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К}’дияров Л., Раматуллаев М. Каракалпакстанда китапханалар тарийхынан. 
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Усынылып атырган китапш ада Карақалпакстандағы китапх.ана1иылық 
тарийхыныц еч дэслепки дэўирлерипен баслап ҳәзирги кунге шексмги 
тарийхый жолы хаккы вдагы  мэселелерге жетерли т^-рдеги мағлыўматларды 
камтыў аркапы токталады. Сондай-ақ, китап хэм китапхананын 
турмысымыздағы ҳәр тәреплеме әҳмийетиие, раўаж яаиыў баокышларына 
итибар каратылады. Сонын менен бирге республикамыздағы дэс.тепки 
китапханалар болған Республикалық, Өзбекстан И лимлер академиясы 
Қарақалпақстан бвлими, Н әкис мәмлекетлик педагогикалық инстатзты  ҳәм 
уииверситет китапханасынық тарийхына, ғәрезсизлик жыяларындағы 
жумыслары, мәлимлеме-ресуфс орайы болып дүзилиўи тнйисли әдебиятлар, 
еске түсирнўлер хэм архив мағлыўматлзры тийкарында айрықша дыккат 
қаратылған.

Китапша кец китап қызығыўшыларына, соедан-ак, студеитлер, 
магистрантлар, изертлеўш илер, илимий хызметкерлер хэм де усы тараў 
бойынша қызығыўш ыларға қосымша қолла£|ба ретинде пайдаланыўына 
болады.

Пикир билдириўш илср: тарийх илимлерииид дою оры  Р. Ж .Уразбаева 
тарийх илимлеринин. кандидаты М , Қарлыбаев

«Қарақалпақстанда китапханалар тарийхынан» атамасыидағы 
таярланған китапша «Өзбекстан хэм Қарақалпақстан тарийхы» кафедрасы 
профессор-окытыўш ыларыиын 2013-жыл 26-ма,рттағы .мэжилисинде 
додалаьгды ҳэм баспаға усыныс етилди.

Бердак атындагы Қаракалпак мәмлекетлик уииверситети илимий- 
методикалык кенеси мэжилисиннн 2013-жыл 5-апрельдеги 6 -санлы 
баянламасы мепен тастыйыцланды.



К нрисиў
Халкымыздьщ миллий өзлигив ацлаўы барысында хакыйқый тарийхы н, 

м^тсаддес қәдириятларын, ата-бабаларымыздын мийрасларын билиўге 
қызығыўшылығы күшейди.

Өзбекстан Республикасы П резиденти И.А.Каримов «Бабаларымыз ой- 
пикири хэм уллылығы менен ж аратылғав ен эййемги тае жазыў хэм 
битикяер, халық аўыз-еки эдебижгыныц үлгалергшен баслап, бүгннги күнЕ 
китапханаларымыз ғэзийнесннде сақпаньш атырған мы цлап кол ж азбалар, 
оларда жэмлескен тарийх, эдебият, саният, сиясат, эдеи-икрамлы лық, 
философия, медицина, математика, минерология, химия, астрономия, 
архитеетура, дийқанш ыяык ҳәм басқа тараўларга тийисли бийбаҳа 
шығармалар бизид уллы руўхый байлығымыз 6 0 .ДЫП табылады. Буедай  үлкен 
мийрасқа ине болған халық дүньяда кемнеи-кем табылады» ~ деген еди.

Буннан керинип турганындай халықтыч руўхый санасын асырыўда, 
мәдениятын жокарылатыўда китапханалардын орны гиреўли. Ә сиресе 
хәзирги ўақытта билимлендириў тараўына айрықш а кеўил бөлинген болы п, 
ж аслардыц билим алыўы ҳәм ж етик инсан болып қэлиплесиўинде китапхана 
ҳэм: оныц атқаратуғын хызмети әҳмнйетли. Сонлыктан да халқымы з 
тарийхьш дағы өз орнына ийе болған китап.каналар гарийхын үйрениў ҳәр 
тэреплеме үлкен эхмийетке ийе скенлигин керемиз.

Халкымыздьш, ядында сақланып киятырған өтмиш дәўир бизден канш а 
узақласкан сайын, олардыц даналық ҳэм эжайып туйғылары, эдеп-икрам лы қ 
нәсийҳатлары сана-сезимимиздиц өсиўнне, өзлигимнзди мақтап 
жүриўимизге дэрек болып санамыздык раўажланыўына вз үлесин коспакта.

С ебеби е.лимиздеги жетискенликлерди иске асыратуғын билимли, 

саналы инсае больш есапланады. Сонлықтан да Президентимиздид көрсетип 
өткениндей «Бизиц балаларымыз бизден көре акыллы, дана ҳәм бахытлы 

болыўы керек». Президентимиз И .А.Каримов взини.ч^ алып барыл атырған: 
жумысларында халыкты, эсиресе өсип киятырған келешек эўладты ҳэр 
тәреплеме жетик инсан етип тарбиялаў мэселелерине бас бағдар сыпатында 
дықкат аўдарьш келмекте.

Усыдан көринип тзфғанындай халкымыздьщ руўхый санасын асырыўда, 
мәдениятьш жоқарьшатыўда ҳазирги дэўир талабына сэйкес дэреж едеги 
билимлерге ийе болыўда китапханалардыц тутқап орпы айрьид.иа екенлигин 
билиўимиз керек. Әсиресе ҳэзирги ўақьптағы  билимлендириў тараўы на 
күшли итибар бериа атыр^'ан бнр ўакыгга келешек жаслардын китапқа

' Каримой VI. Ж оқ.'фы м опаўият - ж епилмес күп!. Т. 200Х, 3 1-бе(.
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бояган суйиспенши-вдгин асырыў, китааты  қэстеряеў тек ғана жаслардын 
емес, ал бәрш е халқымыздьщ эдиўли ўазыйпасы бодыўы тийис.

Ә сиресе П резндентимиздкц 2006-жыл 20-июндсги карарына сәйкес 
китапханалар тийкарында хйзирги илимий-техникалық раўаж лааы ўларға 
муўапық халы ққа мзлимлеме-ресутэс орайлары арқалы хызмет көрсетиўге 
айрыкш а итибар қаратылмақта.

Қарақалпақстанда жоқарыда керсетип өткенимиздей китап ҳақкындағы 
ҳэм китапхана тарийхы тууралы илимий макалалар оғада аз. Айрым 
илимпазлардъщ  илкмий мийнетлеринде, көркем шығармаларда белгили 
дәреж еде сөз етиледи. Сонлықтан да бул тараў тарийхын уйрениў мэселеси 
енди қолға алыньш  ать^р. Бул китапш а Ғ\арақалпақстан тарийхын үйрениўде 
косымша материал ретннде пайдалаиыўда хызмет етеди. Сондай-ақ, 
Қарақалпақстан тарийхын үйреииўде өз бетинш е исяеў темаларын дүзиўде, 
курслык ж умысы ҳәм реферат темаларын белгилеўде, кетапхакаш ы лық 
қэнигелерин таярлап атырған колледжлерге қолланба ретинде пайдаланыуға 
ҳәм қызығыўп1ьшар ушын материал сы патында пандаланыў мүмкин.



Халықтьщ мәдений байлыклары, онын, р^^ўхьш мнйраслары ш ы ғы с 
халықлары ушып мьщ жыллар даўамында оныч руўхыГшығынын кдаиретли 
дереги болды. Ол узак ўакыт идеологиялық кысымньщ кыспағында 
болыўына қарамастан қарақалеак халкы, өзинин ураактан-урпакка өтип 
киятырған тарийхый, мэдений байлықларын, өзине тийисли дэстүрлерин 

саклап келди,
Ғэрезсизликтиц биринши күнлеринен баслап-ақ бизин бабаларымыз 

гэрепинен әсирлер даўамында дузгшген сол у.ты  бийбаҳа руўх,ый ҳэм 
мэдений мийрасларды канта тиклеў мәмлекетлик сиясат дэреж есине 
көтерилд.и. Руўхый байлык детенимиз ерте заманлардан баслап бнзиц ата- 
бабаларымыздан к м ғ а н  руўхый мийраояар. Руўхый байлықты қайта тнклеў 
ми.дл,ий саванын өсиўине халықтьщ өз кайнар бу.пағына, нэр алыўьнга оньщ  
түп-тамырына кайтыўына мүмкинш илик береди.

Усыидай халқымыздын, бай руўхый мийраслары жәмленген ,х,эм 
халқымызды бйлимлендириўде, олардыц хэр тәреплеме жетнк инсан болып 
өсиўинде үлкен әҳмийетке ийе тэрбня;№1Қ орынлардын бири китапхана 
болып есапланады,

Ҳэр бир халықтын ҳэм мәмлексгтин раўахотаныўы жасап атырған 
халкынын санасы ҳэр тэреолеме жетик, руўхый турмысы жоқары болыўы 
менен байланыслы. Жэм.яйеттин ен үлкен байлығы онын интеллектуал 
күш яери есапланады, Инсан кэлои, акыл-еси били.м ҳәм илим нурьшан илҳам 
алады, онын дөретиўпнмик: күшине айланады. Бияим хэ.м илим нуры 
инсаннын келешегин жактыландырьш, т\'ўесилмес ғэзийне болып хызмет 
етедн. Адам' ушын ец жақсы пазыйлетлер илим а,рқалы ийеленеди. Ә лбегге 
онын ушын көп оқыў талап етиледн. Халық даналығында «йлимсиз ,инсан- 
мийўес1-13 дарак» пенен тецлестириледи. Сондай илим-билимди, эдеп- 
нкрамлылыкты, меҳир-акыбетти үкрететуғын муқаддес зат, бул китап ҳэм 
китанхана болып есапланады. Ол халыктын мэдений ҳэм руўхый 
жетклисиўин асырыўда өз үлесин қосады ҳэм хызмет көрсетеди.

Тарийх - миллеттиц ҳақыйкый тэрбияшысы. Бизнн уллы 
бабаларымыздын женнслери ҳэм ислери адамлардын ядын оятады, 
пуқаралық сананы ҳэўиж левдиреди, эден-икрамлылық тэрбияда табь(сларды 
елеклеўдиц дэрегинс айланады.

Қ а р а к а л н а қ с т а н д а  к и т а н х а н а л а р  т а р и й х ь ш а н



Егер халқымы здьщ  тарнйхына нззер салып қарасақ, ерте ўакытлардан 
баслап~ак, келеш ек әўладты ҳәр тэреплеме кәбнлетли етип тәрбиялаўда 
окыўға улкен итибар қараткан. Буны биз халқымыздын тарийхьш оқыў 
аркаяы гуўасы болмақтамьтз. Сондай-ак, халык аўызеки эдебиятында, 
даналарымыздын даны ш паняы к сөзлеранде китап хэм китапхананын 
аҳмийети туўра,яы көплеген даналық нәсиятларды окыўға болады. М эселея, 
аталар сэзинде «Китап әдеп-икрамлылыктын кэнк, билимниц булағы» - деп 
көрсетеди. Д емек, китап ерте дэўирлерден баслап-ақ илим ҳәм билимнин, 
мәденйят ҳәм ағартыўашшык.тын, улыўма тэрбия ош агы болыя есапланған. 
Соныц менен бирге даньш1панларымыздьщ айрыдша турде атап 
кврсеткеяиндей «Раўаж ланыўдыи улыўма көлеминде ҳәр оир халықтык орны 
сол халық окьш атырган китаплардын саны менен белгиленеди» дейдн. Бул 
арқалы е,пимиздиц ҳэр тәреплеме раўаж лаиыўында кеяеш ек жаслардыц 
бнлимине ҳәм олардьщ  оқьш атырған китапларьш а, усы арқалы 
республикамызда таярланып атырған кадряардьщ  билим дэрежеси де 
байланыслы екенин 'г\"синиўге болады. Буған мысал ретинде 
даналарымыздын «китапхана инсаният руўхы барлы к байльн<ларыныц 
дурданаларыд5'р» - деген даналық свзлерин атап к.ерсетиўге болады.

Уллы ойш ыя, жерлесимиз ҳэм өзвниц илимдеги жадалықлары менен 
бепгили болған алым Беруний менен гурриалескен Хорезм шахы М аъмун 
«Илим -  бул ен  хүрметли тараў, оған ҳэмме талабан, илим ҳәмме нәрседен 
жоқары ҳәм  оннан жоқары ҳехи нәрсе жоқ» - деп көрсеткен еди, Әлбетте 
бундай ж етнскенликке ерисиў ушьш тынымсыз мийнет хэм оқыў керек.

Бвзин тарийхы мызды  дөретиўде, инсан, онын, кэдирнятлары, жеке 
адамныц кзмал табыўы ҳәм руўхый жактан раўа;жлапыўын темийнлеўде 

китапхана агартыўш ы лық ошағы сыпатьЕНда көринеди. X әскрде жасаган 
белгили ал - М утаннаби «мен ушьш дүньядағы  ен қымбат 6 .аҳа орын аттыи 

ери болса, заманымньш. ен, эжайып сәўбетлеси китапдур» - деген еди.
Буидай ҳүрметли иске мэмлекет басш ылары, ҳүкЕмдарлар, патшалар, 

әмир хэм мырзалар айрықш а зҳмийет берип, ҳэтте өз.периниа 
китапханаларына ийе болған. Нэгийж еде халық арасында барған сайын илим 
- пән раўажланған ҳәм оиын менен шуғьшланыўшы адамлардыц саны артып 
барады. Олар арасы нда Хо^эезмий, Беруний, Султан Вайис ал-Караний, Әбнў 
Бәкнр А ш-Ш ибилий, Ҳэки.м ата Сулаймаи Хададий М усевий, Наринжаний, 
Сейнт ата, сондай -  ақ. а.т - Кердерий аты менен бес адамньщ исми белгили.

' Кудийров А . К т о б  маьнав1Ш' ва маьрифат маскалн/7 «Ми;ший каярнятяар -  ^^аьнавий бойлигимтп» 
м«с7усидэги кокференция материалларн. Т. 2006. 150-бет.



Таркйхтан мэлим, данкы шыккан китапханалар жүдэ көп болған. 
М әселен; 1Х-Х1 әсирлерге келип, б\'рынлары сарай ҳэм медреселерде 
сақланып келген қол жазбалар эсте-акырын кш апханаларда топлана 
баслайды. Сондай-ақ, бул дэўирде қол жазбаларды турлерге ажьсратыў 
усыллары ислеп шығылады. Әсиресе, Бухара эмири Ыух Ибн М ансур 
сарайындағы китапхана бул дэўирде белгили болған.

Улль! алым ибн Сина жас ўактында усы китапханада ислеген болы п, ол 
ҳакқында бьиайы нш а айтады: «Мен көп өжирелн ү^йге кирдим, ҳәр бир 
вжиреде бир-биринин үстине қойылған китап толы сандықлар бар еди, бир 

өжиреде арабша хәм поэтиксиық китаплар, баскасында фикх (ҳуқы к) 
бойынша китаплар ҳәм тағы баска, хәр бир өжиреде хэр бир илим тараўынан 
китаплар бар еди. М ен ески (авторлардыд) китаплардық дизимин оқыдым 
ҳәм өзиме керегин сорадым. М ен сондай китаплар көрди.м, көпш илик 
адамларға ҳэт1’е олардын атамалары белгисиз, мен бундай (топлам) 
китап.тарды бурын да, сон да ҳеш қаш ак көрмегенмсн. Мен бул китапларды 
окыдым, олардан пайда алдым ҳәм ҳэр бир адам кы ч илимдеги әҳмийетин 
тусиидим» . Бул жерде, асиресе ибн Синаныч «мен бундай китапларды 
бурын да, сон да ҳеш қашан көрмегенмен» деген сөзлери эҳминетли, себеби 
биз ояын И раииыц ири мәдепий орайлары Рей, Казвин, Х амадан, Исфаханда 
болғанлығын биглемиз. Буннан көринип турғанындай онлаған эсирлер бурын- 
ак, бизин ата-бабаларымыз китапхана хәм онын эҳмийетин хүсинип жеткен.

Президентнмиз И.А.Каримов «Халыктын руўхыйлығы ҳәм мэденияты, 
онын ҳакыйкый тарийхы хзм езине тэнлиги қайта тикленип атырған 
жэмийетимизди жаналаў хәм раўажландырыў жолы менен табыслы түрде 
алға м гери леўд е шешиўши, анығырақ айтқанда, белгилеўш и эҳмийетке ийе» 
деген еди.

Китапхана -  бул тэртиплестирилген түрде баспадан шыққан көркем 
эдебиятяарды, оқыўлықлардьЕ, сөзлиютерди, қолланбаларды, газета- 
журналларды өзинде еақлап китап оқыўш ылармна хабарландырыў хәм 

жеткизиў менен шуғылланады, Ол халықтыц мэдений хәм руўхый 
саўатлылығын асырыўда өз үлесин қосады ҳэм хызмет керсетеди.

Әлбеггс, китапханалар бирден кеше яки бүгин пайда болып қалмаған. 
Олар өзлериниц узак тарийхына ийе. Бурынғы ўақытлары ҳэзирги бизин 
жеримизде түркий ҳәм иран тиллерииде сойлесип, бир-бири менен лсакыниаи 

хэм раўажланған, ёзине тэн мэденият жаратқан елатлар

' (^лияров Г, Ма.муп агсшемиясы хәм рүў.^ый миирисымы-!//«|1]̂ Ю1;НКаракалпакстнН))



жасаған. Н эгкаж еде бул елат тилинде эдебий шығармалар пайда бола 
баслаған. Солай етип, патша ҳәм каханлардын, әмир хәм мырзалардьщ 
ғәзиГшелери катарында диний, тарийхый хэ.м эдебий мазмундағы 
қояж азбалар топланы п сақланғанлығьш  тарийхтан билемиз. Ўакыттын. өтиўи 
менен бул ғэзийнелер касында к;ол жазбалар, мэдений байлықиар 
сақл:ана,туғьш арнаўлы орынлар ж узеге келе баслайды.

Динин китапларда «уламалар нлим үйренип, илнм таркатыўға кирисс:ин, 
билмегешгерге үйретсин. Егер илим сырларын бир-бнрине үйретпесе, онда 
бахы тсьвлы к басланыўы свзси;5» -деп айтылады. Буя қуры гәп емес, себеби, 
адам илим алыў жолында қэр кандай қыйыншылықтан корыкпастан алға 
илгерилеп барыўы керек. Себеби, ҳәдисте «Бесиктен кэбирге шекем илим 
үйрен» - деген ҳикметли сөзлер айтылған.

Ү лкемиз айма^ъшда орта эсир илимпазларынын, ҳәр қыйлы илимий 
шығармалары табыямақта. Ояар арасында ибн Сина, Фарабий,, Хоре.змий ҳэм 
басқалардын :л{ед1щ ияа, математика, философия хэм баска тараўлар бойынша 
китаплары бар. Булардыц барлығы араб хәм парсы тиллерин оқып билетуғын 
саўатлы адамлардьш, кө.а болғанлыгынан дэрек береди. Халықты 
саўатландырыўда, жас ә>'лах1ты тэрбиялаўда, адамлардьщ дүнъяға коз- 
қараоын кенейтнўде мусылман халықлары арасьшда .мешит-медреселер уллы 

дэргайлар есапланған. Қаракалпақстан жеринде де бундай мешит-медреселер 
кеплеп ушырасқан. Буған мысал ретинде Қаракум ийшан медресеси ХҮШ - 
X X  эсирпердиц басларыщда қа,ракалпаклардыц руўхый ҳзм мәдений 
орайларынын бири болған. М едреседе мусылманшылық тэлийматы ҳакқында 
оқыўлыклар менен бир катарда есап - санақ, эдсбий, тэбийий, тэртип-нызам 
илим.пери уйреиш ген. М едресе китапхапасы жүдә бай болган. Бунын дэлили 
ретннде «Түркстан ведомосты» газетасывы,ц 1875-жылғы 4 - санында 
«қаладағы (Ш ымбай каласы) мектеплердин бирине киргенинизде, баспа 
китапларды а көплиги ҳайран қалдырады. Оларды О рта А зиянын баска 
калаларьш да сийрек уш ыратасац» - деген катарларды оқыйсац. XIX эсирдин 
70-жылларында Әмиўдэрья экспедищ^ясьшьщ қурамында үлкемизге келген 
иранлы шахзада Риза - кз'ли М ырза 1875-жылы Санкт-Петербургтан шыққан 

«Әмиўдарья областьщьш кыскаш а баянламасы» атамасындағы  китабында 
«мен кағазы, кәле,ми ҳәм сыясьга улгк ушын экелип географ иялы қж эм ийетке 
тапсырдым. Ол жердеги медреселерде мен мынадай китапларды көрдим; 
Қазанда басылған Әлқоран, жүдэ ески ўақытта Бухарада ж азылған мухтасер 
Вакаге, .циний мазмундағы китап. Ҳижраньщ 1282-жылы П^ымбанда 
жазылған Ҳ эфиз, хижраньщ 1250-жыяь! Бухарада ж азылған Наўайы, шағатай
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тилинде. Булгрдан баска және уш китап экелип, оларды рус геогргфия.аык 
ж әмийетине гапсырдым» - деп жазады.

Ө з халкынын тарийхына кызығыўшы хэм ш ш раслары н ж ыйнаўш ы 
ш ымбайлы белгили инсан У. Рахметуллаевгы қ уйииен 300 атамадан аслам 
китаплар, қолжазбалар хәм баска да ш ы ғарм аларды а тийкарғы нускасы  
табылып, олар или.мнин хэр қыйлы тараўларына арналғанын тарийхш ы - 
этнограф X. Есбергенов басш ыяығындағы экспедиция топары анык-паған еди, 
Бундай мийрасларды шымбайлы М этен Дәўжановтын үй музейннде, қол 
ж азба ҳэм китапларды Избасар Ж аббарқуловтын, Қуглыму-рат 
Бердимуратовтыц ҳэм тағы басқалардын үйинде де уш:ыратқаи едик. Буннан 
баска елеге шекем ха,11ық арасы ада аз санда болса да сийрек уш ырасатуғын 
бахалы китаплар қәдирленип сақланып келмекте.

Усы китаплар аркалы халкымыздыц өтмиш те руўхы й сана-сезиминин 
жоқары болғаилығын бүпш ги күни билмектемиз. Сонлыктан да ж асларда 
китапқа болған қызығыўшылықты оятыў, елимиздиц раўажланып барыўънща 
билимнин орны жоқары екенлигии көрсетип бериўимиз керек. 
Д аналарымзды я айтканындай «Китапхана -- инсаният руўхы барлы к 
байлықларыныц дурданаларыдур».

Руўхый бай бабаларымыз илимнин хар бир тараўына қызы гыўш ы лык 
пенен қараған, мэселек карақалпақ медресесинде элемеятарлы қ геометрия 
окытылған. Қаракалпак экономика хэм мәденият институты 
ш өлкемлестирген экспедиция тэрепинен 1947-жыль! мартта М әтеке ийш ан 
медресесннде көп санлы китаплар хэм бир қанш а қол жазбаларды тапкан. 
Бул кигаплар ипимнич ҳэр қыйлы тараўларына арналып меш ит-медреселерде 
оқытылып бары лган ьт  илимпазлар атап кврссткеп. Бул ҳаккьгада педагог 
изертлеўш и Ж .Орынбаев ҳәм математика тараўыныи илимпазы 
Ж .Дуйсенғалиевтьщ  нлимий мийнетлеринен көриўимизге болады. Ә сиресе 
Ж .Д уйсенғалиев 196(3-жылы усы китаплар хэм пәнлердиц окытылыўы 
ҳаккында «Постановка преподавания мате.^штики в до револю ционных 
ш-колах Каракалпакии» атамасындағы китабын баспадан шығарып көплеген 
.мағлыўматларды келтирип етеди.

Бирақ хәр кандай баскыншылар бай мийрасымызды, сонын иш инде ески 
кол жазбалар хэм китапларды ж ок кылыўға хэрекет қылған. Ә сиресе араб 
басқынш ылыгы акыбетинде дапышпан алымлар қуўғып егилип, китаплар, 
эдебиятлар ҳэ.м н^ежирелер жағьш жиберилген.

Қол жазба хэм ески кичаплар Станбулдап, Қазан, Ташкент хәм баска 
қалалардан алып келииген хам олардын квпш илиги каракалпак зыялылары



тэрегшнеи кайта кеш иртт!филип, көбейтип халық арасьша тарғчатылған. Бул 
китаплар мазмуны ж ағы нак ҳэр кыйлы болған. О лар араб, парсы хэм туркий 
тиллердеги китаплар болған. Бул китапларды алып келиўде хэм кен халык 
арасына тарқатыўда саўдагерлер, зыялылар, меш ит ҳэм медреселердин 
эхмийети ж үдэ үлкен болған. Бул хаккында белгияи изертлеўши 
илимпазларымыз М .К.Н урмухаммедов, С .Камалов, Ҳ .Х амидов, К.М эмбетоа, 
Х .Есбергенов, Ғ.Хожаниязов, М .Карлыбаев. О .Ю супов, Ж .Дуйсенғалиев ҳэм 
баскдлар маглыўдматлар береди. Бирак 30-жыллардағы қуўдалаўш ылық 
силсаты  дэўиринде көп ғана китаплар жоқ кыльшып, белгили бир белеги 
изсиз жоғалған. Буларды қ айрымлары бүгинги күнде ғәрезсизлигимиз 
шарапаты менсн халық арасынап табылып үйреиилмекте. М әселен 
изертлеўш илеримиз тэрепииен Қаракум ийшан медресесинде үлкеи 
китапхана болғаЕшығы айтылады. Бул жерге М осква мәмлекетлик 
унмвероитети студентлери этнографиялық эмелиятка келген. Олардан
Н .А.Баскаков, А .Давлетов ҳэм баскалар арнаўлы түрде китапхакадағы қол 
ж азба ҳәм китапларды көриў ушын медресеге келген. Бирак медреседеги 
адамнын кесе;!лиги себепли китапхананы көриў оларга несип етпейди.

1933-жылы Санкт-П етербург қаласьп^да өткерилген Қарақалпақотаннын 
өндирис күш лерин изертлеў бойьшша биринши коюреренцияда профессор 
П .П.Иванов баянат жасайды. Сонда Қаракум ийш зн қол жазбаларьш есапка 
алы ў хәм оларды сзқлаўға айрықша ды қкат аўдарыўды тезлестириў 
керекяигин мәселе етип кояды. Бирақ, бул ж умыслар жүргизилмей атьфып- 
ак, Қазақдәрьяда еуў көтерилип, гвне Қараөзекти суў а.иады. Усы тэбийий 
аиатш ылық ақыбетинде медресе жайлары қулап, кнтапхана су7  асты кда 
қальга кетеди,

Қаракаппақлар арасында Ш ымбайда Хан мешит, А йымбет ийшан 
медресеси ҳэм басқа да мешнт-медреселерде бнр неше мын томлык тебернк 

китаплар сакланған. Усы дэўирдеги хэр кьш лы мазмундағы, халыктыи 
кызығыўшылығын туўдыратуғьш китапларды халық арасына таратыўда хэм 
үгит нэсиятлаўда агартыўшы Қазы М эўлнктиц хызмехпери үлкен болған.

Қазы М эўликтин ен баслы мақсети - өз елин, халкын саўатландырыў, 
ха.чыкгы прогресске карай жетелеў болды. Ол ушын XX әсирдиц басын.аа 
Ш ымбайда саўатлы талантльмар мектебик В1өлкемлестиреди. Онда 
дүньядагы  илим, пэн жетискеипиклеринен қарақалпзқ тилине аўдарып 
таратыў болды. Бул ушьш талантлылар мектебиниц қасынан аўдармашылар, 
хаткерлер, китап түплеўш илер таярладьг Елдеи .халыкка қандай шығармалар 
кереклигин үйренди. Өзи де шығармалар жазды. Оньщ үстине ол
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талактлылар мектеби усаған дөретйўш илик ш өлкемлердин халыктьга р^^ўхый 
күш -күяретликлернн пайда егиўде үлкен роль аткаратуғынын ол айкын 
ақгарған еди. Қазы М әўлик те бул жыдларда Шь!мбай қаласынан өзи китап 
дүканын ашты. Ол баска үлкен қалалардан саўдагерлер аркалы китаплар 
алдырьш, өз дүканларьш да сатты.

Бирақ кенес хэкимиятыныц жергиликли халыктын саўатлы адамларына 
каратылған сиясаты тийкарында, ескише саўаты бар адамлар қуўдаланып, 
тутқынға алыиып, жер аўдарыўға жибернле баслайды. М эселен, ҳеш гүнасы 
жоқ болса да, куранды ядқа билгени ушыя Садық-қарый туткынға алынып, 
камалып кетеди. Ол 30-жыллардын акырында Архангельскийде қайтыс 
болган. 2 0 -жыллардын ақырына келип Казы-М эўликтин өзине де қзўип 
туўған.^

Усы жорде тағы  бир айтып кететуғын әхмийетли мысаллардыд бирин, 
елимиздин белгили халық шайыры Аббаз Дабыловтыц еске тусириўлерине 
нтибар каратсақ, ол 1929-жылы Казы М әўликтиқ үйине келгенде, үйиндеги 
адам, ш айырдын барлы қ китапларьш, онын көп қол жазбаларын бүгии бес 
күн бояды ҳүкимет алты капқа салып, атқа артып альш кетти. Оларды қайда 
апарады, билмедим,-деди, Сонпан кейнн мен озим Ш ымбайда бир-еки күн 
калып таныс адамлардан Қазы М эўлнктиц кнтапларын хукимет не қылды 
екен деп сорастырсам, еки күн болған екен Қазьг .Мвўликтин үйинен алған 
барлык китап, кағазларды Кегейлинин бойына апарьш өртеп, көмип таслаған 
екен, соны билд^ж. Оннан соц мен кайтып кеттим-деп айтады.

Қазы М аўлик белгили шайыр Аббаз Дабыловтьщ халық арасына 
танылған шайыр болып ж егилисиўинде де үлкен үлес косқанлығын, онын 
еске түсириўлери арқалы билиўге болады. Бул хағскында изертлеў алып 

барған К.Айымбетов: «Ш ымбайдын қаяасында китап дүканын ашьш турған 
Казы М эўлик деген кисиден бнр дана «Ғэрип ашық» кыссасын сатьш алдым. 
Ол ўақытта пулга китап табыў қыйын еди,. Ш айыр Қазы М әўлик м ениқ 
эдебият китабын оқыўға ьисласымньщ бар екенин сездиме яки маған ж әрдем 
кылғысы келдиме, маған «ғэрип ашык» кыссасын жыйырма тийинға арзан 
баҳа менен берди. Бул мекин үлкен қуўанышым болды дейди»‘ .

Үлкемизге келген профессор Л .А .Соколовтыц жазыўынп1а, 
Қаракалпакстанда мениц ен. кейинги кысқы экспедиция ўақтында мен илим 
ушын бир қанша квплеген рус академиялык баспаларынан шыккан

' Кэримуллаев Е. Олалатлъг ка-зы х.ям мухаббат жыритысы.',  ̂ «Еркин Карақалпаксган» 1997-жыл, 18- 
апрелъ.

‘ ЛГ1Ымбе1'ов К. Х алук лаыалыгы Н. 198? .̂ 28Я-бет.



китапларды сақлап калдым, Олар ескн мусыяк5ан меш итлериник жер 
төлелеринде қалып, XIX зсирдин 80-жылларында Петербург х,әм Қазан 
униБерситетлеринин баспаханаларынаи шьщқан, ал бир канша кейинирек 
Түркстандағы илимий орайлардан ш ығарылғаны бслгили болды. Қаллы 
А йьш бетов өзинин еске түсириўлеринде Ә биўбэкир Диваев тэрепинен 
баспадан ш ығарылған китаплар Шьш.бай каласьшьщ базарында «Алпамыс», 
«Қоблан», «Қыз жипек» дэстанлары сатыяған,

Рус илимаа,злары Ә миўдэрья бөлимииде, айрықша ец ири орайласқан 
орын болган Ш ьш байда изертлеў жумысларын альш барған, Олардын 
ж азыўы яш а Ш ымбай мэдений орай хызметин атқарған. Түркстан ведомосты 
газетасындағы макалада автор, «Усы каладагы ме.шитлердин биреўине 
киргенде, китахиардын кеплиги ҳайран қалдырды, оларды Орта А зияныц 
басқа калаларында сийрек уш ыратыўға болады. Бул китаплар Қ азаняан альш 
келинедн. Бул китапларды ҳәр жыпы татарлар көплеген санда Ә миўдэрьяныд 
төменги твреплерине алып келеди»’ - деп жазады.

1960-!996-жылларда Ш ымбай қаласы хәм онын этирапларында 
жүргизилг-ен тарийхы й-зтноф аф иялы қ экспедициясыньщ  ағзалары да шығыс 
тиллерине тийисли Х1Х-ХХ әсирдиц басларына туўра келетуғын көплеген 
китапларды хәм қол жазбаларды тапқан. ^\лламберген М әтназаровтьщ 
үйинен 1960-жылы «Ш ахы Хорезм», «Зархун», «Тус каме», «Ашық Х амре» 
китапларын көргенлиги ҳаққында айтылады. 1974-жылы Х.Есбергенов ҳәм
А .Өтемисовлар М этнияз Оразымбетовтьщ  үйинде «Ш ахяама», 
«Искандернаме», «Алты бармақ» хәм тағы баска да китаплар ҳэм қол 
жазбаларды дизимге алады. М этнияз О разымбетовтьщ айтыўынш а оньщ 
атасы Исмаил төре өз дзўириниц билимли ҳәм абрайлы адамларынын бири 
болғаи. Ө зияиц ж айы ны д бир бөлмесинде ўақты-ўақты менен зыялылардыц 
ўәхиллери қатнасып, қосықлар тынлаған, Фердаусий, Хожа А хмед Яссаўий, 
Наўайы, М ақтымкулы қәм тағы басқа д а  белгили карақалпақ шайырларьшын 
да ш ыгармаларын көширип жазып ,х.альщтыи; арасына тарқатып отырған, Усы 
китап авторлары ны ц бири тэрепинен 1997-жылы Ш ымбай қаласында 
Избасар Ж аббаркуловты н үйинен араб жазыўмнда, түрк тилинде ,қол жазба 

ҳәм китаплар табылған еди.
Қ очыратяы жердесимиз кейин ала халқымыз тарийхын Европаға 

белгили еткен молла Ы сак китаптын әҳмийети хакқындзғы қосығьшда: 
Билсен китап ада болмас дүньядур,
Билсен китап ағып турған дэрьяду]?.

’ Кудиятюв А.Р. Гопод Чимбай в русских источниках,-'/ Вестиик ККОАНРУ, 19.96, ,%3, 91-92-бетлер.
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Бнлсед китап таўсылмас ғэзийнедур
Соиын, ушын хүрметлегил китапты -деп жазады.

Рус жазыўшысы М .А .Ш ояохов «мен китапларымнын адамлардыц 
ж аксы, ж үреклеринян таза болыўына, адам ға деген мухаббат оятнўы на 
ж эрдем етиўин калер едим» - деген.

Демек, китаплар халқымыз тарийхы нда үлкен әҳмийетке ийе болған.

Қ ар ақ а л п ақ стан  Р есп у б л и к ал ы к  к и та п х а н а с ы н ь щ  ш өлкем лести ри ў  
ҳэм р аў аж л аи ы ў  тар и й х ы н ан  

Республикамыздағы ен ески хәм ец үлкен китапханалардын бири 
Каракалпакстан Республикалык китапхаиасы болып есапланады. Тилекке 
карсы бул кигапхаиа тарийхы ез алдына изертленбеген, мақалалар 
ж әрияланбаған. Сонын ушын да китапхана тарийхын жазыў барысында 
китапхакада узақ жыллар даўамында жумыс исяеген мийнет 
нуранийлеринин еске түсириўлери, хар кыйлы жылларда китапхана 
директорларынын баспа сөзде жэриялағаи матерналларынан, солардан 1977-
1985-жылларда директор болып ислеген Тамила Сейитованыц, эснресе 
китапхананыц раўажланыўына салмаклы үлес қоскан хәм узақ жыллар 
даўамында китанхана директоры больш ислеген Қ арш кға апа 
Н аўрызбаеванық мақалалары ҳэм ескс түсириўлери, сондай-ак Гүлистан 
А бдуллаева, Инжигүл Ш арапова, Зиба Сапарованын мақалаларынан 
пайда.паныў^ымызға туўра келди. Қаракалпақстанда китапханалардын 
шолке.млестирилиўи Терткүл каласыиан басланады. XIX асгфдин 90- 
ж ыллары Тврткүлде қалалык китапхана ашьшьш, онын китап фонды 
пукаралардыц жеке китаплары м енен толыктырылды. 1919-жылы май 
айында Новиковтыц жеке-миллий китапханасынан хэм баска да жеке 
пуқаралардыц китаиханаға китапларды саўға ретинде таасырыўы 
нәгайж есинде кнтап фонды 7000 данаға кебейеди. 1927-1928-жыллары 9 
китапхана ашылған болса, 1933-жы.г!ға келип кигапханаяардын саны 43 ке 

көбейеди, Қаракалпақстан Республикалык китапханасы Төрткүлдеги қалалык 
китапхана базасында дүзилип, 1936-жылы Нөкис каласына көширилдн. 1936- 
ж ылы  9-апрелдеги Қарақа.гшақстан АССРы Президумынын карарына 
тийкарланып Республикалық китапхана болып дүзиледи. Сол жылы 
китапхананьщ штаты 9,5 хы зметкерден ибарат болған. Китапхананыц 
майданы 60 , 4 бөлим 10 оры нлык окыў залы, китап оқыўшыларға хызмет 
көрсетиў бөлими, китап сақлаў бөли.ми хәм склад жайластырылған. Китап 
ф о н д ь Е  24430 даиа, 500 китап окыўш ы болып, күмделик қатнасы 70 адамды



кураған .' 1936-!941-жыя.!1арда Дәнияр .Ллламбергенов китапханаға 
басш ылык еткен,

1941-жьшға келип китап фонды 31046 данаға көбейди. 1945-жылдан 
баслап м-гтапханалар ара абонемент арқалы М осква, Таш кент ҳэм баска да 
қалалардан буйыртпалар бойынша керекли Еитахшар алына баслады. 
Урыстан кейинги ж ыллары Республикамыздағы китапканалар саны 176 га 
жеткен, соннан бир реопубликалық, 16 районлык .ҳәм қалалық китапхана 
болған. Кейинги жылларда квтапханалар саныньщ  өсиўи ҳә.'»! китап 
ф сндыныц жэмийетлик-сиясий, илимий эдебиятлар менен 
толықтырылыўына 1947-жылы ию льде мәдений ағартыў мекемелери нслери 
бойынша баскарманыц ашылыўы, сондай-ақ, 1953-жылы мэдеиият 
мйнистрлигинш -1 ш влкемлестирилнўи өз тәсирин тийгизеди. 1956-1960- 
жыляарға келип китапханалар саны 293 ке жетнп, китап 4)оиды 50 000 
нусқадан асьга кетти, Китапхана сийрек уагырасатуғын эдеб м тлардан  ибарат 
2 0 0  ге ж акы е кита,п фондына ийе.

Республиклық китапхана мәденият ислерн бойьш ш а министрлигкне 
қараслы 44,1 китапханаға методикалық орай болып есапланады. Кетапхана 
хызметкер.11ери «электрон каталогларды ш елкемлестириў» бойынша 
ассоциация ағзаларына 2 0 0 2 -ж,ылдьщ май айыиан баслап үзликсиз эмелий 
шынығыўлар өткермекте. 2003-жылы апрель айында «Компютер окытыў 
орайы» ш өлкемлестирилда. 2004-жылғы мағлыўмат боньш ш а китапхана 
фонды 257000 әдебиятларды қурайды,^

Китапхананын китап фондын толтыры ў үлкен қыйыншылықлар 
туўдырмакта. 2 0 0 2 -жылы 662 китап алынған болса, усы жылдыц бүгинги 
күнине шекем бирде ж аца әдебият алынбаган, Соняықтап ,ца китап фондын 
толыктырып барыў, орайда усындай ж ағдайда болса 15 район ҳәм де 340 
аўылльпс кнтапханалардыц жағдайын түсиниў кы,йын емес.^

Сонлыетав да  Қарақалпакстан китапханаш ылар ассоциацй.чсы ҳэр 
кыйды мазмундағы ярмаркалар өткерип, китапханаға китапяарды  саўға етнц 
акциясы тийкарында ҳэм баска да жобал,ы уш ырасыўлар өткерип, усы .арқалы 
китапхана фондын толықтырыўға ҳәрекет етпекте. Соныц менек бирге 
китапхана басш ылары бундай кыйывш ылықларды сапласты рыў мақсетинде 
грантлар жецип алыў, ком,пьютеряер менен тәмийинлеўге, усы аркалы 
интернет тармақларьш а байланысып кен ж эмийетш аликке жаца 
мүмкинш иликлер туўдьфьга бериўге ҳзрекет етпекте. Китапханашылар

’ Қ.11аў“ршбаева15ын еске ^үсйрнўле^^^ин^еа
'  Ўзбекистоинииг кирпк к>ту6хоиаларг). Методшс .маълумотиом-а.Т.,, 2004, 10-бет
■ Исканддрой А. Нукусдата зиё маскаииУ/Аму тоига, 2003 йил,]7 шоиь.
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өзлеркипд алдыиа қойьшған ўазыипаларды кеўилдегидей орыняаў уш ы к, 
к т а п  окыўш ыларына жаксы хызмет корсетиў, жу.мысларды ж етилистирип 
барыў максетинде калалык х.әм районлық китапханаларға барып қәр кыйлы 
темадағы  семинарлар өткерип турады. М ысалы, 2004-жылы Ш ымбай 
районлык орайласкан китапхана базасында «М ийрим ш эпәәт; 
кнтапханаларда карияларга хәм жэрдем1е мүтэж инсанларға хы зм ет 
кврсетиў» атамасы нда республикалық келемде семинар болып өтти. 
Семинарға республикалық китапхана директоры, китапханалар ассодиациясы 
баслығы И .Ш арапова басш ылык етип, Қарақалпаксган Республикасы 
мәденият ислери бойынша министри Т.Дзўлетмуратова, район хзкиминин; 
орынбасарлары катнасып, бул бағдарда исленип атырған жумыслар бойы нш а 
баяпат жасаған. Буннан соц «Ким миллионер болыўды қәлейди» 
интеллекту^л ойыны хәм мийрим-ш эпэәт жылына арнап сахналасты рылған 
1сөри1ш с семинар қатнасыўшыларында үлкен тэсир қалдырды.'

Республикалык китапханада көп жыллардан бери ислеп киятырған 
инсанлардын бири Әбдисадықова М ийирхан апа болып, ол 1969-жылы Н өкис 
П едагогикалық институтыпын тарийх-тил адебият факультетин табы слы  
тамамлап, ресиуб.тикалық китапхананьщ китап окыўш ыларына хы змет 
көрсетиў бөлимине китапханашы болып ориаластым де еске түсиреди.

Сол ўакыгга китапхаиаға Раиса Ф еодоровна Калюжина басш ылық 
ететуғьш еди. Китапханаға жу.мысқа арза жазған ўақытларымызда тағы  бир 
бетке ант қабыл етип жазьш тапсыратуғьш едик. Антта мен китапхананын 
барлык мүлклик китапларьп? көздвд қарашығьшдай сақлайман, ж эмийстлик 
жумысларға белсене қатнасаман, жумыстан себепсиз калмайман, басш ы қан 
жерге жумсаса буйрығын орыплайман ҳәм тағы баскалар келтириледи.

Республикалык китапхаяа Төрткүлден көшин келгеннен соц каланы ц 
орайынан еки хана жай берген. Сол жерде торт-бес адам ислеп турган. 

Республйкалық кптапхананьщ  ирге тасын қалаўшы дәслепки китапхаиашы 
Ханым апа Есболсина болған. Ол өзинин мийнет жолын 1944-жылдак 
баслаған. Уатандарлык урыс жылларында халқьгмыздыц кеўлин көтерип, 
руўхый жакган аз да болса мэдет берип, мэдений жақтан халқымызды 
таныстырьш отырған. Ханым апанын оқымаған китабы жок дссем 
қэтелеспей.мен. Ол ўакытта китапларды жүдэ көп алатуғьш еди, Ҳ әр бир 
келген китап оқыўш ьш ыц жас езгеше^шгине ҳэм китап окыў 
кэбилетлилигине карап китапларды танлап беретуғьш еди. Ханым апа сол 
ўакытта шөлкемлестирилген «Дослык» поезди агитбригадасьша басш ылық

‘ Сапаров:э 3, Кич-апханашылар се.лтипарынди// «Бркии Каракалпакстан» 1'а1етасы 2004-жы)^ 30-декабрь.
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е п и . Усы поездка кереклн китапларьш салып, 10-15 күш е белгили бағдар 
бойы кш а кстип баратырып кигап-чарын таркатып беркп, киягырып жыйнап
а,пып келеди. Усындай машакатлы хэм жууапкершиликли. жумыс.чарды 
өмиринич ақырьш а шекем минсиз атқарып. халықтьщ  алғысына бөлекген 
инсан. Х аным апаны ҳэм.ме адам энциклопедист деп атады. Х аным апа бир 
неше рет Ө збекстан қэм Қа-рақалпакстаннын, ҳүрмет жарльпу^ары менее. 
сыйяыкланады. Өзбекхтанға мийнети синген мэденият .чш мегкери. 
А лгыслары иш инде «За стропте.пьство железнодорожной магистрали 
«Чардж оу-Кунград» естелик белгиси де бар.

Респуб.дикалык китапхана еки бөлмели ж айдан, 1957-жыпы калалык 
китапхана типиеде салынған жайға көшип келген. Сол ж ерде 2000-жылдын 
июнь айына ш екем жу.мыс ислеп, бузылған сон жобалаў институтыиа 
көширилди. Бул жерде б«р неше мекемелердин. жайласыўы хэм китапхана 
усы жерге орналасқаны ушын тийисли мекемеге ҳәр жылы ижара хдқы төлеп 
турыўы бир қанш а қыйьшп^ылықларды пайда еткен, Сонлықтан да Ө збексган
мэдений”' ағартыў ислеринЩ  'ағласы  М .А 1)дисадвдбвҒ‘“7 0 0 ?^к ы л га  еи се ' 
түсириўлеринде, тияегим респубяикалық китапхан-аға жана жай са.тып берни, 
таза имаратка көширилсе екен дейдн. Өзбекстан Республикасы 
Президентинив, 2006-жьш 20-июньдағы «Республика хаякын мэлимлеме- 
китапхана м енен тэмийннлеўди шөлкемлестх-гриў ҳақкында» карары үлкен 
эҳмийетке ийе болып китапханашылардьщ аддына ж аца 5'азыйпаларды 
қойған еди. Сонлықтан да китапхана ҳәзирги күвде М укимий көш есинде өз 
алдына нмаратқа ийа болыў менен бирге халкы.мыздьщ мэлимлеме-ресз-фс 

орайларына болған талабын орынлаў ж олы нда хызмет етип атыр,
Республикал,ық китапханадағы ислеўнти^лердиц жэрдеми менен, эсиресе 

М ийирхан апа, Зийба апа Сапарова хэм баскалардьщ  жәрдеми менен 
директор болып ислеген кнсанлардын атларын аныклаўға еристик,

1. А лламбергенов Дэнияр (1936-1941 жж)
2. Галмутдинов (27.03.1941-1952 жж)
3. Камалов А лькуат (1952 -1954 жж)
4. Н урмухамедова (1954-1955 жж)
5. М аханова (1955-1955 жж)
6. А мирова Ҳ аят Наваевна (1955-1967 жж)
7. Калюжина Райса Феодровна (09.1967-06.1977 жяс)
8 . Ў ақы ппа Авезова Ж үзимгрт (06.1977-09.1977 жж)
9. Сейтова Тамила Отарбаевна (09.1977-09.1985 жж)
10.Наўры.збаева Қаршыға (09.1985-07.2000 жж)
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1 ЬА бдуллаева Гулстан (07.2000-11.2003 жж)
12.Ш арапова Инжигул 2003-жылдан хэзирге шекем.
Алдағы ўакытаарда усы мағлыўматларды еле де кецейтип, архив 

материалларынан, китап, газета-журналларда жэриялаиған мағлыўматларды, 
бурыннан ислеп киятырған апайлардьщ еске тусириўлери ж ыйнап бары лса, 
республикалық китапханаиыц тарийхын тиклеўге өз нәтийжесин береди. 
Республикалық китапхана тарийхы арқалы хм кы м ы з тарийхыньЕн руўхы й 
мэдениятынын өсиўиндеги аўыр басып өткен жолларын көремиз.

Өзбекстан Республикасы  Илимлер акадеииясы  Қаракалкакстан  
бвлиминин кигапханасы  тарийхынаи

Өзбекстан Республикасы Илимлер академиясы Қарақалпакстан 
бвлимннин фумда-менталь китапханасы республикамыздағы еи ески х,әм е,ц 
улкен илимий изертлеў жумыслары менен шуғылланыўшылар ушын 
мумкинш иликлер жаратылған китапханалардын бири болып есапланады, 
Көлеми жағьш ан киши болғаны менен мазмуны бойынша үлкеи әхмийетке 
ийе. Китапхана {931-жылы республикамыздағы илимий орай Қаракалнак 
комплексли илим изертлеў институтынып шелкемлесиўине байланысяы 
дүзиле баслады. 1937-жылы китапхана жабыладь[, себеби ннститут жабылып 
онын бвлимлери хзр кыйлы ш өлкемлерге бериледи. 1938-жылы 
Қаракалпакстанда тил ҳэм әдебнят или.м изертлеў секторы дүзилип, 
китанхана да дүзиледи. Бирақ 194!-жы лы  урыстыч басланыўына 6 айланыс.пы 
жабыпьш калады. Иаимий китапхана 1946-жьшдан баслап кайтадан өз 
жумысын баслайды. 1959-жылдын ақырында экономика ҳәм .мзденият 
комплексли институты базасында Өзбекстан Илимлер академиясы 
Қаракалпакстан филиалы дүзиледи. Усы жылдан баслан ҳэр жылы 
китапхананьщ китап фондын толықтырыў ҳәм мебель, стеллажлар менен 
үскенелеў ушьш қаржы менен тәмийнлеў қолға алынады. Китапханаш ы  хәм 
китапхана баслығы лаўазымларына штатлар ажьфатылды. Буннан кейинги 
жылларда китапхананын раўажланып барыўы илим изертлеў институтыньщ  
кеқейип барыўы менен даўам еттириледи. Басқа китапханаларға қараганда 
бул китапхана хаққьш да азда болса ўактында изертлеў .жумысы ж үргизилип, 
бир тутас тарийхы белгили дэреж еде кэлиплескен. Бунда Б .Ю .И брагимова 

ҳәм В.А.Бочиннин мийнетлерин атап етиў орынлы. Тилекке қарсы бул 
илимий мийнетдер 70-жыллары басланған менен кейни даўам еггирилмей 
қальш койған. Усы илимий мийиетлерге сүйенетуғын болсақ сол ўакыттағы 
елимиздиқ илимий китапханалары Қаракалпақстан филиаль!



кигапханаларына ж әрдем бере баслаған. Тек !967-жы лы  Аўкамньэд Илимлер 
А кадемиясынын китапханасы 655 дана, И лимлер Академиясынын 
секторларынын арнаўлы  китапханалары бОб дана, М осква хэм сол ўакыттағы 
Ленинград университетлериниц гитапханалары 124, 207 дана, Стеклов 
атындағы математика анститухы 122  дана китаплар берген .’

Б.Ю .И6 рагнмованын; илимий мақаласында атап өткениндей илимнй 
китапхананыц бир ееш е мэрте кайта ашылыўы қэм кайта жабылыўы 
китапхана фондын керекли эдебиятлар менен толықтырьш барыўда кери 
тясирин тийгизди. В.,А.Бочиннин атап көрсеткениндей Қарақалпақстан
и,лимпазлары китапхананьщ  тийкарғы аўырманшылыкларьга көтерген. 
Кнтапхана фондын кереклн эдебиятлар менен толықтырыўда кнтапхана 
баслығы болып ислег^ен Б,Ю,Р1брагнмова ҳэм усы. лаўазымда 1973-жылдан 
ислеген Р,Х .Чепкуноваға миннетдар болыў керек. Кнтапхана фондын 
зэрүрли әдебиятлар менен толыктыры ўда няимпазлардыц үлги аларлық 
.мийнетлери үлкен болған, 1954-жылы тарийхш ы С.Камалов Өзбеьхтан 
Жлимяер Академиясы фундаментал китапханасыеан 3000 аслам жэмийетлнк 
илимлер бойы нш а китапларды тош мп Нөкиске алып келген. 1966-жылы 

физикалык изертдеў лабораториясы е швлкемлестириў дәўиринде физик 
М .Ережепов А ўқамны н ҳэр қыйлы китапханагшрынан 1000 аслам 
киташ мрды алын келген, 200 ден ас.чам илимий мийнет,пер.ди Москва хэм 
Ленинград китап сақлаў .каналарынан археоло.г В,.Ягодин алып келип 
китапханаға тапсьфған, 1500 китапты Б.Ю .Ибраги.мова тапсырған."

2001-жылдан баслап Илимлер Акқдемиясыньн! грант бойыно^а ислеўге 
өтиўи менен қаржыныц ж етиспеўш илигине байлаяыслы  3 кнтапхаяаш ылык 
штат қысқарған. Ф ундаментал китапхаеаныв, улыўма майданы 41x78 (3198 
кв метр), 40 оры нлык оқыў залына, 22 китап сақлаў ханапарына ийе. 
Китаихана бө..чимге караслы бар.лық нлимий институт илимпазларына, 
республнка.мыздын ж оқары  хәм орта арнаўлы оқыў орны окытыўшыларына, 
магистр, изпениўшилерине хәм басқа да китап оқыўшыларына хызмет 

көрсетеди. Китапхана 2004-жь!лдыц жуўмағы бойы нш а азербайжан, алтай, 
бзрят, чу.ваш, дунган, башқурт, татар, уйғыр, фарсы, араб, инглиз, ноляк хз.м 
басқа да бир неше тиллердеги 111917 даиа китап фондына ийе. 
Китапхананын мақтаныш ы қол ж азба ҳэм ески китаплар бэдими, Бункан 
тысқары Қарақалпақ халық дәстанларыныц баспаға таярланып атырған !00 
томлығыныц тнйкарғы нусқалары топланған. Ф ундаментаяь китапхана

' ибрш-имова Б.Ю. На^чяая библиотека Каракалпакского филиала .\каде.мня на>-к Узбеюктаиа/; 
Ө:.!’ И,АҚФ «Хабапшысы», 1976, ЛЩ, 63-Вет

- Вочум В..А..’ Наука яачию егет с бнолиотеки// ӨчИ,А.КФ «Хабарш ыса» 1976, №3,68-6ег.
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әлппое хәм системалы каталогына ийе, 2005-жылдан баслап интернет 
тар м аш н а  косылған. Ш татлар бирлигинде 2 китапхаиа хызметкери, 1 
архивариус жумыс исяейди.

Нөкис полиграфкомбинатынан Қаракалпакстан Республикасы 
аймағында шығатуғын жергиликли газета-журналлардан 32 атамадағы газета 
қэм журналлардын кадағалаў нускалары бийпул китапхананын ўакытлы 
баспалар фондына келип түспекте.

Ҳэзирги ўақытта (})ундамснталь китапханаға жоқары арнаўлы 
мағлыўматка ийе қэниге Улмекен А йтымова басш ылык етпекте. К итапхана 
алдындағы улкен қыйынш ылықлардын бири дә>'ир талабына сай 
жетилистирип барыў ушын каржы, қәнигели штатлар, техникалар менен 
қуралландырыў зәрүр. С опда ғана тек китапхана турмысын ж ақсылап 
коймастаи, ал улыўма Республикамыздын социал-экономикалык ҳэм 
мәдений турмысында үлкси орын ийелеўш н ияимпазларды н д а  ж умысы ны қ 
жаксьш зныўына үлес косылған болар еди. Себеби илим менен шутьшланып 
атырган ҳәр бир илимпаздыч бул китапханадан пайдаланбаўы мүмкин емес. 
Әсиресе, өзим гуўа болғанымдай тарийх, эдебият бағдары бойынша 
китапларға огада бай, сийрек уш ырасатуғын китаплар, фотокопиялары 
алынған китаплар хэм кол жазбалар фондына ийе. Оларяы көздин 
карашығындай қэдирлеў ҳэрбир китапханашыныц эдиўли ўазыйпасы болыў 
менен бирге оларға зәрүр болған излениўш иге кэстерлел ж еткерип 
әхмийетин жақсы түсиниўи керек. Ҳ зр бир издениўши ҳэм ҳәр бир 
китапханашы оларды жыйнаған инсанлардьщ мийнетин, сакланыў әҳмийетии 
ҳэм халкымыз тарийхындағы баҳалылығына үлкеи итибар қаратып 
пайдаланы5^ш ыз керек. Өткен әсирдеги илимпазлар халқымыздыц 
турмысына тийисли өлмес мийрасларды ҳэр кыйлы кыйынш ылыкларға 
карамастан аўылма-аўыл гезип жүрип жыйнаған. Усы мийрасларды сақлаў 

ҳэм кейинги эўладха калдырыў, оларды үйрениў ҳәр биримиздиқ әдиўли 
ўазыйпамыз болыўы керек.

Соныч менен бирге усы китапша авторларыныц бири ретинде 
студентлик, аспирантлык хэм кейинги дэўирдегк илимий ш лениуш илик 
жумысларыма байлаиыслы китапхана фондьшан пайдаланыўымда 
жалыкпастан хызмет көрсеткен хәм әзлеринин Мйннетли ўазы йяасын 
инабатлы атқарып, ҳәр бир китап пайдаланыўшыларға мүлайым катнас жасап 
ҳэр бир инсан ушын ҳэр тэреплеме ү^лги боларлык жумыслары менен унаған 
1995-2000-жыллары китапхана директоры Карлығаш Асанова, китапханашы
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Кларпса, Амангүл ҳэм Гүлчеҳраларға минкетдарш ылығым шексиз екеалигин 
билдиргим келеди.

Сонлыгстан да жоқарыда көрсетип вткенимиздей Б.Ибрагимова хәм
В .Бочиннин усы  илимий 1ш тапхана хаққьш дағы баслаған илимий ж уьш слары 
келеш екге .цаўам етш рилсе, халкымыздьщ  тарийхында өз орнына иие 
китапхананын усы дэреж еге ж етиўдеги басьш  өткен кыйьшшылықларын, 
қэдир-кымбатын х,эм эхмийетин ҳәр бкр илимпаз, хәр бир инсан жаксы 
түсинген болар еди, Себеби бепгили жазыўшы Т.Қайыпбергенов: эке.м «илим 
кэ-ммағалды бай, қорланғанды ҳүрметли қылады» десе анам; «ҳәм 

ҳакы й қатлы қш , ҳәм байлықты табыўдьш  жолын илимнид шырағы ж ақты 

кылады.'> деген еди.

Нвкис м эм л ек етл и к  « е д а г о г и к а л ы қ  и н сти ту ты н ы н  
к и тан х ан асы н ы и  д үзи л и ўи  хзм р аў аж лан ы ў ы  

Ғэрезсизлик дэўирннде халық билимдендириў, мәденият ҳәм кврксм 
внср тараўында үлкен өзгерислер жүз бсрмекте. Ш ет тиллерди үйрениў, 
халықтын өзлигин анлаў, миллий кэдириятларды кэстерлеў зх.мийет.ии 
оры нға қойылды. Өзбекстан ҳэм Қаракалпақстан Республикаларынын 
раўаж ланыўын ж еделлестириўдиц тийкарғы ш эртяерикен бири, бул 
халқымыздыц бай мздений ҳэм рз^ўхый мийрасьша, улыўма халықдык 
қәдирияхларына, хэзарги зЭлМан мэдениятына, эконо.микасыеа, пэн хэм 
техникасына тийкарланған түрде кадрлар та.ярлаўдын, беккемленген базасыи 
жарагыў болы.п есапданады.

Ә лбетге, бундай ийгилггкли мақсетлерди әмелге асырыўда 
билимлендириў системасык.а;а китапхана ү’зликсиз түрде ҳэр бир сгудент 
ямаса оқытыўш ыныц езине саа  кызығыўшылыкларын есапка аяған ха-вда 
түрли усыллар жәрдеминде окыў пэняерин еркин үйрениўи ушын 

мүмкинш или клер ж аратады.
К итапхана дегенимиз де көз алды мы зға илим дүньясы, жупласкан китап 

қорлары, қатар-қатар катологларға ж айласқан мы қлап китаплар келеди. 
Кадрлар таярлаўдын миллий моделинде тәлимнин жаца хабарлар менен 
тэмийинлеииўинде китапханалар ж умысы на айрыкша орын берилген. 
Себеби, окыўш ы ҳэ.эд студентлердиц илимий, руўхый-ағартыўш ылық дүнья 
карасьш қэлиплестириў ўазыйпасыи .\еш бир пән ямаса или.м өзи гэрезсиз 
атқара алмайды. Илим үйрениў ушын ҳәр бир адам хэтгеки окытыўшьглар, 
белгилй илимпазлар да өз би.г.шмлерин жетилистириў ҳэм беккемяеў ушын 
китапханаға барады. Китапхана келеш егимизге де жол екенлиги сөзсиз.
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Республйкамь!здагы дэслепки жокарғы окыў ориы тарийхы н еп!3инен 
бу):1ынгы аўқам ўақтындағы ҳукиме^тин 1934-жылы 1-июльдеги карарына 
муўапык Төрткүлдс Педагогкка Институтынын ашылыўьшан басланады. 
1935-жылдан баслап, еки ж ыллық мугаллимлер институтына студентлер 
кабыл етилди. О нын дэслепкн студентлери тийкарынан бир ж ыляык таярлаў 
курсын питкергенлер еди. М уғаллимлер институтында 2 бөлим: ф ш ика- 
математика ҳэм қаракалпақ тили х,эм эдебията бөлимлери болғап. Усы 
ўакытта институтга китапхана да бар еди. Бул дүзилген кнтапханада жумыс 
алып барыў ушын М. И .Рябинова муғаллимлер институтынын 1934-жьшы 
19-сентябрдеги 7- буйрығы менен киталханаш ы хызметине тарты лды ,’ Бул 
китапхаиа 1935-жыл январьдан баслап мәмлекетлик бю джеттеги 
китапханалардын катарына киритилди. Китапхана фондыида бул ўақытта 
3000 нусқаға шамалас китап оолып, онда еки адам ғана жумыс ислеген.

Китапхана ашылған дәслепки жыллары, олардьщ алдында тийкарғы еки 
ўа;>,ыйпа яғный оқыўлық ҳәм илимий эдебиятлардьщ  зәрүрли фондын, пайда 
етиў ҳэм китапханаға оннан пайдаланыўшыларды жалп етиў болды. Бул 
жағдайларды эмелге асырыў ҳәм китап фондын толтырыў \тлы н барлы к 
мүмкипш иликлерден пайдаланылады.

1935-жылғы архив маглыўматларында Ф .И.Синельников, М .А .Ш уш кие 
киби китапханаш ылардын аты ушырасады. Ҳэттеки, сол ўақыттағы 
муғаллймлер ииститутынын директоры Рафиковтын 23-сентябрь 1935-жылы 
106-буйрығына муўапық М .А.Ш уш киннин китапхана исине бийпәрўалы к 
пенен карап, жумысына итибарсызяығьш а байланыслы яғный келнп түскен 
китаплардын кайта исленбеўи, картатекалардьщ  жағдайьшьщ гвменлиги, 
китаплардьщ есабынын ж оклыгына байланыслы оғаи ескертиўлер берилген. 

М ағлыўматларда көрсетилиўинше Л.И.Кравчук, А .В.Галасуевалар китапхана 
баслығы болып ислеген. 1942-жылы халқьш ыз ушьш. оғада қыйын урыс 
ж ыллары болыўы менен бирге, Әмиўдэрья ағысыньщ өзгериўине 
байланыслы Тврткүлди су^ў басады, бул апатшылык нәтийжесинде көп 
мекемелердин Н екиске көшиўи тезлеседи. 1942-жылы 29-майда Қаракалпақ 
М эмлекетлик Муғаштимлер Институтыныи «Тврткүлден Ш ымбайға 
институтты көшириў» қаккымдағы 8 8 -буйрығы менеи институт ж эмәэти 
көшиўге биротала бел байлайды. Сол ўақытта институг директоры 
Ж .Орынбаев, орынбасары О .Белеш ов, институттыц кабинет баслықлары 
Франк, Фишер, Биккулова, Анисимов, Симаков ҳәм баскалар институтгын 
затларьш, окыў китап.чарын арба.ты-кемели «Төрткүл-Нөкис-Ш ымбай.»

' КМУ архиви (Ьопд Ха!, Опись №2. Ед. хр Л'1!1, деяо 1, 24-6. (1934-19.>5жж).
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м ар1ир>тында тасыйды. Тилши А.Есемуратов Ш ымбайға жиборхглген затлар 
эш елонынын кэрўал басш ысы болды.

Сондай-ақ, каракаяпак эдебияты каф едрасы еда И .Дэўкараевка 
жэрдемш и больш ислеп ж үрген ветеран жазыўшы Қарабай Ерманов, 
әдебиятш ы Қаллы Айымбетов, Н.Ж апаковлар д а  китапхананын 
ж умысларына өз үлеслерин косты .’

Китапхана өзинин жумыс алып барыў усылында басқа китапханалардан 
үлги алған ҳалда, оқыўшы.гардыц талапларын толық канаатландырь[ў ушьш 
бар м үм кинш м иклерден  пайдаланады. Китапхана фонды жылдан-жьшға 
көбейип барған. Н әгийж еде педагогикалык институт китапханасы кигап 
фонды 1943-жылы 15111 нуска, 1946-жылы 20000 хәм 1958-жылы 96078 
томды қурады.”

Институттьщ кецеййўи менеи китапхана да өз жумысьш  жеделлестирди. 
1944-жьгаы урыс дэўириниц кыйыншьшык.!1арына карамастае Ө збекстан 
Республикасы ҳукиметиниц 1943-жылы 10-ноябрьде кабыл еткен карары 
менен .муғаллимлер институты «Бирлссксн Қ арақалпақ М әмлекетлик 
П едагогакалык ҳэм мугаллимлер институты» болып кайта дүзилди. Сондай- 
ак, усы жьшы институттын қасьшан 240 адамлык сырттан оқыў бөлими 
ашьшды.^

Н.Дәўқараев, Я .М .Досумов, Қ.Айымбетов, О .Бөлеш овяар институттын 
ж ергилиш и халыктан ш ыққан дэслепки окытыўш ылары болды. Олар 
кэнигелер таярлаўда, окыўогылардыц санасьш жетилистириўде езлеринин 
эҳмийетли улеслерин косты. Келешек эўладты, ж етак қәниге х,эм инсанды 
тэрбиялап ж етистириўде китапхананын эҳмийеги ҳэм ролинин күшли 
екеняигин түсинип жетксн бул апымларымыз ко.вдарынан келгенше 

китапхана исинин раўажланыўьш а тийкар салды.
Дэтгеки, екинш и жер жүзлик урыс ж ылларында да китапхана жумыс 

ислеўин токтатпады. 1945-жылы янститут Ш ымбайдан Нөкис каласьша өзи 
ушын ариаўлы қурылған имаратқа көшип өтеди, Бул ўақьггта китапхана 

ш таты 4 адамнан ибарат болған.
Е и ш ш и  ж ер ж үзлик урыс ҳэм урыстан кейинги аўыр машақатлы 

жыллары да ииститугта жерги.чикли алымлар менен бирге орайлық 
калалардан нлимпазлар келип жумыс ислеген. О лардын арасынан атан 
айтқанда, М осквадан Б.Д.Франк, А.Наджип, Л енинградтан Н.Д.Ш епкин,

‘ Қ.МУ архнви фоид № !, Опись ,452, Ед. .чр .Че !, дело №12, 19, 31. 36-бетл^> (1934-193.5 жж).
«Әжййия.3 атындағы К М П Н  60 жьш>  ̂Н. 1994,49-бет 

 ̂ Уразбасаа Р.Ж. Нч исгории высшгго и средяего спсипалыюго обратооаний в Каракшшакстане.
Н.1994. 50-оет.
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Л.А.Фишер, А лма-Атадан Ж .Д .Тажибаев, Л .А.М аяньковскнй хэм баскалар 
ии.цэкерлик пенен жумыс ислеп, ннстнтугга илимий-педагогикалық хам 
тәрбиялык жумысларды жолға койыў менен бирге. китапхананы н ҳар 
тэреплеме рвўажланыўы уп1ын да өзлериниқ жэрдемлерин аямастан 
белсендилик пенен жумыс алып барды .'

1946-1947-жыллардан басяап тийкаргы дыққат китапхаиа фондьга ана 
тилиндеги әдебиятлар менен толтырыўга айрыкш а дықкат аўдарылды.

Китапхана взинин пайда болыўы ҳэм раўажланыўы дзўиринде айыры м 
кыйыншылыклар ҳэм кемшиликлерге дус келди, Мэсе.тен, пединститутты 
1954-жылы питкериўш илердии бири, профессор Ә .Пахратдиновтьщ  еске 
тусириўинше: «1950-жыллары педииститутта китапхана бар еди, бирак онда 
оқыў залы ж ок еди. Ҳәмме аудиторияларда муғаллимлер турып лекция 
оқыйтуғын минбер де ж ок еди. Бул жыллары каракалпак тили ҳэм эдебияты 
бойьшша жоқары окыў орыилары ушын бағдарламалар, окглўлықлар 
болмады. Буларды ж азыў ҳэм басып шығарыў тек 1968-жылдан кейин қолға 
алынды. Пединститут бир гезекте оқыды. Студентлер бкр гезекте оқып, 
(үстео кейин дем алып, түни менен күндичги оқыған аудиторияларда сабак 
таярлайтуғын еди»."

Китапхана исиник буннан былай да раўажлаяыўы ушын сол дэўирдеги 
ҳүкиметтин: 1959-жылғы «Елдс китапхана исиниц жағдайын жеделлестириў» 
бойынша кабыл етхен қарары эҳмийетли болды.’ Буған муўапы қ 
китапханадағы әдебиятларды ц санын ҳзм түрин көбейтаў бойынша, сондай- 
ак, студептлерди кү[щеликли баспа сөз кураллары .менен тәмининлеў 
бойынша айырым мэселелер өз шешимин тапты.

1968-жьтлга кеяип китапхана фонды 179807 нускага жетти, Бул ўақы тта 

китапхана штаты 14 адамнан ибарат болып, онын бссеўи кш-апханашы 
кәнигелигине ийе еди. Китапхана бул дэўирде окытыўш ылардыд сиясий, 
мәдений билимин ж етилистириў ҳэм студентлерди жокары дэреж едеги 
қэнигелер етип тэрбиялаўда өзинин үлесин қосты.

1970-жылы абонсменттеги китап оқыўшыларыньщ улыўма саны 5363 
адамға жеткен больш, олар тийкарынан күндизги ҳэм сыртқы бвлим деги 

студентлер, профессор-о№ Ггыўшылар, сондай-ақ, басқа да хызметтеги 
адамлар ҳэм қала халкы нае ибарат болды. Бул жылғы есап бойынша 105339 
китап қолланыўға ш ыққан болып, оннан пайдаланған китап ою лўш ыларынық 
саны 39226 ға жетги. Бул дэўирде үлкен бир оқыў залы болып, оннан жыл

' Кархжалпақстаниынжақачйрийхы К. 2003. 359-оет.
 ̂Ә.,Пах;ратди1ЮВ. «Уста:? жолы» гачетасы 23-апрель 2004-жг>ш. 

'  40 !кт Каракалпакскому Гослединсхптугу Н. 1975.5^7-бет.
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даўамында 14820 китап пайдаланыўш ылар хэрепинен қолланькған. 
Китапханада 38 а^амада газета хэм 42 атамада журнал болған. 1-1нстигутта 
окыўшылар отырып китаптан пайдалаиатуғьш , сондай-ак, газета-журналлар 
менен тэмийнленген 18 кабинет бопды. Бул кабинетлерден 
пайдаланыўш ылардын саны ж ыл даўамындағы  есап бойынша 13242 адамды, 
ал пайдаланылған китаплар саны 27540 нуеканы курайды.’

Китапхана хызметкерлери бар мүмкинш иликлерден пайдаланып, МБА 
(китапханалар ара абонемент) аркалы китап окыўшыларыныц 
мүтэжликлерин орынлаўға ҳэрекет еткен. 1970-жылдын өзинде М БА арқалы 
баска китапханалардан 30 атамадағы китаплар алынған. Бул ўақытлары китап 
сақлаў ушын арнаўлы. орынлардын болмаўына байланыслы фондқа кириў 
кадаған етилтен болып, тек лаборант хэм окытыўшылар ғана китап 
туратуғын белм еге жиберилетуғын болған.

О кы ўш ылардық билнмин ж етилистяриў, дүньяға кез-қарасы ҳэм ой- 
ерисин тсренлестириў максетинде абонемент ҳәм оқыў залларында белгили 
сэнелерге ҳәм байрамларға байланыслы кергизбелер өткерилип, оларды жана 
эдебиятлар менен таныстырып барған. Бундай ислерди эмелге асырыўда ҳэм 
китапхананын раўажланыўында өзлериниқ билим ҳэм хызметлерин аямай 
хы змет еткен нураннй апаларымы зды н орны гиреўлн. Олардан 
Н .И.Коломоец, Л .Х .М ухаммеджанова, В.Ф.Гостева, У .Әлеўова,
А .М адиярова, З.Есемуратова, Ж .Тилеповалар китапхананын раўажланыўына 
взлериниқ салмакды үяеслерии коскан.

Китапаханада дерлик 40 жыл ясумыс ислеғен Лейла Ходжиевна 
М ухаммеджанованын еске түсириўинш е: «М ен китапханада 1960-жылдын 
!4-мартынан баслап иследим. М ен ж умыска кирген ўакытта китапхана 

басқарыўшысь[ Ю .П.Авандадонс еди. О л гезде ҳэзиргидей китапхана 
директоры деп айтылмай, кигапхана баскарыўш ысы деп айтылатуғын болған., 

Себеби, ИНСТИ1.7 ТГЫ баскарыўшы ш ахсқа ректор емес днректор лаўазымы 
берилетуғын еди. Университст аш ылғаннан кейин оны ректор басқаратуғын 
болды, ал китапхана басхарыўшысы директор деп жүргизилетуғын болды.

М ен жумыска кеш-енимде бул ж ерде бурыннан В.Ф .Гостева, 

М .В.Сидеренко, Е.П.Елезаревалар ислейтуғын еди. Мен абонементте жумыс 
иследнм. М аған Е.П.Елезарева, М .В .Сидеренколар устазлық етги, олардан 
көп нэрселерди үйрендим. Бизлер ислейтуғын ўақытта барлық аўкам 
бойынш а М БА (китапханалар аралы қ абонемент) арқа.пы китаплар 
алынатуғын еди. Бул тийкарынан китап ош ўш ы лары н ы н  сораўы тнйкарында

’ КМ V кигапхэиасм архиви «Огчеты библиотеки ККГоспедитлитуга»
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эмелге асырьглды, яғный студент ямаса окытыўшынын; пайдаланыўы ушын 
бизлерде ж оқ китапяар баска китапханалардан алынады. Сондай-ақ, 
Ташкент, М осква, Киевтея, Ленинградтағы  (хвзирги Санкт-П етербург) 
Са.1тыкоБ-Ш едрин китапха.насынан, Самарқандтан китаплар алатуғын едик, 
Букнан тыскары Нөкис китап дукэнларынан, М осква, Ленинград (Санкт- 
Петербург), Ташкенттен почта аркалы китап алынатугын еди. Ал, почтаға 
келип түскен китапларды жаяўлап барып, колымызда алып келетуғын едик. 
Усындай жоллар менен бизиа китапханамыз (|>онды хәр қыйлы тилдеги ҳэм 
түрли тараўларға байланыслы китаплар менен толыктырылып, көбейип 
барды. Тилекке қарсы 1969-жылы 14-февральда китапханамызға өрт тийип, 
көплеген китаплар жаиып, жарамсыз ҳалына келди. Буныд орнын толтырыў 
ушын китапхана жэмәати тынбай жу.мыс иследик. Күни-түни китапханадан 
п.гы,қпай ш ала жанған қэм суўда далған кнтапларды қайта иследик.

Ә.лбетте, бул апатш ылық тек ғана китапхана ушын қайғылы ўақыя 
болып қалмастан, пүткии институт оқытыўшы ҳэм студентлери ушын өзиниц 
ксри тәсирин тийгизеди. О лардын китап пенен тэмийинлениўи төменлеп 
кетеди. Бирақ, бундай кынын күнлерде д е  кнтапхана окыўш ыларға хьпм ет 
корсетиўин тоқтатпайды. Бул ҳаққында китапханада 1964-жылдан бгслап 
жумыс ислеген Улжан Әлеўова былайьгнша еске түсиреди: «Өрт тийиўине 
байланыслы енди ал.аынғыдан да бетер ерте келип, кеш кайтатуғын болдық. 
Себеби, өрттен аман қалған ҳэм шала жанган китапларды айырып, оларды 
кайтадан пайдаланыўға таярлайтуғын едик. Әсиресе от тийген китаплардьщ 
жарамсыз болып ка.чғанларын қайта түплеў ислерине Федор А.лексеевич 
китапханаға көн жэрдем берди. Ол жарамсыз болы п қалған бир неше 
китаплардыц бнреўиниц басын, биреўинин изин қурастырып дегендей, 

улыўма китап халына келтнрип студентлердин паядаланыўы ушын түнн 
менен жумыс ислеп шығатуғын еди».

Солай етия, усындай хәр тәреплеме алып барылған тынымсыз мийнет 
етиўлер нәтийжесинде китапханадағы жумысяар әсте ақырынлық пенен изге 

түсе баслады.
Китапхана ж эмээти ректорат .ненен бирликте ис алып барып Таш кент 

мэмлекетлик университетиниц илимий китапханасы, Нөкистеғи орта 
арнаўлы окыў орынларынын китапханалары менен тығыз байланыс 
орнатқаи. 1968-жылдан баслао институт кнтапханасы Нөкистеги орта 
арнаўлы оқыў орынлары китаБханаларыныц методикапық бирлестириўш и 
орайы болып, оларға үлкен жэрдемлер көрсетип барды. М эселен, ҳар 
ҳэптенин 6 -күни техникум кнтапханалары басшылары менен семинарлар



вткизетуғьш  бояған. Бундай ж ыйналысларда китапхана иснн раўажландырыў 
бойынша ҳәр кыйлы мәселелер көрип шығылған. Инститзгг кнтапханасыньщ 
алып барып атырған ж умысяары менен таныстырып, олардын 
жетискеш ш клерин үлги ретинде көрсеткен. Сондай-ак, оларды ТашМ Удыч 
илимий кигапханасы  методикалық кабинегинин ж ақа инструкциялары ҳэм 
Ө збекстан Республикасы Ж оқары ҳәм орта арнаўлы били.млендириў 
ўэзирлигЕ!Нин хатлары менен таныстырып барған.'

Китапхана хызметкерлери жанадан келген хэр қый.ты тараўға тийисли 
эдебиятлар ҳэм кунделикли баспа сөз қураллары менен окыўшыларды 
таныстырып бары ў мақсетинде китап көргизбелери шөлкемлестирилген. 
М әселен, 1964-жылы «Таза кятаплар» атяы  көргизбеде 2026 нусқада 
китаплар койылған,^

Кигапхананын тийисли эдебиятлар менен толықтырылыўын ҳәм оныц 
ж умыслары өз ўақты нда алып барыўын басқарма ҳәм шгетитут жәмийетлик 
ш өлкемиш щ  ды ққат орайында болған. И нститут Кенесинде хәр жылы басқа 
тараўлар киби китапханада алып барылган ж умыслар бойыш на есап берген.

Усындай тыны мсыз мийнет етиўлердиц нэтийжесинде жьшдан-жылға 
китап окыўш ьш арыныа саны өсип барады. 1975-жы.чы 1965-жылғы 
көрсегкишлер менен сгшыстырғанда олардьщ  саны 1,5 есеге өседи. М әселен,
1972-жылы китап оқыўшьшарынын саны  77854 болған болса, олар тэрепинен 
102751 китап алып оқыяған. С ондай-ак, библиографиялық фондты 
толықтырыў бойы нш а үлкен жумыс.пар алып бары лды . 1972-жьшдыд өзннде 
китапханада 30 рет квргизбе қойылған. Комплектлеў-тақлаў бөлими, 
библиография ҳэм абонемент бөлимлери китапхананыц жумыс алып 
барыўында орайлық орынды ийелеген. Бул жыллары  газетадағы қызыклы 
мақалалардыи дизими картатекаларда бернле баслайды. Бунна1г тысқары 
китапхана көргизбе, стендлер ш өлкемлестириўде, эҳмийетли сәнелерди 
белгилеўде кафедра,11ар менен биргеликте ж умыс алып барған ҳзм оларға 
жэрдемлескен. Белгиленип атырған сэне яки көргизбелердин мақсет- 
мазмувын ашып бериўши китап хәм газета.чар кафедраларға жиберилип 
стендлер шөлкемлестирилген.

Әсиресе, бул ўақытлары китапхана 1-курс сту^дентлерине шәртли 
рәўиште ж әрдем көрсеткен кғный олар арасы нда китапханадан пайдаианыў 
жоллары ҳәм усыллары ҳаққындағы  темаларда гүрридлесиўлер 
шөлкемлестирилетуғын болған. Бир ўақытлары; усы  илим дэргайында

' ҚМУ кн1'апханасы архиви <(Пз1аны и Ш’че1-ы ме1 одическ.ой работы бйблйотеки ЫГУ,».
- ҚМУ кктапханасы архиви «Отчеты библиотеки ККГосТ1ед»исгш'7га»
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оқыған, усы китапханадан китаплар алып, окь;ў залларында отырьш кеткен 
адамлар ҳэзирги ўакытта кими илимпаз, кими мәмлекетлик гайраткер тағы 
биреўлер профессор, акаде.мик больш жетнлисип, мәмлекетимиздиц 
раўажланыўына өзлериниц үлеслерин қосьш атырған ел хызметкерлериниц 
бул китапханадан миннетдарш ылыгы шексиз бояса керек.

Себеби, китап -  бул адамзат тарнйхындағы  барлык жетискенликлерин, 
илимий аш ыяыўларын, жацалықларын ҳэр тәреплеме изертленген, сыналған 
тәлим-тәрбня уоылларын, мэдеиият, эдебият жетискенликлерин жыйнаў хәм 
сақлаў кэбилетине ийе, керек.пи ўакытта окыўш ыға усына алатуғын ақыллы 
ҳәм данышпан адамлар тәрепинен ойлап табылган халыктын раўажланыўы 
ушын үлкен хызмет аткаратуғын еи қоланлы қурал болып табылады.

Универси гет китанханасыныц дүзилиўи хәм раўажлаиыўы
Университеттнн дэслепки хызмети !934-жылы ш өлкемлестирилген 

Нөкис мгмлекетлик педагогикалық институтыныц илим ҳәм 
мәдениятымызды раўажландырыўдағы тарийхый хызмети менен 
байланыслы. Өйткени, 1976-жылы Қарақалпақ мэмяекетлик уяиверситети 
усы педагогикалық институттын тийкарында ашылды. 1976-жылы 
университет ашыяған ўакыгта китапхана қорьгада 240000 нусқа китап болып, 
24 хызметкер ислеген. Усы китапхаяада 1959-жылдан берли исяеп киятырған 
Н .И.Коломосц Нөкис ^мәмлекетяик университетинин ПО-буйрығы 
тийкарында 1976-жылы 3-декабрьде китапхана днректоры етип 
тайынланады.

Китапхананыц жумысын еле де жеделлестириў мақсетинде Н вкис 
мәмлекетлик университети ректорыныц 1977-жыл 27-апрельдеги 
140-буйрыгы бойыиша китапхана директоры Н .И.Кояомоецқа студентлердиц 
талабына карай эдебиятлар хэм оқыў материаллары менен тэмиш ш леў, китап 

оенен тәмийинлеўдш! тематикалык жобалары үстивде жумыслар шшп: 
барыў, китап оқыўшыларыныц талап ҳэм зәрурлигин қанаатландырыў ушын 
мағлыўматнама-библиографиялық хызмет көрсетиўди жақсылаў киби 
талапларды орынлаў ҳэм қадағалаўлар алып барыў тапсырылады.'

Бул жыллары китапхана жетискенликлер менен бир катарда айыры.м 
кемшиликлерге де дус келди. М эселен, китапхана тэрепинен еткерилген 
барлық жыйналыс ҳэм кешелер ҳүлсжетлестирилмеген, китагосана К едесиниц 
жумысы жақсы тэртипте ислемеген, китапхана жумысш ыларыиыц

’ ТЁмыры 'Гфец ш ы ш р еди. .Н. 20ЙЗ. 6-6ет,
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тажнрийбелерин ар1:хырьш келцў уш ы н тийисли жерлерге ж ибериў жолға 
койьшмаган. Бирак, бул кемш иликлердиц орнын толыктырыў ушын 
китапханаш ылар тынымсыз мнйнет етти.

1978-жылы 1-сеитябрьге келип китапхана фондьш дағы китапдар саны 
310750 нус.қаға жетти. Булардын ишинде окыўлык эдебиятлар фонды 163168 
нусканы курайды.

1977'жылы сентябрь қэм 1978-ж:ылы сентябрь аралығында китапхана 
фондьш а 11718 нусқа китап қосылды, Олардан 31.18 ж эмийетлик-сиясий, 
1700 илимий ҳэм 6900 оқыў қолланбалардан ибарат. Буя ж ыллар ишинде 

физика, химия, агрохимия, бухгалтериялық есап, ю рвдикалык әдебиятлар, 
есаплаў математикасы бойы иш а китаплар жетиспеўине байланыслы, 
аўқамдагы баска жокары окыў орынларыиан китаплар алына баслады. Усы 
тийкарда 1977-1978-жыялары Таш кент Х алық хожалығы институтынаи 870 
нусқада аўы.гг хожалық экономикасы  ҳәм бухгалтериялык есап бойынша 
сабақлыклар, А лма-А та аўыл хожалық инстктутынан аўыл хож алы қ 

экономикасы бойы нш а китаплар, Таш кент аўыл хожа-тық институты 60 нз^сқа 
китап, ӨзИА  езинин фондынан ботаника бойынш а илимий мийнетлеринен 
173 нусқасын университет китапханасы уш ын ажыратты. Сондай-ак, 
университетте жанадан ш еякемлескен факультетлер ушын сабақлы қ ҳэм 

окыў қолланбалар сорап, Одесса университеткне тарийх ҳэм ю ридика 
тараўлары бойынша, Киев университетине экономика тараўы бойынш а ҳэм 
Харьков мәмлекетлик университетлерине буйыртпалар берияген.’

Китапхана фоидьш ҳәр қыйлы қәиигеликтеги китап.чар .менен 
толыктырып барыўда университет ректораты  эҳмийетли илэжларды эмелге 
асырды. Бунын нэтийж есинде аўқамньщ басқа республикалары жоқары оқыў 

орьшларьшан китаплар альш келине баслады. Ҳәттеки, сол ўакыттағы 
жоқары хәм орта арнаўлы билимлендириў мииистри В.Елю тин 1977-жылы 
6 -сентябрьде университет китапханасыньщ  а!ы на хат жнберип, онда
1973-жылдан берли П ольш адан шығатуғьш «Совреманная высшая школа» 
халық араяық журна.льша жазылыўы керек екенлигин мэсләҳэт етеди. 
Себеби, бул журналда пүткил аўқам бойьш ш а ж окары оқыў орыкларьгадағы 
конференция ҳэм симпозиумлар, сондай-ақ, хәр кыйлы илимий 
изертяеўлердиц жуўмақлары шығарылған. Бул университет профессор 
оқытыўшылары ҳәм студентлери ушын жүдә зэр\ф  еди.

1976-1980-жыллары китапхана коялекторларынан 32178 нусқада китап, 
Нвкис қаласындағы китап дүкэн.чарьшан 14156 нусқа, «Китал почтадан»

■ КМ У 1с):тапхапасы;;1>1г1 1977-1???? ;-кылш есабглъ?.
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34677 нусқа, сондай-ак, басқа китапханалардыа алмаслаў фондларынан 
23578 нускада китадчар алынған. 1980-жылы 40 атамадағы газета хәм 325 
пусқадағы журнал алыўға ж азьиады.

!979-жылы китап тош1аў бөлими атынан бурынғы аўқам қч^рамындағы 
52 университетке ҳәм аўыл хожалығы институхларына айырым тараўлар 
(юйынша жетиспей атырғаи сабақлык қэм одыў қолланбаларын топлаўда 
жордем бериўин сорао хатлар жазады. Нәтийжеде Андижан пахташ алық 
институты аўыл хожалығы мехаяизациясы, машиналар ремонты хәм тағы  
басқа қэнигеликлерге тийисли 1326 нусҳа, Воронеж илимий китапханасы 
ю ридика тараўына тийисли 51 нусқада китап жибереди. Казань аўыл 
холсалық ииституты 220 иусқа, Калииин аўыл хожалык ииституты 90 нусқа, 
Воронеж аўыл хожалык институты 292 нусқа, Қырғыз аўыл хож алы қ 
институты 141 иуска, Саранск институты ю ридика қэм аўыл хожалығына 
'1'ийисли 140 нуска китап, узақ шығыс мәмлекетлик университети 45 нусқада 

(ситаплар жибереди.
Москва мэмдекетлик университети методикалык каби.четинеи 219 

атамадағы хэр кыйлы бағдарлама ҳәм методикалық-қолланбалар алып 
келинеди ҳам ҳэр жыл сайын жиберип туратуғын болып келиседи.’

Булардыц нэтийжесшчде 1982-жылы 1-явварьдағы есап бонынш а 
китапхана фонды 374111 нускаға жетти.

Китапхана фонды ҳэр қыйлы тараўдағы эдебиатлар менен байып, 
студент ҳәм оқытыўшыларға сапалы хызмет көрсете баслаған бир ўақытта, 
иғный 1985-жылы 16-июньде Пединститут бинасында жүз берген өрттиц 
ақыбетинде китапхана да жэбир квреди. С ебебя, ол жерде 2-санлы оқыў залы 
ҳэм 320000 китапқа ийе факультатив китапхана хызмет керсететуғын еди. 
Өрт нзтийжесинде китапханадағы китаплардын квпшилиги жанып кетеди, ал 
калғанлары суўда калып кеткен.

.Китапханашылардыч жумысында түрли ўақыялар болады екен. Улжае 
Әлеўованьщ еске түсириўинш е 1969-жылы 14-февраль, күндизги саат 3 
шамасында киталханаға өрт тийди. Сол гездеги әбиғершшгикти көрсециз еди. 
Бетлеримиз күйе-к^^йе больш, жалыннан аман қалған ҳом ш ала күйген 
китапларды арман-берман тасьш, тазалап азанлы-кеш китап таклаи жүрдик. 
Лрадан 16 жыл өткеннен соц китапханада жэне өрт пайда болды. К^айтадан 

баяғы машқадалар басяанды.
Буя ўақыя ҳаққында Л .Х.М ухаммеджанова бьшай еске түсиреди;' 

«■Университет ашылған ўақытта мен ҳэм В.Ф.Гостева менеи бөлим

‘ ҚМУ кишпхаЕИСы архяуя ':<П.чаны н № та 'ы  бнбяиотекн НГУ»
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баслыклары болып, ҳэзирги бас бинада «руўхыйлық ҳә.м ағартыўш ылык» 
орны 1!да£ы китапханада жумыс иследик. Бул жерде орыннын тарлығына 
байланыслы хэм бурынгы Педннститут бинасында айрым факультетлердин 
окыўына байлыны слы  китапханамыз еки жерде жумыс альш барды.
1985-жылға келип ж аз күнлериниц биринде китапханаға өрт тивди, жэне 
баяғы эбигерш илик басланды. Ж анып кеткеннен калған китапларды айырып, 
Пединституттыц спорт ,'залына тасьш апардык. Суўда калған ызғар 
китапларды жас китапханаш ы қызлар айнадап жайдьщ тебесине шығып 
қуяшқа кептприп, ал қайтар ўакытта жэне иш ке тасыпатуғын еди». Демек, 
кигапхананын ҳәзирги жағдайына лсетиўине ҳәм раўаж ланып барыўына онда 
хызмет етксн көплеген апаларымыздыц мийнети бийбаҳа десек 
атжаспаймыз.

Кул өрт китапхананын алдагы жумысларында кеплеген 
кыйыншьшыкларға альтп келди. Көпш илик китаплардын саныньщ азайьш 
кстиўи, оқыўш ылардьш  китап пенен тәмийннлениўнн пэсейтип жибердн.
1986-жылы 1-сентябрьде 25.08.1986 жыл сзнесиндеги акт бойьш ш а 83590 
дана китаплар пайдаланыўдан жарамсыз деп ш ыгарылады. Өрттин 
нэтийжесинде 200 орынлық оқыў залы өз жумысьш  токтатты. Айырым 
бөлим.тер жаўьш қойылды. Дене тәрбиясы ҳәм спорт, филология 
(«каракалпақ тили ҳэ.м эдебияты», «қазақ тили ҳэм эдебияты», «рус тили ҳэм 
эдебияты») кәнигеликлери бойынш а студентлердн эдебиятлар менен 
тәмийинлеў дэреж еси теменлеп кетти, сондай-ақ, тарийх қәнигеяиги 
бойынша китаплар азайып қалады.

Усындай кыйын аўҳалды сапластырыў ҳэм оннан китапхананы 
итығарыўда ҳэм онын студентлерге хызмет көрсетиўин даўам еттириўде 
университет ректораты тийисли шараларды колланып, өз ўактында жәрдем 
көрсетти. М эселен, усы ўақыттағы университет ректоры профессор 

К М эмбетов 6 -февраль 1986-жылы «ҚҚАССР М эмлекетлнк жобасы» 
баслығы Д.Ж умабаевтьщ  атына хат жазып, тез ўакыттьщ  ишинде орттен 
жэбир кврген китапханаға 100 дана еки тэреплемели ҳэм 50 дана бир 
тэреплемели стеялаж лар ислетиў ушын ж эрдем бериўин соранады. Бул 
етиниш ине унамлы ж уўап алғаннан кейин ректор К .М эмбетов 1986-жылы 
3-ноябрьде сол ўақыттағы  ҚҚАССР М инистрлер Кенеси баслығы 
орынбасары А .И.Балакинге хат жоллайды. Онда республикадағы 
заводлардыц бирине ж окарыда көрсетилген стеллажлардын буйыртпасьш
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кабьтгаўды  ҳәм оны тез ўақыт иш кнде яғный !987-жылдьщ  1-январьына 
шекем питкерип бериўин соранады.'

Ж арамсыз бояып калған китаплардьщ орнын толыктырыў максетинде 
баска китапханалар ҳэм китап дүкэнларынан китаплар алынған. М ысал 
ретннде Өзбек.стаа Республикасы И лимлер академиясы фундаменталь 
кмтапханасынан өзбек филологиясына тийисли 1186, Таш кент мэмлекетлик 
уннверситетмвен 256, Ғ.;азакстан Республикасы Илимлер академиякы 
фундаменталь китапханасынан казақ фнлологиясына тийисли 500 нускада 
китап алынды. Ал, қаракалпақ филологиясы бойынша жергиликяи китап 
дукәнлары ҳәм кнтапхана коллекторларынан тийисли әдебиятлар алынадьг.

Көп кыйьшшыльщлардан соц кигапхана өзинин бойын тиклей баслады. 
1989-жыл 1-сентйбрьде китапхананыи фонды 390714 нуск,аны қурады, китап 
оқыўшыларыньщ саны 8551 ге жетги. Усы ўакытгағы есап бойынш а жыл 
сайыя кигапхана фонды 18-20 мьщға квбейип барды. Бул жылы китапхана 
575 атамадағы Ж}'рнал ҳәм 46 атамадағы газетаға жазылады.

1988-жылы Нвкис мәмлекетлик университети ректоры стип Қ .Өтениязов 
сайланады. К.Өтениязов өзинин еске түсириў.теринде былайынша жазады, 
«Нежис М әмлекетлик Универоитетин жәхән университетлери 
ассоцнациясыиа ағза етиў баслы максетлеримнин бири еди. Оған агза болыў 
ушын китапханамыздьщ китаплар фонды миллион нусқаға жетнўи керек. 
Усы ойымызды әмедге асы рыў ушын 1988-жылы үлкен 7 залы бар китаплар 
фонды сатаанатуғы н китапхана имәратыньщ курылысы басланьш., ол 1990- 
жылы. питкерилдй».

Ҳакыйқатында да 1990-жылға келип китапхана ушын арнаўлы курылған 
таза имаратына көше баслады. Онын, улыўтма майданы 2730 хв.км б о л ь т , 580 
а,цамга мөлшерленген 5 окыў залы бар. Китапханада сондай-ак, аспирант, 
профессор оқытыўшылар, диплом үстинде ислеўши студентлер ушын 

кишкене оқыў залы ашылған.^
Булардьщ барлығы университетте билим алып атырған студент жасларға 

қэм жас илимпазларға жаратылған мүмкнншиликлер еди.
Университеттин аш ылыўы хэм онда билим алыўш ьшардын көбейиўи. 

китапхана хызмепсерлеринен еле де излениўлерди ҳәм хәр тэреплеме сапалы 
.Х.ЫЗМ6Т керсетиўди талап етти. 1977-1978-оқыў жылларывда китапхана 
жәмээти көплеген әхмийет-гги жумысларды алып барды. Оқыў, ил.имий.

‘ ҚМУ китапхапасы архнви «Отчеты бнблиотекй НГУ».
'  Өтеийя^зов Қ. Өмириме «'зеклес о^^парьш. Т. 200 [ 87-бет.
'  Ура-1баева Р.Ж. Ш  историй высшего и средяего спе1ша.1 ьпого образовация в Каракаапакстаие. Н. 

1994. 76-бет
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тә])биялык хэм жәмиГгетшш ислерде ректорат пеиен тығыз байланыс 
о р н ап ы . Китапханадағы барлы к бөлимлер кигап таклаў, қайта ислеў хэм 
системаластырыў, китап окыўш ы ларға хьвм ет көрсетиў, мағлыўмахнама, 
библиографиялык х,әм методикалық жумысларды ж эне де раўажландырыў 
жолында пидәкерлик пенен мийнет егти.

У ниверситет ш өлкемлескеи ўақы^та китапхана еки жакта бөлинип 
капдырылады, яғный бурынғы пединститут бинасында ҳэм жана бинада. 
Бурынғы бинада 190000 нусқада әдебиятлар ҳәм алты китапхака хызметкерн 
Калып, олар тийкарынан гуманитар пэнлер факультети студент ҳэ.м 

оқытыўш ыларына хызмет көрсетеди.
Тийкарғы  фонд уииверситеттиц жана бинасында больш, ол китапхана 

уш ык арнаўлы қурьшған еки қабатлы орында жайласкан. Биринши 
қабатында хьгзмет көрсетиў бөлими, оқыў залы ҳэм китап саклайтуғын 
хашшар болған. Әдебият.тарды тақлаў ҳэм қайта исдеў бөлимлери бир ханада 
жайласқан болып, бул еки бәлимдс бес адам ислеген, Ә дебиягларды такдаў 
бөлиминде тематикалык ж оба ҳэм китап пенен тэмнйинлеўдиқ картатекасы 
орыя алған. Тазадаи келген барлық эдебиятлар бир-еки куннин иш инде қайта 
исленип, элипбе хәм системалы каталог-қа түсирилген. К итаа пенен 
тэмийинлеў бөлими усы жылдын взинде 6056 китап оқыўшыларына хызмет 
көрсеткен.’ Библиография бөли.минде еки адам ж^-мыс алып барған. Ол 
жсрде ҳэр түрли тәрбиялы қ көриниске ийе жумыслардыд жобалары орын 
алған.

Китапларды көргизбеге қойьш дағазалаў жолға қойылып, бслгили 
сэнелерге, белгили инсанлардын өмири ҳэм дөретиўш илигике бағышлап, 
сондай-ақ, унивсрситет алымларынын мийнстлеринде кергизбеге койыў 
ж слға койылды. Таза кнтаолар мснен газета-журналларды бөлек көрсетип 
койыў дюлкемлестирилди.

Кктапхана хызмепсерлери тэрепинен 1-курс студентлери ушын 
«Қэнигеликке кирисиў» аты мснен ш ынығыўлар алып барыў қэм жоқары 
курслар }^шын взлериниц тараўлары бойынша бнблиографиялык 
мағлыўгматлар берип барыў ш өлкемлестириледи.

1978-жылы 1-сентябрьдеги мағлыўматлар бойьн1ша китапхана китап 
оқыўшылары 6056 адамды курайды. Буннан 2961 күндизгн белим 
студеитлери, 185 сыртқы бөлим студентлерн, 282 профессор-оқытыўшылар,

' Кама'1«в С. Ш.Решкдов хақкындг Қ2з;нШс1Т.-1УК. Н. 199^,
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баска да хызметтегк 352 адам хәм 610 қала халқынан ибарат китап 
оқыўшылары болған .’

А бонемснт бели-ми китапхананын жетекши бөлиминеи’ есапланып, онда 
торт адам жумыс алып барады. Абонемент бөлиминде бул ўақытларь! ҳэр 
.қыйлы атамадағы  көргизбелер қойыяып барған. Сондай-ақ, китапханадан 
пайдаланыўшылар ушын «Нөкис мәмлекетлик университети игганханасьш ан 
пайдаланыў қагыйдалары», «Бөкис мэмлекетлик университети китапханасы: 
китап қумарларьш ын миннетлемелери», «А бонем енпе эдебиятлардан 
найдаланыў тэртиби», «Китапханалар аралык абономентгее пайдаланыў 
қағыйдасы» хзм. тагы баска да атама,лар менен көрсетип койылғав.

1977-1978-оқыў жыдында китапханадан 128826 китап окыўшылары 

пайдаланып, олар тэрепинен 343393 нусқа китап алынған.
1977-78-жыяғы есабатта көрсетилиўинше бир жьшдьщ өзинде отыз бес 

гүрдеги тематикалық көргизбе ҳәм шолыўлар шөлке.млестирилген. Бул 
көргизбелерде 3325 атамада кихап ҳэм кунде.чикли баспа сөз кураллары 
койылған. Бул көргизбелердиц пәтийжесинде студентлер тәрепинен 
пайдаланылған китаплар саны 10723 нусқаны қурайды,

Китапхана кафедралар менен тығыэ байланыс орнатыў мақсети.нде 
тематикалық кешелер, илимпазлар менен ушырасыў кешелери, урыс хэм 
мийнет ветеранлары менен уш ырасы5'лар, сондай-ақ, оқыў' 
конференциялары, библиографиялық шолыў^лар тийкарында гүрридлесиўлер 
откерилген. М ы сш ш , 1977-жылы декабрьде педагогика кафедрасы менен 
биргеликте Қарақалпакстгн идим ғайраткери, педагог Ж .А .О рынбаевтыд 

тз^ўылғанына 80 жыл мүнэсибети менен ушырасыў кешеск өткеряледи ҳәм 
усыған байланыслы илимпаздыи мийнетлеринен қуралған көргизбе 
койылады. Китан.канадағы методикалык жумыслар тийкарынан еки бағдарда 
альш барылғаи.

Китаихана иш индеги яғный китапхана жағдайы, китапханадан 
пайдаланыў қағыйдасы ҳэм тағы баска жумыслар кадағаланып барылган,

Нөкистеги орта арнаўлы окыў орынларыныц китапханалары үстинен 
қадағалаў орнатыў болып табылады. Бул оқыў орынлары китапханалары 
уииверситет китапханасына өзлеринин жоба ҳәм есабатдарынтапсырған. Ҳ эр 
айда ортй арнаўлы окыў орынлары китапханаларыныц басқарыўш ылары 
университет китапханасында жыйналыс өткерип, китапхана жумысы на 
байланыслы ҳэр цыйлы сораўлар бойынша тусиник аиған."

‘ .Ношс мямяегсетяик уаиверситеги к^ғгапханасын&т 1977-1978 ж ы лш  ссабггы.
 ̂ Кулйяров А. КзсйоийЕИ гш.дайысы// Қаракалишч; у>зниерс]|ггеги. 1-.2 япварь 2011 -жы;ь



1978-жылға кслип кйтапхаиа ш татында нслеўш клердип саны жигнрма 
жети адамға жетеди. Усы жыллары китапхана жумысын дә}'ир талабы на сай 
раўаж ландырыў максетинде китапхана Кенсси д у зм ед и . Ол он бир адам 
курамынан ибарат больш, тийкарынан хәр тараў кафедра окытыўшыларынан 
шөлкемлескен. Кенестич тийкарғы максети студентлер уш ы н еле де 
колайлықлар жаратып бериў хэм кафедралар менен китапхана ортасындагы 
байланысты куш ейтаў еди. Кенес баслығы етип рус хәм шет ел эдебияты 
кафедрасы оқытыўшысы Л .Б.Х ван тайынланады. Кенесте сондай-ак, 
китапханаға тийисли қэр кыйлы мэселелер ш еш илип, ол үш  айда бир мэрте 

өткерилетуғын еди.
1979-жылға келил китапханада еки абономект (А бономент биринши 

бииада жа.йласқан хэм абоиомент екинши бинада жайласкан) үш окыў залы 
болып, у,гшўма 250 адамлык орынға ийе болған. Буннан тысқары 
китапхананыч 18 кабииети де бар бояып, олар факультетлерде жайласкан. 
И мтихан, сессияларды қ ўактында жатақханада косымша окыў залы 
ашылатутьш болған. Китапхана студентлер менен байланысты еле де 
беккемлеў хэм терецлестириў уш ын хэр кыйлы мүиэсибетлер менен кергизбе 
хэм кешелер ш өлкемлестирип турады. Бундай қатнасты буннан былай да  
раўаж ландырыў ушын 1978-жыльг университетке китап кумарлар клубы 
«Студент.чик меридиан» ш өлкемлестириледи. Китап қумарлар клубынын 
басқарыўш ы органы он жети адамнан ибарат клуб кенсси есапланады. онын 
ж аны нда лекторлы к топар ж^^мыс алып барады.

«Студентлик мервдиан» !ситап кумарлар клубыныц ураны - «Любите 
книгу- нсточник знаний» болып, усы уран этирапында барлык студентлерди 
жэмлейди.

Китап кумарлар клубыньщ ағзалары тәрепинен онын уставы ислеп 
шығылады. Бул клубка кнтапхана директори Н .И.Коломоец председатель 
етип сайланады.

Клубта жасларды тәрбиялаўда әхд1ийетли болған әдебий кешелер 
өткериледи. М әселен, Қарақалпакстан халық жазыўш ысы 
Т.Кдйьш бергеиовтыц дөретиўш илигине арналган кеше вткериледи. Онда 
ж азыўш ьш ын «Қарақалпак қызы» романы хаккьш да гүрриЕмеседи. 
Оқыўшьшарды кызықтырған сораўларға жуўап берип, пикир алысады. 
Сондай-ақ, қаракалпак жазыўшылары болган Ж .А ймурзаев, Х .Сейтов, 
Б.Қайьшназаров ҳэм тағы баскалар менен ушырасыўлар өткерияген.

1991-жыяы 1-январьға ке.чип китапхана фонды 43072.5 жехеди, ал китап 
оқыўш ыларыньш  саны 8960 қурайды. Бул көрсеткиштиц иш инде китап
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фондынын 89522 нусқасы илимий әдебиятлар, 276791 нускасы оқы ўяы қ >;эм 
оқыў-методикаяык әдебиятдар, 23173 иускасы әдебий ҳэм 21240 нусқасы 
оқыўлык бағдарламалардан еди.

Китапханада бул ўақьттта китаоларды арнаўлы тараўлар бойы нш а 
саклайгуғын бес хана болған.

1991-жылға келип китапхана фовдыньщ  есабынан отыз жети оры нда 
(окыў залларында, кабинет ҳэм кафедраларда) 47872 нуска китаптан ибарат 
фонд бөдимлерн болған.

Солай етип, китапхана ж умысында 1976-1991 жыляар аралығьшда взине 
жарасылыклы кемшиликлери болса да көплеген жетискенлиютерге ериседи. 
Бул жетискенликлердиц тийкарында тек ғана жоқарыдан буйрық алыў хәм 
оны орынлап турған десем кәтелескен боламыз. Себеби, аўыз биршиликсиз 
алдыға қойылған мақсетсиз кандай да бир топардын, ж әм әәгш ц бундай 
жетискенликлерге ерисиўи қыйын. Әне, усы аўыз биршилик, алдыға 
қойьшған максет ҳәм бир ж ағадан бас шығарып жумыс ислеў китапхана 
жэмәэти хызметкерлери уш ын тзн кәсийет еди. Буған мен бул жерде қыры к 
ж ылға шамалас жумыс ислеген мнйнет ветеранлары Л .Х .М ухаммедж аеова 
хэм У.Әлеўовалар менен гүррицлескенимде әмин болдым.

1962-жылы аединституттын математика-сызыў ф акулы етин тамамлап, 
өз қэлеўим бойынш а қэнигелигимнен бас кешип китапка болған 
кызығыўшылығым себепли 1964-жылы пединститутгых^ китапханасына 
ж умы сқаөттим , деп еслейди мениц менен гүрринлескещде Улжан апа. М ениқ 
мекен қатар жумыс ислегенлерден Н .И.Коломоец, Л.Х.М ухаммеджанова,
В.Ф.Гостева, Ж.Тилепова, А .М адиярова, З.Есемурахова, А .Абдуллаева, 
А .Сапароваларды атап втиўиме болады. Әсиресе, маған устаз.лық еткеи 

Е.Г1.Елезаревадая китапханада жумыс ислеўдиц барлық сырларын үйреқцим. 
Биз.тер бул адамлар менен биргеликте жүдэ аўыз биршиликли, сыйласықлы 
түрде өз жуугысымызға ж уўапкерш иликли қатнаста болып жумыс иследик. 
Сонлықтан болса керек китапхананын, жумысы жаман болмады. «Китапхана 

сырттан карағанларға жумыс жоқтай сезиледи, бирақ оныц ишки дүньясына 
кирген, онын; менен тиллесе алган адам оған өзи билмеген ҳалда байланып 
қалады. Себеби, онын барлық иш ки үнкил-шүнкил жумысларын билип: 
алады»-де.гг айтады Улжан апа,

Мен китапханаға ж умысқа киргенимде бизлерди оқытқан устаз 
М .Г.Галекеев «Аспаннан тилегенкм вз жерден табылды» дегеи сөзлерди 
айтып жүдэ қуўанған еди. Ҳ эттеки, пединститут директоры орынбасары 
О.Бөлешовты қолынан услап әкелио көрсеткен еди. Себеби, бизлер студент
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ўақтымызда Каш еновскин авторлы ғы ядағы  «М оделироваяия по матгматике» 
китабынан пүткия китапхана бойынш а тек еки данасынаи ғана туни менен 
гезеклесип пайдаланатуғын едик. Ал мен жумыс ислеп жүрип, усы кгггаптын 
жигирма бес данасыи басқа тарийх китаплар арасьтнан ажыратып алған едим. 
Себеби, олар араласып кеткен екен. Сонда М .Галекеев қуўанғаяынан 
манлайымнан сүйип «Айтты.м-ғо китапханаға бир м атем атак керек деп» 
кзүанғанынан бакырып жиберғен еди.

М ен китапханаш ылык жумысын үйрениў меиен бир қатарда рус тилин 
де үйрендим. Себеби, сол ў а қ ь т а  китапханада сондай дэстүр бар еди, яғный 
кызларға рус тилин үйретиў ушын китапханада ислеўш илердиц хеш кайсысы 
каракалпақша сөйлеспейтуғын еди. Бул менин уш ын сол ўакытта 
қыйыншылык туўдырған менен кейин өзим ушын жүдэ жаксы болды, деп 
еслейдн У.Алеўова.

Китапханада 1964-жылы мен ж умыска киргеиимде Ю .П.Авандадоис 
китапхана басқары ўш ысы  болып ислейтуғын еди. Оған ш екем М .Г.Приходка 
китапхана басқарыўш ысы болған дейди. Демек, китапхана аш ылған ўакытта 
М .И.Рябинова баскарғаи болса, 1968-жылға шекем яғиый Н .И.Коломоецке 
шекем жоқарыда аты аталған. адамлар басқарған.

Университет китапхаиасы обын раўаж ланыўында, жетик кадрлар 
таярлап жетилистириўинде. оларды руўхый жактан ж етик инсанлар етип 
тэрбиялаўда әхмийетли роль ойнаған хэм ҳәзирги ўакытта да сондай 
жумысты аткарыи келмекте.

Демек, Презкдентимиздин «руўхый байлык матсрналлық байлыктан 
мы:ц есе үстин турады» - деген пикири китап ҳәм китапханаға д а  тийясли.

«Китап -  билим булағы, китапсыз билим жоқ» деп бийкарға айтпаған 
дана халқымы,э. А дамзат дүньясыныц жетискен.ииклери, тиреги китап десек 
алжаспаймыз. Ҳәзнрги дэўирдеги компьютер хәм жана технологиялар да 
китап тийкарында жаралған. Усындай билим ҳэм тәрбия булағы болған 
қуралларды яғный китапларды китапханадан аламыз.

Китап - бул Ә мир Тем)фдин айтыўынша, барлық дөретиўш илик, ойлап 
табыўшылык хәм ақыл ойдыц, илим-пәнниц тийкарыдур. О л турмысты 

үйретиўши устаздур.
XIV эсирдин акыры, X V  эсирдин басында жасап өткен саҳыпкыран 

бабамыз сол ўақыттын езинде-ак илим-пэннш^, мэмлекеттин раўажланыўы 
утиын эҳмийети ш ексиз екенлигин айтып кеткен.

' Қудайбгргенова Г. Китапхава хүр.метаи даргай//Коракалпакстон жаслары З-анрель, 2003-жыл.
■ Каримов И.А. Тарихпй хштфаслз хе.'!аж*Л’к йук Т. 1998, 5-бе-!'-
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Қаракалпак мэмле»«етлик универсктетк1!иц фуидаменталь  
китапханасы 4эрезсвзлик жыл^1арында

Ғэрезсизликке в}эискенли берли, елимиздиц X X I эсирге қэдем койыўы 
менен халкымыздьщ турмысында улкен өзгерислер жүз бермекте. Бул жуа 
берип атырғав өзгерислердин тийкарьшда елимиздиц раўажланыў жолын 
тацлап алыўы, өзиниц бир неше мын ж ыллық тарийхына игибардыд 
күшейиўи, усыныц тийкарында миллий езлигин анлаўға болған 
кызығыўшылықтьщ өсип. барыўы болып есашганады.

Елимиз >тиын усындай әҳмийетли мәселелерди шешиўде китаитьщ, 
китапхананыц, яғный бүтинги кунти сөз бенен айтканда мэлямлеме-ресурс 
орайпарыныц орвы айрыкша. Себеби, мәлимлеме-ресурс орайы еа  эўели 
илим ҳәм билим дүньясы жэм.ленген орай, Әсиресе, ҳэзирги хабар 
гехнологиялары раўажланып: атырған дэўнрде инсан руўхыйлығын 
жетилисткриўде ҳэм саналы, билимли жасларды тәрбиялаўда айрықша орны
улкен;...Ж аспардй^ “жунвя... галабьг^дарежех^таде^ ж уўап—беретутагег ' е тяп -
жетерлише билим, тәлим-тэрбия алыўларында ш ачарақ пенен бирге 
заманагөй мэлимлеме-ресурс оранларынын хызмети менен байлаиыслы.

Қаракалпақстанда жоқары билим бериўдии: қэм илим изертлеў 
ислериниц бирден-бир өзеги болган университетимизде студектлердин терец 
билам алы^^^ы ҳэм кэнигеликлердич сы рлары к терен үйрениўинде 
китапхананьщ тутқан орны айрыкша. Халықтьщ руўхый сана-сезимин 
жетилистириўде китапханалардыц орны гиреўли. Даналарымыз «китапхана- 
инсаният руўхы, барлық байлықлардық д^фдакаларыдур» - деп айрықша атап 
керсетеди.

Китапхана қорыньш байып, өз окыўшьшарына сапалы хызмет көрсетнў 
тажрийбелерин ен жай.дырыўда ҳэм материаллық-те.хникалық жақтан 
рауажланыўында, кадрлар менен беккемлениўинде Қарақалпақстая 
Республикасыиа мийнети синген мәденият хызметкери, 1968-1993-жыллары 
директор болып ислеген Н.И.Коломеец, 1993-2002-жыллары директоры, 
Қаракалпаксган Республикасы Ж оқарғы Кенесиниқ «Хүрмет жарлығы» 
менен сынлықланған Т.М әмбетназарова, 2002-2007-жыллары директоры, 
тарийх ияимлериниц кандидаты, доцент А .Қудияров, 2007-жыл май-2008- 
жыл март аралығында, география иламлериниц кандидаты, доцент 
Г.Ходжаева, ал 2008-жыл апрель-июль айларында физика-математика 
илймлериниц кандидаты С.Тилеў-му^^^атов, усы жылдыц июль-декабр.ь 
анларьшда доцент К.Алланазаров, 2009-жь:шдан Қ.Наўрызбаева басшьшык
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€тип келмекте. С ондай-ак, директор орынбасарь5 больга исяеген А .Сапарова, 
1998-2007-жыллары январь айларын Г.Абдиреймова, ал 2007-ж ьи 
8 -феврадьдан баслап С.Гаппаров исследи. Бөлим баслыклары болып. ислеген
З.Төлегенова, Р.Тилеўимбетова, А .Бекназарова, Т.Ж эдигерова, 
Н .Ш аригатова, Г .Ө тениязова, Ж .Саипова, У.Нурманова. Г.М ендибаева, жас 
үлкен апаларьш ыздан З.Есемуратова, У.Әлеўо,ва, Б.Абдуялаева, 
А .М әдиярова, Г'.Қуть!мова, Г .Сапарова, Т.Өтепбергенова, Г.М атакова, 

А .Дэўлетмуратова хэы. басқаларды анрыкш а атап өти ў  орынлы.
Китапхана өзинин дүзилген дэўиринеи баслап бүгинги кунге шекем бай 

тарийхый ж олды басып откен. Бунда китапхананьгн бир неше рет орыынан 
көшиўи, өрт болыўына байяаныслы көплеген китаплардык жанып кетиўи 
ямаса ж арамсыз ҳапга келиўи, китапхана фондын толыктырыўдағы 
кыйынш ылыклар, тийиоли кад}элар менен тәмийнлеў сыяклы мәселелерди 

атап етсск болады.
Республикамыздын басш ыларынын бири Қ.Камалов университитет 

китапханасына келип взинин жеке китапханасынан таптырмайтутын 
китапларды саўға еткен. Бундай қайырлы ислер баска да профессор- 
о.чытыўшьшар тәрепинеп яаўам еткен. М ысалы «Галикеев фонды» ҳәм 2003- 
жылы Ҳ .М ажитовтьщ  үй китапханасы Б.Абдикамалов тэрепинен 
тапсырыльш  «М ажитов фонды» деп жазып қойылыпты. Бул бағдарда 
университет китапханасы қорыиын байып барыўына, үскенеленлўине, жана 
заман талабы на сзйкес техникалык куралланыўына, кадрлар менен 
тәмиилениўине университет ректорлары академик Ч.Әбдиров, 
М .Нурмухаммедов, профессор К .М эмбетов, К.Өтениязов ҳэм 
А .М агжаиовлардьщ  хызметлерии мактаныш  етиў орынлы. Сопын менен 
бирге китапхана ислерине жуўап беретуғын оқыў ислери бойынш а 
проректорлардын да хызмети үлкен болды. Ө сиресе, дэўир талабына сәйкес 
китапхананы техникалық жақтан ж етилистириў, компьютерлестириў, усыған 
сэйкес китапханаш ылардыц компьютер менен ислесиў саў аш н  асырыўда 
Б.,Абдикамаловтыи қатач қадағалаўы хэм катал талап етиўлери бүгннги күни 
өз нәтийжесин бермекте. Б .Абдикамалов басш ылық егкен ўақтыкда 
китапханада белгили дәреж еде компью терлерднц саны көбейип, олардьщ 
ўазыйиалары беягиленип, электрон катадогка өтиў ҳэрекетлери басланған 
еди. Ал, К .Исмаилов ўактында китапхана турмысын күнделикли баспа сөзде 
үгит-нэсият етиў, дэўир талабына сэйкес окыў залларын здебиятлар, 
олардын электрон версиялары менен тәминлеўге итнбар каратылды. Әснресе, 
окыў ислери п.роректор ўазы йпасы н ўақы тш а атқарыўшы Ж .Ҳәкимниязовтыц
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басш ылык еткен ўактында университет тзфмысьшда ҳэм келешек эўладтьщ  
билим алыўында китапхананьщ әҳмийетнн көр>сетиў бойынша ^ООб-жылы 
13-март-3-апрель аралығында китаплар презентациясыньщ вткерш ш ўи, 2007- 
жылы оқыў-методикалық семинардын кятапханада өткерилиўк үлкен 
эш и й етк е  ийе. Себеби, усындай илажлар арқалы китапханадағы 
жетискенликлерди керсетиў менен бирге жуз берип атырған маш қалаларға 
басш ылардьщ  дыққатын тартыў менен олардьщ шешимин табы ўға ж эрдем 
алыў болды. ,Бул әсте-ақырын күтилгеникдей өзинин нэтинжелерин берип 
барған.

Университет кихапхавасы ез тарийхында республика басш ылары ды ққат 
аўдарған х,әм келип көрген, сондай-ак, мтаейдеги сүўретлерде Германиядан 
миймаилардьщ келгениндей тарийхқа ийе болса, бул традиция кейннги 
ў аш тл ар д а  да даўам етип, бир неше сырт ел мийманлары китапхана менен 
танысьш, езлериниқ китапларын саўға еткен, Соидай-ақ, универсихет ҳэм 
ресиубликалык көлемдеги ҳэр қыйлы мазмундағы ушырасы^шардыв; 
өткизилиўи свзимиздиц айкын дэлили больш есапланады.

Окыў эдебиятлары респубж кам ы здьщ  дерлик барлық жерлермнен ҳәм 
сырт еллерден де алынып келинген. Әлбетте бул жумыслардьщ  иске 
асырылыўы да айтар аўызға ансат болғаны менен 1свп мийнетлерди талап 
етеди.

Китапхананьщ ҳэр тәреш ю ме раўажланыўына ҳэм оқьгў әдебнятлары 
менен толыктырын барыўында хызмет етип атырған Т.М эмбетназарованы д 
еске түсириўлерянш е, егер китапларды бурын көбинесе лочта арқалы 
китапханаға жиберилетуғын болса, кейин ала университеттеги икарус 
автобусы менен экелетуғын едик. Бул өзине сәйкес қыйьшшылықлары 

болғаны менен бир канша адсат еди. Ҳэзирги ў а қ ы п а  жол көлик пенен 
әкелиў көплеген ш йынш ылық.дарды пайда етпекте. Себебн, Ташкентке хэр 
барғанда кеминде онлаған жерден китаплар аламыз.

2005-жылы уннверситет китапхана фонды 7131 нускадағы сабаклық, 
окыў-методикалық эдебиятлар менен тояықтырылды. Ал 2006-жылы 12512 
дана сабаклық ҳәм оқыў қолланбалары алынған. Демек, 2005-жы.лға 
салыстырғанда бес .мыцнан аслам оқыў эдебиятларыныц көп алынғанлығын 
кериўге болады. Кейинги уш  жылда университет профессор-оқытыўш ылары 
тэрепинен 2157 дана, соньгц ишинде 2006-жылы 679 дана оқыў-методикалық 
қолланбалар китапханаға тапсырылған, 2005-жыл ушын 70 атамадағы газета, 
72 атамадағы жуфналларға, улыўма 142 атамада 6314585 сўмлық ғазета- 
ж урпалларға жазылған болса, ал; 2006-жыл ушын 73 атамадағы газета, 80
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атамадағы ж урнал, улыўма 157 атамадағы баҳасы 10215389 сўмлы қ газета 
журналларға жазылған, 2007-ж ыл ^тпын 57 атамада газета, 40 атамада 
журнал. удыўма 97 атамада бахасы 18.426.513 сумяық газета-журналларға 
жазылды. Сондай-ақ, Россия федерациясынаи шығатуғын сегиз атамадағы 
газета-ж>трналлар алы нғаи.'

Соныц менен бирге ректораттын жэрдеми менен х,эр кыйлы фондлардан 
китап алып ту|[1ылады. Атап айтқанда 2002-жылы Азия мәденияты ҳэм 
раўажлаиыў инсгатуты ны н Таш кенттеги ўэкилханасынаи 2226 дана ҳвр 
қыйлы и.чим тараўларына тийисли, 2003-жылы ўэзирлик арқады 114 
атамадагы баҳасы 1329347 сумлы қ Россиядан окыў әдебиятлары алынған. 
2006-жылы Австрия .мәмлекетинин Ө збекставдағы  елш иханасы тәрепинеи 
университетимизге слш ихана хызметкери М'арианиа Селенгср аркалы 60 
дана Австрия елтаныўы бойынш а китаплар саўга ретинде бийпул берилген. 
Германияныц Ө збекстандағы елши.ханасы тэрепипен «^''ермаиия Ф едератив 
Ғеспубликасининг асосйй конунн» китабы 20 дана бийпул берилди. Британия 
Кенсси тэрепинен 6  атамадағы  195 дана окыў эдебиятлары ҳәм соған тийисли 
524 аудио кассеталарда улыўма баҳасы 6200 евро болған китанлар альшды. 
Сондай-ак, академик А хмадалы Асқаров, Таи1кент архитеетура курылыс 
институтынын профессор-оқытыўш ылары алып келген китаплары ҳэм 
оқыўлыкларыныц электрон версияларын факультстке ҳәм китапханаға саўға 
етти.

«Устоз» фонды, экономикалық изертлеў орайы, ҳэм тағы  басқада 
фопдлардан шет ел әдебиятлары алып турылған.

Булардғ.щ барлығы китапхананын; китап корын ҳэм электрон 
ресурсларын байы ты п бары ўға ҳәм өз гезегипде студснтлердиц сана- 
сезиминин кеқейиўипе үлес қосады. Китапхананын директор орынбасары 
А.Сапарова 1997-жыл август айында Қырғызстанныц бас каласы Бишкекте 
өткерилген Орта А зия Республикаяары китапханалары хы зм еж ерлеринин 
бир ҳәптеяик семинарына катнасып, баянат ислейди. Сонын. нэтийжесинде 
китапханаға орыс хэм инглис тилперинде шығатуғын «Право и 
предпринимательсгво» деген халы к аралык журналды сол ўақыттан баслап 
усы кунге шекем бийаул алып киятыр,

Китап фондындағы «сийрек уш ырасатуғын әдебиятлар» бурын жүздей 
болғап болса, енди 1 0 0 0  ға жетип, о.чар өз алдына ханаға бөлип 
жайластырылған, Биринш и гезекте. ерте дэўирдеги эдебиятлардан бас.лап,

' Куяняров А. Китапхзна-хгькж-ш ипформаш1ялык тамнйвидеу орайы./.' «Ерхкн Каракалиакстаи» 15- 
аы-ус^' 2006-жыл.
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19 2 0 ”Ж Ы л л а р ға  ш екем шыккан ямаса баҳа.«ы ҳзм китапхана фондындағы бир 
дана китапдар жыйналып, олардыц каталогы дүзилген.

Университетте ш эртнама тийкарында окып атырған студенглерди окыў 
эдебият.пары менее тэмиинлеўди жақсылаў мақсетинде ҳэм университет 
касындағы лицейлерге жэрдем бериў хэм университеттен бөлинип ш ы кқан 
оқыў орынларына есаптан шығарылып окыў адебиятлары берилип туры лғая. 
Олардан 2002-жылы Бостан академиялық лииейине .500 дана, 117 атамада, 1- 
санлы лицейге 300 дана, 2004-жылы Университет китапханасынан Ташкент 
мәмлекетлик ахрар уняверситети Нөкис фнлиалыаыв, китап.ханасына 22325 
дана оқы;ў эдебиятлары, 2004-жылы 1-санлы меҳрнбанлық үйиедеги 
тәрбиялакыўш ы балаларға руўхый ҳәм ағартыўш ылык бөлмеси уш ыи 60 
дана, 2004-жыл 7-анрельде университет жанындағы 2-санлы академияпык 
лицей оқыўшылары ушын 600 даиа, 2004-жыл 15-декабрьде ш эртнама 
тийкврывда оқыйтуғыц студеитлер ушыи 5700 дана оқыў ҳәм руўхый 
ағарть?ўшылык бағдарындағы әдебиятлар бийоул тарқатыў ушын китапхана 
есабынан шығарылғав. Китапханада усы ўақытқа ш екем еки абонентлерге 
хызмет көрсетиў тармағы болса, 2006-жылдан баслап үш абонентлерге 
хызмет көрсетиў бөлими, 400 орынлык 6 окыў залларында, электрон 
китапхана, элект|>ои оқыў залы, 1-2 ҳэм  3-4 саЕшы студентлер үйнндеги 
бөлимлеринде хызмет көрсетип киятыр. 2006-ж ылдық декабрьиндеги 
мағлыўмат бойынша ун иверситеп и қ  бакалавр, магистр, сыртқы бөлим хэм 
арнаўлы сырткы бөлим.инде жәми 8422 студент бйлим алган. К итанханаға 
ишки бөлим студентлери хәм магистрантлар 6500, профессор-окытыўш ылар 
хәм аспирантлардыд 400 ден асламы агза. Буннан тыскары сыртқы бөлим 
хэм арнаўлы сыртқы бөлим студентлеринид 2 2 0 0  ден асламы, академиялық 
лицей ҳәм колледж окыўшылары, пайтахт халкы хәм басқа да ж окары оқыў 
орь!,нлары студентлери оқыў заллары ҳ-эм электрон китапханадан 
[тйдаланады . Студентлердиа оқыў ззлларына орташа катнаўы күнлне 450- 
500 студентти курайды. Сондай-ақ, электрон и тап х ан а  окыў залы 
шө.я:кемлестнрилин, оган замана.гө1“1 компьютерлер ореатылған. К итапхана
2002-2007-жыллары. 83575 нусқа эдебиятлар менен толықтырылды.

Соныц мепен бирге 2006-жылға шекем ж ача кеяген эдебиялар ҳаққында 
мағлыўматгы ҳзр бир кафедраға жеткернп бериў .ҳәм студентдерге ж ақыннан 
таныстырыў максетннде ҳәр бир факультетке хабарландырыў бетлерин 
тарқатыў арқалы нске асыратуғын болса, 2006-жылдан баслап оныц электрон 
зарианты ислен шығылған.



Студентлерге колайлыклар туўдьтрыў мақсетииде кейинги ўакьгтларда 
окыў залларына ремонт жумыслары исленип, тэбийий пэнлер, 1’уманитар 
пэнлер, газета-журналлар, шет ел эдебиятлары х.әм изертлеўш илер окыў залы 
етнп кайта ш өлкемлестирилди. Бул зачларга ен кейииги үлгидеги 
компьютерлер орналастырылды. Ш ет ел эдебиятлары оқыў залы тек 
университет студентлеринин ғана емес, ал басқа да китап окыўшьш арынын 
дыққатын тарта баслады.

Китап оқыўш ыларынын китапханаға болған ыкласыи арттырыў 
мақсетйнде 2006-ж ылы  13-марттан, 3-апрель аралығы нда китаплардын 
презентациясы өтксрилип, оған университет ректораты, факультет 
деканлары, бөлим баслықлары, профессор-оқытыўш ылар, студент жаслар, 
Қаракалпақсган Республикасы М инистрлер К ецссинин Орта ариаулы хәм 
кәсиплик бнлимлендириў басқармасыныц баслығы Б.Ә.Абдикамалов, 
пайтахтымыздағы жоқары окыў орынлары китапханаяарыпыц 
хызметкер.лери, сондай-ақ, университетте мийманда болып турған 
Ташкенттеги бир катар жоқары оқыў орынларынын. профессор- 
окытыўш ылары қатиас қан. *

Презентация хакқында университст ректоры А .М атчаиов пикирлерин 
былайынша келтиреди; Б ы й ьтғы  окыў жылында китапханада ири одлаў 
жумысларын ж үргизиў нәтийжссинде көплеген өзгерислер болды. Сондай- 
ак, ҳәр залға жанадан шыкқан китапларды а .ҳэммесинеи бир данадан 
қойылады. К омаью терлердиц саны да кебейтиледи. Студент китап оқымаса, 
ол хеш ка.чдай фундаменталь билим ала ал.майды. Китап окын, китап 
жыйнан! Ө йткени, китап - эўладтан-эўлад.ка ететуғын бийбаҳа байлық.

Ата-ананыз сизлерди оқысын, билим алсын деп ж иберген екен, сизлер 
бул ўазыйгшны орьшлап, бар мүмкинш иликлерден пайдапакып, жаксы 
қәниге болып жетилисиўге мэжбүрсиз.^

Сондай-ақ, 22-апрель күни китапханада «Эркин фарован қаётни юксак 
маънавиятсиз куриб бўлмайди» китабыньщ  презентациясы болып өтти. 
16-май куни «1М аърифат» газетасына 75 жыл болыўына байланыслы 
журналистика бөлими студентлериниц катнасыўьш да университеттин 
руўхыйлык ҳэм эдеп ик-рамлық ислери бойынш а 1-ироректоры 
Б.М атмуратов, «Устаз жолы» газетасынын бас редакторы Қ. Байниязов ҳэм 
басқа да окытыўшы ҳэм миймаилардын қатнасыўында уш ырасыў болып 
өткен. 2002-жылы 6 -мартта «Мил.аий идея, ғалаба хабар кураллары менен

’ Турасва М. Фуиламелталка КГЪ': достижения л пробле?.гы. Зесш  Каракалпякстаиа. 23-мая 2(Ю6 г.
 ̂Ө-геүшяловй А.,Лкым5етОиа Б. Таўсыл;лас гәзийие// ун5шерс*г2тетя. ЮОб-жь».!. 26-2?1ре.'1ь.



ж эмийегп! демократияластырыў» атамасында китапханада Республккамыз 
басш ылары, галаба хабар қураллары басшылары, университет профессор- 
оқытыўшылары, журналистика бөлими студентлери ҳэм Ташкенттен келген 
мийманлардын қатнасывда се.минар болып втти.

Китапхана жумысларын к еа  түрде угит-нәсиятлаў мақсетинде 
га:^еталарда макалалар жэрияланьш, телевиденнеде көрсетиўлер, радиода 
еситтириўлер берилип барью1ган. Кнтапхана тарийхы бойынша 
конференцияларда баянатяар исленип, олардыц материая-тары топяамларды 
ж арық көрген. Булардын барлыгы китапханада исленип атырган 
жутлысларды көрсетиў менен бирге, усы арқалы сгудентлерге хәм кец 
жәмийетшиликке бар мүмкннш нлнклерди белгили етиў аркалы еле де китап 
оқыўшыларын тартыў болып есапланады .’

Китапхана басшыяары ҳзр еки жылдан болатугын халык-аралық 
конференцияларға ҳәм тагы  баска да конференция, семинарларга 
қатнаспақта. 2002-жылы 5-апрельдеги Ө збекстан Республикасы Ж окары ҳәм 
Орта арнаўлы билим министрлигинин 112-буйрығы тийкарында 
Қаракалпакстан Республикасы жокары окыў орынларыньщ китапханалары 
арасында «Ен жаксы кнтапханашы» көрик танлаўы өткерилген. Танлаў 
қатнасыўшысы университет китанханашысы Р.Қалмурзаева женимпаз болып, 
Ташкенттеги жуўмақлаўш ы танлаўга катнасып қайтты.

.Ректорат ҳэм китапхана жәмәэтинин тынымсыз мийнет.периниц 
нэтийжесинде китанхана тек республикада емес, ал Өзбекстан көлеминде 
үлкен китапханалар катарында бслгили болмакта. Әсиресе Өзбекстан 
Республикасы П резвдентинид 2006-жыл 20-июньдеги карарынан кейин 
мэлимлеме-ресурс орайы болып кайта дүзилип хызмет етиў мүмкиншили.ги 
еле де кенейип бармақта.

' Фр!Да.мемталь кшапхаианыц 2003.2006.жьиггы есаплары

43



М әдим деме-ресурс орайы: кэлиплеснў хзм раўаж.1аныўь[

М эмлекеттин илимий-тажирийбе нәтийжелери ҳэм кадрлардын жоқары 
б1шимге ийе болыўы раўаж ланған ж эмийет курыўдыц тийкары есапланады. 
Өз нэўбетинде илимий-тэж ирийбе хэм билнмлендириў процессин мәяимлеме 
ресурслары хэм оларды пайдаланыўш ыға жеткизиў усылларысыз мүмкин 
емес. Бизин '1трмысы.мызға күшли тэснр керсетип атырған хэм жамийетгин 
раўажлакыўын олсыз ойлаў қыйын болған мәлимлеме ресурслары фондыныц 
ж үда үлкен бөлеги китапханаяарда топ.паиған. Усы байлықты ж ацаш а 
.мәлимлеме ж еткериўш и заманагөй усыллар, есаплаў техникасы, 
автоматяаскан китапхана тараўлары, интерпет, информация кыдырыў 
тараўлары, мағлыўматлар базалары имканиятларынан пай,ч1апанып, китап 
окыўшыларга жеткизип бериў бугинга күнги ен эх,мийегли маш калаларяан 
есаплаиады.

Бунда дәўир талабы на байланыслы элект^^он хитапханалар жаратыў, 
китапханаларды автоматластырыў, оларды кадрлар менен тэмийинлеў хэм 
баска да машкалапар ^тиырасады. Закинагей талапларга жуўап беретуғын 
дәстүрий ҳә.м электрон китапханалар дүзиў, хызмет кврсетиў имканиятларын 
кенейгтириў билим бериў ўазыйпаларын жетилистириўде айрықш а орын 

тутады.
Ҳэзиргн ўақытга дэўнр талабына сай автоматластырылған китапхана 

дузиў, оны техникалык эебап-үскенелер менен, электрон окыўлықлар, 
колланбалар ҳәм баска да зэрүрли нәрселер менен тэминлеўге айрықш а 
итибар қаратыямакта. Университет ректораты, профессор-оқытыўшылары да 
керекли электрон қолланбаларды алып кеяип, элсктрон кнтапханаяы ц жана 

материаллар мекен байып бары ўына үлес қоспақта. Заманагей талапларды 
есапка ала отырып, китапхана тараўын ж етш ш стириў. осин киятырған жас 

эўладтыя интеллектуал мутэж ин қанаатландырыўға, мэдений, руўхый эден- 
икрампылық қэдирия7,’ларын са^ў^ап калыўға бағдарланған прикципиаль жана 
м а л и м е м е  орайларын дүэиў, сондай-ак, халықты буннан былай да кенирек 
ҳэ.м системалы мэлимлеме менен тэмкнлеў ушын зэрүрли шараятлар 
жаратыў мақсетннде Өзбекстан Республикасы П резидентиниц 2006-жыл 20- 
июньдағы «Республика халкын мэлимлеме-китапхана менен тэ.минлеўди 
ш өлкемлестириў ҳаккында» қарары үлкен әҳмийетке ийе. Карар китапхана 
турмысын жақсылаў менен бирге республикамыздын барлық тараўын 
ж етилисиф иўде үлкен ә.ҳимийетке ийе. Себеби, е-чимизде китапхана хызмети 
арқалы тек онын мэдений байлыкларынын жағдайы ғана емес. ал сонын



менен бнрге билммлендириў, клвм  дэреж еси ҳэм ҳэттеЕИ экономикалық 
раўажланыўы да көринсди, Себеби, даныш ианлардыц керсетип еткениндей, 
«Раўаясланыўдын улыўма көлеминде ҳэр бир халықтьщ орны, сол халык 
оқып атырған китаплардьщ саны менен белгиленеди». Ал, екинши ж ақтан 
ш ығарыяған карар китапхана тараўында ислеўшилерге үлкен 
жуўапкерш илик жүклейди. Усы карарға муўапық Ө збекстан Республикасы 
Ж окары хэм орта арнаўлы билим м инистрлипш ин «Өзбекстан .Ресоубликасы 
Президентинйн 2006-жыл 20-июн.ьда.ғы: «Республика халқын мэлимлеме- 
китапхана менен тэмийинлеўди ш өлкемяестириў хаккында»ғы ПҚ-381-санлы 
қарары орынланыўын тэмийинлеў ҳаққында» 2006 ~ жыл 23 - июньдағы 
351 - санды буйрығы ҳәм усыган ба.йяаныслы Қаракаяпақстан Реопубликасы 
М инистрлер Кецесинищ 2006-жыя 10-июльдағы № 102/7 қарарыныц 
орынланыўын тэмийш ш еў мақсетинде қәм кейнн ал& Уәзир.пиктиқ 
«Мэ.иимлеме-ресурс орайлары хызметин шөлкемлестирмў» 2006-ж ыл 
29-декабрь 295-санлы буйрығы ҳэм бул буйрықты басш ылыкқа алыў ҳәм оньг 
иске асырыў бойынша универснтет ректор.ыныц буйрықлары ш ығып, ис 
илаж.пары исленип, оларды нске асырыў ректораттын. ҳэм мэлимлеме-реолфс 
орайы ж әмээти алдындагы үлкен ўазыйпалардын бири болып есапланады. 
Усы қарар тийкарында уннверс:итет қурамына Нөкис калалык мэденият ҳэм 
слорт ислери бөли,мине қараслы Нөкис қалалық орайластыры.пған 
китапхананыц Қызкеткен елатында ж айласкан 3-санлы ба.талар китанханасы, 
Қаратаў поселкаоындағы 7-санлы китапханасы, Н.Сараев көшесинин 53- 
ж айда жайласкан 10-санлы китапханасын кдбыл егип алыў белгилендк. Бул: 
ислер дэслепки күнлерден баслап кыйыншылыклардьщ болғанын 
ҳүжжетлерден ҳэм китапхана хызметкерлсринин айтып бериўлеринен 

билиўге болады. Қалалык мэденият ҳэм снорт ислери бөли:мане ҳэм .Нөкис 
қалалық орайласқан китапхананыд директорына алдын ала ескертиўлерге 
карамастан университеттиқ басшылары барып керген күняери, бул 
Еитапханалардан бирде-бир адам табылмаған. Ал Н.Сараев көш есиндегн 
китапхана филиалы жайласкан имараттағы 12-санлы Ә мет бақсы атындагъ! 
көркем-өнер мектебинин басшылар.ы китаяханаға тигТшслн зат.ларды тезирек 
алып кетиў керештигин билдирғен.

2006-жьш 14-июлдеги ректордын буйрығы менен жокарыдағы 
китапхана-ларды еса:птан есапқа вткизиў бойьщша тансырыў - қабыл етиў, 
экспертизадан өткериў комиссиялары дүзидген,

Усы тийкарда мәлимлеме ресурс орайы жәмәәти твртке бөяинип, 
китапхана фондлары ҳэм йсбап-үскеяе.перин есаптан ҳэм гжепертизадан
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өткериў' ж умыслары н алып барды. Китапханаш ылардын еске т^^сирнўи 
бойы нш а үлкеи кыйынш ылыклар менен ж тоы слар  исленген. Себеби, 
10-филиалдан баскаларьш да бир неше айлап китапхананыи аш ылмаўы, ш ан 
басып кеткенлиги, китапхана жайласқан имаратлардын ашынарлы жағдайы, 
ҳәттеки 3-филиалды н елаттыц бир шетинде жайласыўы, бул жерден 
ишимлик с^-ў табы ўда да кыйынш ылыкларды туўдырг'ан. С ондай-ак, үшинш и 
китапхананы вда ж айласқан имараты баска мекемелердиқ есабында турыўы 
бир қанш а тусинбеўш иликлерге алып келдн. Сондай-ак, китап 
фондларьшдағы әдебиятлардыц көп жыллар даўамында есап-санақ 
жумыслары ны қ жүргизилмеўи, имаратлардын, ҳәзирги тадап дэреж есине 
ж уўап бермеўи, эпиўайы үскенелер меиен тәмийинленбеўи, бир неше 
жыллар даўамында ремонт ислеибеўи, 63'л имаратлардыц 1940-1950- 
жылларда қурылған тозыў жағдайында болыўы, китапхана тармағынын бул 
имаратларда отырғанлығы ҳаққында ҳүжжетлерднц болмаўы ҳэм басқа да 
талап дэреж есинде болмаған кемшиликлер болды. Ә сиресе Н.Сараев 
көш ес1шдеги имарат 1985-жылда есаптан ш ығарылганы ҳаккында бир неше 
жуўапкер адам лардын қол қойып ж уўмак шығарыўына қарамастан бул 
жерде отырыўы кәўетер туўғызар еди. Соғаи қарамастан китапханашылар 
жаздын ш ыжғырған ыссысында жүз берген қыйыншылыкларға қарамастан, 
өзлеринин, алдына қойылған ўазыйпаларды оз ўақтыкда орынлап ш ыгыўға 
сристи.

Уеындай ж;даыслардын иске асырылыўыныц аркасьш да карардан келип 
шығатуғын ўазыйпалар өз ўактында иэтийжели иске асырылды. Бунын 

нэтийжелери ҳаккында университетке келип кеткен коммиссиялардын 
жуўмақларынаи да квриўге болады. Сондай-ақ бул ҳаққында «Қиш лок 

ҳаёти» газетасынын хабаршысы У.Ж умаев 2007-жыл 2-мартгағы  санында, 
«Китапхана ушын арнаўлы бағдарлама-дәстүрлер ж аратылып, оннан 
пай,ааланыўшь! студентлер ҳәм окытыўшылар ҳақкы.ндағы мағлыўматяар 
базасы  кәлиплестирилди, электрон картатека жаратылды, оған кнтапхана 
фондыкдагы  китаплар ҳаққындағы мағлыўматлар киргизилди. 
Китапханадағы барлык ко.мпьютерлер интсрнет тар.мағына байланыскан. 
Улыўма, бул жерде китапхана фондын кызығарлы хәм зәрүр әдебиятлар 
менен байытыў жолында бир катар ибратлы ислер эмелге асырылмакта» - 
деп жазған еди.

Ендиги ж ағында олардыц ресурс фондларын байытыў' ҳэм материаллык 
техникалық базасын беккемлеў ўазыйпалары турды.

* У. .Я.ПП? С7ил?.ри// «Қишлокқзёт??» 2007 Рмл 2 мзрт
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Бул жерде студент. магистрант, асппрант хэм профессор 
окытыўш ылардыд зэрүр әдебиятлар менен танысып ш ыгыўы ушын 
кэнигелестнрилген 650 адамға моли^ерленген !0 окыў залы хызмет 
көрсетпекте, М элимлеме ресурс орайынын улыўма китаплар коры, 503 395 
нуска болып, соннан 323 062 сабақлык ҳэм оқыў қолланбалары, 695 дана 
бийбаҳа хэм 5 000 ға шамалас шет ел эдебиятлары сакданбакта.

Ҳэр айда «2 !оМе1)1' мэлимлеме тармағыка университет профессор- 
оқ.ытыўшылары таярлаған сабақлыклар, окыў-методикалық қолланбалар, 
лекция текстлер қойылмакта. М элимлеме ресурс орайыиыц веб-сайты ҳэм 
уууууу.кагеи.иг/еИЬгат! са11ты қайта исленип, жана мағлыўматлар менен 
толықтырылмақта. ‘

Булардьщ барлығы универсктетте ислео ҳә.м билим альга атырған ҳэр 
бир инсаннын ҳәзирги күн галабы тийкарықца жетерли дэреж еде били:м алып 
шығыўы ушьш йсленип атырган илажлар больш есаш1анады.

Студент жасларға окыў ушын колайлы мумкннш иликлер туўдырьшыўы 
.менен бирге материаллық-техникалык базасьш беккемлеў хәм онда ислеўши 
кадрлар меиен тэмийнлеўге айрықша зҳмийет қаратыў керек. О қыў 
ханаларын, сонын ишинде китапханадағы ханаларды дәўир талабына сәйкес 
үскенелеа барыў ҳэзир1и күннин баслы ўазыйпасы бо.яыа есапланады. 
Сонлықтан да усы мэселелерди орьшлаў барысында каралып атырған дәўир 
ишинде бдр қанша жумыслар ислеш енин керпўге болады. 2 0 0 2 -жылдыд 
басында 5 компьютер1'е ийе болса, жылдыц ақырьша барып \1  компьютерге 
жеткизилип ҳэм бнр принтер менен тәмийнлехщи. Ал 2003-жылы таза 
үлгидеги 1 дана компьютер, 1 дана принтер, 1 дана сканер мннистирликтид 
атынан китапханага б ер м д и . Сондай-ақ, 3 дана полкалы шкаф, 30 дана 
орынлык альшған. 2004-жылы Кореяда ислеп шығарылған Зашьип^ 
суўытқыш алынып электрон китапханаға орнатыпды.

Сондай-ак, компьютерлер саны жигирма екиге жеткерияип, 3 п р т т е р  
ҳэм 2  сканерге иғ1е болды,

2005-2006-жылы китапхана жана үскенелер менен тэмийнлснип алтьг 
оқыў залларында қайта оцлаў жумыслары исленди. Соньщ менен бирге 
:)лектрон китапханасы ушьш 10 стод, 15 орынлық, шс.л ея эдебиятлары окыў 
заиы Х.ЭМ газета-журналлар залл.ары 100 дана орынлыклар менен 
тэмийнленди, 1Ь1имий-библиография бөлими 2 0  стол менен то.пықтырылды.

' Бердак гпъиыағы Қаракал/шк Мя^1̂ 1екеглик Унииерснтегн Гпрехшлш с яш лларьпаа. Т. 2011. 29-30- 
беглер.
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Қаратаў елатындағы китапханага ремонт зэрур болып 146 мын 200 
сумлы к ремонт исленди, Сондай-ак университеттии китапхана менен 
тутасқан компьютерлер заты  кмтапхана қурамына өткизилип электрон окыў 
залы етип шөлкемлестирилди. Бул жерге ҳәм оныц эти р ам ар ы н а  670900 
сумлық ремонт жумыслары исленди. Ўәзирлик тэрепинен 12,500 мян сумға 
хэм университет тәрепинен 12,500 млн сумга ж эми 25 млн сумға компьютер 
хэм техиикалык үскенелер сатып алынды. Улыўма 2006-ж ылы  мэяимлеме 
ресурс орайы ушын 44752903 сумлық материаллық бахадағы  затлар сатып 
алынып сонын 19401903 сумы тек мебелпер ушын жумсалды.

Эдектрон китапхана, окыў заллары, абсномент бөлими 55 дана сонғы 
үлгидеги замавзгөй компьютерлер менен тэмийинленип интернет тармағына 
жалғанды, 2006-жылы мәлимлеме-ресурс орайы окы ў залларында кец 
көлемде онлаў жумыслары жүргизилди. Ж а 1̂ а эспаб-үскенелер хэм тағы 
басқа да үскенелер менен тэмийинленди. У ниверсятст касындағы 
мэлимлеме-ресурс орайы 2006-жылы жацадаи 54 стол, 25 компьютер столы, 
барлық 54 компыотер кейинги үлгидеги компьютерлер менек жадалакды. 
135ш каф  ҳәм 130 орынлықпар алынды.

Соньщ менен бирге үлкен маш каяалардьщ  бири кәниголи билимге ийе 
кадрлар .менен тэмийинлеў ўазыйпасы больш ссанлаЕшды. Кадрлар менен 
тэмийин.пеў тек университегге е.мес, ал улыўма Ө збекстан көлеминдеги 
шешилиўи күтип турған машқала екенин квриўге бо.тады. Егер де 
мағлыўматларға квз жиберсек, А.Қадырый атындағы Таш кент мәм.чекетлик 
мэдекият институтьгида китапханаш ылық бойьшша 1990-жылы 166 қэнигс 
таяр.ганған болса, 2004-жылға кеяип жоқары мағлыўматлы китапханашылар 
таяр.чаў саны жигирма бирге түсип қалгаи. Ал, бул көрсеткиш 
Қарақалпақстан бойынш а 1990-жылы 14 бо.тса, 2004'ж ы лы  бир қэниге 
питкерген. 1990-2004-жыллар аралығында Қаракалпақстаннан 67 жоқары 

мағлыўматлы қэниге питкерип ш ыккак. Ал, 1996, 1998, 2001, 2003-жылларда 
Қарақалпақстаннан бир де питкериўши кэниге болмаған. 1999, 2000, 2004- 
жылларда жылына тек бир қэниге питкерип ш ыққан. Тағы бир айтып 
кететуғын нэрсе, жоқарыда аты аталған институтты 2002-жылы үш, 2003- 
жылы алты ажыратылғап грант орынлары толмай қалған. Ә лбетте, буяы ц бир 
қанша себеплери болса керек? Демек, алдағы ўакытларда респуб.^хикамьгз 
китапханаларын жокары магдыўматлы қэнигелер менен тәминлеў күнниц 
эҳмийетли машқаласына айланса керек.

Бсрдак атытшағы Каракалпак мпмлскетлик- ^ииверси гети молимлеме-ресч-рс ораПыньщ 2006-жы-1
есабь).
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Ж окарғы арнаўлы мағлыўматқа ийе қәнигелердин барлығы 1990-жылға 
шекем окыў орнын питкергенлер. Ал, 1990-жылдан кейнн питкергеилерден 
бүгинги кунге шекем бир дс кәянге жумыска алынбаған.

М элимлеме-рес^рс орайы болып дүзилиўи менен хызмет көрсетиў 
ўазыйпалары бурынғыға карағанда бир канша кедейди, Усыған байланыслы 
жана ж умыс орыялары ушын штатлары да беягиленген еди. Себебн бүрьш 
тек ғава  кигап пенен ислескен болса, енди көпшилик жумысларды электрон 
ха^тында нслеў ўазыйпалары қойыла баслады. М длимлеме-ресурс орайынғ,щ 
2011-жылғы есабы  бойынша уяыўма штатта 58 адам болып, соды н 29 
жокары мағлыўматлы болса, олардьщ тоғызы ғана арнаўлы китапханаш ылык 
мағлыўматьш а ийе. О рга мағлыўматяылар саны ж игирма тогызды 
қурайтуғын болса, олардын ж етирма бири арнаўлы мағлыўмагка ийе 
екеняигив коремиз. Демек, бул бағдарда еле жедел жумыс апарыў керек 
екенлигйн көрсетпекте.

У дыўма мэлимлеме-ресурс орайы ж эмәәти ҳәм рекгораттыц айрықш а 
итибары менен хәзирги дзўир талаб стип атырған мәселелерди шеш иўге өз- 
үлесяерин қосыў жолы:нда жумыслар алып бармақта.
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Ж уўмак
Қарақапгшкстан аймағындағы китапханалар өзинин дүзилиўинен баслап 

хэзирги кунге ш екемги аралыкта узак тари 11хқа мйе болыў менен бирге хэр 
тэреплеме ж етискенликлерге ерискеплигинин гуўась! болдық. Бул 
ж етискенликлер взинен-өзи бояхмады. Ж оқарыда керип өткенимиздей 
үлкемиз аймагьш да ерте дэўиряерден баслап китап хэм китапханашылық 
ислерине үлкен итибар қаратканлығыныц гүўасы болдық. Усы ислер кеиинги 
ўақытларда халкымыздыц хәр тэреплеме раўажланыўына, эсиресе 
мэдениятынын жетилисип барыўына мүмкинш иликлер жасап берди. 
Усындай мүмкинш иликлер үлкемизде дәслепки окыў орныныц ашылыўь^на 
хэм онда китапхананын дүзилиўине алып келди. Соныц нәтийжесинде кейин 
ала университет ашылып, усы оқыў орнында республикамыздағы бирден-бир 
китапхананыц дүзилиўине шәраят жаратылды. Ө зинии дүзилғен күнлеринен 
баслап, хәзирга күнлерге шекем квплеген ж етискенликлерге ериспектс. Атап 
айтатугын болсак ж аца окыў әдебиятлары менен хэм олардын электрон 
варианты менен тэмийнлеўде, пайдаланыўш ьш арга хьгзмет көрсехиўди 
жетилистириўде, ҳор кыйлы усылда тэжирийбе алмасыў ҳэм үгит-нэсият 
жумысларын алып барыўда, республикамызда бирден-бир жаца арнаўлы 
имаратка ийе бояыўы, мэлимлеме-ресурс орайьш ын дүзилиўи ҳэг.1 

раўажланып барыўында, оны керкемлик жақтан кврсетиўде, матсриаллық- 
тсхннкалыв; үскенелер менен тәмийилеўде табысларға ерискенин мақтаныш 
пенен айтса болады.

Сонда гака бизлср ыәдениятымыздығ^ ҳәм билдимлендириў тараўынын 
тийкары болған китапхана тарийхын терен билиў менен бирге, оны 
толыктырып бары ўға, усы арқалы ертенги эўладты тәрбиялап барыўга үлкен 

үлес косқан боламыз.
Адамлар жасаган ҳәр кыйлы дәўирлерде китаплардьщ да көринисн, 

жазылған материаллары езгерип барғаны менен бир неше мьщ жыллар 
даўаыында оньщ аткаратуғын хызмети, яғный адамларга жақсылық нурын 
шашыўын даўам етеди. Ол инсанларды билимли, илимли, ә,аеп-и.крамлы, 
кайыр-сақаўатлы ҳэм мийрим-ш эпээтли етип тзрбиялаўда хызмет етеди.

Биз руўхый мийрасларымызды тереқ үйрениўимиз хэм өзлестириўимиз 
арқалы, оларды елимиздин раўажланыўы ушын хызмет етоф и ўи м и з тийис. 
Руўхый-мәдеиий мийрасымыздыц баслы ўазыйпасы Ўатанымыздыц уллы 
келешегин, оныц дүньяныц раўажланған еллеринин қатарына кирип барыўьш 
тэмийинлеў ,\эм ж оқары руўхыйлыкка ийе жетик иясанларды тэрбиялаўдан 
ибарат екеелитин бэрхзм а басшы.иық1са алыўымыз керек.
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