Нарын облустук С.Орозбаков атындагы информациялык китепкана тармагы облустагы негизги маалымат борбору.
Урматтуу конференциянын катышуучулары!
Сиздерди Кыргызстандын, кыргыз элинин маданиятынын, рухунун туу чокусу
болгон Тещиртоолук китепканачылардын атынан ысык салам айтуу менен
конференциянын ишине ийгилик каалайм.
Бъгънкъ кънд= маалымат =нъкк=н коомдо, маалыматты алуунун ролу сапаты
анын оперативдъълъгъ, канчалык чексиз экендигин эч кимге далилд== аныктоонун
деле кереги жок. Биздин шартта китепкананын негизги милдети - информациялык
жакырчылыктан чыгуунун жолун табуу ошондой эле облустук китепкана Нарын
облусунун маалыматтык ч=йр=сънд=гъ ролу, информациялык коомду негизд==д=
сапаттуу маалымат менен камсыз кылып, саясий экономикалык маданият
процесстерди чечъъд=гъ проблемаларга, жетишкендиктерге токтолуп кетейин.
1990-2000-жылдын аралыгында, маалымат рыногунда китепканалар кантип
биздин коом ъчън, адам ъчън маалымат жана билим беръъ кызматтарын беръъд=
татыктуу орун алуунун ордун кандай жол менен жетишебиз деген максат коюлду.
Китепканаларга бъгънкъ къндън пайдалануучулары жащы талап менен келе
баштады, Китеп фондусун топтоонун саясаты =зг=рдъ, жащы электрондук търд=
маалыматты алып жъръъчъл=р пайда болду.
Биздин китепкана дагы =лк=бъзд=гъ, коомдогу =зг=ръъл=рд=н артта калбастан
китепкана коомдун - къзгъсъ экендигин далилдеди. +тк=н мезгилдин
кыйынчылыктарын коомчулук, жетекчилик, кесиптештердин колдоосуна ээ болуп,
съйъктъъ окурмандарыбызды жоготкон жокпуз.
Облустук китепкана региондук китепкана саясатын тъзъъд= алдынкы идеяны
ээлеп, бардык категориядагы пайдалануучуларды жогорку дещгээлде тейл==г=
жетиштик.
Китепкананын ички саясатында структуралык =зг=ръъл=р жъргъзълдъ. Окуу
залдары адистештирилди, социалдык Манас таануу, укуктук экономика борбору,
жаштар, балдар залдары, маркетинг б=лъмд=ръ тъзълдъ.
Негизги т=м=нд=гъд=й приоритеттер аныкталды.
- маалыматтык технологиянын негизинде китепкананы модернизациялоо;
- калктын алдында информацияны таратууда бирдей тещчиликке жетишъъ
бъгънкъ къндън моделдъъ китепканасына же болбосо маалыматтык, билим беръъчъ
маданий эс алуу борбору болуу менен проект программалардын ишмердъълъгън
=ркънд=тъъ;
- жергиликтъъ коомчулук менен бирге жащы маалыматтык кызматтардын
сферасын киргизъъ жана кещейтъъ.
Китепкана ж=н=к=й китеп сактоочу жай болбостон, жащы образдагы
маалыматтык борбор же болбосо, жащы маалыматтык технологияларды киргизъъ
маселеси биринчи планда турду. Мында албетте «Сорос - Кыргызстан» фондусунун
гранттары абдан чощ роль аткарды. Китепканалык укуктук борбор, «Китепканалык
укуктук борборду =нъктъръъ» «Экономикалык борбор», «Жергиликтъъ =зън =зъ
башкаруунун нормативдик актыларынын базасы» проектилер жогорку дещгээлде
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ишке ашты. Проектилердин негизинде 40780 $ компьютердик технология, к=б=йтъъчъ
аппарат, сканер, электрондук почта, Интернет ресурстрары менен кещири
пайдалануудабыз.
Кыргыз Республикасынын китепканалардын ишин =нъктъръънън 2010-жылга
чейинки концепциясынын негизинде иш алынып барууда. «Сорос-Кыргызстан»
фондусунун каржылоосу, мамлекеттин каржылоосунун негизинде 8 компьютер,
локалдык тармакта Интернет системасы иштеп жатат.
Информациялык ресурстарды тъзъъд= с=зсъз търд= окурмандардын суроо
талаптарын канаттандырууга алардын маалыматтык муктаждыгын негизги критерий
кылып алып, маалыматтык китепканалык тейл==г= алынат. Пайдалануучу
информацияны алуунун =зън= ыщгайлуу жолун тандап алууда. Албетте традициондук
булактардан китеп, мезгилдъъ басмалардан макалаларды, тематикалык папкаларды,
традициондук эмес булактар: компакт диски, CD, документти кайра к=чъръп дискетке
жазуу, сканерден =тк=ръъ, ксерокопиядан чыгаруу, Интернет ресрустан пайдалануу.
Биздин китепканада маалыматтык тейл==д= бир нечелеген приоритеттъъ маалымат
беръъг= =зг=ч= к=щъл б=л=бъз. Мисалы: укуктук информация, бизнес информация,
крайлык, экологиялык, билим беръъ процессине жардам беръъчъ, укуктук маалымат
беръъ, бардык категориядагы пайдалануучулар ъчън «Едвайзер» «Токтом» укук
программаларынан пайдаланышат. Бул базалар 2002-жылдан «Сорос-Кыргызстан»
фондусунун грантынын негизинде дайыма жащыланып, толукталып турат.
Облустук китепкана бардык структураларга, аткаруу бийликтерине укуктук,
экономикалык, социалдык саясий, маданий =нъгъъ боюнча маалымат менен камсыз
кылуунун борбору катары кызмат кылууда. Облустук, райондук, шаардык
адмнинстрацияларга, кещештерге информациялык тизмелер, тематикалык
подборкалар берилип турат.
Бизнес информацияны сунуш кылууда кичине жана орто бизнести
=нъктъръънън =кълд=рън= биринчи ирээтте алар кызыккан фактографиялык
маалыматты сунуш кылабыз. Маалымат максатуу търд= бизнес боюнча «СоросКыргызстан» фондусунун жардамы менен 7264$ экономикалык багыттагы китептер
алынды.
Облустук китепкана региондогу краеведдик фонддун негизин крайлык
маалыматты таратуунун борбору. 1968-жылдан бери «Нарын облусу» аттуу каталог
ресурсу абдан баалуу. Бул маалымат менен студенттер, мугалимдер, илимий
кызматкерлер, музей кызматкерлери ъчън эщ керектъъ мында 10 мищдей
библиографиялык жазуулар бар.
Крайлык каталогдун негизинде тематикалык тизмелер тъзълъп, справкалыкмаалыматтык тейл== жъръгъзъл=т.
Интернет
технологиясын
киргизъъ
менен
китепканада
к=пт=г=н
жетишкендиктерге жетиштик. Маалыматтык ресурстардан окурмандар бекер
пайдаланышып, окурмандардын эщ съйъп, дайыма пайдалнуучу жайы болуп калды.
Биздин пайдалануучу бъгънкъ кънд= электрондук почта менен пайдаланууда.
Статистикалык
маалыматка
к=з
жъгъртс=к
Интернет-ресурстарын
пайдалануучулардын негизин, башкача айтканда 80-85 процентин студенттер, калган
15 процентин ар търдъъ адистер тъз=т.
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Пайдалануучулар китепкананын ар търдъъ кызматтарынан пайдаланышат:
экскурсиялар, семинарлар, жекече жана группалык консультациялар, тренингдерге
катышат жана маданий эс алуунун борбору катары поэзия кечелери,
конференциялар, эс алуу кечеси, ар търдъъ иш чаралар =тк=рълъп турат.
Жогорудагылар менен бирге Нарын облусундагы бардык китепканалары менен
алакалаш, айрыкча райондук, айылдык китепканларга маалыматты таратууга жардам
беръъд=. Электрондук каталогго =тъъ боюнча жакынкы арада облустук китепкана
аралык проекттин негизинде ИРБИС программасын алууга аракеттер жъргъзълъъд=.
Жогорудагыларды белгил== менен китепканада окурмандарды тейл==д=
маалыматтык, билим беръъчъ, маданий эс алуу борбору болуу менен дайыма жащы
мъмкънчълъкт=рдъ изд== менен ишт==д=бъз.
Ошондой болсо да жергиликтъъ коомчулуктун алдында материалдык
техникалык базанын жетишсиздиги туюлат жана сезилет. Ошондуктан китепкананын
келечеги, стратегиясы малыматташтырууну терещдетъъ, проект, программалардын
ишмердъълъгън =нъктъръъ маалыматтык, билим беръъ функциясын къч=тъъ менен
мамлекеттин колдоосуна ээ болууга жетишъъ керек. Ошондо гана бардык
граждандардын информацияны кещири пайдалануу боюнча конституциялык укугун
камсыз кылган болобуз.
К=щъл бурганыщыздарга чощ рахмат.
Нарын облустук С.Орозбаков
атындагы информациялык китепкана
тармагынын директору:

З.Б.Токторбаева
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