
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Эмблема  семейного   клуба 

«Семейное кафе». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УТВЕРЖДАЮ:  

Директор  КГУ «ЦБС» 

___________А.Жанахметова 

«___»_________2016 г. 

 

 

Клуб «Семейное  кафе» 

 

1.  Название  округа:   г. Экибастуз. 

 

2.  Название библиотеки : Центральная детская библиотека 

3.  Адрес:  ул. Строительная 30 /1 

4.  Название клуба:  «Семейное кафе» 

5.  Номер телефона библиотеки: 34-95-50 

6.  Год организации клуба: 2006 год. 

7.   Основные цели клуба: 

объединение усилий библиотеки и семьи в читательском развитии ребенка   

пробуждение интеллектуальных и творческих способностей маленького 

человека, поддержка и развитие семейных чтений. 

  Задачи:  

- укрепление добрых традиции библиотечной работы с семьей и      

  содружество   библиотеки с семьей;  

- информационно-консультационное обеспечение в вопросах,  

   касающихся семей; 

 - создание условий для обмена «жизненным» опытом между  семьями; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

-  организация досуга и творческого самовыражения  семей; 

8. Девиз  клуба:  "В будущее – вместе с книгой!” или «Создадим страну 

читателей!» 

9.  Категория читателей : читатели  библиотеки и их родители. 

10.  Регулярность занятий: 1 раз в квартал. 

11. Количество участников: 51 семей.  

 

 Дата заполнения:  04.04.2016г. 

 

 



 

БЕКІТЕМІН: 

«Орталықтандырылған 

 кітапханалар жүйесі» КММ  

директоры 

___________А. Жанахметова 

2016 жыл  «__» ______  

 

ТӨЛҚҰЖАТ 

«Жанұя кафесі» клубы туралы. 

 

1. Округ атауы:  Екібастұз қаласы. 

2. Кітапхана атауы:  Орталық балалар кітапханасы. 

3. Мекен- жайы : Строительная көшесі 30 /1 

4. Клубтың атуы : «Жанұя кафесі» 

5. Кітапхананың телефон нөмірі: 34-95-50  

6. Клубтың құрылған жылы: 2006 жыл. 

7.  Клубтың мақсаты : баланың оқырмандық дамуындағы кітапхана мен 

отбасының күшін біріктіру, баланың интеллектуалды және шығармашылық 

қабілетін ояту, отбасылық оқуды қолдау және дамыту. 

8. Клубтың міндеті:  

- кітапхана жұмысының игі дәстүрлерін отбасымен нығайту және 

кітапхана мен отбасы ынтымақтастығы; 

- отбасына қатысты мәслелерде ақпараттық-кеңес беру; 

- отбасы арасында «өмірлік» тәжірибе алмасу үшін жағдайлар жасау; 

- салауатты өмір салытын насихаттау; 

- отбасылардың бос уақытын ұйымдастыру және шығармашылық 

ойларын білдіруіне мүмкіндік беру. 

- Клубтың ұраны, әнұраны «Кітаппен болашаққа» 

9. Оқырман санаты :  кітапхана оқырмандары және олардың ата-аналары. 

10. Кездесу тұрақтылығы : тоқсанда 1 рет. 

11. Қатысушылар саны: 51 жанұя. 

 

 

Толтырылған күні: 2016 жыл 04 сәуір 

 



УТВЕРЖДАЮ:  

Директор КГУ «ЦБС» 

 ____________А.Жанахметова 

 

«___»_________2016 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

О клубе семейного чтения «Семенйное кафе». 

  

I. Общие положения. 

1.1. Клуб  «Семейное кафе» – объединение семей  города Экибастуза  

на   добровольной основе с целью организации досуга и отдыха и  

получения информационно-справочной помощи. 

1.2. Клуб создан для:  

  - организации досуга и отдыха семей; 

1.3. Все мероприятия организуются на принципах открытости и  

свободного посещения Клуба семьями. 

 1.4. В своей деятельности Клуб руководствуется интересами семей,  

посещающих Клуб. 

II. Участники Клуба. 

 2.1. Участниками деятельности Клуба являются: 

 - Семьи  в возрасте от 20 до 50 лет с детьми. 

III. Цели и задачи Клуба. 

3.1. Цель клуба: 

  объединение усилий библиотеки и семьи в читательском развитии   

          ребенка   пробуждение интеллектуальных и творческих способностей 

           маленького человека, поддержка и развитие семейных чтений. 

 3.2. Задачи Клуба: 

       -   укрепление добрых традиции библиотечной работы с семьей и    

           содружество библиотеки с семьей. 

     - ориентирование родителей на совместное общение с ребенком в 

          процессе  семейного чтения, стремление подружить детей и родителей  

          с книгой, добиться взаимопонимания и обретения общих интересов; 

 

-  информационно-консультационное обеспечение в вопросах,  

    касающихся семей; 

 - создание условий для обмена «жизненным» опытом между  семьями; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

-  организация досуга и творческого самовыражения  семей; 

 

 

 



 

IV. Направления деятельности. 

 Для достижения поставленных целей и задач Клуб проводит: 

-  обучающие семинары, тренинги, клубные встречи; 

- досуговые мероприятия, конкурсы, экскурсии и т.п. 

 

V. Права и обязанности. 

5.1.  Члены Клуба имеют право: 

 -  свободно участвовать в работе Клуба; 

 -  вносить предложения, замечания по вопросам, связанным  

    с деятельностью клуба; 

      5.2. Члены Клуба обязаны: 

-  соблюдать Положение о Клубе; 

-  уважать права и законные интересы других членов Клуба; 

-  принимать посильное участие в работе Клуба, в организации  

   и  проведении заседаний Клуба. 

VI. Органы и порядок управления: 

Высшим органом управления Клубом является общее собрание его  

членов. К компетенции общего собрания Клуба относится решение  

следующих вопросов: 

- внесение изменений и дополнений в Положение о Клубе; 

- заслушивание отчетов и оценка работы Клуба;  

- определение приоритетных направлений деятельности Клуба;  

- прекращение деятельности Клуба.  

VII. Прекращение деятельности Клуба 

Деятельность Клуба прекращается решением общего собрания Клуба по  

представлению инициативной группы из числа членов Клуба или  

библиотекаря. 

VIII. Место деятельности Клуба.  

Участники Клуба встречаются не реже одного раза в квартал  в  

Цетральной детской библиотеке по адресу: ул. Строительная 30 /1. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

БЕКІТЕМІН: 

«Орталықтандырылған 

 кітапханалар жүйесі» КММ  

директоры 

_______________А. Жанахметова 

2016 жыл  «__» ______ 

 

«Жанұя кафесі» отбасылық оқу  клубы туралы 

ЕРЕЖЕ 

I. Жалпы ереже 

1.1 «Жанұя кафесі»  клубы – ақпараттық-анықтамалық көмек алу  және бос 

уақытты, демалысты тиімді ұйымдастыру мақсатында  ерікті негізде  

Екібастұз қаласының отбасыларын біріктіру. 

1.2 Клуб: 

- отбасылардың бос уақытын және демалысын ұйымдастыру үшін 

құрылған; 

1.3 Барлық іс-шаралар клубқа отбасылардың ашықтық және еркін бару 

принципінде ұйымдастырылады.  

1.4 Клуб өзінің қызметінде клубқа баратын  отбасылар мүддесін 

басшылыққа алады. 

II. Клубқа қатысушылар. 

2.1 Клубқа қатысушылар: 

- 20-дан 50 жасқа дейінгі  ата-аналар балаларымен. 

III. Клубтың мақсаттары мен міндеттері. 

3.1 Клубтың мақсаты: 

Баланың оқырмандық дамуындағы кітапхана мен отбасының күшін 

біріктіру, баланың интеллектуалды және шығармашылық қабілетін ояту, 

отбасылық оқуды қолдау және дамыту. 

3.2 . Клубтың міндеті:  

- Кітапхана жұмысының игі дәстүрлерін отбасымен нығайту және 

кітапхана мен отбасы ынтымақтастығын арттыру; 

- отбасына қатысты мәслелерде ақпараттық-кеңес беру; 

- отбасы арасында «өмірлік» тәжірибемен алмасу үшін жағдай туғызу; 

- салауатты өмір салытын насихаттау; 

- отбасылардың бос уақытын және өзін-өзі шығармашылық танытуды 

ұйымдастыру. 

- Клубтың ұраны, әнұраны «Кітаппен болашаққа» 

 



 

 IV.Қызметінің бағыттары. 

Клуб қойылған мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу үшін өткізеді: 

-заңгерлермен, дәрігерлермен, мұғалімдермен, психологтармен және басқа 

мамандармен жас отбасының тіршілік әрекеті және жеке тұлғаны дамыту 

мәселелері бойынша әңгімелесу мен консультациялар; 

- оқыту семинарлары, тренингтер, клубтық кездесулер; 

-бос уақыттағы іс-шаралар, байқаулар, экскурсиялар және т.б. 

V.Құқықтары мен міндеттері. 

5.1 Клуб мүшелері құқылы: 

-клубтың жұмысына еркін қатысу; 

-клуб қызметімен байланысты мәселелер бойынша ұсыныстар, ескертулер 

енгізу. 

- 5.2 Клуб мүшелері міндетті: 

-клуб туралы ережені сақтау; 

-клубтың басқа да мүшелерінің құқықтары мен  заңды мүдделерін 

құрметтеу ; 

-клубтың жұмысына, клуб отырысын ұйымдастыруға және өткізуге 

мүмкіндігінше қатысуға. 

VI. Мекемелер мен басқару тәртібі. 

Жоғары басқару мекемесі клуб мүшелерінің жалпы жиналысы  болып 

табылады. Клубтың жалпы жиналысының құзыретініне келесі сұрақтарды 

шешу жатады: 

-клуб туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар еңгізу; 

-клуб жұмысының есептерін тындау және баға беру; 

-клуб қызметінің басым бағыттарын айқындау; 

-клуб қызметін тоқтату. 

VII.Клубтың қызметін тоқтату. 

Клубтың қызметін клуб қатарындағы немесе немесе кітапханашы 

бастамашы тобы мүшелерінің ұсынысы бойынша клубтың жалпы 

жиналысының шешімімен тоқтатылады. 

VIII. Клубтың қызмет орны. 

Клуб қатысушылары кемінде тоқсанда 1 рет Строительная көшесі, 30 /1 

мекен-жайы бойынша  орталық балалар кітапханасында кездеседі. 

 

 

 
 

 



 

 

 

Руководители  клуба «Семейное кафе» 

Заведующая ЦДБ  - Елюбаева  Гульмира  Жумагильдиновна. 

Библиотекарь младшего абонемента ЦДБ- Сарымова Гульжазира Сагимбаевна 

 

 Список  участников клуба: 

Семьи. 

1.Ирсаитовы-3  

2.Матвеевы-3  

3.Козыковы – 3  

4.Ахметовы-3 

5.Альбековы-4 

6.Магзамовы-3 

7.Галюра-2 

8.Тарасовы-2 

9.Джамбула-3 

10.Бузкеновы-2 

11.Смаль-4 

12.Кунанбаевы-3 

13.Жанпеисовы-3 

14.Ступины-2 

15.Кузьмина-2 

16.Курчаткины-2 

17.Сабеевы-2 

18.Уайденовы-3 

19.Байбетовы-3 

20.Соляр-2 

21.Курмангалиевы-4 

22.Манухины-2 

23.Солтановы-2 

24.Беккожины-2 

25.Гупало-2 

 

26.Остапенко-2 

27.Тукаевы-2 

28.Камынины-4 

29.Сатимовы-4 

30.Алтаевы-3 

31.Рыспаевы-3 

32.Оспановы-3 

33.Зиянуровы-2 

34.Цветковы-3 

35.Мухановы-4 

36.Валиевы-2 

37.Кенжетаевы-3 

38.Махамбетовы-3 

39.Адиловы-3 

40.Кайруллины-4 

41.Айтмахановы-2 

42.Личман-3 

43.Жумагельды-3 

44.Кабдражитовы-3 

45.Нуралы-4 

46.Груббер-2 

47.Мухамедьяровы-3 

48.Нурсеитовы-4 

49.Рерих-2 

50.Сидоренко-2 

51.Гиноятовы-3 

ВСЕГО:144 человека 

 

 


