«БЕКІТЕМІН»
Облыстық мәдениет, мұрағаттар және
құжаттама басқармасы басшысының м. а.
___________Қ.Ермұқан
____________2016 жыл

Кеңес Одағының Батыры Ә.Молдағұлованың облыстық
мемориалды музейінің 2016 жылға арналған
ЖҰМЫС ЖОСПАРЫ

Ақтөбе қаласы

МӘДЕНИ-КӨПШІЛІК ШАРАЛАР
ӨТКІЗІЛ.
ӨТКІЗІЛ.ЕТІ
ОРЫНДАУШЫ
АТАУЫ
УАҚЫТЫ
ОРНЫ
І. ЕЛБАСЫ Н.Ә.НАЗАРБАЕВТЫҢ ҚАЗАҚСТАН ХАЛҚЫНА ЖОЛДАУЫ
1. Жолдау «Қазақстан жаңа жаһандық
5 қаңтар
Музей
Е.Қалтаева
С.Тажбенова
нақты ахуалда: өсу, реформалар,
даму»- музей ұжымында Жолдауды
талқылау
ІІ. МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАР АЯСЫНДА ӨТКІЗІЛЕТІН «МӘДЕНИ МҰРА»,
«ТІЛДЕРДІ ДАМЫТУ» МЕМЛЕКЕТТІК БАҒДАРЛАМАЛАРЫНА, САЛАУАТТЫ ӨМІР
САЛТЫНА, ЖАСТАР САЯСАТЫ МЕН ҚҰҚЫҚТЫҚ-ПАТРИОТТЫҚ ТӘРБИЕГЕ
БАҒЫТТАЛҒАН КЕШЕНДІ ШАРАЛАР
2.
17 ақпан
музей
Г.Байдербес
«Биік белестерге ұмтылыс»
Жастар ұйымдарының мүшелерімен
кездесу
3.
«Мерген ару-2016» - мектеп оқушылар
24 ақпан
№22 орта
А.Агниязова
арасында өткізілетін қалалық сайыс
мектеп
А.Колмурзина
4.
«Ер-елдің қорғаны!» - «Әлия» қыздар
5 мамыр
Әскери Әуе
Г.Ерешова
патриоттық клуб мүшелеріне Екі мәрте
Қорғаныс
КОБ Т.Бегельдинов атындағы Әскери
Институты
Әуе Қорғаныс Институтында ашық есік
күнін ұйымдастыру
5.
«Экипаж машины боевой» - Танкистер 9 қыркүйек
музей
А.Агниязова
күніне арналған Ұлы Отан соғысына
қатысқан танкистер туралы танымдық
шара, көрме
6.

«Ұлтаралық
келісім–басты
құндылығымыз» атты тақырыптық
лекция
«Ертеңіңді
ойласаң-есірткіге
жолама» - тақырыптық көрме
«Діни
сауатсыздық-экстремизмнің
бастауы» - дін өкілдерінің жастармен
кездесуі

15
қыркүйек

колледж

Ғ.Байдербес

20
қыркүйек
6 қазан

музей

А.Агниязова

музей

Г.Ерешова

9.

«Апаттан құтқару – азаматтық
парызы»
бейбіт
заманның
батырларымен кездесу

20 қазан

музей

А.Колмурзина

10.

«Құқық бұзушылыққа жол жоқ» студенттермен әңгіме-сұхбат жүргізу

2 қараша

университет

Т.Жанабергенова

11.

«Есірткісіз болашаққа!» атты ақпараттық-танымдық сағат
«Отаныма оралу» - тақырыптық көрме

17 қараша

Г.Ерешова

23 қараша

№27орта
мектеп
музей

А.Колмурзина

Қала Күні
«Сүйікті қала, саған арнадым...»
тақырыптық сурет көрмесі
Тең мүмкіндік беру жылы
«Спешите делать добро»қайырымдылық акциясы аясында

27 мамыр

музей

С.Тажбенова

15 шілде

Сал аурулар
орталығы

Е.Калтаева
С.Тажбенова

7.
8.

12.
13.

14.

-

15.

16.
17.
18.
19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

мүгедек балаларға сыйлық пакеттер
тапсыру
«Мектепке – жол» атты
тамыз
музей
А.Агниязова
қайырымдылық акциясы
ІІІ. МЕМЛЕКЕТТІК ЖӘНЕ ҰЛТТЫҚ МЕРЕКЕЛЕЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ШАРАЛАР
«Арулар-асыл жандар» - Халықаралық
3
музей
Г.Ерешова
әйелдер күніне орай мерекелік шара
наурыз
Халықаралық Әйелдер Күніне орай 7 наурыз
АрдагерлерЕ.Қалтаева
музей ардагерлерін құттықтау
дің үйлерінде
«Ұлыстың Ұлы күні» - тақырыптық 18 наурыз
мектеп
С.Тажбенова
лекция
сәуір
А.Агниязова
Ұлы Жеңіс күні
«Халықаралық Естелік Вахтасы» іздестіру жұмыстарын жұргізу
«Они сражались за Родину!» - Ақтөбе
6 мамыр
музей
А.Колмурзина
батырлары В.Андреев (110), Н.Королев
А.Агниязова
(95), Г.Мясоедов (115), Н.Оноприенко
(105), В.Синчук (95), М.Фурсов (90)
мерейтойларына арналған батырлар
ұрпақтарымен кездесу
«Армысың, ардагерлер!» акциясы
7-8 мамыр АрдагерлерМузей
аясында соғыс ардагерлерін Жеңіс
дің үйлерінде қызметкерлері
күнімен құттықтау
Ә.Молдағұлованың ескерткішіне гүл
9 мамыр
Ә.Молдағұло Е.Калтаева
шоқтарын қою
-ваның
мемориалды
кешені
«Берег детства» - балалар арасындағы 1 маусым
музей
Г.Ерешова
сурет байқауы
«Мерейлі отбасы» - Республикалық 7 қыркуйек
музей
С.Тажбенова
байқауының
ақтөбелік
Т.Жанабергенова
жеңімпаздарымен кездесу
«Путь лидера» - Тұңғыш Президент
Күніне кітап көрмесі
Қазақстан
Республикасының
Конституция Күні
«Адам және Заң» - тақырыптық
интерактивтік лекция

25 қараша

музей

А.Агниязова

29 тамыз

музей

Г.Ерешова

27.

Қазақстан
Республикасының
Мемлекеттік Рәміздері күні
«Рәміздерім-мақтанышым»-Бірыңғай
ақпараттық күні

3 маусым

музей

Музей
қызметкерлері

28.

«Мемлекеттік рәміздер – тәуелсіздік
символы» - лекция оқу,слайд көрсету

7 маусым

«Ақбөбек»
жазғы
демалыс
лагері

С.Тажбенова

29.

«Мемлекеттік рәміздер – ұлттық
мақтаныш» - лекция оқу,слайд

10 маусым

«Әсем»
жазғы

26.

Т.Жанабергенова

көрсету

демалыс
лагері

30.

Қарттар Күні
«Ардагерлерді ардақтаймыз!» музей ардагерлерін құттықтау

30
қыркүйек

Ардагерлердің үйлерінде

31.

Қазақстан Республикасының
Тәуелсіздік Күні
«Менің елім»
Қазақстан Республикасы
Тәуелсіздігінің 25 жылдығы аясында
Ақтөбе қалалық оқушылар сарайының
және қалалық көркемсурет лицей
балаларының сәндік-қолданбалы
шығармашылығының қалалық көрмесі

17 қараша

музей

32.

«Тәуелсіздік белесінде елге оралған
есімдер» - ҚР Тәуелсіздігінің 25
жылдығына арналған қорытынды акция
«Тәуелсіздікке
жеткізген
қаһармандар» - Желтоқсан оқиғасы 30
жылдығына орай тарихи-танымдық
шара

9
желтоқсан

музей

А.Агниязова

14
желтоқсан

музей

С.Тажбенова

33.

34.

35.

36.

37.

38.

Е.Қалтаева

ІV.КӘСІБИ МЕРЕКЕЛЕРГЕ АРНАЛҒАН ШАРАЛАР
музей
Т.Жанабергенова
ҚР Тәуелсіздігінің 25 жылдығы және 18 мамыр
Халықаралық Музейлер Күніне
арналған
«Ұрпақтар естелігі» - музейге
тапсырылған реликвиялардан
тақырыптық көрме
20 мамыр
музей
С.Тажбенова
Мәдениет қызметкерлер күні
«Я приглашаю в мир прекрасного» мәдениет және өнер мамандарының
кәсіби беделін арттыруға бағытталған
мерекелік кеш
V.КӨРНЕКТІ ҚОҒАМ ҚАЙРАТКЕРЛЕРІ, ҒАЛЫМДАР ЖӘНЕ ӨНЕР
АДАМДАРЫНЫҢ МЕРЕЙТОЙЛАРЫ
«Алаштың ардақты азаматы» 16 наурыз
музей
А.Колмурзина
Ұзақбай Құлымбетовтың 125
жылдығына арналған тарихи-танымдық
шара.
«Маршал Победы»- талантты әскери 10 қараша
музей
А.Агниязова
қолбасшы, мемлекет қайраткері Г.
Жуковтың 120 жылдығына арналған
тақырыптық көрме
VІ.АТАУЛЫ ОҚИҒАЛАР
20 қаңтар
музей
Т.Жанабергенова
«Ерлік пен төзімділік өнегесі»Ленинград шайқасына 75 жыл толуына
байланысты соғыс ардагерлерімен

39.

40.

41.

42.

43.
44.

45.

46.

47.

кездесу
«Чернобыль: апат, ерлік, ескерту» Чернобыль оқиғаларының 30
жылдығына арналған куәгерлерімен
кездесу

26 сәуір

«Помнит мир спасенный» - Ұлы Отан 22 маусым
соғысының басталған күніне орай
облыстық Қорғаныс Департаментімен
бірлескен патриоттық акция
«Ел үмітін ер сақтар» - Ұлт-азаттық
27 қазан
қозғалысының
100
жылдығына
арналған дөңгелек үстел
«Ржев шайқасының қаһармандары» - 26 қараша
ақтөбе қаласында құрылған 101-ші
ұлттық дербес және 100-ші атқыштар
бригадаларының сарбаздарын еске алу
митингісі
Кеңес Одағының Батыры
Ә.Молдағұлованы еске алу күндері
«Елім деп соққан жүрегі» 14
Батыр қызды еске алу кеші
қаңтар
«Свеча памяти» - Мәңгілік от алдында
14
өткізілетін мемориалды акция
қаңтар
13
«Бұлақтан бастау алған ерлік-ғұмыр»
- Бұлақ ауылының тұрғындарымен
маусым
кездесу
«Әлия - қаһармандық дастаны» атты
Ә.Молдағұлованың
туған
күніне 15 маусым
арналған салтанатты кеш.
«ӘЛИЯ»
қыздар
патриоттық
қлубының жұмысы (арнайы жоспар
жыл
бойынша)
ішінде

музей

Г.Ерешова
С.Тажбенова

музей

Г.Ерешова

музей

Т.Жанабергенова

Батырлар
аллеясы

музей
Мәңгілік от
алдында
Бұлақ ауылы

Ғ.Байдербес

А.Агниязова
А.Колмурзина
Ғ.Байдербес

Музей
қызметкерлері

музей

С.Тажбенова
Г.Ерешова

музей

Г.Ерешова

VІІ. СЕМИНАРЛАР. ІС-САПАРЛАР
48.

Облыстық семинар-кеңестерге,
ғылыми конференцияларға,
практикалық сабақтарға қатысу

жыл
ішінде

Мемориалды
музей

49.

Тәжірибе алмасу, әдістемелік көмек алу,
жыл
зерттеу, жинақтау жұмыстарын жүргізу ішінде
мақсатында Астана, Атырау, Орал
музейлеріне іс-сапар

Мемориалды
музей

50.

VIІI. ҰЙЫМДАСТЫРУ ЖҰМЫСТАРЫ
Ақпарат құралдары арқылы музей жыл ішінде
жұмысын насихаттау

Мемориалды
музей

51.

Облыстық баспасөз беттерінде Ұлы

Мемориалды

52.
53.

Жеңіс күніне, Батыр қыздардың және
ақтөбе батырларының ерлігіне арналған
мақалалар жариялау

жыл ішінде

музей

Музей
қорын
жаңа
деректермен
толықтыруды одан әрі жалғастыру
Музейдің маркетинг қызметі
2016 жылы музей
қызметкерлерінің жылдық жоспары:
- 500 экскурсия
- 38 050 келушілер
- 38 тақырыпты көрме
- 135 лекция
- 175 экспонаттар саны

жыл ішінде

Мемориалды
музей
Мемориалды
музей

Музей директоры
Орын: С.Тажбенова
Тел/факс: 52-15-98

жыл ішінде

Е.Қалтаева

