
Ақпараттық хат 

Құрметті əріптестер! 

2017 жылдың 16-17 қазанында Қазақстан Республикасы білім жəне ғылым 

министрлігі Ғылым комитеті "Ғылым ордасы" РМК Орталық ғылыми 

кітапханасында Орталық ғылыми кітапхананың 85 жылдығына орай 

"Ақпараттық кеңістіктегі заманауи кітапхана" атты Халықаралық ғылыми-

тəжірибелік конференция өткізіледі. 

Конференцияның негізгі бағыттары: 

 Электрондық кітапханалар жəне олардың ақпараттық қорлары 

 Кітапханалық-ақпараттық технологиялар 

 ХХІ  ғасыр кітапханалары. Дəстүрлі жəне жаңашылдық 

 Сирек қорлар - ғылыми жəне мəдени мұралардың негізі 

 Қазіргі кезең библиографиясы 

 Қорлардың сақталуы мен қауіпсіздігі 

 Баспагер. Кітапхана. Өзара қарым-қатынас  векторлары 

 Кітапханалардың ақпараттық əлеуетін қалыптастыру жəне оны пайдалану 

 Білім. Мамандар. Ынтымақтастық 

Конференцияға қатысу үшін тіркеу формасын 2017 жылдың 1-шілдесіне 

дейін  толтырып жіберу керек. 

Конференциялық жинаққа арналған баяндамалар 2017 жылдың 1-

тамызына дейін қабылданады. Баяндамалардың жазылу тілі - қазақ, орыс, 

ағылшын. 

 Мақаланы рəсімдеу талаптары: 

Мақаланы рəсімдеуде төмендегі талаптар орындалуы тиіс 

- көлемі - 5-10 бет. Компьютерде терілген, электрондық нұсқада болуы. 

- 14-тік əріппен Times New Roman-да жазу, беттегі жол аралығы -1, 

жоғарғы жəне төменгі бөлігі - 2,0,  сол жағы -3,0, оң жағы -1 болуы тиіс. 

Тақырыпты рəсімдеу (майлы бас əріптермен, беттің ортасына жазу) 

МАҚАЛАНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ; келесі қатарына (майлы курсивті əріппен жазып, 

беттің оң жағына) -- толық аты-жөні; келесі қатарына (курсив əріппен беттің оң 

жағына) -- ғылыми атағы, ғылыми дəрежесі, қызметі, жұмыс орны, тұрғылықты 

жері; келесі қатарына (курсив əріппен беттің оң жағына) -- байланысу үшін Е-

mail; ортасына бір қатар тасталып, мақала мəтіні басталады. Мəтінге сілтемені 

тік жақшаның ішіне араб əріптерімен жазу. Мысалы, [1, 277 б.]. Автоматты 

сілтемені пайдалану жарамайды. 



Мақаланың соңында түйіндеме беріледі: қазақ тілді мақалаға - қазақ жəне 

ағылшын тілінде; орыс тілді мақалаға - орыс жəне ағылшын тілінде. 

Қолжазбаға автордың толық аты-жөні, ғылыми дəрежесі, атағы, жұмыс 

орны, қызметі мен тұрғылықты жері, мемлекеті, сондай-ақ, пошталық жəне 

электронды мекен-жайы, телефон номері қоса беріледі. 

Мақаланың берілген тақырыпқа жəне талапқа сай келуіне байланысты 

іріктеп алуды ұйымдастыру комитеті өз құзырлығында қалдырады. 

Ғылыми мақалалар конференцияны ұйымдастырушы комитеттің 

мына электрондық  мекен-жайында қабылданады: cnbrk@mail.ru 

Ұйымдастырушы комитетке қойылатын барлық сұрақтар бойынша: 

+7(727)261-00-37    Қаймақбаева  Қарлығаш Ескендірқызы 

+7 (727)261-02-49   Сағатбекова Мəншүк Мазанқызы 

E-mail: cnbrk@mail.ru 

Сайт: www.library.kz 

Пошта мекен-жайы: индекс 050010, Қазақстан Республикасы, Алматы 

қаласы, Шевченко көшесі, 28, ҚР БҒМ ҒК "Ғылым ордасы" РМК Орталық 

ғылыми кітапханасы. 

 


