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Дүйнөлүк масштабда XXI - кылым маалыматтын, жаңы технологиянын
кылымы деп аталып жатканда, китепканаларда маалымат берүү негизги иш
экендиги баарыбызга түшүнүктүү. Китепканаларда маалыматтык каражаттарды
толук пайдаланууга дүйнөлүк маалымат мейкиндигине кирүүгө аракеттенүү
мезгил талабы болууда. Бирок, айылдагы китепканаларда менин оюмда
Республикабызда 40-50 % райондук китепка.наларда да толук маалымат
мейкиндигине чыгууга жетиштик деп болбойт. Ошентее да, Араван райондук
китепканалар тармагында илимдин тармактары боюнча ар түрдүү
маалыматтарды окурмандарга жеткирүү үчүн иштөө ыкмаларын өзгөртүүгө
аракеттенип районубуздагы эстеликтерди тарыхый маданий мурас катары
сактоо, келечек муундарга жеткирүү дөэстеликтер жөнүндө маалыматтарды
жыйноо иштери уюштурулуп, жер-жерлерде аталган темага байланыштуу ишчаралар өткөрүлүүдө, БКТнын усулдук бөлүмү тарабынан «Тарыхый ыйык
жерлерге бай Араван», «Биз сыймыктанган эстеликтер жана Аравандыктар»
аттуу усулдук колдоңмосу чыгарылды. Бул колдонмолорго райондогу тарыхый
ыйык жерлер жөнүндө маалыматар, Аравандык эмгеги чоң жана кайталангыс
болгон инсандарга ориотулган эстеликтер, тарыхый мааниге ээ болгон
эстеликтер жөнундөгү маалыматтар киритилди. Аткарылган аракеттердин
натыйжасында райондогу тарыхый жана археологиялык эстеликтер такталып
альбомдор уюштурулду. Борбордук жана айылдык китепканаларда кезеги менен
экскурсиялар уюштурулуп, «Жеңиш» мемориал комплексинде, «Дул-Дул-Ат»
комплексинде, Улуу Ата-Мекендик согуштуи мемориалы комплексинде, Улуу
Ата-Мекендик согушта курман болгондор үчүн коюлган монумент алдында,
«Белгисиз солдат» айкели алдында, «Мамдекеттик ишмер Б.Ибрагимов»дун
бюсти алдында өткөрүлгөи иш-чаралар, «Чил-Үстүн-чил майрам», «Танктын
тарыхы», «Б.Ибрагимов Аравандын биринчи райкому», «Баатырлар үй-бүлөсү»,
«Чил-Үстүн жөнүндө уламыш», «Гулбаар тоонун сыры», «Төө-Моюн таш,
эмнеге Төө-моюн деп аталган», «Мангыттагы мол булак», «Өрнөктүү
мугалим», деп аталган иш-чаралар аркылуу райондогу китепканалардыи иши эл
алкышына татыктуу болууда. Мындай иш-чаралардын өткөруунун
натыйжасында жогоруда биз санагаи жана айтылбай калган кээ бир эстеликтер
район борборуна көчүрүлүп, көпчүлүгүндө ремонттоо иштери өткөрүлдү. Ар
түрдүү иш-чараларды биргелешип аткарган өкмөттүк эмес «Мехр-Шафкат»
уюму, «АРИС» уюму, «Маданият фонду», айьщ округу, билим берүү бөлүмү,
райондук мамлекеттик администрация жана башка мекемелер менен
биргелешип акыркы эки жыл ичинде республикалык мааниге э.э болгон 4
археологиялык жана тарыхый мааниге ээ болгон жерлер үчүн 1,5 млн. сом акча
сарпталып ремонт болушу бизди жалпы китепкана кызматкерлерин кубандырат.
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эстеликтерибизди коргоо жана алардьш маани-маңызын жаш муунга, жалпы
элге жеткирүү китепканачьшардын негизги милдеттеринин бири болуп калууда.
Археологиялык жана жергиликтүү эстеликтер менен иштөө биздин
кытепканачылар үчүн жаңы бир иш болду десек жаңьгдыш болбойт. Себеби
райондогу баардык эстеликтер буйрук негизинде катепканачыларга бекитип
берилген учурда эмне иш жасайбыз деп ойлонулган эле. Райондогу тарыхый
археологиялык эстеликтер боюнча абдан көп иш-чаралар өткөрүлүп, Араван
райондук мамлекеттик администрациясыньщ ардак грамотасын алууга көпчүлүк
адамдар аркылуу урматка ээ болуу менен китепкананын, китепканачылардьш
абири сезилээрли даражада жогорулагандыгын сездик.
Учурда Аравандагы китепканаларда улуттук каада-салт.
«Мамлекеттик тилдин - 20 жылдыгы», «Эгемендүү элибизге -18 жыл»,
«Өнөрлүү озот» деген темаларда чыгармачылык менен иш жүргүзүлүүдө.
Төмөндөгү тасмадагы иш-чаралар өткөндө биз Эл менен - Эл биз менен
сыймыктанган.

