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Кітап - алтын қазына 

 

Дана халқымыз “Кітап-алтын қазына десе, ал кітапхананы өз басым іші рухани қазынаға 

толы алтын сандыққа теңер едім. Кітапхана-мәртебесі биік киелі шаңырақ. Бүгінгі дамыған 

замандағы жастар мен кітапты байланыстыратын алтын көпір-кітапхана. Көне жазбалар мен сирек 

кітаптар секілді кітапхананың да тарихы ескі дәуірлерден бастау алады. Оқырманның рухани талап-

тілегін қанағаттандырумен қатар, әлемдік, ұлттық, әмбебап ақпарат көздерін толық 

жинақтап,оқырманға жеткізуші көзі-кітапхана. Осындай оқырманға жан-жақты қызмет көрсететін 

кітапханалардың бірі 125 жыл тарихы бар Павлодар қаласының Сұлтанмахмұт Торайғыров 

атындағы облыстық кітапханасы. Қазақстандағы аса ірі ғылыми кітап қоры бар киелі орда. «Күллі 

ғажайыптың ішіндегі ең тамашасы - жақсы тәрбиеленген адам» - деп айтылады.  

Бүгінгі таңда барлық адамзаттың алдында тұрған басты мақсаттың бірі-білімді ұрпақ 

тәрбиелеу. Ал жас өскелең ұрпақ білімді кітаптан алады. Осы орайда кітаптар мекені - кітапхананың 

маңызы зор. «Ғасырдан жұмбақ ашқан талай кісі, Сырың мол, мұраң ғажап арайлысың. Сан ұрпақ 

сусындаған кітапхана, Сарқылмас парасаттың сарайысың» - деп белгілі ақын Ақұштап 

Бақтыгереева апамыз кітапхананың теңдессіз рухани орда екенін өлеңмен өрнектейді. Өткен күннен 

сыр шертіп, ғасырлар қойнауындағы тылсым дүниелерді оқырманға жеткізуде кітапхананың рөлі 

ерекше.Елбасы өз сөзінде: « ХХІ ғасырда мәдениеттің,ғылым мен білімнің қайнар көзі-кітапхана»-

деп атап көрсеткен болатын.Адамдықтың шыңына шығарып,парасаттың биігіне көтеретін жалғыз 

құрал-кітап.Рухани азық іздеген,көзі ашық көкірегі ояу,әрбір адамның келер шаңырағы-

кітапхана.Кітапхана сапалы білімнің сенімді кепілі.Рухани білімнің,рухани мәдениеттің ауадай 

қажеттілігі,маңыздылығы ешқашан мәнін жойған емес. 

Әр кітап өзінше бір құпия.Қолға алып парақтай бастасаң,ғасырлар қойнауының тұңғиық 

тереңінен таңғажайып сыр шертеді.Осы орайда өзімнің оқыған кітаптарыма тоқтала өтсем, ұлы 

ақын Абай атамыздың тағылымы мол қара сөздері мен өлеңдер жинақтары,Мұхтар Әуезов 

атамыздың шығармалары соның бірі «Шұғаның белгісі», «Қараш-Қараш»оқиғасы, Сайын 

Мұратбеков «Жусан иісі",Мұқағали Мақатаев атамыздың өлеңдер жинағы сондай-ақ мотивациялық 

кітаптардан Кәмшат Бекжігітованың «Ойыңды өзгертіп,өміріңді өзгерт", «Жақсы сөз-жарым ырыс» 

тағыда басқа көптеген кітаптар. Кітап таңдап талғап оқи білу,оны түсіну мен түйсіну алған әсеріңді 

өмір қажетіне жарата білу, білігі мен білімін,пайымы мен парасатын айқындайтын алғы шарттардың 

бірі. Қазіргі таңда оқырманның өскелең талабын қанағаттандыру, рухани байлығымен жалпы 

қабілетін дамыту және жоғары эстетикалық талғамын қалыптастыру міндеттерін іске асыруда 

кітапханалардың алатын орны ерекше. Бүгінде ғылыми-техникалық прогресс пен адамзат өркениеті 

қаншалықты жедел қарқынмен дамып,әлемді ақпараттық технологиялар билеп,кез-келген кітаптың 

мәтінін әп-сәтте интернеттен тауып алатын жағдайға жетсек те кітапхананың алар орны 



бөлек.Қалаған кітабыңды қолына ұстап,парақтап оқып керекті ойларыңды белгілеп жазып 

алып,еркін пайдаланға не жетсін. Осынау білім деген шамның жарқырай түсуі үшін кітаптың, сол 

кітаптардың жинақталар жері-кітапхананың қашанда тұғыры биік болуы тиіс. 

Қазіргі кітапханалар тек қана қағаз түрінде ақпараттар қоймасы ғана емес,сонымен қатар 

электронды ақпараттар орталығына айналуда.Кітапхана жұмысын жандандыру,қазіргі заман 

талабына сай жаңа технологиялық озық үлгілер енгізуде. Кітапхана рухани демалып,бұл бұрын 

білген және білмегенді танитын керемет жер.Кітапхананың бары қандай керемет! Сұлтанмахмұт 

Торайғыров атындағы облыстық кітапхананы қашықтықтан «Кітапхана достары»атты жобасына 

қатыса отырып,осы сәттен бастау алды кітапхана мен танысуым.Менің осы кітапханаға деген 

қызығушылығым «Кітапхана достары»жобасынан басталды. Сондай-ақ «Спорт білгірлері» ойын-

викторинасы, «А-дан Я-ға дейінгі кітап» челлендж ойыны, «Мое имя в Книге»челленджіне 

қатыстым.Үнемі кітапхана жаңалықтары мен таныса отырып ізденгеңді жақсы көремін. Мен үшін 

кітап,кітапхананың алар орны ерекше дер ем.  

Ендігі кезекте кітапхананың қорын сақтаушы,оқырмандарға қызмет көрсететін- 

кітапханашыларға тоқталып өткен жөн деп ойлаймын.Қызығы мен қиыншылығы қатар жүретін 

кітапханашы мамандығы туралы бір ауыз сөзбен жеткізу мүмкін емес.Кітапханашы бүгінде тек қана 

оқырманға кітап беріп қана қоймай,көптеген маңызды жұмысты атқарады.  

Бүгінгі заманға сай,күнделікті ақпарат ағынын оқырманға жетелеуші,кітапхананың бай 

қорын сақтап, насихаттаушы түрлі іс-шаралар мен әдеби кештерді ұйымдастырушы,оқырманның 

талап-тілегіне сай кеңес беруші кітап пен кітапхананы, ұлттық құндылықтар мен оқырман арасын 

жалғастырушы да кітапханашылар бүгінгі қоғамға ең қажет мамандық иесі болып табылады. Өзімде 

осы маман иесі жас маман кітапханашылардың қатарындамын. «Мен кітапхананы ақыл-

білім,адамгершілік ордасы деп білемін. Ал кітапханашыларды ешқашан жоғалмауға тиісті сол асыл 

қазынаның сақшылары санаймын-деп, Әбіш Кекілбаев атамыз бекер айтпаса керек.Рухани 

білімнің,рухани мәдениеттің ордасы кітапхана ешқашан мәні мен маңыздылығын жойған 

емес.Кітапханашы да осы киелі орданың мәртебелі иесі болып қала бермек! Сұлтанмахмұт 

Торайғыров атындағы облыстық әмбебап ғылыми кітапхана ұжымын 125 жылдық мерейтойымен 

құттықтаймын. 

Кітапханашы әріптестеріме кәсіби шеберлік пен парасаттылық,еңбектеріңізге 

шығармашылық табыс тілеймін. Эссені қортындылай келе мен өз ойымды Бауыржан Қарағызұлы 

ағамыздың Кітапханашының әңгімесі атты өлеңімен тәмамдаймын. Кітапхана- тағдырымның 

тынысы, Кітапхана-рухымның мекені, Менің ғазиз өмір деген жұмысым, Кітаптардың арасында 

өтеді.Кітапхана-жүрегімнің жанары,Кітапхана-қасиетім киелім. Досым,саған қалай айтсам 

болады,Кітаптарды, кітаптарды сүйемін. Маңдайынан дұға лебі шалқыған, Досым сенде 

жаратқанның сыйысың.Сәбилердің иісіндей аңқыған,Сағыңдың ба кітаптардың иісін? Әй шіркін-ай 

жаңбырдан соң бүр жарған, Ең алғашқы жапырақтай үлбірек-Ақын жаны кітаптарда 

нұрланған,Өлең болып өзегіме тұнды, - деп Кітапхана-иман, сабыр бесігі,  Кітапхана-ақ бастауы 

арманның, Кітапхана-ақылыңының есігі, Досым, саған осыны айтпақ болғанмын. 


