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Алғы сөз 

  

 Сіздің қолыңызда күнтізбенің кезекті басылымы. Жыл сайын ОҚК-ның ақпараттық-

библиографиялық бөлімі «Павлодар облысында 2019 жылы аталып өтілетін және еске алынатын 

күндер» / «Знаменательные и памятные даты Павлодарской области на 2019 год» ұсыным 

көрсеткішін шығарады. 

  Күнтізбе дәстүрлерінің бірі – кезекті жылдың басты тақырыбын белгілеу. Аталмыш 

басылымға арналған осындай тақырыптар: 

 Шоң би Едігеұлының 265 жылдығы; жазушы А.Сорокиннің, фотограф-өлкетанушы 

Д.П.Багаевтың, жазушы-этнограф А.Е.Новоселовтың 135 жылдығы; ақын С.Дөнентаевтың 125 

жылдығы; 

 ғалым Ә.Марғұланның, Б.Кенжебаевтың 115 жылдығы; 

 актер және кинорежиссер Ш.Аймановтың; Даңқ ордендерінің толық иегері және Павлодар 

қаласының құрметті азаматы Г.У.Ткачевтың, ғалым Ж.Т.Жиенбаевтың, актер Ж.Тұрсыновтың 105 

жылдығы;  

 ғалым Х.А.Арғынбаевтың, суретші Н.Нұрмұхамедовтың, суырып салма ақын 

Қ.Нығмановтың, ақын М.Жаманбалиновтың 95 жылдығы;  

 көркемсурет мұражайы, А.Гайдар атындағы орталық қалалық кітапханасы ашылуының 55 

жылдығы. 

Басылымның басты мақсаты: кәсіби мамандар мен оқырмандардың барлық санатына, 

білімнің барлық салалары бойынша, қоғамдық және саяси өмір, қоғамдық ғылымдар мен 

кітапханалық іс бойынша барынша нақты сараланған ақпарат ұсыну. Оның көмегімен 

кітапханаларда, мектептерде, клубтар мен өзге де мәдениет мекемелерінде түрлі іс-шаралар 

өткізуді жоспарлау ыңғайлы болады.  

 «Күнтізбе…» отандық және әлем тарихын еске алуға мүмкіндік береді, қазақстандық және 

әлемге танымал әдебиет, өнер, ғылым мен техниканың ірі қайраткерлері туралы  баяндайды.   

 Көрсеткіш материалдары бірнеше бөлімде жүйеленген. Олардың тізімі көрсеткіш 

мазмұнында берілген.   

 Пайдаланушыларға ыңғайлы болу үшін «Күнтізбе...» «Күнтізбеде берілген павлодарлық 

есімдер алфавиттік көрсеткішімен» қамтылған.   

 Әрбір материалдың басында белгілі тұлғаның туғанынан бері өткен немесе сол не басқа 

оқиғамен байланысты атаулы күннің жыл саны көрсетілген.  Даталар мен қажетті мәліметтерді 

анықтау үшін анықтамалық-библиографиялық аппарат пен П.Васильев ат. орталық қалалық 

кітапхананың  кітап қоры пайдаланылды. 

 «Күнтізбе...» П.Васильев атындағы орталық қалалық кітапхананың сайтында 

орналастырылған, бұл оның мазмұнына барлық пайдаланушылардың шұғыл жүгінуіне мүмкіндік 

береді. 

 Құрастырушылар оқырмандардан көрсеткіш туралы өз ұсыныстары мен тілектерін 

білдіруді сұрайды.  

 

Электрондық мекенжай: cbs.ibo@mail.ru 

Біздің мекенжай: cbspvl.kz 

Павлодар қ. 

С.Торайғыров көш., 44 / 1 

П.Васильев ат. орталық қалалық кітапхана 

Ақпараттық-библиографиялық бөлім 

Тел.: 53-38-80 
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2019 жылға Павлодар облысының аталып өтілетін және еске алынатын 

күндері 

 

Қаңтар 

4 қаңтар журналист Т. Коңыров 80 жаста (1939)  

11 қаңтар ақын-импровизатор Қ. Нығымановтың туғанына 95 жыл  (1924-1980) 

11қаңтар суретші Ғ.Н. Қаржасовтың  туғанына 65 жыл (1954-2016)  

12 қаңтар ғалым М.Г. Исаеваның туғанына 90 жыл (1929-2005) 

16 қаңтар орыс ғалымы, Баянауылды зерттеуші П.Л. Драверттің туғанына 140 жыл (1879- 

  1945) 

19 қаңтар ақын Р. Пфлюгтің  туғанына 100 жыл (1919-2016) 

22 қаңтар ҚазКСР еңбек сіңірген мұғалімі В.И. Щербинконың  туғанына 95 жыл (1924-2009) 

24 қаңтар ғалым Р.А. Борукаевтың туғанына 120 жыл (1899-1967) 

27 қаңтар ақын П.Н. Гусевтің туғанына 90 жыл (1929-2004) 

29 қаңтар ақын Б. Әбдіқадировтың туғанына  95 жыл (1924-2013) 

 

Ақпан 

2 ақпан  Павлодар облысын зерттеген немiс ғалымы А.Э. Бремнiң  туғанына 190 жыл (1829-

  1884) 

13 ақпан   кино шеберi және сценарист, КСРО кинематографистер  Одағының мүшесi  

  Қ.С. Сирановтың туғанына 105 жыл  (1914-1976)  

15 ақпан   кинорежиссер, актер Ш. Аймановтың туғанына 105 жыл (1914-1970) 

15 ақпан   ғалым  А.Л. Цефтің туғанына 115 жыл (1904-1971) 

15 ақпан   "Сарыарка самалы" газетiнiң жарыққа шыққанына  90 жыл (1929) 

21 ақпан    график-суретшi В.М. Приходько 70 жаста  (1949) 

22 ақпан   журналист, ақын А.Б. Қани 65 жаста (1954) 

25 ақпан  қоғам қайраткер, ғалым М.С. Тереник 90 жаста (1929) 

 

Наурыз 

8 наурыз   фото-журналист В.Н. Бугаев 65 жаста (1954)  

13 наурыз   архитектор Г.В. Гальченконың туғанына 90 жыл (1929-2002)  

14 наурыз  ғалым-биолог Е.Ш. Шаханов 75 жаста (1944)  

16 наурыз   Ұлы Отан соғысының ардагері, Даңқ орденінің толық кавалері  П.П. Больботтың 

   туғанына 95 жыл (1924-2013)  

 

Сәуiр 

1 сәуiр     революциялық  қайраткер Е.Д. Малаховтың туғанына 120 жыл (1899-1921) 

10 сәуiр     ғалым С. Елубаевтың туғанына 95 жыл (1924-1993) 

12 сәуiр     ғалым Қ.И. Сәтпаевтың туғанына 120 жыл (1899-1964) 

20 сәуiр  ғалым  Г.Г. Берестовскийдiң туғанына 110 жыл  (1909-1988) 

22 сәуiр  Павлодар жерiнде тыңның игереле басталғанына 65 жыл (1954)  

21 сәуiр  ғалым, өлкетанушы С. Жақсыбаев 85 жаста (1934)  

25 сәуiр    суретшi-монументалист А.И. Бибиннiң туғанына 80 жыл (1939-2009)    

29 сәуiр    ғалым  М.Р. Танашева 80 жаста (1939)  

 

Мамыр 

4 мамыр  Кеңес Одағының Батыры  И.В. Кутурганың туғанына 95 жыл  (1924-1987)                                                                              

4 мамыр  жазушы және драматург С.Х. Сұбханбердиннiң туғанына 105 жыл  (1914-1986)   

5 мамыр  журналист  З. Суворованың туғанына 75 жыл (1944-2006) 

10(11) мамыр   ғалым Ә.Х. Марғұланның туғанына 115 жыл  (1904-1985)  

11 мамыр   жол хабарлау инженері, ҚазССР көлігінің еңбек сіңірген қызметкері 

  Әби Сарқыншақовтың туғанына 85 жыл (1934) 

12 мамыр   Ұлы Отан соғысының ардагері, Даңқ орденінің толық кавалері  Г.У. Ткачевтың  

  туғанына  105 жыл (1914-1985)  

13 мамыр   Ардагерлер үйі ашылғанына 15 жыл (2004) 

14 мамыр  суретшi А. Егiмбаев (Игембаев) 65 жаста (1954)    

19 мамыр  ақын Л.Г. Гаврикова 70 жаста (1949)   
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23 мамыр   ғалым К.А. Ақышевтың туғанына 95 жыл (1924-2003)   

24 мамыр   ақын С. Дөнентаевтың туғанына 125 жыл (1894-1933)   

29 мамыр  Баянауыл ауданы жерiндегi жабайы жануарларды қорғау Мемлекеттiк   

  қорығының құрылғанына 40 жыл (1979) 

31 мамыр   Каз КСР-нiң Еңбек сiңiрген кеншiсi, Социалистiк Еңбек Ерi С.П. Куржейдiң  

  туғанына 95 жыл (1924-2014) 

    

Маусым 

5 маусым   актриса Ф.А. Миронова 95 жаста (1924)  

14 маусым   актриса Ж. Чайкина 65 жаста (1954) 

15 маусым актриса К.А. Вольскаяның туғанына 110 жыл (1909) 

17 маусым скрипкашы-ұстаз, Чайковский атындағы Павлодар музыкалық колледжінің тұңғыш 

директоры, музыкатанушы, педагог, Павлодар облысының музыкалық білім 

берудің ұйымдастырушысы Г. Э. Кромердің туғанына 115 жыл (1904-1982) 

30 маусым  Павлодарлық ТЭЦ-1 қолданысқа берілгеніне 55 жыл (1964) 

    маусым  Облыстық мамандандырылған кадет мектеп-интернатының ашылғанына 20  

  жыл (1999) 

    маусым        Павлодар мен Мәскеу арасында әуежайлық жолаушылар байланысының             

  ашылғанына 70 жыл (1949) 

Шiлде 

1 шiлде   Павлодар  музыкалық колледжiнiң  ашылғанына 60 жыл (1959)                             

6 шілде   Социалистік Еңбек Ері М.И. Трусовтың туғанына 90 жыл (1929-1998) 

8 шiлде  журналист және ақын Ж. Садықовтың туғанына 70 жыл (1949)  

12 шiлде  журналист, Қазақстан Журналистер одағының мүшесi Ж. Тұрғанбековтың  

  туғанына 70 жыл (1949-1997)   

18 шiлде педагог, музыкатанушы, славян мәдени орталығының басшысы Т. И. Кузина 70  

  жаста (1949)   

20 шiлде  композитор  А.В. Бычковтың туғанына 90 жыл (1929-1998)   

22 шілде    Қан құю орталығының құрылғанына 55 жыл (1964) 

 

Тамыз 

11 тамыз   орыс сiбiр жазушысы мен суретшiсi А. Сорокиннiң туғанына 135 жыл (1884-1928)   

11 августа    машина жасау колледжінің ашылғанына 45 жыл (1974) 

12 тамыз   немiс ғалымы, Павлодар өңiрiн зерттеушi И.Г. Гмелиннiң туғанына 310 жыл  

  (1709-1755)  

18 тамыз  журналист және ақын Қ. Смағұлдың туғанына 80 жыл  (1939-2009)   

 

Қыркүйек 

4 қыркүйек   Павлодар №1 музыкалық мектебiне Құрманғазының есiмi  берiлгенiне 60 жыл 

  (1959) 

 4 қыркүйек   КСРО батыры А.Н. Елгиннің туғанына 120 жыл (1899-1944) 

5 қыркүйек   фотограф-өлкетанушы,  өлкетану мұражайының негiзiн қалаған Д.П. Багаевтың  

   туғанына 135 жыл (1884-1958)  

7 қыркүйек   актер және музыкант  Р.Б. Омаровтың туғанына 100 жыл  (1919-1988)   

10 қыркүйек   ақын Н. Юсуповтың туғанына 80 жыл (1939-2008) 

14 қыркүйек   немiс ғалымы, Павлодар өңiрiн зерттеушi А. Гумбольдтың туғанына 250 жыл  

  (1769-1859) 

18 қыркүйек   педагог, жазушы А.В. Некрасовтың туғанына 120 жыл (1899 -1972)  

21 қыркүйек   ғалым Х.А. Арғынбаевтың туғанына 95 жыл (1924-1998)   

26 қыркүйек  Павлодар көркемсурет мұражайының құрылғанына 55 жыл (1964)  

 

Қазан 

 1 қазан  ғалым, қоғам қайраткерi Ж.А. Ахметовтың туғанына 100 жыл (1919-2003)   

4 қазан  әдебиеттанушы, жазушы, филология ғылымдарының докторы, профессор  

  Б. Кенжебаевтың туғанына 115 жыл (1904-1987) 

10 қазан ғалым А.К. Каюповтың туғанына 105 жыл (1914-1993)   

13 қазан ғалым К.М. Мұқановтың туғанына 90 жыл (1929-1996)   
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16 қазан Май ауданының құрылғанына 80 жыл (1939) 

19 қазан ақын Т.В. Окольничья 70 жаста (1949)   

20 қазан ақын Н. Ваккердiң туғанына 100 жыл (1919-2006)   

21 қазан журналист Д.Б. Қарашашеваның туғанына 70 жыл (1949)  

23 қазан Кафедралды Благовещенск шiркеуiнiң  ашылғанына және Павлодар қаласында 

Бас мешiттің орнына алғашқы рет тас қаланғанына 20 жыл (1999)   

25қазан   КСРО еңбегі сіңген спорт шебері, боксшы Серік Қонақбаев 60 жаста (1959) 

(Павлодар қаласында туған) 

 қазан   Б.Ахметов атындағы Павлодар педколледжiнiң ашылғанына 90 жыл (1929)   

 қазан   Павлодар алюминий зауытының бірінші кезегінің қосылғанына  55 жыл (1964)  

 

Қараша 

4 қараша    қазақ әншiсi С.А. Әбусейiтовтің туғанына 90 жыл (1929-1992)  

5 қараша   жазушы-этнограф А.Е. Новоселовтiң туғанына 135 жыл (1884-1918) 

6 қараша   суретшi Н. Нұрмұхамедовтың туғанына 95 жыл (1924-1986)   

7 қараша   ақын М. Жаманбалиновтың туғанына 95 жыл (1924-2010)  

19 қараша   жазушы, аудармашы және журналист М.Д. Балыкиннiң туғанына 95 жыл (1924- 

  2000) 

22 қараша композитор И. Булатовтың туғанына 70 жыл (1949)    

25 қараша   суретшi А.В. Гулиннiң туғанына 70 жыл (1949-2015)  

29 қараша   Кеңес Одағының Батыры Қ. Камзиннiң туғанына 100 жыл (1919-1944)  

30 қараша   ғалым Л.К. Жаналина 75 жаста (1944)  

     

Желтоқсан 

2 желтоқсан журналист, ақын, мұғалiм С. Баязитов 75 жаста  (1944) 

5 желтоқсан ғалым Ж. Жиенбаевтың туғанына 105 жыл (1914-1978)  

13 желтоқсан  ғалым Е.Ғ. Жақышевтың туғанына 85 жыл (1934-2000) 

20 желтоқсан   актер, Қаз.ҚСР Еңбек сiңiрген артисi Ж. Тұрсыновтың туғанына 105 жыл (1914- 

  1979)   

23 желтоқсан   ақын П. Васильевтiң туғанына 110 жыл (1909-1937)   

25 желтоқсан   Ертiс №1 көмiр кенiшінің iске қосылғанына 65 лет (1954)   

28 желтоқсан   ғалым Н.Қ. Демесинованың туғанына 90 жыл (1929-2001)   

 

 

Айы мен күні белгісіз Павлодар облысының еске алынатын және аталып 

өтілетін күндер тізімі 

             

Олжабай батырдың туғанына 310 жыл (1709-1783/85)  

Шоң би Едiгеұлының туғанына 265 жыл (1754-1836)  

Шорман би Күшікұлының туғанына 220 жыл (1799-1837) 

Екiбастұз көмiр кендерiн алғаш рет ашқандардың бiрi Қ.Пішенбаевтың туғанына 175 жыл                 

 (1844-1932) 

Әншi және халық ақыны Қ. Әлсейiтовтың туғанына 135 жыл (1884-1933) 

Жазушы Ж. Аймауытовтың туғанына 130 жыл (1889-1931)  

Ақын-импровизатор Т. Арғынбаевтың туғанына 130 жыл (1889-1940) 

ҚазҚСР Еңбек сiңiрген әртiсi, әншi Ж. Тоғандықовтың туғанына 130 жыл (1889-1978) 

Павлодар өңiрiндегi алғашқы қазақ дәрiгер А. Сейiтовтың туғанына 125 жыл (1894-1937) 

Кеңес Одағының Батыры И.В. Бабиннiң туғанына 120 жыл (1899-1944) 

Жауынгер, полковник Ә. Баймолдиннiң туғанына  110 жыл  (1909-1944)       

Даңқ орденiнiң толық кавалерi С. Рубаевтың туғанына 100 жыл (1919-1945) 

Павлодар ДОСААФ мектебiнiң құрылғанына 65 жыл (1954)  

Кенжекөл ауылында кітапхана ашылғанына 55 жыл (1964) 

Павлодар қаласының №4 балалар кітапханасының ашылғанына 50 жыл (1969) 

Павлодар қаласының №15 көпшілік кітапханасының ашылғанына 40 жыл (1979) 

 А. Гайдар атындағы Орталық балалар кітапханасының құрылғанына  55 жыл (1964)  
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«Павлодар облысында 2019 жылы аталып өтілетін және еске алынатын күндер» күнтізбесіне 

берілген қысқаша анықтамалар мен әдебиеттер тізімі 

 
 

4 қаңтар                            Төлеубек Ғаббасұлы Қоңыр 

80 жаста (1939) 

 

Журналист, Қазақстан Журналистер одағының мүшесі, «Құрмет белгісі» орденінің иегері 

Төлеубек Ғаббасұлы Қоңыр 1939 жылы Май ауданы, Аршалы ауылында туған. 

 Орта мектепті ерте бітіріп, еңбек жолын зауытта жұмыскер болып бастады. 1955 жылы 7 

қыркүйекге облыстық «Қызыл Ту» газетінде корректор болды. 1956-1961 жылдары ҚазМУ-дың 

журналистика факультетінде оқыды. 

Павлодар облыстык «Қызыл Ту», «Тың өлкесі» газеттерінде аға тілші, 1956 жылдан бастап 

«Қызыл Ту» газетінде (облыстық «Сарыарқа самалы» газеті) бөлім меңгерушісі, жауапты хатшы, 

редактордың орынбасары қызметтерін атқарды.  

 «Боздақтар», «Аршалы ардақтылары», «Бөкейханнан Баубекке дейін» және т,б. 

кітаптардың авторы. 

Т. Қоңыров ІІольша, Болгария, Ресей, Қазакстандағы халықаралык конкурстарға катысқан. 

Бұл конкурстарда лауреат атанып, жүлделерге ие болған. 

 Көп жылдык еңбегі, ірі табыстары үшін Республика Жоғарғы Кеңесінің кұрмет 

грамотасымен, медальдарымен, облысымызда алғашқы мемлекеттік «Құрмет белгісі» орденімен 

марапатталған. 

Әдебиеттер: 

Қоңыр Т. Аршалы ардақтылары. - Павлодар, 2001. - 196 б. 

Қоңыр Т. «Шұға» әңгімелері. Жат жерде жүріп жасқанбай. - Павлодар: ЭКО, 2004. - 54 б. 

*** 

Қоңыр, Т. Ата мұратына адалдық: [журналист, фототілші Е. Әлжанов жайлы] / Т. 

Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2014. - 6 қараша. - 6 б.                                          

   Қоңыр, Т. Екі күнге созылған той: Қазақстанның Халық ақыны Нұрлыбек           

Баймұратовтың туғанына - 130 жыл / Т. Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2017. - 4 қараша. - 8 б.   

Қоңыр, Т. Жат жерде жүріп жасқанбай: [Ұлы Отан соғысының кезінде Францияда    

соғысқан Павлодар облысының ардагерлері туралы] / Т. Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2013. - 25 

сәуір. - 17 б. 

         Қоңыр, Т. Қимас аға: Жерлесіміз, майдангер ақын Қимадиден Нығымановтың       

туғанына - 90 жыл / Т. Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2014. - 9 қаңтар. - 4 - 5 б.              

Қоңыр, Т. Қуғындалған "Қызыл ту": [журналист, саяси құғын-сүргін құрбаны Ә.  

Аяпбергенов жайлы] / Т. Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2013. - 30 мамыр. - 8 б.                 

 Қоңыр, Т. Майдангер журналист: [Қазақстан Журналистер одағының мүшесі К.     

Бекбергеновтің туғанына - 100 жыл] / Т. Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2017. - 19 қазан. - 14   

б.                                                                                         

Қоңыр, Т. Маралдының Мұзафары: Халық жазушысы М. Әлімбаевтың туғанына - 95 жыл / 

Т. Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2018. - 14 сәуір. - 12 б.                                

 Қоңыр, Т. Соғыстан қайтқан әкелер мен ағалар: [естелік] / Т. Қоңыр        

// Сарыарқа самалы. - 2018. - 10 мамыр. - 12 б.                                               

 Қоңыр, Т. Талабын ерте танытқан: [журналист, қаламгер С. Әйтеновтың 70       

жасқа толуына орай] / Т. Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2016. - 21 қаңтар. - 16 б.              

 Қоңыр, Т. Торға түскен Тоқсейіт би: [жерлесіміз Тоқсейіт би Бөлекұлы жайлы]  

/ Т. Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2014. - 31 мамыр. - 7 б.   

Қоңыр, Т. Тірі болса, 90-ға толар еді: [журналист С. Шошанов жайлы] / Т.    

Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2013. - 2 шілде. - 8 б.                                           
  Қоңыр, Т. Француз партизаны Шашубай: [жерлестеріміз, Ұлы Отан соғысының      

жылдарында Францияда соғысқан жерлестеріміз туралы] / Т. Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2015. - 

24 желтоқсан. - 19 б.                                                                      

 Қоңыр, Т. Штурманның күнделігі: [Ұлы Жеңістің 70 жылдығына орай жерлесіміз   

кіші лейтенант ұшқыш-штурман Р. Мұсылманов жайлы] / Т. Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2013. - 

15 тамыз. - 17 б.                                                                          

*** 
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Қоңыров Төлеубек // Ертістің Павлодар өңірі. - Алматы, 2013. - 452 б. 

*** 

Әміре, Ф. Ақ жүректі әз ата: ардагер, журналист Төлеубек Қоңыр 75 жаста! / Ф. 

Әміре // Сарыарқа самалы. - 2013. - 31 желтоқсан. - 6 б.   

                                  

 

11 қаңтар                       Қабдыл-Ғалым Насырұлы Қаржасовтың 
                                               туғанына 65 жыл (1954-2016) 
 

Қаржасов Қабдыл-Ғалым Насырұлы 1954 жьлы 11 каңтарда Павдодар облысы, Ертіс 

ауданындағы Үлгілі ауылында туған. Суретші, кескіндемеші. Н.В. Гоголь атындағы Алма-Ата 

шығармашылық училищені бітірді (1980). Ұстаздары: А.Қ.Жұбанов, А.А.Ақанаев. Қазақстан 

Суретшілер одағының мүшесі (1988), Президент сыйлығының лауреаты (1998). Қазақ халқының 

сәндік қолданбалы көркемөнер дәстүріне сүйене отырып, пластикалық және үлгілік жүйеде өзінің 

жеке стилін дамыткан. Негізгі шығармалары: «Ана суреті» (1986); «Раушан» (1987); «Достар» 

(1988); «Айнұр» (1992); «Шырын» (1992); «Сонар» (1993); «Дабыл» (1994); «Көзқарас» (1999); 

«Таным» (2000). Көптеген көлемді триптихтардың - еңбектердің авторы: «Оқу мен өндіріс» 

(чеканка, 1987): «Ежелгі Қазақстан қазынасы» емдеу-сауықтандыру «Химзауыт» (ағаш. кескін, 

1990); «Ұмытылмас есімдер» Майқайың ауылындағы мектеп-интернатындағы жазбалар кешені 

(1992); «Дала әуені» Ақтоғай ауылының МҮ (жазба. 1993); «Абай шығармашылығы» № 10 мектеп 

(жазба, 1994). Суретші 2016 жылы дуниеден озды. 

 

Әдебиеттер: 

Ғалым Қаржасов = Саlym Кагzһаsov: каталог / фото: А. Биченев. Е. Ниязов, Т. Нургазин, В. 

Бугаев; Павлодар облысы әкімдігі. - Алматы, 2012. - 62 б.  

Қабдыл-Ғалым Қаржасов: Кескіндеме=Кабдыл-Галым Каржасов: Живопись=Kabdyl-Galym 

Karzhasov: Paintings: каталог=catalogue / құраст. Қ.-Ғ. Қаржасов; ауд. Қ. Қожбаев, Р. 

Джурмахамбетов; фот. А. Биченев, Т. Нургазин, Қ. Манибеков.- Павлодар: La Creation, 2013. - 107 

б.: сурет., фот.                                                                
 

*** 
Қаржасов Қабдыл-Ғалым Насырұлы // Ертістің Павлодар өңірі. - Алматы, 2013. - 439 б. 

*** 
Әлжан, Н. Бақұл бол, Дос бауыр!: [Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі,       

Қазақстан көркемөнер академиясының академигі Ғ. Қаржасовтың рухына арналған өлең] / Н. 

Әлжан // Сарыарқа самалы. - 2016. - 11 тамыз. - 8 б.                                          

Әлжан, Н. Суретші Қабдыл-Ғалым Қаржасов  - 60 жаста!: [жерлесіміз, Қазақстан  

суретшілер одағының мүшесі Ғ. Қаржасовқа арналған өлең] / Н. Әлжан // Сарыарқа самалы. - 

2014. - 9 қаңтар. - 15 б.                                                                   

Әубәкірова, А. Қоңыр - құпия өмірдің үні: (Суретші Ғалымжан Қаржасовтың бір   

суреті туралы ой) / А. Әубәкірова // Ақиқат. - 2012. - № 6. - 106 - 107 б. 

Бөжен, Б. Ғалым ағаның рухына!: [Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі,        

Қазақстан көркемөнер академиясының академигі Ғ. Қаржасовтың рухына арналған өлең] / Б. 

Бөжен // Сарыарқа самалы. - 2016. - 11 тамыз. - 8 б.  

Ғалым Қаржасов: [Павлодар облысының суретшісі Ғ. Қаржасов] // Айдын. - 2006. - № 1. - 1 

б.                                                                                                                          

Еділқызы Л.  Тамырластық тіні: [Астана қаласының Қазіргі заманғы өнер         

мұражайында Қазақстан-Венгрия дипломатиялық байланыстарының 20 жылдығына орай 

павлодарлық суретшісі Қ-Ғ. Қаржасовтың көрмесі ұйымдастырылды] / Л.Еділқызы // Егемен 

Қазақстан. - 2012. - 25 сәуір. - 12 б.   

Есімхан, А. Бояулар сыры: [жерлесіміз, Қазақстан суретшілер одағының мүшесі   

Ғ. Қаржасовтың шығармашылығы туралы] / А. Есімхан // Сарыарқа самалы. - 2012. - 29 наурыз. - 

12 б.                                                                                      

Есімханова, А. Суретшілер тілінде: [Облыс орталығында көркемсурет му- зейінде «Дәуір 

үні» атгы көрме ашылды] // Сарыарқа самалы. - 2011. - 8 желтоқсан. - 3 б. 

Жабықбаев, С. Түнерді сол күні аспаным да; Не дейін саған?: [Қазақстан        

Суретшілер одағының мүшесі, Қазақстан көркемөнер академиясының академигі Ғ. Қаржасовтың 

рухына арналған өлеңдер] / С. Жабықбаев // Сарыарқа самалы. - 2016. - 11 тамыз. - 8 б.       



10 

 

Жұматов, А. Үлгіліден шыққан академик: [ПМПИ-де қылқалам-шебері Қабдыл-Ғалым 

Қаржасовпен кездесу өтті] / А. Жұматов // Сарыарқа самалы. - 2012. - 20 қаңтар. - 5 б.    

Жұматов, Ғ. Әсемдік әлемінде: [жерлесіміз, Қазақстан суретшілер одағының     

мүшесі Ғ. Қаржасовтың шығармашылығы туралы] / Ғ. Жұматов // Шаһар. - 2012. - 30 наурыз. - 4 б.    

Жұматов, Ғ. Қаржасов әлемі: [жерлесіміз, Қазақстан суретшілер одағының       

мүшесі Ғ. Қаржасов жайлы] / Ғ. Жұматов // Сарыарқа самалы. - 2014. - 9 қаңтар. - 15 б.       

Жұматов, Ғ. Айтылмаған әнің қалды ..: Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі,  

Қазақстан көркемөнер академиясының академигі Ғалым Қаржасовтың рухына арналады / Ғ. 

Жұматов // Сарыарқа самалы. - 2016. - 11 тамыз. - 8 б.                                        

Жұматов, Ғ. Есімің өнердің биігінде: [Ғалым Қаржасовтың рухына] / Ғ.       

Жұматов // Сарыарқа самалы. - 2016. - 11 тамыз. - 20 б.   

Қабдылғалым Насырұлы Қаржасов: [жерлесіміз, суретші Қ-Ғ. Қаржасов            

жайлы] // Найзатас. - 2014. - № 1. - 94 - 97 б.                                                

Қабдыл-Ғалым Насырұлы Қаржасов: [суретші, ҚР Суретшілер одағының мүшесі      

және Көркемсурет Академиясының академигі Қабдыл-Ғалым Насырұлы Қаржасов дүниеден озды] 

// Сарыарқа самалы. - 2016. - 7 шілде. - 18 б.                                           

Қасымов, А. Абайды танып біл!: [ақын Абай Құнанбайұлының туғанына 170 жыл    

толуы қарсаңында көрме қорытындысында павлодарлық қылқалам шебері Қ-Ғ. Қаржасовтың 

туындыларына бас жүлде берілді] / А. Қасымов // Сарыарқа самалы. - 2014. - 11 қараша. - 12 б.   

Мархаба, Т. Қаржасовтың мәңгілік ғұмыры: [Қазақстан Суретшілер одағының      

мүшесі, Қазақстан көркемөнер академиясының академигі Ғ. Қаржасовтың қайтыс болғанына еске 

алуға арналған көрменің ашылу салтанаты болды] / Т. Мархаба // Сарыарқа самалы. - 2016. - 16 

тамыз. - 5 б. 

 

15 ақпан                                          Шәкен Аймановтың 
                      туғанына 105 жыл (1914 - 1970) 

Айманов Шәкен (Шаһкерім) Кенжетайұлы – актер, режиссер, КСРО Халық артисі (1964). 

Болашақ актер 1914 жылы 15 ақпанда қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданында туған. Ол 

кішкентай кезінен жездесі Қали Байжановтың әндерін тыңдап өскен. Ауыл мектебін бітіріп, 

Семейдегі педагогикалық техникумға оқуға түскен. Семей мұғалімдер техникумында оқып 

жүргенде 1932 жылы Алматыда Қазақ драма театрына шақырылады. Ш. Айманов 1932-1933 

жылғы маусымнан театрға жұмысқа қабылданды. 

1947-1951 жылдары қазіргі Қазақтың академиялық драма театрының бас режиссері болды. 

«Абай әндері» (1945), «Жамбыл» (1947) көркем фильмдерінде күрделі экрандық бейнелерді 

сомдады. 1953 - 1970 жылдары «Қазақфильм» студиясының көркемдік жағын басқарып, қазақ 

кино өнерінің өркендеуіне үлкен үлес қосты. Оның қойған көркем фильмдері: «Махаббат туралы 

аңыз» (1953), «Алдар көсе» (1965), «Атамекен» (1966), «Найзатас баурайында(1968). Көрермен 

қауымның ой-талғамынан шыққан «Біздің сүйікті дәрігер» (1958) мен «Тақиялы періште» (1969) 

фильмдері ұлттық кино өнерінде комедиялық жанрды дамытудағы соны ізденістерімен 

ерекшеленді. Оның соңғы қойған «Атаманның ақыры» (1970) фильмі режиссер Айманов 

шығармашылығының биік шыңына айналды. 

Ш. Айманов Қазақстан Кинематографистер одағын ұйымдастыруға катысып, одақ 

басқармасының 1-хатшысы (1958-1970) қызметін атқарды. КСРО 

Мемлекеттік сыйлығының (1952) және Қазақ КСР-і Мемлекеттік сыйлығының (1968) лауреаты. 

1970 жылы 24 желтоқсанда Мәскеу қаласында жол апатынан қайғылы қазаға ұшырады; Алматы 

қаласында жерленді. Алматы қаласының көшесі (1972) және «Қазақфильм» студиясы (1984) 

Айманов есімімен аталады. Ол тұрған үй мен киностудия ғимаратына мемориалдық тақта 

орнатылған. 
 

Әдебиеттер: 
Айманов Шәкен (Шаһкерім) // Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. 1 т. - Алматы, 1998. – 136 

- 137 б. 

Айманов Шәкен (Шаһкерім) Кенжетайұлы // Қазақ мәдениеті. Энциклопедиялық 

анықтамалық . - Алматы, 2010. - 22 - 23 б. 

Айманов Шәкен (Шаһкерім) Кенжетайұлы // Ертістің Павлодар өңірі. - Алматы, 2013. - 128 

б. 

Шәкен Айманов // Тарихи тұлғалар. - Алматы, 2011. – 274 - 276 б. 
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Шәкен Айманов // Баянаула (қазақ және орыс тілінде). – Астана, 2001. – 107 б. 

Шәкен аға Айманов // Тұңғыштар / құраст. Ш. Күмісбаев - Алматы, 2007. - 206 - 208 б. 
*** 

Топжарған: Шәкен Аймановтың 100 жылдығына арналған / құраст. Т. К.   Смайлова. - 

Алматы: Раритет, 2014. - 399 б.: фотосурет.- (Қазақфильм).                       

Шәкен Айманов=Шакен Айманов=Shaken Aimanov: фотоальбом / құраст. авт. С. Санбаев, 

Қ. Бегалин. - Алматы: Өнер, 2004. - 159 б.- (Қазақ тарихындағы ұлы тұлғалар=Выдающиеся 

личности в истории казахов=The prominent people in the kazakh history).         

Шәкен Айманов: кітап-альбом / құраст. Қ. Бегалин; кіріспе мақ. авт. О. Сүлейменов. - 

Алматы: Өнер, 2014. - 319 б.: фотосурет. - (Халық перзенті. 100 жыл).                                                                                        

*** 

Аханбайқызы, А. Аймановтың Танасы мен Тайлағы: [режиссер Ш. Аймановтың      

"Тақиялы періште" фильмінің басты кейіпкерлерінің прототипі туралы] / А. Аханбайқызы // 

Egemen Qazaqstan. - 2018. - 21 наурыз. - 9 б.                                              

Әділбек, А. Шәкен әлемімен қауышу: Шәкен Аймановтың туғанына - 100 жыл / А. Әділбек 

// Сарыарқа самалы. - 2014. - 3 мамыр. - 8 б.                                         

Әміре, Ф. Саф өнердің саңлағы: Баянауылда Шәкен Аймановтың ескерткіші бой  көтерді / 

Ф. Әміре // Сарыарқа самалы. - 2015. - 17 қазан. - 1, 3 б.                         

Баязитов, С. Тұлғалар: [өлеңдер] / С. Баязитов // Сарыарқа самалы. - 2018. - 20 қаңтар. - 8 б.                                                                          

Баязитов, С. Шәкен ағаға риза еді: [режиссер Ш. Айманов жайлы] / С. Баязитов // Сарыарқа 

самалы. - 2016. - 23 шілде. - 6 б.                                       

Елебекова, Х. "Елден ерек жаралған, Шыңға біткен шынарым": [КСРО халық әртісі, КСРО 

Мемлекеттік сыйлығының лауреаты Ш. Аймановтың 100 жылдығана орай              

Қазақстанның еңбек сіңірген әртісі Х. Елебековамен сұхбат] / сұхбаттасқан Н. Жұмабай / Х. 

Елебекова // Егемен Қазақстан. - 2014. - 15 ақпан. - 7 б.                                     

Елебекова, Х. Шәкенді жоқтау: [Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ардагер актриса 

Х. Елебекова режиссер Ш. Айманов туралы] / сұхбаттасқан Н. Жұмабай / Х. Елебекова // Қазақ 

әдебиеті. - 2013. - 25 - 31 қаңтар (№ 3 - 4). - 9 б.                      

Есімханова, А. Қазақ киносының құлагері: Кинорежиссер Шәкен Аймановтың туғанына - 

100 жыл / А. Есімханова // Сарыарқа самалы. - 2014. - 18 ақпан. - 20 б.           

Исләмбек, А. Шәкен Аймановқа арналды: [X Халықаралық "Еуразия"             

кинофестивалі ЮНЕСКО-ның күнтізбесіндегі атаулы мерекелердің қатарына еңген қазақ         

режиссері Ш. Аймановтың 100 жылдығына арналды] / А. Исләмбек // Ана тілі. - 2014. - 18 - 24 

қыркүйек (№ 37). - 12 б.                                                                   

Көбек, Г. Шәкен Айманов әлемі: [Павлодар облысының режиссері, актері Ш. Айманов 

туралы] / Г. Көбек // Ақиқат. - 2014. - № 9. - 69 - 72 б.          

Қазақ киносының атасы: Шәкен Аймановтың туғанына - 100 жыл // Сарыарқа самалы. - 

2014. - 1 сәуір. - 7 б.                                                                   

Рақымқызы, Р. Бала Шахкәрімнен - "қазақ киносының атасы" Шәкен Аймановқа дейін: 

[КСРО халық әртісі, КСРО Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, Ленин, Еңбек Қызыл Ту, екі 

мәрте "Құрмет белгісі" ордендерінің иегері Ш. Аймановтың туғанына 100 жыл] / Р. Рақымқызы // 

Театр. - 2014. - № 1. - 35 - 39 б.                                               

Рахимов, Е. Қазақ киносының саңлағы: Кинорежиссер Шәкен Аймановтың туғанына - 100 

жыл / Е. Рахимов // Сарыарқа самалы. - 2014. - 13 ақпан. - 5 б.                        

Сахариянов, А. Шәкен Айманов - қазақ киносы мен театрының шоқ жұлдызы:       

[Павлодар облысының актері, режиссері Ш. Айманов туралы] / А. Сахариянов // Ақиқат. - 2017. - 

№ 3. - 113 - 115 б.  

Сахариянов, А. Шәкен Айманов өмірі мен шығармашылығы: (философиялық талдау) / А. 

Сахариянов // Ақиқат. - 2016. - № 4. - 93 - 96 б.                      

Шәкен Аймановтың айтқандары: Деген екен... // Найзатас. - 2013. - № 2. - 183 -  185 б.                                                                                     

 

15 ақпан                                                               «Сарыарқа самалы» газетінің 

                                                жарыққа шыққанына 90 жыл (1929) 

 

1929 жылдың 15 ақпанында ІІавлодар өңіріндегі қазақ баспасөзінің негізі қаланды. Бұл 

күні «Сарыарқа самалы» газетінің негізін қалаушы округтік «Кеңес туы» газетінің алғашкы нөмірі 
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жарық көрді. Алғашкы редакторы Бейсенбай Кенжебаев. Газет алғашқы екі-үш ай бойы аптасына 

бір рет екі мың дана тиражбен шығарылған. Елімізде шаруашылықты ұжымдастыру қозғалысына 

байланысты 1930 жылдың 14 ақпанынан бастап басылым атауы «Колхоз» деп өзгертілді. Ал 1938 

жылдың 14 сәуірінен «Қызыл Ту» деген атпен шыға бастады. Газеттің қоғам өміріндегі орны, 

журналистерінің белсенділігі ескеріліп, 1979 жылы 15 наурызда «Қызыл Ту» газеті «Құрмет 

Белгісі» орденімен наградталады. Қазақстан Республикасы өзінің дербес тәуелсіздігін 

жариялағаннан кейін 1991 жылдың екінші жартысынан бері «Сарыарқа самалы» деген атпен 

жарық көруде. Газеттің бүгінгі бас редакторы – Нұрбол Жайықбаев. 2000 жылы Қазақстан 

Президенті Н. Ә Назарбаевтың Алғыс хатымен, 2014 жылы «Алтын жұлдыз» жалпыұлттық 

сыйлығымен марапатталды. Газет Ертістің Павлодар өңірімен қатар еліміздің барлық 

облыстарына және Ресейдің Алтай, сондай-ақ Монғолияның Баян-Өлгий өлкелеріне тарайды.  

2016 жылдың 25 қазаны күні Павлодар облыстық "Сарыарқа самалы" газетінің 15 000-

ыншы нөмірі жарық көрді. 

Әдебиеттер: 

Аймақ өмірінің айнасы: Павлодар облыстық «Сарыарқа самалы» газетіне 80 жыл (1929-

2009). - Павлодар, ЭКО, 2011. - 158 б. 

*** 

Аяғанов, М. Азаттықпен аңсары бір: Павлодар облыстық газетінің "Сарыарқа самалы" 

болып шыға бастағанына - 25 жыл / М. Аяғанов // Егемен Қазақстан. - 2016. - 7 қазан. - 11 б.                                                                                    

   Аяғанов, М. Сарыарқаның саумал самалы боп..: 26 қыркүйек - облыстық           

басылымның атауы "Сарыарқа самалы" болып өзгергеніне 25 жыл / М. Аяғанов // Сарыарқа 

самалы. - 2016. - 22 қыркүйек. - 11 - 12 б.                                                  

Әміре, Ф. Ұлттық газеттер саналы ұрпақ тәрбиелейді!: ["Сарыарқа самалы" газетіне - 85] / 

Ф. Әміре // Сарыарқа самалы. - 2013. - 28 қараша. - 18 - 19 б.              

Әміренов, Ф. Аймақ журналистикасының бүгінгі бет-бейнесі: [Екібастұз қаласының 

әкімдігі мен Павлодар облыстық "Сарыарқа самалы" газеті бірлесіп дөңгелек үстел 

ұйымдастырды] / Ф. Әміренов // Сарыарқа самалы. - 2017. - 27 сәуір. - 6 - 7 б.               

Әміренов, Ф. Алтын көпір: [Павлодар облыстық "Сарыарқа самалы" газетінің 15 

мыңыншы нөмірінің жарыққа шығуына орай "15 000 жүздесу" атты шара ұйымдастырылды] / Ф. 

Әміренов // Сарыарқа самалы. - 2016. - 29 қазан. - 4 б.                                       

Әміренов, Ф. Дизайнның авторы - Ступников: ["Сарыарқа самалы" газеті атауының 

алғашқы дизайнының авторы Н. Ступников жайлы] / Ф. Әміренов // Сарыарқа самалы. - 2016. - 22 

қыркүйек. - 12 б.                                                                

Байғалы, Ш. Әйел қаламгерлер: ["Сарыарқа самалы" газетінің 85 жылына орай журналист 

Р. Ноғайбаева жайлы] / Ш. Байғалы // Сарыарқа самалы. - 2014. - 13 ақпан. - 25 б.  

Басылымның бас редакторлары: ["Сарыарқа самалы" газетіне - 85] // Сарыарқа самалы. - 

2014. - 13 ақпан. - 9 б.   

Есім, Ғ. Академик Ғарифолла Есім: Газет - қоғамның темірқазығы: [жерлесіміз, философия 

ғылымдарының докторы, профессор, академик, Ұлттық ғылым академиясының академигі Ғ. 

Есіммен облыстық "Сарыарқа самалы" газетінің 15 мыңыншы нөмірінің жарыққа шығуына орай 

сұхбат] / сұхбаттасқан С. Молдайып / Ғ. Есім // Сарыарқа самалы. - 2016. - 10 қараша. - 14 - 15 б.                                                                       

  Жайықбаев, Н. Бел-белестер: 26 қыркүйек - облыстық басылымның атауы "Сарыарқа 

самалы" болып өзгергеніне 25 жыл / Н. Жайықбаев // Сарыарқа самалы. - 2016. - 22 қыркүйек. - 13 

- 14 б.                                                                     

Жайықбаев, Н. "Сарыарқа самалы" - "Алтын Жұлдыз" иегері!: [85 жылдығын атап отырған 

облыстық "Сарыарқа самалы" газеті "Үздік аймақтық газет" ретінде Қазақстан Журналистика 

академиясының мәртебелі "Алтын Жұлдыз" сыйлығын иеленді] / Н. Жайықбаев // Сарыарқа 

самалы. - 2014. - 1 наурыз. - 1 б.                                                

Жайықбаев, Н. Толқынды толқын қуады: [Павлодар облыстық "Сарыарқа самалы"газетінің 

15 000-ыншы нөміріне арналған әңгіме] / Н. Жайықбаев // Сарыарқа самалы. - 2016. - 25 қазан. - 1 - 

2 б.    

Жұматов, Ғ. Ауылға, ауылға, ауылға..: [Павлодар облыстық "Сарыарқа самалы" газетінің 

15 000-ыншы нөміріне арналған әңгіме] / Ғ. Жұматов // Сарыарқа самалы. - 2016. - 27 қазан. - 16 б.                                                                          

Жұматов, Ғ. Басты бағыт - шығармашылық: "Сарыарқа самалы" газетінің 85 жылдығына / 

Ғ. Жұматов // Найзатас. - 2014. - № 1. - 4 - 13 б.                               
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Жұматов, Ғ. Үнемі адамгершілік тұғырынан танылды: [Павлодар облыстық "Сарыарқа 

самалы" газеті кезінде "Қызыл ту" болып аталғанда газеттің редакторы болған Б. Б. Сейсенбеков 

жайлы] / Ғ. Жұматов // Сарыарқа самалы. - 2018. - 20 қаңтар. - 12 б.          

Зейнулина, А. Ұлттық үннің болашағы: [Павлодар облыстық "Сарыарқа самалы" газетінің 

15 000-ыншы нөміріне орай журналист мамандығы туралы әңгіме] / А. Зейнулина // Сарыарқа 

самалы. - 2016. - 27 қазан. - 8 б.                                                

Ибадуллин, Т. Газет қалай "Сарыарқа самалы" аталды?: 26 қыркүйек - облыстық 

басылымның атауы "Сарыарқа самалы" болып өзгергеніне 25 жыл / Т. Ибадуллин // Сарыарқа 

самалы. - 2016. - 22 қыркүйек. - 12 б.   

Қоңыр, Т. Ардақты ардагерлер: ["Сарыарқа самалы" шыға басталғанына – 89 жыл] / Т. 

Қоңыр // Сарыарқа самалы. - 2018. - 15 ақпан. - 8 б.                               

Қоңыр, Т. Есімдері елге аян..: [Павлодар облыстық "Сарыарқа самалы" газетінің 15 000-
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22 ақпан                                            Арман Қани 

 65 жаста (1954) 

 

Арман Қани 1954 жылы 22 ақпанда Павлодар қаласында туған. Жаяу Мұсаның туған 

жиеншары, Мәдидің аталас ағайынының ұрпағы, Арқаның екі бірдей күрескер ақын-

композиторын өмірде де, өнер де өзіне үлгі тұтып өскен. 

Алғашқы өлеңдеріне 1980 жылдардың бас кезінде, республикалық әдеби басылымдар 

беттерінде қазақ поэзиясьның көрнекті тұлғалары Жұмекен Нәжімиденов, Қуандық Шаңғытбаев 

жылы лебіз білдіріп, шығармашылығына сәт сапар тілеген. Тұңғыш жинағына Қазакстанның 

Халық жазушысы Мұзафар Әлімбай толымды пікір білдірді. 

1969 жылы Павлодар қаласьндағы №3 мектеп-интернатта оқып жүрген кезінде, ұлтшыл 

жасөспірімдердің «Жас ұлан» атты жасырын саяси ұйымын құрып, жұртшылықты кеңестік 

отаршылдыққа қарсы бас көтеруте шақырған өлеңдер жазып, үнпарақтар таратқан. Ұйымды МҚК 

(КГБ) баскармасы әшкерелеген соң, бірнеше серігімен бірге «Ұлттық саясат мәселесіндегі 

идеялық саяси қателігі үшін» деген айьппен комсомол қатарынан шығарылды, оқу-үлгерім 

табеліне тәртібі «3» деген баға қойылып, «өз еркімен» мектептен қуылды. Білім алу құқына қол 

сұғыльп, баспасөз бостандығына шектеу қойылған ол ұзақ жылдар бойы жұмысшы болып істеген. 

Сол кезеңде ұлтшылдық, азаматтық мұрат-мүддесін саяси іс-әрекеттер арқылы жүзеге асыруға 

ұмтылды: 1986 жылы Павлодар қаласында бір топ серігімен Алматыдағы желтоқсаншыларға үн 

қосуға әрекеттенді, 1989-1990 жылдары «Невада-Семей», «Азат» қозғалыстарының, «Қазақ тілі» 

қоғамының Павлодар облыстық ұйымдарын құруға атсалысып, қоғамдық-саяси істерге белсене 

араласты. 
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 Арман Кани орта мектепті де (1976 ж.), жоғары оқу орнын да (ПМУ-дын филология 

факультеті, 1995 ж.) өз құрбы-кұрдастарынан көп кейін, сырттай оқып тамамдаған. 1990 

жылдардың бас кезінен бері бұқаралық ақпарат кұралдарында журналистік қызмет аткаруда.  

Топтама өлеңі Қазақстан жас ақындарының «Қарлығаш» ұжымдық жыр жинағына 

(Алматы, 1984 ж.) енген. «Ар алдында» (Павлодар, 2001 ж.), «Қызыл түнектегі ақ бұрқақ», 

«Тамшылар» (Павлодар, 2004 ж.), «Шындықпен бетпе-бет» (Алматы, 2006 ж.), «Жұлдызды тұман» 

(Павлодар, 2008), «Сен және мен» (2012), «Үйлесім – Гармония» (2014), «Баянауыл жырлары» 

атты жинақтары жарық көрген.  

Арман Қани - Қазақстан шығармашыл жастары «Жігер» фестивалі дипломының иегері 

(Алматы, 1983 ж.), Павлодар қаласы шығармашыл зиялылары «Қауышу» слетінің «Жылдың үздік 

ақыны» атағының иегері (2001 ж.), «Бір өлең - бір әлем» республикалық мүшәйрасының I орын 

жүлдегері (Алматы, 2008 ж.), Павлодар облысы мен облыстық радионың 70 жылдығына арналған 

«Туған жер - алтын діңгек» республикалық мүшәйрасы бас жүлдесінің жеңімпазы (Павлодар, 2008 

ж.).  

Акын, Қазақстан Жазушылар одағының мүшесі, журналист. «Ертіс дидары» газетінің 

редакторы, «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері», «Павлодар облысына сіңірген еңбегі үшін», 

«Павлодар қаласының құрметті азаматы», «Баянауыл ауданының құрметті азаматы» атақтарымен, 

«Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл», «Павлодар облысына 75 жыл», «Қазақ 

хандығына 550 жыл» мерекелік медальдарымен, Халықаралық «Қазақ тілі» қоғамының Алғыс 

хаттарымен марапатталып, құрметтелді. Оның кеудесіне «Невада-Семей қозғалысына 25 жыл» 

төсбелгісін Олжас Сүлейменовтің өзі қадады.  

  «Сен және мен» жыр жинағы үшін алашшыл ақын Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығына 

ие болды. Ұлы Тәуелсіздіктің 25 жылдығы қарсаңында берілген сыйлықтың мән-маңызы азаттық 

үшін күрескен ол үшін айрықша екені анық! 
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Жерлес ақынның жүлдесі: [ақын А. Қани жайлы] // Сарыарқа самалы. - 2014. - 14 қазан. - 9 

б.                                                                              

Жүгінісова, А. Мұңдасу: (Арман Қаниға) / А. Жүгінісова // Сарыарқа самалы. - 2015. - 28 

мамыр. - 15 б.                                                                   

Қадырова, Ж. Арман ақынның "Баян жырлары": [ақын А. Қанидың Баянауылдағы жыр 

кеші] / Ж. Қадырова // Қазақ әдебиеті. - 2014. - 5 - 11 желтоқсан (№ 51). - 10 б.        

Қайдаров, Р. Жасымаған жігер: [ақын А. Қани жайлы] / Р. Қайдаров // Егемен Қазақстан. - 

2017. - 19 қаңтар. - 5 б.; Сарыарқа самалы. - 2017. - 4 ақпан. - 8 б.             

Қани, А. Қызыл түнектегі ақ бұрқақ: [Қазақстан Жазушылар одағы Павлодар облысы 

филиалының директоры, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, ақын, журналист А. Қанидың 60 
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жылдығына орай әңгіме] / сұхбаттасқан С. Молдайып / А. Қани // Сарыарқа самалы. - 2014. - 20 

ақпан. - 16 - 17 б.                                                            

Мәскеуде жарық көрді: [павлодарлық ақын А. Қанидың орыс тіліне аударылған бір топ 

өлеңі Мәскеу өңірлік "Қазақ тілі" қоғамдық ұйымының веб-сайтында жарық көрді] // Сарыарқа 

самалы. - 2014. - 11 қазан. - 3 б.                                          

  "Өмір, шіркін, жебе сынды зулаған...": [ақын А. Қанидың өмірі мен шығармашылығы] // 

Сарыарқа самалы. - 2017. - 21 ақпан. - 6 б.                                  

Сахаба, Т. "Алаш" сыйлығының иегері!: [Қазақстан Жазушылар одағы          

басқармасының мүшесі, Қазақстан Жазушылар одағы Павлодар облыстық филиалының 

директоры, белгілі ақын А. Қаниға халықаралық "Алаш" әдеби сыйлығы берілді] / Т. Сахаба // 

Сарыарқа самалы. - 2016. - 3 қыркүйек. - 2 б.                                                         

Сахаба, Т. Шындық жырлары бойды шымырлатқан..: ақын Арман Қани - 60 жаста / Т. 

Сахаба // Сарыарқа самалы. - 2014. - 25 ақпан. - 2 б.                                     

    

22 сәуір                         Павлодар облысында 

тың игеру басталғанына 65 жыл (1954) 

 

Соғыстан кейінгі жылдары ГІавлодар облысы баяу қарқында дамыды. Облыстың 

экономикалық дамуына 1954 жылғы 5 ақпанда тың игеру жұмыстарының басталуы күшті серпіліс 

берді. Павлодар облыстық атқару комитеті және Қазақстан Компартиясы Павлодар обкомының 

бюросы «1954-1955 жылдары тың және тыңайған жерлерді игеру туралы» Қаулысы қабылданды. 

25 ақпанда Павлодарда жаңа жерлерді өз еркімен игергісі келетін жастардың жиналысы өтті. 28 

ақпанда Павлодар қаласына Алматыдан тың игерушілердің алғашқы отряды келді. 6 наурызда тың 

игеруге Мәскеуден комсомолдар келді. 1953-1959 жылдары 200 мыңнан астам адам тың игеруге 

келді. 

1954 жылы 13 наурызда ҚазССР Министрлер Кеңесі «Бидай совхоздарын ұйымдастырып 

және совхоздарда тың және тыңайған жерлерді игеру есебінен 1954-1955 жылдары бидай өндірісін 

арттыру туралы» Қаулы қабылдады. 2,5 млн. га тыц және тыңайған жерлер игерілді. Егістік 

алқабы 4 есеге, бидайды сатып алу 14 есеге артты. Павлодар облысындағы тыңда қуатты астық 

совхоздары пайда болды: «Голубовский», «Комсомольский», «Западный», Ленин атындағы, 

Куйбышев атындағы, «Пограничник», «Михайловский», «Плодородный», «Агрономия», 

«Коминтерн» және т.б. 

1959 жылы облыс халқы 455 мыңнан астам адамды кұрады, 71,1 % ауылдық жердің 

тұрғындары, 25,6 % тұрғылықты тұрғындар. Мамандардың саны 5 есеге жуық артты, 

механизаторлардың саны ұлғайды. 

Әдебисттер: 

Жұматов, Ғ. Тәлімді жылдар ойға оралады: [Тың және тыңайған жерлерді иге- рудін 50 

жылдығы қарсаңында] // Сарыарқа самалы. - 2004. - 10 қаңтар. - 3 6. 

Константинов, Н. Жасампаз жылдар жаңғырығы: [Тың және тыңайған жерлерді игерудің 

50 жылдығы қарсаңында] // Сарыарқа самалы. - 2003. - 19 сәуір. - 6 б. 

Қожанов, О. Тың және тағдылар: Тың игерудің 50 жылдығына орай / О. Қожанов // 

Сарыарқа самалы. - 2003. – 9 тамыз. - 5 б. Соңы. Басы № 87 - 89 сандарда.  

Рахимов, Е. К. 1954-1964 ж.ж Павлодар облысында тың және тьңайған жерлерді игеру // 

Өлкетану. - 2002 - № 2. - 91 - 96 б. 

Сәдуақасов, Ш. «Бұл елден кеткіміз жоқ»: Тың және тыңайған жерлердің игеріле 

бастағанына - 60 жыл / Ш. Сәдуақасов // Сарыарқа самалы. - 2014. - 6 мамыр. - 3 6. 

 

25 сәуір                    Александр Иванович Бибиннің 

                                  туғанына 80 жыл (1939-2009) 

 

Көркемсуретші, монументалист, Қазақстан Суретшілер одағының мүшесі. Қазіргі 

Павлодар облысы, Железин ауданы, Береговое ауылында дүниеге келген. 

Н. В. Гоголь атындағы Алматы сурет училищесін бітірген (1965). Ұстаздары: А.Г. 

Ғалимбаева, М.С. Кенбаев, А.М. Черкасский. Қазақстан суретшілер Одағынын мүшесі (1971). 1965 

жылдан станоктық көркемсурет және графикада, монументалды және қолданбалы өнерде жұмыс 

істеді. Көркемсурет шығармалары ой тереңдігімен және бейне-пластикалық экспрессиямен 

ерекшеленеді: «Мелодии лета» (1965), «Эхо прошедшего времени» (1967), «Кони и люди» (1967). 
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90-жылдары туындылары программалық сипатқа ие, ол тақырыптардьң ауқымдылығымен, 

композициялардың мазмұндылығымен, бейне үндестігінің эмоциялылығымен ерекшеленеді: 

«Купающиеся в радуге» (199 «Кони и солнце» (1991), «Отречение апостола Петра» (1994), 

«Осенний пир» (1995), «Портрет Е. Евтушенко» (1999). 

 

Әдебиеттер 

Дәуір үні. - Павлодар, ЭКО, 2008. - 35 б. 

*** 

Есімханова, А. Суретшшер тілінде: [облыс орталыгында көркемсур музейінде «Дэуір үні» 

атты корме ашылды] // Сарыарқа самалы. - 2011. желтоксан. - 3 б. 

Тоқсанбаей, Қ. Айшықты айдын: Ұлттық музейдің Замануи өнер залындағы «Ұлттық 

дәстүрлер және ашық әлем» көрмесін қазірдің өзінде 60 мыңға тарта адам тамашалады / Қ. 

Тоқсанбай // Егемен Қазақстан. - 2014. - 17 қыркүйек. - 6 б. 

 

10 мамыр                             Әлкей Марғұланның 
                                                            туғанына 115 жыл (1904-1985) 

 

Марғұлан Әлкей Хақанұлы қазақтың ғұлама ғалымы, Букілодақтық География қоғамының 

толық мүшесі, филология ғылымдарының докторы, Қазақ КСР Ғылым академиясьның академигі. 

Қазақстанның ғылымға еңбек сіңірген қайраткері, профессор. Туған жері қазіргі Павлодар 

облысының Баянауыл ауданы. 

Ә. Марғұлан 1925-1931 жылдары Ленинрадтың Шығыстану институтын бітірді. 1934 

жылы Ленинград мемлекеттік университетінің қоғамдық ғылымдар факультетінің Шығыс 

бөлімшесінде оқыды. 1926-1930 жьлдары КСРО-ның Қазақстан экспедициясы кұрамында 

қазақтардын әдет-ғұрып, тұрмысы мен өнерін зерттеді. 1930 жылы КазКСР Оқу халық 

комиссариатының жанындағы жаңа алфавит комитетінде ғылыми қызметкер. 

Ол қазақ халқының тарихы мен әдебиетін зерттеуге зор еңбек сіңірді. Оның қаламынан 

туған тарих, археология, этнография, әдебиет және өнер салаларына қатысты ондаған кітап, үш 

жүзден астам ғылыми зерттеу және жүзден астам энциклопедиялық мақалалар жарық көрді. 

Әлкей Марғұланның ұзақ жылғы қоғамдық өмірдегі және ғылымдағы үлкен еңбегі жоғары 

бағаланып, ол Ленин, Еңбек Қызыл Ту ордендерімен және бірнеше медальдармен марапатталды. 

 

Әдебиеттер: 

Қазақстан архитектурасы=Архитектура Казахстана. Т. 1: Марғұлан Ә., Бәсенов Т. 

, Меңдіқұлов М. Қазақстан архитектурасы / құраст. А. Қ. Қапанов, А. И. Рүстембеков. - Алматы: 

Өнер, 2010. - 256 б.: сурет. - (Мәдени мұра=Культурное наследие). - (Қазақстан      

архитектурасының тарихы=История архитектуры Казахстана).                                   

Марғұлан, Ә. Қозы Көрпеш-Баян сұлу кешені / Ә. Марғұлан. - Алматы: Өнер, 1994. - 30 б.                                                                               

Марғұлан, Ә. Х. Ежелгі жыр, аныздар: Ғылыми-зерттеу мақалалар / Ә. Х. Марғұлан. - 

Алматы: Жазушы, 1985. - 368 б.                                                                                     

Марғұлан, Ә. Х. Қозы Көрпеш-Баян сұлу кешені: естияр балалар үшін / Ә. Х. Марғұлан. - 

Алматы: Өнер, 1994. - 30 б.- (Ескерткіштер еліне саяхат).                        

Марғұлан, Ә. Х. Шығармалары. Т. 1 / Ә. Х., Марғұлан.; құраст.: Д. Ә. Марғұлан, Д. А. 

марғұлан. - Алматы: Алатау, 2007. - 604 б. - (Ә. Х. Марғулан шығармалары).              

Марғұлан, Ә. Х. Шығармалары. Т. 2 / Ә. Х., Марғұлан.; құраст.: Д. Ә. Марғұлан, Д. А. 

Марғұлан. - Алматы: Алатау, 2007. - 428 б.: сурет. - (Ә. Х. Марғулан шығармалары).      

Марғұлан, Ә. Х. Шығармалары. Т. 3 / Ә. Х., Марғұлан.; құраст.: Д. Ә. Марғұлан, Д. А. 

Марғұлан. - Алматы: Алатау, 2007. - 426 б. - (Ә. Х. Марғулан шығармалары).              

Марғұлан, Ә. Х. Шығармалары. Т. 4 / Ә. Х., Марғұлан.; құраст.: Д. Ә. Марғұлан, Д. А. 

Марғұлан. - Алматы: Алатау, 2007. - 366 б. - (Ә. Х. Марғулан шығармалары).              

Марғұлан, Ә. Х. Шығармалары. Т. 5 / Ә. Х., Марғұлан.; құраст.: Д. Ә. Марғұлан, Д. А. 

Марғұлан. - Алматы: Алатау, 2008. - 446 б. - (Ә. Х. Марғулан шығармалары).              

Марғұлан, Ә. Х. Шығармалары. Т. 7 / Ә. Х., Марғұлан.; құраст.: Д. Ә.          

Марғұлан, Д. А. Марғұлан. - Алматы: Алатау, 2008. - 430 б. - (Ә. Х. Марғулан шығармалары).    

Марғұлан, Ә. Х. Шығармалары. Т. 9 / Ә. Х., Марғұлан.; құраст.: Д. Ә.          

Марғұлан, Д. А. Марғұлан. - Алматы: Алматы-Болашақ, 2011. - 470 б.: сурет. - (Ә. Х. Марғулан 

шығармалары).                                                                              
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Марғұлан, Ә. Х. Шығармалары. Т. 10 / Ә. Х., Марғұлан.; құраст.: Д. Ә. Марғұлан, Д. А. 

Марғұлан. - Алматы: Алматы-Болашақ, 2011. - 590 б. - (Ә. Х. Марғулан шығармалары).                                                                          

Марғұлан, Ә. Х. Шығармалары. Т. 13 / Ә. Х., Марғұлан.; құраст.: Д. Ә. Марғұлан, Д. А. 

Марғұлан. - Алматы: Алатау, 2012. - 447 б. - (Ә. Х. Марғулан шығармалары).    

Марғұлан, Ә. Х. Шығармалары. Т. 14 / Ә.Х., Марғұлан.; құраст.: Д. Ә. Марғұлан, Д. А. 

Марғұлан. - Алматы: Алатау, 2012. - 510 б. - (Ә. Х. Марғулан шығармалары).    

*** 

Ғұлама=Тұлға. Тағдыр. Тағылым.- Әлкей Марғұлан туралы естелік мақалалар, деректі 

әңгімелер, очерктер, өлең-арнаулар. - Павлодар: ЭКО, 2004. - 254 б.                  

Қазақ елінің ғылыми тұлғалары: биобиблиографиялық көрсеткіш=Лидеры науки  земли 

казахской: биобиблиографический указатель / құраст. Т. А. Макаренко, А. Қ. Бораналинова ж. б. - 

Павлодар: ҒБО, 2006. - 185 б.                                           

Мұсатайұлы, А. Тағылым. Археолог Әлкей Марғуланмен кездесуден естеліктер /  А. 

Мұсатайұлы. - Алматы: Өнер, 2007. - 128 б.: сурет. - (Үркер).                             

*** 

Марғұлан Әлкей Хақанұлы // Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. 6 т. - Алматы, 2004. - 368 - 

369 б. 

Марғұлан Әлкей Хақанұлы // Қазақстан ғылымы. Энциклопедия. 2 т. - Алматы, 2010. - 138 

- 140. 

Әлкей Марғұлан // Тарихи тұлғалар. - Алматы, 2011. - 112 - 114 б. 

Әлкей Марғұлан // Тұңғыштар / құраст. Ш. Күмісбаев - Алматы, 2007. - 177 - 179 б. 

Марғұлан Әлкей Хақанұлы // Ертістің Павлодар өңірі. - Алматы, 2013. - 479 - 480 б. 

 

*** 

[академик Ә. Марғұланға арналған журналдың нөмірі] // Жұлдыздар отбасы. Аңыз адам. - 

2013. - № 1. - 1 - 50 б.  

Артықбаев, Ж. Құт орнап, кие қонған Баянауыл: [Баянауыл жерінен шыққан атақты 

жерлестер туралы] / Ж. Артықбаев // Мәдени мұра. - 2011. - № 4 (шілде - тамыз). - 47 - 53 б. 

Әлкейқызы, Д. Әкемнің жүріс-тұрысының өзі маған үлгі болатын: [академик Ә.    

Марғұланның қызы Д. Әлкейқызымен сұхбат] / жазып алған Т. Ибашева / Д. Әлейқызы // Заң 

газеті. - 2016. - 8 шілде. - 8 б.                                                            

Бейсенов, А. Ғұлама ғалым Әлкей Марғұлан және Беғазы-дәндібай мәдениеті: Орталық 

Қазақстан археологиялық экспедициясының (ОҚАЭ) құрылғанына - 70 жыл / А. Бейсенов // 

Мәдени мұра. - 2016. - № 2. - 6 - 16 б.   

Дербісәлі, Ә. Үш бәйтерек: М. Х. Дулати, Шоқан Уәлиханов және Әлкей Марғұлан 

сабақтастығы хақында / Ә. Дербісәлі // Egemen Qazaqstan. - 2018. - 21 мамыр. - 9 б.          

Жәкішева, З. Әлкей Марғұлан еңбектеріндегі музыкалық археологияға және көне  

музыкалық аспаптарға қатысты жазбалар: [Павлодар облысының академигі, ғалымы Ә. Марғұлан 

туралы] / З. Жәкішева // Ақиқат. - 2014. - № 10. - 101 - 104 б. 

Жолдасбеков, М. Қазақ ғылымының бағына туған: [академик Ә. Марғұлан туралы] / М. 

Жолдасбеков // Қазақ әдебиеті. - 2015. - 20 - 26 қараша (№ 46). - 5 б.                  

Исина, Б. Баянауылдан шыққан тұңғыш археолог: [әдебиеттанушы, өнертанушы,    

шығыстанушы, археолог Ә. Марғұланның 110 жылына орай] / Б. Исина // Сарыарқа самалы. - 

2014. - 31 шілде. - 16 б.                                                                   

Кәрібозұлы, Б. Қорқыт жырлары: [ғалым, филолог Ә. Марғұланның Қорқыт туралы 

зерттеулері] / Б. Кәрібозұлы // Ана тілі. - 2014. - 3 - 9 шілде (№ 26). - 5 б.                                       

Кемелбаева, А. Әлкей Марғұлан қазақ ғылымындағы айбарлы ақын еді: [ғұлама ғалым 

Әлкей Марғұланның 110 жасқа толуына орай] / А. Кемелбаева // Кітап патшалығы. - 2014. - № 2. - 

15 - 18 б.                                                                        

Көпеев, А. Мәшһүр Жүсіп және Әлкей Марғұлан: [жерлестеріміз, ақын М. Ж. Көпеев және 

ғалым Ә. Марғұлан жайлы] / А. Көпеев // Найзатас. - 2014. - № 4. - 185 - 193 б.  

Құрманғалиева, Н. Сирек қордағы Әлкей Марғұлан жинаған мұралар: "Ғылым ордасы" 

Ғылыми кітапханасының сирек кітаптар мен қолжазбалары / Н. Құрманғалиева  // Парасат. - 2015. 

- № 9. - 13 б. 

Мұзафар, Б. Ғұлама: Қазақ КСР Ғылым академиясының академигі, қоғам қайраткері Ә: Х. 

Марғұланның туғанына - 110 жыл / Б. Мұзафар // Сарыарқа самалы. - 2014. - 15 мамыр. - 17 б.                                                                          

Мұқан, Т. Академик Ә. Марғұланның Ақтоғайдағы зерттеулері: [әдебиеттанушы,   
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өнертанушы, шығыстанушы, археолог Ә. Марғұлан жайлы] / Т. Мұқан // Мәдени мұра. - 2016. - № 

5. - 9 - 12 б.                                                            

Мыңбай, Д. "Ерте күннің әдемі сөзі" де мұра: Академик Әлкей Марғұланның Мәшһүр 

Жүсіпке жазған хаттары / Д. Мыңбай // Мәдени мұра. - 2014. - № 5. - 25 - 28 б.        

Рақымов, Е. Шоқан және Әлкей Марғұлан: [ғалым, археолог, тарихшы этнограф 

Ә.Марғұлан және ғалым, зерттеуші Ш. Уәлиханов жайлы] / Е. Рақымов // Сарыарқа самалы. - 

2013. - 13 тамыз. - 7 б.                                                                    

Сімәділ, Қ. Марғұланның арманы - Едігетау: [академик Ә. Марғұлан туралы] / Қ. Сімәділ // 

Қазақ әдебиеті. - 2015. - 20 - 26 қараша (№ 46). - 5 б. 

Тоқтағазы, Е. Ә. Марғұлан және Қорқыт ата: [ғалым, филолог Ә. Марғұланның Қорқыт 

туралы зерттеулері] / Е. Тоқтағазы // Ақиқат. - 2011. - № 5. - 101 - 105 б.  

Тоқтағазы, Е. Марғұлан мұралары Р. Нұрғали зерттеуінде: [ғалым Р. Нұрғали қазақ 

халқының ғалымы, әдебиетші, зерттеуші, академик Ә. Марғұлан жайлы] / Е. Тоқтағазы // Ақиқат.- 

2011. - № 1. - 86 - 87 б. 

  Хамитова, М. Академик Әлкей Марғұлан және Алаш қайраткерлері: Әлкей Марғұлан - 110 

жыл / М. Хамитова // Найзатас. - 2014. - № 4. - 170 - 184 б.                  

 

11 мамыр                           Әби Сарқыншақов 

                                               85 жаста (1934) 

 

Жол хабарлау инженері, ҚазССР көлігінің еңбек сіңірген қызметкері. Қазақстан 

Журналистер одағының мүшесі, Павлодар қаласыньң құрметті азаматы, Павлодар облысының 

құрметті азаматы. 1956 жылы Ташкент теміржол көлігінің инженерлер институтын бітірген. 

Еңбек жолын Павлодар бекеті жолдары бойынша кезекшісі болып бастап, кейін Павлодар 

бекетінің кезекшісі, бекет инженері, пойыз диспетчері, жолдар бөлімінің кезекшісі, Павлодар 

бекетінің бастығы, Павлодар жолдары бөлімі бастығының орынбасары қызметтерін атқарған. 

1975-1996 жж. - Павлодар жолдары бөлімінің бастығы. 1996 ж. - Қазақстан Республикасы көлік 

және коммуникациялар министрлігінің бас кеңесшісі. 1999 ж. - «Қазақстан темір жолы» РМК бас 

директорының кеңесшісі 2001 ж. - «Қамқор» қоғамдық қорының президенті, солтүстік аймақ 

бойынша «Қазақстан темір жолы» АҚ президенті орынбасарының өкілі 2003 ж.). 

Қазақстан Компартиясьның қалалық және облыстық комиттеріне мүше ретінде бірнеше 

рет, Павлодар обком партиясы бюросына мүше болып, қалалық және облыстық халык 

депутаттары кеңесіне депутат ретінде, Павлодар қаласы әкімдігінің коллегия мүшесі, Павлодар 

облысындағы мемлекеттік қызмет жөніндегі Қазақстан Республикасының Агенттігі Кеңесінің 

мүшесі. КПСС-тің ХХVІІ съездінің, теміржол көлігі қызметкерлерінің ОК кәсіподақ кеңесінің 

ХХІІІ съездінде. Қазақстан кәсіподақтарының XVI съездінде делегаты ретінде сайланды. 

 

Әдебиеттер: 

Сарқыншақов, Ә. Әби Сарқыншақов: Ұлттық тарих ұшқыны болуы тиіс: [ҚР еңбек  

сіңірген көлік қызметкері, құрметті теміржолшы Әби Сарқыншақовпен сұхбат] / сұхбаттасқан  Ө. 

Тастемханов / Ә. Сарқыншақов // Сарыарқа самалы. - 2014. - 3 сәуір. - 16 - 17 б.          

Сарқыншақов, Ә. Байланыс барлық бағытта: [Астана қаласының 20 жылдығына Қазақ 

КСР-ның еңбек сіңірген транспорт қызметкері, КСРО-ның құрметті теміржолшысы Әби  

Сарқыншақовпен әңгіме] / жазып алған Г. Түгелбай / Ә. Сарқыншақов // Сарыарқа самалы. -  2018. 

- 10 мамыр. - 5 б.                                                                    

Сарқыншақов, Ә. "Енді басқалары бізден үлгі алсын!": [КСРО-ның еңбек сіңірген көлік 

қызметкері, Павлодар облысының Құрметті азаматы Ә. Сарқыншақовпен сұхбат] / сұхбаттасқан Н. 

Жайықбаев / Ә. Сарқыншақов // Сарыарқа самалы. - 2014. - 9 қыркүйек. - 4, 9 б.                                                                                       

Сарқыншақов, Ә. Мінезі мәрт мақалалар көп болсын!: [Павлодар облыстық "Сарыарқа 

самалы" газетінің 15 000-ыншы нөміріне орай] / Ә. Сарқыншақов // Сарыарқа самалы. - 2016. - 25 

қазан. - 6 б.                                                           

Сарқыншақов, Ә. Тәуелсіздік теміржолы: [Қазақстан темір жолы Павлодар        

бөлімшесінің бұрынғы бастығы КСРО-ның Құрметті теміржолшысы, оннан астам марапат пен 

атақтың иегері Ә. Сарқыншақовпен әңгіме] / әңгімелескен Ө. Тастемханов / Ә. Сарқыншақов // 

Сарыарқа самалы. - 2013. - 7 қараша. - 16 б.     

 

*** 
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Жұматов, Ғ. Жол қадірін жүрген білер: (ҚР еңбек сіңірген көлік қызметкері, құрметті 

теміржолшы Әби Сарқыншақов хақында) / Ғ. Жұматов // Сарыарқа самалы. - 2005. - 2 маусым. - 16 

б.                                                                            

Тастемханов, Ө. Теміржол тарланы: Әби Сарқыншақов - 80 жаста / Ө. Тастемханов // 

Сарыарқа самалы. - 2014. - 1 мамыр. - 20 б.                                    

Теміржолдың тарланы: [облыс әкімі Қ. Бозымбаев ҚР еңбек сіңірген көлік қызметкері, 

құрметті теміржолшы Ә. Сарқыншақовпен кездесіп, 80 жылдық мерейтойына орай ҚР Президенті 

Н. Ә. Назарбаевтың Алғыс хатын табыс етті] // Сарыарқа самалы. - 2014. - 12 маусым. - 3 б.                                                                                     

 

24 мамыр                          Сәбит Дөнентаевтың 

                                            туғанына 80 жыл (1939-2009) 

Сәбит Дөнентаев 1894 жылы қазіргі Павлодар облысында шаруа отбасында дүниеге 

келген. Жас кезінен ескіше хат танып, кейіннен Павлодар медресесінде оқыды. Мұғалім жалдап, 

орысша сауатын ашады. 

1916 жылы патша үкіметінің қазақтарды тылдағы қара жұмыстарға алу жөніндегі жарлығы 

бойынша Екібастұз шахтасында, кейін Рига маңыңдағы майдан шебінде окоп қазу жұмысында 

болған. 

Туған еліне қайта оралғаннан кейін Семей қаласындағы мұғалімдер даярлайтын курста 

оқыды. 1919-1922 жылдар арасында қазақ ауылдарында мұғалім, хатык соты қызметтерін атқарды. 

1928 жылдан бастап С. Дөнентаев «Қазақ тілі» газетінің редакциясында жұмыс істеп, 

барлық күш жігерін қазақ әдебиетін дамытуға жұмсайды. 

С. Дөнентаевтың «Қиялым» деген тұңғыш өлеңі 1913 жылы «Айқап» журналында басыльп 

шықты. 1915 жылы Уфа қаласында «Ұсак-түйек» деген атпен шыққан өлеңдерінің алғашкы 

жинағы жарық көрді. Ал, 1957 жылы шығармаларының академиялық жинағы шықты. 

С. Дөнентаевтың ақындық қызметі екі кезеңге бөлінеді. Бірінші кезеңі - 1912-1918 жылдар 

арасы, екінші кезең - кеңес дәуіріндегі шығармашылығы, 1918-1928 жылдар арасы. 

Ақынның «Заман кімдікі», «Досқа», «Замандастарға», «Балалық» және т. б. өлеңдері 

халықтың азаттыққа ұмтылу арманын суреттейтін реалистік шығармалар болды. 

С. Дөнентаевтың кеңес дәуіріндегі өлең-жырларында өмір шындығы жан-жақты, кеңінен 

қамтылған. Ақын шығармалары тақырып, жанр, көркемдігі жағынан да әр алуан болып келеді. 

С. Дөнентаев өз дәуірінің қоғамдык шындығын кең жырлаған, қазақ әдебиетінің өткір 

сатиралық стильді қалыптастырған ірі суреткер ақын. 

 

Әдебиеттер: 

Дөнентаев С. Бозторғай. - Алматы: Мектеп, 1989. - 144 б. 

Дөнентаев С. Ұрпагыма айтарым: өлең, әңгіме, очерк, фельетон, мақала, естеліктер. -

Алматы: Жазушы, 1989. - 304 б. 

Дөнентаев Сәбит. 21-кітал / С. Торайғыров атындағы «Өлке тарихы мен этнографиясын 

зерттеу орталығы»; Орт. дир. А. Ж. Құдабаев. – Павлодар: ЭКО, 2003. - 128 б. - (Кереку-Баян 

кітапханасы; «Рухнама») 

*** 

Дөнентаев, С. Бозторғай: [жинағы] / С. Дөнентаев // Сарыарқа самалы. - 2013. -  

12 қыркүйек. - 5 б.  

*** 

Дөнентаев Сәбит // Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. 3 т. - Алматы, 2001. - 282 б. 

Дөнентаев Сәбит // Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы, 2005. - 166 б. 

Дөнентаев Сәбит // Ертістің Павлодар өңірі. - Алматы, 2013. - 288 б. 

 

***  

 Жайықбаев, Н. Сәбит мұрасы - сарқылмас байлық: [облыс орталығындағы "Достық  

үйінде" ақын, публицист, Алаш қайраткері, жерлесіміз С. Дөнентаевтың 120 жылдық           

мерейтойына орай республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция болып өтті] / Н. Жайықбаев 

// Сарыарқа самалы. - 2014. - 26 сәуір. - 2 б.                                                 

Жерлес ақындарды біле жүрейік!: [ақын С. Дөнентаев жайлы және оның өлеңдері] // 

Сарыарқа самалы. - 2012. - 6 наурыз. - 6 б.                                       

Жұмағұл, С. Сәбит Дөнентайұлы және алаш ұранды әдебиет: [ақын С. Дөнентаев    
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жайлы және оның өлеңдері] / С. Жұмағұл // Қазақ әдебиеті. - 2013. - 13 - 26 желтоқсан (№ 51). - 9 

б.                                                                                   

Қабдыхалықұлы, Қ. Ақынды алқалау - парыз!: [ақын, публицист С. Дөнентаев жайлы] / Қ. 

Қабдыхалықұлы // Сарыарқа самалы. - 2013. - 19 қыркүйек. - 17 б.                 

  Қазақ әдебиетінің қайнар көзі: Сәбит Дөнентаевтың туғанына - 120 жыл // Сарыарқа 

самалы. - 2014. - 12 тамыз. - 6 б.                                             

Қаманай, Ж. Біз Сәбиттің ауылынанбыз: [ақын, публицист С. Дөнентаев жайлы]  / Ж. 

Қаманай, Р. Мәженова, З. Сәдуақасова // Сарыарқа самалы. - 2013. - 26 қыркүйек. - 17 б.  

Қыдырбекқызы, М. Сәбит ақын - баршаға ортақ: [ақын, публицист С. Дөнентаев жайлы] / 

М. Қыдырбекқызы // Сарыарқа самалы. - 2013. - 19 қыркүйек. - 17 б.                  

Молдайып, С. Барлықтан емес, нарлықтан: [ақын, журналист, публицист С. Дөнентаев 

жайлы] / С. Молдайып // Сарыарқа самалы. - 2014. - 13 қараша. - 8, 17 б.           

Молдайып, С. Дөнентаевты еске алды: [ақын, публицист С. Дөнентаевтың Семейдегі 

зиратына ескерткіш тақта қойылды] / С. Молдайып // Қазақ әдебиеті. - 2014. - 5 - 11 желтоқсан (№ 

51). - 10 б.                                                               

Молдайып, С. Жатқа жадағай, жақынға одағай ма едік?: [ақын, журналист, публицист С. 

Дөнентаев жайлы] / С. Молдайып // Сарыарқа самалы. - 2013. - 12 қыркүйек. - 4 - 5 б.                                                                                       

Молдайып, С. Көркем сөз иесі көлеңкеде қалмасын: [жерлесіміз, жазушы С. Дөнентаев 

жайлы] / С. Молдайып // Сарыарқа самалы. - 2014. - 24 сәуір. - 6 - 7 б.            

Молдайып, С. Қалпына келтірілді: [Семей қаласындағы жерлесіміз, Алаш қайраткері, 

қаламгер С. Дөнентаевтың зираты қалпына келтірілді] / С. Молдайып // Сарыарқа самалы. - 2014. - 

16 қыркүйек. - 6 б.                                                        

Молдайып, С. Олар қай жылы туған?: [жерлестеріміз, Алаш арыстары, жазушылары Ж. 

Аймауытов пен С. Дөнентаев жайлы] / С. Молдайып // Сарыарқа самалы. - 2014. - 16 қыркүйек. - 7 

б.                                                                        

Молдайып, С. Ұмытпақ емес ел сені!: [жазушы С. Дөнентаевтың 120 жылдық      

мерейтойына Павлодар мемлекеттік институтында конференция өтті] / С. Молдайып // Сарыарқа 

самалы. - 2014. - 4 желтоқсан. - 6 б.                                                       

 

7 қараша      Мүбәрәк Кәрімұлы Жаманбалиновтың  
туғанына 95 жыл (1924-2010) 

 

Ақын Мүбәрәк Кәрімұлы Жаманбалинов Павлодар облысы Железин ауданы Тәттімбет 

ауылында туған. 1931 жылы ата-анасы Новосібір облысына көшіп келген. 

1939-1941 жылдары орта ауылшаруашылық Ординск мектебінде оқыды. МТС-те учаскелік 

агроном болды. Омбы педагогикалық училищесін бітірген (1950). Үш жыл Зыбылғы бастауыш 

мектепте жұмыс істеді.  

Ақын алғашқы өлеңдерімен-ақ Қазақстандағы балалар әдебиетінің өкілдеріне, 

сыншыларына жақсы көзқарас қалдырған. 

Мүбәрак Жаманбалиновтың балаларға арналған өлеңдері 1953 жылдан бастап «Қазақстан 

пионері» газетінде, 1954 жылдан «Пионер» журналында жариялана бастайды. Сол жылдары 

«Жұлдыз» журналында үлкен әдеби ортада тұсауы кесіліп, ақын деп танылған М. 

Жаманбалиновтың 1956 жылы «Қазақстан мемлекеттік көркем әдебиеті» баспасынан "Айнабұлақ" 

атты тұңғыш жыр жинағы жарық көреді. 

1958-1990 жылдар аралығында Павлодар облысының «Қызыл ту» газетінің меншікті 

тілшісі, 1990 жылы облыстық «Қазақ тілі» қоғамының өзі тұратын Ертіс ауданындағы ұйымының 

төрағасы болып сайланды. 

1991 жылдың 1 қаңтарынан ақын тұратын Ертіс ауданының бұрынғы орыс тіліндегі 

«Иртыш» газетімен бірге, 2240 данамен екінші газет – қазақ тіліндегі «Ертіс нұры» жарық көреді. 

Оның алғашқы редакторы болып, сол аудан бойынша «Қазақ тілі» қоғамын басқарып отырған 

Мүбәрак Жаманбалинов тағайындалады. Газеттің редакциясын ұйымдастыру мәселесін «Қазақ 

тілі» қоғамы көтерген еді. 

1958 жылдан КСРО журналистер Одағының мүшесі, 1970 жылдан КСРО жазушылар 

Одағының мүшесі болып бекітілген Мүбәрак  Жаманбалинов балаларға арналған он алты жыр 

жинақтарының авторы. Атап айтқанда: «Айнабұлақ» (1956), «Сәлем» (1962), «Ертіс лебі» (1963), 

«Кішкене достарға» (1965), «Менің інім» (1970),  «Батыр ұстаз» (1972), «Балғын күндей балақан» 
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(1974), «Толқын» (1979), «Ашық күн» (1984), «Солнечный день» (1987), «Жауқазын» (2001) т.б. 

кішігірім суретті кітаптары әр жастағы балалардың көңіліне жеткен асыл дүниелер. 

1994 жылы қазақ жұртшылығына бейтаныс болып келген жайларды баяндайтын тарихи 

деректері бар «Сөз сүйектен өтеді», 1995 жылы «Ертіс ауданының тарихы», 1998 жылы «Әйгілі 

аудан - Ертісім» атты өлкетанымдық тарихи кітаптың І томын жазды. 1998 жылы «Түгел батыр 

және оның ұрпақтары» атты кітапты өзінің қаламдас досы журналист Бәделхан Айтжанмен 

бірлесе, сол өнірден шыққан батырлардың, билердің шешендік сөздерін, толғаулары мен тарихи 

дастан, шежіре–деректерін баяндайды. 2002 жылы «Әйгілі аудан - Ертісім» кітабының ІІ томын 

екі тілде жинақтап, өз ауданының тарихы, тұрғындарының ата–тегі жөнінде шежіресі бар, жан–

жақты мағлұматты деректер жеткізеді. 1999 жылы «Ақшам» деп аталатын жыр жинағы басылды. 

Жылдар өткен сайын мәдениет, әдебиет қайраткерлері халқымыздың жоғын жоқтап, 

барының бағасын асыруды қолға алды. Жұртына жақын ақын бұл бағытты да ұстанды. 2004 жылы 

өзінің кіндік қаны тамған Железин деп аталатын ауданның тарихы жайында «Жайнаған өңір, 

жайнаған өмір» және сол жер тұрғындарының отызыншы жылдары бастан кешірген ашаршылық 

нәубеті жайлы «Аштық азабы» атты деректі поэмалар жазады. 

Ақынның тұңғыш ұлы Ғылымиден «Ертіс нұры» газетінің редакторы, ағасымен тел өскен 

баласы Талап фототілші. Үш ұлдан тоғыз немере көрген. 

Ақынның қоғам алдындағы азаматтық борышы үкімет басшылары тарапынан сан мәрте 

марапатталды. 1987 жылы Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген мәдениет қайраткері, 2001 

жылы И. Байзақов атындағы облыстық әдебиет бірлестігінің құрметті төрағасы, 2001 жылдан 

бастап Ертіс ауданының құрметті азаматы; 2002 жылы Павлодар облысы әкім грантының иегері. 

 Әдебиеттер: 

Жаманбалинов, М. Ақшам: өлеңдер / М. Жаманбалинов. - Павлодар: ЭКО, 1999. -  204 б.  

Жаманбалинов, М. Ақын бала: өлеңдер, ертегілер, аңыздар, шарадалар,  жаңылтпаштар / 

М. Жаманбалинов; пікір жазған Т. Мұқаев. - Алматы: Жалын, 1983. - 64 б.   

Жаманбалинов, М. Алма ағашы: өлеңдер, ертегілер, жұмбақтар, жаңылтпаштар / М. 

Жаманбалинов. - Алматы: Раритет, 2011. - 286 б. - (Балалар әдебиеті).                       

Жаманбалинов, М. Аштық азабы: дастан / М. Жаманбалинов. - Павлодар: ЭКО,  2004. - 95 

б.                                                                               

Жаманбалинов, М. Ашық күн / М. Жаманбалинов. - Алматы: Жазушы, 1984. - 239 б. 
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мысалдар, дастандар / М. Жаманбалинов. - Алматы: Жазушы, 1974. - 183 б.          

Жаманбалинов, М. Жайнаған өңір, қайнаған өмір (Железинка ауданы): өлеңдер / М. 

Жаманбалинов. - Павлодар: ЭКО, 2005. - 226 б.: портр., фотосурет.                        

Жаманбалинов, М. Жауқазын / М. Жаманбалинов. - Павлодар: ЭКО, 2001. - 207 б.  

Жаманбалинов, М. Өлеңдер, ертегілер / М. Жаманбалинов, Ә. Дүйсенбиев; ред. Қ. 

Баяндин. - Алматы: Балауса, 1992. - 432 б. - (Қазақ балалар әдебиетінің кітапханасы).      

Жаманбалинов, М. Толқын: өлеңдер / М. Жаманбалинов. - Алматы: Жалын, 1979. - 95 б.                                                                                      

Жаманбалинов, М. Түгел батыр және оның ұрпақтары: тарихи аңыздар, шешендік 

толғаулар, шежіре-деректер / М. Жаманбалинов, А. Бәделханов. - Павлодар, 1998. - 121 б. 

*** 

Жаманбалинов Мүбәрәк Керімұлы // Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. - 

Алматы, 2005. - 200 б. 

Жаманбалинов Мүбәрәк Кәрімұлы // Ертістің Павлодар өңірі. - Алматы, 2013. - 330 б. 

*** 

Бақраденова, А. Мүбәрак Жаманбалинов: өмірі, шығармашылығы, тілдік        

ерекшеліктері; монография / А. Бақраденова. - Павлодар: ЭКО, 2009. - 187 б.: портр.         

Балдырғандарға арналған хрестоматия=Хрестоматия для детей / құраст. Ш. Т.   

Сәрсембаев; сурет. А. Айтжанов. - Алматы: Дәуір-Кітап, 2013. - 309 б.: сурет.                

*** 

Бақраденқызы, А. Бала әлемнің бағдаршамы: Мүбәрақ Жаманбалиновтың туғанына   90 

жыл / А. Бақраденқызы // Сарыарқа самалы. - 2014. - 6 қараша. - 7 б.                      

Бақраденова, А. Балаша байқағыш балалар ақынының табиғатты суреттеу ерекшелігі: 

[ақын М. Жаманбалинов жайлы] / А. Бақраденова // Найзатас. - 2014. - № 3. - 182 - 199 б.                                                                                   
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Бықай, Ф. Мүбәрак ақын ұмыт қала бере ме?: [балалар ақыны М. Жаманбалиновтың 90 

жылдығына орай] / Ф. Бықай // Егемен Қазақстан. - 2014. - 14 қараша. - 14 б.  
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келеді": [балалар ақыны М. Жаманбалиновпен сұхбат] / әңгімелескен М. Аяғанов / М. 
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әңгіме] / әңгімелескен Ғ. Жұматов / М. Жаманбалинов // Сарыарқа самалы. - 2007. - 7 маусым. - 4 - 
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Кішкене достарға: [балалар ақыны М. Жаманбалинов жайлы және оның өлеңдері] // 

Сарыарқа самалы. - 2017. - 12 тамыз. - 5 б.   
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29 қараша     Қанаш Қамзиннің 
                           туғанына 100 жыл (1919-1944) 

 

Қанаш Қамзин 1919 жылы 29 қарашада қазіргі Ақсу ауданы Жолқұдық ауылында дүниеге 

келген. Әке-шешесінен ерте айырылған ол үлкен ағасының қамқорлығында өседі, отбасында бұл 

үшінші баласы еді. Көп ұзамай ағасы Қанышты Павлодар қаласындағы қазақ балалар 

коммунасына орналастырады. 1936 жылы үздік оқушы ретінде жұмысшы факультетіне жіберіледі, 

оны бітірген соң ауылға жолдаманың орнына әскери комиссариаттан шақыру қағазы қолына тиеді. 

Соғыс басталған күні Қызыл Әскер қатарына шақырылады.  

Лейтенант Қанаш Қамзин 52-ші атқыштар дивизиясының 429-шы атқыштар полкының 3-

ротасында майданның қанша жолдарынан өтіп, 1944 жылы 13 сәуірде Молдаваның Тирасполь 

ауданы Бычек селосының маңында Днестр жағасына жетеді. Полктың алдынғы шебінде келе 

жатқан ротаға Днестрден өту, арғы жағындағы плацдарм жасау бұйырылды. 13 сәуірде жаудың 

артиллерия мен минометтен атқылауы астында көктемде кемерінен шыққан Днестрді кешіп өтіп, 

дұшпанның алғы шебіне рота басып кіреді. 

Молдава жаудан толық азат етіліп, Днестрден әрі - Румыния болатын. Гура-Букулуй үшін 

ұрыста 18 сарбаз бен офицер Қеңес Одағының Батыры атанды. Соның бірі Қанаш Қамзин 

болатын. 
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Қеңес Одағының Батыры Қанаш Қамзин мәңгі есте қалды. Молдовада оның есімі 

қастерлеп еске алынады. Молдованың азат етілуінің 55 жылдығында Қанаш есімі салтанатты 

жиында ерекше аталды. 

Батыр есімі «Жолқұдық» совхозына берілді. Ақтоғай селосының бір көшесі Батыр атымен 

аталады. Павлодарда Батыр атындағы көшеде үлкен ескерткіш Қанаш Қамзинге арналған. 1966 

жылы Жолқұдық ауылындағы мектепке Қанаш есімі берілді. 
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Хомяк, О. "Ресейге сұраныс жіберілді": [Кеңес Одағының Батыры Қ. Қамзин жайлы] / О. 
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2 желтоқсан                Сүлеймен Баязитов 

                 75 жаста (1944) 

 

Журналист, жазушы, ақын, өлкетанушы, аудармашы, мәшһүртанушы, ұстаз, Қазақстан 

Жазушылар одағының және Журналистер одағының мүшесі. 1944 жылы Павлодар облысы 

Баянауыл ауданында, Шанин ауылында дүниеге келген. Большевик орталау мектебін, 

Шөптікөлдегі механизация училищесін, 1960 жылы Павлодар мал дәрігерлік техникумын және 

1984 жылы Қарағанды Мемлекеттік Университетінде филология факультетін бітірген. 1963-1967 

жылдары әскерде қызмет етеді. 1971-1997 жылдары «Жеңіс» («Баянтау») газетінде әдеби 

қызметкер, бөлім меңгерушісі, редактордьң орынбасары, 1997-1999 жылдары «Сарыарқа самалы» 

газетінің жеке тілшісі және аудармашысы қызметкерін атқарды. 1999-2008 жылдары Павлодар 

ауданына қарасты Красноармейка орта мектебінде қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ берді. Аталған 

мектепте С. Торайғыров атындағы әдебиет бірлестігін кұрып, шығарма жазуға, өлең окуға бейімі 

бар балалармен жұмыс істеді. 1963 жылдан бері «Жұлдыз», «Жалын», «Ара», «Лениншіл жас», 

«Қазақ әдебиеті», «Тың өлкесі» және т.б. газет-журналдарда басылады. «Бастау», «Жыл он екі ай» 

өлеңдер жинағының авторы. 
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2005 жылы тек оқушылардың қаламынан туған өлең, әңгіме, ертегі, мақалалардан тұратын 

«Менің алғашкы кітабым» атты жинағы, қазақ балалар поэмасының антологиясына «Жасыбай 

батыр» поэмасы жарық көрді. 

С. Баязитовтың «Бастау» (1973), «Жасыбай батыр» (2009), «Хан ием» (2005) атты жыр 

жинақтары, «Құдіреті күшті бір Алла» атты әңгіме топтамалары, «Елсіздегі елес», екі кітаптан 

тұратын «Жаралы жердің жанары» атты повестері мен шағын әңгімелері, «Пайымдау», «Көне 

қазақтың қыңыр қисыны», «Малайсары батырдың соңғы әзілі», «Бәлду, бәлду - бәрі отірік», 

«Қызылтау-Желтау аясы», «Мәшһүртану өрісі», «Алаш арыстары» жинақтары жарық көрген. 

«Алаш арыстары» жинағының тұсаукесері Астана қаласындағы ҚР Ұлттық академиялық 

кітапханасьнда атальп өтті. 

С. Баязитов жергілікті орыс ақындары О. Григорьеваның, Е. Игнатовскаяның, орыс, 

украин, ағылшын әдебиетінің классиктері Ф. Тютчевтің, Л. Украинканың, П. Неруданың, Р. 

Бехердің, М. Твеннің, В. Ирвингтің өлеңдері мен прозалық шығармаларын қазақ тіліне аударып, 

облыстық «Айдын», «Найзатас», республикалық «Әлем әдебиеті» журналдарына бастырды. 

Ол 1975 жылы жас ақын-жазушылардын Павлодар қаласында өткен республикалық 

аймактық кеңесіне қатысты. Облыстық «Қызыл Ту» газеті, облыстық комсомол комитеті бірлесіп 

ұйымдастырган «Ертіс өрені» жыр додасында жүлделі бірінші орынды жеңіп алды. 

Облыстық журналистер сыйлығының лауреаты, 2011 жылы Тәуелсіздігінің 20 жылдығына 

орай оған «Әдебиет және поэзия» номинациясы бойынша облыс әкімінің гранты табыс етілді. 2012 

жылы «Қазақстан Республикасының Тәуелсіздігіне 20 жыл» мерекелік медалімен марапатталды. 

Баянауыл ауданының «Құрметті азаматы» атағы берілді. 2013 жылы облыс грантының 

стипендияты. 
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жарыққа шықты] / С. Молдайып // Сарыарқа самалы. - 2014. - 20 қыркүйек. - 20 б.       

Сүлеймен Баязитов: [ақын С. Баязитов жайлы және оның өлеңдері] // Сарыарқа самалы. - 

2012. - 5 маусым. - 6 б.                                                           

Сүлеймен мен Диқан: әңгіме // Сарыарқа самалы. - 2012. - 28 тамыз. - 8 б.        

Шәріпов, Қ. "Жырларым - елге мұра, ұрпаққа аманат": [ақын, журналист,        
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аудармашы С. Баязитовтың 70 жасқа толуына орай] / Қ. Шәріпов // Сарыарқа самалы. - 2014. - 27 

қараша. - 24 б. 
 

Шорман би Күшікұлының 
туғанына 220 жыл (1799-1837) 

 
Шорман Күшікұлы, Шорман би (1799-1837) - төре, аға сұлтан. Павлодар облысының Баянауыл 

ауданында туған. Орта жүз арғынның ішіндегі қаржас руынан шыққан, өз еліне танымал Сәтиұлы 

Күшік шешеннің ұлы. Шын есімі - Жұмабай. Қуандық руыньң Қожы төре бастаған жігіттері 

қаржастардың жылқысын барымталауға келгенде екі жақ сойылдасып, барымташылардан үш адам 

(ішінде төренің өзі де бар) қаза табады. Мұны естіген Уәли хан қаржастарға қыруар жылқы құн 

кеседі. Осы даулы, шешімі қиын мәселені өз руының пайдасына шешіп шыққан 15 жасар Жұмабай 

«бала би» атанды. Бұл жөнінде өз еңбектерінде Ш. Уәлиханов та жазған. Осы оқиғаның тағы бір 

нұсқасы Шоңмен (Шоң - Баянауыл округінің аға сұлтаны болған белгілі би) байланысты 

баяндалады. Жұмабай ханнан жеңіспен оралған соң Шоң оған Шорман атағын беріп, қаржас 

руының төбе биі етіп тағайындаған. Ол төрелерге билік бермеу мақсатымен сүйіндік арасынан хан 

тұқымын аластау жөніндегі Шоң бидің саясатын қолдап, оны іске асыруға көмектескен. Шорман 

бидің «қара қылды қақ жаратын» әділдігі ел аузында аңызға айналған. Оның төрелігіне тек 

Баяннан ғана емес, бүкіл Кереку өңірінің түпкірінен келетін болған. Шорман би жер дауын шешу, 

жалпы қазақтарды жерге орналастыру мәселелері бойынша 1822 жылдан бастап Шоңмен бірге 

Батыс сібірдегі орталық әкімшілікке бірнеше рет хат жолдайды. Шоңның тапсыруымен Тобыл, 

Омбы, Кереку, Қызылжар қалалары мен Ірбіт, Үркіт (Иркутск) жәрмеңкелеріне барады. Мұрағатта 

Шорманның 1830 жылы Омбыға, 1832 жылы Тобылға барып, губернаторға жолыққаны жөнінде 

дерек сақталған. Баянауыл округі ашылғанда ол аға сұлтанның орынбасары больп тағайындалды 

да, Шоң қайтыс болганнан кейін оның орнын басты. 

 

Әдебиеттер: 

Шорман Күшікұлы, Шорман би // Қазақстан. Ұлттық энциклопедия. 9 т. - Алматы, 2007. - 

537 б. 

Шорман би Күшікұлы // Қазақ тарихы. Энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы, 2010. - 

747 б. 

Шорман Күшікұлы, Шорман би // Ертістің Павлодар өңірі. - Алматы, 2013. - 740 - 741 б. 

                      

Темірболат Арғынбаев 

                                                          туғанына 130 жыл (1889-1940) 

 

Халық ақыны - импровизатор және қоюшы-режиссер. Павлодар облысы қазіргі Аққулы 

ауданында 1889 жылы дүниеге келген. Музыкамен жастайынан әуестенген. Ән шеберлігін Ақбай 

ақьннан үйренген. 1917 жылдан кейін Семейлік губерниялық сотынан ісқағаздар жүргізуші-

хатшысы. 1923 жылдан бастап Омск, Семей, Павлодар ұйымдастырушы органдарының түрлі 

қызметтерінде қызмет атқарды. Барлық той-думандарда қолына домбыра алып ортаға шығып 

жүрген. 1929 жылдан бастап Алматы қаласында тұрып, жұмыс істеген. Қазақ драма театрында 

«Айман-Шолпан», «Қыз Жібек» және т. б. түрлі қойылымдарға қатысқан. Жамбыл атындағы қазақ 

филормониясында қызмет істеген. «Қорлан», «Үш дос», «Юран» халық әндерін орындаушы. 

Репрессияға ұшыраған, ақталған. 

Әдебиеттер: 

Арғынбаев Темірболат // Ертістің Павлодар өңірі. - Алматы, 2013. - 165 б. 

 

Жүсіпбек Аймауытовтың 
туғанына 130 жыл (1889-1931) 

 

Қазақ ақыны, жазушы, драматург, аудармашы, ғалым, әдебиет зерттеушісі, 

педагог Аймауытов Жүсіпбек 1889 жылы Павлодар облысы Баянауыл 

ауданында туған. Ауылда ескіше хат танып, 1904-1911 жылдары орыс-қазақ 

мектептерінде оқиды. Баянауылда, Павлодарда және Семейде мұғалімдер 

семинариясын бітірген (1919). 1911-1914 жылдары ауылдық жерде мұғалімдік 

жұмыс атқарады. 
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1917-1919 жылдары Алашорда ұйымына мүше болады. 1919-1922 

жылдары Республика халық ағарту комиссариатында коллегия мүшесі, Семей  губерниялық оқу 

бөлімінің бастығы, «Қазақ тілі» газетінің редакторы, 1922-1924 жылдары Қарқаралыда мұғалім, 

1924-1926 жылдары «Ақ жол» газетінде әдеби қызметкер болды. 1926-1929 жылдары Шымкент 

педтехникумының директоры қызметтерін атқарды. 

Аймауытов тұңғыш өлеңдерін Абайға еліктеп жазды. «Көшу» (1918), «Ұран», «Әскер 

марсельезасы», «Нұр күйі» (1929) т. б. поэзиялық туындылары идеялығымен, эстетикалық 

бояуларының қанықтығымен, көркемдік шеберлігімен, стилінің жатықтығымен ерекшеленеді. 

Проза саласында жемісті еңбек етті. «Қартқожа», «Ақбілек», «Күнікейдің жазығы», 

«Көшпелі Көжебай», «Елес» т. б. роман, повесть, әңгімелерінде, «Шернияз», «Қанапия-Шарбану», 

«Мансапқорлар», «Ел қорғаны» пьесаларында халқының тағдыры, тұрмыс-салты, бостаңдығы мен 

теңдігі үшін күресін бейнелеп, әлеуметтік теңсіздікті сынайды. Жазушы еңбекші халық пен 

интеллигенция өкілдерінің, 1916 жылғы ұлт-азаттық қозғалысына, Қазан революциясы мен азамат 

соғысына қатысушылардың бейнелерін жасады. Сол жылдардағы қазақ ауылының реалистік 

көрінісін, дала төсіндегі алғашқы революциялық өзгерістердің мәнін ашып көрсетті. 

Шығармаларының негізгі тақырыптары: әйел теңдігі, адамгершілік, сондай-ақ әдет-ғұрыпқа, 

шариғат заңдарына, қазақ және орыс халықтарының достығы мәселелері туралы. Балалар мен 

жасөспірімдерге арнап «Жаман тымақ», «Шал мен кемпір», «Көк өгіз», «Үш қыз» атты ертегілер 

жазды. 

Аймауытов «Психология», «Жан жүйесімен өнер таңдау» т. б. ғылыми еңбектерінің, көптеген 

әдеби сын мақалалардың авторы. 

1929 жылы репрессияға ұшырап, 1931 жылы атылған. Халкы үшін құрбан болған асыл 

азаматымыз, зиялымыздың бірі - жарық жұлдызы Аймауытов Жүсіпбек еді. Ол - қазақ халқының 

аса көрнекті алып ғалымдарының бірі, дүлдүл ақын, заңғар жазушы, ұлт интеллигенциясының 

шолпаны, психология ғылым саласының тұңғыш қарлығашы - өлмес із салушы, тайпа қазақтың 

мақтанышы еді. Оның есімі ұлы реформатор, әлемдік лингвист А. Байтұрсынов, өлең сөздің - 

көркем әдебиеттің биік шьңы, ұстазы М. Жұмабаев және М. Дулатовтармен қатар тұр. 

Ж.Аймауытов - көп жыл ұмыт болып, туған халқымен кеш табысқан қайраткер, сондықтан да 

оның есімі кейінгі толық ұрпақ үшін аса қымбат. Бүгінде Баянауылдағы бір шаруашылық, орта 

мектеп оның есімімен аталуы - жазушыға көрсетілген құрмет белгісі. Павлодар облыстық қазақ 

драма театрының Жүсіпбек Аймауытов есімімен аталуы да өте құптарлық. 

Педагог-ғалым Жүсіпбек Аймауытовтың туғанына 125 жылдығына орай, Жүсіпбек Аймауытов 

атындағы қазақ музыкалы драма театрының алдына Алаш зиялысының құрметіне арналған 

ескерткіш орнатылды.  

Әдебиеттер: 

Аймауытов, Ж. Ақбілек: роман / Ж. Аймауытов.- Алматы: Раритет, 2003. - 240 б. 
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Аймауытов; жауапты ред. С. Қирабаев. - Алматы: Ел-шежіре, 2013. - 383 б.: портр.            

Аймауытов, Ж. Алты томдық шығырмалар жинағы. Т. 2: Ақбилек. Қартқожа.        

Түсініктер: романдар / Ж. Аймауытов; жауапты ред. С. Қирабаев. - Алматы: Ел-шежіре, 2013. - 383 

б.: портр.                                                                           

Аймауытов, Ж. Алты томдық шығырмалар жинағы. Т. 3: Повесть пен әңгімелер,   

аудармалар / Ж. Аймауытов; жауапты ред. С. Қирабаев. - Алматы: Ел-шежіре, 2013. - 383 б.: 

портр.                                                                                     

Аймауытов, Ж. Алты томдық шығырмалар жинағы. Т. 4: Псиқолоғия, жан жүйесі   мен 
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(оқу-әдістеме), мақалалар, хаттар / Ж. Аймауытов; жауапты ред. С. Қирабаев. - Алматы: Ел-
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Алматы: Жібек Жолы, 2002. - 279 б. - (Алаш мұрасы).                                      
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Алматы: Жібек Жолы, 2003. - 312 б. - (Алаш мұрасы).                                        
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Аймауытов, Ж. Бес томдық шығармалар жинағы: повесть, әңгіме, аудармалары. Т. 3 / Ж. 

Аймауытов. - Алматы: Алаш, 2005. - 303 б.: сурет. - (Алаш мұрасы).                    
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Аймауытов, Ж. Карткожа: роман / Ж. Аймауытов; пер. с каз. Ш. Кусаинова. - Алматы: 
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Аймауытов, Ж. Күнікейдің жазығы: әңгімелер және повесть / Ж. Аймауытов; құраст. және 
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Н. Қуантайұлы. - Астана: Таным, 2003. - 79 б.- (Қазақ әңгімелері).               

Аймауытов, Ж. Тандамалы шығырмалары: өлеңдер мен поэма, пьесалар. Т. 1 / Ж. 
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Аймауытов Жүсіпбек // Қазақ әдебиеті. Энциклопедиялық анықтамалық. - Алматы, 2005. - 

18 - 19 б. 

Жүсіпбек Аймауытов // Тарихи тұлғалар. - Алматы, 2011. - 179 - 180 б. 

Аймауытов Жүсіпбек // Ертістің Павлодар өңірі. - Алматы, 2013. - 129 б. 

Жүсіпбек Аймауытов // Баянаула (қазақ және орыс тілінде). - Астана, 2001. - 91 - 92 б. 

Жүсіпбек Аймауытов: биобиблиографиялық көрсеткіш / құраст.: С. Ш. Исаканова,  

А. А. Жилкибекова, М. Ж. Исакаева. - 2-ші бас., толықтырылған. - Павлодар: ЭКО, 2011. - 162 б.                                                                                         

*** 

[жазушы, драматург, ақын Ж. Аймауытовқа арналған журналдың нөмірі] // Жұлдыздар 

отбасы. Аңыз адам. - 2014. - № 17. - 1 - 50 б.  

Артықбаев, Ж.  "Күнікейдің жазығы" - қазақ тағдыры туралы шығарма: Жүсіпбек    

Аймауытовтың туғанына - 125 жыл / Ж. Артықбаев // Сарыарқа самалы. - 2014. - 24 сәуір. - 19 б.                                                                                         

Артықбаев, Ж. Құт орнап, кие қонған Баянауыл: [Баянауыл жерінен шыққан атақты 

жерлестер туралы] / Ж. Артықбаев // Мәдени мұра. - 2011. - № 4 (шілде - тамыз). - 47 - 53 б.                                                                  

 Әділбек, А. "Ұраным - Алаш, затым - қазақ!": Жүсіпбек Аймауытовтың туғанына - 125 

жыл / А. Әділбек // Сарыарқа самалы. - 2014. - 17 мамыр. - 4 б.                        

Әміре, Ф. Алаштың айбозы: Жүсіпбек Аймауытовқа Павлодар қаласында ескерткіш 

ашылды / Ф. Әміре // Сарыарқа самалы. - 2014. - 20 қыркүйек. - 1 - 2 б.                      

Әнес, Ғ. Тұңғыш кәсіби қазақ жазушысы - Жүсіпбек Аймауытұлы: [Павлодар     

облысының жазушысы, Алаш қайраткері Ж. Аймауытов туралы] / Ғ. Әнес // Ана тілі.- 2017. -   18 - 

24 мамыр (№ 20). - 2 б.                                                               
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Байбосын, С. Алаштың Аймауытовын іздейтін кім бар?: (Жазушыға қатысты кейбір 

деректер) / С. Байбосын // Қазақ әдебиеті. - 2014. - 7 - 13 ақпан (№ 7). - 8 б.       

Байбосын, С. Жүсіпбектің мерейтойын өзі оқыған білім ордасы бірінші боп бастады: 

Жүсіпбек Аймауытовтың туғанына - 125 жыл / С. Байбосын // Сарыарқа самалы. - 2014. - 26 сәуір. 

- 5 б.                                                                       

Жақсыбаев, С. Аймауытов қай жылы туған?: [жерлесіміз, жазушы Ж. Аймауытов  жайлы] / 

С. Жақсыбаев // Сарыарқа самалы. - 2014. - 29 наурыз. - 6 б.                        

Ибадуллин, Т. Қара сөздің хас шебері: Жүсіпбек Аймауытовтың туғанына - 125 жыл / Т. 

Ибадуллин // Сарыарқа самалы. - 2014. - 7 тамыз. - 6 б.                             

Көркем сөздің зергері: [жазушы Ж. Аймауытов жайлы] // Ана тілі. - 2015. - 15 - 21 қазан (№ 

41). - 1 б.                                                                     

Қадырова, Л. Жүсіпбек Аймауытовтың Семейдегі кездері: [жазушы Ж.           

Аймауытовтың 125 жылдық мерейтойына орай] / Л. Қадырова // Сарыарқа самалы. - 2014. - 16 

қыркүйек. - 8 б.                                                                           

Қанарбаева, Б. Жүсіпбек әңгімесіндегі модернистік астар: [жазушы Ж. Аймауытовтың 

шығармаларына модернистік стильді пайдалануы] / Б. Қанарбаева // Қазақ өркениеті / Казахская 

цивилизация. - 2016. - № 3. - 34 - 38 б. 

Қани, А. Аймауытовтың ізімен: [жазушы Ж. Аймауытовтың 125 жылдық          

мерейтойына орай] / А. Қани // Сарыарқа самалы. - 2014. - 16 қыркүйек. - 6 б.                

Қуантайұлы, Н. Алаш баспасөзі және Жүсіпбек Аймауытұлы: [жазушы Ж.         

Аймауытовтың 125 жылдық мерейтойына орай] / Н. Қуантайұлы // Сарыарқа самалы.- 2014.- 16 

қыркүйек. - 10 б.                                                                          

Құрманбайұлы, Ш. Жүсіпбек Аймауытовтың аудармадағы сөз қолдану, сөз жасау  

шеберлігі / Ш. Құрманбайұлы // Қазақ әдебиеті. - 2017. - 31 наурыз - 6 сәуір (№ 12). - 18 - 19 б.                                                                                      

Қыздарбек, Е. "Жүсіпбек - Алаштың ардақтысы": [жазушы, драматург, аудармашы Ж. 

Аймауытовтың 125 жылдық мерейтойы Баянауыл ауданында өтті] / Е. Қыздарбек // Сарыарқа 

самалы. - 2014. - 23 қыркүйек. - 3 б.                                                        

Мекебаева, Л. Ж. Аймауытов әңгімелері және замана шындығы: [Павлодар облысының 

жазушысы Ж. Аймауытовтың шығармашылығы туралы] / Л. Мекебаева, Ш. Рамазанова // Ақиқат. 

- 2014. - № 5. - 102 - 104 б.  

Молдайып, С. "... Артымда қуруар елім бар, Өлсе де денем - мен өлмен!": Қара сөздің 

құлжасы атанған Жусіпбек Аймауытұлының қабірі табылды / С. Молдайып  // Сарыарқа самалы. - 

2014. - 22 шілде. - 4 б.                                                

Молдайып, С. Олар қай жылы туған?: [жерлестеріміз, Алаш арыстары, жазушылары Ж. 

Аймауытов пен С. Дөнентаев жайлы] / С. Молдайып // Сарыарқа самалы. - 2014. -16 қыркүйек. - 7 

б.                                                                     

Мұқаш, Б. Қазақ режиссурасының тұңғышы: [жазушы Ж. Аймауытовтың өмірі мен 

шығармашылығы туралы] / Б. Мұқаш // Қазақ әдебиеті. - 2013. - 16 - 22 тамыз (№ 32). - 12 б.  

Нұрпеіс, Б. Ұлттық театрдың туын тіккен: [Павлодар облысының жазушысы, Алаш 

қайраткері Ж. Аймауытов туралы] / Б. Нұрпеіс // Театр.kz. - 2015. - № 2. - 10 - 15 б.        

Өрібаев, А. Қайғыға қайыспаған тағдырлы ана: [жазушы Ж. Аймауытовтың "Ақбілек" 

романына арқау болған марқалық Д. Әбішқызы жайлы не білеміз?] / А. Өрібаев. // Жұлдыз. - 2016. 

- № 10. - 203 - 208 б.- ISSN 0134-3580.                                    

Табылды!: [қазақ зиялыларының бірі, алты Алаштың арысы, көрнекті жазушы Жүсіпбек 

Аймауытовтың қабірі табылыпты] // Сарыарқа самалы. - 2014. - 19 шілде. - 1 б.         

Тлебалдина, Н. Ж. Аймауытовтың "Ақбілек" романын оқыту: [жазушы Ж.          

Аймауытовтың "Ақбілек" романына арналған сабақ] / Н. Тлебалдина // Қазақ тілі мен         

әдебиеті. - 2017. - № 9. - 83 - 92 б.                                                        

Төлеуова, С. "Әнші" әңгімесіндегі Әмірқан бейнесі: [жазушы Ж. Аймауытовтың "Әнші" 

әңгімесіне арналған сабақ] / С. Төлеуова // Қазақ тілі мен әдебиеті. - 2017. - № 5. - 

96 - 97 б.                                                                                 

Тұрсынбек, Р. "Елі үшін күйген, құрбан болған...": [жазушы Ж. Аймауытовтың өмірі мен 

шығармашылығы туралы] / Р. Тұрсынбек // Ана тілі. - 2014. - 17 - 23 сәуір (№ 15). - 6 - 7 б.                                                                                 

Тұрысбек, Р. Абай әлемі һәм Жүсіпбек Аймауытұлы: [жерлесіміз, жазушы Ж.     

Аймауытов жайлы] / Р. Тұрысбек // Абай. - 2015. - № 6. - 3 - 7 б.                            

Тұрысбек, Р. "Елі үшін құрбан болған...": Жүсіпбек Аймауытовтың туғанына - 125 жыл / Р. 

Тұрысбек // Сарыарқа самалы. - 2014. - 27 мамыр. - 4 - 5 б.                     
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Тұрысбек, Р. Ж. Аймауытұлы: мәдениет пен әдебиет мұрасы тарихымыздың мол олжасы: 

Алаш ардақтысы, қазақ қарасөзі құлжасының сыни мұрасы хақында / Р., Тұрысбек // Мәдени мұра. 

- 2014. - № 5. - 71 - 74 б.                                                   

Ісімақова, А. Ұлтқа қызмет етудің үлгісі: [филология ғылымының докторы А. М. 

Ісімақовамен жазушы Ж. Аймауытов туралы әңгіме] / әңгімелескен А. Төлес / А. Ісімақова // Ана 

тілі. - 2015. - 15 - 21 қазан (№ 41). - 6 - 7 б.                             

 

2019 жыл 

2019 жыл  Қазақстанның Өзбекстандағы жылы 
 

Қазақстан Республикасының Ұлттық мерекелері 

16-17 желтоқсанда аталып өтілетін Тәуелсіздік күні. 

 

Мемлекеттік мерекелер 

1 -2 қаңтар  Жаңа жыл  

8  наурыз  Халықаралық әйелдер күні  

21-23 наурыз  Наурыз мейрамы  

1 мамыр Қазақстан халықтарының бірлігі күні  

7 мамыр Отан қорғаушылар күні 

9 мамыр Жеңіс күні  

4 маусым  Қазақстан Республикасының  мемлекеттік рәміздер күні 

6 шілде Астана күні  

30 тамыз Қазақстан Республикасының Конституциясы күні  

1  желтоқсан ҚР Тұңғыш Президенті күні 

 

ҚР-ның кәсіби және басқа да мерекелер тізімі 

7 қаңтар Рождество 

1 наурыз          Алғыс айту күні 

7 сәуір   Геологтар күні (сәуірдің алғашқы жексенбісі) 

12 сәуір  Ғылыми қызметкерлер күні 

18 мамыр         Түркі жазуы күні (2014 ж.)  

21 мамыр Мәдениет және өнер қызметкерлерінің күні (2013 ж.) 

26 мамыр Химиялық өнеркәсіп қызметкерлері күні (мамырдың соңғы жексенбісі) 

31 мамыр  Саяси қуғын-сүргін мен аштық құрбандарын еске алу күні  

5 маусым  Экологтар күні   

6 маусым  Қаржы полициясы күні  

9 маусым   Жеңіл өнеркәсіп қызметкерлері күні (маусымның екінші жексенбісі) 

16 маусым   Медициналық қызметкерлер күні (маусымның үшінші жексенбісі) 

23 маусым  Полиция күні  

28 маусым  Байланыс және ақпарат қызметкерлері күні   

2 шілде  Дипломатиялық қызмет күні  

7 шілде Ұлттық домбыра күні (шілденің бірінші жексенбісі) // Егемен Қазақстан. - 2018. - 

14 маусым. - 1 б. 

13 шілде  Ұлттық қауіпсіздік орган қызметкерлері күні  

21 шілде Металлургтер күні (шілденің үшінші жексенбісі) 

4 тамыз Көлік қызметкерлері күні (тамыздың бірінші жексенбісі) 

11 тамыз Құрылысшылар күні (тамыздың екінші жексенбісі) 

18 тамыз Спорт күні (тамыздың үшінші жексенбісі) 

18 тамыз Шекарашылар күні  /2012 жылдан бастап/ атап өтіледі/ 

25 тамыз  Шахтер күні (тамыздың соңғы жексенбісі) 

1 қыркүйек  Білім күні   

1 қыркүйек  Мұнай-газ кешені қызметкерлері күні  (қыркүйектің бірінші жексенбісі) 

5 қыркүйек  Қазақстан халқы тілдерінің күні 

8 қыркүйек Отбасы күні (қыркүйектің екінші жексенбісі) 

15 қыркүйек Ана күні  (қыркүйектің үшінші жексенбісі) 

28 қыркүйек  Атом саласы қызметкерлерінің күні  

29 қыркүйек  Машинажасаушылар күні (қыркүйектің соңғы жексенбісі) 
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30 қыркүйек  Әділет органы қызметкерлері күні  

6 қазан  Мұғалімдер күні (қазанның алғашқы жексенбісі) 

13 қазан ҚР мүгедектер күні 

18 қазан Рухани келісім күні 

19 қазан  Құтқарушылар күні  

27 қазан  Әлеуметтік қорғау жүйесі қызметкерлері күні (қазанның соңғы жексенбісі) 

8 қараша  Статистика күні   

15 қараша Ұлттық валюта - теңге күні - Қазақстан Республикасы қаржы жүйесі   

  қызметкерлерінің  төл мерекесі 

17 қараша Ауыл шаруашылық қызметкерлері күні (қарашаның үшінші жексенбісі) 

6 желтоқсан  Прокуратура күні  

12 желтоқсан  Кеден органы қызметкерлері күні  

15 желтоқсан  Энергетика күні (желтоқсанның үшінші жексенбісі) 

 

2019 жылға Қазақстан Республикасы еске алу күндерінің  көрсеткіші 

          

Қаңтар 

1 қаңтар   актриса, КСРО Халық әртiсi С. Майқанованың туғанына  105 жыл (1914-1995)   

1 қаңтар   ҚазКСР халық суретшiсi, қылқалам шеберi А. Қастеевтiң туғанына 115 жыл (1904-

1973)   

1 қаңтар   әншi, ҚазКСР халық әртiсi Ғ. Құрманғалиевтiң туғанына 110 жыл (1909-1993)   

5 қаңтар   әншi, Қаз.КСР халық әртiсi Р. Есiмжанованың туғанына 105 жыл (1914 -1986)     

10 қаңтар   "Қазақ әдебиетi" газетiнiң жарыққа шыққанына 85 жыл (1934) 

13 қаңтар Абай атындағы мемлекеттік академиялық опера және балет театрының 

ашылғанына 85 жыл (1934)   

30 қаңтар  жазушы С. Ерубаевтың туғанына 105 жыл (1914-1937)   

30 қаңтар  кинорежиссер және кинооператор, ҚазКСР Еңбек сiңiрген өнер қайраткерi 

М.Берковичтiң туғанына 105 жыл (1914-1986)   

 

Ақпан 

4 ақпан  Алматы қаласының құрылғанына 165 жыл (1854)  

4 ақпан  ақын Ә. Тәжiбаевтың туғанына 110 жыл (1909-1998)   

(1) 11 ақпан  жазушы және драматург С. Жүнiсовтiң туғанына 85 жыл (1934-2006)   

20 ақпан   мемлекет және қоғам қайраткерi О. Жандосовтың туғанына 120 жыл (1899-1944)     

28 ақпан   "Невада-Семей" антиядролық қозғалысының құрылғанына 30 жыл (1989) 

 

Наурыз 

8 наурыз   актриса, Қаз.КСР халық әртiсi Ә. Өмiрзақованың туғанына 100 жыл (1919-2006)   

8 наурыз   этнограф, қазақ өнерiн зерттеушi А.В. Затаевичтiң  туғанына 150 жыл (1869-1936)   

18 наурыз  жазушы М. Симашконың туғанына 95 жыл (1924-2000) 

20 наурыз   әнші, ҚазКСР халық әншісі Ә. Үмбетбаевтың туғанына 105 жыл (1914-1973) 

25 наурыз  жазушы Қ. Тұрсынқұловтың туғанына 85 жыл (1934-2009)   

31 наурыз   Кеңес Одағының Батыры Н. Әбдiровтың туғанына 100 жыл (1919-1942)   

 

Сәуір 

4 сәуiр    революциялық қайраткер М. Татимовтың туғанына 125 жыл (1894-1938)   

15 сәуiр   жазушы З. Самадидiң туғанына 105 жыл (1914-2000)   

20 сәуiр   Кеңес Одағының батыры Ә. Молдағұлованың туғанына 95 жыл (1924-1944)   

 

Мамыр 

1 мамыр   ақын I. Жансүгiровтың туғанына 125 жыл (1894-1937)   

3 мамыр   ақын Ш. Иманбаеваның туғанына 115 жыл (1904-1926) 

5 мамыр ақын Ғ. Жұмабаевтың туғанына 95 жыл (1924-1980)    

8 мамыр   халық ақыны, әншi және композитор К. Әзiрбаевтың туғанына 135жыл (1884-1976)   

12 мамыр   ақын-импровизатор К. Шәкеевтiң туғанына 95 жыл (1924-2000)   

12 мамыр   Абай атындағы Семей музыкалық-драма театрының  ашылғанына 85 жыл 

(1934)   
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25 мамыр Кеңес Одағының Батыры С.Қ. Нұрмағамбетовтың туғанына 95 жыл (1924-2013)  

 

Маусым 

2 маусым  мемлекет және қоғам қайраткерi Ә. Жангелдиннiң туғанына 135 жыл (1884-1953)   

9 маусым   Көкшетау қаласының құрылғанына 195 жыл (1824)  

12 маусым   Қазақстан жазушылары бiрiншi съезiнiң ашылғанына 85 жыл (1934)   

25 маусым  Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттiк халық аспаптары оркестрiнiң 

құрылғанына 85 жыл (1934)   

                                     

Шілде 

12 шiлде   жазушы  Н. Раевскийдiң туғанына 125 жыл (1894-1988)   

12 шiлде   актер, режиссер, КСРО және ҚазКСР халық әртiсi Ю. Завадскийдiң туғанына 125 

жыл (1894-1971)   

15 шілде  ғалым, тарих ғылымдарының докторы С.К. Қозыбаевтың туғанына 75 жыл  (1944)   

   

Тамыз 

6 тамыз   жазушы, ғалым-филолог Х. Әдiбаевтiң туғанына 95 жыл (1924-2012)   

23 тамыз   ақын А. Бақтыгереева 75 жаста (1944)   

25 тамыз   жазушы О. Мацкевичтiң туғанына 100 жыл (1919-1987)   

28 тамыз  әншi, ҚазКСР халық әртiсi Ж. Елебековтың туғанына 115 жыл  (1904-1977)   

31 тамыз   ғалым-филолог, сыншы, аудармашы З. Кедринаның туғанына 115 жыл (1904-1998)   

 

Қыркүйек 

5 қыркүйек   композитор С. Мұхамеджановтың туғанына 95 жыл  (1924-1991) 

16 қыркүйек қоғам қайраткері және жазушы С. Санбаевтың туғанына 80 жыл (1939-2013)  

21 қыркүйек   актер, ҚазКСР халық әртiсi Қ. Бадыровтың туғанына  115 жыл (1904-2000)   

 

  Қазан 

4 қазан  жазушы, әдебиеттанушы Б. Кенжебаевтың туғанына 115 жыл (1904-1987) 

5 қазан  жазушы-сатирик Ш. Смаханұлының туғанына 95 жыл (1924-1988)   

13 қазан   жазушы Б. Соқпақбаевтың туғанына 95 жыл (1924-1992)   

15 қазан  ақын, мемлекеттiк қайраткер С. Сейфуллиннiң туғанына 125 жыл (1894-1938)  

19 қазан Халық батыры Р. Қошқарбаевтың туғанына 95 жыл (1924-1988) 

22 қазан   жазушы Ә. Нүрпейiсовтың туғанына 95 жыл (1924)  

28 қазан   жазушы, аудармашы Г. Бельгердiң туғанына 85 жыл (1934-2015)  

 

Қараша 
15 қараша  жазушы Б. Майлиннiң туғанына 125 жыл (1894-1939)   

22 қараша тұңғыш қазақ театр суретшісі, график Құлахмет  Ходжиковтың туғанына 105 жыл 

(1914-1986)  

 

Желтоқсан 

6 желтоқсан жазушы, мемлекет және қоғам қайраткері, Қазақстанның халық жазушысы 

Ә.Кекілбаевтың туғанына 80 жыл (1939-2015)  

15 желтоқсан кескіндемеші, халық суретшісі және Қазақстан өнеріне еңбегі сінген қайраткері 

Г.Исмаилованың туғанына 90 жыл (1929-2013)  

16 желтоқсан әнші, ҚазКСР халық әртісі Б. Төлегенованың туғанына 90 жыл (1929)  

17 желтоқсан   "Егемен Қазақстан" газетiнiң жарыққа шыққанына 100 жыл (1919)  

25 желтоқсан ақын, халық жазушысы Ф. Оңғарсынованың туғанына 80 жыл (1939-2014)  

  (басқа басылымдардағы туған күні 5 желтоқсан) 

26 желтоқсан  мемлекет қайраткерi Т. Рысқұловтың туғанына 125 жыл (1894-1938)   

 

Айы мен күні белгісіз күндер тізімі 

Ғалым, филолог М. Қашқаридің туғанына 990 жыл (1029-1101) 

Ақын М. Өтемiсұлының туғанына 215 жыл (1804-1846)   

Ақын Біржан сал Қожағұлұлының туғанына 185 жыл (1834-1897)   

Ақтөбе қаласының құрылғанына 150 жыл (1869)   
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Ақын Ж. Жақыповтың туғанына 115 жыл (1904-1970) 

Күйшi, ақын, композитор М. Өскенбаевтың туғанына 115 жыл (1904-1979) 

Рейхстагқа алғаш ту тіккен қазақ жауынгері Р. Қошқарбаевтың туғанына 95 жыл (1924-1988)  

Қазақстан Жазушылар одағының құрылғанына 85 жыл (1934) 

Құрманғазы атындағы Алматы мемлекеттiк консерваториясының ашылғанына 75 жыл (1944)   

"Жалын" журналының жарыққа шыққанына 50 жыл (1969)   

 

2019 жылы аталып өтілетін ТМД және шетел ғылым, өнер, әдебиет қайраткерлері 

мерейтойы күндерінің көрсеткіші 

 

Қаңтар 

1 қаңтар жазушы Д. Граниннің туғанына 100 жыл (1919-2017)   

1 қаңтар актер, режиссер И.П. Владимировтың туғанына 100 жыл (1919-1999) 

1 қаңтар американ жазушысы Д. Сэлинджердің туғанына 100 жыл (1919-2010) 

1 қаңтар    Евроның шыққанына 20 жыл (1999)  

4 қаңтар суретші В.Г. Перовтың туғанына 185 жыл (1834-1882) 

4 қаңтар    суретші.З. Церетелидің туғанына 85 жыл (1934) 

7 қаңтар    ақын С.П. Щипачевтың туғанына 120 жыл (1899-1979) 

9 қаңтар    кинорежиссер С.И. Параджановтың туғанына 95 жыл (1924-1990) 

16 қаңтар театр және кино әртісі В.С. Лановой 85 жаста (1934) 

18 қаңтар театр және кино әртісі Б.А. Бабочкиннің туғанына 115 жыл (1904-1975) 

19 қаңтар   француз суретшісі П. Сезанның туғанына 180 жыл (1839-1906) 

21 қаңтар  киноактер, режиссер Р.Р. Нахапетов 75 жаста (1944) 

22 қаңтар   жазушы А.П. Гайдардың туғанына 115 жыл (1904-1941) 

25 қаңтар   ағылшын жазушысы У.С. Моэмның туғанына 145 жыл (1874-1965)  

27 қаңтар   жазушы П.П. Бажовтың туғанына 140 жыл (1879-1950)  

27 қаңтар   Ленинградтың блокададан босағанына 75 жыл (1944)  

 

Ақпан 

1 ақпан  жазушы Е.И. Замятиннің туғанына 135 жыл (1884-1937)  

1 ақпан   балерина Е.С. Максимованың туғанына 80 жыл (1939-2009)  

2 ақпан   неміс зоологы А.Э. Бремнің туғанына 190 жыл (1829-1884)  

2 ақпан   кинорежиссер О.Д. Иоселианидің туғанына 85 жыл (1934) 

3 ақпан    неміс композиторы Ф. Мендельсонның туғанына 210 жыл (1809-1847) 

8 ақпан  Ресей Ғылым Академиясының негізі қаланғанына 295 жыл (1724) 

8 ақпан   химик Д.И. Менделеевтің туғанына 185 жыл (1834-1907)   

8 ақпан   театр және кино әртісі И.В. Муравьева 70 жаста (1949) 

9 ақпан   театр қайраткері В.Э. Мейерхольдтың туғанына 145 жыл (1874-1940) 

10 ақпан драматург А.М. Володиннің (Лившиц) туғанына 100 жыл (1919-2001)  

11 ақпан  жазушы В.В. Бианкидің туғанына 125 жыл (1894-1959) 

11 ақпан  65 жыл бұрын тың игеру басталды (1954) 

12 ақпан   ағылшын жаратылыстануды зерттеуші Чарльз Дарвинның туғанына 210 жыл 

(1809-1882) 

13 ақпан   жазушы және мысал жазушысы И.А. Крыловтың туғанына  250 жыл (1769-1844) 

14 ақпан   кино әртісі  Н. Еременконың туғанына 70 жыл (1949-2001) 

15 ақпан   итальян физик-ғалымы Галилео Галилейдің туғанына 455 жыл (1564-1642) 

15 ақпан Афганистан Республикасынан кеңес әскерінің шыққанына 30 жыл (1989) 

19 ақпан   опера әншісі В.А. Атлантов 80 жаста (1939) 

23 ақпан  композитор Е.П. Крылатов 85 жаста (1934) 

23 ақпан   театр және кино әртісі  О.И. Янковскийдің туғанына 75 жыл (1944-2009) 

27 ақпан   композитор Б.А. Мокроусовтың туғанына 110 жыл (1909-1968) 

 

Наурыз 

2 наурыз педагог К.Д. Ушинскийдің туғанына 195 жыл (1824-1871)   

3 наурыз   жазушы Ю.К. Олешаның туғанына 120 жыл (1899-1960) 

3 наурыз   жазушы И.П. Токмакова 90 жаста (1929) 

4 наурыз   ақын А.И. Фатьяновтың туғанына 100 жыл (1919-1959) 
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6 наурыз   жазушы Ф.А. Искандер 90 жаста (1929) 

9 наурыз жазушы және ақын Т.Г. Шевченконың туғанына 205 жыл (1814-1861) 

9 наурыз   ұшқыш-космонавт Ю.А. Гагариннің туғанына 85 жыл (1934-1968) 

9 наурыз  молдавия әртісі М.Е. Волонтирдің туғанына 85 жыл (1934-2015) 

14 наурыз австрия композиторы И. Штраустың туғанына 215 жыл (1804-1849)  

14 наурыз неміс физигі А. Эйнштейннің туғанына 140 жыл (1879-1955)  

15 наурыз   жазушы Ю.В. Бондарев 95 жаста (1924) 

15 наурыз   актер В.Я. Самойловтың туғанына 95 жыл (1924-1999) 

16 наурыз   жазушы А.Р. Беляевтың туғанына 135 жыл (1884-1942) 

18 наурыз  композитор Н.А. Рим-Корсаковтың туғанына 175 жыл (1844-1908) 

21 наурыз   композитор М.П. Мусоргскийдің туғанына 180 жыл (1839-1881) 

21 наурыз әртіс, ақын, композитор А.Н. Вертинскийдің туғанына 130 жыл (1889-1957)  

 

Сәуір 

1 сәуір   жазушы Н.В. Гогольдің туғанына 210 жыл (1809-1852) 

3 сәуір  жазушы, драматург Л.Н. Сейфуллинаның туғанына 130 жыл (1889-1954) 

4 сәуір   драматург, жазушы А.Н. Афиногеновтың туғанына 115 жыл (1904-1941)   

10 сәуір  дирижер Ю.В. Силантьевтің туғанына 100 жыл (1919-1983) 

12 сәуір    саяхатшы, географ Н.М. Пржевальскийдің туғанына 180 жыл (1839-1888) 

12 сәуір  үйретуші, клоун Ю.Д. Куклачев 70 жаста (1949) 

13 сәуір   үйретуші Н.Ю. Дурованың туғанына 85 жыл (1934-2007) 

15 сәуір   итальяндық актриса К. Кардинале 80 жаста (1939) 

15 сәуір   эстрада әншісі А.Б. Пугачева 70 жаста (1949) 

16 сәуір   американ әртісі Ч. Чаплиннің туғанына 130 жыл (1889-1977) 

17 сәуір   мемлекет және партия қайраткері Н.С. Хрущевтің туғанына 125 жыл (1894-1971) 

17 сәуір  әртіс Б.В. Щукиннің туғанына 125 жыл (1894-1939) 

19 сәуір суретші Г.Г. Мясоедовтың туғанына 185 жыл (1834-1911) 

22 сәуір жазушы В.М. Кожевниковтың туғанына 110 жыл (1909-1984) 

22 сәуір   неміс философы И. Канттың туғанына 295 жыл (1724-1804) 

23 сәуір   ағылшын драматургы, ақын У. Шекспирдің туғанына 455 жыл (1564-1616) 

24 сәуір   жазушы В.В. Набоковтың туғанына 120 жыл (1899-1977) 

26 сәуір   театр және кино әртісі В.В. Дворжецкийдің туғанына 80 жыл (1939-1978) 

28 сәуір   литва әртісі Д. Банионистің туғанына 95 жыл (1924-2014) 

 

Мамыр 

1 мамыр    жазушы В.П. Астафьевтың туғанына 95 жыл (1924-2001)   

4 мамыр   композитор М.Г. Фрадкиннің туғанына 105 жыл (1914-1990)   

4 мамыр   киноактриса Т.Е. Самойлованың туғанына 85 жыл (1934-2014) 

5 мамыр   опера әншісі М.Л. Биешудің туғанына 85 жыл (1934-2012) 

7 мамыр  ақын Б.А. Слуцкийдің туғанына 100 жыл (1919-1986) 

9 мамыр   библиофил, библиограф В.А. Верещагиннің туғанына 160 жыл (1859-1931) 

9 мамыр   ақын Б.Ш. Окуджавдың туғанына 95 жыл (1924-1997) 

10 мамыр   ақын Ю.В. Друнинаның туғанына 95 жыл (1924-1991) 

11 мамыр   ағылшын жазушысы Э.Л. Войничтің туғанына 155 жыл (1864-1960) 

11 мамыр   испан суретшісі С. Далидің туғанына 115 жыл (1904-1989)   

12  мамыр   жазушы Ю.О. Домбровскийдің туғанына 110 жыл (1909-1978) 

20 мамыр   суретші А.А. Дейнектің туғанына  120 жыл (1899-1969) 

21 мамыр  жазушы Б.Л. Васильевтің туғанына 95 лет (1924-2013) 

22 мамыр   ағылшын жазушысы А. Конан-Дойлдың туғанына 160 жыл (1859-1930) 

22 мамыр  француз әншісі  Ш. Азнавур 95 жаста (1924) 

31 мамыр   жазушы Л.М. Леоновтың туғанына 120 жыл (1899-1994) 

 

Маусым 

1 маусым   композитор М.И. Глинканың туғанына 215 жыл (1804-1857) 

1 маусым   суретші Д. Поленовтың туғанына 175 жыл (1844-1927)  

2 маусым  жазушы Н.К. Чуковскийдің туғанына 115 жыл (1904-1965)  

6 маусым  ақын А.С. Пушкиннің туғанына 220 жыл (1799-1837) 
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6 маусым  актриса Т.И. Пельтцердің туғанына 115 жыл (1904-1992) 

6 маусым  жазушы В.В. Конецкийдің туғанына 90 жыл (1929-2002) 

10 маусым  әнші Л.Г. Зыкинаның туғанына 90 жыл (1929-2009) 

14 маусым  жазушы В.А. Солоухиннің туғанына 95 жыл (1924-1997) 

19 маусым  белорус жазушысы  В. Быковтың туғанына 95 жыл (1924-2003) 

23 маусым   ақын А.А. Ахматованың туғанына 130 жыл (1889-1966) 

28 маусым   кинорежиссер А.М. Роомның туғанына 125 жыл (1894-1976) 

 

Шілде 

1 шілде   француз жазушысы  Ж. Сандтың туғанына 215 жыл (1804-1876) 

1 шілде  мүсінші В.И. Мухинаның туғанына 130 жыл (1889-1953) 

1 шілде   американ кинорежиссері С. Поллактың туғанына 85 жыл (1934-2008) 

2 шілде  неміс композиторы К. Глюктың туғанына 305 жыл (1714-1787) 

2 шілде   суретші К.Е. Маковскийдің туғанына 180 жыл (1839-1915) 

3 шілде   орыс халық әндерін жинаушы және орындаушы  М.Е. Пятницкийдің туғанына 155 

жыл (1864-1927) 

7 шілде   неміс жазушысы  Л. Фейхтвангердің туғанына 135 жыл (1884-1958) 

7 шілде            чеш эстрада әншісі К. Готт 80 жаста (1939) 

10 шілде    мүсінші С.Т. Коненковтың туғанына 145 жыл (1874-1971) 

12 шілде   итальян суретшісі  А. Модильянның туғанына 135 жыл (1884-1920) 

12 шілде     чилий ақыны  П. Неруданың туғанына 115 жыл (1904-1973) 

12 шілде    актер  П.М. Алейниковтың туғанына 105 жыл (1914-1965) 

12 шілде   американ пианисты В. Клибернның туғанына 85 жыл (1934-2013) 

13 шілде   жазушы И.Э. Бабельдің туғанына 125 жыл (1894-1940) 

16 шілде   биші М. Эсамбаеваның туғанына 95 жыл (1924-2000) 

19 шілде   актер А.А. Ширвиндт 85 жаста (1934) 

20 шілде    итальян ақыны Ф. Петрарканың туғанына 715 жыл (1304-1374) 

20 шілде   кинорежиссер Т.М. Лиознованың туғанына 95 жыл (1924-2011) 

21 шілде   актер  П.И. Щербаковтың туғанына 90 жыл (1929-1992) 

23 шілде   суретші Ю.П. Анненковтың туғанына 130 жыл (1889-1974) 

25 шілде   жазушы, актер, режиссер В.М. Шукшинның туғанына 90 жыл (1929-1974) 

28 шілде           неміс философы Л. Фейербахтың туғанына 215 жыл (1804-1872) 

28 шілде   француз жазушысы А. Дюманың (ұлы) туғанына 195 жыл (1824-1895) 

 

Тамыз 

3  тамыз   жазушы А.Г. Алексиннің туғанына 95 жыл (1924-2017) 

5 тамыз   суретші И.Е. Репиннің туғанына 175 жыл (1844-1930) 

5 тамыз   ақын Н.Г. Полетаевтың туғанына 130 жыл (1889-1935) 

10 тамыз   жазушы М.М. Зощенконың туғанына 125 жыл (1894-1958) 

10 тамыз   актер О.А. Стриженов 90 жаста (1929)   

13 тамыз   ғалым-физиолог И.М. Сеченовтың туғанына 190 жыл (1829-1905) 

13 тамыз   американ кинорежиссері А. Хичкоктың туғанына 120 жыл (1899-1980) 

16 тамыз    француз актері П. Ришар 85 жаста (1934) 

18 тамыз    жазушы А.В. Кузнецовтың туғанына 90 жыл (1929-1979) 

21 тамыз    латвия актрисасы В.Ф. Артманенің туғанына 90 жыл (1929-2008) 

21 тамыз   ақын Г.Н. Айгидің туғанына 85 жыл (1934-2006) 

25 тамыз    кинорежиссер С.А. Соловьев 75 жаста (1944) 

26 тамыз   аргентина жазушысы Х. Кортасардың туғанына 105 жыл (1914-1984) 

28 тамыз неміс ақыны И.В. Гетенің туғанына 270 жыл (1749-1832) 

28  тамыз  актер В.С. Ивашовтың туғанына 80 жыл (1939-1995) 

29  тамыз  КСРО-да бірінші атом бомбасын сынауға 70 жыл (1949) 

 

Қыркүйек 

1 қыркүйек  жазушы А.П. Платоновтың туғанына 120 жыл (1899-1951)  

1 қыркүйек  Бүкілресейлік Мемлекеттік кинематография институтының ашылғанына 100 

жыл (1919) 

1 қыркүйек  Екінші дүниежүзілік соғыстың басталғанына 80 жыл (1939) 
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4 қыркүйек  актриса Н.Н. Ургант 90 жаста (1929) 

8 қыркүйек   театр және кино әртісі Л.В. Целиковскаяның туғанына 100 жыл (1919-1992) 

11 қыркүйек   ақын А.И. Полежаевтың туғанына 215 жыл (1804-1838) 

11 қыркүйек   кинорежиссер А.П. Довженконың туғанына 125 жыл (1894-1956) 

12 қыркүйек   В.Т. Спиваков 75 жаста (1944) 

12 қыркүйек  фигуристка И.К. Роднина 70 жаста (1949) 

13 қыркүйек   поляк ақыны Ю. Тувимның туғанына 125 жыл (1894-1953) 

15 қыркүйек  американ жазушысы Д.Ф. Купердің туғанына 230 жыл (1789-1851)  

17 қыркүйек    актер, кинорежиссер В.В. Меньшов 80 жаста (1939) 

19  қыркүйек   ақын В.Ф. Боковтың туғанына 105 жыл (1914-2009) 

20 қыркүйек   итальян киноактрисасы С. Лорен 85 жаста (1934) 

21 қыркүйек   жазушы Ю. Алешковский 90 жаста (1929) 

26 қыркүйек   театр және кино әртісі О.В. Басилашвили 85 жаста (1934) 

27 қыркүйек   ақын А.И. Цветаеваның туғанына 125 жыл (1894-1993) 

28 қыркүйек   француз киноактрисасы Б. Бардо 85 жаста (1934) 

29 қыркүйек    жазушы Н.А. Островскийдің туғанына 115 жыл (1904-1936) 

29 қыркүйек  кинодраматург Е.И. Габриловичтың туғанына 120 жыл (1899-1993) 

 

Қазан 

2 қазан   ағылшын жазушысы Г. Гриннің туғанына 115 жыл (1904-1991) 

3 қазан  ақын И.С. Никитиннің туғанына 195 жыл (1824-1861) 

3 қазан   ақын С.С. Наровчатовтың туғанына 100 жыл (1919-1981) 

6 қазан  норвеж саяхатшысы Т. Хейердалдың туғанына 105 жыл (1914-2002) 

6 қазан  поляк жазушысы М. Домбровскаяның туғанына 130 жыл (1889-1965) 

9 қазан  суретші Н.К. Рерихтың туғанына 145 жыл (1874-1947) 

11 қазан  жазушы Б.А. Пильняктың туғанына 125 жыл (1894-1938) 

13 қазан   ақын А.А. Сурковтың туғанына 120 жыл (1899-1983) 

14 қазан   актер, режиссер М.М. Козаковтың туғанына 85 жыл (1934-2011) 

15 қазан ақын А.В. Кольцовтың туғанына 210 жыл (1809-1842) 

15 қазан  ақын М.Ю. Лермонтовтың туғанына 205 жыл (1814-1841) 

15 қазан  осетин ақыны  К.Л. Хетагуровтың туғанына 160 жыл (1859-1906) 

15 қазан  неміс философы Ф. Ницшенің туғанына 175 жыл (1844-1900) 

16 қазан  ағылшын жазушысы О. Уайльдтың туғанына 165 жыл (1854-1900) 

17 қазан  ағылшын балалар жазушысы А. Гарнердің туғанына 85 жыл (1934)  

18 қазан  жазушы Ю.Н. Тыняновтың туғанына 125 жыл (1894-1943) 

18 қазан   жазушы Кир Булычевтың (И.В. Можейко) туғанына 85 жыл (1934-2003) 

20 қазан  француз ақыны А. Рембоның туғанына 165 жыл (1854-1891) 

24 қазан ақын И.Л. Сельвинскийдің туғанына 120 жыл (1899-1968)  

30 қазан композитор А.П. Новиковтың 110 жыл (1909-1979) 

 

Қараша 

3 қараша   жазушы Л.Г. Зорин 95 жаста (1924) 

5 қараша   кинорежиссер К.Г. Муратованың туғанына 85 жыл (1934-2018) 

8 қараша   актриса В.Ф. Комиссаржевскаяның туғанына 155 жыл (1864-1910) 

8 қараша   театр және кино әртісі О.И. Борисовтың туғанына 90 жыл (1929-1994) 

9 қараша   композитор А.Н. Пахмутова 90 жаста (1929) 

10 қараша   ақын Г.В. Ивановтың туғанына 125 жыл (1894-1958) 

10 қараша   қару конструкторы М.Т. Калашниковтың туғанына 100 жыл  (1919-2013) 

12 қараша   актер, режиссер Р.А. Быковтың туғанына 90 жыл (1929-1998) 

14 қараша   скрипкашы Л.Б. Коганның туғанына 95 жыл (1924-1982) 

16 қараша   адмирал А.В. Колчактың туғанына 145 жыл (1874-1920) 

18 қараша  ұшқыш М.В. Водопьяновтың туғанына 120 жыл (1899-1980) 

20 қараша ақын З.Н. Гиппиустың туғаныны 150 жыл (1869-1945)  

23 қараша   грузин ақыны И.В. Абашидзенің туғанына 110 жыл (1909-1992) 

24 қараша   композитор А.Г. Шниткенің туғанына 85 жыл (1934-1998) 

26 қараша   зерттеуші И.Д. Папаниннің туғанына 125 жыл (1894-1986) 

30 қараша   актер В.М. Невинныйдың туғанына 85 жыл (1934-2009) 
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Желтоқсан 

5 желтоқсан жазушы Н.П. Задорновтың туғанына 110 жыл (1909-1992) 

6 желтоқсан   ақын Н.К. Старшиновтың туғанына 95 жыл (1924-1998) 

8 желтоқсан   театр және кино әртісі А.Б. Фрейндлих 85 жаста (1934) 

14 желтоқсан  үндіс киноактері Р. Капурдың туғанына 95 жыл (1924-1988) 

19 желтоқсан   актриса А.А. Вертинская 75 жаста (1944) 

21 желтоқсан мемлекет және партия қайраткері И.В. Сталиннің туғанына 140 жыл (1879-1953) 

23 желтоқсан   суретші К.П. Брюлловтың туғанына 220 жыл (1799-1852) 

27 желтоқсан   американ актрисасы М. Дитрихтің туғанына 115 жыл (1904-1992) 

30 желтоқсан   композитор Д.Б. Кабалевскийдің туғанына 115 жыл (1904-1987) 

 

Айы мен күні белгісіз күндердің тізімі 

Итальян теңіз саяхатшысы Америго Веспуччидің туғанына 565 жыл (1454-1512)   

Ресей ғылым Академиясының негізінің қаланғанына 305 жыл (1714) 

Кунсткамераның ашылғанына 305 жыл  (1714)   

Д.Дефоның «Робинзон Крузо» романының жарыққа шыққанына 300 жыл (1719) 

Мемлекеттік Эрмитаждың құрылғанына 255 жыл (1764) 

И.Тургеневтің  «Дворянское гнездо» шығармасының жарыққа шыққанына 160 жыл (1859) 

«Советский спорт» газетінің жарыққа шыққанына 95 жыл (1924) 

«Литературная газетаның» шыққанына 90 жыл (1929) 

Н.Островскийдің «Как закалялась сталь» романының шыққанына 85 жыл (1934) 

«Молодая гвардия» журналының шыққанына 85 жыл (1934) 

«Дружба народов» журналының щыққанына 80 жыл (1939) 

«Собеседник» газетінің шыққанына 35 жыл (1984) 

 

Халықаралық және бүкіл әлемдік күндер 

ТМД елдерінің  мемлекеттік және кәсіби мерекелері 

 

2010-2020 БҰҰ-ң шөл дала мен шөлге айналдыруға қарсы күресінің онжылдығы  

2019 жыл Доңыз жылы  

Қаңтар 

1, 2 қаңтар Жаңа жыл  

7  қаңтар        Рождество Христово 

25 қаңтар Татьяна күні, студенттер мерекесі 

26 қаңтар      Бүкіләлемдік кеден күні  

 

Ақпан 

2 ақпан  Бүкіләлемдік сулы–саздауыт жерлер күні  

21 ақпан Халықаралық ана тілі күні  

 

Наурыз 

1 наурыз Бүкіләлемдік мысықтар күні  

4 наурыз Масленица (4-10 наурыз) 

3 наурыз Бүкіләлемдік жазушы күні 

8 наурыз Халықаралық әйелдер күні 

15 наурыз Бүкіләлемдік тұтынушылардың құқығын қорғау күні  

21 наурыз Бүкіләлемдік поэзия күні 

21 наурыз Дүниежүзілік Жер күні/Жер күнінің екі датасы бар (және көктемгі күн мен түннің 

теңесуі 22 сәуір) 

22 наурыз Бүкіләлемдік су күні   

23 наурыз Бүкіләлемдік метеоролог күні  

24 наурыз Бүкіләлемдік туберкулезге қарсы күрес  күні  

25 наурыз Мәдениет қызметкерлерінің күні (Ресей)  

27 наурыз Халықаралық театр күні  

Сәуір 

1 сәуір      Халықаралық құстар  күні  

1 сәуір      Күлкі күні 
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2 сәуір  Халықаралық балалар кітаптарының  күні  

7 сәуір     Бүкіләлемдік денсаулық сақтау күні  

11 сәуір Халықаралық фашистік концлагерь тұтқындарын азат ету күні  

12 сәуір    Бүкіләлемдік авиация және космонавтика күні 

13 сәуір Бүкіләлемдік рок-н-ролл күні  

18 сәуір    Халықаралық ескерткіштер мен тарихи орындар күні  

22 сәуір     Жер шары күні 

23 сәуір     Бүкіләлемдік кітаптар және авторлық құқықты қорғау күні 

24 сәуір    Халықаралық жастар ынтымақтастығының  күні  

26 сәуір    Бүкіләлемдік туыстас қалалар күні  

28 сәуір Бүкіләлемдік еңбекті қорғау күні  

29 сәуір   Халықаралық би күні  

Мамыр 

3 мамыр          Бүкіләлемдік баспа ісі күні 

3 мамыр Күн планетасының күні 

5 мамыр           Еуропа күні (Еуропа Кеңесімен (ЕК) және Еуропалық одақпен (ЕО) құрылған, 5  

  және 9 мамыр күндері аталып өтілетін екі жеке Еуропа күндері бар)   

8 и 9 мамыр Екінші Ұлы Отан соғысының құрбандарына арналған еске алу және келісім күні    

8 мамыр Бүкіләлемдік  Қызыл Крест және Қызыл жарты ай  күні  

9 мамыр Жеңіс күні                                                               

15 мамыр       Халықаралық отбасы күні  

18 мамыр Халықаралық мұражайлар  күні  

18 мамыр      Бүкіләлемдік ЖҚТБ-дан қайтыс болғандарды еске алу күні  

21 мамыр      Халықаралық мәдени даму күні  

22 мамыр Халықаралық биологиялық әртүрлілік күні  

24 мамыр      Славян жазбалары мен мәдениетінің  күні   

27 мамыр Жалпы Ресейлік кітапханалар күні 

28 мамыр       Шекарашылар күні 

31 мамыр       Халықаралық темекісіз өмір сүру күні  

31 мамыр        Бүкіләлемдік ақсарылар (блондинкалар) күні 
 

Маусым 

1 маусым       Халықаралық балаларды қорғау күні  

5 маусым Бүкіләлемдік қоршаған ортаны қорғау күні  

6 маусым       Пушкинді еске алу күні 

12 маусым Ресейдің тәуелсіздігі  туралы Декларацияны қабылдау күні   (РФ мемл. мер.) 

14 маусым   Донор күні 

16 маусым Халықаралық әке күні (маусымның 3-ші жексенбісі) 

16 маусым Троица   

17 маусым Бүкіләлемдік шөлге айналдыру және құрғақшылыққа қарсы күрес  

22 маусым   Еске алу және аза тұту күні   

24 маусым Славяндардың достық және бірігу күні 

26 маусым Халықаралық есірткі мен есірткі сату бизнесіне қарсы күрес күні  

27 маусым Бүкіләлемдік балық аулау  күні 

29 маусым    Ойлап тапқыштар мен өнертапқыштар күні (маусымның соңғы сенбісі) 

30 маусым   Жастар күні (маусымның соңғы жексенбісі) 

 

Шілде 

2 шілде     Халықаралық уфолог күні  

6 шілде      Халықаралық кооперация  күні  (маусымның  бірінші  сенбісі) 

6 шілде Бүкіләлемдік сүйісу күні   

8 шілде Бүкілресейлік отбасы, махаббат пен сенімділік күні     

11 шілде Бүкіләлемдік тұрғын халықтар күні  

11 шілде Бүкіләлемдік шоколад күні  

20 шілде   Халықаралық шахмат күні  
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Тамыз 

1 тамыз 105 лет (1914) со дня начала Первой Мировой войны 

6 тамыз Бүкіләлемдік ядролық сынақтарға қарсы күрес күні 

9 тамыз    Бүкіләлемдік әлемнің тұрғылықты халықтарының күні 

12тамыз Халықаралық жастар күні  

15 тамыз В. Цойды еске алу күні 

22 тамыз РФ-ң мемлекеттік туы күні  

 

Қыркүйек 

1 қыркүйек    Білім күні 

8 қыркүйек     Халықаралық сауаттылық күні (1966 жылдан бастап тойланады) 

8 қыркүйек   Фашизм құрбандарын еске алу күні (2-ші жексенбі) 

9 қыркүйек      Бүкіләлемдік сұлулық күні  

21 қыркүйек   Халықаралық бейбітшілік күні  

26 қыркүйек   Шет тілдердің европалық күні 

27 қыркүйек   Бүкіләлемдік туризм күні 

Қазан 

1 қазан     Халықаралық  қарттар  күні 

4 қазан   Бүкіләлемдік жануарлар  күні 

5 қазан    Халықаралық мұғалімдер күні     

7 қазан       Халықаралық дәрігерлер күні (қазанның 1-ші дүйс.) 

7 қазан   Бүкіләлемдік сәулетшілер  күні (қазанның 1-ші дүйс.) 

9 қазан   Бүкіләлемдік пошта күні  

24 қазан   БҰҰ-ң халықаралық күні  

28 қазан      Мектеп кітапханаларының халықаралық күні /қазанның 4-ші дүйсенбісі/ 

 

Қараша 

4 қараша  Халықтың бірлігі күні (Ресей) 

7 қараша Келісім мен татуластыру күні (Ресей) 

 8 қараша Халықаралық КТК (КВН) күні  

10 қараша Бүкіләлемдік жастар күні  

10 қараша Бүкіләлемдік ғылым күні  

13 қараша    Халықаралық зағиптар күні    

14 қараша    Бүкіләлемдік сусамыр ауыруына қарсы күрес күні    

16 қараша     Халықаралық төзімділік (толеранттылық) күні 

 20 қараша Бүкіләлемдік бала күні 

21 қараша Халықаралық темекі шегуден бас тарту күні (қарашаның 3-ші бейсенбісі) 

21 қараша Бүкіләлемдік теледидар күні  

21 қараша    Бүкіләлемдік сәлемдесу күні 

24  қараша Ана күні (қарашаның соңғы жексенбісі, Ресей) 

 25 қараша    Халықаралық әйелдерге жасалатын зорлық-зомбылыққа қарсы күрес күні               

26 қараша Бүкіләлемдік ақпарат күні  

Желтоқсан 

1 желтоқсан     Бүкіләлемдік ЖҚТБ- ға қарсы күрес күні  

3 желтоқсан      Халықаралық мүгедектер күні  

9 желтоқсан   Халықаралық сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес  күні  

10 желтоқсан   Адамзат құқығы күні  

11 желтоқсан   Халықаралық таулар  күні  

12 желтоқсан Ресей Конституция күні 

15 желтоқсан   Бүкіләлемдік шай күні  

28 желтоқсан    Халықаралық кино күні  
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