойылатын жачпы 
тачаптар және әртүрлі типтегі кітапханачардагы олардың 
ерекшелігі. 

Аныктамалык - библиографиялык аппарат әртүрлі типтегі 
кітапханаларда ұйымдастырылады. Қазіргі кездегі кітапханалардың 
АБА тек жеке өзінің гана кітап корын ашып коймайды, ол баскада 
кітапханалардың корьтн, тіпті бүкіләлемдік акпараттык ресурстарды 
пайдалануга мүмкіндік береді. 

АБА койылатын негізгі талаптардың бірі - кітапхана корының 
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мазмұнын толык, жан - жакты ашып көрсету, оларды жоғаргы деңгей-
де ұстау, акпаратты, кыска мерзім ішінде іздестіруге мүмкіндіктер 
туғьтзу. Ол үшін АБА уакытында жаңалары мен толыктыруды үнемі 
кадағалап отыру, оларды жекелеген кұрылымдық бөлімдері озара 
тығыз байланысты болып, бірін - бірі толыктырулары тиіс. Каталогтар 
мен библиографиялык картотекаларды электронды формаларга коші-
ру кұжаттардың мазмұнын әртүрлі аспектіде ашуды талап ететіндік-
тен, тұтынушылардьтң оларды тиімді пайдалануларына көмектесетін 
негізгі багыттарды аныктау кажет. 

Әдетте, кітапханалардың АБА ұйьтмдастырганда олар кітапхана 
корындагы кұжаттармен тікелей сәйкес келеді. Алайда, кейбір арнаулы 
(ғылыми, ғылым-техникалык т.б.) кітапханаларда АБА профилін тиісті 
салалар бойынша кеңейтуге тура келеді. 

Кітапханалардың АБА жасағанда койылатын талаптардың бірі 
сол территориялык аумактағы баска (ғылыми-техникалык, ауылшаруа-
шылык, жоғары оку орындары, ірі кәсіпорындар мен мекемелердің, 
мұражай және т.б.) кітапханалардың АБА жай -күйін ескеру кажет. I 

АБА өзінің келемі, мазмұны мен кұрамы жагынан әртүрлі типтегі 
кітапханаларда бірдей болмайды. 

АБА кітапхананың типіне, мәртебесіне. оиың функционалды 
кұрылымына, кітап корының көлемі мен кұрамына оның аймактык 
орналасуына, баска кітапханалармен байланысына карай ерекшеленеді. 
Мәселен, ҚР ¥лттык академиялык кітапханасы (Астана), ҚР Үлттык 
кітапханасы (Алматы) жэне ҚР Орталык гылыми кітапханасының АБА-
тың баска типтегі кітапханалардың АБА - мен салыстыруға келмейді. 
Біріншіден. олардың катологтары мен картотекаларыньтң саны. сапасьт, 
Отандык, және шетел тілдеріндегі аныктамалык және библиографиялык 
ресурстар коры, деректемелер базасы әртүрлілігімен ерекшеленеді. 

Шагын кітапханалардың АБА аса ірі гылыми кітапханалардың 
АБА салыстыргандағы ерекшеліктерінің бірі оларда журнал макала-
ларьтның картотекаларының болмауы, өйткені ірі кітапханаларда 
Отандык және шетелдік мерзімді және жалгасты т.б. басылымдар коры 
мындаған атаулардан тұрады, ал оларда жарияланатын макалалар саны 
жүз мыңдап есептелінеді, әрине мұндай картотекаларды жүргізу үлкен 
киыншылыктар тугызатыны сөзсіз. 

Облыстык әмбебап. аудандык кітапханалардың АБА өзіндік 
ерекшеліктері болады. 

АБА мазмұны мен кұрамынаоблыстын. ауданнын профилі мен акпа-
раттұтынушы окырмандар контингентінің ерекшеліктері ыкпал етеді. 
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АБА негізін өлкетану бөлімдері, өлкетанулык аныктамалык және 
бттблиографиялык басылымдар кұрайды. әдетте АБА бұл бөлімін өлке-
° а н у секторлары жүргізіледі. 

Облыстык кітапханалар облыс орталығындагы баска кітапханалар-
мен бірлесіп АБА жүргізіледі. Мәселен, АБА агымдағы библиогра-
фиялык акпарат көздерімен камтамасыз ету, макалалардың жүйелі 
картотекасын жасау т.с.с. 

Орталыктандьтрылган кітапханалар жүйесінің орталык кітапхана-
сьтнын АБА филиалдардың АБА карағанда әмбебап сипатта болады. 
дл филиалдардың АБА мазмұны мен кұрамына кітапхана кызмет 
ететін ауданның мәдени - экономикалык профилі, өнеркэсіп және ауыл 
Шаруашылык өндірісінің бір саласының басым дамуы, ірі кәсіпорында-
рының. ғылыми және ғылыми - зертеу мекемелері мен ұйымдарының, 
жогары және арнаулы оку орындарының болуы аныктамалык - биб-
лиографиялык аппаратта кажетті такырыптағы әдебиеттер мен катар 
аныктамалык -библиографиялык басылымдар корының толык болуын 
жэне олардың кәсіпке сай толыктырылуын кажет етеді. Ойткені олар 
орталык кітапхананың АБА болмауы мүмкін. 

Әртүрлі ірі мекемелер мен ұйымдардың, жоғары оку орындарьтның, 
акционерлік когамдардың арнайы кітапханаларының АБА акпарат 
түтынушылардың сан - алуан сұраныстарьтн, талап - тілектерін 
канагаттандыруға багытталған. 

Ғылыми мекемелер мен жоғары оку орындарының кітапхана-
ларының АБА-да баска типтегі кітапханалардағы каталаогтармен катар 
галымдар мен гылыми кызметкерлердің еңбектері мен олар жөніндегі 
эдебиеттердің библиографиялык картотекаларын жасайды. 

Ғылыми - техникалык кітапханалардың кітап коры әр түрлі арнайы 
кұжат түрлерінен: стандарттардан техникалык өнеркэсіптік католог-
тарынан, потенттік жэне норматифтік кұжаттардан, ғылыми- зертеу 
жұмыстарының есептерінен тұратын болғандьтктан осындай акпарат 
көздеріне арналған жеке каталогтар жүргізіледі. 

Қазіргі кезде кітапханалардың уакыт талабына сай жаңаша жұмыс 
істеуіне жаңа акпараттык технологияларды ендірудің маңызы орасан 
зор. Бүгінгі танда окырмандарға компьютер аркылы библиографиялык 
кызмет көрсету, казіргі заманга сәйкес келетін жаңа техникалык 
акпараттарды пайдалану, окырман талабын сапалы түрде канағаттан-
дыру және библиографиялык талап-тілектерін орындау процестері 
жаңа технологиямен камтамасыз етілген. 

Кітапханадағы барлык мэліметтер, деректемелер коры, мерзімді 
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т.б. жалғасты басылымдар электронды каталогка енгізілген. Мәселен, 
ҚР ¥лттык кітапханасының басылымдары электрондык дереккорға 
енгізілген. Электрондык дереккордың колемді болігі библиографиялық 
жэне акпараттык басылымдарды кұрайды. [35] Бүгінгі таңда ірі 
кітапханалар - Интернет, электрондык пошта байланыс аралығымен 
жұмыс істейді. Аныктамаларды орындау үшін электронды каталог пен 
электронды библиографиялык картотекаларды т. с. сиякты жаңа 
технологияларды кең түрде пайдалануда. 

Кітапханалардын каталогтар мен картотекалар жүйесі 
Кітапханалык каталог окырманға керекті эдебиет және де керекті 

такырып бойынша күжат кітапханада бар ма?; арнайы автордың 
кітапханада бар ма? т.б. деген суракка жауап береді. 

Кітапханалык каталогтардың түрлері: 
• карточкалык 
• кітап түріндегі баспадан шығарылган 
• электронды каталог 
Сөздіктер мен энциклопедияларда «катаюг» үгымына - бір 

кітапхана немесе бірнеше кітапхананың жинакталған кітап корьтнда бар 
баспа шыгармаларының белгілі-бір жоспар бойынша кұрастырылған 
кор кұрамы мен мазмұнын ашып көрсетуге, окуга максатты басшылык 
жасауга, окырмандардың кітапты іріктеп алуына көмектесуге арналган 
тізбегі-деген аныктама беріледі. Үзак уакыт бойы, казір де 
кітапханашылар каталогты баспа шығармалары жөнінде окырмандарға 
аныктама беретін кұрал ретінде біледі. Мұндай түсінік жеткіліксіз әрі 
толык емемс. Кітапхана каталогында адам танымына жаксы эсер ететін 
және оган накты бір идеялык бағыт беретін баспа туындылары мен 
кітаптар көрініс алады. Сондыктан да, кітапханалардагы каталоғ 
кызметі тек бір баспа туындыларын іздестіру мен олар жөнінде 
хабарлама берумен шектелмейді. Кітапхана каталогтарының сонымен 
катар, тэрбиелік, агатушылык функцияларды орындау, кітаптарды 
насхаттап, оны тиімді пайдалану, окырмандарга ғылыми және 
көркемдік жағынан багалы туындыларды таңдауға көмектесу сиякты 
талаптарды жүзеге асыруда да айтарлыктай маңызды болып табылады. 

Сонымен кітапхана каталогтары дегеніміз-кітап корын жария 
ететін, оны насихаттайтын, кітап таңдауда окырмандарға комектесетін 
кітапхананың ғылыми-акпарттык, мәдени-ағарту, тэрбиелік міндетте-

ріне сай оку салаларына басшылык беретін белгілі бір тәртіппен жүйе-
ленген кітаптардың, баспа туындыларының, тізбегі больтп табьтлады. 

Баспа туындылары каталогта осы туьтндыға библиографиялык 
сипаттама, оның мазмұнына сілтеме, кітапхананың корындагы кітап 
ретіне нұскау сиякты арнаулы ережеге сай кыскаша жазбалармен 
көрсетіледі. 

Кітапхана каталогтарын үйымдастырудың тарихын, теориясы, 
эдістемесі жэне тәжірибесі туралы мэселелерді - кітапханатанудың 
кұрамдас бөлімі болып табьтлатын ғылыми пән баспа туындыларын 
каталогтандыру зерттейді. Кітапханада каталогты ұйымдастыру оңай 
шаруа емес. Ол өз кезегінде, кітапханашыдан жогары мәдениеттілікті, 
кітапты білуді, каталогтар жөнінде накты білімді кажет етеді. 

Кітапхана ісінің барлык буыны каталогпен тіеклей байланысты. 
Каталогтың көмегінсіз, окырмандарға жаксы кызмет көрсету мүмкін 
емес. Окырманның талабьт бойынша кажетті кітапты жэне де өзге баспа 
туындыларын кітапханашы каталог бойынша тауып береді. 

Каталогтар кітапхана корын эр алуан тұргыдан ашып көрсетеді 
жэне аныктамалык, акпараттык-библиографиялык жұмыста кеңінен 
колданыладьт. 

Катапог грек тілінен аударғанда (каіаіоцоз) тізім деген мағынаны 
білдіреді. Бір кітапхана немесе бірнеше кітапхананьтң жинакталган кітап 
корында бар баспа шығармаларының белгілі бір жоспар бойынша 
кұрастырылган кор кұрамы мен мазмұнын ашып көрсетуге, окуға 
максатты басшылык жасауға, окырмандардың кітап іріктеп алуына 
көмектесуге арналған тізбегі. 

Кітапханашы кітап корын жинактауда каталогка сүйенеді. 
Каталогтар кітап корын толык және жан-жакты ашып көрсететін 
болғандыктан, кітапханашы белгілі бір автордың туындыларының 
каншалыкты мөлшерде бар екендігін немесе белгілі бір такырып 
бойынша канша әдебиет бар екенін аныктайды. Жаңа әдебиеттер 
түскенде де. кітапханашы каталогтың өзге баспалар аркылы шыккан 
аталмьтш туындының бар-жогын аныктайды. 

Окырмандар өз сұранымдарын канағаттандыру үшін, кітапхана-
шының көмегінсіз өзіне кажетті әдебиет туралы мәліметті де каталог 
өзіне кажетті әдебиет туралы мәліметті де каталог бойынша аныктай 
алады. Кітап корын барынша терең және жан-жакты түрде тек каталог 
кана айкындап береді. Кітап серелерінде әдетте кордағы бүкіл кітап 
койылмайды, сондай-ак окырманга кажетті әдебиеттін де үнемі орнында 
тұмауы мүмкін және кітап сөрелерінде де кітаптар мазмұны әркипы 
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түрде жинакталуы мүмкін. Міне, осындай жагдайларда каталог мәні 
тагы айкындала түспек. 

Кітапхана кталогтары мен картотекалары ортак максаттарына және 
көптеген жалпы сипаттарына орай, озара тыгыз байланысты. Ірі 
кітапханалардын каталогтары библиогарфиялык акпараттардың аса 
багалы кайнар коздері болып табылады. 

Кітапхана каталогтары (ИПС) акпаратты іздеу жүйелерімен сэйкес. 
Кітапхана каталогтар ИПС сиякты кор мазмүны туралы мәлімет береді, 
айырмашылығы олардың күрылым әдістерінде болып табылады. 

Қазіргі кітапханалардағы баспа туындылары такырыбы жагынан да 
түрі жағынан да сан алуан болып келеді. Сондай-ак окырмандардың 
талап-тілегі де арта түсуде. Окырмандардың сан-алуан талап-тілектерді 
орындау үшін каталогтардың мазмүны да сан алуан болуы кажет. 

Каталог - кітапхананың негізгі аныктама және акпараттык -
іздестіру аппараты. Каталог - кітяхана корының мазмүнын көрсетуде, 
окырмандардың кажетті кітаптарды тауып алуында, кітапхана 
міндеттерін шешуде көмекші күрал болып табылады. Кітапхананың 
кітап корын жасайтын түрлі такырыптағы баспадан шыккан 
шыгармалар мен окырмандар талабының әркилылыгы каталогтаудың 
күрделі жүйесін кұруды кажет етеді. Кітапхананың әрбір типі үшін 
каталогтың қажетті минимумы белгіленген. 

Каталогтар езінің максатына сай (окушыларға немесе кызметшілер 
үшін), корды камтуына байланысты (басты, орталык, жиынтык, кордың 
жекелеген бөлімдеріне), кордагы материалдардың топталуына сәйкес 
(алфавиттік, жүйелі, пэндік, нөмірлік), бейнеленген басылымдардың 
түрлеріне карай (кітаптар, мерзімді басылымдар, карталар, ноталар, 
стандарттар және т.б.) түр - түрге бөлінеді. [92,94] 

Кітапхана корының толыктығына карай, бас каталог, орталык 
каталог, жинак каталог және жеке корлар каталогы жасалады. 

Кімге арналғанына карай олар: окырмандар каталогы және кызмет 
бабы каталогы болып бөлінеді. Материалдардың топтастырылу әдістері-
не карай алфавиттік, жүйелік, пэндік болып бөлінеді. Кітапханаларда 
каталогтың ең көп тараган формалары - карточкалы каталог, баспа 
каталог, электронды каталог. 
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каг 
Есенберлин Ілияс 
Ғашықтар: Роман,- Алматы: І.Есенберлин атындағы 
коры, 2002,- 240 бет, 16x10 см. 
І5ВЫ 9965-609-12-8: 300 теңге, 10000 дана 

Кітапханаларда карточкаларда өзінің төмендегідей белгілері 

болады: 
1. Жоғары сол жак бүрышындағы шифр- индекс топтамасы мен 

автор белгісінен түрады. 
2. толык нндекс аталмыш басылымга беріледі (төменгі оң жақ 

бұрышында орналасады) 
3. кітапханага түскен аталмыш басылымның дана саны туралы 

мәлімет. 
4. кітапхана бөлімдеріне таратылган кітаптардың инвентарлык 

нөмірі 
5. косымша сипаттамалар жөніндегі мәліметтер (карточканың 

сыртында редакторлар, кұрастырушылар, аты. сериясы т.б. жазылады) 
Алфавиттік каталог. Баспа шыгармаларына жазылған 

сипаттама карочкалар автор фамилиясының, ұжымның авторлар 
атының және шығарма такырыбының алфавиттік ретімен орналасатын 
каталог. Алфавиттік каталогтың максаты - аныктама - акпараттык 
кызмет аткару. Алфавиттік каталог бойынша: кітапхана накта бір 
кітаптың. белгілі бір автордың кітабынын, белгілі бір мекеме 
еңбектерінің бар жоғын, олардың кандай басылымда, кандай тілде 
жинакталғанын тез аныктауға болады. Алфавиттік каталогтың 
құрылымы - кабылданған алфавитпен және каталогтык 
карточкалардың орналасу ережелерімен белгіленеді және белгілі бір 
автордың кітапхана корында бар кітаптарын, кайсібір ұйым басып 
шыгарған еңбекті аныктауга мүмкіндік береді. Бұл каталогты типі мен 
ерекшеліктеріне карамастан кітапхананың барлығы жүргізеді. 

1. Алфавиттік каталогта карточкалар кітап авторының, кітап 
атының, мекеменің немесе ұйымның атының алфавиті бойынша 
койылады. Карточкалардың әрбір жәшігінде алфавит бойынша ретімен 
буын - буынға бөлінген этикеткасы болады. Сондай - ак жәшіктің 
реттік нөмірі болады. 

894.342-3 
Е79 
К 
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Алфавиттік каталогтан кажетті кітапты жедел тауып алу үшін 
оны іздеудің де негізті ережесін білу керек: 

1. Егер кітаптың авторы біреу болса, онда оны автор 
фамилиясының алфавиті бойынша іздеу керек. 

2. Екі немесе үш автордан тұратын кітапты бірінші автордың 
шыгармаларының жалпы алфавиті бойынша іздеу керек. 

3. Егер кітап авторлары төрт немесе одан да көп болса, оны кітап 
атының алфавиті бойынша іздеу керек. 

4. Заң шыгарушы, ресми - кұжатты монографияларды, сондай - ак 
мекемелер мен ұйымдар басылымдарын - оларды басып шыгарган 
мекеме мен ұйым алфавиті бойынша іздеу керек. 

Алфавиттік каталогта барлык сипаттамалар сөздің бірініші эріпімен 
алфавит бойынша орналасады. Бірінші сөз сэйкес болып калса, екінші, 
үшінші сөз алфавит бойынша койылады. Мұндай амал М8 \¥огсі- та 
колданылады: 

Мысалга: 
1. Билык М.С. Мониторинг формирования .... 
2. Болдырев В.Ф. Основы градостроительства ... 
3. Вопросы промышленного градостроительства ... 
4. Ветродвижение и ветроэнергетика 
5. Ветроэнергети ка, малая гидроэнергетика и другие 
6. Ветроэнергетические установки 
7. Зитте К. Художественные основы фадостроительства ... 8. Назаров С.В. Ветроэнергетика 
11. Назаров С.В. Научные основы 
!2.Саркисов С.К. Градостроительные проблемы экологии ... 
ІЗ.Шундрин А.Д. Охрана окружаюшей среды в 

градостроительстве ... 
Фамиялары бірдей авторлардың шыгармалары крточкада аттарына 

карап, алфавит бойынша орналастырылады: 
1. Толстой А.К. 
2. Толстой А.Н. 
3. Толстой Л.Н. Бір автордың шыгармалары карточкларда томендегідей ретпен 

орналастырылады: 
1. Шьтгармалардың толык жинагы 
2. Шьтгармалар жинагьт 
3. Шыгармалар. Тандаулы шыгармалар 
4. Жекелей шыгармалар 
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Мысалға: 
1. Сәтпаев К.И. Шығармалар жинағы 
2. Сәтпаев К.И. Шығармалар 
3. Сэтпаев К.И. Тандаулы шығармалар 
4. Сәтпаев К.И. Гылым мен мәдениет туралы тандаулы макалалар 
5. Сәтпаев К.И. Ғылыми зерттеулерді өркендетуде Қазак ССР 

Ғылым 
Академиясының міндеттері жонінде 

Жүйелі каталоггарда баспа шыгармаларына жазылган сипаттама 
карточкалар кітаптың мазмұньтна сэйкес, білім салалары бойынша 
орналастырылган, одан эрі карай бөлімдер неғүрлым ұсак бөлімшелерге 
бөлініп, логикалык бірізділікпен койылған каталог. Егер окырман 
белгілі бір пэн немесе такырып бойынша кітапханада кандай да бір 
эдебиеттер бар екенін білгісі келсе, жүйелік каталогка көңіл бөледі. 
Материал білімнің салалары, гылымдар және гылыми пәндер бойынша 
әдебиетті саралаудың негізінде топ - топка бөлінеді. Жүйелі каталогтар 
аркылы такырыптык аныктамалыктар орындалады, библиографиялык 
шолулар, эңгімелер, акыл - кеңестер, эдебиет жонінідегі жеке дара 
ұсыныстар іріктеліп алынады. Жүйелі каталог кұрылымы - кітапханада 
кабьтлданган кітапханальтк - библиографиялык жіктеу жүйесі бойынша 
аныкталады. Бүл каталогтың негізгі функңиясы - аныктама -
акпараттык және әдебиеттер үсыну. 

Елімізде жіктеудік екі түрі пайдаланылады: Әмбебап ондык жіктеу 
(УДК), Кітапханалык-библиографітялык жіктеу (ББК). 

Жүйелі каталогты тиянакты пайдалану үшін осы топтамалардың 
кұрылысының принңиптері туралы түсінік болу керек. 

Әмбебап ондык жіктеу. Осы халыкаральтк жіктеу негізі ондык 
принциптен түрады, ондык жіктеу бойынша кітаптар негізгі он бөлімге 
бөлінінеді. Әрбір ұғымның өзінің сандык индексі болады. Әрбір үш 
саннан кейін сол жактан бастап нүкте койылып отырады (мысальг 
533.76). 

Әмбебап ондық жүйе гылыми техникалык кітапханалардың жүйелік 
каталогтарын ұйымдастыру үшін жаратылыс гылымдары бойынша 
библиографиялык жэне реферативтік басылымдарга арналған аркау 
болып табылады. 

Кітапханалык-библиографиялык жіктеу. Бүл жіктеуде ғылымдар 
сырткы орта күбылыстарына тэн обьективті бірізділікпен орналыстыры-
лады. Жіктеу когамдық ғылымдардан басталады. Соден кейін ғылымдар 
зерттеліп отырған объекті жүйесімен-алдымен табиғат, содан кейін 
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когам жэне ойлау бойынша орналастырылады. Қолданбалы гылымдар, 
техникалык. ауыл шаруашылык, медициналык. заң жаратылыс 
гылымдары арасына койлады. Жіктеу индексі орыс алфавитінің бас 
әріптерінен тұрады. 

A. Қогамдык гылымдар 
Б. Жаратылыс гылымдары 
B. Физика-математикалык гылымдар 
Г. Химиялык гылымдар 
Д. Жер туралы гылымдар 
Е. Биологиялык гылымдар т.б. 
Ондык жүйедегі сиякты КБЖ-ның негізгі кестесі бүтінді-бөлімге, 

үгымды түрге, күрылымын оны кұратын элементтерге бөліп бейнелейді. 
Индекстердің сандык белгісі болады. 

Мысалы: 
Е. Биологиялык гылымдар 
Е5 Ботаника 
Е59 Өсімдіктер жүйесі 
Е592 Жогары өсімдіктер. 
Жүйелік каталогты ұйымдастыру. Библиографиялык жазбалар-

дың орналасуы тандамалы жіктеу жүйесінің кұрылымы және колда-
нстагы әдіспен сәйкестігі. Аталыш каталогта жіктеулік жүйе индекс 
жэне бөлім атауы, бөлімшелер мен айдар жазылган карточкалардың 
көмегімен бейнеленеді. Карточканың жиегінде аталмыш индекстің 
мазмұнын ашатын бөлім тізімі жазылады. 

Әрбір айдардың ішінде карточкаларда алфавит бойынша автордың 
фамилиясы немесе кітап басылымының шыккан жылы койылуы мүмкін. 

Жүйелік каталогтың аныктамалык аппараты сілтемелер, аныктама-
лык карточкапар және алфавиттік-пәндік көрсеткіштерді камтиды. 
Сілтемелік карточкалар мэселеге жакын және байланысты әдебиеттер-
дің тагы кайда болатынын көрсетеді. Окырмандар мен бөлімдер арасын-
дағы каталог кызметін алфавиттік-пәндік көрсеткіш (АПУ) аткарады. 

Пәндік каталог. Библиографиялық жазбалар пэндік айдарлардың 
алфавит тәртібі бойынша орналаскан кітапханалык каталог. Бұл 
каталогтың міндеті жүйелік сиякты мазмұны бойынша әдебиеттерді 
топтау болып табылады. Дегенмен, жүйелік каталогтан айырмасы кез-
келген мэселеге байланысты әдебиет калай баяндалганына карамастан 
бір рубрикаға біріктіріліп беріледі. Сондықтан пәндік каталогта 
материалдар жүйелік каталогтағы сиякты эр түрлі жэшіктерге салынбай 
бір орында болады. 
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рубрика түрінде берілген әрбір мәселе пэндік каталогта басты ұгы-
Мьт бірінші сөзбен аныкталатындай создік тұжырыммен кұрастыры-
лады. Рубрикалар алфавиттік ретпен орналастырылады. 

Картотека. Дәстүрлі жэне электрондык библиографияда-белгілі бір 
ретпен ұйымдастырылған каталогтык карточкалардың немесе олардың 
үлгілерінің-акпарат тасымалдагыштарының жиынтығы. Библиография-
лык картотека-библиографиялык акпараттан тұратын, карточка түрінде 
орындалған библиографиялык кұрал. Алфавиттік, жүйелік, пэндік жэне 
т.б. картотекалар болып бөлінеді. Библиографиялық картотеканың кі-
тапханалык каталогтан өзгешелігі кітапхана корында жоқ кұжаттар 
жайлы мәліметтер енгізіледі. Оның кұрылымы эр түрлі болуы мүмкін. 
Олардың құрылысы туралы ешкандай бірыңгай талап койымаган. [93] 

Мәліметтер базасы. Сипаттаманың жалпы принциптеріне негізде-
ліп жасалаған мэліметтер жиынтыгы. Мәліметтер базасы акпараттык 
кызмет даярлаудың деректемелері болып табылады. Ол компьютерлік 
кезеңге дейін мәліметтер базасы деп аталмасада кітапханаларда, 
архивтерде, аныктама белімдерде болады. Онда оқиғалар, кұбылыстар, 
объектілер, процесстер мен публикациялар туралы барлык мәліметтер 
сакталады. Компьютердің пайда болуымен сақталган мәліметтер 
базасының көлемі өсіп, акпараттык кызмет шеңбері кеңейе түсті. 
Мәліметтер базасьтн библиографиялык жэне библиографиялык емес деп 
бөлеміз. Библиографиялык мәліметтер базасы кұжат туралы екінші рет 
берілетін акпаратты, рефераттар мен аннотацияларды камтиды. 
Библиографиялык емес мэліметтер базасының түрлері көп: 

- әр түрлі объектілер мен кұбылыстар жөнінде акпарат беретін 
(адрес, катынас кұралдарының кестесі, дүкендердің телефоны т.б.) 
сиякты аныктамалык. 

- толык мәтінді алгашкы акпарат, макала, журнал, басылымдар т.б. 
- объектілер мен кұбылыстардың реттік сипаты мен параметрін 

көрсететін сандық, химиялык. физикалык, статистикалык, демография-
лык мэліметтер. 

- финанстык мәліметтер 
- сала, аймак, ел зандарын камтитын заңдык мэліметтер т.б. 

Электронды каталог Акпарат кеңістігінде кітапхана каталогтары 
корды пайдаланудың ізденісі мен акпарат көздерімен камтамасыз етуші 
негізгі кұрал болып саналады. XIX гасырда калыптаскан дәстүрлі 
каталогтар жүйесінің негізгі типтері белгілі бір тэртіппен ұйымдас-
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тырылган кұжаттардың кыскаша сипаттамасы мен оның сөредегі 
сакталу орнынан тұрады. 

Жалпы автоматтандыру жұмысының негізгі максаты - кітапханага 
келген окырман талабын, сұранысын сапалы канагаттандыру барысында 
сервистік кызмет көрсету дәрежесін көтеру, ягни: 

-кұжаттың немесе басылымның эртүрлі деректері бойынша оның 
орынын, дәл деректерін аныктау. 

-кітап берілім жұмысын тездету. 
-әдебиеттерге алдын - ала тапсырыс беруді канагаттандыру. 
Үшан теңіз акпарат пен білім көздерін бір арнага тогыстырып 

талдауда, іздеуде, табуда алдымен көмекке келетін автоматтандырылган 
акпарат кезі. 

Электронды каталог - кітапхана ісін автоматтандыру жұмысының 
алгашкы баспалдагы болып табылады. 

Электронды каталог дегеніміз - кітапхана окырмандарына накты 
уакыт аралыгында жұмыс істейтін эрі машина аркылы окылатын 
кітапхана каталогы . 

Электронды каталогтың тиімділігінің негізгі көрсеткіштері: 
1. Карточкалы каталогпен салыстырганда электронды жазбаларга 

кол жеткізудің жогары жылдамдыгы; 
2. Электронды каталогты жылдам тираждау мүмкіндігі, ягни кажет 

болса электронды каталогты шексіз көбейтуге болады; 
3. Электронды каталогтың акпаратты кашыктан алу мүмкіндігі; 
4. Электронды каталог керек акпаратты толык табуды камтамасыз 

етеді; 
5. Қыска уакыт ішінде бүкіл акпарат көлемін алуға мүмкіндік 

береді. 
Қазіргі кезде карточкалы каталогтан Электронды каталогка өтудің 

бірнеше жолдары бар: 
1. Мәтін ( текст ) басу кұрылгысы аркылы Электронды каталогтың 

мәліметтер базасына дэстүрлі (библиографиялык) карточкадан теріледі; 
2. Библиографиялык карточка сканерленеді; 
3. Кәртішкені сканерлеу аркылы енгізіп, Электронды каталогтан 

мэліметті карапайым ізденіс белгілері аркылы табу; 
4. Кітапхана каталогынан сканерлеу аркылы келесі белгі 

бейнелерін түсірумен библиографиялык жазбаларды енгізу. 
Электронды каталог екі кұрамдас бөліктен тұрады: 

1. Каталог жасау модулі 
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2. Каталогпен окырмандардың белсенді пайдалануын камтамасыз 
ету модулі, ағылшын тілінде Опііпе РиЫіс Ассезз СаІа1о§ие немесе 
ОРАС. 

Электронды каталогты кұру үшін көп көлемді сактау жады бар 
жогары сапалы компьютер, сонымен катар арнайы библиографиялык 
жазылымдардың стандарттарына негізделіп кұрылған бағдарлама кажет. 
Электронды каталог не үшін кажет және оның тиімділігі кандай? 
Электронды каталог окырманга, сонымен катар кітапхана кызметкер-
леріне ізденіс белгілері бойынша акпарат іздестіру жұмыстарында кең 
мүмкіншіліктерді алға тартады, олар: 

• автор бойынша кітаптың немесе кұжаттың такырыбы немесе 
томы ( көптомдык , жалғасты басылымдар немесе сериялар); 

• кілттік сөз бойынша; 
• автор немесе коптомды басылымньтң такырыбы бойынша 

(томы, шыгарылымы белгіленген жалгасты басылымдар немесе 
сериялар); 

• жалпы такырыбы жок макалалар жиынының авторы 
бойынша ; 

• аударылған және аударылып басылмаған кұжаттың авторы 
немесе такырыбы бойынша (бастапкы тілі бойынша) Каталогтау модулі 
библиографиялык жазбалар форматын кұжаттардың барлык түрлеріне 
карасты колдауы керек. ягни монография. сериялык басылымдар, карта, 
нота, дыбыс жазу, бейнелеу материалдары, архив кұжаттары, компь-
ютерлік файл ( электронды ресурстар ), ктінокұжаттар. 

Кітапхана тарапынан жүйеге колданылатын маңызды талаптардың 
бірі библиографиялык жазбалардың кандай жолдары жүйелеуге, 
корсеткіштер кұрастыруга жататынын білу, жүйелеу - библиогра-
фиялык жазба жолдары бойынша толык ізденіс жасау болып табылады. 
Машинамен окылатын жазбалар ізденісті авторы, аты, такырыбы, 
шифрі орталыктандырылган каталогтаудың баспа кәртішкесінің нөмірі 

немесе І8ВЫ тагы баска сипаттарьт бойынша табуга колайлы 
болуы керек. 

Сонымен Опііпе РиЫіс Ассез$ СаІа1о§ие ( ОРАС ) окырманга 
каталогтагы кұжаттар туралы мәліметтер гана беріп коймай, сонымен 
катар баска автоматтандырылған кітапханалар жүйесінік кіші 
жүйелерінде, яғни тек библиографиялык жазба гана емес баска да 
библиографиялык жазбалар енгізілген мэліметтерді де бере алады. 
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Опііпе РиЫіс Ассезз СаІа1о§ие ( ОРАС ) негізгі талаптары 1980 
жылдың басында аныкталган. ол мынандай негізгі 8 сипаттамадан 
тұрады: 

• кұжаттың авторы, такырыбы, аты бойынша ізденіс; 
• библиографиялык мәліметтерді кітапханааралык абонементте 

пайдалаңу мүмкіндігі; 
• принтерді косу мүмкіншілігі; 
• пайдаланушының кітапханага бармай-ак, каталогпен ізденіс жүр-

пзу үшін кітапханадан тыс жердегі персоналды компьютермен шакыру 
аркылы іздену; 

• барлык формат аркылы ізденіс, ягни кітап, мерзімді басылымдар, 
нота; ' 

• жазбага аннотациялар мен рефераттарды енгізу мүмкіндігі; 
• Булев операторлардың көмегімен іздеу мүмкіншілігі. 
Жаңа Опііпе РиЫіс Ассезз СаІаІоёие ( ОРАС ) алтыншыдан басқа 

барлык көрсетілген міндеттерді жүзеге асырады. Қазіргі кезде реферат-
тар және аннотациялармен Опііпе РиЫіс Ассезз Саіаіоеие (ОРАС) 
барлыгы жұмыс істей бермейді. Бүгінгі таңаагы мүмкіндіктердің 
кеңеюімен каталогпен окырмандардың белсенді пайдалануын камтама-
сыз ету модулімен пайдалану карапайым болуы керек. Модулмен 
пайдалану карапайым болганымен ізденіс мүмкіншілігі жогары болуы 
тиіс. Окырман терминалына кұжаттар туралы мэліметтер кыскаша 
немесе толык формада шығуы мүмкін. Жүйені орныктыруда кітапхана 
әр форманың мәліметтер жинагын аныктауы кажет. Жазбаларды 
шыгару формасыньтң варианттарьт алдын ала аныкталады. 

Алдыменен, библиографиялык жазба кұрылымымен және соны-мен 
байланысты шыгару формаларымен және де Электронды каталог 
көрсететін кұжаттарга катысты мәліметтердің баска жүйелер модулінде 
болуымен болжалынады. Библиографиялык жазбалардың кыскаша 
формасы сол кұжаттың статусына катысты баска модульдегі мәлімет-
термен толыктырылады (орнында жоктыгы, кітапханага түскен күні 
туралы. абонементтен кайтарылган күні және баска мәліметтерімен), ал 
толык библиографиялык жазбалар каталог формасында гана беріледі, 
бірак сол сәттегі кұжаттың болуы туралы мәліметті бермейді. 

МАРК форматында толык библиографиялык жазбалар окырмандар 
термттналына әдетте шыкпайды. Окырмандардың каталогпен ізденісіне 
кажетті негізгі мэзірінің бірнеше түрлері бар. Шетел кітапханалары 
тәжірибесінде ізденістің негізгі 6 типі колданылады: 

-атауы-журнал, кітап сериясының жэне тагы баскаларының негізп 
атаүы бойынша ізденіс. 

'-автор-автор, көркемдеуші, редактор, ұйым, басылымга жауапты, 
конференцияның аты бойынша ізденіс 

-авторы-аты-кұжаттың авторы мен такырыбының комбинациясы 
бойынша ізденіс . 

-пәндік рубрика-библиографиялык жазба енгізшген пэндік рубрика 
бойынша ізденіс 

-немірі-код жэне нөмірі бойынша, мысалы, шифры, жүиелеу 
индексі, І55Ы, тагы баскалар. 

- кілттік сөзі-такырыбы, атауы, авторы немесе пэндік рубрикасымен 

іздсу 
Ізденістің бұл типтерін булев (логикалык) операторларды 

пайдалану аркылы жүргізуге болады. Булев ізденісі бір сұрактың 
эртүрлі ізденіс типтерін комбинациялауга мүмкіндік бередт, мысалы, 
жіктеу индексі пэндік рубрикасымен. 

Электронды каталог кұру үшін компьютер, баска да техникалык 
кұралдар принтер, сканер, бағдарламалык ( РАБИС, КАБИС, ИРБИС, 
МАКК 50Ь) мәліметтер базасы талап етіледі. Электронды каталогтың 
ерекшелігі белгілі бір кұжат туралы акпарат беріп отырган библиогра-
фиялык жазбаның кез-келген эементі іздеу элементіне айналады, 
акпаратты кашыктан алу мүмкіндігі бар, интернетке косылу аркылы 
миллиондаған тұтынушылар ізденіс жүйелерін пайдалана алады. 

Бакылау сұрактары: 

1. Кітапханалардың аныктамалык-акпарат коры мен акпарат 
органдары кандай максатпен калыптастырылады? 

2. Автор бойынша ізденіс жүргізетін кандай каталог? 
3. Білім саласы бойынша ізденіс жүргізетін кандай каталог? 
4.Электронды каталогтың ізденіс жүйесіндегі айырмашылыгы неде° 
5. Қазакстанда шыгарылған жаңа кұжаттар жөнінде акпарат алу 

үшін кандай акпараттык басылым пайдаланылады? 
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2.3 Қазақстан Республикасыньщ ¥лтть,қ кітапханасы 

Қазакстан Республикасының Ұлттык кітапханасы 1931 жылы 12 
(КАКСП 0Қ З З а К АВ

Д
Т0Н0МИЯЛЬ,К К е Ң £ С Т І К Социалистік РеспуТикасы 

(ҚАКСР) Ортальтқ Атқару Комитеті Президиумының «ҚАКСР Мемле 
кеттж кепштлтк к.тапханасын ашу» туралы Қаулысы негізінде вдыл-

К і т ^ х ™ Ы Ң Ш М Ы р Ы Н а Н ««Ьфмаңдарга қызмет керсете ба^тады. 

« к ^ К ^ — а л а р ы н ы ң ғылыми-зерттеу жане ғылымтт-

де поз итарий'қ С ' а " ^ б а С — « міндетт, данасыньтң 

д а т г ы к б Г Г п Ғ Ы Л Ы М С а Л З Л а Р Ы Н е П 'З І Н Д е корғалған канди-
— о л гТ Бакы Р Л Ы К Д Н С С е р Т З и И Я л а Р б°йынша ҚР Білім жане ғылым 
депозтггарийі; ^ ™ " ' 4 ' ™ Д С Л Д С р і -орефераттарының 

- 1993 ж ы л д а н бері Ю Н Е С К О - н ы ң ғ ы л ы м и 
ДИССертацияларының және басьшымдарының депозитарийі 

Кітапхананың штғашқы директоры - көрнекті мемлекет және коғам 
қаираткері Ораз Жандосов. Ол кітапхана қызметінің негізп мтнде" 
ретіңде «Қазакстан туралы жэне казак тіліндегі барлық басп 
басылымдарын жинактау» туралы мәселе кетерді. Кітапхаңа ось 

хУ1Та1тньтТнаП б Ү " Н Г І КҮНГС Д е Й І Н К а 3 а К ™закстан халыктарының жазоа мәдениет.н жинактап, сақтаушь, мемлекеттік 
ұлттьтк к.тап қоймасы қызметін аткарып келеді 

Кітапханаға Қазақ КСР Министрлер Кабинетінің «Қазак КСР 
¥лтть.к кітапханасы туральт» 0 9 . І 2 . 1 9 9 І Ж . N775 Қаулысы негізінде 
«Үлттық кітапхана» дэрежесі берілді. 

Оқырмандардың жыл сайынғы келім саны - 1 млн-нан астам кітап 
оерш.мі 2 млн. данаға жуық. Оларға 1,5 мың орындык 14 оқу з^ты 
қызмет көрсетеді. у 

Кітапхана сайты ™ . „ 1 , к . к 2 кітапханадағы электрондық ката-
логтарға жэне акпараттық ресурстарға қол жеткізу максатымен 
ұиымдастырылган біртұтас ақпараттық жүйе болып табыладьт 

Кітапхананың стратегиялық басымдықтары: 

е т у Г К 'Т а П К 0 Р Ы Н Т0ЛЫҚТЫРУ ж ә н е олардың сақталымын камтамасыз 

- сапалы кітапханалык-акпараттык кызмет керсету; 
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- жаңа акпараттык технологияларды енгізу және дамыту; 
_ республикалык және хальткаралык кітапханалык-акпараттық жо-

б а Л а ^ Г ұ Г ™ Кітаттханасы халыкаралык кеңістікте элемдегі ірі кітап-

£ ™ " а ц и я л а Р мен мекемелердтң халыкара-
пык Федераштясына (ИФЛА), Үлттык кітапханалар директорларының 
Лк нферешиясына (СОЖ) (1992 ж.) жэне «Евразияның — ш т ы к 
ассамблеясы» коммерцияльтк емес сертктесттгтне (БАЕ) (1993) мүше 
2008 жьшдан бастап ИФЛА/РАС (Сактау жэне консервация) нег.зп 
б а г д а р л а м а с ы н ы ң аймақтық орталыгы болып табылады. 

Кітапхана ғимараты 1971 жылы арнайы жобамен сальшган. Алматы 
каласындағы отандык сэулет енерінің озык үлгілер.н.ң б.р. ретшде 
мемлекеттік маңызьт бар тарихи жэне мэдени ескертк.штердтң Мем-
пекеттік тізіміне енгізілген. 

Қазакстан Республикасының Үлттык кітапханасы республиканың 
кітапхана ісінің ең ірі ғылыми - зерттеу жэне ғылыми -эдістемш.к, 
акпарат - библиографиялык орталығы болып табылды 

Қазакстан Республикасының Ү л т т ы к кітапханасы 1910 жьтлдың , 1 
-желтоксанында үйьтмдастырьтлды. Осьт уакыттан бастап к.таттхана 
мемлекеттік кітап корьтн сактау ортальтғы, ұлттык жэне елкел, 
библиография орталығы рет.нде жаңа сапалы кызмет аткарып келед,. 

1991 жылы еліміздің бас кітапханасы Республикамь.здың Үлттык 
кітапханасы статусын алды жэне сонымен бірге ерекше мэнге ие болды. 

Қазакстан Ресттубликасы Үлттык кітапханасы 1992жылдан ИФЛА-
ның мүшесі болып кабьтлданды. Қазакстан Республикасы Үлттьтк 
кітапханасы-Қазакстан баспалары шығармаларының міндеттт данасы-
ныңжәне 1993 жылдан бастап ЮНЕСКО басылымдарының сакталатын 

0РЫҚазакстан Республикась, Үлттык кітапхананын кь.зметіндегі басть, 
багытының бірі библиографиялык кызмет болып табылады. 

Қазакстан Республикасы Үлттык кітапханасының эртүрлі типт, 
библиографиялык кұралдарды басып шь.ғарудағы, сонымен б.рге 
ұлттык ну библиография саласындағы әдістемелік орталык ретшдег, 
жұмыстарының негізгі бағыттары: „ . 

Республикада кұрастырылатын библиографпялык кұралдар жұ-иесн 
одан эрі жетілдіру жайында ұсыныстардьт дайындайды; 

Библиографиялык кұралдар басылымдардьтң болашактағы жинак 
жоспарын дайындайды, оның орындалуына бакьшау жасаиды. 
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Әдебиеттер кәрсеткіштерін казак тілінде кұрастыру эдістемесін 
жасайды; 

Ресиублика кітапханалары басып шыгаратын көрсеткіштерді 
рецензиялайды, библиографиялык кұралдардың жылдык аналитикалык 
шолуларын дайындайды, кітапханалардың библиографиялык кызметін 
зерттейді талдап корытады; 

-Баска кітапханалармен бірігіп библиографиятану бойынша гылыми 
зерттеу жұмысын жүргізеді; 

-Библиографиялык көрсеткіштері колданудың нәтижелігін зерт-
теуді ұйымдастырады 

Қазіргі жағдайда Қазакстан Республикасы Үлттык кітапханасында 
"Қазакстанның корпоротивтік каталогтау орталығы" жұмыс істейді. 
Орталыктың ең басты міндеті-еліміздегі ірі кітапханалардың күшімен 
Қазакстан Республикасы туралы жинактык электрондык мэліметтер 
банкісін кұру және оп- Ііпе режімінде жұмысты ұйымдастыру. 

Қазакстан Республикасы ¥лттык кітапханасы библиографиялык 
кұралдарды, кітапхана ісі туралы инструктивтік кұжаттарды және 
кұкыктык жинактарды, реферативтік журналдарды дайындап шығара-
ды. Қазакстан Республикасы Үлттык кітапханасы Қазакстан авторла-
рының өнер, тіл, білім, әдебиет, мәдениет, коғамдык гылымдар жайында 
реферативтік журнал шығарады. Журнал республикалык жүйедегі 
реферативтік акпараттка кіреді. Ол екі серияда шыгарылады: 6-
"Қоғамдык ғылымдар", 7 - "Мәдениет", "Тіл білімі", "Әдебиет", "Өнер". 

Кітапхана СО-КОМ-да "Қазакстанның музыкалык мұрасы" атты 
мультимедиялык аныктаманы дайындап шыгарды- ол Қазакстан 
музыкасы жайындагы әлемдегі жалгыз гана агылшын тіліндегі 
аныктамалык басылым. Сонымен бірге СЭ-КОМ "Қазакстан 
Республикасы Ұлттык кітапханасына 90жыл" СО-КОМ "Қазакстанның 
мәдени ой - пікірі", СО-КОМ "1913-1932 ж.ж газеттеріндегі Қазакстан 
хроникасы " дяйындалды. 

Аныктамалык-библиографиялык болім- Қазакстан Республикасы 
Үлттык кітапханасының бұрыннан жұмыс істеп келе жаткан бөлімі, ол 
1933 жылы кұрылды. 

Бөлімнің кәзіргі кызметінің бағыттары мыналар: 
Электорндык ресурстар мен дәстүрлі библиографиялык аппаратты 

колдану аркылы библиографиялык сұрныстарды камтамасыз ету 
Окырмандарға библиографиялык кұралдарды колдану мәселелерін-

де кеңес беру 
Аныктамалык-библиографиялык кұралдарды дайындау және ұсыну 
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Акпараттык-библиографиялык корды калыптастыру 
Библиографиялык корда XIX ғасырдағы сирек кездесетін басы-

лымдар бар, олар: "Азияның библиографиясы", В.И. Межовтың "Түр-
кістан жинагы ". 

Ерекше кұнды көрсеткіштер катарына "Қазакстандағы мал шаруа-
шылығы " (1917 жылға дейін) т.б. жатады. Қор үнемі жаңа басылым-
дармен толыктырылып отырылады. 

Аныктамалык- библиографиялык бөлімде "Қазакстан туралы" 
жүйелі макалалар картотекасымен, Қазакстан Республикасы Үлттык 
кітапханасының электорндык мэліметтер банкі мен жэне базасымен, 
"Юрист" элетрондык аныктамалык- кұкык жүйесі мен жұмыс 
аткарылады. 

Дәстүрліктен электрондык тасымалдаушыға көшу мерзімінде кар-
точкалык формасындагы каталог пен электорндык каталог катар 
жүргізіледі. 

Қазакстан Республикасы Үлттык кітапханасындагы аныктамалык-
библиографиялык аппарат барлык білім саласы бойынша жарияланым-
дар мен басылымдарды камтып, библиографиялык ресурстардың ма-
ңызды бөлігі ретінде библиографиялык аппараттағы эртүрлі кажет-
тіліктерді канағаттандырады. 

Қазакстан Республикасы Үлттык кітапханасы акпаратты пайдала-
нушыларға көп салалы және республикаға катысты комплекстік 
мәселелері бойынша акпаратпен катамасыз етеді.Жаңа акпараттык 
технологияны колдана отырып окырмандардың жалпы білім жөніндегі 
сауалдарды орындау мәселелері жайында библиографиялык жұмыс 
жүргізеді. Кітапханада окырмандарга акпаратты жеткізуде компьютер-
лік технология молынан колданылады. 

Қазакстан Республикасының Үлттык кітапханасы компьютерлік 
техника негізіндегі бағдарлама тэсіл мен жаңа акпараттык технологи-
яны кітапхананың іс-тэжірибесіне енгізу орталыгы болып табылды. 

Республикалык облыстык әмбебап ғылыми кітапханаларына АБИС 
аркасында жүзеге асырылды. 

Қазакстан Республикасындагы барлык облыстык әмбебап ғылыми 
жэне баска да кітапханаларды бір жүйеге біріктіретін РАБИС багдар-
ламасы да енгізіліп жатыр. 

2004 жылы Қазакстан Республикасы Үлттык кітапханасында 
Акпараттык ресурстардың орталыгы күралды. Ол 3 сектордан тұрады: 

- Құжатарды өндеу жэне электрондык каталогты ұйымдастыру 
бөлімі. 
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Ағымды библиография секторы. 
Электрондык ресурстар секторы. 
Өндеу бөлімінде электрондык каталогтарды кұру және жаңа түскен 

басылымдарды сапалы өңдеу жұмыстары жүргізіледі. 
Агымдагы библиография сектордың міндеті - Қазакстан туралы 

библиографиялык көрсеткіштерді дайындап басып шыгару, библиогра-
фиялык жұмыстарын аткару. 

Сектордың негізгі кызметі "Қазакстан : бүгіні мен өткені" деп 
кұрылган библиографиялык мәліметтер базасын (казак және орыс 
тілдерінде) толыктыруга багыттаітган. 

1966 жылдан 1998 ж. Аралыганда дәстүрлі технология негізінде 
"Қазакстан туралы жаңа әдебиеттер" библиографиялык көрсеткіштің ба-
сылып шыгу агымдык библиографиялаудагы басымдык багыты болып 
есептеледі. Қазір осы көрсеткіш автоматтандырылган режимде «Қа-
закстан: бүгіні мен өткені» деген библиографиялык мәліметтер база-
сының негізінде басылып шыгады. Библиографиялык кұрал казакстан 
туралы жаңа жариялымдар жайында окырмандарга кең акпарат береді. 
Көрсеткіште материалдардын топтастырылуы такырыптык рубрикатор 
аркылы жүзеге асырылады. Басылымның шыгу мерзімі - жылына 2 рет. 
Бұл библиографиялык көрсеткіш орыс жэне казак тілдерінде шыгады. 

Баспа библиографиялык кұралдардың шыгуымен катар сектор 
библиографиялык өнімдерді СЭ-КОМ-да шыгаруга кірісті. "Қогамдык 
гылымдар" деген мэліметтер банкі (МБ) негізінде "Мемлекет және 
кұкык ", "Экономика", "Философиялык гылымдар", "Әлеуметтану", 
"Психология" деген СГЗ-ЯОМ-дар дайындалды. 

Қазіргі кезеңде сектор РАБИС жүйесінде жұмыс істейді. Жұмыстың 
көбісі кордагы кітаптарды, кұжаттарды электрондык түріне кетіруге 
байланысты. 

Сектордың кызмет істеу функциясының бірі электрондык түрде 
кызмет көрсетіп кұжаттарды жеткізу болып табылады. 

Кітапханалык- библиографиялык процестерде жаңа технология-
ларды белсенді түрде меңгеруде Қазакстан Республикасының Ұлттык 
кітапханасындагы жаңа даму болашағы ашылады. 

Қазакстан Республикасының Ұлттык кітапханасының компьютерлік 
техникасының негізінде жаңа акпараттык технологияны меңгеру 1989 
жылдан жүзеге асырылады. 1992 жылдан Қазакстан Республикасының 
Үлттык кітапханасында такырыптык мәліметтер базасы мен электрон-
дык каталогтарды кұру жұмысы басталды. 
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Қазакстан Республкасының Үлттык кітапханасының окырмандары 
И н т е р н е т т і . электрондьтк каталогты, электронды тасымалдаушьт 
акпаратты пайдаланады, олар: студенттер, орта арнайы білімі бар 
азаматтар, жоғарғы білімі бар мамандар, аспиранттар, ғылыми 
кандидаттарды, ғылым докторлары, ғылыми кызметкерлер, т.б. 

Библиографиялык акпараттың негұрлым көп таралған түрі-
библиографиялык кұрал. 

-Қазакстан Республикасының Үлттык кітапханасының кызметінің 
маңызды бағыттарының бірі- библиографиялык кұралдарды кұрастыру. 

Үлттык кітапхана окырмандарга кызмет көрсетуді ұйымдастьтруда 
жана шыккан және басуға дайындап койылған кітаптар мен макалалар 
жайындағы акпаратты беріп отыруга тырысады. 

Бұл үшін кітапхана жаңа түскен көрсеткіштерді, жаңа кітаптар 
жайында ауызша шолуларды, хабарлама күндерін, тағы да баска 
түрлерін, сол сиякты Қазакстан Республикасьтның Үлттык кітапханасы 
шыгаратын әдістемелік жэне библиографиялык кұралдарды колданады. 

Қазакстан Республикасының Үлттык кітапханасының библиогра-
фиялык кызметінде әртүрлі такырыптагы окырмандарға хабарлама 
беретін әдебиеттер көрсеткіші маңызды орын алады. 

"Мәдениет. Өнер. Әдебиет" библиографиялык эдебиеттер көрсет-
кіші Қазакстан Республикасының Үлттык кітапханасының компьютер-
лік мәліметтер базасының негізінде басылып шығарылады.Көрсеткіш 
жылына екі рет шыгарылады. 

Окырмандарга библиографиялык кызмет көрсетуді ұйымдастыруда 
реферативтік басылымдардьтң көмегі өте зор. Қазакстан Республи-
касының Үлттык кітапханасы реферативтік журналдар-бұл білім 
саласына сэйкес кұжаттар рефератын кұрайтын акпараттык журнал 
формадагы мерзімді басылымдар. Рефераттарды кұрастыру материалда-
рына кітаптар, жинактар, мерзімді және жалғасты басылымдар, 
конференция материалдары жэне баска да казак жэне орыс тілдеріндегі 
басылымдар кіреді. 

Кейінгі жылдары библиографиялык кұралдарды кұрастыруда 
акпараттык технологиялар кең колданылады. 

Библиографиялаудың көп кезендері компьютерлердің көмегімен 
жүзеге асырылады. Олардың арасында электрондык мэліметтер базасы-
нан әдебиеттерді іздеуді, іріктеуді библиографиялык кұралдарының 
көмекші көрсеткіштерін кұрастыруды жаткызуга болады. 
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^ Жаңа компьютерлік гехнологиялардың көмегімен іске асырылатьін 
библиографиялау проңесінің өзі мәліметтер базасын кұруға әкеп 
соғады. 

Қазакстан Республикасының Үлттык кітапханасы окырмандарды 
әлемдік акпараттык ресурстармен камтамасыз етеді, пайдаланушыларға 
кұжаттык ресурстары жайында акпарат береді. 

Үлттык библиография және ғылыми акпарат орталығы, мұнан әрі-
Орталык, Қазакстан республикасы Үлттык кітапханасының (ҚР ҰК) өз 
алдына дербес кұрылымдык бөлімшесі болып табылады. 

Орталык ез кызметінде Қазакстан Республикасының (ҚР) Кон-
ституциясын, ҚР баска да заңдык және нормативті кұкыктык актілерін, 
ҚР ҰК Жарғысын, ҚР ¥К Бас директорының бұйрыктарын, жар-
лыктарын және осы Ережені басшылыкка алады. 

Орталык библиографиялык түпнұскатану, акпараттык-библиогра-
фиялык кызмет көрсету, өз жұмысының бағыты бойынша кеңестік-
әдістемелік кызмет корсету жұмыстарын іске асырады. 

Ортаіыктың міндеттері мен атқаратын қызметі 
Негізгі міндеттері: 
- Қазакстан, казактар туральт библиографиялык толык жинак жасау; 
- анықтамалык-акпараттық қызмет көрсету процесінде гылыми 

акпараттардың жан-жакты ресурстарын пайдалану. 
Негізгі кызметі: 
- библиографиялык кұралдарды, реферативті және баска акпараттык 

басылымдарды дайындау; 
- гуманитарлык ғылымдар саласындагы мамандардың акпараттык 

сұранысын дер кезінде канағаттандыру; 
- казакстандык, шетелдік және халыкаралык библиографиялык жэне 

акпараттык кызмет көрсетулермен езара ынтымакты іс-әрекетте болу; 
- карточкалы және электронды библиографиялык Дереккор үшін 

баспа және баска кұжаттарды талдама-саралау оңдеуден еткізу, 
карточкалы мәліметтер Дерек-қорын электронды жүйеге кешіру; 

- аныктамалык әдебиеттер мен библиографиялык керсеткіштердің 
косалкы корын калыптастыру. Қорды есепке алуды, козғалысын, тиімді 
орналасуын, белгіштермен, жазбалармен безендірілуін ұйымдастыру, 
карточкалы жэне электронды түрдегі каталогтарды жүргізу; 

- косалкы корды шаңнан тазарту; 
- корды сактау белімінің топоғрафиялык каталогьтмен косалкы 

корды салыстыру; 
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орталык мәлімет корымен окырмандарды жұмыс істей білуге, 
йоету пайдалану еркіндігі үшін компьютерлерді дайындау; 

Ү _ окырмандар мен алыс пайдаланушыларға аныктамалык-
библиографиялык кьтзмет көрсету; 

орталыктың косалкы корынан окырмандарға аныктамалык-
библиографиялык кұралдарды беру; 

- окырмандарға кұжаттарды беру жэне кайтып алу; 
- кайтарылган кұжаттардың жагдайын тексеру; 
. білім салалары бойьтнша косалкы корды пайдалануына талдау 

жасау статистикалык есеп жүргізу және қанағаттандырылмаған 
сұрныстармен жұмыс; 

- окырмандар кайтарған әдебиеттерді кабылдау, серелерге 
орналастыру, койылуының дұрыстығын жүйелі тексеру; 

- кермелер еткізу; 
- ез кызметінің багыты бойынша мәселелерді әдістемелік жэне 

гылыми ендеу; __ . 
- орталыктағы жекелеген ендірістік процестерді реттеитін 

нұскаулык - эдістемелік материалдарды жасау. 
Орталық қүқыгы мен жауапкериіілігі 
Құкығы бар: 
- ҚР ¥К ¥Б және ЕАО аныктамальтк- библиографиялык жэне 

акпараттык жұмысының технологиясын, түрі мен тәсілін белгілеуге. 
Міндетті: 
- дереккор сипаттамлардың түпнұскалар библиографиялык сапасын, 

толыктыгын. нактылыгын камтамасыз етуге; 
- аныктамалык әдебиеттер мен библиоғрафиялык керсеткіштердің 

сакталу тәртібін орындауга езінің библиографиялык соның ішінде 
дереккордың тұтастығын сактауға; 

- окырмандарға жогаргы деңгейде кызмет керсету; 
Орталықты басқару 
Орталыкты ҚР ¥К Бас директоры кызметке тагайындаған жэне 

босататын Директор баскарады. 
Орталык директоры: 
- орталык кызметін ұйымдастырады; 
- жоспарлык -есептік кұжаттарды, кезектік жұмыс кестесін 

жасайды; 
- кадрларды тттімді пайдалану. ендірістік жэне еңбектік тәртіпті 

бакылау, еңбекті коргау, техникалык кауіпсіздік, өндірістік тазалык 
жэне ерттен коргау, ҚР ¥ К ішкі еңбек тэртібін сактау, Орталыкка 
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бекітілген кұрал-жабдыктың, оргтехникалык жэне баска материалдық 
багалы заттардың белгілі максатка колданылуы мен сакталуы үшін 
жауап береді; 

- орталыктагы инновациялык-шыгармашылык кызметті камтамасыз 
етеді (жаңа технологияларды ендіру). 

Директор жарлығы Орталыктың барлык кызметкерлері үшін бірдей 
міндетті. Орталык директоры жок болган жагдайда оның міндетін 
гылыми акпарат секторының меңгерушісі атқарады. 

Ортальтк бөлімшелерінің басшылары өз бөліктеріндегі жүмыстың 
үйымдастырушысы болып табылады және жоспарльтк тапсырмалардың 
орындалуы үшін жауап береді. Жүмыс орындарындагы барлық 
жарлықты Орталык директорына багынатын Орталык бөлімшесінің 
басшыларьт береді. 

Орталык күрылымы мен штаттык кестесі тиісті тәртіпте каралады 
және бекітледі. 

Орталық кызметкерлерінің қызметтік міндеттері ҚР ¥ К Бас 
директоры бекіткен кызметтік нүскаулар негізінде белгіленеді. 

Орталыктың ҚР ¥К басқа цүрылымдьщ бөлімдерімен 
әрекеттестігі 

Орталык осы Ережеде карастырылган ез кызметін аткару үшін ҚР 
ҮК баска күрылымдық бөлімдерімен бірлесіп жүмыс істейді. [35,88] 

Бақылау сүрактары: 

Қазакстан Республтткасы Үлттык кітаггханасындагы кай жылы ашылган? 
Қазакстан Республикасы ¥лттык кітапханасынының максаты мен 
міндеттері 
Қазакстан Республикасының ¥лттык кітапханасының компьютерлік 
техникасының негізінде жаңа акпараттык технологияны меңгеру кандай 
жылдары басталды? 
Қазакстан Республикасының Үлттык кітапханасында такырыптык 
мәліметтер базасы мен электрондык каталогтарды кұру жұмысы кандай 
жылдары басталды? 
Қазакстан Республикасының Үлттык кітапханасында негізгі 
такырыптык мэліметтер базасы ол? 
Қазакстан Республикасының Үлттык кітапханасы кандай білім 
салаларга реферативтік журналдар шыгарады? 
Қазакстан Республикасының Үлттык кітапханасында басылымдардың 
кандай түрлерін дайындап шыгарады? 
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2.3 Қазақстан Республикасының Үлттық Академиялық 
кітапханасы 

Ұлттык академиялык кітапхананың тарихы жаңа елордамыздың 
Казакстанньтң зияткерлік орталыгы ретіндегі калыптасуымен тыгыз 
б а й л а н ы с т ы . Кітапхана кызметі елімізбен елордамыздың ш ь т г а р м а -
шылык әлеуетінің дамуына септігін тигізуге негізделген. 

Қазакстан Республикасының ¥лттык академиялык кітапханасы 
Республика Үкіметінің 2004-жылгы сәуірдің 23-дегі Қаулысымен 
күрылган болатын. Бұл кітапхана-Орталык Азиялык өңіріндегі жаңа 
буынды алгашкы әмбебап акпараттык институт болып табылады. 

ҚР Үлттык академияльтк Кітапхаансының «Виртуальды аныктама» 
кызметі тэулік бойы жұмыс істейді. 

Үлтына, діни сеніміне, білім мен элеуметтік мэртебесіне карамас-
тан, еліміздің кез-келген тұргыны Үлттык академиялык кітапхананың 
окырманы атанса, элемнің кез-келген азаматы- кітапхананың виртуаль-
ды окырманы бола алады. 

Кітапхананы дамытудың гщжырымдамалық багыттары. ҚР 
Ұлттык академиялык кітапханасы-электрондык акпаратпен жұмыс 
істейтін, Интернет ресурстарын жүйелейтін. түрлі электрондык 
кызметтер көрсететін, өз окырмандары үшін онлайндык окыту 
багдарламаларын әзірлейтін жэне жалпы алганда өзінің келешепн 
жаңашьтл компьютерлік технологияларды енгізумен сенімді 
байланыстыратын кітапхананың жаңа үлгісі. 

Кітапхананы дамыту Тұжырымдамасы негізінде мына 
инновациялык жобалар талдап асалуда жэне енгізілуде: 

-«ҚазҮЭК-Қазакстанның ұлттык электрондык кітапхаансы» 
- «Кітапхана саласын жаңартудың 2007-2009 жылдарға арналган 

багдарламасы» 
- «Адам кұкыктары жөніндегі ашык сандык кітапхана» 
- «Ресей кұкыктык мэліметтерінің бұкаралык орталыгы» 
- «Қазакстан кітапханаларының біртұтас акпараггык компьютерлік 

желісі» 
- Мэдениетаралык диалог орталығы. 

КР Үлттық Академиялық кітапхананың ақпараттықресурстары 
ҚР Үлттык академиялык кітапханасы 2,5 миллион данага 

есептелген кітап корларына арналган кітап сактау коймасына жэне 
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террабайттык көлемде электрондык акпараттарды сактауға мүмкіндік 
беретін куатты кешенді серверлерге ие. 

Кітапхана өз окырмандарына электрондык кітапханалар мен 
мэліметтер базасын, онлайндык каталогтар мен электрондық 
журналдар, энциклопедиялар мен сездіктер ұсынады. 

Дәл казіргі уакытта кітапхана окырмандары: 
• ЕВ5СО мәліметер базасымен, когамдык жэне гуманитарлық 

гылымдар бойынша ЕА8Т УІЕ\¥ РиЫісаІіопз журналдарымен, «Тарих 
мэселелері» журналының мұрагаттарымен, Ресей Мемлекеттік кітапха-
насының Электрондык диссертациялар кітапханасымен, «Интегрум», 
«Ғылыми электрондық кітпахана», «Полпред» жэне т.б. базалармен; 

• Қогамдык гылымдар бойынша гылыми мәліметтер институты-
ның (ИНИОН), ҚР Ұлттык кітапханасының, Ресей Мемлекеттік 
кітапхаансының. Мемлекеттік көпшілік тарітх кітапхаансының, Ресей 
Ұлттык кітапханасының, Сеченев атындағы РФ Орталык медициналық 
кітапханасының онлайндык каталогтарымен, «Ресей кітапханаларының 
жинак каталогы» библиографиялык мэліметтер базасымен; 

• Мэтіндік, бейнеаудио және графикалык мәліметтердің мол 
жинагы бар энциклопедияларымен жұмыс істеу мүмкіндігіне ие; 

• «Бук Чембер» компаниясының библиографиялык жазбаларының 
мэліметтер базасы кітапхананьтң бірегей жетістігі болып табылады. Бұл 
базага 1918-1945 жылдар аралығында жарық көрген кітаптар мен 
мерзімдік басылымдардың библиографиялык көрсеткіштері кіргізілген. 
Осы жазбалар үшін «Ретроспективті библиография» деген оратк 
атаумен электрондык каталогта жеке база жасалып отыр. Бұл базаға 
Аныктама қызметі аркылы кіруге болады. 

Оңырмандарга усынылады: 
Ақпарттық-бидлиографиялық сервис қызметі (СИБС) окырман-

дардың акпараттык сұраныстарын жедел камтамасыз етумен айналыса-
ды. Библиографтар ҚР Президентінің экімшілігі. ҚР Парламенті, ҚР 
Үкіметі сиякты басымдык топтардың мүшелері үшін дербес сараптау 
консалтингін жүргізеді. 

Ақпараттық-библиографиялық сервис кызметкерлері окырман-
дардың мүдделері үшін дәстүрлі жэне сандык форматта аныктамалык 
іздеу аппаратын жасактайды. 

Библиографтар 1500 мерзімді дерек көздерден мэліметтер іздеп, 
оларды эртүрлі багыттағы мәліметтер базасына жинактайды. 

Каталогтардың электронды залы, онда өзіңізге кажетті кітаптар 
мен баска да кұжаттарды іздеп, тапсрыс бере аласыз. 
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«Виртуальды анықтамалық қызмет» тәулік бойы жэне тепн 
жүмыс істеп. окырмандардың, оның ішінде алыс-елді мекендерден, 
алыс және жакын шетелдерден хабарласкан окырмандардың 
сұраныстарының басым бөлігін 1-3 тэулік аралыгында орындайды. 

Қуқықтық Ақпараттар Орталыгы (ЦПИ). Құкыктык акпараттар-
дьтң республикалык орталығының «Заң » мәліметтер базасына, «Адам 
кұкыктары жөніндегі сандык кітатгханага», «Ресей заңнамалары» 
акпараттык-кұкыктык жүйесіне, сондай-ак кұкык мэселелері бойынша 
мерзімді басылымдар топтамаларына кіруге мүмкіндік жасайды. 

Қуқықтық ақпараттар Орталыгы мынадай қызметтер атқа-
рады: 

• Интернетпен жұмыс істеудің стандарттык бағдарламаларын кол-
дана отырып, оп-ііпе режимде кұкыктык акпараттарга окырмандардың 
еркін кол жетімділігін камтаамсыз етеді; 

• Өзіндегі акпарттык-кұкыктык мэліметтер базалары мен корла-
рдың есебінен акпараттык ресурстарды толыктырады. 

• Құкьтктык ақиараттарды насихаттауга атсальтсады. 
Ақнарттық даму орталыгы. Қазакстанда 1995 жылдан бері 

жұмыс істеп келе жаткан үш хапыкаралык ұйымның: Азиялык даму 
банкінің. Дүниежүзілік банк пен БҮҮ Даму бағдарламасының бірлесекн 
бастамасы болып табылады. 

Орыс, ағылшын, казак тілдеріндегі басылымдардың көлемді 
жинагы түрлі такырыптарды қамтыган. Материалдардың біркатары, 
статистикалык мэліметтер, талдау материалдарьт, баяндамалар, 
монографиялар мен зерттеулер. Бұл жинак - мемлекеттік кызметкерлер. 
ғалымдар, окытушылар. зңгерлер. экономистер үшін акпарат көзі. 

Орталық ұсынатын қосымша кызметтер: 
• Дүниежүзілік банктің мэліметтер базасына кіру мүмкіндігі; 
• Еылыми акпараттар іздеу үшін Интернетке кіру мүмкіндігі; 
• Акпарат іздестіруде электронды пошта аркылы консультативтік 

көмек көрсету; 
• Астанада кандай кашыктыкта тұрмасын, окырмандардың 

барлыгына құжаттардың электрондык жеткізілімін қамтамасыз ету. 
Электронды ресурстар залы. Окырмандарга акпарат тасымал-

даушы электрондык басылымдардың бай жинагын ұсынады. Оптикалык 
компакт - дискілердіц негізгі болігін оку-білім беру, тілдерді үйрену, 
компьютерлік багдарламалар кұрайды. 

Электрондык басылымдар залында керсетілетін ыкзметтер: Интер-
нетке кіру, Интернетте акпараттар іздеуге көмектесу, интерактивті 
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Интернет-кызметтер пайдалану, компьютерлік баска да кызметтер.Егер 
окырман компьютермен жұмыс істей алмаса, ол кезекші консультанттан 
көмек сұрай алады немесе «Электронды орта» оку ортальтғына курсқа 
жазыла ала алады. 

Күжаттарды электронды жеткізу секторы. Аталмыш сектор 
тапсырыстың кайдан түскеніне карамастан, Қазакстандык Ресейлік 
кітапханалардың корларынан және мәліметтер базасынан кұжаттарды 
іздестіреді, олардың электрондык көшірмелерін жасайды жэне барынша 
кыска уақытта жеткізеді. Сектор ұсынатын кызмет түрлері: 

• Құжаттарды іздеу жэе іріктеу; 
• Құжаттардың фрагменттерін көшіру жэне Электрондык 

форматка ауыстыру; 
• Қазақстандык, Ресейлік жэне шетелдік ұйымдардың электрондык 

каталогтар мен мәліметтер базасына кіруге мүмкіндік жасау. 

Бакылау сұрақтары: 

1. Қазакстан Республнкасының ¥лттык академнялык кітапханасы кай 
жылы кұрылған? 
2. Қазакстан Республикасының Ұлттык академиялық кітапханасының 
негізгі макматы мен миссиясы? 
3. Қазакстан Республтткасының ¥лттык академиялык кітапханасының 
ресурсына сипаттама берініз 
4. Қазакстан Республикасының ¥лттык академиялык кітапханасының 
ерешелігі 

2.5 Қазакстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі 
Оргалык ғылыми кітапхана 

Бүгінгі жаппай акпараттандыру және технологттяның өркендеу за-
манында, окырмандардың жаңа технологиялык акпараттарды пайдала-
нуда және библиографиялык сұраныстарды орындау процестерінде 
Орталык ғылыми кітапханада барлык мүмкіндіктер жасалған. 

Жарты ғасырдан астам тарихы бар Орталық ғылыми кітапхананың 
казіргі ақпараттык коғамда алар орны ерекше 

ОҒК қазіргі кезде республика көлемінде ғылым, білім, мэдениет 
саласындағы акпарат орталығы болып саналады. 
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Қазакстан Республикасы Білім жэне ғылым министірлігі Орталык 
ғылыми кітапхана 1932 жылы Алматыдағы алғашкы ұйьтмдастырылган 
гылыми ұйымның кұрылуымен ССРО (ҒА) Қазакстандагы ғылым 
Академиясьтның базасы, кұрамында зоологиялык және ботаникалык 
екі секторы болды. Осы жылдан бастап, Қаз.ССР ғылым Академия-
сының кітапханасы өзіндік тарихы жалгасты. Ғалымдардың сыйға тарт-
кан 2,5 мың кітаптары Калинин (казіргі Қабанбай батыр) кешесіндегі 
шағын ғимараттың бірнеше бөлмелерінде еркін орналастырылды. 

1938 жылы Қазакстан базасы Қазак ССРО ҒА филиалы болып, 
кайта ұйымдастырылды. 

1946 жылы кітапхана Қаз.ССР ғылым Академиясының Орталык 
гылыми кіапханасы болып өзгерді. Осы кезеңнен бастап, ОҒК-ның 
жана жэне басты калыптасу, даму кезендері басталды. 

1947 жылдан бастап, міндетті акылы дана ғылыми-зерттеу 
мекемелерінің (ҒЗМ) такырыбтары бойынша алына бастады, Москва, 
Ленинград, Рига, Львов, Ташкенттің ірі кітапханаларының 
қайталанатын корларынан кітаптар алынды. 

ҚазССР ҒА бірінші президенті Қ.И.Сатпаевтың бастамасымен 
атакты галым-академиктер В.Л.Комарова, А.Д. Архангельски, Н.С. 
Курнакова, Д.К. Зеленинаның жеке кітапханаларынан да алынды. 
Кітапхананың гылым жөніндегі бұл кұндылыктары ОҒК-ның кітап 
корының сапасын анағұрлым жаксартты. 1950 жылы кітапхананың 
кітап коры-152 мыңга дейін екі еселенді. 

1946-59ж.ж ОҒҚ-ның гылыми-зерттеу институтарында: зоология, 
химия ғылымдары, геология. астрофизика, металлургия жэне кен 
байыту, ботаниканың және т.б. алғашкы тармактары пайда бола бас-
тады. Ғылым академиясьт алгашкы карапайым секторларды кұру 
багытын ұзак карастырып, Орталык ғылыми кітапхананы жараты-
лыстану бағыты бойынша толыктырылды. 

1951 жылдан бастап халыкаралык кітап алмасуы (ХКА) 8 халыктык 
демократиялык елдерінің ғылыми мекемелерімен, сондай ак, Англия 
және Франциямен одактасты. Халыкаралык кітап алмасудың құрылуы 
мен дамуы ОҒК үшін халыкаралык байланыстың бір түрі, отандык 
ғылымды насихаттаудың әдісі, шетел әдебиетін валютасыз алудың 
кайнар көзі болып табылады. Осы жылдары шетел әдебиеті бөлімі 
/1956/ жэне қазак әдебиеті. сирек кітаптар мен колжазбалардың бөлімі 
ұйымдастырылды. /1959/ Бұл жылдары кітапханада казак тіліндегі 
әдебиеттері мүлде болмаған, әсірсе өткенге мэн беретін, Қазакстанның 
мерзімді басылымдары жокболды. Бөлімдердің кұрылуы, окырмандар 
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арасында шетелдік гылыми әдебиеттер мен ұлттык әдебиеттерді алу 
және насихаттауда кажетті жұмыстарды реттеп, сондай-ак гылым үшін 
үлкен кұндылығы бар сирек басылымдарды сактауды камтамасыз ету. 

1958 жылы кітапхана Академиямен бірге жаңа, казіргі ғимаратқа 
кәшірілді. Ғалымдар мен мамандардың жұмысынына колайлы 100 
орындыкгык екі окырман залының ашылуы, абонемент пен каталогтар 
үшін бөлмелердің кеңейуі, мүмкіндік тугызды.1979 жылы негізгі 
жалғастыра салынған кітап коймасымен бірге, кітапханада тагы бір 
павильон пайда болып, кітапханашылардың жұмысына кызметтік 
бөлімдері: толыктыру, эдебиеттерді өндеу, кітапсактау жэне т.б. 
микрофильмдермен мен суреткөшірмелеріне суретлабараториясының, 
ағаш шеберлігі мен мұкаба шеберханаларының ашылуы болды. 
Кітапхана ұжымы 148 кітапхана кызметкерлерінен тұрды. 

60-80 жылдардың заманында елдердегі ірі кітапханалармен тығыз 
байланысып, ҒЗЖ және ҒӘЖ жоспары үйлестіріліп, белгіленді. 

ОҒҚ халыкаралык, бүкілодактык, жэне республикалык ғылыми 
конференцияларға катысып отырады. Шетел кітапханаларымен АҚШ, 
Канада, ҚХР, Жапония, Франция, Германия жэне т.б. байланысы 
белсенді дамып келеді. 

1983 жылы ОГК республикада кітапханалардың алғашкыларының 
бірі болып, кітапханалык - акпараттык процестерді автоматизация-
лауды енгізуді колга алды. Автоматизациялык ережедегі ИРИ жүйесі 
ОГК-дагы ВИНИТИ дерек коры Қазакстандағы ғылым академиясының 
гылыми-зерттеу мекемелерінің екінші акпарат абонентімен ойдағыдай 
камтамасыз етті. Кітапханада "Ретроспективті іздеу" АЖ, '"Библио-
графия" АЖ, "МБА"АЖ "МБА" АЖ кызмет көрсетеді. 

90 жылдардың басында ОҒК-ны кешенді автоматизациялаудың 
пайда болуы туралы сауалдар шыға бастады. 1994 жылы кітапхана 
автоматтандырылған кітапханалык-акпараттык (АБИС) МАРК жүйесі-
мен кызмет жасай бастады. ОҒК өзіне акпараттык өнімдердің 
такырыптык дерек кор түріне, электронды катологты кұруды колга 
алды. 90- жылдарда жаңа социомәдениеттік жагдай, Қазакстан 
Республикасының мемлекеттік тәуелсіздігіне негізделіп, кітапханның 
әлеуметтік жэне функциональдык шеңберіндегі кызметін кеңейтті. 

1999 жылы 17 шілдеде Қазакстан Республикасының үкіметінің 
каулысымен №993 Орталык ғылыми кітапхана мемлекеттік республи-
калык казыналык мекеме, Қазакстан Республикасы Білім жэне ғылым 
министірлігі "Орталык гылыми кітапхана" болып кайта аталды. 
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ОҒК даму динамикасы өткен дэстүріне сүйене отырып, дамудың 
жаңа жолдарын іздеуді, шаруашылыктың жаңа түрлерін үйлестіруді 
көздеді. 

ОҒК негізгі кітапханалардың қатарынан саналгандыктан эр бағытта 
жұмысын жүргізетін 16 бөлімшесі жэне ғылыми-зерттеу институт-
тарында кітапхананың 16 филиалы окырман кауымына үздіксіз кызмет 
көрсетуде. 

Орталык ғылыми кітапхана жалпы көпшілік пайдаланатын кітап-
хана болып табылады, өзінің корын жеке абонемент, окырман залдары, 
кітапханааралык абонемент кызметі аркылы ұсынады. Қазакстан 
Республикасы және ТМД елдерінің барлык азаматтары осы кызметті 
кашыктыктан пайдалану мүмкіндігіне ие. ОҒК- да кітапханалык, 
өмірбаяндык және аныктама-акпараттык кызмет көрсетіледі. 

ОҒК Қазакстандагы ғылыми әдебиеттердің ірі корын сактаушы, 
жаратылыстану ғылымдарының депозитариялык (5.5 млн.дана) функ-
циясын орындайды 

Кітапханадағы негізгі кордың кұрамында 4 млн.-га жуык эдебиет 
бар. Қордың басты салалары мыналар: 

1. жаратылыстану-техникалык әдебиеттер 
2. коғамдык-саяси эдебиеттер 
3. шет тіліндегі әдебиеттер (бұл тек Қазакстанда гана емес, Орта 

Азия аймағында ең ірісі, шамамен 100 тілдегі 850 мың әдебиетті 
кұрайды). 

Депозитарлы және резервті эдебиеттер (мұнда төңкеріске дейінгі 
эдебиеттер, тарихи жэне мәдени кұндылығын жоймаған «Вестник 
Европы» 1866-1917 жж., 1852-1917 жылдардагьт «Журнал Министерства 
народного просвещения», 1 880 жылгы «Юридический вестник», ТМД 
елдерінің эдебиеттері мен 1975-2005 жылдардағы авторефераттар бар). 
Резервті кор баска кітапханаларга эдебиеттерді таратуды және өз корын 
толыктыруды ұсынады. 

4. көркем эдебиеттер коры 
5. мерзімді басылымдар коры 
6. журналдар коры 
7. газеттер коры, мұнда 1924 жылы жарык көрген казак және орыс 

тілдеріндегі газеттер сакталады, олар: «Акмолинская правда» 1946 ж. 
«Известия» 1938 ж. «Красная звезда» 1927 ж, «Ленин туы» 1932 ж. 
«Лениншіл жас» 1931 ж., «Труд» 1924 ж.. [41,42] 

Сонымен катар кітапхана коры ұлттык жэне шетел басылымдары-
ның, ғылыми еңбектердің, диссертациялардың, Қазакстан ғалымдары-
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ның жеке кітапханасының жинакталган бай корынан тұрады. 
Материалдардың түр кұрамы кең көлемде: түпнұскалы колжазбалардан 
бастап казіргі акпаратты электрондык тасымалдауга дейін кеңейтілген 

Қазіргі кезде компьютерлік технология негізін тиімді калыптастыру 
және ОҒК кұжаттарын сактау үшін динамикалы акпаратты дерек корлар 
ұйымдастырылуда. Кітапхана республикалык көлемде әлемдік кұнды-
лыгы бар тарихи, гылыми, мэдени кұжаттарды, ұлттың игілігіне сирек 
материалдарды колданып, көпшілікке тарату жұмыстарында жүргізуде. 

Ортачыц шлыми кітапхананың ақпараттыц қызметінің негізгі 
міндеттері 

Орталык гылыми кітапханада окырмандарга және ұжымдык 
тұтынушыларга толык, тиімді, сапалы кызмет көрсету олардың кәсіби 
талабына сай, республика көлемінде және халыкаралык кітапханаара-
лык абонементте әдебиетке сұранысты орындау заманауи компьютерлік 
технологиямен жүзеге асырылады. 

Ортаіық гылыми кітапхананың ақпараттық қызметінің негізгі 
міндеттері: 

> Мемлекеттік баскару және білім. өндіріс, гылыми салада 
кітапхана-библиографиялык жэне гылыми мекемелерді акпаратпен 
камтамасыз ету; 

> Ғылымды дамыту жолдарында, мәдениет, білім және когам 
өмірінің баска салаларында гылыми магұлматты тәжірибеге енгізу, 
республика көлемінде гылымды тиімді пайдалану; 

V Автоматизаңиялык акпаратты-кітапханалык проңесті және 
колжазбалар, сирек кітаптардың гылыми сипаттамасы, библиография, 
кітаптану, кітапханатану, аумагында әдістемелік және зерттеу 
жұмыстарының орындалуы; 

> Кітапхана корын ұйымдастыру және сактауды камтамасыз ету 
[42,43] 

Ортаіық гылыми кітапхананың оқырмандарга үсынатын негізгі 
қызметтері: 

> корлар жүйесі; 
> каталогтар мен картотекалар жүйесі; 
> окырман залының акылы абонементі (керек басылымды үйге 

немесе белгілі мерзімге алуга болады); 
> жаңа әдебиеттер көрмесі; 
> такырыптык көрмелер; 
> электрондык каталогтың мәліметтер коры; 
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> интернет және ЭҚЖ (ЭДД); 
> сканерлеу жэне көшірме кызметі; 
> түптеу жұмыстары және т.б. 
Оріпачық гылыми кіташана оқырмандарына мына жүйелерде 

кызметтер көрсет іледі: 
- жеке абономентте; 
- когамдык жэне гуманитар гылымдар окырман залында; 
- жаратылыстану жэне техникалык ғылымдар окырман залында; 
- сирек кітаптар болімі, ұлттык эдебиет жэне колжазбалар окырман 

залында; - аныктама-акпараттык болімшенің окырман залында; 
- КАА бойынша; 
- Интернет-класта; 
- мерзімді басылымдар окырман залдарында; 
Кітапхананың Абонементі ғалымдар мен мамандарға әдебиеттерді 

үйге беру аркылы кызмет көрсетеді. Абонементте окырмандардың 
кітапханага тіркелуі, кітап сактау коймасындагы әдебиеттерге окырман 
талаптарын кабылдау тәрізді кызмет түрлері жүзеге асырылады. 

Кітапханааралык абонементтің (КАА) кызмет корсетуі заңды 
тұлгаларға (ұйымдардың) акылы негізде ұсыньтлады. КАА бойынша 
кызмет корсету акылы. Окырман залдары корынан эдебттеттер КАА 
бойынша берілмейді. КАА-ның каладан тыскары абоненттеріне 
кұжаттардың баспа көшірмесі немесе олардың электронды нұскасы 
ұсынылады. 

Кітапханада КАА бойынша жұмыс істеу ОҒК корынан 
материалдарды беру аркылы жэне кала көлемінде жүзеге асырылады. 
Кітапхана өз корын абонемент, оку залдары. кітапханааралык абонемент 
(КАА) аркылы ұсынады. 

Оку залдары галымдарга, аспиранттарға, студенттерге, магистрант-
тарга жэне т.б. кызмет көрсетеді. Окырмандарға тиімді кызмет көрсету 
максатымен арнайы оку залдарында косымша корлар жұмыс істейді. Оку 
залдарының кітап коры гылыми. аныктамалык эдебиеттер мен оку-
лыктарды камтиды. Зал корларында орыс жэне шет тілдерінде соңғы бес 
жылдағы мерзімді басылымдар мен агымдағьт жылдын газеттері бар. 

Қоғамдык және гуманитарлык әдебиеттер (№1) залдарында тарих, 
экономика, кұкыктану, әдебиеттану, тілтану бойынша кор кұрылган. 

Жаратылыс-техникалык жэне гылыми әдебиттер (№3) залында 
физика. химия. математика, биология. медиңина. экология, тау-кен ісі, 
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энергетика, машина кұрылысы және баскалар бойынша тікелей 
пайдалану мүмкіндігі бар кор жинакталган. 

ОҒК — сирек кітаптар мен ңолжазбалардың сирек цорын 
иемденуші. 

Орыс тілінде кездесетін сирек кітаптар коры 20,5 мың дана, 
колжазбалар коры - 22 мың дана, шыгыс әдебиеттер коры 9,6 мың 
дана. Сирек кітаптар коры, колжазбалар және ұлттык әдебиеттер 
кітапхананың мактанышы. Мұнда казак әдебиетінің төңкеріске дейінгі 
өте сирек жинактары сакталган, бүл корда Қазакстанның баска 
кітапханаларының коллекциясымен салыстырганда, ерекше толыкты-
рылган. Осы бөлімшеде республиканың Ғылым академиясында кор-
галған диссертациялардың толык коры бар. Қор 7 жеке бөлімнен 
түрады. Хронологиялык бүл жинактар ХІУ-ХХ ғғ. аралыгын камтиды. 
Тарихи материалдар мен казак әдебиетінің ескерткіштеріне колжазбалар 
үсынылған. Орыс тіліндегі кездесетін сирек кітаптардың басым бөлігі 
орыс ғалымдарының казак халкының этнографиясы, археолоғиясы және 
тарихын зерттеген басылымдары күрайды. 

ОҒК-ның сирек кітаптар мен колжазбалар коры 1959 жылы бір 
жүйеге түсірілді. Қазіргі уакытта мүнда 208 244 кітап сакталган, бүл 
Қазакстандагы ең ірі сирек кездесетін кітап коры саналады. Жалпы 
хронологиялык шек 17-20 ғасырлар үлесіне тиеді. [44,45.46] 

Орыс тіліндегі сирек кітаптар коры шамамен 20 000 кітап. Ең 
күндылары: «Славянская рукопись» 1649 ж.;Е.И. Готлиб «Описание 
всех в Российском государстве обитаюших народов», СПБ, 1776 ж.; 
П.И. Рычков «Топография Оренбургской Тубернии», Оренбург, 1887 
ж.;«Труды Арало-Каспийской экспедиции», СПБ., 1875 ж. 

Бүл топта казак халкының этнографиясы, сәулеті мен тарихын 
зерттеген орыс ғалымдарының сирек кездесетін аса күнды коркем 
басылымдары кездеседі. А. Алекторов, И. Веселовский, П. Паллас, 
А.Харузин, А.Левшин, Г.Потанин, В.Радлов, В.Бартольд, Н. 
Ильминскийдің кітаптары сакталуда. Бүған коса, Ш. Уәлихановтың 
«Собрание сочинений», СПБ., 1904 ж.; Ы. Алтынсариннің «Начальное 
руководство к обучению киргизов русскому языку» 1879 ж.; 1909 жылы 
жарык көрген А. Құнанбайүлының «Олендер» жинагы бар. 

Белім мерзімді баспасөз басылымдарына да бай: 1911 жылдарғы 
казак тіліндегі «Айкап» журналы, 1918 жылгы «Абай», 1912 ж. «Шора», 
1922 ж. «Шолпан» және орыс тілінде: 1909 ж. «Аполлон», 1871 ж. 
«Вестник Европы», 1906 ж. «Вестник права», 1904 ж. «Вестник», 1883 
ж. «Восточное обозрение», 1823 ж. «Дамсикй журнал», 1906 ж. 
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«Золотое руно» және тағы баскалары. Қазак т і л ш д е г і алғашкы 1888 
2 л ы шыккан «Дала уалятының ғазеті», 1913 ж. «Қазак», 19,2 ж. 
//Ғнбекші казак» газеттері толыктырады. 

Қорда шет ел әдебиеті басылымдары да бар. 1696 жылдан бер. осы 
к е з ғ е д е й н тұракть^жиналып келеді. Олар неміс, кытай, түрж, итальян 
Гоанцуз тшдерінде шыккан. Сирек кітаптар корында христиандык д.ни 
кітаптар да сакталған (30 шакть,): Олар Библия, Евангелие, Жаңа 
Дгиет Псалтрь , Библия суреттері альбомы. 
Ө С Шығыс тілдеріндеғ, кене кітаптар коРы 9659. Теңкер.ске деигн 
шыккан казак тіліндеғі әдебиеттер түгелдей сакталған. Бұл сол кезде 
жарык керген казакша басылымдардың 70 пайызга жуығын кұраид 
Қазак тіліндегі ең алғашкы к,тап 1807 жылы Қазан каласында басылып 
тыккан «Сейфүл - Мэлік» киссасы. 

1860 жьшы Қазан университетінен басылып шыккан Сүлеимен 
Бакырганидің «Бакырғани» жинағы сакталып отыр. Бұдан оаска 

А.А. Яссауидің «Дүние хикмет», Құрбанғали Х а д и д т . ц і 9 И ж . 
«Тауарих хамса», А. Бахадүрдін «Ата-түрік шеж.рес», Ш. 
диевтің «Родословная тюрков, киргизов, казахов и ханских династии» 

^ З Г т Т л ш І г і кұнды кітаптар корында Құран кітабын ерекше 
атауға болады. Кұран мен Тафсирдін 300-ден астам түрлер. бар. Олар 
негЪінен араб тілінде жазыль.п, шығыс халь.ктары т.лдер.нде 
түсініктемелермен толыктырылган. 

Қордың ен ірі бөлігіне казак батырлык эпостары мен кисса 
дастандар енед і , олар: «ЕР Тарғын», «Қобыланды», «Алпамыс». 
«Қамбар батыР», «Қьп Жібек». «Қозы-Керпеш - Баян сұлу», «Ул 
Анбия» киссасы, «Сал-Сал», «Заркұм» кисса-дастандары. Бұлардың 
кепшілігінің бірнеше нұскасы бар. 

Кітапхана корында казактын көрнект. ағартушы-окымыстыларь. А. 
Байтұрсынов, Ш. Құдайбердиев. М. Жұмабаев, М. Дулатов, Ә. Беке„ 
ханов X. Досмұхамедов, Ж. Аймауытовтың алғашкы шығармалары 
ерекше кызығушылык тудырады. „ 

Қолжазбалар коры 22 000 мь.ңнан астам түр, сакталған. Қүнды 
колжазбалар катарына: «Хандар шежіресі» (казак хандарь,ны,. гено-
погиясы) XVII- XVIII ғ.ғ, «Пайғамбарлар мен кожалар шеж.ресі» 
ж , Абылайханның хаты 1765-1767 ж.ж., М. Ж. Кепеевтің жазбасы А^ 
Диваев Жаяу Мұса жэне А. Құнанбаевтің хатшысы Мүрсеи.ггің 
колымен жазылған елендер топтамасы, XVII ғасырда жазылған Ә. 
Науаидің өлендері кіреді. 
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Ғылыми - зерттеу мекемелеріндегі ОГК-нің кітапханалар 
желісі. ОҒК-нің кітапханалар желісі 672 мың данадан астам әдебиет 
корын кұрайды. Филиалдардағы корлар гылыми-зерттеу мекемелерінің 
такырыптык кызметіне сәйкес салалык-ғылыми кордан тұратын 
орталыктандырылган жинактау аркылы толыктырылып, кұрастыры-
лады. ОҒК кітапханасының филиалдарын кұрудагы негізгі максат -
галымдарды кажетті акпараттармен белсенді және тиімді түрде 
камтамасыз ету. Қазіргі уакытта ОҒК 16 кітапхананы, сонымен бірге 
баска қалалардагы (Қарағанды, Өскемен) екі кітапхананы біріктіріп 
отыр.Өздерінің дәстүрлерімен жэне тарихымен танылған ірі кітап-
ханалар: гылыми-зерттеу институтарындагы филиалдар: Ядролық 
физика, Химия ғылымы, Геология гылымы, Зоология, Тау-кен ісі, 
АстрофизикаДР ¥ГА Орталык Қазакстандагы Қараганды қаласының 
Химия-металлургиялық институты жэне баскалар. 

ОГК филиалдар корын насихаттау және кызмет көрсету аясында 
аткарылатын негізгі жұмыстардың бірі - бірнеше багытта өткізілетін 
такырыптык көрмелер: ғылыми сипаттагы кермелер. конференцияларға, 
сессияларга, мәжілістерге, ҒЗИ-де онделетін гылыми такырып мәселе-
леріне, көрнекті гылым кайраткерлерінің өмірі мен кызметіне жэне ірі 
мерейтой даталар көрмелеріне; кітапхана корын насихаттауда такырып-
тык көрмелер, оның жеке коллекциялары, көрмелері, сондай-ак көп-
шілік көрмелер танымдык жэне тәрбиелік мэндегі белгілі жэне естелік 
даталарга; желідегі «Акпарат күні» және «Мамандар күні», «Ауызша 
журналдар» жэне «Жаңа акпараттарга шолулар» жүйелі жұмыс түріне 
айналды. 

Бақылау сүрақтары: 

1. Қазакстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі Орталык 
ғылыми кітапхана кай жылы кұрылган? 
2. Қазакстан Республикасы Білім және гылым министірлігі Орталык 
гылыми кітапханасының негізгі миссиясы? 
3. Қазакстан Республикасы Білім және гылым министірлігі Орталык 
ғылыми кітапхана корының ерекшелігі 
4. Окырмандардың кандай түріне Қазакстан Республикасы Білім және 
ғылым министірлігі Орталык ғылыми кітапхана кызмет көрсетеді? 
5. Қандай кызыкты кұнды колжазбаларды корда табуга болады? 
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2.6 Қазақстан Республикасынын Ұлттык мемлекеттік кітап 
палатасы 

Мемлекеттік библиография орталығы — Қазак ССР Мемлекеттік 
кітап палатасының кұрылуы республика мәдениетінің тагы бір көрнекті 
табысы болды. Қазак ССР кітап палатасының ашылуы баспасез 
дамуымен жэне республика көлемінде шығатын баспасез өнімдерінщ 
мемлекеттік толык есебін жүргізу мэселесімен тарихи байланысты. 

Қазак ССР Мемлекеттік кітап палатасы Қазакстан Орталык Аткару 
Комитеті мен Қазак ССР Халык Комиссарлары Советінің 1937 жылгы 
19 июльдегі "Қазак ССР Мемлекеттік кітап палатасын күру туралы" 
бірлескен каулысы бойынша ұйымдастырылды. Оның негізп 
міндеттері, аткаратын кызметі, күкыктары Қазак ССР Халык 
Комиссарлары Советінің 1938 жылы кабылдаган "Қазак ССР 
Мемлекеттік кітап палатасы туралы ережеде" белгіленіп берілді. Өз 
жүмысын баспасөз өнімдерінің міндетті даналарын қабылдап, 
мемлекеттік тіркеуге алып, оны республиканың ірі кітапханаларына 
бөлуден бастаған" Палата 50 жыл ішівде Қазак ССР Мем-лекеттік 
библиографиялык, баспасөз статистикасының, кітапхана каталог-тарын 
орталыктандырудың, библиографиялык аныктамалар берудің жэне баспа, 
полиграфия, кітап саудасы істері жөніндегі ғылыми-техникалык хабар-
дың ғылми орталығына айналды. 

Республикадағы ғылым мен мэдениеттің дамуы, әр саладағы ілім-
білімнің жеке дараланып жетілу процесстері баспасөзді де күрт өсіріп. 
оркендетіп жіберді. Міне осыған орай Палатаның да жұмыс көлемі 
молайып, күрделене түсті. Мэселен, 1937 жылы ресттубликамызда 
тиражы 5.316 мың дана 400 кітап, 342 (36 мың номерлі) газет, 22 (142 
номерлі) журнал және баспасөз өнімдерінің баска да түрі (нота, 
бейнелеу өнері басылымдары) шыга бастады. 

Ал, 1986 жылы Палата баспасөз өнімдерінің міндетті даналарының 
мына түрлерін: 

—Кітап және кітапшалардың 3020 данасын; 
—Газеттің - 64118 номерін; 
—Журналдың — 372 номерін; 
—Ноталык шығарманың— 18 
— Бейнелеу өнері шығармасының — 430 

Баспасөз өнімдерінің топтап өндеуге жататын ұсак-түйектерінің 
4800 данасын кабылдады. 
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Қабылдау жэне бақьиау бөлімі, Бөлім республикада және Қазақ 
б а с п а орындарының тансырысты бойынша республикадан тыс 

жерде шығатын баспасөз өнімдерінің түр-түрінің тегін міндетті 
даналарын ка-былдайды. Оларды әр басылымның түрлері бойынша 
сүрыптап, мемлекеттік тіркеуге алады. 

Кітаптар мен кітапшаларга, ноталарға, бейнелеу онері басылым-
дарына, мерзімді (газеттен баска) жэне жалғасты басылымдарға 
инвентарлык номер беріп, инвентар журналына тіркейді. 

Г азеттер мен журналдарга, баска да мерзімді басылымдарға паспортгар 
толтырылып, олардың әрбір номерінің келіп түсуін бакылап отырады 

Баспасөз шығармаларының дер кезінде келіп түскен-түспегенін 
оакылау үш.н Баспа каталогін жүргізеді. Ол каталогтар баспа 
орындарының ГТалатаға ай сайын беріп отыратын есебі (форма N1—И) 
мен тексершіп отырады. Бұл бөлімдегі накладнойлар картотекасы 
полиграфиялык мекемелердің заказ кабылдау кітабын тексепуге 
пайдаланылады. 

Болім "Мерзімді басылымдар шежіресін" шығару ісін жузеге 
асырады. 1 

Баспасөз статистика бөлімі Кітап палатасында баспасоз 
статистикасы 1957 жылдан бастап жүргізіледі. Бұл жұмыстың маңызды 
себебі — республикада баспасөз ісін дамытуға кажетгі негізгі 
көрсеткшггерді беріп отырады. Әуелгі кезде тек кітаптың ғана 
статистикалык есебі жүргізілді. Статистикамен шұғылдану ісі ол кезде 
мемлекеттік библиография орындары үшін кітаптарға сипаттама 
жазатын кызметкерлерге жуктелупи еді. 1958 жылы "Қазак ССР 
баспасозі" ("Печать Казахстана") деген атпен шыккан, 1921 — 1957 
жылдар арасын камтитын бірінші статистикалык жинакты Палата 
директоры Е.Нығметов кұрастырып шығарды. Кейінірек статистика ісі 
мшдетті даналарды кабылдау бөлімінің аға библиофафына, одан кейінгі 
жылдарда баспасөз архиві болімінің, бас библиографына жүктелді. 

Баспасөз статистикасы ұзағырак мерзімді камтып, 1958 ж (19^1— 
1957 жылдарга), 1960 ж. (1920-1960 жылдарға), 1969 ж (1917—1967 
жылдарға), 1976 ж. (1971-1976 жылдарға), 1983 ж. (1917—1980 
жылдарға) шығарылды. 

1964 жылдан бері статистикалык материалдар жыл сайын жария-
ланып келеді. Баспасөз статистикасы 1964— 1969 жылдар арасында 
"Қазак ССР баспасоздері шежіресінің" арнаулы бөлімі болды. 1970— 
1972 жылдар "Қазак ССР кітаптары жылнамасында" жарияланды. Ал, 
1975 жылдан бастап, дербес басылым болып отыр. 
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1964 жылдан бері мерзімді басылымдардың, 1967 жыддан ноталык 
шығармалардың, 1976 жылдан бейнелеу өнері басылымдарының 
статистикалык есебі жүргізіледі. 

Статистикалык жинактарда ресгтубликаның баспа кызметін сипат-
тайтын сандык жэне сапалык көрсеткіштер болады, сол сиякты 
такырыптык, арнаулы максаттык болімдер бойынша, тші, жанры 
бойынша әрбір баспа мен министрліктер бойынша мәл.меттер бершеді. 

Мемлекеттік библиография бөлімі. Бөлім 1968 жылы ашылған. 
Ол мемлекетгік библиографияның органдарын кұрастыру үшш кітаптарға. 
нота және бейнелеу өнері басылым-дарына, журналдар мен газеттердің 
макалаларына сипаттама жазып, жіктеу жұмысымен шүғылданады. 
Мемлекеттік библиоФафия көрсеткіштерінің жүйесі баспасөздің түр-
түріне қарай кұрылған: баспасоз туындылардың әрб.р түр.не арнаулы 
библиографиялык көрсеткіш шығарылады. Республикада басылатьш 
кітаптар мен кітапшалар, ноталар мен бейнелеу өнері шытармалары туралы 
"Баспасөз шежіресінде" хабар беріледі, ал макалалар мен рецензиялар 
туралы да арнаулы "Макалалар мен рецензиялар шежіресГ хабар береді. 
Бұл шежірелер ай сайын шығып тұрады. 

"Макалалар мен рецензиялар шежіресі" 1972 жылдан бастап, Қазак 
ССР баспасөзі шежіресінен" болініп, ез алдына дербес басылым ретінде 
шығатын болды. Оның күрамында "Журнал макалалары шежіресі", 'Та-
зет макалалары шежіресі" мен "Рецензиялар шежіресі" болімдері бар. 

"Журналдар макалалары шежіресінде" журналдардағы, ғылыми 
еңбектер мен жинактардағы макалалар тіркеледі, ал "Газет макалаларының 
шежіресінде" күллі республикалык және облыстык газеттер макалалары 
мазмұндамасы беріледі. "Рецензиялар шежіресіне" бүкіл мерзімді баспасөз 
бетінде шыккан рецензиялар сұрыпталып алынады. 

Палата елу жыл ішінде мемлекеттік библиография органдарының 
500-ден аса басылымын шығарды. 

Редакциялық-баспалық бөлім Палатадагы жұмыс көлемінщ ұлға-
юына байланысты жэне библиографиялык жұмысты бір ізге түсіру үшін 
1977 жылы Мемлекеттік библиография болімі құрамынан редакциялык 
— баспалык бөлім кұрылып, өздігінше жұмыс істей бастады. 

Редакциялык-баспалык болімнің м і н д е т і — Мемлекетгік библиоірафия 
бөлімі кызметкерлері әзірлеген баспасөз шежіресі, макалалар мен 
рецензиялар картотекаларын жатык етіп редакциялау, машинкадан 
шыккан колжазбаларды мүкият окып, баспаханага теруге немесе 
ротопринтке жібереді. Сол сиякты библиографиялык көрсеткшггердің 
корректурасы мен соңгы даналарын окиды. 
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Редакциялык-баспалык бәлім Мемлекетгік библиография бөлімі 
меп Кітап палатасы басылымдарын шыгаратын баспахана арасында 
дәнекер болып тұратын өзгеше бір буын. Айта кетсек. Палата 
оасыльтмдарының көлемі, мәселен, 1939 жылы 10-15 баспа табак 1965 
жылы 75 баспа табак болса, 1986 жылы ол 300 баспа табактан асып кетті 

Егер бұрын колжазбалар мен корректуралардың техникалык редак-
циясын баспахана кызметкерлері аткаратын болса, енді редакциялык-
оаспалык бөл.м кұрылуына байланьтсты, Палата басылымдарыньтң бүкіл 
техникальтк редакциясын сол болімнің кызметкерлері жүзеге асырады 

Ретроспективті библиография секторы және кітаптащ 
гылыми-зерттеу бөлімі .Бүкілодактық кітап палатасының үсынысы 
ооиынша, 1976 жылы "БиблиоФафия және кітаптану гь.лм.т-зерттеу 
бөл.м, кұрылдьт. Содан бері бөлім 1917-1975 жылдар арасындагы 
кітаптар мен мерз.мд.-жалғасты басылымдар көрсеткіштерін күрау 
жөнінде казақ, орыс тілінде біркатар нүсқаулар әзірледі. Сол сияқтьт 
әралуан сипатта баска да нүскаулар текстерін жазды. Бөлім 1917—1980 
жылдар арасындағы "Қазак библиографиясының библиографпясы 
көрсеткішін" және де осы сиякты нұскау-методикалык материаддар 
шығарды. Қазак ССР Гылым Академиясы кітапханасы және А С Пуш-
кин атындагы республикалық кітапханамен бірлесе отырып рево-
люцияга дейінп казақ кітаптарының библиофафиясын күрастырды, ол 
1986 жылы "Мектеп" баспасынан жарык көрді. 

1985 жылы бөлім кайта күрылып, "Рстроспективп библиофафия 
секторы жэне к.таптану гылыми-зерттеу бөлімі" деп атгшды. Сонымен 
бөлімде каз.р ек. сектор бар: оның бірі жогарыда аталган сектор да' 
екінш.с. библиография методикасы секторы. 

Библиография методикасы секторы методикалык комиссиялар жұ-
мысына басшылык етеді, негізінен ағымдағы методикалык іспен шүғыл-
данады; 1986 жылдан бастап, "Библиографиялык кұралдар көрсеткішін" 
шыгарады, ол 

«Баспасөз шежіресі» кұрамына дербес бір бөлімі есебінде кіреді. 
Палата ретроспективті библиографиялык көрсеткіштерді палата 

кұрыл-ғалы бері шыгарып келеді. Ең бірінші керсеткіш "Қазак ССР 
баспасезінің библиофафиялык керсеткіші" (1917— 1939 жж) болды 
Мүның екінші белімі "Мерзімді баспасез" 1941 жылы республикаль.к 
к.тапханамен б.рлесіп шы-гарылды. Ал, бірінші белім "Кітаптар" 
колжазба күйінде калды. Мерзімді басылымдар көрсеткішінің жалғасы 
1958 жылы (1940-1955 жж), 1963 жылы (1917—1959 жж.) жарық керді. 

85 

Ретроспективті кітаптар керсеткіші "Советт.к Қазакстан к.таптары 
пеген атпен 1917-1970 жылдар арасын камтьтп. кезең-кезең.мен шьткты. 
Ал 1971 жылдан бері жылнама түрінде шығып келеді. 1986 жылы 
"Советтік Қазакстан кітап-тарының" жинакталған ретроспективті керсет-

• ш і ( 1 9 і 7 1945 жж.) екі том болып, кайта толыктырылып басылды. 
Сол сиякгы 1938—1982 жылдар арасындағы рецензиялар керсеткшн, 

бел-гілі мерзімдерді камтып, 1974, 1980, 1982 жылдары жарияландьг 
"Диссерта-циялар авторефераттары" (1938-1970 жж.) керсеткіш, 1974 
жылы. ал "Қазакстанның бейнелеу енері" ( 1 9 3 8 - 1975 жж.) керсетктш-
теоі 1961 1975 1 9 8 1 ж ы л д а р ы үш дүркін шыгарылды. Шектелі тара-
тьшатын басылымдар" (1935-1975 жж.) керсеткіші 1981 жылы басылды. 

1917—1930 жылдар арасындагы "Журнал макал^іарының керсет-
кіші" 1985 жылы, ал, оның жалғасы 1931-1937 жылдар көрсеткшп 1987 
жылы жарык кереді. 

Кітап палатасының Қазакстан КП Орталык Комитет. жаньтндагь, 
партия тарихы институтьт және республикальтк кітапханамен б.рлесш, 
1970 жылы "В.И.Ленин шыгармаларының Қазакстандагы басылымда-

( і 9 і 8 _ і 9 6 9 жж.) деген атпен ретроспективті керсеткіш шығарды. 
50 жыл ішінде 32 ретроспективті керсеткіш шыгарылды. 
Бибіиографчялық аныңтама секторы бар каталаогтар 

болім\ Палата каталогтарды ұйымдастыру ісін 1957 жылдан бастады. 
Каталогтар мен картотекалар жүйесі Палата корында сакталып отырған 
песпубликалык баспасез енімдерінін барлык түр.не және де мерзімді 
баспасез бетінде жарык керген макалалар мен рецензиялар непз.нде 
жасалады. . 

Қазір палатада 25 түрлі каталоггар бар, ал оның кұрамында 4 млн. 
5 4^6 карточка есептеледі. Ал каталогтардың түр, — алфавитт.к, 
системалык, хронологиялык, баспалар бойынша жеке-жеке каталогтар 
т т болып ұйымдастырылып отыр. 

1984 ж бастап библиографиялык аныктама бел.м. каталогтар 
белімінің секторы болып біріктірілуіне байланысты бұл бел.м 
библиофафиялык анықтама беру жүмысын да аткарып келеді. 

Сонымен бірге палатада 27 түрлі картотека ұйымдастырылып. олар 
жүмыс түріне байланысты эрбір белімдерде және библиофафиялык 
аныктама секторында жинакталған. 

Библиофафиялык аныктама секторы жогарыда аталган каталогтар 
мен картотекалар негізінде ғылыми-зерттеу мекемелер. мен газет-
журнал редакцияларының, баспа орындары мен творчестволык 
одактардың. соңдай-ак жеке адамдардың сұрауы бойынша анык-тамалар 
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беріп отырады. Бұл бөлшшенің өзі 17 түрлі картотека жүргізеді Онла 
мыңнан аса библиографиялык карточка бар. ^ҮРПзед,. Онда 65 

Палатада берілетін анықтамалар такырып жагынан сан салат-г 
Оның І Ш ,нд е республикалық баспалардың тілегі бойынша б е р ш ^ н 
каламакылық аныктамалар өз алдына бір төбе оершетщ 

а н , „ Б Ө Л Ш Т . С а Й Ь Ш 3 0 0 - д е й ж а з б а ш а > және мындаған ауызша аныктамалар беріп отырады. ауызша 

Орталықтандырылган каталогтар бөлімі. Баспа өнімдері кол 
жазбасына түсш.ктемелі каталог карточкасьгның макетін жасап оган 

Г Х ь Г І К 0 ' ° — р карточкаларының 
колжазоасын эзірлеп, оны басып шығарып, тұтынушыларға жібепү 
бөлімнің негізгі жұмысы болып табылады Ушьтларға жтберу-

б а с т а Х Г а " " - Р ™ - а л а р ы н үзбей шыгару ,965 жылдан 

Бөлім республиканың барша баспаларымен, басылымдар шығапа 
тын ұиымдармен тьтғьтз карым-қатынас жасайды Р Р 

к а д а Т ш ™ е І К а Т а Л ° Г К а р Т 0 Ч К І Ш а р Ш І ш ы ғ аРУДа ғ ы мақсат-республи-
када шығатын баспасөз өн.мдерщ окырмандарға хабарлап отыру 

Бтаіл о Г а Р Ы Н Т ° Л Ы е т Ы Р У г а — е С > ' ж э н е -таптаРдыРнасиха™ау 
обльтстық. қалалык, аудандык. селолык техникальтқ кітапхя 

н а л а ^ түеініктемелі каталог карточкаларын тиімді п а й д Г н ы п л е Т 
«Қазақстаника» оолші. 1973 жьтльт ашылған б̂ ш болім республикага 

катысты материалдарды республикадан тыс жерлср.аен іздейдТ ' 
Бөлтм Қазакстан СССР жэне шетел баспасозінде" деген көрсеткішті 

шыга-удан бастады, онда Қазак ССР экономикасьт мен Т э д е н Г т Г 
эдеоиеті мен онері мэ-селелері жөнінде, туыскан песп блик^ар 

с ^ Г с Х ь Г к Г 6 ЭРЭЛУаН ТІЛД£ ж а Р и я л а н г а і ^ а т Ф и а т а ^ ^ ^ р к ^ п ^ е н ! 
С И Я К Т Ы Қ

а з а к с т а н авторларының республикадан ть.с жерлерде 
шыккан шығармалары тізімделеді. Р Р Л С 

Материалдарды іздеу-жинау жолы эралуан: 1. А С Пушкин 

^ К 6 Л І П Т Ү С К е Н М ' Н Д е Т Т І — 2 . Москва 
шежірелерін, Палата к.тапханасына келіп түсетін орталык баспасөзлі 
мүкият карап отыру: 4. Баска республикалардың кітап палат^арымен 
кітапханаларымен байланыста. р ы м е " ' 

Соңғы жылдары болім баспасөз басылымдарын алмастырып отыру 
Д рдьГУпіктЖеаНДаНДЫРДЫ' Б а С К а р е с п У б л — а Р ғ а жіберілетінбасылым-
^ р г і л е Т Ш'У К 'Т а П Х а Н а К О Л Л е , С Т О р л а р ы м е " дүкендерінде 
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,о«4 жылдан бастап, бөлімнің жұмыс колемі молая түсті, өйткені 
к е р с е т к і ш т е Қазакстан шетелдер баспасозіне" агты жаңа Р У б р - = 

Т « ж^мыстың бұл саласына кажет материалдар — Қазакстанға 
Г й л а ^ ш - л баспасөзінде жарияланган материалдар Қазакстанның 
ӨЗ кітапханасынан табылады. 

Гылыми-техникалық хабарлар бюросы . ғ„ПІ,ти 
Баспа істері полиграфия мен кітап саудасы жонтндеп Ғылыми 

Vникальтк хабар бюроТьт 1972 жылы кұрьтлды. Ғьтлыми-техникштык 
~ осы сала жоніндегі жергілікті органьт больтп 

тябылатын бұл бюро төмендегідей кызметтер аткарады: 
Т ™ і Г и - т е х н и к а л ь і к хабар бюросының сала.пык-территориял к 
орын-дарымен бірге ол сала кэсіпорындары мен ұиымдарына 

' ^ П й ы м д а р ы н д а 

гылми техникалык хабар бюросының материалдарын паидалануларьтна 

басакоңіл^оледі^ т е р р и т о р и я л ы к органдарымен бірлесіп, 
"Информ-печать" гылыми-хабар орталығьтмен кел.слген жоспар 
бойынша ғылыми-техникалык насихат шараларын ұйымдастырадьт. боиьшшағьтль ғ ы л ы м и . х а б а р орталыгының методикалык 

н у с к а л а - р ы н а сэйкес республиканын Баспа комитет. кэс.порындары мен 
ұ й ь і м д а - р ы н д а хабар кызметін ұйымдастыруға басшылык жасап, оларға 

кітапханасы кіреді, оның корында П , 5 8 
мын пана кітап бар Біздің саламызда НТИ-дтң когамдык непздеп 59 
б е і Г б а р 986 жылдан бастап. екі облыстык к.тап саудасы 
бтскармасында НТИ методикалык кабинеттері күрылды. оларда штатты 
х а б а р кьізметкерлері жұмыс істейд.. Қазакстан кіхаг' б а с п а г ^ 
алдьінда түрган міндеттерді ойдағыдаи орындау б е л г . л . дәрежеде 
сапапьІк гыпьтми-техникалык хабардың жемісті еңбек е т у ш е баиланысты. 
Он^ірінші бесжылдь.ктын торт жь.лыВДа салалык х а б а р басыльімдарь 
аркыльі НТИ түтынушыларына .3 мыңдай эртүрл, х а ^ р м , р и ^ ы 
берілді Бюро 40-тан аса кеңес пен семинар өтк.зш, 20 такырыптык 

арихеі. П.атадағь, баспасез архивін.ң коры 
жыл санап молайып келеді. Қазір онда 3 млн. б а с п а с о з данасы бар^ 
Баспасөз архиві кажетгі библиографиялык т.ркеуден ет.п, Архивке мэңп 
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сакталуга жөнелтілген, баспасөздің міндетті даналарынан кұралады. 
Мұнымен бірге Архив коры жыл сайын революцияга дейінгі 
басылымдармен толыктырылып отырады. Соңгы жарты гасырда Кітап 
палатасының корына еліміздің әртүрлі кітапханаларьтнан алынган 500-
ден аса кітап, журналдардың жүздеген номерлері мен газеттердің төрт 
мыңнан аса номері келіп түсті. 

Палата корын толыктыруда кезінде Бүкілодактык кітап палатасы 
өзінің косалкы корынан "Еңбекші казак", "Советская степь" газеттерінің 
бізде жок нөмір-лерін беріп, елеулі комек көрсетті. Қазак 
университетінің кітапханасынан, Өзбек, Қыргыз , Башкыр, Татар кітап 
палаталарынан жүздеген кітаптар алынды. 

Ресей Мемлекеттік кітапханасы сирек кездесетін кептеген 
кітаптардьгң фотокөшірмесі мен газет және журналдардың жеке 
нөмірлерінің микрофильмдерін берді. Осындай накты шаралар канша 
жүзеге асырылганымен, Архив корын толык деуге элі де ерте. Палата 
корында жок, бірак республика кітапханалары корында бар, газет пен 
журналдардың паспорты күралынды. ОСТ 28—46—78 "Басылымдарды 
мемлекеттік архивте сактау ережесіне" сәйкес. баспасөз 
шыгармаларының міндетті данасын сактауды үйымдастыруга шаралар 
колданылуда. Архивте 1979 жылдан бері сирек басылымдарды калпына 
келтірушілер жұмыс істейді. 1985 жылдан бастап, мұкаба шеберханасы 
ұйымдастырылды. 

Палата коры толык емес, өйткені палата кұрылган кезде А.С.Пуш-
кин атындагы республикалык кітапхана өз корынан тек басы артык 
басыльтм-дарды гана берген. Оган коса Палата өз өмірінде бес рет орын 
ауыстырып, көшіп-конды және Палата корын әркімнің еркін пайдалануы 
салдарынан міндетті даналардың жогалып кеткен де кездері болган. 

Бакылау сұрактары: 

1. ҚР кітап палатасы кай жылы ұйымдастырылды? 
2. ҚР кітап палатысының негізгі максаты мен міндеттері? 
3. ҚР кітап палатысының негізгі шыгармалары? 
4. ҚР кітап палатасының «Қазакстаника» бөлімінде кандай 

жұмыспен айналасады? 
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2.7 Қазакстан Республнкасынын ғылыми-техникалык 
кітапханасы 

Қазакстан Республикасы Білім және ғылым министірлігі Орталык 
гылыми кітапхана негізі 1960 жылы ашылған. 1966-1976 жж. Осы 
кітапхананың тікелей катысуымен териториялык ғылыми-техникалык 
кітапханалардың орталыктандырылған жүйесі кұрылды. Олар 
республика орталыгынан оның ең алыс аудандарына дейін жеткізілетін 
саясат пен мәдениеттің акпараттык жолсерігі болып табылады. 

Акпараттык-аныктамалык кор РЕТК техника жэне соған 
жапсарлас білімдер саласындағы арнайы корлары бар библиографиялык 
және әдістемелік орталык ретіндегі копсалалы кітапхана. 60-шы 
жылдардың ортасына таман оның корына алынатын кұжаттар түрінің 
тізімі аныкталды. 

Бұлар отандык және шетелдік кітаптар мен журналдар, патенттік 
және нормативтік кұжаттар, өндірістік каталогтар. диссертациялар, 
гылыми-зерттеу жэне ОКР жұмыстарына байланысты есептер, сак-
талымдағы колжазбалар, акпараттык, библиографиялык. реферативтік 
басылымдар. 1998 жылдың басына карай РЕТК коры дэстүрлі кагаз 
түріндегі, микрофиштер, микрофильмдер, СО-КОМ-дардағы кұжат-
тарды косканда 23 млн.дана болды. 

Қазакстан. Ресей, шетелдердің кітап корын толыктыру ұйымдары-
мен, кітапханаларымен. кітап саудасымен айналысатын және кайырым-
дык ұйымдарымен сенімді іскер карым-катынас ұстайды. Осылардың 
катарында сондай-ак, Мәскеудегі гылыми кітапханалардың Орталык 
коллекторы, гылыми жэне техникалык акпараттың Бүкіл Ресейлік 
институты, машина жасау мәселелері жөніндегі Ресей гылыми-зерттеу 
институты, РФ-ның мемелекеттік копшілік гылыми-техникалык кітап-
ханасы, «Ланге унд Шпрингер» фирмасы бар. 

Қормен жұмыс істеуге көмек ретінде кұжаттарды көпаспектілі із-
деуге мүмкіндік беретін каталогтар мен картотекалар жүйесі кұрылған. 

14 библиографиялык картотекадан коп сұраныстагылары «Нарык-
тык экономика», «Қазакстан Республикасының өндірісі», «Қоршаган 
ортаны корғау», «Қазакстан Республикасының зандык актілері». 

Компьютерлік технологияны меңгеру аркылы өндеу жэне соның 
нэтижесінде жасалатын аныктама-іздеу аппаратына айтарлыктай өзгеріс 
енгізілді. 
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Кітапхана кұрыльшы Кітапхана құрылымы бірнеше блоктан 
тұрады, олардың әркайсыеының ерекшеліктері бар, бірак, бір-бірімен 
тыгыз байланыста жұмыс істейді. 

Бірінші блок- кордың сакталымын камтамасыз ететін, корды және 
аныктама-іздестіру аппараттын жасайтын бөлімдер. 

Екінші блок- косалкы жэне арнайы корлары бар, пайдаланушы-
лармен тікелей жұмыс істейтін бөлімдер.Атап айтканда, отандық 
кітаптар мен журналдар патенттік кұжаттары бар окырмандарга кызмет 
көрсету бөлімдері, шетел тіліндегі әдебнеттер, техникалык эдебиеттер 
мен кұжаттардың арнаулы түрлерін камтитын бөлімдер, екі аныктама-
библиографиялык болімі, оның бірі патенттік қор базасында жұмыс 
істейді. 

Үшінші блокта-екі бөлім бар: 
- бірі багдарлама бойынша іске асырлатын кітапханалык-библиогра-

фиялык процестерді автоматтандыру, ол РҒТК-ның барлык бөлімінің, 
сондай-ак, ОҒТК мен ҚҒТК жұмысын багыттайды және ұйымдас-
тырады; 

- теририториялык ҒТК-га қатысты әдістемелік кызметтерді орын-
дайтын, нәтижелері бүкіл орталыктандырылган жуйеге ұсынылатын 
маркетингтік зерттеулер жүргізетін кітапханаларды дамыту. 

Бөлім республиканың кітаггханашы кызметкерлері үшін зерделі 
кеңестер, тренингтер, курстар жүргізеді. 

Барлық бөлімдер біртұтас анықтама-акпараттык кор және пайдала-
нушылар сұранысын барынша толык, жедел, дэл канагаттандыру 
міндеттемелерімен озара байланысты. 

РҒТК жыл сайын 27 мыңнан аса ұжымдык пайдаланушыларга және 
жылына 400-440 мың рет келетін 58 мың окырманга қызмет 
көрсетеді.Оларга жыл сайын 5 млн. Дана кұжат беріледі. 

Үжымдык пайдаланушылар арасында мемлекттік, біріккен, кіші, 
жеке кәсіпорындар мен ұйымдар, акционерлік когамдар, фирмалар, 
корпорациялар, гылыми-зерттеу жэне жобалау институттары. жогары 
оку орындары, баскару мекемелері жэне баскалары бар. 

Кітапхана окырмандары-галаымдар, инженерлік-техникалык кыз-
меткерлер, жұмысшылар, кэсіпорындар, ұйымдар,цехтар, лаборатория-
лар басшылары, дэріскерлер, студенттер, кэсіпкерлер, зейнеткерлер. 

Пайдаланушылар үшін микрокалыптагы кұжаттарды окуга арналган 
кұралдармен және көшірме жасау техникаларымен жабдыкталган оку 
залдары, абонемент, кітапханааралык абонемент (КАА) кызмет көрсете-
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ді, каталогтар мен библиографиялык картотекалар пайдалану үшін 
ұсынылады. 

Патенттану, экономикалык жэне кұкыктык эдебиеттер кабинеттері 
жұмыс істейді. 

Пайдаланушылар үшін такырыптык тізімдер шыгарылады. Олар: 
«Бизнес-жоспар», «Стоматологиялык протездеуге арналган биокерами-
калык материал», «Валюталык реттеу. Валюталык бакылау», «Фирма 
жэне кеңес келбеті», «Лизинг», «Күнбагыс майын тазарту», «Каллдык 
өнімдерден тыңайткыш алу», «Қаржылык және кәсіпкерлік тәуекелге 
бару». 

Қорга түскен жаңа басылымдармен акпарат жэне көрме өткізу 
күндерімен тұракты танысып тұруга болады. 

Аныктама-іздегіш аппарат аркылы басылымдарды іздеуге және 
шетел тіліндегі мэтіндермен танысуга кәсіби кеңесшілер мен аударма-
шылар көмектеседі. 

Пайдаланушылар сұранысы бойынша косымша сервистік кызметтер 
көрсетіледі. Олар: эртүрлі кұжаттарды такырыптык іріктеу және биб-
лиографиялык тізімдер жасау, патенттік-акпараттык іздестіру жүргізу 
және диссертациялар корына іздеу салу, ойлап табылган пайдалы үлгіге, 
товарлык белгілерге тапсырыстык материалдарды дайындау, түпнұс-
каларды көшірмелеу жэне т.б. 

Кітапханатык технологияны автоматтандыру 
Накты кезенде Республикалык гылыми-техникалык кітапханада 

«ПРБПС» интеграцияланган кітапханалык-акпараттык жүйе жұмыс 
істеуде, мұны ендіру аркылы кітап корын толыктыру, әдебиеттер мен 
кұжаттарды өндеу. окырмандарга кызмет көрсету сиякты негізп 
кітапханалык процесстерді автоматтандыру іске асырылды. локалъды 
торап жүйесі, каталогтау, аныктама-библиофафиялык, окырмандарга 
кызмет көрсету жэне корды сактау бөлімдерін байланыстырды. 

Республикалык гылыми-техникалык кітапханада әдебиеттердің 
толык библиографиялык жазбасынан тұратын жаңа түсімді 
басылымдардың электронды каталогы кұрылуда; карточкалы кайта кұю 
іске асырылып, такырыптык мәліметтер коры жасалуда. 

Мәліметтер коры 
Кітапхана өз пайдаланушыларына төмендегідей мәліметтер корын 

ұсынады: 
- Отандык. шетелдік кітаптар жэне сакталымдагы колжазбалар 
- Жалгастырымды жэне мерзімдік басылымдар 
- Нормативтік күжаттар 
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- Құрал-жабдыктар мен материалдар каталогы 
- Қазакетанда корғалган диссертациялар 
- Патенттік-кұкыктык әдебиеттер 
- Интеллектуалдык меншік 
- Қазакстан Республикасы территориясында тіркеуге алынган сөздік 

жэне алмастырмалы тауарлык белгілер 
- Ресей Федерациясыда корғалған диссертациялар. 
Мәліметтер корын пайдалану акпараттарды жедел іздестіруге 

мүмкіндік береді. 
Ғ'ылыми-зерттеу және баспалыц қызметі 
Кітапхана маркетингтік зерттеулер жүргізеді, ол накты іс тәжірибе-

лік мәселелерді шешуге және РҒТК мен Қазакстанның барлык гылыми-
техникалык кітапханалары жүйесінің мәселелерін шеуге көмектесетін 
акпараттар мен күрылымдык бөлімшелерді камтамасыз етеді. 

Кітапхана акпараттык және библиографиялык күралдар шыгарады. 
Олар: «Қазакстан Республикалык гылыми-техникалык кітапханасының 
патенттік күжаттар коры бойынша жолнама көрсеткіш», көрсеткіштер: 
«Қоршаган ортаны коргау», «Бау-бакша өнімдерді мебель ондірісінде 
колдану», акпараттык бетшелер: «Республикалык гылыми-техникалык 
кітапханалар корындагы диссертациялармен жүмыс», «Барлығы салык-
тар туралы», «Студенттерге көмек», «Қазакстанның РҒТК-сы корында 
сакталған колжазбалар», «Республиканың облыс орталыктарындагы 
РҒТК корынан кітап көрмесін үйымдастыру». 

Республикалык ғылыми-техникалык кітапхана ТМД-ның ғымыми 
және ғылыми-техникалык кітапханаларының Халыкаралык 
ассоциациясының үжымдык мүшесі жэне кұрылтайшысы, Қазакстан 
кітапханалар ассоциациясының, «Айсис» өңдеушілер жүйесінің және 
пайдаланушылар ассоциациясының мүшесі болып табылады, сондай-ак, 
Халыкаралык Кітапханалар кауымдастыгы Федерациясының 
жүмысына, халыкаралык және аймактык конференцияларға зерделі 
кеңестерге, мәжілістерге катысады. 

«Сорос-Қазакстан» корымен, шетел елшіліктерімен, шетелдік фир-
малар екілділіктерімен, 62 кітап саудасымен айналысатын үйымдармен 
байланыс орнатылган. 

Көпшілікпен түракты байланыс бүкаралык акпарат кұралдары 
аркылы жүзеге асырылады. Баспасөз РҒТК кызметі туралы материалдар 
жарияланадьт, оның коры және пайдаланушыларға көрсетілген кызмет 
түрлері туралы телехабарлар циклі жүргізіліп түрады, акпараттык-
жарнамалык басылымдар шығарылады. 
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Кітапхана бойынша экскурсия өткізіліп тұрады, республиканың 3 
мың кәсіпорньт және ұйымдарымен түрактьт іскерлік карым-катьтнаста. 

Бакылау сүрактары: 

1. Республикалык гылыми-техникалык кітапханасының ашылған жылы? 
2. Республикалык ғылыми-техникалык кітапханасының кандай кітапхана-
лык-акпараттык жүйемен жүмыс істеуде? 
3. Республикалык ғылыми-техникалык кітапханасын кандай ерекше 
мэліметтер коры бар? 

2.8 Әл-Фараби атындағы Қазак үлттық универснтетінін ғылыми 
кітапханасы 

Ғылыми кітапхана университетпен катарлас 1934 жылы күрылган. 
Ягни, ол университеттің оку жүйесі мен гьтлыми-зерттеу жүмыстарында 
кітапхананың маңызының зор екендігін көрсетеді. 

Ғылыми кітапхана жыл сайын 40-45 мың дана басылымдармен 
толыктырылып тұратын 2 млн данага жуык корга ие. Ғылыми 
кітапханадағы окырман саны 19 мың адам, олар тек студенттер гана 
емес, сонымен катар үстаздар мен профессорлар кұрамы, ғылыми 
кызметкерлер жэне оку саласына көмек көрсетуші аппарат пен түрлі 
кызметкерлер. 

Ғылыми кітапхана әр оку ғимаратында орналаскан абонементтер 
мен оку залдарынан түрады. Оку залдарындағы орын саны 1100-ден 
асады. 

Жыл сайын кітапхана 900 мындай келім санын тіркейді, 1,9 млн 
дана кітап, журнал, газет колга береді. 700-ден аса Қазакстан және Ресей 
мерзімді басылымдарына жазылады. 

Ғылыми кітапхана өзінің акпаратка бай корын түгелдей окырманға 
кызмет көрсетуде пайдаланады. Осы максатта түрлі акпараттык 
жүмыстар жүргізілуде. Көрмелер, түрлі әдебиеттерді көрсету үшін 
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ашык көрмелер ұйымдастырылады жэне ай сайын Кітап әлеміндегі 
жаңалык атты акпараттык бюллетень шыгарылады. 

1998 жылы Интернет-залы ашылды. Ол уннверситет студенттерін 
дүниежүзілік акпарат жүйесі Интернетке шығарды. Евразия корының 
колдауымен 1999 жылы екінші Интернет-залы ашылды, ал 2004 жылы 
тагы 2 Интернет-зал ашылды. Жылына Интернет-залдарына 35 мыңнан 
аса адам келеді. Интернет-заддарында окырмандарга түрлі кызмет 
корсетіледі. 

1992 жылдан бастап кітапхана электронды каталог кұруда және ол 
Интернет торабына енгізілді. Сонымен катар Қазакстан Республика-
сының заң актілері, Қазакстан тарихы текст түрінде және универ-
ситеттің үстаздар мен профессорлар күрамының еңбектерінен 
жинакталган библиографиялык мэліметтері бар. 

1999 жылдан бастап кітапхана окулыктарды электронды түрге 
айналдыруда, казіргі танда 140 окулык электронды түрге көшірілген. 
Еылыми кітапхана Интернет жүйесіне университет галымдарының 
еңбектерін енгізуде, оның ішінде университет ректоры жэне проректор-
ларыньтң еңбектері көрсетілген. Ғылыми кітапхана туралы акпарат 
Интернетте ҺПрЛМіЬ.кагпи.кг сайтта орналаскан. 

Ғылыми кітапхананың халыкаралык байланыстары да үлгая түсуде, 
ТМД елдерінің кітапханаларымен жэне алыс шетел кітапханаларымен 
кітап алмасу жүргізілуде. 

1991-2001 жылдарда Ғылыми кітапхана. Опыт работы вузовских 
библиотек Казахстана жинагын бастырылды. Университет галымдары-
ның мерейтойына арнап биобиблиографиялык көрсеткіштер шығарады. 
Кітапхана тарапынан кітапхана кызметінің түрлі сүрактарына арналған 
калалык конференциялар, семинарлар жүргізіледі. Жыл сайын кітапхана 
I курс студенттеріне арнап Войди в мир знаний акциясын откізеді. 

1998 жылдан бастап кітапхана тәуелсіз бүкіл казакстандык 
когамдык үйым - Қазакстан Республикасының кітапханалар ассоциа-
циясының мүшесі болып табылады. Ол ез еркімен кітапхана ісімен, 
библиографиялык және акпараттык кызметпен айналысатын маман-
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дарды біріктіретін ұйым. 2002 жылдан бастап кітапхана Қазакстан 
Республикасының Акпараттык Консорциумының мүшелігіне ие. 

Ғылыми кітапхана үнемі оку жүйесіне көмек көрсету максатында, 
студенттерге білім беруде жаңа технологиялар мен жүмыс эдістерін 
іздеу үстінде. 

Бакылау сұрактары: 

1. Әл-Фараби атындағы Қазак ұпттык университетінің ғылыми 
кітапханасы кай жылдары кұрылған? 

2. Әл-Фараби атындагы Қазак ұлттык университетінің ғылыми 
кітапханасының негізгі міндеті мен миссиясьт. 

3.Толык жазба материалдарды Әл-Фараби атындагы Қазак ұлттык 
университетінің ғылыми кітапханасының сайтынан табуға болады ма? 

2.9 Қазак мемлекеттік кыздар педагогика университеті ғылыми 
кітапханасынын акпараттық ресурстары 

Университеттің ғылыми кітапханасы - білімнің, ғылымның, 
акпараттың, мәдениет пен тәрбие берудің орталыгы болып табылады. 

XXI ғасырдағы коғамдык өзгерістер. ашык акпараттык кеңістікке 
өту, коғамның акпараттануы, өркениеттік деңгейге котерілуі универ-
ситет кітапханасының жаңа бағытта жұмыс істеуін талап етеді. Әрбір 
окырмандардың сұранысына орай кітапхана акпараттык білім беру 
кеңістігінің кұрамдас бөлігі электрондык корлар, электрондык 
окулыктар, көркем эдебиеттердің компьютерлік технология кызметі 
жүйесінде болуы. жаңа заманның бэсекеге кабілетті, мэдениетті, 
рухани жан дүниесі бай нағыз адамды тәрбиелеуде маңызды рөл 
аткаратыны анык. Білім беруде жаңа акпараттык технологияларды 
пайдалану, окыту процесін толык озгертуге, окытудың жеке түлғаға 
багытталаған моделін жүзеге асыруга мүмкіндік береді және кітап-
хананың стратегиялык дамуына жол ашады. 

Акпараттык технологиялар каркынды дамып келе жаткан бүғінгі 
күнде сапалы эрі мезгілімен кол жеткізілетін акпаратка деген сұра-
ныстың жедел дамуы байкалады. Оның ұпғайып келе жаткан көлемі, 
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жеткізу формаларының әр түрлілігі казіргі заманғы кітапханалардан 
жаңа технологиялык процестердің дамуын талап етеді. 

Қазак мемлекеттік кыздар педагогика университетінің ғылыми 
кітапханасының негізгі міндеті университеттің оку және ғылыми 
процестерін сапалы акпараттык және кітапханалык үрдістермен 
камтамасыз ету. 

Кітапхананың кітап коры акпараттык ресурстың негізгі белігі бо-
лып табылады. ондагы кордың 55%-ы мемлекеттік тілдегі басылымдар 
және 1980 жылдан бергі кітап коры электронды каталогка енгізілген. 

Автоматтандырылган университет кітапханасы АБИС бағдарлама-
сы бойынша, кейін 2003 жылдан бері карай РАБИС багдарламасымен 
жүмыс жүргізіп келеді. 

Университет кітапханасы екі кабатты жеке ғимаратта орналаскан, 
көлемі 4050 шаршы метрді алып жаткан кітапхана есіктен кірген әрбір 
окырманға білім шуагын шашып, көңілге ұлттык рух үялатады. Кітап 
сактау коры 1000 шаршы метр, жарыктандырылган, 5 оку залы бар. 
Арнайы оку залдарында студенттер мен окытушылар өздеріне кажетті 
окулыктар мен ғылыми, көркем және аныктамалык әдебиеттерді 
кеңінен колдана алады және сөздіктер. энциклопедиялар, казакстан 
және ресей жазушыларының шыгармалары, сонымен катар агылшын. 
неміс, корей тілдеріндегі эдебиеттер ашык түрде үсьшылган. Мерзімді 
басылымдар оку залында да окырманның сұранысын канағаттандыру 
максатында түрлі такырыптар бойынша газет-журналдарды ашык түрде 
пайдалануға жағдай жасалган. 

Кітапхананың акпараттык-библиографиялык электронды бөлімінде 
дәстүрлі әдістер мен міндеттерін сактай отырып, жаңа инновациялык 
технологиялар енгізіліп. кітапхана кызметіне жаңа багыт-бағдар кол-
данылып, кызмет көрсетілуде. Электртондык оку залдарында кітапхана-
библиографиялык акпарат компьютерлік базасы енгізілген. 

Акпаратка кол жеткізуге арналған заманға сай технологиялардың 
болашакка апаратын нұскаларының бірі - электронды кітапхана больтп 
табылады. Жогары оку орындарының кітапхана желілерінің дамуы 
осылардың есебінен жүзеге асырылады. Электронды кітапханалардың 
мүмкіндіктері әсіресе гылыми зерттеу жэне білім беру процестерін 
камтамасыз ету үшін маңызды. Себебі, акпараттык ресурстардың кол 
жетімділігі, өзектілігі және толыккандылыгы болашак мамандарды 
дайьгндаудың сапасына лайыктьг ыкпал етеді. 

Республикалык жоғары оку орындары арасьтндағы кітапхананьгң 
компьютерлік бағдарламасын дайындаумен байланысты, электронды 
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кітапханага университеттің кітап және мерзімді басылымдар корынан 
окулыктар мен оку кұралдарьгның, оку процесіне кажетті казакстандык 
авторлардың ғьгльгми жэне эдістемелік материалдары мен жарияланган 
макалаларыныц толык мәтіндері енгізілуде. Электрондьг кітапхана 
жогарыда айтьглған акпарат көздерін сканерлеу жэне электрондык 
окулыктарды енгізу жолымен толыктырылады. 

Электронды ресурстардың тұпнүскалылығы, акпараттьгң оку про-
цесі мен гьглыми зерттеулер үшін пайдалылығы жэне маңыздылығы, 
кагаз нұскаларымен сәйкестігі электронды ресурстардың бастьг шарт-
тары болып табылады. 

Жеке акпараттык кызмет сапасының деңгейін арттыру максатында 
сектор кызметкерлері жүйелі түрде окырмандарды күнделікті акпарат-
тандырудьг жүргізіп отырады, экспресс-акпарат жасауда компьютерлтк 
технологиялар кеңінен колданылады. Бұл акпараттарды электронды 
түрінде колдануга мүмкіндік береді, сойтіп гылыми кітапхана окырман-
дарының акпарат алу жылдамдығын біршама жеңілдетеді. Электронды 
ресурстар залында жаңа электрондьг кұжаттары жайьгнда акпарат 
беретін «Электронды кұжаттардың жаңа түсімі» бюллетені жарык көріп 
тұрады. Бюллетень кұрамьгнда жинактау жоспары бойынша түсетін 
кұжаттар тізімі. СО-КОМ-дагы кітаптарға, журналдарға арналган 
косымшалар. сандык реттегі кұжаттар, Интернет ресурстары бары. ̂  

Әр сала бойынша арнайы оку залдарында 100 000-нан астам басы-
лым бірліктері бар. Студенттер мен окытушылар өздеріне кажетті оку-
лыктар мен гылыми, көркем жэне аньгктамалык әдебиеттерді кеңінен 
аладьг жэне сөздіктер, энциклопедиялар, казакстан жэне шетел жазу-
шыларының шығармалары ашык түрде ұсынылган. Дипломдык, 
курстык, реферат, ғьглыми жұмыстарын жазуга. такырыптар бойынша 
кажетті әдебиеттер, окулыктар табуға көп көмек көрсетіледі. Әрбір 
окырманға дұрыс багыт беру, сұранысын канагаттандыру кітапхана 
жұмысының жемісі болып табылады. 

«Қазакстан тарихы» оку залында да гьтлыми әдебиеттер такырыптар 
бойынша өз орнын тапкан. Осы оку залында «Тұңғыш Президент», 
«Мәдени мұра» сериялары бойынша кор жинакталған. Сонымен катар 
10 компьютер Интернет желісіне косылып, окырмандардың косымша 
акпараттар алуына коп мүмкіндіктер жасалып отыр. Жаңа технологияны 
меңгеру, окыту процесіне кітапхананьтң косып жаткан үлесі зор. 

Кітапханадагы көрсетілетін акпараттык кызметтің деңгейі оның 
корындагы акпараттар жүйесінің накты әрі толык болуымен байланы-
сты болса, кітапхана ішіндегі калыптаскан дәстүр, заман талабына сай 
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өзгерген жұмые технологиялары, окырмандарга кызмет керсету фо р . 
масы, билік пен когамдык катынастар барысы және түрлі әлеуметтік 
топтармен жүмыс жүйесіне байланысты жүзеге асырылады. 

Кітаггханадагы көрсетілетін кызмет, кітаттханашылардың интеллек-
туалдык деңгейі, кәсіби шеберліктерін шыңдауы, кітапхананың акпарат-
тык элемдегі мүмкіншіліктері осыдан оншакты жылдармен салыстыр-
гандагыдан элдекайда жоғары екендігін казір когам мойындап отыр. 

Университет кітапханасының кызметкерлері республика көлемінде 
өткізілетін кітапхана ісіне катысты конференциялар, түрлі семинар-
кеңестерге катысып, баска облыстардағы эріптестермен тэжірибе 
алмаусының маңызы зор. Жыл сайын кітапханалар жүйесі бойынша 
кәсіби біліктілігін арттыру максатында білімдерін жетілдіріп отырады. 
Оку конференциялары, эдебиеттерге шолу, эдеби кештер жэне дәстүрлі 
кітап көрмелері университеттегі түрлі іс-шаралардан ажыраған емес. 

Кітапханада студенттер шығармашылығын насихаттау барысында 
«Қазакстанның Тәуелсіздігіне» арналган өлеңцер жинагы басылып 
шыгарылды. Университетіміздің 65-жылдыгына орай «Окытушы-
профессорлар күрамының еңбектері», «Қазакстан ¥лы Отан соғысы 
жылдарында» жэне Бауыржан Момышүлының 100-жылдығына екі тілде 
«Қаһарман каламгер» атты библиографиялык көрсеткіштер шыгарылды. 

Бакылау сүрактары: 

1. ҚазМемҚызГГУ ғылыми кітапханасының негізгі максаты мен 
міндеттері? 

2. ҚазМемҚызПУ гылыми кітапханасында кандай автоматтанды-
рылған іздеу жүйемен пайдаланады? 

3. ҚазМемҚызПУ ғылыми кітапханасының электронды катало-
гында кай жылымен бастап күжаттардың сипаттамасы көрсетілген? 
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III бөлім Акпараттык мәдениет және жаңа ақпараттык 
технологиялар 

3.1 Кітапхана жүмысын автоматтандырудың неғізгі мақсаты мен 
міндеттері. 

Кітапхана жүмысын автоматтандырудың негізгі максаты кітапхана 
кызметін жетілдіріп, кез - келген ашык акпарат кеңістігінде акпарат 
түрлерін еркін пайдаланып, акпарат және кітапхана - библиография 
кызметін кеңейту. 

Кітапханалардың автоматтандырылған жүйесінің дамуы жалпы ак-
параттык технологиялардың даму көрінісі болып табылады. Компью-
тердің эрекет ету принципі мен күрылымы дәстүрлі еске түсіреді. Тіпті 
компьютерлік технологияның терминдері кітапхана терминдерінен 
алынган: «каталог», «бастапкы модульдер кітапханасы» т.б. Персо-
налдьтк компьютерде пайдаланушыға қызмет көрсету процессі, 
кітапханадағы окьтрмандарга кьтзмет көрсету процесіне үксайды. 

Каталогтагы мәліметтерді іздеу, сактау процессі, параметрлерді 
жүйелеу, каталог жасау мен баска да процедуралар өте үксас. Мұның 
барлығы кітапханаларды автоматтандырудың толык мүмкіндігі мен 
кітапхана үрдістерін толык формаға келтірудің мүмкіндігін тағы да 
дәлелдейді. 

Автоматтандыру эдістерін кеңінен еңгізуде дейін кітапхана тек өз 
окырмандарга кызмет көрсетуде көздеді. Бұл накты кітапхана окыр-
мандарының тек өз кітапханасының акпараттык ресурстарын гана 
колдаумен шектеледі. Ал кітапханада жок басылымдарға кол жеткізудің 
бірден - бір жолы - кітапханалык абонемент (МБА) болды, бірак 
басылымның барлыгы кітапханалык абонементпен жіберелмейді, бұл 
жеткізудің өзі белгілі бір уакыт пен каржыны талап етеді. 

Келесі бір шектеулер болып, кітапхананың акпараттык кызметінің 
міндетіне, окырмандарга берілетін басылымдардың дэстүрлі тасымал-
дагыштарды үсынуы болды. Компьютер мен Интернеттің ұсынатын 
жаңа мүмкіндіктері электронды кұжаттардың пайда болып және оның 
кеңінен эртүрлі тасымалдағыштарда (дискеталар, оптикалык дискілер, 
т.б.) жэне да кашыктан пайдалану режтшінде қолдануына алып келді. 

Осындай шектеулерді жеңуде кітапханалар барлык күшін өз 
корында бар немесе баска кітапханалар мен акпарат орталактарының 
телекоммуникациялык каналдар бойынша электрондык кұжаттар мен 
Интернет ресурстарына кол жеткізіп пайдалануга бағыттады. Мұны 
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камтамасыз етуде технологиялык, кұкыктык және техникалык тәртіп-
тегі, сонымен катар кітаггхана жұмысының концепциясын (тұжырым-
дамасын) кайта караудағы біркатар проблемаларды шешуді кажет етті. 

Нәтіжесінде «электрондык кітапхана» термині пайда болды. 
Электрондык кітапханаларды кұрушылар койылған максаты табысты 
етіп жүзіге асыру үшін барлык кызыгушы максатты күштерін біріктіру 
кажеттігін дәлелдейді. Бастапкыда жеке ұйым шеңберінде кұрылған 
электрондык кітапхана ұлттык жобалар шеңберінде жүргізіле бастаса, 
кейін халакаралык деңгейде жүргізіле бастады. 

Кітапханаларды автоматтандырудагы ең алғашкы нәтижелер 1960 
жылдардың ортасында алынды. Кітапхана ісінде компьютерлер бастап-
кы кітапхана каталогтары мен библиографиялык мәліметтер базасын 
кұруда пайдаланып, жеке үлкен компьютерлерде жасалды. Машинамен 
окылатын каталогтар құру (МАКС) мен біртұтас каталогтар жүйесін 
жүргізу бойьтнша алгашкы қадамдар туа бастады. 

1970 жылдары компьютерлерді жүйеге байланыс каналдарымен 
біріктіріп косуга мүмкіндік беретін шешімдер пайда болды. Бұл 
кітапханалардың баска компьютерлердегі библиографиялык мәліметтер 
базасына мүмкіндік берді. 

80 жылы персоналдық компьютерлердің пайда болуымен кітапхана 
жүйесін копшілік ендіру айкын болды. 

1967 жылы АҚШ Огайо штатының колледждері мен университете-
рінің басшылары компьютер жүйесін дамыту үшін Огайо колледжінің 
кітапхана орталыгын (ОСЬС) кұрып, академиялык университет кітап-
ханасының кітапханалык ресурстармен алмасуын көздеді 

ОСЬС алғашкы офисі Огайо Мемлекеттік университетінің Бас 
кітапханасы болды және бірінші компьютерлік зал осы университеттің 
зерттеу орталыгы кұрылды. 

ОСЬС және оның баска университетермен, АҚШ кітапханасымен 
кооперациясы жылдам дами бастады да, 1981 жылдан бастап коопера-
цияның ресми атауы «ОСЬС», тікілей пайдаланатын Компьютерлік 
Кітапхана Орталыгы (Опііпе Сотриіег ЫЬгагу Сепіег, Іпс) деп аталды. 

Бүгінде ОСЬС 63 мемлекет пен аймактарды барлык типтегі 23000 
кітапханаларга кызмет көрсетеді. Қандай формада болмасын электрон-
дык кітапхана идеясы көптеген университеттер мен элемнің ірі 
мемлекеттерінің ірі кітапханаларында жұмыс істейді, 

Мысалы, электрондык «XXI ғасыр кітапханасы» жаңа технология-
ларды еңгізу Агенттігі Үлттык парламент кітапханасы, көптеген 
министрліктер, 20 - дан астам кітапханалар мен мәденті орталыктардың 
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күштерінің бірігуімен Жапонияда кұрылуда. Бірнеше жылдар бұрын 
дқШ Қонғресінің Кітапханасы электрондык кітапхана кұрудың ұлттык 
багдарламасын жасауға инициативасымен электрондык кітапхана 
бойынша Оі§іІа1 ЬіЬгагу Іпісіаііуе (ЭЬІ) зерттеу багдарламасы жасалды. 
Д а м у д ы ң екінші сатысында 1998 жылдың басында бұл бағдарламалар 
біртұтас ведомствоаралык бакдарламага біріктірілді, сонымен бірге 
Үлттык медициналык кітапхана, АҚШ статистика Агенттігі, Үлттык 
медициналык кітапхана, АҚШ статистика Агенттігі. Үлттык гуманитар-
лык кор, АҚШ ұгтттык архиві жэне т.б. федералдык агенттіліктер ка-
тысты. 1995 жылы Үлыбританияның Үлттык бағдарламасы ЕІіЬ жүзеге 
асырылды. Баска елдерде (Канада, Германия т.б.) көптеген жеке 
жобалар соңгы кездері электрондык кітапхана кұрудагы халакаралык 
және ұлттьтк багдарламаларга айнала бастады. 

Электрондык кітапханалар кұру мен оны пайдаланудагы біркатар 
жобалар Еуропалык каумдастык Комиссияның төртінші Шеңберлік 
Бакдарламасы шеңберінде орындалса (КЕС), енді КЕС бесінші Шең-
берлік Багдарламасында басталган «Акпарат коғамдағы технология-
лар» бағдарламасы шеңберінде іске асырылуда. 

Электрондык кітапхана кұру бойынша жұмыстар АҚШ - та 1980 
жылдан бастап, Үлыбританияда 1990 жылдың басында басталды, әдетте 
мұндай жұмыстар аз ғана мамандар тобының кұрылып жоба орын-
даудан басталса, енді бірнеше жылдар бойы олар ұпттык бағдарламалар 
ме халакаралык жобалар статусына ие бола бастады. Оған мысал, 
электрондык кітапхана кұру жобасы «үлкен жетілдік» елдері және оған 
Ресей шакырылдьт, «ОЫ» АҚШ және «еІіЬ» Үлыбритания жобалары. 
Жапонияда «XXI ғасыр электрондык кітапханасы жобасы, Германияда 
«ОІоЬаІ - ІпГо» электрондык кітапханасы кұрылуда. Электрондьтк 
кітапхана кұру проблемасын шешуде бұл елдерде эртүрлі инвестиция-
лар белсенді тартылуда, оның ішінде эртүрлі корлардың каражаттары, 
кызыгушылык таныткан жеке компаниялар, жеке адамдар, кайырым-
дьтлык ұйымдар. 

Эпектрондык кітапхана кұруга бағыттылған ең ірі халакаралык 
жоба-лардың біріне «ВіЫіоіһеса Шіүегзаііз» жатады, ол өзіне 
электрондык кітапханаларын әлемдік жүйелерін кұруды міндет етіп 
кояды. Бұл жоба «Үлкен жетілдік» елдерінің камкорлығымен 
жүргізілетін 1.1 жобаның бірі болып саналады. 

1995 жыльт басталған бұл жобаға бүгінгі күні катысатындар: 
• Франциядан Мәдениет Министрлігі мен Францияның Үлттык 

кітапханасы 
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• Жапонияда - Жапонияның Ұлттық кітапханасы 
• АҚШ - Конгресс Кітапханасы 
• Үлыбританиядан - Британ Кітапханасы 
• Канададан - Канада ¥лттык кітапханасы 
• Италиядан - Мемлекеттік кітапханасы 
Электронды кітапхана кұруда белсендік танытушылар АҚШ 

кітапханалары мен акпарат орталықтары. Ең ірі жобалардың біріне 
жылы кұрылган ¥лттык Федерацияның Электрондык кітапханасы 
С^ОЬҒ) ол ірі университет кітапханасын біріктерген АҚШ Конгрессі 
Кітапханасымен жүргізілген ¥лттык Электрондык кітапхана мен 
Америка Естелігінің жобасы. 

АҚШ осындай багыттагы жүргізілген жүмыстар баска елдер 
үшін маңызды козгаушы факторлардың біріне айналады. 

Еуропада Еуропа Кенесінің камкорлыгымен жүзеге асырылатын 
үлттык деңгейде және де халыкаралык деңгейде үлкен жобалар бар. Бүл 
багытта ең алда жүрген «еІіЬ» багдарламасы шеңберінде үйымдастыры-
лып 60 жобаны біріктіретін ¥лыбритания елі. 

Накты электрондык ресурстары мен олардың багдарламалык акпа-
раттык камсыздыгын Интернет аркылы күрумен байланысты біркатар 
жобалар 1995 жылдан бері орындалып мемлекеттік гыльтми - техника-
лык багдарламалармен колдау табуда, олар: «гылым мен техника 
бойынша Федералдык акпараттык» жэне «Ресейді акпараттандыру» 
Ресей Ғылым мттнистрлігінің Федералдык максатты гылыми -техника-
лык багдарламасы, мекемелер аралык багдарлама. Жэне да баска СССР 
келемінде болган мемлекеттерде әр түрлі жобалар бекітіліп іске 
асырылган. 

3.2 Кітапханаларды автоматтандыру сатысы 

Кітапханаларды автоматтандыру өзі гылым болып саналады. 
Төменде күрделі жүйелер мен жүйелік талдаудың классикалык тео-

риясына негізделген шетелдік зерттеушілер тәжірибесі мен автоматтан-
дырылган жүйе жасаудың жеке тәжірибесіне сүйене отырып автомат-
тандырылган кітапханаларды жүйелі кұру жөнінде ұсыныстар беріледі. 

Автоматтандыру алгашкыда ұзак процесс болып корінеді. 
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Кітапханаларды автоматтандыру үрдісі мынандай сатылардан 
түрады: 

Кітапхана жагдайын алдын ала автоматтандыру объектісі ретінде 
зертгеу, сол каланың, облыстың, республиканың кітапхана ісіне 
талдау жасау және де шетел автоматтандырылган кітапханасының даму 
тенденцияларымен танысу. 

Сатылау максаты - автоматтандыру функцияларын енгізудің кажет-
тілігі мен пайдалылыгы, электрондык және автоматтандырылган кітап-
ханаларды кұрудың алдыңгы катарлы тәжірибесі мен жагдайын зерттеу. 

Алдын - ала жобалауды зерттеу кітапхананың ұйымдастырушылык 
күрылымын және автоматтандыру кұралдарын колдануда акпарат 
агымы мен акпараттык камсыздандыру мазмұнын жүйелеуге мүмкіндік 
береді. 

Бұл сатыда маңызда сұракка жауап алу керек: сіздің кітапха-
наңызды автоматтандыру кажет пе? Осы кезенде ойдагы нәтижеге 
жетуге кажетті ресурстар, каржы, кадрлар бар ма? Өйткені кітапхана 
үдістерін автоматтандыру біршама материалдык шыгындар мен 
персоналдардың күшін, олардың мамандығын кайта өзгертуін кажет 
етеді. Сондыктан да ез мүмкіндіктерін дұрыс багалауды кажет етеді. 

Жобалаудың алдың ала зерттеу кезеніңде мынандай акпаратты 
жинактап жүйелеу кажет: 
• Кітапхана коры (канша кітап, журналдар, баска да кұжаттардың 
бары). 
Санды түріне аудару үшін ескі колжазбалар мен баска да көне 
кұжаттар туралы акпарат жинау; 
• Кітапханада бар есептегіш кұралдар мен оргтехниканың маркасы мен 
шыккан жылын көрсету; 
• Телекоммуникация кұралдарының жағдайы мен сапасы (телефон 
жүйесі, жергілікті жүйе, т.б.); 
• Кітаханадагы Интернет жүйенің жэне электрондык поштаның болу ьі; 
• Кітапхананың ұйымдастырушылык кұрылымын. кадрлар кұрамы. 
кызметкерлердің білім деңгейі. Есептегіш техника кұралдары мен 
жергілікті жүйені администрациялауын техникалык жағынан алып 
жүруге кабілеті бар мамандардың болуы жөнінде акпарат. 

Кітапханаларды автоматтандурыдың техникалык тапсырмасы 
Бұл саты камсыздандырудың әр түріне койылатын негізгі талаптар-

ды аныктайды: лингвистикалык, акпараттык. багдарламалык, техника-
лык жэне т.б. накты кітапханадағы немесе консорциумының жагдайы. 
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Бірінші сатының нэтижелеріне сүйене отырып техникальік 
кұралдардың кажетті кұрамы, персоналдық компютер, принтер. модем 
сканер т.б. сапалы мазмұны кандай екендіті анықгалады. Маңызды 
көрсеткешке сервер, ягни негізгі кітапханалык электрондық ҚОр 
сакталынатын акпаратты кабылдау көлемі жатады. Техникалык кам-
тамасыз етуге койылатын талаптар мынандай сұракка жауап беруі 
керек: кітапхана функңияларын автоматтандыру үшін сіздің кітап-
ханаңызга кандай есептегіш кұралдары мн оргтехника кажет? 

Библиографиялық акпаратты көрсету мен беруде форматты таңдап 
алу талабы аныкталып (У5МАКС. ШІМАКС т.б.) автоматгандырылган 
кітапхананың багдарламалык (профаммалык) камсыздыган таңдау 
негізделеді. Оган кітапханада колданылатын автоматтандырылган 
кітапхана жүйесі мен басқа да программалык кұралдарын таңдач 
кіреді.[18] 

Автоматтандырылган кітапхана жүйесі мынандай критерийлерді 
басшылыкка алуы кажет: 

• Автоматтандырылган кітапханада өңцелетін акпарттың көлемі 
кейбір автоматтандырылган кітапхана жүйесіндегі азгана мөлшердегі 
жазбаларды өңдеуге есептелген жэне белгілі бір уакытта жазба мөлшері 
ол деңгейден асып кетсе ол өз функциясын толык орындай алмайды; 

• Автоматтандырылған кітапхана жүйесінің функционалдық 
мұмкіндіктері сол кітапхананы автоматтандыруға кажетті подсистема-
лар жиынтығы (автоматтандырылған жұмыс орындары). Қазіргі кездегі 
автоматтандырылган кітапхана жүйелері коптеген функцияларды 
орындай алады: автоматтандырылган каталог жасау, жинактау, 
абонементке кызмет көрсету. кітапхана кадрларын баскару, кітапханада 
бухгалтерлік есепті автоматтандыру т.б. 

• Құндык сипаттамасы. Жоғарыда келтірілген критериялар 
автоматтандырылган кітапхана жүйесінің кұнымен байланысты: ол 
жүйе негұрлым көп функция орындаса, ақпарат келемін кебірек еңдесе, 
сол кұрлым кымбат тұрады. Қазіргі автоматтандырылған кітапхана 
жүйесінің құны АҚШ бірнеше жүз долларынан бірнеше жүз мың 
долларына дейін барады. Сондыктан мұндай жүйені тандауға негізгі 
критерий бойынша канағаттандыратын «ортасын» таңдай керек. 

3. Техножұмыстык жобалау 
Айталык, кітапханага кажетті жабдыктар, багдарламалық кұралда-

рды алып кадрларды дайындага кажет. Алдыменен техникалык тап-
сырмада берілген жабдыктармен сәйкестігін тексеріп, автоматтанды-
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рылған кітапхананы тікелей кұру сатысына кіріседі, ол мыналардын 

^^^Монтаждап ретгеу жұмыстарын ұйымдастырып жүргізу, әдетте 
щшдай жұмыстарға есептегіш техникалар мен жергіл.кт. жүйелерд. жен-
пеп орныктыратын арнайы ұйымдардың кызметкерлер. шакырылады. 

' • Багдарламальтк камсыздандыруды реттеу, операциялык жүйелер 
Мен арнайы бағдарламалык камсыздандыруды бакылау үлг.с.нде 
тестелеуді орныктарудан турады. 

• Жүргізіліп отырған жұмыспен катар кадрларды дайындау және 
кайта даярлау ете маңыздьт. Кітапханашылар компьютерл.к сауаттылык 
курстарын етеу керек. Олардың ішіндегі едәу.р даярлангандарын 
автоматтандырылған кітаттхана жүйесімен жұмыс істеуге кажет; 

• Кітапхана ісіне автоматтандырылған әдістерді еңгізуде ұйымдас-
тырушылык кұрылым өзгереді. Автоматтандырылган кітапхана акпа-
ратты еңдеуге жаңа формасы ғана емес, сонымен катар к.тапханадагы 
еңбекті ұйымдастырудың жаңа формасы. Кітапхана функцияларын 
автоматтандыру процессімен тікелей айналасатын аткарушылардың 
кызмет нұскаулары ғана емес, сонымен катар кітапхана басшылыгы 
кұрамының кызмет нұскаулары да езгереді. Кітапхана директоры 
автоматтандырылған кітапханань.ң бас директоры немесе бас коюшысь. 
болғаньт орынды. Оның автоматтандыру мәселесі бойынша жан - жакты 
болуы кітапхана жұмьтсьтның табыстылығы мен тиімдшігіне жол 
ашады. Бір бөлімшілердің орнына жаңалары ашылады. К.тапханада 
есептегіш жэне оргтехника саны кобейсе онда арнайы бел.м ашу онды 
болып, онь.ң кызметіне техникалык кызмет керсету, жүйені, мәл.меттер 
базасын адмт.нистрациялау жэне де кітапханашыларды жаңа ақпараттык 
технологияларға оқыту курстарын ұйымдатыру кіреді. 

Автоматтандырылган кітапхананы тәжірибелік жэне онеркәсіпт.к 
пайдалану . . 

Тәжірибелік пайдалану сатысында жүйен. тестілеу, кемшіл.ктерді 
табу, персоналдың даярлыгын багалау, автоматтандь.рылған кітапхана 
жүйесінің функцияларын жасау және т.б. жұмыстар жүрпзілсді. 
Кебінесе осы сатыда, алдыңғы сатылардың кемшіліктер. мен 
аяктамалгандығы керінеді. Сервер куаттылыгының жеткіліксіздіп, жүйе 
топологиясының дұрыс тандалмауы ұйымдастырушылык кұрылымды 
озгертуді талап етеді. Бұл күрделі жүйелерді кұруда кездесет.н 
карапайым кұбылыстар, эрине кателіктер болады, бірак оның бағасы 
кандай? Жобаны зерттеу, техникалык тапсырма жэне технологиялык 
жұмысты жобалау сатыларьтндағы барлык істің табыстылығы жұмысты 
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сауатты ұиымдастыруға байланысты. Алдыңғы сатылардағы кателіктеп 
келесінде кебейе түседі, соңдыктан автоматтандырьшған к.т пхана , 
жасаудың ә Р кезшде толык жауаптылыкпен карау кажет ' 

Тэжірибелік пайдалану мынандай сұрактарға жауап беруі т иіс-
автоматтандырылған штапхананы ұрдістерінің жоспарланған функция 
ларының барлығы орындалуда ма, яғни барлык автомагғандьфылГан" 

т ™ Г Ш Т ' Ә Р 6 К е Т Т е М е ? К а д р л а р К І Т ™ акпаратын автомат-тандырылған формада өңдеуғе көшуғе даяр ма жэне т.б. 

3.3 Автоматтандырылған кітапханалар жүйелерінін кұрылымы. 

п ь ™ К Г П Х а Н а ¥ Й Ы М Р е Т І Н Д е б е Л Г І Л І б ө л і м ^ р і м е н , алдын - ала ұйға-
н ның баУстыИмя

аРЫН ° Р Ы Н Д а у Д а Н ^ а д ь г . Бұл функциялар к,таг,ха-
наның басты максатын - окырмандардьт қажетті әдебиеттермен 
акпараттык кызмет корсетумен камтамасыз ету Егер функцнялард ,ң 
бір. орындамаса немесе толь.к орындалмаса, онда кттапхана кьзме -
керш,ң жұмысы киындай түсіп, окырмандарға кажетті кызмет түрлерш 
Ақпаратын керек кезшде ала алмайды. Яғни, кітапхана жұмьтсынын 
тиімд.лп дұрьтс функционалды кұрылымға байланыстьт болады 

Автоматтандырылған кітапхана кітапхананы ұйымдастырудьтң 
алдыңғы катарльі формаларының бірі жэне де ең алдымен ол жүйе^ р 

.элеметтерд,ң өзара байланысты жүйесі. Ол кітапхананың 
мүмкшд,ктер.н, кызмет керсету салаларын кеңейтуге, окырмандар а 
жедел кызмет керсетуд, жоғарылатуға мүмкіндік береді Қандай жүйе 
болмасын оньтң тіршшік кабілетін колдап отыратын осындай кұраміар 
жиынтығынан түруы керек. Егер де біреуі ғана болмай немесе нашар 
жұмыс жасаитын болса, онда жүйе толык озінің басты максатын 
орындаи апмаи жойылуга дейін барады 

карастыруН^оладьгМСЫЗДаНДЬіР^ ^ ^ ^ ^ - л , п 
Лингвистикалык камсыздандыру. Автоматтандырылған кітапханада 

колданылатын т.лдік кұралдардың жиынтығы, Лингвистикалык камсыз-
дандыру терминдер, түсініктер, жоғары деңгейдегі тілдер, тілдік код-
пен жазу библиоФафиялык акпаратты сипаггау тілі және т б тұрады 

Акпараттык камсьтздандыру - акпарат массиві, классификациялау 
жүиес, мен библиографиялық акпараттьт кодпен жазу, кітапханалык 
форматтар, мәліметтер базасының жиынтығы. 
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Лингвистикалык және акпараттык камсыздандыруды бір бірінен 
ажырату өте киын, оларды акпарттык-линғвистикалык камсыздандыру-
га біріктіру орындь, болып саналады. 

Техникалык камсыздандыру - кітаттхана функциялар механикалан-
дыру мен автоматтандыруға кажетті техникалык кұралдар жиындығы 
(персоналдык компьютерлер, оргтехника, сервер, принтер жэне т.б.) 

Кітапханаларды техникалык камсыздандыру техникалык кұралдар 
к е ш е н і н е н 

Кітапханаларды техникалык камсыздандыру техникалык кұралдар 
кешенінен түрады: электронды есептеу машиналар (ЭВМ), сырткы 
күрылғылар, терминдер мен абонент пунктері, кітапханада кұрылатын 
өндеу, сактау жэне акпаратты жеткізуге кажетті байланыс кұралдары , 
эдебиеттерді тасымалдау мен сактауға кажетті механикалык 
кұрылгылар. 

¥йьтмдастыруды камтамасыз ету - автоматтандырьтлган кітапхана-
ның ұйымдастырушылык кұрылымын жәнеде кітапхананың дұрыс 
жұмыс істеуі үшін кажетті кызметтік нұскаулар, ұйғарымдар жиынты-
ғы. Ұйыдастырушылык кұрылымы автоматтандырылған кітапхананада 
ұйымдастырылган міндеттерді тиімді шешу үшін кітапхананың әр 
бөлімдерінің, бөлімшілерінің, топтарының бағығуын аныктайды. 
Кітапханада автоматтандыру кұралдарының пайда болуымен, жаңа 
бөлімдер ашылып оның ұйымдастырушылык кұрылымы өзгереді. 
Кітапхана ең жаңа техникалык күралдар.мен жабдыкталғанымен еңбек 
дұрыс ұйымдастырылмаса, бұп техника өзінің негізгі функцияларын 
тиімді орындай алмайды. 

Кадрлармен камтамасыз ету - автоматтандырьтлған кітапханана 
кызметкерлерінің жиынтығы. Олар оньтң жұмысы мен камсыздан-
дырудың баска да түрлерің сәйкес кадрлар кұрамының мамандығын 
колдауға катысты іс — шараларды камтамасыз етеді (ең алдымен 
техникалык, акпараттык және бағдарламалык). Кадрлармен камтамасыз 
ету кітапханашыларды дайындау курстары кызметінен, автоматтанды-
рылған кітапхананаларды жаңа әдіспен жұмыс істеуіне окыту багдар-
ламасынан тұрады. Кадрлар камтамасыз ету - ұйымдастыруды камтама-
сыз етудің маңызды кұрамдас бөлігі. 

Кітапхана автоматтандыру кезінде кадрлардың кызметтік ңұскаула-
ры мен мамандануын карастыру кажеттілігі туадьт. Кадрмен камтама-
сыз ету автоматтандырылган кітаханалардың талаптары мен кажеттілік-
терін канағаттандыру үшін өз персоналдар окыту мәселелерін шешуі 
кажет. 
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Әдістемелік және кұкыктык камтамасыз ету - автоматтандырылғяи 
кітапхана жұмысының әдістемелік кұралдары мен кұкь.ктык Н о„ 
мативтерінің жиынтыгы. р" 

Бұл автоматтандырылған кітапхана камтамасыз етудің маңызлы 
тұр. мен өз функцияларын жұзеге асырушы кітапхана персоналдарынын 
заңды әрекеттер.н аныктайды. Әдістемелік және кұкыктық қамтамасыз 
ету - к.тапхана мен аралас салалардың (ақпараттык технологиялап 
Интернет, электрондык ресусртар, акпаратты пайдалану кұкығы т б ) да' 
му мәселес. бойынша үкімет шешімдері мен заң жинақтарынан тұрады 

Бұл «Кітапхана тұралы» немесе «Кітапхана ісі тұралы» «Міндетті 
дана тұралы» заңдар, «Электронды кітапхана дамыту Багдарламасы» 
және т.б. 

Бағдарламалык камсыздандыру - кітапхана үрдістерін автоматтан-
дыруға кажетті багдарлама кұралдарының жиынтығы. 

Бұл автоматтандырылған кітапхана жүйелерінің акпараттық -
ізден.с жүйелер.нің, штрих кодтау жүйесінің, кітап мен журналдарды 
топтаудың бағдарламалық құрамдары. 

Экономикалық камсыздандыру - автоматтандырылған кітпханалар-
ды қаржылау кұралдарының жиынтыгы. Экономикалык камсыздандыру 
халыкаралык жэне жергілікті кор гранттарынан, мемлекеттік ұйыдар-
дан, мемлекеттік багдарлама бойынша алынатын жэрдемнен тұрады. 

Ақпараттык камсыздандыру кұрылымы 
Акпараттық камсыздандыру кұрылымы автоматтандырылған кітап-

ханалар мен бүгінгі жаңа кітапханаларга қызмет көрсету жүйесінің 
маңызды кұрамдас бөлігі болып саналады. Оның шығыны автомат-
тандырылған кітапханаларды құруға кажетті шыгындардан да асып 
түсед.. Б.рак, егер де акпараттық камсыздандыру кұрылымы 
ұиымдастырылуы дұрыс орындамалса, халыкаралык талаптар мен 
стандарттардың есебінсіз акпарат технологияларының даму болашагын 
болжаусыз барлық жұмсаган күш бекерге шығады. 

Кітапханаларда жиі кездеседін кателіктірдің бірі болып, ягни жеке 
акпарат ресурстарын кұру - кітапханалык форматтарға катысты 
халықаралык талаптарға немқұрайдылыкпен карау, оның ролін 
бағаламау, баска кітапханалардың, кітапхана ассоциялардың, зерттеу 
топтарынның тәжірибелерін жеткілікті оқып үйренбеу. Бір карағанда 
сол к.тапхананы канаңаттандыратын да жеке кітапханалык форматтар 
каталогтарды кұру мен өңдеу багдарламалары кұрылуда. Бұл эдетте 
баска кітапханалармен, халыкаралық кітапханалар жүйелерімен 
ақпараттык - лингвистикалық сыйыспаушылығына апарады жэне де 
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алемдік акпарат кеңістігіне жол жабылады. Кітапханалык және толык 
мэтінді мэліметтер базасын кұру максатында окулыктар, журналдар, 
макалалар сканерленуде, бірак та осы кұрылган мэл.меттер базасын 
кажет акпаратты калай табуга болады деген маңызды сұракка т.пт. 
жа\ап бере алмайды. . . 

' Егер де сіз машинаның есіне бірнеше жазбаларды еңпзсеңіз, ол бір 
мэліметтер базасынің кұрылуына жатпайды, бұл тек фаилдар 
жиынтығы. Мәліметтер базасы - бұл күрделі түсшік. Мэл.меттер 
базасындағы ең бастысь, ақпараттың логикалык кұрылымы. Мэл.меттер 
базасының компонеттерінің логикалык байланысы бар жэне де аикын 
белгілермен жүйеленген. 

Лкпараттык камсыздандырудағы манызды түс.нік боль.п «акпарат» 
саналады. Акпараттык камсыздандыруда ең маңыздысы акпарттың түрі 
кандай, кандай жолмен оны өндеп, сактап жетк.зуге болады, яғни 
жүйелеуге деген сұрактарды аныктау керек. Жүйелік топтау акпараты 
машина тасымалдагыштарына тиімді орналыстару тәс.л.н таңдауда 
жэне оны өндеу процесін кұруга комектеседі. Жеткізуге, беруге түрл. 
машина тасымалдағь.штарына сактап, ЭВМ-де өндеуге болатын 
формага келтірілген акпаратты мэліметтер деп атаиды. 

Автоматтандырылган кітапхана жүйесін акпараттык камсыздан-
дыру - машинадан тыс және ішкі машиналык камсыздандыруға 
бөлінеді: 

Машинадан тыс акпараттык камсыздандыру мынадан тұрады 
• Библиографиялык жэне да баска акпартты жүйелеу жэне кодтау 

жүйесінің; • Нормативтік аныктамалык жэне әдістемелік кұжаттардан. 
Ішкі машиналык акпараттык камсыздандыру: 
-ұйымның бағдарлама жүйесі, жинактау, еңгізу жэне сол 

мәліметтерге кол жеткізу (кобіне бұл бөлімді багдарламалык -
акпараттык камсыздандыруға жаткызады); 

- электрондык каталог. аннотацияланган мэліметтер базасы. толык 
мэтінді акпараттан т.б. тұрады. Мэліметтер базасын кұруда эс.ресе 
корпоративті кітапхана жүйесінде біркатар проблемалар орын алады: 

1 Акпараттың көптігі. Кооперативті кітапхана жүйес.нде жалпы 
мәліметтер базасы кұрылганда бұл мэліметтер біпнеше кайтара осы 
жүйенің кітапхана катусышылармен сипатталып жазылып, акпарт 
базасы біреулердін кажеттіліктерін канағаттандырса, б.р к.тапхана 
немесе кооперативті жүйе шеңберіне баскаларга зиянын тигізеді. 
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2. Қайшылығы. Кітапхана жүйесінде мәліметтерді кайтэдау 
каишылыктын пайда болуының кең тараған түрі. Электронды 
каталогтар мен корпоративті кітапхана жүйесінің қүруда және кітапхана 
шинде келісіп істілмеген жұмыс карама - кайшы акпараттң пайда 
болуын әкеледі. 

3. Нашар үйлестіру жэне стандарттау. Кітапхана жүйесінде 
кітапханалық форматтарды, стандарттарды үйлестірілген формаларды 
сактау тек жеке ақпарат ресурстарын қүру үшін емес, сонымен бірге 
халықаралык акпараттық - кітапханалык интеграцияның, элемдік 
акпарат кең.стігіне енудің мағыздьт шарттарының, талаптарының бірі 
боль.п саналады. Кейбір үйымдар бағдарламалық акпаратпен камта-
масыз ету шығындарын арзандату мақсатында, өздеріне «жеңілдетіл-
ген» колайлы стандарттарын қүрып нәтижесіне екі есе төлейді, оларды 
түсенбейд. және олар көпшілік кітапхан каумдастығынан үсынған 
библиографиялық акпаратының тілін түсіне алмай шетте калып кояды. 

Автоматтандырылган кітапханаларды техникалык камсыздандыру 
К.тапхананы компьютермен жабдыктауга алдымен кітапхананың 

автоматтандырылған функцияларды мен міндеттерін ойластырып 
аныктап алу кажет, оның каржы мүмкіндіктері мен болашагын бағалап 
барып ең кажетті дегенін алу керек. Қаржы проблемасы болып. кадрлар 
күрымы жеткіліксіз даяр болса және де сол аймактың электрондық 
пошта мен Интернетке косылу проблемасы болғанда мүны ескеру өте 
маңызды. Сонымен бірге алынған техникалык күралдарга жүйелі түрде 
профилактикалык жағынан күтім керек. 

Персоналдық компьютер (ПК). электронды кітапханалардың 
маңызды техникалы компоненты болып саналады. Персоналдык 
компьютер электронды кітапханада эр түрлі роль орындайды: 
кітапханашының жүмыс орнынан жергілікті жүйеде акпаратты өндеп 
жеткізу процесін баскаратын серверге дейін. 

СЭ Іо\үег СБ дискісінің мүнарасы бүл бір мезгілде бірнеше СӘ 
дискілерін салып, эр түрлі акпарат көздерін карауға мүмкіндік беретін 
күрал. СО Іо\үег жергілікті жүйенің сервері кызметін аткарады. 

Сервер жергілікті жүйеде бөлінген ресустардың компьютер 
принтерлердің сырткы есі мен үлкен жылдамдь.ғы болады жэне де олар 
кітапхана акпаратының, мысалы электронды каталог үлкен көлемін 
сактауга арналған. 

Басу қүралы - принтер Сканер - компьютер есіне мэтінді немесе 
графикальтк акпартты арнайы енгізуге арналған кұрал. Акпаратты 
енгізгеннен кейін өңдеуге мүмкіндік беретін жэне акпаратты танитын 
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бағдарламалык - техникалык кұралы бар. Ол мамандардың еңбегін 
Жеңілдетіп колдан мэтінді теріп отырмай ак оны манерлеп, керек бетті 
ендеп алуға болады. 

Модем - бұл кұралдың аты екі сөзден кұралған - модулятор жэне 
демодулятор. Модем келген сигналдарды санды, ягни компьютер 
кабылдайтын түрге аустырады. Акпаратты бір компьютерден екшш. 
компьютерге жібергенде екінші жакта модем дыбыс сигналдарын 
кабылдайды. Модемнің әр түрі өзінің сипатымен ерекшеленеді: 
Мэліметтерді жылдам беру, оларды ұзакка жіберу, интеллектуалдьтк 
кабілеті бойынша. 

Цифрлык фотоаппарат - бұл күнделікті өмірде колданатын 
фотоаппаратынан маңызды айырмашалыгы бар, ол суретке түсіргенне 
кейін алган бейнені оцифровка жасауга, оны компьютерде өңдеуге 
мүмкіндік береді. 

3.3.1 Қазакстан Республикасы Ұлттык кітапханасынын РАБИС 
бағдарламасы 

РАБИС бағдарлама Қазакстан Республикасы Ұлттык кітапхана-
сының АБИС бағдарламасының жалғасы болып саналады. РАБИС 
жүйенің авторлары Қазакстан Республикась. Ұлтть.к кітапханасының 
мамандарьт Сапаргалиаев Е. жэне Султанаев Ә.Қ. [30] 

Кітапханалар алдында барлык кызметтерді біртутас акпараттык 
кеңістік кұру, Интернет желісіне кіру ушін дерек корлар жасактау 
міндеті койылды. Сондыктан «АБИС» программасын жетшдіру 
кажеттілігі туындады және «РАБИС» профаммасының жұмысы 
басталды. Бұл кітапхана ісін автоматтандыру жіне ұлттык кітапханалык 
акпараттык ресурстарды біріктіру аркыльт элемдік акпараттык 
кеңістікте акпарат алмасуды жүзіге асырушы республикадағы бірден 
бір ұлттык акпараттык программа. 

Республикалык автоматтандырылған акпараттык желі (РАБИС) 
Қазакстан кітапханаларының жүйелерін біріктіру жэне интеграциялау 
үшін жасалынган РАБИСті толығымен еңгізуы неше түрлі максаттарга 
жетуін береді: 

• Республиканың ең ірі кітапханаларының корларын ашып, толык 
пайдалануға 
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• Кітпханалык библиографиялық акпараттык бағыттарда кітапха 
налык кызметтерін рационалды жолында кооперациялау және кооппи" 
нациялау 1 

• Қор толыктыруда, соның ішінде ресгтублика келемінде біріктір. 
ген кор калыптастыру үшін, такырыптык - типологиялык жоспап 
күрастыру ^ 

• Кітапханалык корларында керекті кұжаттардын бар жогын білу 
жэне кай корда табуға болат деген толык және тез хабарды алу 

• Кітапхана аралык абонеметтің жүмысын жетілдіру 
Қазакстан республикасында кітапханалық жүмыс процесестерін 

автоматтандыру РАБИС программасы негізінде жүргізіліп отырган 
жұмыстар нәтижесінде кітапханадағы технологиялык жұмыстар авто-
маттадырылап, жаңа технологиялар кенінен еңгізуде. 

РАБИС программасының максаты: 
• кітапханаларды (РАБИС ке) Біртутас Республикалык кітапхана-

лык жүйеге біріктіру; 
• библиографиялык, фактографиялык және толык мэтінді мәлімет-

тер корын (мәлімет базасын) кұру 
• акпаратык сактау мен жазу үшін казіргі замандык тасымал 

кұралдарын пайдалану 
Қазакстан Республикасы Үлттык кітапханасы программаның 

авторлық құкына ие. 
РАБИС негізгі принциптері мен кұрастырылган: 
- стандарттау жэне унификациялау; 
- кооперациялау мен координациялау; 
- бір орталыкка багыну жэне орталыктан бакылау жұмыс; 
- бір рет акпаратты еңгізу және көп рет пайдалауы; 
- модуль принципы; 
- жұмысты жолгастыру принципы т.б. 
«РАБИС» багдарламасының кұрылымы мына төмендей: 
- РАБИС «Каталогизатор» 
- РАБИС «Окырмандарды тіркеу» 
- РАБИС «Іздестіру жіне тапсырыс» 
- РАБИС «Кітап берілімі» 
- РАБИС «Администратор» 
РАБИС «Каталогизатор» модулі акпаратты енгізуге арналган. 

Жалпы жағдайда каталогизатордың жүйесі (подсистема) кітапханаға 
т.скен кұжаттарды толык баблаографиялык өңдеуге негізделген. Өндеу 
МАКС форматы және кітапхана ісі саласы бойынша стандарттарға 

(ГОСТ) толык сәйкестілінген. Бұл жүеде Э 0 8 - та жұмыс жүргізетін 
АБИС жүйесіндегі каталогизатор колданыла алады. 

РАБИС «Окырмандарды тіркеу» модулі окырмандарды мен 
ұйымдарды немесе пайдалнушыларды тіркеуге арналган. Тіркеу 
барысында окырмаңга кездеспейтін номер тагайындалған окырман 
билеті жэне кіруге арналған пароль беріледі, сонымен катар окырман 
билеті принтерден шығаралады, тіркеу бөлімінің кызметіне төленген 
акының түбертегі беріліді. Окырман туралы барлык мэліметтер ( аты -
жөніне, мекен - жай, жұмыс орны т.б.) окырман туралы Дерек корга 
енгізіледі. Ары карай бұл дерек кор окырманның жүйемен, Іздестңру, 
Тапсырыс, Кітап беру модульдері мен жұмыс жүргізү мүмкіндік береді.^ 

РАБИС «Іздестіру жіне тапсырыс» модулі окырманның тұтастаи 
өзіне кажетті акпаратты жүйеге катысушылардың дерек корларынан 
немесе накты кітапхананың Дерек корынан мүмкіндік туғызады. 
Жүйеге кіру барысында окырман өзіне берілген окырман билетін 
номерін жэне жүйеге кіру паролін енгізеді. Жүйе окырманды дерек 
кордан тексеріп окырманның РАБИС бағдарламасымен жұмыс жүргізу 
мүмкіндігін санкксиялайды. Жүйеге кіру барысында окырман жұмыс 
жүргізу тілін, жұмыс режимін, окырманның тұрғылыкты жеріне 
карамастан жүйе юойынша накты кітапхананың Дерек корынан кажетті 

акпаратын алуга мүмкіндік туады 
Іздестіру параметрлері жүйенің немесе жүйеге катусышының тала-

бына сәйкес жүргізіледі. Осыған байланысты ж\'йеге катысушылар 
өздерінің кітапханалык жұмыс процестерің автоматтадыруда РАБИС 
программасы бойынша іске асырулуы кажет. РАБИС программасынан 
тыс кез - келген багдарламамен камтамасыз етілген кітапхана РАБРІС 
жүйесіне ену үшін кітапхананын және күрастырушылардын интеллекту-
алды ресурстары ретінде косымша каржылай шығындарды төлеуге тиісті. 

РАБИС «Кітап берілімі» модулі окырмандарга кұжаттар беруме 
айналасушы кітапхананың бөлімдері үшін (окұ залы, мерзімді 
басылымдар залы, абонемен бөлімі жэне т.б.) подсистема болып 
табылады. Кітапхана кызметкерлері окырманға кызмет көрсету үшін 
окырман билет номерін, окырман билетінің штрих кодын сканерге 
түсіреді. Жуйе окырман деп аталатын дерек корға еңгізілген номерді 
идентификациялайды. Сонан соң ғана монитордың экранында окырман 
тапсырмасының тізімі көрсетілген кесте ашылады. Окырман туралы 
акпарат (оның тапсырмасы немесе карызы турады) және жүйенің 
ұсынысы негізінде кызметке окырманга кажетті кұжатын беру немесе 
бермеу туралы шешім кабылдайды. Осы уакыттан бастап окырманға 
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берілген кұжат жүйеде бакылауга алынады, дәлірек айтканда кімг, 
канша уакытка бер.лгені тураль, және окырмандарга берілген к ұ ж а ^ 
туралы кез келген ақпаратты кез келген уақытта дӘЛ алуга болады Р 

Кітап оерілімі подсистемасы кітапхананың нақты құрылымдык 
бөлім. немесе оку залы үшін өзінің бөліміне түскен тапсырыстармен 
ғана жұмыс жүрпзуге ыңғайлап күйге келтіруге икемделкен, бұл жалгн,, 
дерек кордан іздестіруге карағанда өте тиімді жэне ыңғайлы 

РАБИС «Администратор» акпараттың сақталуын камтамасыз 
етед. жэне міндеттерд, эксплуатациялауды колдаушы технологиялык 
кызметтерге кол жеткізе алады. Администратор мен пайдаланушынын 
окілеттіліг, орындау үшін пароль еңгізіледі. 

РАБИС бағдарламага техникалык мінездемелер. 
Жұйе жұмысын аткару үшін ең кемі осындай ресурстар кажет-
• ІВМ бірге қызмет көрсетілетін компьтер 486 50 МНг жадымен 

(одан жогары болуға тиісті) 
• Монипулятор мышь 
• ! 0 М оперативті есі болуға керек (КАМ) 

• М8 95 жэне де УЛШОУ/5 ^ Т 3.51 версиясы (одан 
жоғзры) 

• Жели жүйе жұмыс істегенде желі кұралдар жэне желі жабжықтар 
керек болады 1 

• Кітапханалар үшін максималды инстоляция болса жесткий 
дискелерде 15МВ бастап 60МВ шеін керек. 

Қазақстан Республикасының Үлттық кітапханасы еліміздегі 
автоматтандырылған кітапханаларының бірі болып табылады Жүзден 
аса персоналды компьютерлер жергілікті желімен байланыскан жэне 
автомандырылған технологияларда кітапхананың кажеттіліктерін 
камтамасыз етед,. Библиографтардың, каталогизаторлардың барлық 
жұмыс орындары автоматтандырылған. Каталоггар залында окырман-
дарға арналған Үлттык к.тапхананың электрондык каталогына кіруге 
оолатын бес орны ашылган. 

Штрихкодирование жүйесін еңгізудің аркасында окырмандарга 
кітап беру мен каита тапсыру процестерін автоматтандыруга мүмкіндік 
болды. Штрихкодтың этикеткасында косымша мэтіндік акпараты бар 
тамаша сандық коды өвделген. ЕАЫ халыхаралык ассоциясының 
стандарттарына сәйкес штрихкодтың негізінен ЕАЫ номері алынған 
Кітапханашылардың жұмыс орындары штрихкодтарды санауга 
арналған сканерлермен камтылган. Осылайша РАБИСтің барлык 
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модульдерін кұрастырып жэне эксплуатацияға ж.беру мүмкшд.г, 
яшьшды ¥ К бұл технологияны баска кітаттханага орната алады. 

Толык мәтінді базаларды құрудагь, алғашкы тэжірибе к.тапхананын 
авторлық баспа басылымдарының жэне мультимедиалык альоомдардың 
электрондык кошірмесіне жатады. Мультимедия технологияларда игеру 
жүмыстары ЮНЕСКО «Сеть наследия Интернет. Центральная Азия» 
бағдарламасынын аясында басталды. 1913-1932 ж.ж. (араб графикасы 
бойынша) Қазакстан газеттерінін Қазакстан хроникасы» жэне 
«Қазакстанның музыкалык мұрасы» СО -КОМ шығарылған. 

«Қазакстанның музыкалык мұрасы» атты мультимедиялық 
басылым еліміздің тарихь.ндағы бірінші бась.лым боль.п табылады, ол 

^"^Рес^бликась, авторлык кұкыктары бойынша Агенствада тіркелді. 
Басылым казак, орыс, ағылшын тіліндегі казак музыкасының 
аныктамалык әлемдегі кездеспейтін басылым. Қазакстан корьшда санды 
түрінде Қожа Ахмет Яссауидің «Рисала», Абылғазының, «Хандар 
генеологиясы», Шэкэрімнің «Қалкаман-Мамыр», жэне баскада архивтж 
басылымдар санды түрінен аударылған. Үлттык к.тапхананың 
электронды басылымдар оку залының СІ.) -КОМ шығарманың қорының 
бөлігі Оның коры шамамен 700 сакталынган бірл.ктер.н кұраиды. 
Олардь, колдану үшін компьютерлік техникамен жабдыкталган 
окырмандардың автоматгандырылган кызмет орындарь, бар. Медиа-
теканың ассартиментінде: 

СӘ-ЯОМде энциклопедиялык шыгармалар, сөздіктер, аныктама-
лыктар, жол сілтеушілер, СГЗ жэне ОУЭде ЮНЕСКО библиографиялық 
мэліметтер базасы. және ЭБСКО халыкаралык агенство. Сондаи ак, 
дискеталардағы КазГосИНТИ журналдарының реферативтік сериалык 
басылымдар. Ресей гылым академиясының когам жэне ғылыми 
акпараттык институтының (ИНИОН) әлеуметтік жэне гуманптарлык 
«1991-1999» жж библиографиялык мэлімет базалары берілген. Осы 
жұмыстың жалғасы ретінде 2001 жылда кұжаттарды электрондык түрде 
жеткізу кызметі жұмыс істейді, кұжаттардың электрондык 
көшірмелерін жойылган пайдаланушыларға кызмет көрсетуд.ң жаңа 
технологияларын өз жұмь.сында колданады. Окырмандарға кызмет 
корсету Ресейдің ірі кітапханаларымен бэсекелесудщ кел.с.мд. непзінде 
жүргізіледі. Олардың ішінде: Ресейдің мемлекеттік кітапханнасы, Санк -
Петербургтегі гылыми кітапхана, мемлекеттж тарихи кітапхана, 
коғамдык ғылымдар бойынша гылыми акпараттар институтының 
кітапханасы (ИНИОН). 
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Электронды түрде жеткізу кызметі ресгтубликалык орталык ретінде 

кызмет аткарады, республиканың облыстык және баска кітапхана-
ларымен электронды кошірмелерді жеткізудегі келісіммен бекітілген 
Құжаттардың электронды көшірмелері окырмандардың кайта сұраныс-
тары кезінде берілуге болатын іздеу жүйесі бар толык мэтінді 
кұжаттардың мұрагатын кұрайды. 

Электронды басылымдар залының кешенді кызмет керсетуі 
Интернет ресурстарга кіруді толықтырады. Кітапханада окырмандарга 
арналган барлыгы он жеті интернетке кіру орындар бар. Онлайндық 
режимде ЭБСКО халыкаральгк агенство мәлімет базаларьтның танымал 
мерзтмді басылым жэне гылыми журналдардың толык мәтіндеріне кол 
жеткізу мүмкіндігі бар. (Будапешт-Москва), сондай ак кітапханаларга 
арналган халыкаралық акпарат орталыгының Шпрингер және Блекуэл 
электрондык журналдардың мәлімет базалары, ПЧТАЗ-ТІВ (Ганновер-
Берлин-Москва) делдалдыгы негізінде кітап саудасының басылымдары, 
1970 жылдан бергі Ресей диссертацияларының мәлімет базалары. 

Бакылау сұрактары: 

1. РАБИС жүйе кайда ойлап шығарылган? 
2. РАБИС жүйе қандай халыкаралык форматтын негізінде 

калыптаскан 
3. Қандай модульмен пайдаланып окырмандар керекті акпаратты 

тауып алады? 
4. Қандай модуль мәлімет базаны кұрастыруга негізделген? 

3.3.2 ИРБИС —жүйе 

ИРБИС - Қазіргі замангы кітапханалык жүйеге койылатын барлык 
халыкаралык талаптарга жауап беретін кітапханапарды автоматтандыру 
жүйесі. 
Интегралды кітапханалык-акпараттык "Ирбис" жүйесі Ресейдің 
Мемлекеттік копшілік гыльтми техникалык кітапханасында (ГПНТБ) 
жасалынып, ТМД елдерінің кәптеген кітапханаларына енгізілген. 
Ресейде және ТМД елдерінде ИРБИС жүйесі осы саладагы 
багдарламалык өнімдер аарсында жетекші орында деп танылган. Қазіргі 
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уакытта ИРБИС әртүрлі масштабтагы және әртүрлі багыттагы жүздеген 
кітапханаларда колданыладьт. ИРБИСТ-ің ерекше озгешелігі сол, ол 
есептеу техникасьтнда жогары деңгейдегі маман емес пайдалану-
шыларга бейімделіп жасалынған. ИРБИСті колдану сөз жок, 
кітапханадағы окырмандарға кызмет көрсетудің мүмкіндігін көбірек 
кеңейтеді. Ирбис белгілі бір кітапхананың жұмыс жагдайына 
бейімделуге кажетті кеңейтілген мүмкіндіктерге ие, ягни, жүйені 
тапсыру және орнату кезінде пайдаланушылардың арнайы талаптарына 
сай икемдеуге болады. 

Бұл жүйеде барлык типтік кітапханалык технологиялар жүзеге 
асырылған. Бұл кітап берілімін, окырман іздестіруін, каталогтау, жүйеге 
келтіру, кітап корын толыктыру технологиясы. Аталган багдарламалык 
кешен келесі автоматтандырылган жұмыс орындарын карастырады: 

1. «Катализатор», 
2. «Комплектатор», 
3. «Окырман», 
4. «Кітап беру», 
5. «Кітаппен камтамасыз ету», 
6. «Әкімшілік». 
Окырмандарға электронды каталогпен іздеу жүйесі кызметі 

ұсынылған. 

Жүйе электронды каталоггардан тұратын кез келген мәліметтер 
корын кұруга және колдауга еркіндік берілген. Сөздіктер автоматты 
түрде калыптасады, сипаттаманың кез келген элементі және олардың 
үйлесімі бойынша тез арадағьт іздестіру мүмкіндігі бар. Каталогтау 
кұралдары өндеуге және кез келген басылым түрін (кітап. журнал, 
бейнематериал, СП-ҒЮУІ) сипаттауға мүмкіндік береді. Жүйе дәстүрлі 
«кагаз технологиясын» да колдайды: тапсырыс кагазын бастап 
каталогтык карточканың барлык түрлерін басудаға дейін. Окырман 
электронды каталогта іздестіру мүмкіндігі бар: кілт сөзі, авторы. шыкан 
жылы. ББК, такырыптык айдар жэне т.б. бойынша. Казакстанда ИРБИС 
жүйе Республикалык гылыми-техникалык кітапханада, баска аймактык 
техникалык кітапханаларда және жогары оку орындарының 
кітапханаларында колданылады. 

1. ИРБИС жүйенің пайда болған кітапханасы ол... 
2. ИРБИС жүйенің негізгі кұрылымы 
3. Қазакстанда ИРБИС ж\'йені кандай кітапханаларда колданады? 



118 

3.3.3 КАБИС -жүйе 

КАБИС -жүйесі арнаулы автомаггандырылған электрондық толы* 
штжд, б а з а с ы н Қ Р . с т а н д а р т а р ы с л а Рд т а отырғандай осы 
^ и е м е н жүмыс ,стеу керек. Іс - кағаздарын библиоғрафиялык сипатта 
мада 7.1 стандартына сай тарауларын пайдаланута рүксат етіледі Б ^ 

Г л е
я 7 Ж ¥ М Ы С Г У І Ү Ш Ш Ж З Л П Ы К а Р а П ™ к°мпьютердің жүйесі 

колдананылады. Карточкалар мен сыртка жіберілетін іс кағаздапы 
принтермен шығарылуы кажет. Топпен жүмыс істеу базась нда ж^пығ 

М ™ е Н р Т Ы Н С С Р В е Р І Н П а Й Д а Л а Н У Л Ы Ұйымдастыру кажет 

КАБИС баскару моделі және базадағы барлық докуменггер 
электоонпм К а Т 0 Л Л 0 Г Т а П Д Ы Р У Д е Г е Н І М І З библиографиялык сипаттама электронды католог күрайтын модул. 

копкп,А™"С ~ Ж И Н а К Т а У М0ДУЛІ б ¥ Л К І Т а п х а н аДағы кітапханадагы кітап 
қорын есеоін жинактау 

кітапты^здСуге3көмжтесе^ПСЫРЬ'С ^ ^ ^ ^ р м а н д а р ғ а 

б а з а с ™ райдТ'Р М а Н ^ МОДУЛ -ьфмандардың 

к я М х і А Б И С " К ІТаП б е р у - Б ұ л М 0 Д у Л 0КЫРманДаРДы автоматты түрде 
камтамасыз ету және келген адамдардың есебін шығару 

сала боймннгя К ' т а п п е н — с ы з ету. Бұл окулыктар мен тақырыптык сала ооиынша кітаптармен камтамасыз ету. 
КАБИС ( шеЬ - интерфейс)- бүл электрондык каталог аркылы толық 

интернеттен барлық документтерді алуға болады 
п п й , ^ ! И С А Р І И Н Т е р ф е Й С ®агДаРламасы элемдік СОМ бағдарламасы ооиынша жүзеге асады. 

3.4 Интернеттін күрылымы 

Іпіегпеі торабынан акпаратты іздей отырып, жер шарында 
орналаскан жүмыс станңияларына қатынас жасауға болады Ягни 
ақпарат ала отырып. Ол акпараттарды Интернет торабына миллион-

м е к е м е л е Р даярлайды. Бүл акпаратгар дүниежүзіндегі адамдао-
Дың пікірлесетін, яғни ақпарат алмасуына арналған пікірсайыс ортасы 
Интернет торабына қосылған компьютерлер арасында ақпарат алмасуды 
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камтамасыз ететін, акпараттарды бір торапка келтіру ережелерін 
колданатын хаттамасы болады. 

Іпіегпеі технологиясы үшін өзекті үғымдардың бірі болып бірнеше 
хаттамалар саналады. Интернет торабынан акпарат іздеудің негізгі 
максаты - колданушылар арасында акпарат алмастыру жэне есептеу 
кондыргыларының корларын бірлесіп пайдалану. Акпаратты пайдалану 
жолында оларды окып көру үшін Іпіегпеі Ехріогег сиякты программапык 
жабдактар колданьтлады. Интернетті казіргі кездегі әлеммен ең 
жылдам, эрі арзан, эрі сенімді байланыс жабдыгы деуге болады. 

Интернет осыдан 25 жыл бүрын АҚШ-ң корғаныс министрлігінің 
АКРпеІ тармағын радио және спутникалык жүйелермен байланыстыру-
дың нәтижесінде пайда болған. АЯРпеі (Асһ'апсе(1 Кезеагсһ Ргоіесіз 
А§епсу пеі) эксперименталды жүйе болған. Ол эртүрлі әскери 
зерттеулерді камтамасыз ету үшін күрылган. Негізгі максаты жүйенің 
кейбір бөлімдері істен шыксада ісін жалғастырады деп жасаған. 
Мәселен эуе соккылары кезінде, АКРпеІ моделімен ЭЕМ-ң арасы және 
бастау адресатының арасында эркашан байланыс бар. Торап сенімділігі 
темен болып саналады. Оның кез-келген кесіндісі кез-келген уакытта 
жогалып кетуі мүмкін. Мьтсалы, бомбылағанда, кабелді кескенде. 
Торап аркылы хабарды жіберу үшін акпараттарды конвертке 
орналастыру керек. Бүл конверт торап аралык хаттама деп аталады. 

Бүп шешімдер негізінен тораптың колайлығы күмэнді болуы 
мүмкін. апайда тарих дәлелдегендей бүл дұрыс кадам. Белгілі 
бағдарламадан кейін ыңгайлы торап. (Бұл интернет негізін калады.) 
Еалымдар. окытушылар жэне баска мамандар Іпіегпеі-ке кіре отырып, 
оның лайықты мүмкіндіктерін багалады. Нәтижесінде тораптарға 
сұраныс бірден өсті. Стандарттаудың хальткаралық ұйымы есептеуіш 
тораптарга байланысты кеп жылдар бойы жұмыс істеді. Іпіегпеі 
программасын шығарушылары, яғни АҚШ, Үлыбритания галымдары ІР 
программасымен камтамасыз етіп отырды. Бұп әртүрлі фирмалар 
шыгаратын компьютерлерге дұрыс шешім болды. Бұл тұтынушылардың 
өзіне колайлы компьютер алуга тиімді болды. 

Бұндай жагдай негізінде үкімет пен университеттерді кызыктырды. 
Өйткені бұған дейін олар компьютерлерді бір гана сатушыдан талап ету 
кұкыктары жок еді. Интернет пайда болған кезде локальды есептеу 
Еіһегпеі технологиясы ЛАС пайда болды. 1983 жылга дейін 
дамытылды. Ал столды жұмыс станциялары пайда болган кезде 
локагтьды торапта шынайы өзгерістер орын алды. Жұмыс 
станциялардың көбісі ЦМХ операциялары тораптарымен жэне ІР 
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жұмыс жасады. Сұраныс күннен күнге көбейіп жатыр. Интернетке 
кәптеген колледждер косылды, енді ойда орта мектептер және 
кітапхананы косу бар. Колледж бітіргендер пнтернет пайдасын 
білгендіктен вздері жүмыс істейтін фирмаларда Интернетке косылуды 
өз басшыларын көндіруде. Бүның барлыгы тораптың коп өсуіне, 
професті технологиялар, жаңа проблемалар пайда болды. Кейбір 
адамдар үйлеріндеде коса бастады. 

Интернет арнайы компьютерге айнала отырып, эксперт колында 
ойыншыктан жүмыс күралына айналды. Интернет тораптарының тез 
орындауы және колайлылыгы өз иелерін таба бастады. Жаңа корларга, 
жогаргы сапалы интернетке сүраныс осе түсті. 

Интернетті пайдаланатындардың барлығы- тек бір нәрсені гана 
іздейді. Ол - акпарат. Оның негізгікайнар көздері адам және машина. 
Интернет аркылы езің сиякты адамдармен танысыуға болады. 

Интернет тораптарын потенциальды пайдаланатындар деп: 
- гылым және оку жобаларын іске асыратын окытушы; 
- күкык мамандарымен өз колындагы ісін талкылауга арнаган 

адвокат; 
- ата-аналары нағыз музыканы түсінбейтін 8-сынып окушысы өз 

күрбыларын іздеу үстінде, тағы сол сияктыны айтады. 
Бүл жагдайда Іпіегпе! бір кайыкта жүзіп, келе жаткан баскалармен 

де танысуга мүмкіндік береді. Іпіегпеі -тен электронды конференцияны 
табуға болады. 

Сонымен катар есептеуіш корларына кіруіне камтамасыз етеді. 
Окытушы компьютермен НАСА аркылы космос программасынан 
акпарат алуға болады. Және де еткенді, казіргіні, болашактағы космос 
төңірегіндегі ғыльгмнан толык акпарат береді. Библия, Қүран, Тору 
касиетті кітаптарынан кажетті цитаттарды алу мүмкіндігі толык бар. 
Бүл прогресте сіз өз ережелеріңізбен ойлайсыз. 

Іпіегпеі үғымы Іпіегпеі (бас әріппен жазылса) - кез-келген 
компьютерді жер шарында орналаскан баска жүмыс станциясымен, ягни 
телефон арнасына косылған баска компьютермен жылдам байланыс-
тыратан Дүниежүзілік Торап. Оны дүниедегі ең үлкен аукымды торап 
деп атайды. Осылай телефон арнасы аркылы байланыса алатын компью-
терлер бір-бірімен ТСР/ІР хаттама ережелерімен мәлімет алмасады, 
оларды бір тілде "сөйлейді" деп айтса да болады. Дүниежүзілік Халык-
аралык телефон желісі сиякты оны ешкім баскармайды, ол ешкімнің 
жеке меншігі емес. Міне, осы Интернет торабы көмегімен электрондык 
почта аркылы хабар алып, баска компьютерлердегі акпаратты көріп, 
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кашыктан телеконференцияларга катынасу жүмыстарын жүргізуге 
мүмкіндік бар. 

ТСР/ІР - Интернет торабына косылған компьютерлер арасында 
акпарат алмасуды камтамасыз ететін мэліметтердібір жүйеге келтіру 
ережелері немесе оларды күрастыру хаттамасы. 

ІР (Іпіегпеі Ргоіосоі) - мәліметтерді оны алушының адрест 
көрсетілген шағын такырыптары бар бірнеше бөліктерге немесе 
дестелерге бөлетін торапаралык хаттама. 

ТСР(Тгап5ШІ550П Сопігоі Ргоіосоі) - мэліметті жөнелту ісін 
баскаратьтн хаттама, ол тораптағы акпарат дестелерін дүрыс жеткізу 
үшін жауапты болып саналады. 

Интернет торабын пайдалана отырып, үйден шыкпай-ак, көптеген 
елдерді, калаларды аралап, музейлерді, кітапханаларды көріп, дүние-
жүзілік мэдени жэне гылыми жетістіктермен таньтсып, оларға 
еркениетті елдің азаматы ретінде өз үлесіңізді косып, езіңізді дүниенің 
бір кішкене белігі ретінде сезіну мүмкіндігіне ие боласыз. 

Интернет (кіші эріппен жазылса) - ТСР/ІР хаттамалары негізінде 
желіаралык байланысу технологиясы. 

Интернетте жаксы жүмыс істеу үшін, оның кұрылысын білу онша 
кажет болмайды. Бірак интернет жұмысы жэне пайдаланылатьтн 
терминдер туралы біршама білу керек. Бұл жагдай интернетті тезірек 
меңгеруге кемектеседі. Әрбір тұтынушы компьютерді телефон 
арналарымен түйінді машиналармен байланысады. Ал түйінді немесе 
негізгі машиналар бір-бірімен куатты оптикалык талшыкты немесе 
сгтутникті арналармен жалгасады. Түйінді машиналар кез-келген жай 
компьютерлер арасында байланыс орнату үшін кажет, олар: тәулік 
бойынша үзіліссіз жұмыс істеп. байланыс сеанстарының арасындагы 
уакытта жолда жүрген акпараттарды уакытша сактайды, акпараттык 
серверлер деп аталатын мэлімет жинактауыш компьютерлермен жыл-
дам істейтін оптикалык түрдегі байланыстыру ісін камтамасыз етеді. 

Акпараттык сервер дегеніміз - калың көпшілікке арналған, эрбір 
тұтынушы пайдалана алатын көптеген акпараттар түрлері жинакталган 
арнаулы компьютер. Мұнда жаңалыктар, мерзімді баспасөз, 
жарнамалар, т.б. мәліметтер сакталады. 

Торапка косылған әрбір компьютерге кайталанбайтын адрес (ІР-
адрес) беріледі, адрес компьютердің типімен (ІВМ, Масіпіосһ), 
операциялык жүйенің түрімен (М5 Э05, Ү/іпсіо\Ү5 98, ДУіпсіо^ ЫТ) 
байланьтста болмайды, демек жіберілген акпарат тура адрес көрсетілген 
компьютерге келіп түседі. Түйінді машина мәліметтерді тасымалдау 
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кезінде хабарды жіберген жэне оны алатын компьютерлер арасындағы 
ең кыска жолды таңдайды, жұмыс барысында ол байланыс арнасының 
бос аралыктарын тиімді түрде пайдаланады. Бұл мүмкіндік Интернетті 
казірп кездегі ең жылдам, әрі арзан, эрі сенімді байланыс жабдыгьтна 
айналдырды деуге болады. 

Ал, енді түйінді машиналар жүмысы калай ұйымдастырылған, 
Интернетте адресті кім тагайындайды, компьютерлар арасындагы' 
байланыс калай камтамасыз етіледі, компьютер телефонмен калай 
косылады деген мәселелерге келсек, бұның бәрін істейтін арнайы коғам 
- Интернет провайдері деген ұйым, мекеме бар. Мысалы, Алматыда 
Интернет порвайдері болып кызмет аткаратын Интерент трейнинг 
орталыгы, Иигзаі, 5&0 Соттипісаііопз, Рага5ап§, Қазактелеком, Астел 
Арна Спринт т.б. мекемелер жұмыс істейді. 

Іпіегпеі-те кызмет көрсету провайдері - І5Р (Іпіегпеі 5еп/ісе 
Ргоуісіег), Іпіегпеі-пен карапайым тұтынушылардың тікелей катынас 
кұруын жүзеге асыратын заңды тұлга. 

Интернетке косылу үшін не істеу керек? Айтылып кеткендей 
интернетке косылу үшін өзіңіздің калаңызда немесе аймактарыңызда 
жұмыс істейтін провайдерлердің біреуімен келісімге отыру керек. 
Келісімге отырып провайдер койган багамен акшасын төлегеннен кейін, 
сіз өзіңізге керекті деректі аласьтз: колданушының аты, пароль, телефон 
номері, файл - сценарияй және т.б. Сонымен катар провайдер торабына 
косылудың инструкциясын аласыз. Осыдан кейін барып модемді койып, 
оның жұмысының параметрін баптайсыз. Егер де сізде модем болмаса 
оны сатып алу үшін провайдердің мамандарынан кеңес алуыңыз керек. 
Сіз провайдерде бар модемді пайдалансаңыз жаксы сапа ала апасыз. 
Мысалы, егер де провайдерде ІДС типіндегі модем тұрса, сізге де сол 
типтеп модемді алуга кеңес береді. Модемді орнатканнан кейін міндетті 
түрде интернеттің шеттетілген катынауына багдарламаның орнатыл-
ганын тексеру керек. Қажетті жагдайда провайдерден алган деректерге 
сәйкестендіріп баптап орнату керек. Осыдан кейін интернеттің жұмы-
сына керекті желілік ТСР/ІР хаттамасының компьютерде орнатылганын 
тексеру кажет. Орнатылмаған жағдайда орнату керек. Келесі кезенде 
шеттетілген катынауды жаңадан біріктіріп, провайдерталаптарына 
сәйкестіріп баптау керек. Барлык баптау орындалып біткеннен кейін 
кажет номерді теріп шеттетілген катынау сервері аркылы жаңа бірігуді 
тексеру керек. Сіз провайдерге косылудың оңай жұмыс екеніне кө-
ңіліңіз жеткеннен кейін, сіз жұмьтс істегенде колданатын \У\Ү\\-\ ҒТР 
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бағдарламасын почтамен, телеконференциямен және баска да сервия-
термен бірге орнатуыңыз кажет. 

Компьютерлік торап дегеніміз не? 
Сіздің компьютеріңіздің дискісі канша үлкен жэне онда кеп акпарат 

сакталсада файлдар кажет болатын жағдай туады. Ең карапайым тәсіл -
оларды дискет аркылы көшіру. Ал егер файлдар үлкен болып, дискетке 
симаса? Ал егер олар көп болса? Мұндай проблеманы шешудің 
карапайым вариантьт - компьютердің торапка топтастырылып, оларды 
параллель немесе бір ізді тораптар аркылы косып, жэне де арнайы 
программа көмегімен, мысалы. түзу кабельді жалғау аркылы мәліметтер 
беруін камтамасыз етуге болады. Ол үшін косатын кабельдер ғана 
кажет. Алайда, осылай косылған жағдайда мәліметтер беру жылдам-
дығы төмен боладьт. Және осылай косу тек бір бөлменің шеңберінде 
ғана болуы мүмкін. Егер де мэліметтермен эртүрлі бөлмелерде немесе 
бір мекеменің эр этажындағы орналаскан компьютерлерде алмасу үшін, 
компьютерді арнайы тораптык адаптерлер аркылы кабельдер көмегімен 
бір торапка байланыстырады. Мұндай жағдайда мәліметтермен алмасу 
жылдамдыгы едәуір жоғары болады. Компьютерлерді біріктіре отырып, 
компьютерлік торап олардың акпарат пен корларын бірыңгай кол-
дануын камтамасыз етеді. Акпарат - бұл дискіде орналаскан файл-
дардағы берілгендер және бағдарламалар, ал корлар - катты дискеттер, 
принтерлер, модемдер жэне баска да кұрылымдар. 

Компьютерлік тораптың екі түрі бар: бөлінғен серверлі торап 
немесе көпрангілік және біррангілік тораптар. 

Копрангілік торапта бір немесе бірнеше компьютерлер болады, 
олар сервер деп аталады. Тораптык операциялык жүйе баскаруымен 
жұмыс істейді жэне өзінің үлкен дисклерінде ондаған мың файлдарды 
сактайды. Сонымен катар, оларға принтерлер косылған. Торапта 
компьютерлер жұмыс істейтін станцияны клиент деп атайды. Олардың 
әркайсысы серверлерге жолы ашык жэне программа мен мәліметтерді 
пайдалануга тораптык принтерлерде басып шыгару мүмкіндікткері 
болады. Бірнеше пайдаланушы бір мезетте мэліметтердің базасымен 
жұмыс істеп. файлдарды редакциялау, арнайы тораптык программалар-
ды пайдапануга болады. Тораптардың осындай түрі үлкен көлемдегі 
акпарат сакталатын ірі организациялар мен фирмаларда колданылады. 

Біррангілік торапта эр компьютерде жұмыс станциясы да, сервер де 
болып жұмыс істей алады. Осындай тораптагы әр компьютер осы 
тораптың баска компьютерлеріне кіре алады. Оның дискеттерінде 
файлдарды сактайды жэне окиды. Ал жерде орналаскан программ-
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маларды іске косуга, косылган принтерде басуга мүмкіндік бар. 
Біррангілік тораптар кішігірім мекемелер мен офистерде колданылады. 

Компьютерлік тораптар бір мекемеде немесе бір организацияда 
орналаскан компьютерлерді байланыстырады. Байланыстьтң кыска 
толкындары акпаратты коаксиальді кабельдер жэне оптикалық 
жарыкшак аркылы жіберуге мүмкіндік береді. Мүндай тораптар сауда 
фирмаларында, банктерде, оку орындарында колданылады. 

Компъютерлік торапты біріктіру 
Әртүрлі өнеркәсіп орындарының, фирма, мекемелердің компьютер 

аркылы акпарат алмастыру үшін, жергілікті торап кала, облыс, аймак 
ішінде байланыстырады, ал анагүрлым ірі тораптарда акпарат телефон, 
радио немесе спутник канал байланысы аркылы беріледі. Ірі жергілікті 
торапең біріншіден аукымды біріктіріледі. Аукымды торап ел, 
континент, планета көлеміндегі компьютерлерді байланыстырады. 
Мемлекеттің гылыми орталықтарын, авиажелілердің арнайы тораптары, 
банктік тораптарды байланыстыратын тораптар аукымды болып келеді. 
Аукымды торапты функцияландыру баскару орталыктарын куаттайтын 
- административті максаттарда ғана жүмыс істейтін арнайы компью-
терлер болады. Олар компьютер тораптарының жүмыс істеу қабілетін 
тексереді, торапты үлғайтады немесе кішірейтеді, есеп жүргізеді, 
пайдаланушыларға тораптың корлары жайында акпарат береді. Пайда-
ланушылар тораптың баска абоненттерімен арнайы коммуникациялык 
программалык камтамасыз ету аркылы бір-бірімен араласады. 

Бүкіл әлемнің елдерін камтыған ең ірі аукымды торап интернет 
болып табылады. Ол 1988 жылы АҚШ-та пайда болып, алгашкыда 
гылыми орталыктар мен университеттердің тораптарын байланыстыра-
ды. Қазіргі уакытта интернет бүкіл әлемнің миллиондаган компьютер-
лерін біріктіретін ең танымал торап болып келеді. Интернетке косылып 
сіз мысалы, АҚШ конгресінің кітапханасының, Токтю, Нью-Иорк уни-
верситеттерінің аныктамалык акпаратына шолу жасауыңызға болады. 

Интернетке косылған эр компьютер торабының түйіні деп аталып, 
оның міндеті болады. Үнемі торапка косылып түратын компьютер 
сервер деп аталады. Жалпы сервер - өте кен түсінік және 
функциялардың айкын жиынтыгы бар бөлек компьютерді білдіреді. 
Сонымен бірге айкын операцияларды жүргізетін программаны білдіруі 
мүмкін. Айырыкша рольді интернетке кіруді камтамасыз ететін 
кашыктау камсыз ететін серверлері аткарады. 
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Торапка үнемі қосылып тұрмайтын компьютер клиент немесе 
абонент деп аталады. Қашықтау камсыз ету серверше косыль.п, клиент 
интернетке кіруіне мүмкіндігі туады. 

Компьютер торабының адресі 

Қандай компьютер торапка кось.лғанда өзінің колайльт ІР - адресі 
болады Көптеген машиналар үшін, мысалы серверлерде бүл адрес 
өзгермейді. Ал тораптың домендік атаулары жолдык латын символ-
дарымен жэне болшектенген нүктелермен жазьшады. Б.ршш. бел.пнде -
эдетте компьютердің аттары, келесісінде домен компанияларының 
аттары жэне соңғы бел.гіне елдегі доменн.ң немесе мекемелердеп 
кызметтің профильдігін білдіретін арнайы домендерд.н аттары жатады. 

Мысалы: 

сот - компаниялык үйымдастыру; 

2оу - экімшілік үйьтмдастыру; 

ейи - білім күру; 

т і і - эскери үйымдастыру; 
пе< - үйымдастыру, желіні баскару жэне желінін кұрылысына кіру; 

ог§ - калгандарын үйымдастыру. 
Әрбір елде екі эріптік бірегей белгілер берілген: ик - Ұлыбритания, 

ір - Жапония. (1с - Германия. 5и - Кеңес Одагьт. СССР тараганнан кеи.н 
кұрамындағы республикалар оздерінің бұрынгы аттарын алды: ги -
Россия иа - Украина. Алайда кейб.р республикаларда зи - белг.с.н 
сактап 'калды. Атауларды белудегі белгілі бір ережелеріне ш ь т г а отырып 
Місгозой корпорациясының домендік атауы ппсгозой.сот болып, ал 

еЬ - сервер корпорациясы - тісгозой.сот болып оелпленд.. 
Осы айтылгандардан, адрестер агаш тэрізді кұрь.лысты кұратьтнын 

білуге болады. осының нэтижесінде абонент торабына катынау жедел 
түрде түсіп. абонентті іздеу басталады. Бұл ағаш тәр.зд, кұрылыста 
бірегей түбір жок, алайда эрбтр ел езінің ағашын б е л г ш е и д і . Сонымен 
катар Украина иа - дан кейінгі домен немесе тораптар кала, облыс жэне 
аймак домендері болып табьшады. Мысалға кіег.иа. сг,теа.иа жэне т.б 
Мұндай жагдайда компьютер адрестері кем дегенде үш бел.ктен 
тұрады сервер атауы, кала және аймак атауы және елдщ аты. 
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Абонент торабына электрлік почта аркылы катынау ушін әдетте 
толык немесе кыскартылған атаулар колданылады. Бұл атаулар 
домендік атаулардан окшау @ символымен белгіленеді. Мысалы 
МісгозоА корпорациясының электрондык почтадагы адресі былай 
болуы мүмкін: ЬіІес1@ тісгозоіг.сош. 

Символдык атауларды колданған кезде ПК8 - Оотаіп Ыате 
5узІет (Домендік жүйенің аталуы) хаттамасы колданылады. ОЫ5 - тың 
арнайы серверлері компьютердің символдык домендык атауын ІР -
адресі кұрайды. Бұп адрес мыңдаған компьютерде сакталынган арнайы 
мәліметтермен сэйкес келеді. Кейбір жагдайларда керісінше ІР - адресі 
ОИ5 атауында орындалуы мүмкін. 

Мэліметтерге тез катынау үшін интернеттің әр түрлі серверлерінде 
сақталыналын ИКЬ - ШіГогт Кезоигсе Ьосаіогз (Қорларды әмбебап 
көрсеткіш) колданылады. Бұл кордың немесе объектінің анык жағдайын 
ажыратып береді. Ш Ь - адресі әдетте хаттаманың атынан басталады. 
Интернеттің корлары немесе объектілері әдетте \¥еЬ - беттер, файлдар, 
почталық корреспонденция, жаңалык топтамалары және т.б. болып 
табылады. Мысалы, Ш Ь - адресі Һпр://\ү\ү\ү.т5и.ш келесіні білдіреді: 
ҺПр- \ҮеЬ-сервер. НТТР - хаттамасын колданады, \үт \ ' - торап \үеЬ - те 
болады; тви - Мәскеу Мемлекеттік Университетінің торабы (МГУ), ги 
- торабы Ресейде болады. 

Компьютерді тораппен жүмыс істеуге даярлау 

Интернет торабымен жұмыс істеу үшін компьютер, модем, телефон 
арнасы, осыларды байланыстыру ісін атқаратын программалык жасак 
кажет жэне белгілі бір провайдермен байланысу керек. Интернетпен 
жұмыс істеуге мүмкіндік беретін компьютердің ең кіші параметрлері 
мынадай болады: 

\Уіпс1о\Ү5 95 операциялык жүйесі (торап жұмысына \Үіпс1о\У5 98 
ыңғайлырак); 

486/66 МГц П)Х процессоры немесе одан жоғарғы моделдердің бірі; 
компьютердің жедел жады (КАМ) көлемі-8 Мб немесе одан жогары; 

катты магниттік диск (НБО) көлемі-500 Мб немесе одан жоғары; 

модемді косуға арналған СОМ РОКТ болуы тиіс; 

5ҮОА мониторы; 
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модем (модулятор-демодулятор); 

баскару тетігі. 

Қазіргі кездегі тораппен жұмыс істейтін ең кең тараған компьютер 
кұрамы: 

Репііит 2/350 МТц немесе АМО К6-2 /350 МГц; 

КАМ көлемі - 64 Мб; 

НӘО көлемі - 5000 Мб; 

Ш не Затзип» фирмаларының 5УОА мониторы; 

дыбыстык карта мен акустикалық жүйе; 

1Л5 КоЬоІіс5 модемі, мәлімет алмасу жылдамдьтгы 33.6 Кбит/сек. 

Модем дегеніміз - провайдер торабымен дербес компъютердің 
байланысын камтамасыз ететін арнайы кұрылгы. Модемнін негізгі 
сипаттамасы болып ол аркылы бір секундтагы тасымалданатын биттер 
санымен елшенетін оның мәліметтерді қабылдау/жөнелту жылдамдығы 
(бит/с немесе кбит/с-Ь/5, кЬ/5) саналады. Модемнің жылдамдығы жогары 
болған сайын оның бағасы да есіп отырады. Модемдер орналасуларына 
карай ішкі жэне сырткы болып екіге болінеді. Ішкі модемдер арзанырак 
болады, оларды сатып алу кезінде провайдерлермен акылдаскан абзал. 

Тораптың модем көмегі аркылы берілуі 

Кез-келген шеттетілген торапка косылу үшін соның ішінде 
интернетке де, сіз модем кемегі аркылы торапка кіруді кһрсететін 
шеттетілген серверге "келесіз", модем сервері жауап берген кезде екі 
жак кұрылғыны біріктіру үшін келіседі. Бірігетін модемдер бір-бірін 
түсіну үшін колданылытын бұйырыктармен үйлесімді болуы керек. 
Кебінесе Науе5 атгы біріккен модемдер колданылады. Бұл Науев 
фирмасының стандартты модемі. Модем сонымен катар телефон 
торабымен берілген мәліметтің кандай да бір стандартымен үйлесімді 
болуы керек. Мысалы: У.32, У.32 ЬІ5, У.42, У.42 ЬІ5, У.34. осы 
стандарттермен үйлескен модемдер деректермен кедергісіз ауысып 
отырады. Кез-келген стандарт деректер берілген кезде максимальді 
жылдамдыкпен сипатталады. Бұл Кбит/сек-пен елшенеді. Мысалы: У.34 
стандартының максимальді жылдамдығы 28.8 Кбит/сек-ті кұрайды. 
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Модемдер арасындағы байланыс орнаған кезде, шеттетілген 
катынаудың сервері сұрай бастайды, сіздің компьютеріңіз сізді 
идентифнциргілі тораптың абоненті ретінде санап акпаратты бере 
бастайды. Егер идентификация табысты өтсе, сіз интернетке катынап 
оның сервистерін колдана аласыз. Бұл үшін сәйкес программаны жіберу 
де жеткілікті. Мысалы, \¥еЬ-ке саяхат жасау үшін Іпіегпеі Ехріогег 
программасын колданады. Почтамен немесе телеконференциямен 
жүмыс істеу үшін Оиііоок Ехргезз программасы, ҒТР-мен жұмыс жасау 
үшін СиСе ҒТР программасы колданылады. 

Интернет торабынан акпаратты іздестіру 

Бүгінгі танда интернетте ондаган миллион тораптар жұмыс аткара-
ды. Алайда интернетте тораптар корларының біркелкілік жүйелілігі 
жок. Сондыктан да мұндай мәліметтер кеңістігінде багыт сілтеу киынға 
соғады. Әсіресе керекті мәліметтің компьютердегі электрондык мекен-
жайы белгісіз болган жағдайда киын. Тәжірибе жүзінде интернеттегі 
барлык тораптар бір-бірімен байланысты, сондыктан да теоретикалык 
тұрғыдан керекті тораптар табуға мүмкіндік бар, мұның өзін сілтеу 
көмегімен саяхат жасай жүріп жүзеге асыруга болады. Дегенімен, 
мұндай іздестіру жұмыстарына бүкіл өмірің де жетпейді. 

Қажетті акпаратты іздестіру үшін, казіргі замангы іздестіру 
машиналарын пайдаланған дұрыс. Өйткені, олар іздестру барысында 
кажетті акпараттарды тез, әрі дәл жэне толык табуга мүмкіндік береді. 
Әдетте бұл машиналармен жұмыс істеу кезінде белгілі сөзді колданган 
дұрыс. Бұл соз ізделіп отырган акпараттарды дәлірек бейнелеп 
көрсетеді немесе іздестіру облысында киын сөздерді нактылау үшін 
белгілі сөзді колданады. Сұрастырудан кейін іздестіру үшін сіз, 
интернеттен кұжаттарды сілтеу тізімін аласыз. Бұл кұжаттарда кұпия, 
белгілі сөздер сакталынган. Ереже бойынша кұжаттан табылған текст 
үзінділерінен сілтеме толыктырылады. Бүп толыктырулар табылган 
беттер тематикасын тез арада белгілеу үшін жиі-жиі көмек береді. 
Сштемеде тышканды шертіп жіберу, тандап алынған кұжатка көше 
беруге болады. Кейде корытындылар барысында іздестіру машиналары 
кұжаттарға миллиондаған сілтемелерді кайта кайтарып жіберіп жатады. 
Қажетті кұжаттарга доступты жеделдету үшін көптеген машиналар 
іздестіру нәтижесінде сұрастыру мен сәйкес болуы үшін тізім 
басындағы беттерде сілтемелер орналасуы кажет. Мысальт, ең басьтнда 
сілтемелер кұжаттарға әсер етуі мүмкін. Өйткені, оларда белгілі сөздер 
жиі кездеседі немесе олар бір-бірімен жакын орналасса, немесе ең 
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бірінші беттен басталатын болгандыктан бір-бірімен жиі эсерлеседі. 
Қазіргі кезендегі бүкіл әлемдік тор кұжаттарында комекші акпарат 
араласып жүреді. Мұның өзі берілген беттерге түсіндірме жасайды. 
Берілген акпараттар табылған сілтемелердің орналасуына да өз әсерін 
тигізуі мүмкін. 

Акпараттарды іздестіру кезінде машина интернеттің акпараттык 
корларына айналмайды. Іздестіру машиналарының корларында кұжат-
тарға сілтемені күнделікті тілде тәжірибе түрінде сакталынады. Іздес-
тіру машиналарының арнайы багдарламалары өз акпарат коймаларьтн 
күнделікті толыктырып отырады. Мұның өзі интернет корларының 
өзгергенін, кеңейгенін білдіріп тұрады. Акпараттар коймасын толык-
тыру кезінде сілтемелер көмегімен бәрін танымал багдарламалар бете-
рінің тораптары бүкіл әлемдік тораптар кұжаттарын тексеріп шыгады. 
Келесі бір тәсіл машиналар коймасынын толыктырылуы кызыгушы тұлға-
лардын жана кұжаттарға сілтемелердін косылуы аркаылы көмек береді. 

Интернеттің акпараттык толығуының соншалыкты өскендігі көп. 
тіпті іздестіру машиналары өздерінің мәліметтер коймасын толтыруга 
үлгермей де калып жатты. 

Қазіргі танда негұрлым толыктырылган коймалар интернеттщ 
барлык мәліметерінің не бары жиырма пайызын кабылдай алмай жатыр. 
Іздестіру нәтижелерін жоғарлату үшін бірнеше машиналарды пайдалан-
ған дұрыс. 

Іпіегпеі-тің қызмет баптары 

Іпіегпеі-тің кызмет баптары - (Шогісі Мсіе \ҮеЬ) деп 
аталатын дүниежүзілік тармакталған өрмек, яғни торап, оны \У\Ү\М 
немесе \ҮеЬ деп те айта береді. Электрондык почта (Е-шаіІ), Іпіегпеі 
Меш5 (ЕІзепеі) - Интернеттік жаңалыктар жүйесі, ҒТР, Сорһег, Іпіегпеі 
Таік Касііо. Іпіегпеі Кеіау СҺаП (ІКС), Теіпеі т.б. Бұлардың ішіндегі ең 
жиі колданылатындары - алғашкы үшеуі. 

ІШегпеІ торабы - өзара байланыс арналары мен біріктірілген ірі 
тораптар жиынтыгы. Әрбір торап Ш І Х операциялык жүйесімен жұмыс 
істейтін бір немесе бірнеше компьютер сервері. 
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ХҮогІсІ \Уісіе \УеЬ 
Бүгінгі таңда интернеттің барлык сервиздерінің арасында лидерлік 

орындьт \¥огІс) \\'ісіе ШеЬ алып отыр, (оны кейде \\'Ч¥\¥, 
\¥3, \¥еһ - бүкіл әлемдік тор деп те атайды) - аукымды тармакты 

жүйе, бұл \УеЬ - серверлерді немесе \УеЬ - торабын (ШеЬ Зііе) 
біріктіреді. 

\¥еЬ - тораптарда сакталынган күжаттарды \\'еһ - беттер деп 
атайды. Қазіргі таңда олар интернеттегі акпарат корларының негізгі 
және біршама жаралған түрі болып саналады. 

ШеЬ - беттердегі акпарат гипертекст түрінде ұйымдастырылган. Сіз 
бұл не нәрсе деп сұраңыз? Пәндік көрсеткіш ретінде карапайым кітапты 
мысалға алайык. Оны гипертекст кұжаттарының оңайлату үксастыгы 
деп есептеуге болады. Қандай бір термин кітаптың кай жерінде 
аныкталып айтылатындыгын білу үшін біз пэндік көрсеткіштен аламыз. 
Содан кейін кітаптан керекті беттерді карастырамыз. Ал олардан 
кажетті текст табамыз. Мұның барлыгы, кайткенімен де біршама 
адамды жалыктырып жібереді. Ал енді сіз электрлі кітапты елестеңіз, 
онда белгілі бір сөздер белгіленген, мысалы, түспен немесе сызыкпен 
делік. Бұл сөзге тышканмен көрсетсек, біз тез арада кітапка кіреміз, 
оның ішінде берілген сұрактар бойынша толыктырылган акпарат 
сакталынады. Мұндай кітап өз алдына гипертекст кұжатты келтіреді. 
Сілтемелерді бұл жагдайда гипертексттік башіаныстар (һуреПехІ Ііпкз) 
немесе гиперсілтемелер деп аталынады. 

Арнайы программаның броузер көмегімен \ҮеЬ - беттерінің 
гиперсілтемелер ішіндегі корап толып шыға отырып, пайдаланушы \УеЬ 
- торабының мәліметерін біріншіден екіншіге баска келемде шыгып 
кана коймай, сонымен бірге баска орындарга да ауысады да жүзеге аса 
алады. \УеЬ - беттері интернетпен өзара байланысты. Сондыктан 
акпаратты пайдалануга беру тәсілі \ҮогІ<і \¥іс!е \УеЬ (Дүнйежүзілік тор) 
деген атауга ие болды. Гипертекст түрінде акпаратка пайдалануга 
берген колданылатын тіл НТМЬ (Нурег Техі Магкир Іап»иаііс). 

\УеЬ - бетінде гиперсілтемелермен бірге текстердің баска видеолык, 
дыбыстык, графикалык түрдегі акпаратты ұстай алады. Мұндай 
акпаратты \ҮеЬ - бетіне енгізу үшін НТМЬ тілінің функциясын кеңейту 
кажет. Бұл баска тілдің жэне жаңа пайда болуына хабар әкелді. Сізге 
мынадай тілдер бірнеше рет кезігуі мүмкін: ХМЬ (ЕхСепзіЫе Магкир 
Еап§иа§е), Х5Ь (ЕхІепзіЫе 5гуІе Еап£иа§е) және ЗӘМЕ (Тһгее -
ОітепзіопаІ Магкир Ьап§иа§е). Гипермэтіндік кұжаттар тапсыру үшін 

101 

НТТР (Нурег Техі ТгазҒег Ргоіосоі - гипермэтіннің тапсыру хаттамасы) 
деп аталған хаттама өнделген болатын. 

\Уог1с1 \\'іс1е \\'еЬ кұрылымы 

Ү/ШШ дүниежүзілік тармакталған торабы - бұл Іпіегпеі-тің ең кең 
таралған, күннен күнге токтаусыз өсіп жаткан кызмет түрі. \УогЫ \Уіёе 
\УеЬ - ІпІегпеС-тегі барлык кұжаттар жэне мультимедиалык ресурстарды 
сипаттайтын термин. Бұл мәліметерді пайдалану жолында оларды окып 
көру үшін Місгокой Іпіегпеі Ехріогег, Ыеізсаре Ыауі§аІог сиякты 
программалык жабдыктар колданылады. Олар Іпіегпеі-тен керекті 
кұжаттарды іздеп табуга, карауға, жазып алуға мүмкіндік береді. 
"Гипермэтін" мүмкіндігі \ҮеЬ мәліметтерінің бірінен біріне көшуді 
жеңілдетеді. ФаЙлдардың " НТМЬ" (Нурег Техс Магкир Ьап»иа8е) 
форматын іске косатын гипермәтін мүмкіндігі \\'еЬ парактарының бір 
бетінен екінші бетіне "сілтеу" бойынша көшуді жеңіл жүзеге асырады. 
Бұл беттерде суреттер, бейнежазбалар, дыбыстар, үшөлшемді накты 
бейнелер т.б. орналасады. Осындай сілтемелер аркылы байланыскан 
парактар \Уог1с1 \Үіс1е \УеЬ-тің негізгі кұрылымын кұрайды. \УеЬ 
жүйесіне косылғаннан кейін әрбір адам \\'\У\\' торабындағы кез-келген 
мэліметті баскалармен бірдей пайдалану кұкыгына ие болады. Бұдан 
соң баска компьютерлермен байланысу үшін немесе косымша 
артыкшылык, шектеулер үшін акы төлеудің кажеті жок. 

\УогЫ \Л/ісіе \ҮеЬ (\Ү\¥\У немесе \ҮеЬ) Интернет мэліметтерін жеңіл 
коруге болатын графикалык интерфейс мүмкіндігін береді. Ондагы 
мэліметер мен олардың бір-бірімен байланысын акпараттык "өрмек" 
деп айтса да болады. 

\ҮеЬ-тің әр бетінің басға парактармен байланысын көрсететін 
сілтеме белгілер бар, оны бір-бірімен байланыскан парактардан тұратын 
өте үлкен кітапхана деуге болады. Бір топтык компьютерде орналаскан 
мәліметтер \УеЬ кітабы секілді, ал оның беттері кітап парактарын көзге 
елестетеді. Бұл беттердегі мэліметтер дүнинің кез-келген бұрышында 
орналаса алады. Солар аркылы жер шарындагы барлык серверлік 
компьютерлердегі акпараттар көз алдыңызга орналасады. Мұнда 
кашыктагы - кымбат, жакындағы - арзан деген ұғым жок. Олардың 
бағасы тек мәліметтең көлеміне немесе сіздің байланысып отырган 
уакытыңыздың ұзактығына байланысты. \УеЬ мәліметтерін карау адресі 
көрсетілген белгілі бір тораптык компьютерден басталады. 
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Түйінді компьютердегі мәліметтің бірінші беті кітаптың сырты 
немесе мазмұны тэрізді. Әрбір беттің Ш Ь (ипіуегзаі Кезоигсе Ьосаіог) 
форматында берілген кайталанбайтын өзіндік адресі болады. Ол 
беттердегі мәліметті оку "көру жабдыктары" деп аталатын арнайы 
программалар аркылы орындалады. 

\УеЬ - бетте акпараттарды іздеу 

Кез келген сөзді, сойлемді немесе сөйлемшені сіздің алдыңызда 
ашылган \ҮеЬ - беттен табу үшін Баскару менюінен осы беттен іздеу 
командасын тандап алыңыз немесе [СТКЬ + Ғ] клавишасын басыңыз. 
Нэтижесінде іздеу диалогтік терезесі пайда болады. осы терезенің Табу 
алаңына керекті акпаратты енгізіңіз. Және сәйкес келетін опцияларды 
койыңыз. Егер сіз Тұтас сөз опциясын койсаңыз, онда ІЕ іздеу 
критериясы ретінде тапсырылган сөздің бөлігін бейнелемейді. Мысалы, 
егер іздеу критериясы ретінде кітап сөзін көрсетпек, ІЕ кітаптың немесе 
кітап сүйгіш созін шығармайды. Егер Регистрдің есепке алуымен 
опциясын койсаңыз, онда ІЕ тек кана жолдарды таппайды, бас және кіші 
символдарды да табады. Бас жэне кіші символдар Табу алаңында 
шығады. Мысалы, егер интернет шығарса, ІЕ интернет немесе интернет 
сөзін шығармайды. Іздеу бағытының тапсырмасы үшін Жоғары немесе 
Төмен опцияларын койыңыз. Іздеуді бастау мен сэйкес келуді тапкан-
нан кейін жалгастыру үшін Тагы баскаларын Табу кнопкасын басыңыз. 

\ҮеЬ — каталог деген не? 

\УеЬ - каталог - бұл \¥еЬ - бетті классификациялайтын \\'еЬ -
түйін. Мысалы. \УеЬ - каталог Үаһоо! - да Агіз апсі Нишапіііез (өнер 
жэне гуманитарлык тематика). Визіпезз апсі Есопоту (бизнес пен 
экономика), Сотриіегз апсі Іпіетеі (компьютер мен Іпіегпе*), Есіисаііоп 
(Білім) және т.б. акпараттар категориясы косылатын. Осы басты 
категорияның эркайсысында коптеген ұсак категориялар бар. Мысалы, 
егер Кесгеаііоп апсі зрогіз (демалыс пен спорт) категориясына бассак, 
онда зроПз (спорттар), 6 а т е 5 (ойындар), Тгауеі (саяхат), Аиіох 
(автомобилдер). Оиісіооге (туризм) жэне т.б. коптеген ұсак категориялар 
пайда болады. \ҮеЬ - бетті тапканша ұсак категорияларды көру үшін 
категориялардың атауларына баса беріңіз. 

\ҮеЬ - бетті редакциялау 

\УеЬ - бетті толтырған соң оның көшірмесін сіздің компьютеріңізде 
сактауға болады. Шынында, \ҮеЬ - серверде орналастырылган, 
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толтырылған беттің көшірмесін редакциялаудан бұрын өзгертулер 
беттің өзіне енгізілмейді. Іпіетеі Ехріогег амалымен редакциялауды 
толтыруга немесе документ кұруға болмайды. Егер ІЕ мен жұиыс істеу 
алдында \Уіпс1о\Ү5 үшін файл менюінен Баскару командасын таңдап алу 
керек. Сонда берілген редактордың жасырған НТМЬ - кодының терезесі 
ашылады (мысалы, Ғгопіра«е Ехргезз). Күнделікті бет жаңа терезеде 
бейнеленеді. Осы терезеде редакциялай аласыз. Егер сіз документте 
\ҮеЬ - беттің бөлігін ғана пайдаланғыңыз келсе, Іпіепіеі Ехріогег 
терезесінде оны тышканның көмегімен шығарыңыз. Сосын Баскару 
менюінен Көшіру командасын тандаңыз. Осыдан кейін документті ашу 
керек. Бұган міндетті түрде \\<еЬ - беттен берілгендерді косу керек жэне 
оган көшірілген акпаратты кою керек. 

Бастапкы НТМЕ - кодты карау 

\ҮеЬ - бет үшін бастапкы НТМЕ - кодты текстік редактордың 
кемегімен көруге жэне редакциялауға болады. бұл үшін ІЕ терезесіндегі 
бетті караңыз және Түр менюінен НТМЬ Түрінде командасын тандаңыз. 
Нэтижесінде текстік редактордың терезесі ашылады. Онда бастапкы 
НТМЬ - коды бейнеленеді. Текстік редактордың түрі пайдаланылатын 
жүйемен аныкталады. \\'іпсіо\\'5 - пен жұмыс істеместен бұрын, бұл 
блакнот косымшасы болады. 

Провайдер дегеніміз не? 

Бір айта кететін жагдай телефон арнасы мен интернет арнасы 
эртүрлі арналар. Интернет арналарымен кабельдік, спутникалык жэне 
т.б. жогаргы жылдамдыктагы байланысты әртүрлі фирмалар жасай 
алады. Мұндай фирмалар төлемдерге карай отырып, интернетке 
катынауды калаған адамдарына бере алады. Мұндай кез келген фирма 
интернет көмегін жеткізуші немесе провайдер деп аталады. 

Провайдер - агылшын тілінен алынған. жеткізуші деген магына 
береді. Біздін каламызда немесе аймағымызда кандай провайдер жұмыс 
істейтінін прессалардағы жарнамалардан білуге болады. провайдер 
тандауда, оның кызметін сипаттайтын мынадай мәліметтерге сүйенуге 
болады: 

- Қостырудың бағасы, төлем акысы ай сайын немесе сағатына, 
айлык абонент төлемінің колемі немесе интернеттегі бір сағаттык 
жұмыстың бағасы. 

- Баска арналарга косатын өткізуші тәсілі, бірінші кезекте шетел 
провайдерлерімен, элемдік корларға катынауды камтамасыз етеді. 
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Арнага жүктеудің деңгейі. Өткізу тәсілі жоғары болса, жүктеу деңгейі 
төмен болады да, байланыс сапалы шығады. 

- Провайдердің шеттетіл 222ген косылудың серверіне костыратын 
телефон желісінің ТАС сапасы. 

- Провайдер модемдерінің жүктемелерінің елшемі немесе шеттетіл-
ген косылу серверінің модеміне жедел түрде байланыс жасау жолы. 

- Қостыру кезіндегі әртүрлі уакыттағы жеңілдік тарифтерінің 
болуы. 

- Қолданушыларға техникагтык көмектің деңгейі, консультаңия алу, 
білім беруді үйымдастыру жэне т.б. 

Көптеген провайдерлер бірнеше күннің немесе бірнеше сағаттың 
ішінде акылы және акысыз түрде тексеріп костырулар өткізуге мүмкінік 
жасай алады, мүндай тексеріп костырулардың нәтижесінде практика 
жүзінде провайдер кызметіне бага беруге болады. осыдан кейін барып 
провайдермен келісімге отарады немесе баска провайдер іздей 
бастайды. 

ІЖЬ - интернеттегі корлардың акпараттык тікелей керсеткіші. 

Біз жогарыда интернетке косылған эрбір компьютерде белгілі бір 
символдарга сай келетін (домендік есім) немесе үсынылган немесе 
цифр комбинациясы (ІР-адресі), сиякты өзінің бірден-бір адресі бар. 
Бірак та бүл акпарат жеткіліксіз, компьютерде накты күжат табу үшін. 
белгілі каталогта файл күйінде сакталған болатын. Бізде белгілі, керекті 
файлға кіру үшін оған карай сілтеу керек. 

Барлык жазылып койылған элементтер (хаттама, кіруге болатын 
тәсілді жүйелеп баяндаушы, компьютер адресі, файлга жол және оның 
есімі). ІІКЬ делінген эрбіракпаратталған кордың өте сирек мекен 
жайында жинакталган: (Ііпіуегзаі Кезоигсе Ьосаіог - кордың 
универсапды көрсеткіші). ІЛКЬ - жай адрес немесе кордың адресі деп те 
атайды. Ең бастысы бүл адрестің калай дүрыс жазылуын білу кажет. 
ІЖЕ - ң толык барлык жинакталган элементтері мынадай: 

Хаттамалар://сервердің адресі / жол / файл - аты 

Хаттама (немесе кірудің амалы) - бүл адрестің бірінші бөлігі баска 
да оның бөліктерінен кос нүкте жэне көлбеген сызыкша аркылы бөлімі 
көрсетіледі (://). Енудің эдісі былай беріледі, мысалы, ҺПр, йр, Іеіпеі, 
пе\У5. 

Сервердің адресі - бүл мэліметтерді орналастыратын компьютердің 
домендік есімі. 
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Жол - бүл керекті файлдыңсакталган каталогтардың есімдерінің 
жүйелілігі. Каталогтар есімі көлбеген сызыкпен бөлінеді (/). 

Файл аты - бүл біз іздейтін файлдың (күжат) соңгы аты. Бүнда 
белгілі бір кеңею бар. Сонымен, \\'еЬ - беттерінің есімінде һіші-ң 
үпғаюы бар, яғни файлдар есімдері, рёҒ- ң көбеюінде - ғылыми 
баспалар. Ал §іГ - ң ^ресі (график), \Үои, аи (дыбыс), аұі (видео) да 
күжаттардың мультимедиясының есімдері сакталган. 

Алдағы кезде біз енді ІР - сандык адрес немесе домендік аттарды 
пайдаланбаймыз, бүл жағдайда ЦКЕ - ды пайдаланамыз. 

Ескерту: 

Жакын арада ІЖЬ - ң көмегімен адрес жіберген корларға принтер 
косылады. ІРР-ң (Іпіегпеі Ргіпііп§ Ргоіосоі 1.0) - интернет аркылы 
мөрлеу үшін хаттаманың алгашкы хабары жеткілікті болды. Оны 
әлемнің кез келген нүктесінен мөр процесімен баскаруга жэне өз 
күжатын принтерге тікеле салып жіберуіне пайдаланушыға мүмкіндік 
береді. Сондыктан интернет принтерді факска - тағы бір дәстүрлі 
кұрылыстың, байланыстың альтернативасына айналдырды. 

Нидерландиядағы Вагенингендік ауылшаруашылык университеті-
нің коллоидтік химиялык жэне физикалык лабораториялык адресін 
ІЖЕ-ң эртүрлі күрылымына мысал келтіруге болады (ЬаЬогаІогу Іог 
Рһузісаі СһеітіізСгу апсі соііоісі 5сіепсе аі іһе \үа§епіп§еп Асігісиііигаі 
Ііпіуегзііу). 

Университеттің адресі - һир:/\ү\у\ү.\\'аи. пі, ал лабораториялык 
өзінің адресі - ҺПр://\ү\ү\ү.1ёпк.\\'аи.п1. осы адреске яғни Іепк - түрган 
жерге голландтык тілдегі лаборатория атынан шыккан бүл 
аббревиатураға еніп барып лабораторияның ноте раде - ден өтесіз, 
бүның аудармасы үйлік бет (кіріспе. негізгі. баскы). (Мүндай беттердің 
ішкі түрі және кұрылымы туралы белгіні ұйымдармен фактикалы 
таныстыру төменде беріледі). Өз вертуальдык саяхатынды \ҮеЬ -
торабы аркылы мемлекеттік мекеме, ұлы компьютерлік фирма, немесе 
кішірек университеттік лаборатория болса да кез келген ұйымдардың 
үйлік беттермен накты бастаган колайлы. Мұндай саяхат барысында сіз 
гиперсілтеме аркылы бі күжаттан екінші бір кұжатка көше аласыз, жэне 
де олардың әрбірінде ІЖЬ - ы бар. Ары карай сіз каталогтан кұжат 
жэне домендік адрес іздеп жатпай-ак ІЖЕ - ді пайдаланасыз. 

Лаборатория туралы жалпы акпаратты мынадай адрестен ала 
аласыз: 

һіір://\у\¥и'Тепк.\үаи.пІ/шһаІ\\'е.һІт1. 
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(\үһаІ\үе - деген шһаі аге \уе дегеннің кыскартылганы), ал мұнда 
жүргізілген зерттеулер туралы акпарат мынадай адресте: 

һ[Ір://ту\у,Гепк.л\'аи.пІ/геяеагсһ.һітІ. 
Бұл жерде кім жұмыс аткаратынын білу үшін міндетті түрде адресті 

енгізу керек: 
ҺПр://\үтү.Ғепк.\уаи.п1/с§і - Ьіп/§епреор1е 
Көріп отыргандай, соңгы адрес жеке кызметкерлердің \УеЬ -

беттерінде көрсетілген, каталогты нұскап, һіші - ң өрістеуімен 
аякталмаган. 

Барлык түгенделген адрес һіт і - дан басталды. Бұл дегеніміз 
мэліметтердің \УеЬ - серверінде орналаскан. Бұдан баска лабораторияда 
өзінің Сорһег және ҒТР - серверлері адресімен бірге бар: 

Оорһег://£орһегТепк.\үаи.п1Йр://йр.Гепк.\үаи.п1 
Сонымен бірге телеконференцияга (пешядгоир): 
№\Ү5 :\уаи.5епк 
Назар аударатын нэрсе, бұл жерде Ш Ь - ң стандартты форматынан 

(ІІ5е пеі пе\Ү5§гоир) осы соңгы адрестің форматынан өзгеше көрінеді. 
ІЖЬ - да үнемі кезігетін нәрсе ол баскаргыш бойынша 2 бөлімнен 

тұратын. каталог пен файлдың есімдері нұскалмаган сервердің адресі 
және хаттама еді (мысалы, Һіір://\ү\ү\ү.\үаи.п1/). Демек мұндай адрес 
аркылы өзіңе керекті \¥еЬ - бетін табуга болады екен. Егер ІІКЕ - д а 
файл есімі анык көрсетілмесе ягни жасырылган болса файлдың үйлік 
беттерімен толтырылады. 

Күнделікті анык аты бар \¥е1соте. һіті , іпсіех.һіті немесе 
һоте.һіті . 

Жакын арада интернетте ең кең тараган сервистер деп есептелген 
электронды почтаның адресі және Ь'КІ, - дің стантартынан өзгеше 
көрінеді. Электронды почтаның адресі символдарга бөлінген @ 2 
бөлімнен кұралады. Символдың оң жагында абоненттің почталы бөлімі 
орналаскан компьютердің домендік аты көрсетілген, ал сол жагында 
абоненттің шартты аты жайгастырылады. Әдетте мұндай ат және 
фамилиядан алынған символдар комбинациясы аткарады. 

Осылай, Вагенингендік ауылшаруашылык университетінің химия-
лык коллоидті жэне физикалык лабораториясынан профессор Карл 
Цельтер өз адресін кгеіі @ Гепклуаи.пІ сиякты аныктауы тіпті ыктимал 
(мүмкін). 
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3.3 Интернет ресурстары 

ІпіегпеС корлары 

Интернет тарихы коп жылдардан бері белгілі. Тораптар үздіксіз 
дамуда - жетілген акпараттың жэне бағдарламалык кұрамдардың жаңа 
сервистері тагы да дамуда, яғни Тпіепіеі өздерінің жаңа кызметтерін 
пайдалануга беруде. Кейбір ескі сервистер ез маңызын жэне атағын әлі 
де болсажогалткан жок. Осылайша, тіпті интернеттің акпараттык 
корларының тарихи техникалык кұшінің себебін, акпаратты тэсілі 
аркылы ажыратады, міне осылардың өзі олардың (доступтарының) 
кіруге болатындыгының тәсілдерін аныктайды. Содан кейін біз 
акпараттык корлардың классификациясының негізін ныгайтуды 
келтіреміз. Оның өзін мәліметтер корсеткішінің тәсілдері аркылы 
талкылаймыз. Мұның өзін тарихи аспекті түрінде емес, 
пайдаланушының казіргі тандағы көзкарасы аркылы, ягни корлардың 
таралуының актуалъдыгы есебінде карастырамыз. 

Іздеу серверлері 

Интернет жүйесіндегі мэліметтерді миллиондаган мекемелер 
даярлайды. Олардың кейбіреулері өз мәліметтерін 3-5 минут сайын 
жаңартып отырады. Осындай акпарат мұхитында керекті мәліметті 
калай тауып алуға болады! Мұндайда көмек беретін іздеу серверлері 
бар. Оларда мындаган іріктелген кұжаттардың, сайыттардың жэне 
парактардың адрестер сакталады. 

Көптеген іздеу серверлерінің ішінде кең тараган іздеу каталогтары 
(ёігесіогіез) мен машиналары (5еагсһ еп§іпе5) бар. Олар сатылы 
кұрылымдардан тұрады. Керекті кұжат төменгі деңгейлерден біртіндеп 
аныктау тэсілімен ізделеді. Мысалы, сервер - каталогтың алғашкы 
деңгейінде Қаржы, Білім. Компьютерлер деген атаулар болса, Қаржы 
ұгымының екінші деңгейінде - Биржалар, Компаниялар, Банктар тэрізді 
сөздер кездеседі. Ал, үшінші деңгейде - банктар ұлттык, жеке 
меншіктегі, акционерлік т.б. топтарга болінеді. Осылай пирамида 
тэрізді біртіндеп керекті ұғымды айкындап отырып, кажетті 
мәліметтерді жылдам тауып алуға болады. 

Каталогтар кұжаттарды спорт, машиналар, ойындар тәрізді жалпы 
атаулар аркылы іздеуге ыңгайлы. Дегенмен, каталогтар Интернеттегі 
мэліметтердің тек бір бөлігін гана камтиды. Жетіспейтін мэліметтерді 
іздеу машиналары деп аталатын серверлер аркылы тауып алуға 
мүмкіндік бар. Көпшілікке танымал іздеу машиналары - Ака ҮІ5Іа, 
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болады Ь У С ° 5 ' К а т Ы е Г ' Ү а п С І е Х ' [ п Г о 5 е е к> Н о«оС, Ехсііе - жаткызуға 

Кейбір кызықты сайттар адрестерінен мәлімет алуга болады Ондай 
адрестер "Интернеттегі сарғыш парактар" ("Желтые страницы 
Интернет') кітабында толык жазылады. 

Интернеттен акпарат алу үшін мына іздеу машиналарын 
колдануға болады. Олар: 

НоіВоІ - ҮТОЧУ.ҺОІЬОІ.СОШ, 

Ореп Техі - \ү\у\у.орепІех1.сот, 

КатЫег - \у\у\у.гатЫег.щ - орысша, 

5іІе - \у\у\у.5Ііе.к? - орысша, 

Үаһоо - \у\у\у.уаһоо.сот, 

Үапсіех - тулу.узпсіех.пі - орысша. 

ИзеЫеІ 
Электрондык почтамен пікірлерін ауыстыру аркылы өзара 

кызығушылык көлемінде адамдар оздерінің мәселелерін талкылай 
алатын жалпыға колайлы тармак - ШеЫеІ (ИзегКеПүогк) Интернетте 
жұмыс істейді. Мүндай акпараттың ауыстыру тэсілі телеконференцпя 
деп аталады. Әрбір телеконференцияда әзіндік тематикасы бар 
баскалаи топтың жаңалығы (ИзеЫеіЫе^гоир) деп аталады' 
I елеконференцияда орналаскан акпарат, барлык калаушылар үшін 

белгілі бір уакытқа қолайлы болмақ. 
Осындай акпарат түрінің кең таралуы арнайы серверлерді 

камтамасыздандырады. Әрбір калаушы топқа өз катынасын (макаласын) 
немесе баскаға жауап жіберуіне, таратуына болады. осындай адамдар 
арасында карым-катынас үзілген территорияларды кандай да бір 
проолемалар толық талкылануы және көптеген адамдардың 
катынауынан тез арада кері байланыс болуы мүмкін. Интернетге 
телеконференцияның біршама кызыкты архивтері кезігеді. 

Электрондык почта 
Интернеттегі ескірген сервистің бірі электронды почта болып 

есептеледі. Ол санаулы сагат немесе минут ішінде жер шарының қай 
нүктесінде болса да адрес салушының компьютеріне сіздің компью-
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теріңіздегі текстік хабарлауды жіберуге мүмкіндік береді. Текстік 
катынаска - суреттер. дыбыстык мэліметтер т.б. кез келген екілік 
акпаратпен файлдар тіркеуге болады. 

Адрес жіберушінің провайдерінің почталы серверіне түспейінше, 
электронды хат автоматты түрде бір почталы серверден келесіге 
жіберіледі — (факс немесе телефонды пайдалану жагдайында). Мүндай 
почтаны пайдалану кезінде шет компьютерлер арасында тікелей 
байланыс арнасын орнатудың кажеті шамалы. 

Осы серверден адрес салушы оны байланыстың келесі бір 
санасында алады. Егер де адрес салушының компьютері интернетке 
үнемі косулы түрса, онда хат оның компьютеріне тез арада түседі. 
Көрсетілген адресте жок болған жагдайда жіберуші ескертуге сәйкес 
хат алады. 

Жіберген кісінің апанбаған хаты оның почталы жәшігінің 
провайдерінің серверінде сакталады. Ереже бойынша, жәшік көлемі 
шектелген, егер хат үзак уакыт шығарылса, онда олар жойылады. 
Көлемі жағынан үлкенфайлдарды тіркеуде хабарландыру жіберу 
ұсынылмайды, өйткені мұндай хабарландыру беру кезінде ұзак 
сеанысынан байланыстар тез үлғайып кетеді де оған көп акы төлеуге 
тура келеді. Сонымен катар, көптеген провайдерлер почталы 
серверлерді және байланыс желісіне көп жұмыс тапсырылмас үшін 
почталы катынас жіберудің көлемін шектейді. Сондыктан почталы 
катынаска тіркелген файлдарды архивтендіруді кадағалау кажет. 

Е-таіІ 

Е-таіІ немесе электрондык почта - накты абоненттерге торап 
аркылы хабарлар жіберу жолымен мәлімет апмасу тәісілі. Ол арнайы 
почта программалары көмегімен жүзеге асырылады. Мысал ретінде, 
ОиІІоок Ехргезз программасын атауға болады. 

Электрондык почтаның белгілі бір адресін аныктау. Мәлімет 
агтушылардан олардың адресін сұрап алу керек. Әйтпесе хабарлама 
алганда оның "Кімнен:" ("ОТ:" (Ғгот:)) деген адрес өрісін карау кажет. 
Электрондык почтаның адрестері \УеЬ парактарында жиі керсетіледі. 
Оған коса, Іпіегпеі Ехріогег программасының "Реоріе оп Іһе \УеЬ" деген 
каталогын пайдалануга да болады. 

Электрондык почтаны колдану кезінде одан зиян шегуге бола ма? 
Иэ. болады. Өйткені соңыңызға түскендей тэсілмен мэлімет ұсьтнудан, 
мағынасыз үстіне-үсті кайталанып келе беретін хабарламалардан, накты 
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адрестерден деп келген өтірік мэлімеггерден кашык болган дұрыс 
I орап аркылы мәліметтермен вирустар ілесіп келуі мүмкін. 

ҒТР, почта, жаңалыктар дегеніміз не? 

Интернетке косылган клиент интернет сервистеріне ие болады 
Сервистер арнайы серверлермен камтамасыз етіледі және акылы 
акысыз болуы мүмкін. Олардың ішінде ең белгілі: ҒТр' 
электронды почта және жаңалыктар. 

- Шогісі Шісіе \\'еЬ (Дүниежүзілік тор) - бұл дүниежүзілік 
акпараттык жүие, акпаратты серверлерде түйінделген документтердің 
жинагы ретіндегі технололиясын пайдаланады. Әрбір документте 
текстен баска, фафик, дыбыс немесе видеобейнелер болады. акпарат 
берудің мұндай формасы мультимедийлі деп аталады. Документ \¥еЬ -
беттерден тұрады, олардың әркайсысы бірнеше такырыптарды 
баяндаиды. Компьютердің экранында АУеЬ- бетті карай отырып негізгі 
тексті, бейнелерді және де түрлі боялган тексті, сызылган сөйлемдерді 
коруге болады. мұндай объектілер гипертекстік нүскау деп аталады 
Және олар нұскау мазмүнын ашатын баска документпен байланысуга 
арналган. Осындай нұскауды баскару тетігімен шертіп, \\'еһ - беттің 
экранына баска документтерден, карастырып жаткан мәліметтерге 
баиланысты документтер шыгаруга болады. мүндай тәсілмен 
паидаланушы керек аппаратты алады, программаларды көшіріпалады 
Бұл үшін интернет және \¥еЬ - беттерді көру программасы - броузер 
(агылшын сөзі Ьготег шолу, байкап карау), мысалы ІШегпеІ Ехріогег 
немесе Иеізсаре СоттипісаЮг кажет. Броузер мен \\'еһ - сервердің 
баиланысы НТТР хаттамасының көмегімен камтамасыз етіледі. 
Хаттамалар туралы төменде айтылады. 

ҒТР сервисі - Ғііе ТгапзГег РгоіосоІ (файлды тапсыру хаттамасы) 
торапка түрл. форматтагы файлды тапсыру мүмкіндігін береді. Бұл кор 
соңгы кезде негізінен кең тараган. \УеЬ - серверлері бар көптеген 
фирмалар кең тарату багдарламасын қамтамасыз ететін ҒТР 
серверлеріне қосымша косты. Мысалы, егер сіз Іпіегпеі Ехріогег 
броузерден жаңа хабар алгыңыз келіп, \ҮеЬ - сервердің МісгозоЙ 
корпорафиясына жүгінсеңіз, сізді кайтадан ҒТР серверіне кайтарып 
жібереді, ол жерден озіңізге кажетті программаны көшіріп алуыңызга 
болады. еске салар нәрсе ол - дистрибутивті программаларды \УеЬ -
сервер аркылы көшіріп алуга болады. ҒТР - сервердегі тагы да бір 
кажетті функция ол - жинактау, сактау және файлды кең тарату 
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Осындай сактау орнына жазылган әр колданушы өз копьютеріне неше 
түрлі жолайлы файлдарды жазып, ашуына болады және де арнаиы 
каталог аркылы ҒТР - сервердің нэтижесінде бірге жұмыс .стеит.н 
адамының колдана алатынындай да ете алады. Файлды өз компьютерше 
көшіру проңессі тиеу сіоипіоасііп» деп аталады (загруска). Көп жагдаида 
скачивание деп те атайды. Өз компьютеріңдег. фаилды баска 
компьютерге аудару, түсіру (выгрузка) ир1оа.п§ деп аталады. Н Н -
сервердің жогарғы жылдамдығы және файлдың көлем.н.ң мөлшер-
ленбеуінің нәтижесінде бұл сервис оте танымал болып келеді. 

ҒТР сервисіне кіру үшін арнайы клиент программа керек. Егер сізге 
тек периодты көшіру керек болса, онда бұл жағдайда тек браузер ғана 
кажет мысалы, Іпіегпеі Ехріогег немесе Ыеізсаре Соттишсаіог. Ал егер 
сізге ҒТР сервермен үнемі жұмыс істеу керек болса, онда с.зге арнаиы 
клиенттік программаны колданған жөн, мысалы, Сиіс ҒТР немесе -
ҒТР 32 Интернет торабының корреспонденциясын жіберуде де 
колданылады. Бұны электронды почта (Е - таіі) деп атайды. 
Электронды почта аркылы такырь.п, сурет, фотосурет, дыбысты 
жазылуды жіберуге болады. Корреспонденция арнаиы почта-
серверлерде жиналады жэне сакталады. Әр абонент торабының оз 
"почталы жэшігі" болады. бұл аркылы эр колданушы эр почталы 
жэшіктің арасында озіне колайлы уакытта корреспонденция ала алады 
немесе жібере алады. Корреспонденция керекті адрест. дұрь.с табу 
үшін эр компьютерде электронды почта адрес. болады, мысалы 
и5ег@Ғігта ги. Егер жұмыс орында осы торапта б.рнеше колданушы 
колданса, онда эр адрес кайсысы ауысып кетпеу іш.н өз жеке адрес. Е -
шаіі болады, мь.салы @ символының алдына т і о @ Гігта.ги. 
электронды почтамен жұмыс істеу үшін оған арнаиы почталы 
программа немесе почталы клиент болу керек. Олардың іш.ндеп ең 
танымалы - Оиііоок Ехргезз, ТһеВаІ, Еисіога, Ре§а5и5. 

Интернет сервисінің тағы бір түрі - телеконференциялар (изепеі) 
немесе жаңалыктар, ол бойынша торап абоненттерінің эртүрл. сұрактар 
талкыланатын топтык дискуссияларга катысуына мүмкшд.п бар. Қазірг. 
уакытта торапта осындай топ немесе телеконференш.ялардың он 
мыннан аса түрі бар. Оларға катысатындар әртүрл. такырыптарды -
тағам жасаудан бастап НЛО - ға дейін талкыланады. Телеконферен-
циялардың ұйымы почталык хабар алмасуға сырттай ұксаиды, о.рак 
оның айырмашылыктары бар. Бұл жерде хабар накты пайдаланушыға 
жіберілмейді, ол дискуссиялык топ - телеконференцияларға жіберілш, 
катысамын деген адамға ашык болады. Телеконференция хабарлама-
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ларының торапта таралуын арнайы жаңалыктар сервері орындайды. Ол 
ЬГЫТР - Ые\үз Тгап5рогІ; Ргоіосоі (тораптык жаңалыктардың тран-
спорттык хаттамасы) деп аталады. 

Сервер жаңалыктарының біреуіне косылып, ол жердегі топтар мен 
телеконференциялардың тізімін алуга болады. Өзіңізді кызыктырган 
такырып бойынша сол топка немесе автордың өзіне ез пікіріңізді 
жіберуіңізге болады. 

Сервер жаңалыктарымен жұмысты телеконференцияларды окуга 
арналган программалар, мысалы Іпіегпеі Ке\\'5 камтамасыз етеді. 
Сонымен катар, ОиІІоок Ехрге55 почталык программасында да осындай 
мүмкіндіктер бар. 

почта жэне интернеттің баска сервистеріне тораптык 
хаттамалар калай істейді? 

ТСР/ІР хаттамасы бірнеше деңгейді пайдаланады, бір компьютер-
ден екінші компьютерге хабар сол аркылы жүреді. Ең төменгі деңгей -
физикалык: бүл тораптык адаптерлердің жүмысы, ол компьютерде 
сакталган акпараттың өзгермеуін камтамасыз етеді. Келесі деңгей -
мәліметтер пакетін беруді баскару болып табылады. Берудің дүрыстыгы 
ІР хаттамасының бакылауында боладьг. 

Хаттама дегеніміз не? 

Компьютерлік тораптар жүздеген мың жэне миллиондаган 
компьютерлерді біріктіре алады. Бүл компьютерелр әртүрлі болуы 
мүмкін. Осындай компьютердің әркайсысы баска" компьютерлермен 
байланысуы үшін олар әр торапка бір катынас тілін пайдалану кажет, ол 
хаттама деп аталады. Хаттама - ереже мен үлгілердің жиынтыгы, ол 
компьютерлердің мәліметтермен алмасуына мүмкіндік береді. 
Тораптагы барлык компьютерлердің бір хаттаманы колдануы сіздің 
ІВМ - тіркесетін компьютеріңіз мұхиттың аргы бетіндегі 
университеттегі Арріе фирмасының Масіпіо^һ компьютерімен 
байланысуына кепілдік береді. 

Хаттамалар деңгейлерге бөлінеді, бір деңгейдегі хаттамалар 
үйлесімді мэселелерді шешеді. Жогаргы деңгейдегі хаттамалар 
өздерінің мэселесін шешуге теменгі деңгейдің функцияларын 
пайдаланады. Мэліметтер жогаргы деңгей хаттамасынан мэліметтер 
арнасының хаттамасына беріледі, эр деңгейде тиісті хаттама 
мәліметтерге өзінің кызмет акпаратын косып жібереді. Акпаратты ұсак 
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пакеттерге бөлуі мүмкін, содан кейін акпарат мәліметтер арнасынан 
жіберіліп, кайтарда кері ретімен кайтарылады. 

ТСР/ІР хаттамасы 

Интернет торабының жұмысы ТСР/ІР - Тгап5ШІ55Іоп Сопігоі 
Ргоіосоі/Іпіегпеі Ргоіосоі (мэліметтерді тапсыруды баскаратын хаттама/ 
Интернет хаттамасы) коммуникацттялык хаттамаларды пайдалануга 
негізделген. Берілген хаттама кейбір локальдык тораптарда мәлімет-
терді беру максатында колданылады. ТСР/ІР хаттамалары косьтмша 
деңгей мен мэліметтер арнасы деңгейінің арасындагы барлык аралык 
хаттамаларды косады. Жалпы саны оннан асады. Олардың ішіндегі ең 
негізгілері: 

Транспорттык хаттамалар: ТСР - Тгап5ШІ55Іоп Сопігоі 
Ргоіосоі/Іпіегпеі Ргоіосоі (мэліметтерді тапсыруды баскаратын хаттама) 
және баска - компьютерлер арасындағы мәліметтерді беруді баскарады. 

Маршруттык хаттамалар: ІР - Іпіегпеі Ргоіосоі (Интернет хаттамасы) 
жэне баска - мәліметтердің дұрыс беруін кадагалайды, мәліметтердің 
адрестерін өңдейді. 

Тораптык адресті колдану хаттамасы: ОЫ5 ~ Оотаіп Кате 5у5Іет 
(Аттардың доменді жүйесі) жэне баска компьютердің бірегей адресін 
аныктауын камтамасыз етеді. 

Қолданбалы сервис хаттамасы: ҒТР - Ғііе ТгапзГег Ргоіосоі 
(файлдарды тапсыру хаттамасы), НТТР - Нурег Гехі ТгапзГег Ргоіосоі 
(гипертекстті тапсыру хаттамасы), ТЕЬ^ЕТ жэне баска - эртүрлі 
кызметке кол жету үшін колданылады: компьютерлер арасында 
файлдарды беру, \УЛУШ-ға камсыз ету. 

Шлюздік хаттамалар: ЕОР - Ехіегіог Оаіечүау Ргоіосоі (ішкі 
шлюздік хаттама) жэне баска - торап аркылы маршрут пен тораптың 
жагдайы туралы акпаратты тасымалдауга көмектеседі; сондай-ак 
локальды тораптарга мәліметтерді өңдейді. 

Почталык хаттамалар: Р О Р - Ро5І ОГГісе Ргоіосоі (почтаны кабылдау 
хаттамасы), 5МРТ - 5ітр1е МаіІ Ргоіосоі ТгашГег (почтаны тапсыру 
хаттамасы) - почталык хабарларды тапсыру үшін колданылады. 

ТСР/ІР хаттамасының инсталляциясы 

ТСР/ІР хаттамасы Іпіегпеі жүйесіне косылган компьютерде өзімен 
бірге тілі бар. ТСР/ІР (тапсыру баскармасының хаттамасы/ Іпіегпеі 
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хаттамасы) бастапкы кезде АҚШ корғаныс министрлігіне арнап 
жасалган. 

Іпіегпеі ТСР/ІР хаттамасымен жұмыс ісиегендіктен, ол міндетті 
түрде сіздің компьютеріңізде инсталляциялануы керек. Бірак егер бұлай 
болмаса, сіз жіберілгеннің есесінтолтыра аласыз. 

Баптау менюінен Баскару панель командасын тандаңыз. 
Торап пиктограммасына апарыңыз. 
Егер торапта келесі компоненттер койылган тізімінде ТСР/ІР 

элементі бейнеленсе, онда бұл хаттама инсталляңияланган. Бірак егер 
берілген элемент жок болса, Қосу кнопкасын басыңыз. 

Диалогтік терезеде пайда болганга дейін хаттама элементінде 2 рет 
басыңыз. 

Таңдау терезесінде ашылган дайындаушылар алаңында: Тораптык 
хаттамада Місгозой элементін белгілеңіз, ал Тораптык хаттама 
алаңында - ТСР/ІР элементі жэне ОК кнопкасын басыңыз. 

СО - КОМ жинаушыга 98 инсталляцияланган компакт - дискісін 
койыңыз немесе қатты дискідегі инсталляцияланган файлга жол 
көрсетіңіз жэне керекті файлдарды кешіру үшін Одан әрі кнопкасын 
басыңыз. 

ТСР/ІР хаттамасының инсталляция процесін аяктаган соң, 
операциялык жүйені толтырыңыз. 

ТСР/ІР хаттамасын инсталляциялауды аяктаган соң, оны міндетті 
түрде конфигурациялау кажет. Ол үшін келесі істерді орындаңыз: 

Жұмыс жолындагы жүйелік коршау пиктограммасына апарып 
басқару тетігінің оң жак кнопкасьтн басыңыз, және ашылган менюден 
Қасиеттер командасын таңдаңыз. 

Ашылган терезенің тізімінің алаңында ТСР/ІР элементін (немесе 
ТСР/ІР элементі аланып тасталган катынау контроллері) белгілеңіз және 
Қасиеттер кнопкасын басыңыз. 

ОК кнопкасын басыңыз. Пайда болган терезеде конфигурация ^ N 5 
косымша бетін ашыңыз. 

ӘЫЗ - ты косу опциясын орнатыңыз және компьютердің атын 
алаңга енгізіңіз. 

Сосын провайдер көрсеткен ОИ5 - сервердің адресін, Э1Ч5 -
серверін караудың реттілігі алаңына койыңыз және Қосу кнопкасын 
басыңыз. 

ОК кнопкасы арқылы ашык терезелерді жабыңьтз. 
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Оорһег 

Оорһег - тек текст түрінде гана мәліметтер ұсынатын болгандыктан, 
казіргі күнде практикада дамымаган шамалы ескірген гипертекстік 
хаттама. Оорһег - сервердегі акпарат іздеу Кегопіса программалар 
кемегі аркылы жүзеге асырылады. Алгаш Оорһег - серверлер Минессот 
штатының университетінде жарыкка шыгарылган болатын, және 
казірдің өзінде онда академиялык багыттаушының непз акпараты 
сактаулы. 

ҒТР 

ҒТР (ҒІІе Тгапзіег Ргоіосоі) - бұл файлды тапсыру хаттамасы. Ол 
интернет аркылы файлдарды жіберілуі үшін колданылады. Осы керекті 
файлдарды үзбей алып тұрудагы серверлер хаттамасы ҒТР - серверлері 
деп аталады. Файлдармен орналаскан эрбір серверді бос жерлеріндеп 
дискінің бөлігін интернет аркылы колайлы. Жалпы жагдайда акпаратка 
түскен сауа-лдьт кажетіне жаратушының теңестіруін ягни кіруге 
болатынын бекітуді ҒТР ескертеді. Егер мұндай кажет болмаса онда 
файлга кіруге болатынын анонимді (апопушоиз) ктру аркылы 
ұйымдастырылады. Файлдар көлеміне катыспаушылыгына кедергі 
жасап және жұмыстың жогаргы жылдамдыгьт нәтижесінде - тек 
университеттерде Оорһег - серверлер тэрізді ҒТР - серверлер өз рол.н 
сактап калдьт. АҚШ Конгресінің кітапханасында ҒТР - файлдар 
каталогы бар, жэне оган тэулік бойы кіруге болатыны 
камтамасыздандырылган. Сонымен катар коммерциялык фирмалар ҒТР 
- серверлерді өз программаларын камтамасыз етуінің таралуына 
пайдаланады. 

Теіпеі 

Теіпеі - езге компьютерде келтірілген терминалдьт сіздщ 
компьютерге айналдыруга мүмкіндік беретін хаттама. 

Өз клавиатураңызбен сіз енгізген барлык әмірлер мен мэліметтер 
келтірілген компьютерге өңдеуге жэне орындалуга жеткізіледі. Қазіргі 
уакытта көбіне акпараттык жүйе алдымен тек Теіпеі аркылы колайлы 
болатын, енді \Ү\¥\¥ аркылы да колайлы. 

Компьютер акпараттармен алмасып отыру үшін тораптармен 
белгілі бір дэрежеде гана косыла алады. Мұндай тораптар жергілікті деп 
аталады. Компьютер тораптары мекемелермен, ұйымдармен, оку 
орындарымен тек кала немесе аймак ішінде гана байланыс орната 
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алады. Үлкен компьютер тораптары елдер немесе планета араларында 
байланыс орнатып, аукымды торап кұра алады. Еңірі аукымды 
компьютерлік торап кұрган, дүние жүзінде Интернет болып табылады. 

Интернет торабына косылған кез-келген пайдаланушы эртүрлі 
сервисдерге катынай алады: \¥ог!с1 \¥іс1е \ҮеЬ, НТР, электрондык 
почтаға, телеконференцияға және т.б. Кез-келген сервисді пайдалану 
үшін кпиент программасын енгізу керек. Мысалы, \ҮеЬ-бет 
программасын кору үшін- Іпіегпеі Ехріогег программасын, ал почтамен, 
жаңалыктармен жүмыс істеу үшін - ОиІІоок Ехргезз программасын 
енгізу керек. Әртүрлі типтегі компьютерлер тораптагы акпараттармен 
кедергісіз алмасып отыру үшін міндетті түрде біркелкі тәртіппен 
стандарт таңдап алынуы кажет. Бұп хаттама деп аталады. Интернеттегі 
тораппен жұмыс істеу үшін барлык компьютербіркелкі ТСР/ІР 
хаттамасын колданады. Интернет торабына косылган кез-келген 
компьютердің ІР-адресі болады. Осы аркылы оны баска компьютерлер 
таба алады. ІР-адресі нүктелермен белгіленген 0-ден 255-ке дейінгі үш 
мэнді төрт саннан тұрады. ІР-адресін тез еске сактау үшін оның 
символдык немесе домендык атауын көрсету керек. Домендык атауы 
әдетте компьютердің атынан тұрады. ІР-адресіне домендык атау кұру 
үшін жэне тораптың ІР-адресі аркылы физикалык жагдайын ажырату 
үшін клиент программасының сұрауымен арнайы ОМ5 сервері 
колданылады. 

Интернетке жедел түрде катынау арналарын көптеген провайдер 
деп аталатын эртүрлі фирмалар орната алады. Интернет тораптарын 
пайдалану үшін міндетті түрде провайдерлердің біреуімен келісімге 
отыру керек. Қызметі үшін акшаны төлеғеннен кейін барып, сіз 
акпаратка косылуга кажетті барлык акпараттардьт ала аласыз. 

Интернетке катынау әдетте провайдерлердің шеттетілген катынау 
серверлерінің телефон арналары аркылы орнатылады. Компьютер 
телефон желісімен байланыс орнату үшін модемдер колданылады. 
Интернетке косылу үшін модемнің көмегімен провайдердің 
шеттетілген катынауының серверіне звондау керек. Идентификацияға 
табысты өткеннен кейін сіз Интернеттің түгелдей сервисдеріне катынай 
аласыз. 

Бақылау еүрақтары: 
1. Интернет желіге косылу үшін компьютерге бірінші кезекте нені 

иемдену керек? 
2. Интернеттегі негізгі протоколы ол 

3. Интернеттегі кай ресурс бір компьютрдегі файлдарды екінші 
компьютерге таратады? 

4. Интернеттегі кай ресурс хабарландьтру үшін электронды такта 
түрінде көрсетілген? 

5. НТМЕ тілді Интернеттін кай жүйеде колданады? 
6. Браузр кандай негізгі функцияларга калыптаскан 
7. Жеке компьютерда пошта жұмысымен пайдалану үшін кандай 

+багдарламаны пайдаланады? 
8. Интернет басты кезде кандай мемлекетте пайдаланды? 
9. ТСР/ІР - Тгап5тІ55Іоп Сопітоі Ргоіосоі/Іпіегпеі: Ргоіосоі 

(мэліметтерді тапсыруды баскаратын хаттама/ Интернет хаттамасы) 
торабының кандай жұмысына негізделген. 

10. ІШЕ (Ііпіуег5аІ Кезоигсе Еосаіог) деген не? 
11. жүйедегі негізгі протоколы ? 

3.5 Виртуальды кітапхана : анықтамасы , кұрылымы , 

мүмкіншіліктері. 

" Виртуальды кітапхана " халыкаралык мэдениет негізінің бірі 
ретінде колданыска еніп адамзаттың ғасыр бойы армандаган 
мүмкіншіліктерін жинактап уакыт талабына бейімделген заман 
агымы мен техникалык үрдістерідің шектеусіз, әрі ажырамас адам 
өміріне еніп мемлекет, когам арасындағы карым - катьтнасты 
жаксарту факторы ретінде колданыска еніп отыр. 

" Виртуальды кітапхананын " ең басты максаты - кітапхананың 
акпараттык-библиографиялык жүмыстарында жаңа технологияларды 
пайдалана отырып сапалы түрде кызмет көрсетуді жүзеге асыру . 

Виртуальды кітапхананың жаңа үрдістері жайлы көптеген 
гылыми түжырымдамалар айтылып жур. Оның коғамға кажеттілігі 
каншалыкты, "Виртуальды кітапхана" түсінігін кең көлемде ашу. 
накты тұжырымдамаларды, терминологиялык сараптамалар элі 
негізделген жок. 

Кейбір мамандар жуыкта ғана виртуальды кітапхана ұғымын 
гылыми түрғыдан карастыруды колға алып. оның түрлері мен 
аткаратын кызметтерін түсіндіру үрдісін негіздеп, сараптауды колга 
алуда. 
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"Сандык кітапхана", "Электронды кітапхана" ұгымдарын жан -
жакты саралап түсіндіретін болсак, көп мамандар оларға катысты 
аныктамалардың бірдей екенін негізге алады. Ал „ Виртуальды 
кітапхана" мүлдем баска түсінік . 

„Виртуальды кітапхана" дегеніміз өте кең көлемдегі түсінік, эрі 
сандык, электронды кітапханаларға "үстем етуші " ретінде танылып 
отыр. 

Виртуальды кітапхана үшсатылы топтамалардың жиыны (яғни, 
электронды акпараттык ресурстарды біріктіре отырып, акпаратты 
тарату, кітапханатану-библиографиялык саласындағы біртектілік пен 
максаттылык. 

Осы топтамадагы түсінік виртуальды кітапхананың кейбір 
үсынатын кызметтердінде көрініс тауып, біздің өмірімізді түрлендіріп, 
әрі акпараттандыруды терендете түсуде. 

Виртуальды кітапхананың типтік күрылымын (кең көлемдегі -
моделі)үш негізгі, маңызды кезеңдерге сүйене отырып аныктауға 
болады: 

жүйелік ресурстарға біркелкі колжетімділікті камтамасыз ету , 
сонымен бірге бірнеше белгілері бойынша күрылган күжатарды іздеу 
түсінігі мен кабылдаудын негізі; 
- жеке меншік ретінде виртуальды кітапхананы баскаруды орталык-
тандыру үрдісі; 
- виртуальды кітапхананың категориялык дифференциалдануы. 

"Виртуальды кітапхана бүл - ғаламдык жүйе аркылы маглүматтарга 
кол жеткізудің бірден-бір жолы" деген үгым кең колданыска енуде. 

Виртуальды кітапхананы шартты түрде екіге бөлуге болады : 
• дәстүрлі кітапханапар негізінде күрылған, эрі ІЫТЕК.КЕТ 

жүйесіне косылған . 
• таза виртуальды ІЫТЕШ^ЕТ - кітапханалар 

ІШТЖЫЕТ - кітапханалар - "ІЫТЕКЫЕТ ресурстардың жинакта-
лып бекітілген деректерінен кұралған" деген түсінікке енгізіледі. 

Ең танымал ІТчІТЕРШЕТ — кітапханалардың ішіндегісі ол Ресей 
ІЫ ГЕКЫЕТ-дегі Максим Мошковтың кітапханасы ( ҺПр:\\'\ү\ү.1іЪ.ги ), 
оның акпарат көлемінің сиымдылыгы 1,7 Гб-н жоғары. Ол 1994 жылы 
ашылған. Окырмандар оның (сайттың ) көлемін күнделікті жаңа 
файлдармен толыктырып отырады. 

Осы кітапханадан Сіздер казіргі және кене дәуір заманының көркем 
әдебиеттерін, шытырман окиғалар мен саясатка катысты, әзіл-сыкак-
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тарды, тарих, поэзия, философия және орыс рок әуендері тағы баска да 
көптеген мәліметтерді алуға болады. 

Ең негізгісі, осындай тағы баска да кітапханалардың ерекшелігі, 
кітапхана сайтына кірген окырман өзіне ұнаған әдебиетті таңдап алып, 
өзінің компьютеріне тегін көшіріп алуына болады. Жаңа келіп түскен 
әдебиеттерден өзіне керектісін тандауда жан-жакты жолдарын 
пайдаланып іздеу негізі карастырылған. 

Айта кететін бір жэйт, кітаггхана сайтында көп терезелер бар, 
олардың көшірмелері әртүрлі серверлерге енгізілген. 

"Избой-читальней" серверінде "Русский Сиэтл" деген кызыкты 
бастама іске косылуда (\у\у\у.ш55Іап 5еаи1е.сот). Бүл жаңа акпарат 
технологияларды пайдаланып, дүниежүзілік масштабка шыгу мүмкін-
дігі бар, виртуальды шындыкты сезініп және оны үлгілеу негізінде алып 
жасалған кітапхана. 

Қазіргі танда, виртуальды кітапхана деген терминге накты аныкта-
ма берілген жок, бірак соган катысты 15 түрлі түсінік ұсынылып отыр. 

Бірнеше түсініктерді саралап өзінің көзкарастарын білдіре отырып, 
Ратманова С.Б. "Виртуальды кітапхана дегеніміз ол - әлемдік 
масштабтағы электрондык ресурстардың жинакталған жиыны (әдістерін 
косканда), кітапхананың бет бейнесі. жаңа акпарат технологиялардың 
колданылуымен кұрылган, эрі окырманның жаһандык акпарат 
ресурстарымен пайдалана отырып, виртуальды шындыкты сезіну 
негізіндегі кұрылған кітапхана түрі"- деп аныктама береді. 

Көптеген эдебиеттердегі түсініктерді саралап, электронды (сан-
дык) жэне виртуальдьт кітаттхананың арасында айырмашылык барын. 
жеке - жеке ұғым екеніне көз жеткіздік. Виртуальды кітапханага 
катысты түсініктің көп болуы, оның аткаратын кызметінің де кең 
көлемде екеніне күмэн келтірмейді. 

Виртуальды кітапхана 9 негізгі, тек өзіне катысты кызметтерді 
аткарады ( солрдың ішінде - біркелкілікке кол жеткізу, әмбебаптык көп 
ұлтылык ұгымына ие, консолидарлык жэне акпарат мәдениетінің 
элемдік гуманизмдері, "көп мөлшерлі" колданысты кұрастыру, 
келешекте экранды мәдениет түсінігі мен байланыс кұралын 
модернизациялау, біріне-бірін жалгастыру, ең кызыгы территорнялык 
сайттар ірі калаларда емес, алыс "тұңғиыкта" орналасады. 

Ең үлкен виртуальды кітапхана ЕіЬгагу.ги.сайтында 
орналаскан. Бұл аньтктама — акпараттык портал, Ресей Федерециясының 
Мэдениет министрлігінің колдауьтмен кұрылган. Ресей кітапханала-
рының ( бірнеше шет елдердің ) толык сайтының каталогы енгізілген. 
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Осы сайтта виртуальды окырман залы орналаскан, "Виртуальды анык-
тамаға" жүгіне отырыпнакты жауап алуға болады. 

Гуманитарлык жеке меншік емес " Электонды оку" сайтының 
жобасы 

(\ү\үи'. ЕЬоокз.сІа.ги.), " Электронды әдебиеттер" деген ұгыммен 
негізделген. Жобаның негізгі максаты - окырмандар мен әдеби 
басылымдар арасындағы межені кыскарту, эрі провайдер кызметіне аз 
мөлшарде шығын шығару максатында болып отыр. Виртуальды 
электронды кітапхана деп ІМТЕҒШЕТ- тегі ірі кітапханаларды да атауға 
болады. Олардың тізімін " Мир библиотек, БиблиоЫеС" сайтынан \ү\ү\у. 
ЕіЬгагу.ги . табуға болады. Бұл сайтта ресейлік кітапханалар түрлері мен 
кызмет негіздеріне карай бөлініп орналастырылган. 

ІМТЕКЫЕТ - кітапханаларды кұрудагы басты мэселе ол авторлык 
кұкыктык нормативтерді сактай отырып, басылымды көпшілікке ұсыну. 

ПМТЕКЫЕТ - тің мүмкіншіліктерін пайдапана отырып, өз сайтын 
кұру аркылы кітапханалар акпарат коғамында шектеусіз толык кұкылы 
мүше болуына кедергі жок. ІЫТЕКЫЕТ-гі мәліметтерге көз жүгіртсек 
сайтта Қазакстан Репуликасының 28 кітапханасы бар екенін байкадык. 
Өзіміздің оку орынының кітапханалары жайлы сайтка бірнеше оку 
орыны гана енген екен. Электронды каталогын сайтка тек 18 кітапхана 
ғана енгізген екен. 

Бакылау сұрактары: 

1. Виртуалды кітапханалардың негізгі максаты? 
2. Виртуалды кітапханалардың дәстүрлі кітапханалардан 

айрмашылығы? 
3. Қандай жеке меншік виртуалды кітапхананы білесіз 
4. Виртуалды кітапханада толык жазба кұжаттармен жұмыс істеге 

болады ма? 
5. Виртуалды кітапханамен пайдалануга не кажет? 
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ГЛОССАРИЙ 

АҚПАРАТ — айналадағы ортадан қабылданатын (кірістік акпарат), 
айналадағы ортаға берілетін (шығыстық акпараты) немесе кейбір 
жүйенің ішінде сакталатын (ішкі ақпарат) мәліметтер жиынтығы. 

АҚПАРАТТАНДЫРУ - ақпараттық технологияларды пайдалану-
дың негізінде электрондык акпараттык ресурстарды, акпараттык 
жүйелерді калыптастыруға жэне дамытуға бағытталған үйымдастыру-
шылык, әлеуметтік-экономикалык және ғылыми-техникалық процесс. 

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮМЫСТАР - электрондык акпараттық ресурстар 
мен акпараттык жүйелерді күру жөніндегі кызмет. 

АҚПАРАТТЫҚ ЖҮИЕ - акпараттык процестерді іске асыруға 
арналған акпараттык-багдарламалык кешен. 

АҚПАРАТТЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ - пайдаланушыларға 
электрондык ақпараттық ресурстарды беру жөніндегі кызмет. 

АҚПАРАТТЫҚ ПРОЦЕСТЕР - электрондық акпараттық 
ресурстарды акпараттык технологияларды пайдалана отырып күру, 
жинау, өндеу. жинактау, сактау, іздеу, беру, пайдалану жэне тарату 
процестері. 

АҚПАРАТТЫ МАҚСАТТЫ ІЗДЕСТІРУ —пайдаланушының етініші 
бойынша мәліметтер базасындагы акпаратты максатты түрде іздестіру 
жэне нэтижелерді поштамен басылым түрінде немесе электрондык 
поштамен файл түрінде жіберу. 

АҚПАРАТТЫ ӨНДЕУ - берілген бағдарлама бойынша 
мэліметтермен белгілі бір әрекеттерді орындау. 

АҚПАРАТТЫ САҚТАУ - келешекті пайдалану үшін акпаратты 
косалкы сактауыш күрылгыга - магниттік таспаға немесе магниттік 
дискіге жазып алу. 

АҚПАРАТТЫ ІЗДЕСТІРУ - сакталған акпаратты алу және онымен 
жүзеге асырылатын негізгі жүйелердің бірі. 

АҚПАРАТТЫҚ-ІЗДЕСТІРУ ТІЛІ - акпараттык іздестіру 
жүйелерінде кұжаттарды немесе олардың үзінділерін сипаттау үшін 
арнайы ойластырылған жасанды тіл. Оның көмегімен пайдаланушының 
сұранысына сэйкес акпараттык іздестіру жүйесінің жадынан керекті 
мәліметтерді іздеп табу жұмысы калыптастырылады. 

АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРСТАР - кітапханаларда, мұрағаттарда, 
корларда, мәліметтер банкілерінде жэне де баска да акпараттык 
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жүйелерде жеке кұжаттар немесе олардың жиымдары түрінде 
шоғырланған мағлұматтар жиынтыгы. 

АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР - акпаратты жинауды, күруды, 
сактауды, жинактауды, өндеуді, іздеуді, шығаруды, көшірмесін түсіруді, 
беру мен таратуды камтамасыз ететін технологиялық кешенге 
біріктірілген әдістердің, өндірістік процестер мен бағдарламалык-
техникалык кұралдардың жиынтыгы. 

АНАЛИЗ - кұраушы элементтерін зерттеу арқылы тұтасты зерттеу. 
АНАЛИТИКАЛЫҚ БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚСИПАТТАМА - қүжат-

тың күрамындағы бөліміне жасалынған библиографиялық сипаттама. 
АВТОРЛЫҚ БЕЛГІ - Баспа шығармаларын алфавиттік ретпен 

бірыңғай, дэл және тез орналастыру үшін пайдаланылатын, автор 
фамилиясына немесе кітап такырыбының бірінші сөзіне берілетін 
шартты белгі. 

АЛФАВИТТІК КАТАЛОГ - баспа шығармаларына жазылған сипат-
аттама карточкалар автор фамилиясының, ұжымның авторлар атының 
жэне шығарма такырыбының алфавиттік ретімен орналасатын каталог 

АЛФАВИТТІК-ПӘНДІК КОРСЕТКІШ- библиографиялык жіктеу 
кестесіне немесе жүйелік каталогқа косымша жасалатын көмекші 
аппарат. 

АННОТАЦИЯ - Баспасөз шығармаларьтның библиографиялык 
сипаттамасын толыктыратын кыскаша мінездеме. 

АУДИОВИЗУАЛБДЫ МАТЕРИАЛДАР - техникалык күралдардың 
көмегімен тындалатын акпараттың бір саласы. 

БАС КАТАЛОГ - кітапхананың кітап корын, оның кай жерде 
сакталатынан карамастан, түгел жинап көрсететін негізгі каталог. 

БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ ЖАЗБА - библиографиялык жэне акпарат-
тык басылымдарға енгізілген баспа шығармасы туралы мәліметтер 
жиынтығы. 

БИБЛИОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТТАМА - баспа шыгармалары 
туралы мәлімет беретіи библиографиялык жазбалардың негізгі бөлімі. 

ВЕБ-САЙТ - акпараттык-телекоммуникациялык желіде бір домен-
дік атаумен біріктірілген және ортак навигациясы бар деректер мен 
багдарламалык-техникалык кұралдардың жиынтыгы. 

ВИРТУАЛБДЫ КІТАПХАНА - электронды басылымдар түріндегі 
ғылыми акпарат коры және «шетсіз» дерек базасы мен деректер 
жиынтығына кіруді қамтамасыз ететін телекоммуникацияларьт бар 
электронды кітапхана. 
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ДАРА СИПАТТАМА- көп томды , сериялык немесе жалгасты 
басылымдардың жеке томдарына жазылатын сипаттама. 

ДЕРЕКТЕР - сандык жэне баска түрде берілген - мәліметтер, 
деректер, көрсеткіштер. 

ДЕРЕКТЕР БАЗАСЫ - сакталатын деректердің кұрылымының олар-
ды өңдейтін багдарламалардан тәуелсіздігін камтамасыз ету, жады пай-
далануды және катынас күруды тиімді пайдалану үшін жасалган (жиын-
тык және көпшілік үжым мүшелері пайдаланатын) деректер базасы. 

ДЕРЕКТЕР ЖИЫНТЫҒЫ - пайдаланушылардың электронды есеп-
теуіш машинада акпаратты өндеу процестерін жүзеге асыруына, линг-
вистикалык жэне багдарламалык камтамасыз етуге арналган деректер 
базасының жиынтыгы. 

ДЕСКРИПТОР - кұжаттарды , акпараттык жиымдарды және т.б. 
іздестіру кезінде оларды топтарга, болу, жіктеу, индекстеу үшін 
колданылатын пароль, түйінді сөз, немесе сөз тіркесі. Оның күрамына 
файл, программа атауы, оган коса файл коды түрінде пайдаланылатын 
сан не сөз кіруі мүмкін. 

ЖЕРГІЛІКТІ БАСЫЛЫМДАР КАТАЛОГЫ - белгілі бір аймактың 
көлемінде басылып шыккан баспа шыгармаларының жинакталган 
каталогы. 

ЖИНАҚТЫ КАТАЛОГ- бірнеше жеке кітапханалардың корын 
жинактап көрсететін каталог. 

ЖҮЙЕЛІ КАТАЛОГ - баспа шыгармаларына жазылған сипаттама 
карточкалар кітаптың мазмүнына сәйкес, білім салалары бойынша 
орналастырылган, одан әрі карай бөлімдер негұрлым үсак белімшелерге 
бөлініп, логикалык бірізділікпен және бір-біріне бағыньтшты койылган 
каталог. 

ЖІКТЕУ - баспа шыгармаларын кітапханалык өңдеу эдісі 
ЖІКТЕУ РУБРИКАСЫ - жіктеу кестесінің негізгі бөлімшелері 
ЖІКТЕУ СХЕМАСЫ - библиографиялык жіктеу жүйесінің эдісте-

мелік аппараты, сілтемелер мен ескертулерді коспагандагы негізгі бө-
ліну тізбектері. 

ЖІКТЕУ КЕСТЕЛЕРІ - кітапханалык-библиографиялык жіктеудің 
кандай да бір жүйелерінің күрылымы мен мазмүнын ашатын практи-
калык кұрал. 

ИЕРАРХИЯЛЫҚ ЖІКТЕУ - жогары реттегі эрбір класс, одан эрі 
карай бірізділікпен бөлініп отыратын жіктеу. 

ИНДЕКС - кітапханалык-библиографиялык жіктеудегі эрбір рубри-
кага берілген шартты белгі. 

101 

ИНТЕРКАЛАЦИЯ - ондык әмбебап жіктеуде колданылатын әдіс. 
ИННОВАЦИЯ — кітапханаларда жүзеге асырылатын енімдер мен 

кызметтердің казіргі имиджін, кызмет көрсету сапасын, баска 
кітапханалардың арасында бәсекелестік кабілеттілікті колдау мен 
жетілдіруді камтамасыз ететін технологияның баскарудың нысандары 
мен әдістерінің жаңартылуы. 

ИНТЕРАКТИВТІК ҚЫЗМЕТТЕР КОРСЕТУ - электрондык 
акпараттык ресурстарды пайдаланушыларга олардың сүрауы бойынша 
немесе тараптардың келісімі бойынша беру жөніндегі, өзара акпарат 
алмасуы талап ететін кызмет. 

ИНТЕРФЕЙС — байланыс кұралдарының жүйесімен өзара катына-
сын камтамасыз ететін кұралдар мен ережелердің жиынтыгы. 

ИНТРАЖЕЛІ — көпір, маршруттаушы немесе көмей аркылы 
байланыскан бірнеше аумактык алыстатылган жергілікті желі. 

КАРТОТЕКА - белгілі бір ретпен орналастырылган каталогтык 
карточкалардың жиынтыгы 

КАТАЛОГТАУ(каталогизациялау) - баспа шыгармаларын кітапха-
налык өңдеудің, сондай-ак кітапхана каталогын ұйымдастыруга кіретін 
процестер мен жүйелердің бір бөлігі болып табылатын әдістер мен 
процестер жиынтығы 

КАТАЛОГТЫ РЕДАКЦИЯЛАУ - каталогтарды кұрылымы мен 
мазмұнына сай үздіксіз тексеріп отыру. 

К О М М У Н И К А Ц И Я - акпаратты тасымалдап жеткізу әдістері мен 
механизмдерін жэне оларды жазып, жинактап жеткізу кұрылғыларын 
камтитын жалпы ұгым. 

КІЛТ - программаларга, жадтың берілген блоктарына немесе баска 
да обьектілерге ұксастыру жэне де тез катьтнас кұру. 

Қ О С Ы М Ш А СИПАТТАМА- баспа шығармаларын іздестіру ісін 
жеңілдету үшін колданылатын көмекші сипаттама 

ҚЫЗМЕТ БАБЫНА ПАЙДАЛАИАТЫН КАТАЛОГ - кітап корын 
тольтктыру және әдебиеттерді өндеу, т.б. жұмыс процестерінде 
пайдалануга арналган каталог. 

Қ Ұ Ж А Т - сактау жэне когамдык пайдалану максатында уакыт пен 
кеңістікте берілуге арналган акпараттык мэтін, дыбыс жазу жэне кескін 
түрінде белгіленген материалдык объект. 

ҚҮЖАТТАЛҒАН АҚПАРАТ - материалдык тасымалдағышта 
тіркелген, өзін сэйкестендіруге мүмкіндік беретін реквизиттері бар 
акпарат. 
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ҚҰЖАТТАРДЫ САҚТАУ - пайдалану касиеттері сакталу 
дәрежесімен сипатталатын кұжаттар жагдайы. 

ҚҮЖАТТЫҚ ЖАЗБА МҮРА — заңмен корғалатын және ғылыми, 
тарихи және мәдени кұндылығы бар көрнекті рухани, эстетикалык 
немесе күжаттандыру күндылығына ие жеке жазба кұжаттар. 

ҚҮЖАТТЫ КОНСЕРВАЦИЯЛАУ (БҮЗЫЛУДАН САҚТАУ) -
сактау, тұрактандыру және калпына келтіру тэртібі аркылы кұжаттың 
сакталымын камтамасыз ету. 

ҚҮЖАТТЫ ҚАЛПЫНА КЕЛТІРУ, ЖӨНДЕУ - кұжатты алғашқы 
калпына келтіру. Кұжаттың пайдалану касиетін жэне түрі мен сырткы 
бейнесін калпына келтіру және (немесе) жаксарту. 

МӘЛІМЕТТЕР БАЗАСЫ - сакталатын деректердің кұрылымының 
оларды өндейтін багдарламалардан тәуелсіздігін камтамасыз ету, жады 
пайдалануды және катынас кұрудьт ттіімді пайдалану үшін жасалған 
(жиынтык және көпшілік ұжым мүшелері пайдаланатын) деректер 
базасы. 

МӘЛІМЕТТЕР БАНКІСІ - пайдаланушылардың электронды 
есептеуіш машинада акпаратты ондеу процестерін жүзеге асыруына, 
лингвистикалык және бағдарламалык камтамасыз етуге арналган 
деректер базасының жиынтығы. 

ОРТАЛЫҚТАНДБІРЫЛҒАН КАТАЛОГТАУ - кітапханалар тора-
бы үшін баспа шығармаларын ірі әдістемелік орталыктарда каталогтау. 

ПӘНДЕСТІРУ - баспа шығармаларын кітапханалык өңдеу әдісі, 
мұның мәні -баспа шыгармасының пәнін анықтау. 

ПӘНДІК КАТАЛОГ — баспа шығармаларына жазылған 
сипаттамалар мазмұны бойынша, накты пәні немесе зерттеу нысаны 
бойынша койылған каталог. 

ПӘНДІК РУБРИКА - баспа шыгармасындағы пәнді. оның негізгі 
зерттеу аспектілерін және формасы мен кімге арналғанын кыска сөзбен 
бейнелеу. 

СӘ-КОМ - лазерлік дискіге жазылган информацияны жаңгырту 
кұрьшысы. 

СТАНДАРТТАУ БОЙБІНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҮЙЫМ - телека-
тынастар саласында стандарттар жасаумен шұғылданады. 1946 жылы 
кұрылған. Оган 70-тен аса стандарттаудың үшттык ұйымдары кіреді. Ең 
белгілісі 180 стандарты - ашык жүйелердің озара әрекетінің жеті 
деңгейлі эталондык моделі (150). 
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СЕМАНТИКАЛЫҚ АҚПАРАТ - адам табиғи тіл көмегімен басқа 
адаммен немесе интеллектілік жүйемен катынас кұру процессінде 
түсінілетін және түсініктеме беретін белгілі бір мағынаға ие ақпарат. 

СЕМИОТИКА - таңбалар мен таңбалар жүйесінің жалпы 
қасиететрін зерттейтін гылым. 

СИНТАКСИС - кейбір тілде дұрыс мәтіндерді құру тәсілдері. 
ТАЛДАУ - тұтас кұрамдас элементтерге бөлшектеуден тұратын 

ғылыми әдіс. Бір нәрсені қарау, талдау. 
ТЕЗАУРУС (СИНОНИМДЕР СӨЗДІГІ)- берічген тіл элементгері 

арасындағы семантикалық байланыстарды бейнелейтін создік. Мағына-
сы жақын, бір ұгымды білдіретін синонимдер сөздігі. 

ЭЛЕКТРОНДЬІ АҚПАРАТ - электрондық түрде сақталатын (ақпа-
раттык деректер қоры), ақпараттық жүйелерде камтылатын ақпарат. 

ЭЛЕКТРОНДЫ АҚПАРАТТЫҚ РЕСУРС - электрондык түрде 
еақталатын (ақпаратгық деректер қоры), ақпараттық жүйелерде 
қамтылатын ақпарат. 

ЭЛЕКТРОНДЫ КАТАЛОГ - кітапхана окырмандарына нақты 
уақыт аралығында жұмыс істейтін әрі машина арқылы оқылатын 
кітапхана каталогы. 

ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ - ақпараттық техноло-
гияларды пайдалана отырып. жеке және заңды түлғаларға ақпараттық, 
интерактивтік және транзакциялық қызмет көрсетуді ұсыну. 

«ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ» - мемлекеттік органдардың 
электрондық қызмет көрсетулерді ұсыну жөніндегі жұмыс істеу тетігі. 

«ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ» ВЕБ-ПОРТАЛЫ - «электрондық 
үкіметтің» барлық электрондық қызмет көрсетулері мен электрондық 
акпараттық ресурстарына қол жеткізудің бірыңғай нүктесін беретін 
ақпараттық жүйе. 

«ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ» ИНФРАҚҮРЫЛЫМЫНЫҢ ЖОБА-
ЛЫҚ ИНТЕГРАТОРЫ — «электрондық үкіметтің» ведомствоаралық 
ақпараттық жүйелерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету жөніндегі 
жобалық-үйымдастырушьыық жэне техникалық іс-шараларды жүзеге 
асыратын ұйым. 

«ЭЛЕКТРОНДЫҚ ҮКІМЕТ» ШЛЮЗІ - электрондық қызметгер 
көрсетуді іске асыру шеңберінде «электрондық үкімет» ақпараттық 
жүйелерін интеграциялауға арналган ақпараттық жүйе. 
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