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Өнеге

ӨЗІСІНІЦ БІЛГІРІ
К іта п х а н а ш ы  

мамандығы барлық 
мамандық иелерімен 
тығыз қарым- 
қатынаста болады.
Қай саланың маманы 
б о л м а с ы н ,  
кітапхананың бай 
қорына, кгтапханашыға 
арқа сүйейді, оның 
а қ ы л - к е ң е с і н  
пайдаланып, іздеген 
дүниесіне қолын 
жеткізеді. Демек, әр 
маманның кітаптан 
табар жаңалығы, апар мағлұматы мол болатыны сөзсіз.

Оқу орнында, соның ішінде жоғары оқу орнында, кітапханашы 
болу, оның жұмысын қажетінше ұйымдастыру - оңай шаруа емес. 
Жарты ғасырға жуық тарихы бар республикамыздағы іргелі оқу 
орындарының бірі - Павлодар мемлекеттік педагогикалық 
институты. Бұл институттың ғылыми кітапханасы ұжымында адал 
еңбегімен кісілік бейнесін танытып журген қызметкерлер аз емес. 
Осылардың бірі - Хадиша Григорийқызы Дәндібаева. Ол - Қазақтың 
мемлекеттік қыздар педагогикалык, институтының түлегі. Бұл 
институпы кітапханатану және библиография мамандығы бойынша 
бітірген. Осы салада 20 жылға жуық қызмет етуде.

Хадиша Григорийқызы кітапханашылық мамандықты орта 
мектепте оқып жүрген кезінде-ақ қапаған болатын. Осы ойын 
жузеге асыруда мектеп бітірген бойда Май аудандық кітапханасында 
істегені де бар. Сөйтіп, ол институгтан кейін Алматы облыстық 
кітапханасында алған білімін іс жузіне асыруға мүмкіндік алады. 
Аталмыш кітапханада аға кітапханашы, бас кітапханашы, аға әдіскер 
және әдістеме бөлімінің меңгерушісі қызметтерін атқарады. 
Осындағы бес жыл ішінде әжептәуір төжірибе де жинақтайды, 
мамандығының небір қырлары мен сырларына да каныға бастайды.

Бертін Павлодар облыстық хапық шығармашылығы мен мәдени 
ағарту жұмысы уйінің ғылыми-әдістемелік орталығында 1-санатты 
кітапханашы болып қызмет істегенде маман өз Ісінің білгірі екенін 
көрсете біледі. Одан кейін С.Торайғыров атындағы Павлодар 
мемлекеттік университетінің ғылыми кітапханасында белім 
меңгерушісі болып істейді.

Міне, соңғы терт жылдан бері Хадиша Григорийқызы ПМПИ 
ғыпыми кітапханасында жемісті еңбек етуде. Басында ғыльши- 
библиографиялық бөлімнің меңгерушісі, қазіргі кезде ғылыми 
кітапхана директорының орынбасары қызметінде де біпікті маман, 
ұйымдастырушылық кабілеті жоғары басшы, профессор - 
оқытушылар күрамы мен студенттер қауымының тәлімгері ретінде 
лайықты қурметхе бөленуде.

Бөлім меңгерушісі болтан кезіңце жоғары оқу орыңцарының 
ғылыми, оқу, баскдру және тәрбие беру қызметтерін ақпараттық 
және анықтамалық-бмблиографиялық жағынан қамтамасыз етуге 
бар кушін жумсады. Айталық, ғылыми кітапхананың ақпараттық- 
іздестіру аппараты қорына «ПМПИ ғалымдарының еңбектері. 
Мақалалары», Қазақстантану (тарихы, мәдениеті, саясаты, 
экономикасы және т.б.), Ертістің Павлодар еңірі деректерін енгізуді 
ұйымдастырды. Кітапхананың электронды каталогі жүйелі жургізіле 
бастады. Сондағы алға қойған мақсаты оқырмандардың 
сұраныстарын сапалы қамтамасыз етіп, оларды уақытылы орындау 
болатын.

Оқу үдерісіне көмектесу мақсатында әдебиеттің 
библиографиялық тізімдері жасалып, кітапханаға жаңадан тускен 
кітаптарды оқырмандарға жедел таныстыру шараларын 
уйымдастырды. Оқытушылар мен студенттердің ақпараттық жөне 
библиографиялық мәдениетін қапыптастыруға бағытталған мақсатты 
жұмыс, барлық мамандықтардың бірінші курстары студенттері 
үшін «Ақпараттық мәдениет негіздері», магистранттар мен жас 
оқытушылар үшін «Электронды каталог бойынша ақпарат іздестіру»,



«Ғылыми жұмыстарды ресімдеу ережелері» тақырыптарында 
өткізілген арнайы сабактар, болмаса, ақпараттық қажеттілікті анықтау 
жөнінде жургізілген сауалнамалау, «Диплом қорғаушы апталығы», 
«Кафедра күндері» сияқты іс-шаралар - Хадиша Григорийқызының 
көп қырлы ісінің бір парасы ғана.

Қазіргі кезде қорында 430 мыңнан астам кітабы бар ғылыми 
кітапхана директорының орынбасары болған ол жоғары 
жауапкершілікті сезіне отырып, кітапхана ұжымы алдындағы 
міндеттерді орындауда белсенділік танытып келеді. Мұны түрлі 
ғылыми-практикалық конференцияларды дайындауға және өткізуге 
қатысу; облыстық «Таңдаулы мектеп кітапханашысы» байқауын 
ұйымдастыру; Павлодар қаласындағы мектептер оқушыларын 
тақырыптық кітап кермелеріне тарту; мектептер педагогикалык, 
кеңестеріне қатысып, ғылыми кітапхананы насихаттау; ауылдық 
жерлердегі мектептер кітапханашыларына «Үлгілі кітапхана» 
бағдарламасы бойынша жұмыс істеуге көмектесу сияқты істерді 
тиісті деңгейде аткдруынан әбден аңғаруға болады.

Институт ұжымы да Хадиша Григорийқызының барлық кджыр- 
кдйратын кітапхана ісіне арнап, қазақ тілін өз мәнінде мемлекеттік 
тіл ретінде мәртебесін көтеруге қулық танытып, кітапхана жұмысының 
ойдағыдай жолға қойылуына улкен улес қосып жургенін мақтан 
етеді.

Оның Павлодар қапасы әкімінің құттықтау хатымен, облыс 
педагог кадрларының біліктілігін арттыру институты мен өз жоғары 
оқу орнымыз басшылығының алғыс хаттарымен марапатталуы, 
кітапхана жумысына жаңа технологияларды енгізуге және білім 
беруде қазіргі ақпараттық технологияларды пайдапануға баса 
көңіл бөлуі - осының барлығы адап еңбектің және жаңалыққа 
құмар маманның ізденгіштігінің көрсеткіші іспетті.

Мәдени, рухани дамуда зор табыстарға қол жеткізу жолында 
аянбай тер төгіп журген, жаз өмірін, мәз өмірін ойдағыдай өткізіп, 
ғұмырының куз белесіне жетіп отырған Хадиша Григорийқызының 
бойындағы адамгершілік, еңбексүйгіштік, мемлекеттік тілге деген 
жанашырлык, және белсенділік сияқты игі қасиеттер болашақта 
ғылыми кітапхана ұжымындағы әріптестеріне сабақ болғай демекпіз.

Упьяи МАК.УЛ,
Павлодар мемлекеттік педагогикалык, институтының 

іс қағаздарын мемлекеттік тілде жұргізу бөлімінің бастығы.


