
http://elibrary.kaznu.kz

+7 (727) 377 33 33, 17- 02
library@kaznu.kz

БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТІНЕ! 

Студент – кейінге қалдыруға болмайтын нәрсені үнемі кейінге қалдырып жүретін адам.

Бәрін ертерек жасауды үйрен, бар күшіңді салуды үйрен, нәтижесіне жетуді үйрен.

Уақыт ешқашан бір орында тұрмайды, бірақ егер сен ештеңе жасамасаң, ол үлкен
жылдамдықпен жылжиды.

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ КІТАПХАНА

http://elibrary.kaznu.kz/


Сіздердің алдарыңызда ұзақ және

қажырлы еңбекті талап ететін жол

- зерттеушінің жолы жатыр.

Осы жол бойында біздің кітапхана

оқу үдерісін қызықты әрі танымды

ету үшін сіздерді оқулықтармен, 

кітаптармен, журналдармен, 

газеттермен, электронды

ресурстармен қамтамасыз етіп

отырады!

Құрметті бірінші курс 

студенттері!

Сіздердің өмірлеріңізде

мүлдем жаңа, сіздер үшін

сыры әлі ашыла қоймаған

кезең басталып жатыр. 

Сіздер шыжығы мен қызығы

мол кезең – студенттік

шаққа қадам бастыңыздар!

ҚОШ КЕЛДІҢІЗДЕР, БІРІНШІ КУРС СТУДЕНТТЕРІ!



Әл-Фараби атындағы кітапхана – бұл Орталық Азиядағы

ең үлкен академиялық кітапхана. Кітапхананың ауданы

17000 шаршы метрден асады. ҚазҰУ кітапханасы –

университет құрылымындағы ірі оқу-ғылыми бөлімшесі.

Кітапхананың мақтанышы – оның 2,5 миллион данадан

астам ашық қолжетімділіктегі бірегей қорлары.

Кітапханада сирек кездесетін кітаптар мен

қолжазбалардың өте құнды қоры бар.

Кітапхана пайдаланушылары үшін лимитсіз WI-FI, ғылыми, оқу және көркем әдебиет абонементтері, оқу
залдары, электрондық кітапхана, жеке және топтық сабақ оқу бөлмелері, конференц-залдар, коворкинг-
аймақтар, кафе, демалыс аймақтары бар, ноутбукпен отыруға болатын диван мен креслолар қойылған кең
холл бар.

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ КІТАПХАНА



Сыртқы жағынан да, ішкі жағынан да заманауи, көптеген технологиялық функцияларға толы кітапхана
оқырмандар үшін ыңғайлы және ерекше кеңістік ұсынады, оның ішінде:
 Жаңа келіп түскен кітаптарды қабылдауға; кітап қоймасынан тапсырыс берілген кітапты іздеуге;
кітапханаға келушіге кітап беруге және қайтаруға; кітап қоймасына инвентаризация жасауға;
кітаптарды кітапханадан тіркеусіз алып кетпеуді бақылауға мүмкіндік беретін RFID технологиясы
ұсынылады.
 Оқырмандарға ашық қордан (кітапхананың оқу залдарынан) RFID-белгілер жапсырылған
басылымдарды алып, өзінің оқырман билетіне (оқырманның ID-картасына) өз бетінше тіркеуге және
кейін кітапханаға қайтаруға мүмкіндік беретін өзіне-өзі қызмет көрсету станциясы ұсынылады. RFID-
технологиялардың көмегімен оқырман өзінің электрондық формулярының жай-күйін тексеріп, оған
тізімделген кітаптардың қайтарылу мерзімі және қарызы туралы біле алады.
 Көп функциялы аппараттар – принтер/сканер /көшіргішті (толығырақ осы жерден қараңыз), A2
форматына дейін әр түрлі құжаттарды цифрлауға арналған планетарлық сканерді (толығырақ осы
жерден қараңыз) қолдануға болады.
 Интерактивті дисплей, мобильді интерактивті флип-чарттар ұсынылады.
 «Электрондық сөре» – кітап сөрелерін имитациялайтын сенсорлық экран, оның көмегімен (QR-код
арқылы) электрондық кітаптарды смартфонға немесе планшетке жүктеуге болады (толығырақ осы
жерден қараңыз).
 Барлық залдар мен кабинеттерде планшет кіріктірілген интерактивті трибуналар,

моторландырылған экрандар бар.

ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ КІТАПХАНА



1-этаж

1-қабат 2-қабат 3-қабат 4-қабат
Әл-Фараби музейі

(Холл)
«Ұлы даланың жеті қыры» 

композициясы (Холл)
«Алаш мұраты» 

экспозициясы (Холл)
«Мәңгілік ел» композициясы

(Холл)

Абонементтер
(кіру ғимараттың шығыс тұсынан)

800 орынға арналған
классикалық оқу залы (317 каб.)

Электрондық кітапхана залы 
(320 каб.) Ауданы 1800 м2

холлҚорды жинақтау және сервистік
қолдау басқармасы

(кіру ғимараттың шығыс тұсынан)

Ректордың қабылдау бөлмесі
(208 каб.)

Тұңғыш Президент залы
(303 каб.)

Кітапханалық технологиялар
басқармасы (303а каб.)

300 орынға арналған конференц-
зал (№ 416 зал)

Кафетерий

Ректор кеңесшісінің қабылдау
бөлмесі
(207 каб.) Коворкинг-залдар

(304, 307 кабинеттер) 80 орынға арналған конференц-
зал (№ 409 зал )

Гардероб
(сақтау камерасымен)

Әкімшілік
(206 каб.)

Сирек кітаптар мен қолжазбалар
залы (305 каб.)

80 орынға арналған конференц-
зал (№ 408 зал )Халықаралық әл-Фараби

орталығы
(103, 104 кабинеттер)

Даму және коммуникациялар
орталығы
(205 каб.)

Анықтамалық-
библиографиялық қызмет

көрсету
(306 каб.)

Кітапхананың қауіпсіздік
қызметі

Мерзімді басылымдар залы
(204 каб.) Абай залы (308 каб.)

Кофе-брейк аймағы
(№ 410 зал )Пан Ги Мун атындағы Тұрақты

даму институты (201 каб.)
Цифрландыру орталығы

(309 каб.)
Астыңғы қабат (толығырақ)
Көпшілікке ашық кітап қоймасы Ғалымдар клубы

(301 каб.)
Қонақтарға арналған зал

(№ 401 зал)

КІТАПХАНАНЫҢ ІШКІ ЖАЙҒАСЫМЫ 

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/111


Басылымды қолдану мерзіміне назар аударыңыздар: 1 семестр, 1 апта немесе 1 айдан
кейін қайтару керек.
Егер кітапты ұзақ уақытқа алу керек болып тұрса, онда оның қолдану мерзімін
өзіңізге ыңғайлы жолдың бірімен ұзартып алуға болады:
 Кітапханаға абонементіне жолығып;
 Instagram немесе Facebook арқылы
 377-33-33, ішкі 17-10, 17-11 телефон нөмірі бойынша ;
 library@kaznu.kz. Электрондық поштасына жазып жіберу арқылы.

КІТАПХАНАНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ АЙМАҚТАРЫ

АБОНЕМЕНТ – бұл кітап беру және қайтару бойынша бірыңғай орын болып
саналатын кітапханадағы Ақпараттық қызмет басқармасының бөлімшесі. Мұнда
оқырман кітаптарды үйге ала алады және бұрын алған кітаптарды қайтара алады.
Абонемент қорында көп мөлшерде оқу, оқу-әдістемелік және көркем әдебиет
жинақталған. Кітап тіркелгеннен кейін сіздің электрондық поштаңызға хабарлама
жіберіледі, онда кітапты алған күн, қызмет көрсеткен кітапханашының толық аты-жөні
және кітапты қайтару күні көрсетіледі. Берешек кітаптардың бар-жоғын тексеру үшін
сілтеме бойынша өтіңіздер (осы жерді басыңыз)

https://www.instagram.com/kaznu.elibrary
https://www.facebook.com/Librarykaznu
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/5335
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/5335
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КЛАССИКАЛЫҚ ОҚУ ЗАЛЫ (800 ОРЫНҒА АРНАЛҒАН)
Оқу залы – бұл заманауи көпфункционалды ақпараттық-мәдени және демалыс
орталығы. Оқу залында білімнің барлық салалары бойынша әмбебап кітап қоры
(оқулықтар, ғылыми және көркем әдебиеттер, анықтамалықтар, энциклопедиялар, 
конференция материалдарының жинақтары, жаңа кітаптардың көрмесі және т.б.) 
жинақталған.

КІТАПХАНАНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ АЙМАҚТАРЫ

Оқырмандарға келесі қызметтер көрсетіледі:
 электрондық каталогқа, ғылыми және білім беру электрондық ресурстарына қол
жетімді компьютерлер мен ақпараттық терминалдар;
 көпфункционалды құрылғы - принтер / сканер / көшіргіш;
 A2 + форматына дейінгі әртүрлі құжаттарды цифрландыруға арналған планетарлық
сканер. Сканерленген құжатты тікелей электрондық пошта немесе USB 2.0, USB 3.0.

арқылы жіберуге болады; 
 өзіне-өзі қызмет көрсету станциялары (студенттер кітапхананың өзіне-өзі қызмет
көрсету терминалының көмегімен кітапты өз бетінше ала алады немесе қайтара алады);
 «GOOD ZONE» – буккроссинг-аймақ (кітап басылымдарымен алмасу аймағы);
 «Электрондық сөре» – кітап сөрелерін имитациялайтын сенсорлық экран және
QR-кодты стеллаждар, олардың көмегімен (QR кодымен) электрондық кітаптарды
смартфонға немесе планшетке жүктеуге болады.



.
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МЕРЗІМДІ БАСЫЛЫМДАР ЗАЛЫ

03
Электрондық кітапхана – бұл он мыңдаған кітаптарды (оның ішінде оқулықтарды да) қамтитын, бүкіл
әлемн кітапханаларын каталогтарына, электрондық жазылымдық академиялық дерек қорларға, сонымен
қатар электрондық түрдегі мерзімді басылымдарға қол жетімді кітапхана жүйесі. Олармен сіздер тек
университет ғимараттарынан ғана емес, үйден де жұмыс жасай аласыздар. Бұл сіздер үшін мүлдем тегін,
өздеріңіздің компьютерлеріңізде жұмыс істей отырып, оқуға, кітаптан қажетті материалдардың
бөліктерін көшіруге мүмкіндік бар.
270 орындық электрондық кітапхана шартты түрде аймақтарға бөлінген: мультимедиялық, лингафондық
аймақтар, арнайы графикалық бағдарламалармен жұмыс аймағы, ноутбуктермен жұмыс аймағы, ТВ-
аймақ. Сонымен қатар электрондық кітапхана көп функциялық аппаратпен (принтер/сканер/көшіргіш)
жабдықталған.

ЭЛЕКТРОНДЫҚ КІТАПХАНА

КІТАПХАНАНЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ АЙМАҚТАРЫ

Мұнда университет жазылған газет-журналдар
орналастырылған. Қамту тереңдігі, мұрағат: университет 
құрылған күннен бастап. 1907 жылғы шыққан газет-
журналдардың бірен-саран данасы бар. Ағымдағы жылда
жазылған газет-журналдарды және олардың электрондық
нұсқасын осы жерден қарауға болады.

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/81


КІТАПХАНА САЙТЫМЕН ТАНЫСУ
elibrary.kaznu.kz
Сіздердің алдарыңызда әл-Фараби атындағы кітапхананың сайты
Сайттың жоғарғы бөлігіндегі бірінші жолда негізгі бөлімдер
орналастырылған, бөлімдердің әрқайсысына кіру мен мазмұнын көру
оның атауын (мысалы, «Кітапхана туралы», «Оқырмандарға») басқаннан
кейін жүзеге асырылады.

Әрі қарай сайттың орталық бөлігінде кітапхана ресурстары мен сайтпен
жұмыс істеуге арналған құралдар (мысалы, «Электрондық каталог»,
«Кітапқа тапсырыс», «Бірінші курс студентіне») және өзекті жаңалықтар
мен хабарландырулар салынған жаңалықтар жолағы (толығырақ)
орналасқан. Одан бөлек, бұл бөлікте «Оқу үшін қызықты кітаптар»
деген айдар бар, оның материалдары дәстүрлі және электрондық
форматтарда қол жетімді.

Сайттың негізгі бетінен төмен қарай жылжыса, кітап қорын және
кітапхана қызметін ашатын түрлі айдарлармен танысуға болады
(мысалы, «Әл-Фараби және оның мұрасы», «Абай – жаңа қазақ
әдебиетінің негізін қалаушы», «Жобалар мен іс-шаралар», «Залдар
галереясы», «Жаңа гуманитарлық білім», «Көрмелер»).

Сайттың негізгі бетінің төменгі бөлігінде университ жазылған
лицензиялық жазылымдық дерекқорлар орналастырылған. Сұрақтар
туындаса, жауаптарын «Жиі қойылатын сұрақтар» және
«Кітапханашыға сұрақ қою» айдарларынан табуға болады.

http://elibrary.kaznu.kz/ru/
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
http://elib.kaznu.kz/order-book
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/261
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/category/news
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/5
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/4937
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/category/contests
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/category/halls-gallery
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1468
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/9
http://elibrary.kaznu.kz/ru/%23contactform
http://elibrary.kaznu.kz/ru/
http://elibrary.kaznu.kz/ru/%23contactform


Электрондық каталог

КІТАПХАНАНЫ ҚАШЫҚТАН ҚАЛАЙ ПАЙДАЛАНУ КЕРЕК?

Кіру негізгі мәзір бөлімінің
«Электронный каталог» батырмасы
арқылы жүзеге асырылады.
Керек материалды іздеу үшін
«Электрондық каталог» өрісіндегі сол
жақтағы ашылған «Авторефераттар»,
«Кітаптар», «Диссертациялар»,
«Мақалалар картотекасы», «Мерзімді
басылымдар», «Сирек қор»,
«Электрондық ресурстар» деген тізімнен
және серіктестердің қашықтан қол
жетімді ресурстарынан керек
дерекқорды таңдап, белгілеу қажет.
Содан кейін «Іздеу режимін»
(«Қарапайым іздеу», «Кеңейтілген
іздеу», «Кәсіби іздеу») таңдап,
«Электрондық каталогтарға қол
жетімділік» деген іздеу өрісіне кілт
сөздерді немесе іздеген материалдың
шығу мағлұматтарын жазу қажет
(толығырақ келесі слайдта).

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115
http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=115


КЕРЕК ӘДЕБИЕТТІ ІЗДЕУ
Келесі қадам: «Іздеу режимдері» («Поисковые режимы») ішінен іздеу түрін таңдаңыз: «Қарапайым
іздеу» («Простой поиск») немесе «Кеңейтілген іздеу» («Расширенный поиск»). «Кілт сөздер»
(«Ключевые слова») өрісіне кітаптың авторын, атын немесе кілт сөздерін теруге болады.

Қарапайым іздеу
жекелеген
библиографиялық
жазбалар бойынша
іздеуге мүмкіндік
береді.   

Кілт сөздер – бұл
басылымның
тақырыбын ашатын
сөздер, оларға кітап
атынан, аңдатпадан, 
пәндік айдардан
алынған жекелеген
сөздер жатады. Бұл
неғұрлым жан-жақты
іздеуді қамтамасыз
етеді, бірақ дәлдікті
азайтады.  

ІЗДЕУ РЕЖИМДЕРІ



МОЖНО ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ И РАСШИРЕННЫМ ПОИСКОМ

«Кеңейтілген іздеудің» ерекшеліктері: іздеудің қосымша жайттарын көрсетіп, мысалы, кітаптың
авторын, атауын, шыққан жылын, құжаттың сипатын (баспа / электрондық), кілт сөздерін жазу арқылы
іздеуге болады

Кітап авторы 
Кітап аты

Шыққан жылы
Құжаттың сипаты және т.с.с. 

ІЗДЕУ РЕЖИМДЕРІ



Электрондық каталог

ЭЛЕКТРОНДЫҚ КАТАЛОГ МАЗМҰНЫ

«Диссертациялар» және диссертациялардың «Авторефераттары» дерек қоры – кітапхананың
электрондық каталогының бөлігі, кітапхана қорында 1937 жылдан бастап жинақталған. Бұл базада
диссертация авторефераттарының библиографиялық сипаттамалары бар («Толықмәтінді дерек қорда»
толық мәтіндері бар).

«Кітаптар» дерек қорында кітапхана қорында барлық кітаптардың библиографиялық сипаттамалары
берілген.

«Мақалалар картотекасы» дерек қорында қазақ, орыс және басқа тілдердегі журналдардан,
ақпараттық басылымдардан, жинақтардан және біршама газеттерден алынған мақалалардың
библиографиялық жазбалары берілген. Хронологиялық қамтылуы 1993 жылдан басталады.

«Мерзімді басылымдар» дерек қорында мерзімді басылымдардың – журнал, газет, ақпараттық
басылымдардың библиографиялық жазбалары берілген. Журналдардың қамтылуы 1966 жылдан бастап,
газеттердікі 1907 жылдан басталады.

«Электрондық ресурстар дерек қоры – аудио- және бейнематериалдардан тұратын, аудиотыңдау және
видеоқаралым жасау мүмкіндігі бар бірегей дерек қоры («Толықмәтінді дерек қорын» қараңыз).



ӘЛ-ФАРАБИ КІТАПХАНАСЫНЫҢ
ДЕРБЕС ТОЛЫҚМӘТІНДІ ДЕРЕКТЕР

ҚОРЫ (ДТДҚ) БАР
ДТДҚ – бұл біздің кітапхана қорындағы

құжаттардың немесе олардың бөліктерінің
толық мәтіндерінен тұратын мәтіндік база, яғни

біздің кітапхана қорындағы құжаттардың
электрондық нұсқалары.

ДТДҚ ішінен электрондық нұсқаларды оқу
үшін:
1. Кітапхананың elibrary.kaznu.kz
сайтына кіру керек.
2. «Толық мәтінді деректер қоры» мәзірін
таңдап, тіркелу қажет.

Бейненұсқаулықты осы жерден қараңыз

ТОЛЫҚМӘТІНДІ  ДЕРЕК ҚОРЫ 

http://elibrary.kaznu.kz/
https://www.instagram.com/p/CFJYKJTAS60/
https://www.instagram.com/p/CFJYKJTAS60/
http://elib.kaznu.kz/


3. Тіркелгеннен кейін «Каталог бойынша
іздеу» («Поиск по каталогу») мәзірінде керек

бөлімдерді белгілейсіз де іздеу жасайсыз.
4. Шыққан тізімнен қажет кітапты таңдап, 
«Оқу» («Читать») батырмасына басу керек, 
сонда экранда оқу үшін кітап ашылады.

5. Егер керек кітап деректер қорында болмаса, 
онда «Кітапқа тапсырыс» («Заказать книгу») 
батырмасының көмегімен кітаптың, егер кітап
кітапхана қорында бар болса (бар-жоғын
электрондық каталогтан білуге болады), 
электрондық нұсқасына тапсырыс беруіңізге
болады. 
6. Кітапқа тапсырыс берген соң сіздің
электрондық поштаңызға тапсырысты
қабылдау туралы және оны орындау мерзімі
туралы хабарлама жіберіледі.
Орындалған тапсырыс оқу үшін «Толықмәтінді
деректер қорына» жіберіледі.

ТОЛЫҚМӘТІНДІ  ДЕРЕК ҚОРЫ 

http://jirbis.kaznu.kz/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=114
https://www.instagram.com/p/CFJYKJTAS60/


Кітапхана электрондық ресурстардың жазылымдық дерек қорларына (ЖДҚ) қашықтықтан қол жеткізуді
қамтамасыз етеді. Жазылымдық дерек қорлары – жазылуды университет рәсімдейтін лицензиялық деректер қоры
(отандық және шетелдік баспалардың электрондық оқулықтары, кітаптары, журналдары).

ЖАЗЫЛЫМДЫҚ ДЕРЕК ҚОРЛАРЫ

http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/140
http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2020/04/scopus.png
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1098
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/672
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1961
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/141
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1205
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1243
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1751
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/1809
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/3007
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/4428
http://elibrary.kaznu.kz/ru/node/4787
https://magkaznu.com/ru
http://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2020/04/scopus.png


https://www.instagram.com/kaznu.elibrary/

https://www.youtube.com/channel/U
CaOIOE_On0Q6Z-D1nhI__7g

https://www.facebook.com/Librarykaznu

БІЗДІ ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕН ДЕ 
ТАБА АЛАСЫЗДАР:

КІТАПХАНА ӘЛЕУМЕТТІК ЖЕЛІЛЕРДЕ

https://www.instagram.com/kaznu.elibrary/
https://www.facebook.com/Librarykaznu
https:///
https://www.instagram.com/elibrary.kaznu/
https://www.youtube.com/channel/UCaOIOE_On0Q6Z-D1nhI__7g
https://www.facebook.com/Librarykaznu
https://www.youtube.com/channel/UCaOIOE_On0Q6Z-D1nhI__7g


ҚЫМБАТТЫ ОҚЫРМАНДАР!

Кітапханашылар әрқашан оқырмандарына қажетті ақпаратты табуға
көмектесуге дайын. Біз сіздердің идеяларыңызды, ұсыныстарыңызды
қабылдауға дайынбыз.

БІЗ СІЗДЕРДІ КҮТЕМІЗ ЖӘНЕ КІТАПХАНАМЫЗДА КӨРУГЕ
ҚУАНЫШТЫМЫЗ!

БІЗДІҢ ОҚЫРМАНДАРҒА



БІЗДІҢ МЕКЕН-ЖАЙ МЕН БАЙЛАНЫС 
ТЕЛЕФОНДАРЫМЫЗ

Мекен-жайымыз:
050040 ҚР, Алматы қ., 
әл-Фараби д-лы, 71/27
әл-Фараби кітапханасы

+7(727) 377 33 33 (+ ішкі
нөмірін теріңіз (кітапхана сайтында
«Кітапхана туралы»      «Кітапхана
байланыстары» )

library@kaznu.kz
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